
 

 

 

 

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამებზე 

აპლიკანტების შერჩევის კომპონენტები, კრიტერიუმები და 

საგამოცდო თემატიკა 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„ვიდეომემონტაჟე“ 
 

1. კომპიუტერის სამომხმარებლო დონეზე ფლობის უნარების დადასტურება- 6 ქულა  

(აპლიკანტს მიეცემა 6 დავალება, რომელთაგან თითოეული შეფასდება 1 ქულით). 

 საგამოცდო თემატიკა: 

• კომპიუტერის ჩართვა -გამორთვა; 

• ოპერაციული სისტემა windows და მისი ინტერფეისი; 

• კომპიუტერის სხვადასხვა ფუნქციურ ფანჯარასთან წვდომა; 

• ფაილებზე და საქაღალდეებზე ძირითადი ოპერაციები; 

• დაარქივება; 

2.სამოტავაციო წერილი - 3 ქულა 

ა.ა - არ აქვს პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და არგუმენტები  - 0 ქულა; 

ა.ბ - პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და არგუმენტების ნახევარზე მეტი არალოგიკურია 1ქ; 

ა.გ - პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და მასთან დაკავშირებული არგუმენტების ნახევარზე 

მეტი ლოგიკურია - 2 ქ; 

ა.დ - აპლიკანტის მოტივაცია და მასთან დაკავშირებული არგუმენტები სრულ 

თანხვედრაშია პროგრამის მიზნებთან და ამოცანებთან -3 ქულა.  

3.წინადადებების დალაგება - 6 ქულა ( 2 დავალება, თითოეული -3 ქულა)  

ა.ა ამბის პირველი წინადადება სწორადაა შერჩეული - 1 ქულა 

ა.ბ ამბის პირველი წინადადება სწორად არაა შერჩეული- 0 ქულა 

ბ.ა ამბის დამასრულებელი (ბოლო) წინადადება სწორადაა შერჩეული - 1 ქულა 

ბ.ბ ამბის დამასრულებელი (ბოლო) წინადადება სწორად არაა შერჩეული- 0 ქულა 

გ.ა ამბავში მოქმედების ამსახველი  წინადადებები თანმიმდევრობითაა დალაგებული - 1 ქ 

გ.ბ ამბავში მოქმედების ამსახველი წინადადებები არათანმიმდევრობითაა დალაგებული - 0 ქ 

 

4. კადრების დალაგება - 4 ქულა ( 2 დავალება, თითოეული - 2 ქულა)  

 

ა. მოცემული კადრების  შინაარსი სწორად გაიაზრა და დაალაგა  ისინი ლოგიკური 

თანმიმდევრობით  - 2 ქულა 

ბ. მოცემული კადრების შინაარსი ძირითადად გაიაზრა, მაგრამ ვერ დაალაგა ისინი 

ლოგიკური თანმიმდევრობით - 1 ქულა 

გ. ვერ გაიაზრა კადრების შინაარსი და ვერც ლოგიკურად დაალაგა ისინი - 0 ქულა 
შენიშვნა: 



კომპიუტერის სამომხმარებლო დონეზე ფლობის უნარების დადასტურება წარმოადგენს  

სხვა დავალებებზე დაშვების წინაპირობას, აღნიშნული კომპონენტი შესრულებულად 

ჩაითვლება, თუ აპლიკანტი სწორად შეასრულებს მინიმუმ 5 დავალებას. 

შემოქმედებით ტურზე კომპეტენციის მინიმალურ ზღვრად განისაზღვრება ქულების 51%. 

 

 

 „ფოტოგრაფიის პრაქტიკული კურსი“ 
 

1. კომპიუტერის სამომხმარებლო დონეზე ფლობის უნარების დადასტურება - 7 ქულა  

(აპლიკანტს მიეცემა 7 დავალება, რომელთაგან თითოეული შეფასდება 1 ქულით). 

 საგამოცდო თემატიკა: 

• კომპიუტერის ჩართვა -გამორთვა; 

• ოპერაციული სისტემა windows და მისი ინტერფეისი; 

• კომპიუტერის სხვადასხვა ფუნქციურ ფანჯარასთან წვდომა; 

• ფაილებზე და საქაღალდეებზე ძირითადი ოპერაციები; 

• დაარქივება; 

• გავრცელებული ფოტორედაქტორების (photo editor) პროგრამების მენიუს 

ძირითადი ელემენტები;  

 2. სამოტავაციო წერილი - 3 ქულა 

ა.ა - არ აქვს პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და არგუმენტები  - 0 ქულა; 

ა.ბ - პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და არგუმენტების ნახევარზე მეტი არალოგიკურია- 1ქ; 

ა.გ - პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და მასთან დაკავშირებული არგუმენტების ნახევარზე 

მეტი ლოგიკურია - 2 ქ; 

ა.დ - აპლიკანტის მოტივაცია და მასთან დაკავშირებული არგუმენტები სრულ თანხვედრაშია 

პროგრამის მიზნებთან და ამოცანებთან -3 ქულა. 

 

3. როგორი შინაარსის ფოტოს/ფოტოებს გადაიღებდით შეთავაზებულ თემაზე  - 8 ქულა 

ა.ა შესრულებული დავალება სრულად პასუხობს თემას - 2 ქულა 

ა.ბ შესრულებული დავალება ნაწილობრივ პასუხობს თემას - 1 ქულა 

ა.გ შესრულებული დავალება არ პასუხობს თემას - 0 ქულა 

ბ.ა წარმოდგენილი იდეა ორიგინალურია -2 ქულა 

ბ.ბ წარმოდგენილი იდეა არაფრითაა გამორჩეული - 1 ქულა 

ბ.გ არ აქვს იდეა  - 0 ქულა 

გ.ა ნათლად აყალიბებს იდეას- 2 ქულა 

გ.ბ იდეა სუსტია - 1 ქულა 



გ.გ იდეა არ აქვს - 0 ქულა 

დ.ა დავალება სრულად პასუხობს იდეას - 2 ქულა 

დ.ბ დავალება ნაწილობრივ პასუხობს იდეას - 1 ქულა 

დ.გ დავალება ვერ პასუხობს იდეას - 0 ქულა 

 

4. შეთავაზებული ფოტოს ანალიზი  - 5 ქულა 

ა.ა სწორად გადმოსცემს ავტორის ჩანაფიქრს - 2 ქულა 

ა.ბ ნაწილობრივ ამოიცნობს ავტორის ჩანაფიქრს - 1 ქულა 

ა.გ ვერ აყალიბებს ავტორის ჩანაფიქრს - 0  ქულა 

ბ.ა სწორად გადმოსცემს საშუალებებს, რითაც შეძლო ავტორმა ჩანაფიქრის განხორციელება - 

2 ქულა 

ბ.ბ ნაწილობრივ გადმოსცემს საშუალებებს, რითაც შეძლო ავტორმა ჩანაფიქრის 

განხორციელება - 1 ქულა 

ბ.გ ვერ გადმოსცემს საშუალებებს, რითაც შეძლო ავტორმა ჩანაფიქრის განხორციელება - 0 

ქულა 

გ.ა აქვს  ფოტოს გადაღების განსხვავებული და ლოგიკური ვერსია - 1 

გ.ბ  არ აქვს საკუთარი ვერსია -0 ქულა 

 

შენიშვნა: 

კომპიუტერის სამომხმარებლო დონეზე ფლობის უნარების დადასტურება წარმოადგენს  

სხვა დავალებებზე დაშვების წინაპირობას. კომპიუტერის სამომხმარებლო დონეზე ფლობის 

უნარების დადასტურება წარმოადგენს  სხვა დავალებებზე დაშვების წინაპირობას, 

აღნიშნული კომპონენტი შესრულებულად ჩაითვლება, თუ აპლიკანტი სწორად შეასრულებს 

მინიმუმ 5 დავალებას. 

შემოქმედებით ტურზე კომპეტენციის მინიმალურ ზღვრად განისაზღვრება ქულების 51%. 

 


