
.,.}

o<ib<-r8goqGq gsb0q8|

'Cgegecoqog0$trg,b0n *.rn*O.n eq0gspgq qC .7
'deqogeqeq0g qocogeged eg0.i0q0d qopoepegg qogsgQr,rgg o.bq[.bcoegeggsQeq

o,b0oq0Er,rgg' qoQege oXC,boC o8ogq0urdeeogeq qeg q0do<_rgegsd.1

:QcgqpgQg

'dcqogsqsq0g qoq0dq0$qoQege oX0,iog <_rgogq0o6eQt^-rgeq qg,g

q0qsq0g qoq00otQged qoq0dbO,q0d qogoepsgg
q,gsgQt^rgg tr,bqc,bcosgsggseeq odbGoqcgogg qogsgs oxc,bt^rg odogqcodseurqsq qgg

ogure ops.bsp

o,be8g0q0<o IZqo;A ZI0Z

€ZN ceCgqpgQ qogoQp0god

. 
qoqqgs oXCrboP oSogq0odeQr,rgeq qeg

Hstrsc



oci0$ 2;67

sQCt,tCeCdq o e o Q F s.g e

de9oqeq qee

$strtru
mbSrtr

# ,,oQegel' oX0obt^rP ogoge0u)

971t1 eqCgepgg

qooiSgCgCa t.Z qudA /. L0Z qoguQfcactd,,qct?ege,'

odqrgqdq geacA1ZrEr/,

\--4

oocdC,qC0o?Qged



rl"^n,_o,,,n"ol8ll3lfnn"t'JllT:l,*,'ihil:'-T:.il;ilT,'#33il; 'e9c{'cdgcqg qo8'Qcr0og, .9c.gq.gcg ugqio.,ge ioqccbco0guggcQ qc.rpoefre9q, .
cdo oo).s c?drcs eegq eeo g . r;:il.t; ",, :;:;?il3, $"r?Hffi" :*n|g:.i .
o.,r e o sscc.r0eqc,s sQ er^,7ossc. sro g * f 

oUSHl: 
g 
_?"'iH?rX di 

.-jl,"ft;fi 
I .

gCcioSooggescset^,'ocs qc,scscolcaecs,bfeo"';li:H;;il{:::*iffliX .
:cogCgs0t^:gs q-,,oQsge,, oXCo)urp oSoggcr^rdeQurqcq qge 'coog%og qogcogcgge$ dc<,ic.gcqogsegr^rolsbeg qc.rpoe[,s9g t.z

'egurcirgcr')pcqcg qogcQCg qogcgoQficgog oggcgsggogg t^rcigc<,)coegcgge?eq .
i c-r g C gr,r co gC o co 9 C o g <-r 

9 g Cro d I gr^r qe q oe 9 s g .
l ccJ c p r^rc g C gsq t-rci C gC g<-r g,.,era g ed ocir CgCdcq gt^r g <o0p C* .

ssQ'n.,ecoe'l,H{;$lilHi:;;iLl,Kr_Ul,:$}r_'aU1.r'*1,il:;;

lsgCo)degc qc.rg0gfrsqsS ecocbCgCggecogsdqgC.F .
lsgSdqcqgsg qog0urgC8oq og0-o0gCeurg qogCo)gg .

r dsq, ge geqcg q.gcg gr^:q@.,e .dcgcolcg' dcgoca$q qug6.oo6rqsq cgcciq ca cQ qogCgegQr^rgg r,ocbg.cbcoegeggsgsq ed gccogc%eq qog.ugg eg'g*agcA'g qogCefrcegrop
qo8<osq -,,ogs gs,, oX0oitop o gogg0t.rOeerrqsq 

I g g cgod0g g gug g

's0qsqrd qogCgqog qog0ogsF o<,)egsgr^rg .
IegCScgCgr,rgcQ qog0o0gCeCggurp ot)cqe cd cgcgoxgcccQ ogePoQflcag q,gc.0gcQCggof .rcrc-gcgecooogeQ c-rgqc0ogg trcdos$qcq .

r c gcg<'rr'ic Ar^r gs g q <-r gc gurco gco c.o g c <-r g co g fcq' cs.o 9s g u g. jc;oe r^rc g c gcq .
rgecoqurgeRgcq gc-cbecg cgcg<-rBgcped qoogr^rcco cd cq<-,gc<,tcocacQ .rgcogcdcpc .

qo8<oeq oQ g Cd C.Qq ocb0oq Cgot rg g sgt^rti0g g 
eu g g

qoe<osqogeqg ceogcq <-reo degcdgs 'oc)cgcgf'eqged cd .regcdaaq *;e-ulucqJilillrff9 crxccbrof <,8c-rggcr^rdeQoqcq qqg :cgsgg ogeq e.t)c@gcg ogeQcclc,'gurqgse qop,e Fcqt z.z

'qco0eQgcdr
@eg ogurgcgeQ ocgcgcq qr^rA$ccg oolcq ,ogcgcgg-gcac oo)cgoeficag qogcgcAogeQ

'gc<-r0ecQ,q 
r,bcQCgPgr^r8 q.gdro0 <-rclc<.r9r^rcco uaregcaug oggcolegego q<.rgeggr^r9g

too)gOa)coegcggcQnq qr^rgecoo8egcQ oggCegCd0eq d0.oqC8"ogq o"ioqug qo8<-refegg L.Z

og0ge0r,oge ed ogeqog ,egtru)Cgggogg qopoefsge .Z

c<.rcboecgeQ cst^,clc0r.,s q,eupgo'ee;t13ffi*T"r3?r:-s*;fi:ff:3.r"Tr?fir_.T;
'ogoqo qurgccooeegcQ cd qr^r$Cgqed r,.r98oC gCdoP 'og0o0gCQCqgtop oobogCpCg ogr^rgggce

gcogcdePe qode'qr^rgee ogcgcggoq0 gccbecg qegcoe-eq cJc'qcgo.gt qocc-pe
qsgutclg.r,)peq.g oQo 'eoef.gql ,gsgr,rr,)Cggg.rgg .<ogC_cog' qog'dsqgog qog'egCd0eq
,cic.rqcSorogg oggcobQgeco q.gsgQr^rgg r^ro)gcoicosgsggsgeq <.rc)c-.qcgourgg cgoefege .r.L

ogCgCtDGgCd odsgt^rq .t



ogqcoug€ qt-rgcqsSocg qoQgcdcQq 
')coqcSor^rgq qg,,orcgcd qsgr,rcri;<-r$egr^rg.

, 
cqdroeds q:e,gle l;::ilXSA?r.TH ffn dri?}r? : 'ds'c$bcqog qogcgcdcg q,ciJge$q 

-ot)ogeceed 
qrgca*e q,gegsqcg qSor.r^odcogoq%c .

:qg0gCogCeuqp QCdg0g q0dgCciofourRegps sdgC oefCogoT.p

'c-tgcgcOr,rggr,rg qooOeegcgc-pod ocicgct)oOcs qogcoeqc-rgOsd q<.rp'eflcaq t,lo)8e$qeq cd'gegccsgcgcg qc.rgeggurgg r^rcbgc$qsq ogcolccdcrg<.rdg' qegcdc.eq ci0.oqCPoogg qr,rgegqCcd dccog0 geot)Cgegbpga)Cq- qogoefegg ,qc]CgCgfcqgtd
qSecogegog <oogEr'lgco .<o,gurtiogc$ ,,ree[e', 

'<-rxccbr^rp 
og<-rggcodsgr^rqrq

qQg '.ge<'r0eq<-rgeQgr^r cg<-rricgr,rg egcg.r'eQq qsPs .rci<.ro)gsg ge 
-,dsqogcgeqcg

qoc-o8or^rgg c.rq.8sco eoo)c-gcg9sqsd cgge oegcdceq oc-Roqcgot^rgg .gc_co .
q.PoQ[cag qoo<osqc,egcdeeq r,)c<-rqcsor^r9q gc qr^rAr^rgcg qgcb<,r r:[t3f:JS3:3 ,,oQege" oXCc,)oP oBogg0r,rdegurqeq qee gugqg que*- .(eggFCg qogeggurgg
t^rci8s$qsq <'rgc<'bsc-dogodgo 'egour^ogc' qugrpgig) qeggour^dsqg q<-rgcocqoggFce
qogcgr'rgbg oqogegsqcg degor,rAsqo)cggcaqc q",;e-e qopoe[s9g toc,bgs$qeq
qo8<oeqoQg0d0Qq r,)C.q08or^r9e qgCg0Qqedc 0,go)Cgrg ,qgqepCgod q_,,<.rgsgc,,
t-txco)r^rP .0<'rggcr,rdeQt^rqsq qqg qoggsggc qegcogejug ,;uqru),gc$ <.r<,)cgrgdpgo,icq
q<'r<'rOcq,geQgo ge 'cgcicgpcgoeq q'gcqgecocg odsgc,e gr@qso'rqr.rgcggr^r
cicQ0g8groP 'qQfc,gt^r q.rpoeflsgg q8cg9. dsgcco-oegcdceq ura.rqba.ugq .pcco .

: o gCSCOq <o gC g oq <-rcbpr gr^r gs g
' e d gc Q q c.r g C 8C I q co g C g o q o cb p e g r^r g e Q, Cqcb C g p C_ go c q

qogCdgegogCgTq,gC<,)Ggg.gr,)Cq oo)CgCggr,rgocQ qogrog le[C,gr^r queug-B*gq cd cq_,,Qsgc,,
oxco)r^rP .S.ggcodegoqsq qgg duro)r^rgg eot)cgcdpsqcg sgccbc,Ogr,rggsg qogoeFrqe l.l

og0go0gogg odccoogop qogCc,b0o0gtoq geg qopoef sgg .7

Cqc gtod08d0g gedCq ccoe g Cd Ce q ci C-oq Cgour gq <_r go g gs geq
eodCgCQgqoq0'qeq cd gedogqg qoggc$eq eor,)C9B<-rged OocJCgug ,ogoe - <.rgr,oeg0g g.g 'qegutobgcoipcqcg qogcolc<.rOgr^rqgeQ qoPoefegg r^rt)gc$qsq qaurnoiegigqc_ Oot)cgr^rg
'eqoggr^r8o oolc,0eq.rgeQgr^r dcSedcgc-.g 'e<.r0eq.geQ9o7oggr$sq - oe[c.rq,u qoeuqgsqe g.e . 

qcJo$eg gGclcgeCego qogCgCdC g qoc,) ge$q oobGggbqeq ge g <oo gs99t^r9g
ocDgcclcoegsggeQsq qgcedcurggs$ 0ogc?cdcg q,cbge$q qoc,)gt.r9,cocgce qgcciQgego
q_,,oQege,, ,Xcciop .8oggcodsQr^rqsq qqg oo)ogca quqCO.gq 

Jr?rr:jq,;f;*rrrr_l: uo)8e$qcq rl0glrg <ocg) qoqgcp egqqsdegqq oggc.)ggego qogegg,ge r^rt)gcclcoegcggsgeq
egcdosgcgcr^rgcg qQgcdc*Qq ,)coqcs.ge gogc<,)go9 ,eco0egoggt^rp o9c*ogegod
q<-rgcgr'r<')gcoipsqcg sd eq<-:gcgegc' 'q.gcgcogt^rg0cQ qogdr,r0 - .gco'gcecggtog 0.0

'9CdgCg qogCdCgqcd q<-:cigs$q qu:tbp0Cg
edgc- cgcgogQqgr,rgcd oqog ge rd qcdt^rgqc 'qcdo0. cbga e9 G.co ,gcgsqcg qogodr,:tir.rg
qoQgcdG"Qq ocbcoqcSo.gQ 

'dsq0egsg q,gc ogcQCdcg ry.ro)ss$q - <.r9cdcg qoc-sc$q 7 g
'qgcQoqoS gecogcQgcdDceq ,)coqcco.,gg cgcbogds qoic,e[e9g qeiou,ug c8<oc9Qs

0ca ',gcgc8r^r9Qr,rg q.'0cQgcgc.pr,-rd r^r9o['cq q.gcocq.g0cd sgcebr^rgge$ q<-rg'9c?gs
qoPoQflegq coeg egcgegqc 'deqogegcqcg q,gQ'g ge qgcegcdeeq baoqc-a.ge qgcdeqge
'toogQCQ ot)caedqccbeP oriJ,gc$eg ds9cr,)secd qejege,rgg qopc-ref'e9q urr,)gs$qsq
qgcocgcaocg qoScosqc-rgsgQtogg oriJcoqc8ourgg ocbcQCgFloe Oor,)cgro9 ,u,siqcedeguggeg
gsd-,,o9egs,, oX0otrr^r8 oSoggCodsgurqsq q€e _ oolCgegApgdCq queuggsgq t.g

sgcQglegs9 scogoggcQ .g



'ocJCOp0Sosq qog08ged 9e Cqsg0ed qogoe[,c9q q<.regCdAeq o)C.oq0gor^r9g,
sgcg[o egcQdogge$ dsgcr^rqeSooicgqsgs qo<-r0eQgcgceurd odcgcdcbegsq oc;otigcoogsg

iogCclcqeg ogcQgcgcPtod oqogcQaqce qogcgco<-rpeq ocicgcg<-r$q,r,)sgcosQ coogegQt^rgg q<-rg.Qf,cag .^
l<.rgogsQgeqoPoefrcag,^
togO-<-rbd qoPoQfegg /

co,d{cg q<'rQ[c.gtr qopoe[c9q ed co.gcgrogr,)cq) ,geeeq.guregcg -ll:lltt3t-: :co0cQgCgC"8r^:d oQCdgCg qrag<.rgder^rg9e$ qogcocqo00ed qogc.re[s9g
ecdgcg qt'rgcgcagsd ,geceoqgcgogc su,,rcqcdu)ee oegcdceq cbcc.rqcgor^rgg g.v

'coogCco<.rcoo g qogCdogcco
egurgsctgflcq ,gc.6dc')cgon cd cgcdeq0ugcg qoegcdceq cbc-c.rqcgor^rgg egcgee.cg ogcbeggcB 'qgu,Qgcg egcciccc cgcoggs$ q.o)gog ,ocbcagc.B qopoefegg soegcgc,ptrd qoEq0.9dc o90sfg q,gcdsq0r,rgsQ scoegcdceq o)c.oqcgor,r9g cqeBC,gr^r q<-rgoefls9g 'ogCXCgCg qoSooRo)CSgCqqC qoqqogsq sd ocl0gesdpgciCq qopoeficag qgCr,)C60gt^rqe
qciurgQgr^rP cqcc')8cQ dcciocourf,'icaq qopoegegq gcug qoqcegcdafq-,iauqcSot^rgg 7.y

g0gcqCg qc,gCg0*og0euqp qog0qcso0g qc-rpoeflcag .
'gCqeqCg q<.rg0dcqgr^rg qogogcggc cd eqoqC$ qog0t^rggig q<-rgCc,dd .

'gCqeqCg qopopocae oc-Ce0gpgup cd oquqCd.e qop<.reflcag . ,gCqeq0g qogCo0gCeCggr^rpTqogCeCdCg qoo)gc$q <-rgC$deq<-rg . ,gCqsqCg qog0ggug qopo<o0 cd sqogCqCg qofCr^,q,oggosqC.
: q e<.rOe g9r^r8o 9 <"r q o R$eq q <.r ge gcq C g q od g$c q qCg g CJAei c.b C.<.,q Ce.t^lgq

oabcgeodpgcicg q,P.Q[egg cdgeobcqeQ .rgeflc"q, qc-rg<.refsgg .,gcgr^rcg<.rdJe0cg
t-tt')cP<-rQ[cag cosgcdgsec- qgcegcdaeq ,,rc"uq-ca.9q ogsgr^rrigeggee qopoeflcag g.y



q.P<-rQf,egq sd co,gcgog<,I.g qoguregcg qt^rA, edgc o')cgcggr,rn.-1?:t-:l-"r"-ltu,o;
' o<,)C*gCg<-rcie Rr^r gc g q gfe e9e dr^rd s g ccoc q g0d<-rp

9ox qQgcdDcQq t')c*oqc8oo9g '@og%r q,gr^;Qgcg O<-rrircgog 'ccbocor^rgcg q<-rgc,0gcecggr^rg
go eoc-CSgcqcq ogegccocoqcacd 'eqo-ge cdgc? .oqcsceg-gcac c.r<,)ogccbgogsg ogqcOurgg
qo8.Qfcag gcog qoQgcdcQq <irc<-rqcSot^r9g cu.rugigde 0ogo)cgurg ,qcgccocoqcqsd qgcgds CqQgCdC"Qq cbC*oq08or,rgq ol0-0ocooco oguregCg QCOgCg qogCr,bO*gqsd qopoeflsgq l.L

gaQeqngoQgOg sgC<osoqcqcd qoeg0dGeq tb0oq0googq ./

'oegCgeq
q, Cco eq. .rclCgCcb*aqCg qugd qofoefi,sgg to<,)ge$qcq qeg cgegq.cd ogeg'gcco.rggcQ
qogco0gcQCggr^rc ocicgurg deolcQCgSgurP cco 'qcgoqcg qoeo qgcgc$egeg qgceocg ggcgcqogccbcdcgcg oqoge<o oegcdceq or,Jc<.rqcgor^r9q 

'edeq 
,q<,b.9q0 qogcgsco<_rggcg

q,gco0gcQCggr,,8 cccocgQs sd qsgc$bs 9c*dsecd qogcr^rcgc-gsq .o)cgcclcgqcg gcog q.Qgcdc-Qq clcc-rqc8"u9g cqeficogo qog,eficag ,qegcr^rgge$ q<-rg?cg o<,)casdgccbep
qogcgr,oS<-rQ[e <-rcbcgcgo$qor,]e8<ocQ <o,gegQr^rgq qgcg<-r$qo<,)egco<,r <.r9c,dd qog<-re[e9g 7.g ' <.r gsg0deq gr^r g qo gogcegs qog<.re[c9g cgOgcaqCed qc g 0eg I o 99G<.rdd cbcgcSegcgcg gcog q-,,oeege" oxco)r^rp c,goggcurdoe.,q.q qeg s9c$de qogcgog'eBc
,gcoddcicSurA qot'rggc$e cdgc egegcdceq cic<-rqcgot^r9g cqcbopgcg qop.eFege L.g

oq0$ qog0togge$ qogGodd qogoefsqe .g

'<.rgCgCogCec.rgp qogCqegoCg qogoeFegg .
'cgQCQ ocb0.asdgCoie8 q<-rg0goSoefs ot)Cg0oi0o0gurqsqgsQ ogqC0r^r9g qr:g<_refle9g .

'ogco0gcQ0ggr^r8 odcQoq cd ogogguQgcd :ogcQCdcg,.)udeeaq occ$dcq.g .
,og0gq<_rg qop<-refregg . ,oq0g00sgt.rg qoguregCg ed cqoci0gegbpgciJ0g qopoefegg .

,ogCdsS qog0ct0o0gr^rqgsg qogoefegg .
'oQodCgP.
'ogQqCgCq.

'eg0cb0gcqcd qogsggr^rgp .
:qCdSe0ourg cdgC cgngeogq qoFoefisgg 7.g . 

o9r^rQf Cgod qoXCotrr^rf ogoggCr^rdcQraqcq
qgc0oPQge cd qcecboq,geQ qcg ecdgcg q.gcg,gog q.t)gr^r9 ,qgcxcgcg qogor^rAolcggcqqo
qogqogeq q-,,.Qege" oxcair,rg .goggctodeQ,qeq qeg egcgoedcgc$ deorgcgqgo-oq-cg
sgsgQogg '<ooodcgog qogsggurgq r,r<,)gco)cosgsggeeeq oric-oqcgor,rgg <.rcJGCggs
od0gcgbpgciJCg qop<-refregg qgCQdsurggc$ (c.rqCg+cboq) qsgcgQogg qopoefcag L.g

sgsg9urgg qoPoQpsgg .9



' oQccieqsg,cic-gcccgcgcd ed .cicgcgr^rgog,gsgt^ro.b0cggse q'f oe['egq, .
orogeged . 

@ o g %o g q o8ora A cl C. gq q o g c a Qr^r 9q 
<-r g gr^r e d g C g q g C g o $ q <.r r,i c 0 co c.r c g

,,<.rQcge" oXCo)urP o8,ggC.deQoqeq qge qgCgceg0goi otCqO-C^gcqcd
gcog qogcQgcdcQq <-rr,bcoqccoragg 'r^rgcQ qogcqcggeq or,icgcqge uglgca?togg
ociSs$qcq q-,,<.rQsgs,' oX0cir^rp oCoggCodser^rqsq qeg ogqC0r^r9g qopoe[e9g
edA$ce$ 0sqo)Cgrag (ogeBCOqcog0g q<.rgugCqge qu-Cqe; ,Oog00olCcogoq qo
CScoCgQc qurti0qsqced e.oJ00gCqcq caegCdCeq olC'qCgor^rgg [e ;qgCo0gigCt,g.,e cb*g0Seg*gurgcg 

'gq''r^rgg q,c-gc$q ,Cdgsgcg g.og qg'gfrco cf,^,gerggcq
.r')cgccirco0gurqge' gcc-rg qgccflco qr^rgd qogoef'caq cdrogcgcgsqccg dJsgcdgrg .

I iogqC0ogg qo8<-rQflcag <o0gccoo8ogcQ cdTgc
<ocg<-rpocg.'gcgcac ocbcgurg (o0cgQCgc-cd gc) <-rcrogQCQed <oogegQr,rgg qogoeficag o

i 4qutgdD qoSoQpcag coodgCcJ0*aqc qgCo0fgCgo qogoe e9 .
:qgcSgcoo8 qc0csQ cdJgc oqcqeg '<-rgcqQ qoOc$d,g qogcQCdcg qocJee$q <.r<,Joggcgcd

ogqc0urgg ge cd cgr^rgc.gIsq or,)cgccicoOgroqgeQ quqeqos cdgc ogqeg .cc-rci'$ca
odecoog.rp qog,gcQgc - ,q.<,Jegc q,gtogcogfcq ,cbcgccJC.0gurqgee 

"gqco.gq qop,ef,cag

(sgCFq) egAQf Ageq qt-rBcogcg qoo0cqogeQgoTqr,rggs$cq .
IogOciJg0gsgq gug odeco<.r9<.rp cd egr^r0gCqeq gr,lg edTge co0f Cdr^rgq

ocbC-g0ogge$ 'soOeq,gcQgr,r7r,rgge$eq qq0gogr,ro0frgCgo OogdJ0log ,r,rgCgoq .
leggurSo

qogcgcocPeq 'cg9t^r0o ,g'9gco)cogcgsq-cbc,0sq<-rgs?9r,r qoc.r0cq<.rgeQ9to7qt^rgge$eq .
ictgt'rQqo co)Pr,rg sdJ <-rcogegcqt-rg 'sgccbcqsqedD ,olcaq qoo0cqogeQg.Tqt^rggc$eq .

caC$dc qc-rQfr Cogt^r qoPc_rQflcap

oSCggsq

.cgCgcXCg ogeodg0SQcogC q<.rg<-rgcQgs qogoeflegg .
CgGoqCg

roeccQ cd ocilcqeq ;3#r:3-'r?:U ffi?:;: :
lo9c09 cd o<,)Cqcq qoQgCdCQq cbO.oq0f"ugg .

i<-rg0dc8q<.rPoQfiegg .
icg0cb0qcqcd q<.:QB0<-rgur qopoefegg .

:cgCcJCqeqsd q-,,oQegs,, oX0cJt^rp ogoggCr.rdeer^rqsq qgg .

: coog.ggCd go g9r.o oeCd gcg qc g Fo sdg C. ot)ogCQdurggeg <-r g,getr. ;$:}"ffit;; ' c gQg0dC-Qq cJCoqCSoog g ec)Cr$qo0g
ed oqoecg 0.rgc<,)gr^rg cd qgeeg<,p qogcqcooecq or,)cgcg<.r$qo<,)egcocg coogegQurgg qgcaeqe
'qegtogeogficq qoQficogr^r qocoQfcgg cgcqccg 0or,)cgrog ,oegcgcpr^rd qo ecicgf, qocogced
edgc^ gc.o qgogeQge 'ogegurt)Ssggsg q<-rpt-re[s9g egegcdceq cbc,qcg"trgg ecic-gqecg
cd c<,b8e$qoCg OoolCgr^rg ,qs8cJ<.rqugog CcJpr^rg q<.rqcoogeq go so)CgA q0dgc0oCg eOgC
ogogcQge qoSoQfegg '.oogqog q'80ed cgsgo$ qo<-rq<.rgurp qcg gcgcedegs$ ed qgug*eg.
qoSoQf'egq gCgCQde ogCQgCd0eq <,]CoqC8o.gQ ,g0dgCg qogCg8ecoged qopoeficgq L.g

ogogs9gs qoPoQBcag .g



ogAgog

'ctggcqc'gsci,q qopc.refro?e o? oggcgcaer^rgg t^rc,igccicogcggcecq dc.qcgourgg c-cQcg.9r^rp rocr,gcgse r-rgcgc'9ceu9e cli "r9cpfdgr€,g.,e 
q'gcqcpocg qopoefcag

<,, ci o s c e du, s e s g c s e e 
<, g q' o q o s.. _ _ 

.. : r 
;?;*r_Tli- U:? 

rr:rd; 
#fsf Xffi isl ctr'icoqcSourgg coogcgo$q<-r<,)egcoee .1uqc-euq*q*; icrg-ruegcg ed q,olcgegdpgdcq qoSoQfrcag r^rraggc$cq 

lecde eqcqee"ci 
^qugug*ego n"lrOgor* or^rgge$cq .c.:g<.rgcggs qoPoQfcag qcegeqc qgcgcdcg so' q-egc^gsq -.)d^qcg*?fn 

cgs.oefcag r^^^rggsgcq

^^ 
cscp.reflees escsoc%Q.r <o.sce.rn:-on 

"o:rp39n;Til?n]Tfi::il;",]:iy_:_% 9c0 q<-rgcqegocB <l<o'gcdcd eo que,icq.gr^rcJgccrcgqccg q'p.efcag orJcoqcgoro g? ,.6 'ogegurciSeggeQ qocl$ 7 qeggegCg eg0geg0dgCeg:C uqCgc,geggc q<-rp<_reflegg ocdC0cd g.6
cicsoQfrgg qoegcdeeq cbcoqcfoog€ cqo ,qegdur' r,]cogurcco n"n or.[l,L]t:irirFu? edgc cgcbdegcA. leqogcqe8ocg qoegcdceq' "dauqcargq 

cgeg'ed q'poeflegg 2.6 ocbcgeSdpgo-Cq q<-rpoeflcag cgcg 
!s')qc.,io'ce'gqeg gug ,@oQ.,goe 

eo 
,coogcgepgg rgcc-c.r'cqq egcggbqrq"gee cq,.,i!ceocjcg quuq",ire .cBcao$ qooq'gr^rp q.r00ed qoPoQfegg cgCgdgeg uegCSaeq ci0.crqCSori{ _"g"goil* queupfiegq ocioSoroRoiC*gq p .6

e80cd qogoefsgg .6

eeosp ; cscolpc lQecdapn crcc,.cs"oe. qoscocqc,r.r;:3ttjr:;$?:T,T:.$3r[i?; '9'7 ged<'':gq'gce sd gedr^rgc8f 'gedurlcg egcg.e.i 
'sri- 

oicsgcQgo ,zL qg.% ,uee11{5 <.'Q8o<.rgg ,Cgg0c)OgC9. (lV) qugogt q0OdegqCg _OgA rerq[Ce qogogcgge qofoeFcqe e.S



q-u8 qerq0-qoq 9* d.-g0oq 9o /qq-o8cq cl0gC0r^rg eg0gsgeqCCg gs oqO.qeg

ge / sd ocl0qCqor,)egsc9 qogs go

egod00g oSoggoQflsfo t-rgCgO CgogCdgeg sr-rciOqCSgcd'r:qCQgCgoggr^rP ogsSr^:cDCg8gr'r9g

c,.,tIPi 'qg-ue*q AC^gCOt g* oqCg*eotlCCg 9s oq0qcq 'o119Q99%eeQ qoge 9e oq<ooPsq

;G;-; 
- 

.rc,J;.,;n ido,,),reo.R.ic9qcac eociogcgdr^rgge$ .qcoc.r'sq or,)cgc'og

oigc.pseecos qogs gs dsSoggtcqgssgog qoScosqogcggssQ qoqcooesq <-rr,icgc0ug o<)gccbgtl)g

'<.rgCCCSqsdc9 cd ogCcogsgsg crcoCqo qogc 'oQgCgt'rggoP o9e0r^rclCgSgogg CgogCdgsg

soo)pc .qsogr^rr,rr^rgoggcq iq.;a osQqGt oQgCdc-Qq oo)coqcgor^rgq '<o<jgr^robgcgcxegsd

ogCQeSSCds qogr 9s ds8ogqt^rqgecaog qo8<ocqog0ggseQ qoqcooPsq t-rcJCgC0r^rg OogCo)gt^tg

'ug6eCeqcOcQ ed ogCcogsgeg ocoCqo qc:ge 'oQgCgr^rqgr^rf ogegor'trC98g<'r9g Cgog0dgsg socbPc

'qsoQocir^rg<-rggCQ qqu,,;8o 8t'rggurt'lc'$e9 oQg0dGQq ocJG^oqC8oogg 'coogr'rcJgCgCXeged

;;;;;;-X-"-- 
"oosl-'-*o"L'nJ*s''*eJ *"o"ecsd:ee$

'qe<.rQocir^rgogg0Q qgur,)8o 8oggr^rclo$ca oQgCdCQq ocJ0oqC8ooge 'cooQllcig0gCXsgsd

odc.Jgurg& 
-- c0gaco ,dsciogor,rRo,)Ggqsgc so<,)ogcQdr"rggc$ oqcooSsq .!94$

'qcoQr,lcir"rg<.rg9CQqgr,coi8o0o9gr'lolo$l9oQ9CdC'Qqr'rt')CoqCPor'lgg'<oclgurr')gCgCXsged

eSCggotrgsQ eOg0*co 'Ocolq0tioatn-ge-gsb -"o

qeoQr.rc}.rgoggCQ qgr^rr,;8o 8oggr^rclo$ca oQgCdRQq oclCcrqC&t^rge

'qsgoolCXqgqogegsqCgcgCgsRgC-OtOC*OtuogCgsoOoqurgqoQgCdC'Qqoti0-oqCSot'rgg

-""qri;;olg"os 
'oecag.r^rgsQ .dcqogcg8sq eor,)ogcQdr^rgge$ oqcooFeq ocbc*gcOr^rg

qsoQociogoggCQ qgurciSo decJGgqsge oQgCdCQq ociC-oqC&r'rgq'qqCcooc')cQsg

gC.QsSPCde *o q.gr.lCXqg qogcqcqCp cgCgeAg0 deciC*dDt'rog0g eo0oqr^rg qoQgCdCQq

l-i"nat.ryq- ,rq;oogo ,oi"gqogo ,,r;cgcagoce qoqcoopen 
'ciJc*gc0r^rg 

socir:gc'dr,rggc$

qso9r,rcItogoggCQ qqr'rcJ8o dsqogegPeq oQgCdCQq

oc,)CoqCSor^rgg'qsqoc,trCXqg qogeQsqCg cq0gsRgC dsr')C'doog0g eo0oqtog qoQgCdGQq

ffi;A;i "lmogo 
u,ic^gfogo;u;c-icaqose q.q<oopeq oobc-gc't^rg eoc-ogcQdoegeS

<
clvretolt guggCg qgr,rr,iSo deQgee

oQgCdCQq ot)CoqC8or,.r9q'<oogr^roICXqg oqogsgeqCg cocbaqCgcngsQ co0oqr^rg qoQgCdCQq

or,)Ct-rqCgor^l9g - ,rg,'lig* 
-'.,,iqqC9qseQ 

qog<ooesq or')Cgc0t^lg sor'btl90Q6og9c$

ctlGf gtr CgGoqCa

ogCgCogCQogP qoq0qc$Cg



L-el

qogCQgCgC.Qge ed sgrocbCXqg 'cg0gocieRt^rgsg qogCgqcqog ociCgc.goegCgC*ggc
sotipC*Cg ge 'CqgCSgcooPCg cJG.gqsd dsoi0-Q0gPgur8 Qr^rcJr,rg qgr,rqC.qsg
ed ogsoqGPqod cl0-g0gogSePsd gscoqsgCg0qqr,rg qqr,o0<,)o$sgtog 9C8 

,co0eQ90qC9g

qogCg0qqurg qgo€G AQgCdC.gq cJ0.oqCS.r,rgg - eoftoobr,rgfiGQ qoogsQg0q0ge (e
iegGQegCQr:cb sd ogCgC0egrag ,so€leggo8ogo o9o$g cocbGgCgQAurgeg qsqogr,regGg

Cqgoggsg lCqeg0<o qog0gCqqr^rg r^ro0eQgCqCggeq qsgCQdoggc$ r,}Ggq qoggF 9(,
9e og0qcoo8eq or,i0.r,)oqgeQ 'ogog8s8 ogCSoQocJ qo8oQegCco qogtoggca cd qog0qcoo8sq
oclO.oloqgs9 'qog0.QfegQq qogu,ggsg eg0<oC88o 9e gsg9sg ,qc8oQsg0co qog0g0qgr^rg
sgCgegcq00g dedecoogop ogCqoo8sq ooi0.r,Ioqgsg oegt,lggsg - Cgeqg oSogqoqgscgog (Z

i eoci0g0cboSoto Rs gPe ged cas Cgeg g og0oie0,qoS
qogCggoSoeQ qogCgCqqog oo0sQg0qCgqsq ocbogCgdgsg - Cgsqg ogGtieggrroS (l

vt-61

'sgr^rCcio$sgr,rg ogsoqCPsod qgof0. sd
qogCgCggsqr^rg ge<o0.Psq qgCco0.ggqs 9C8 'egr^rCcio$s9r^rg ogsoq0-Pqod ci0.g0gogScPcd
gscoqegC<o uro0sQg0g0ggsq cd sg0gr,rggc$ qogCoQgCQCggoP qgo$G gca9sg ,cACQdgs$

qogt^lggcg ec-robp0-Og qQgCdC.Qq ci0.oqC8or,rgg - so9rloirlgflCQ qoo9sQg0q0gq (g
: eg0.Qeg0Qoc') sd ogCg0gsgr,r g

'so0eg9ur8ogo o9o$g eocJC.g0gCAr,rgsQ qsqogr,rsg0.g Cqgr^rggsg lCqcg0<o qog0g0qqr^rg
too0sQg0qCggsq qsg0QdtoegsA dGgq qogeF 9s 9s og0qcoo8sq oci0.cioggsQ ,so$C8qsqcd

eSoQegCo qogr,lggsg ed ogCq<ooPsq ooi0.cioqgsg 'sgC.QFCgQq qogr,lggsg ,qgCQCdCg

cd sqg0gqog ci0.qsqed qSeqcqc ar deci0-gq ogr^rggsb - Cgsqg oSoggrqgssgog (Z

i'g'c cd <oogCgCAC-ogcQ qog0gsgQr^rgq
oqogsgsqCg cd qor,bogfiCQ ool0-aCQC.oggr,rf ocbGg0deqgulg qogc dccbgCdo80r,.rgcd
otio$cg ods<oogop qog0cJcqcg 'socl0g0oioSor^rAcgPsged Cgcqg ogO-cbc0.qo8
qog0ggo€oeQ qog0g0qqtog roo0cQgCqggeq ooi<.rgCgd9e$ - Cgsqg ogGtiegrlpr$ (l

oz-vz

'sb'Usd qogOgugqsqog
oqoSsco ed egeSRog qogCQgCgG9ge qgo€A gc99eg 'egr^r0cio$egurg ogeoqCPqod
cbGgCgogScfsd gccoqsg0co too0cQg0q09eeq ed eg0gr^rgge$ qogCo0gCQ0ggtrP,egC9dgs$
qogt,lggeg eocip00g qQgCdC"Qq cJC.oqCS"r^rgg - co9r,ro},rg[CQ qoo0QgOqGgg (g

:sgCQegCQocJ cd o g0gC0cAor g'coOs g9r,r8ogo oq<.rgegPrq

eocJG"g0g0AtugeQ qcqogroep0g Cqgurggcg iqePoQcg0<o o.i08c,)oqeqgsQ g00sqsqe ge dcr,iGgq
og0gcooPcq or,)Cr,)<lqgc9 ed qogc Ae ogrSr^rqc8"d&gq s0g0.<o 'soesQr,rqogcgs'q0gcogC<lcogG
e8oQsg0co qogr,lggsg ed og0q<ooPeq or,i0.r,troqgsg 'sgeQf0.gQq qogtogeeg
'qgCQCdCg ed cqgCgqog cbGgeqed qSsqeqs oer,lgesg - Cgeqg o8oggt^rqgecgoe (Z

ig'c sd toogCg0AG"ogs9
qogCgeg9urgg oqogcgeqCg ed qo8r-rgICQ or,)G"9CQCoggur8 oci0*gCdeqgr^rg qoge
dsr,Iq0do8C-r^rgsd eg0g0qqr,rg 'ooi0.gCcJ0.gq0g s0qCgr^rd r^rdsgecosq Cg*qg o90.r,)sG"qo8
qogCggr^r8oc9 qogCr,Jsqcg t^ro0sQg0gggcq or,)og0Qdgs$ - Cgsqg ogGtisggro$ (l

9Z-08

' Qut,ro) qoquQugqcq(l)g oqousco so) egeulit^)g qoQu('guguvge 'sQrouonossg(l)g ogcoqtst'qoof,
ciC.g0gc-rg8cPcd gccoqeg0o tuo0eQgC%Cq€sq ed cACgr^rggc$ qog0o0g0Q0ggr^rP ,eg09dgs$

qogu,ggeg eocipG0g qQgCdCQq r,iGoqC8oogg - so€r,xtr^rgf0Q qoo0sQg0g0gg .g

legCgorieRr,rgeg deciC.gCgoQgCgCege ed dsgC.Fo9r,rr,) qogCgSFqed
rlogr,rggsg r,robp0g 1o9sgG qoqotisgs sd qog0opr^rg qog0gCOsgr^rg/qoo0sg9o8ogo
sgocJSeurgs9 cgQg0dCIQq sgcJGoq0Sourgg lca0"QsgCQor,b ed og0g0Oegurg ,co0eggr^r8ogo

<lq0r,)qsO cocJCgCgCRuge9 qsqogr,regC-g Cqgr,rggcA icogeQr.lqogsgeqCgcog0ocogO

s8oQsg0co qogrdggsg sd og0qcoo8sq oci0.t)oqgcQ 'sgCQFA.pQq qoet,lggeg ,qgCQCdCg

cd cqgCgqog cb0qcqcd qScgeqs dc98r^rqc8a,)C9q ogr^rggeg - Cgsqg oSoggrlqgsegog (Z

lg'c cd
coogCg0Arogc9 qog0grgQroge oqogsQeq0g sd eqoPogfCQ ori0gCQGoggurP or,b0.g0deqgog
qoge dscigCdoPGr,rgsd og0cDeqeg 'qg0gGqeqgo qsg0gu$rog Gg*qg ogGciJeOgoS
qog0ggoSos9 qogCo)eqsg r^ro0sQg0gggeq ociogC9dge$ - Cgsqg ogG,.r,isggrro$ (l

eaDUtlogGogCQogF

ec)G.F gg eg0$de quegAgsq oo;C"qCc,i,A"EqCg



Lh

0qogc ge or,i0-g0deqgrog eg0g0qqog t ro0eQg0qCgqsq

t-9

ogcoqGsqod qgo0dogsgr,rg gCE,so0ceg0qCgg
qog0g0qgog eotlpG0g 9c qQgCdGQq r,)Ooq08o{r9q - sogr,ooiogf0e qoo0seg0g0grg (g

'qcPoQsg0ro
qogCg0qgrog sg0gsgsq00g 9s og0q<oo8sq o<,)Cr,boqgsg oggoggsg - Cgs.qlg o8oggr,rqgesgoe (Z

lc<xi0gCcio8ooAe gPsgsdegs Cgeg g ogc'ds0,qo8
qogcggo8oc9 qogcgcqqurg oo0sQgcqggeq oobogG9dge$ - GEsqg qgGr,bsggr,r6 (l

'egeSBog



0

L-9'cQt^'egug oQLfg seUdgof,q ,og0q0Sgeq ed

L-t,,

.oqo9Tet.eqT9c-U9I,dqoqUUceGecd]qoo)sqcault,)ulq@
.<,tCgCgCBurgsQ 'ogCqCSgsq cd .qCg'eqGgG qgtog0qge gsgQsg ,sd0aqeCg cQC')sged

vL-61

.eQU9Ul.ioesV.eQUopoeqod$qcao9GQgs8Ccica.sq@
sd ogcPoQr,rc') 'odsgecoeq deolgcdoPcoged qgo€G gsggeg ,so)Ggqecg egccJsgsd

0z-rz

@ qooOeg9tu8"go og0.Qgc00r,)Cg qogsq cSqqcdsSqq urclpCg qcqog0c,)C-9qCg qr^regGgsq
qso9urrrr^rg<-rg9GQ qgr.ro}So dsggc8 .Qgcdc,eq 'coogr^rr,)cxqg r.rq<lgsgeqcp eocic.gcgsAgsg
coOoqrog '<otlgor,iCXqg ocbC.gsCdgogegc@ ed ogC.8ogr,lci 'r^rdsgecoeq eoc,)C-gqcoggcqed
'oqocJegs ociGgq oqog qSFe <-rciogCedtogge$ ,oa)CgCgqssg qgFs deggeg
ogcoofeq 'oqociege .cJ0gcgcxsged qoqcooPcq t^rr,Jpcg qsqogcolcaqcg qogccregsd

9Z-Ot,

cgCgCAr,rgsQ
sd cacopr^rg qoo0sggr^r8ogo clgcQgcSccrcg q<-rqeq sSqqsdegqq r^rcipcg qcqogcc,)cgqcg
qurcgcgcq 'qsoQocir,ogoggcQ qgoo)8o dsggcp .cocrgr,ccicxqg or,)Gggcdgogsgsco
cd o9c8<lQr,lc'tr 'r,.ldcgecosq eoclcgc<oG"gcqsd e<l0oqog-oqor,bege c,cicgq
oqog qSBs .tiogcQdurggs$ 'ocDcgcggesQ qSfs dsggb oqco.gsq :ogsgc. qogrocrcxqg
sd qogcgcRogs9 qogdo0 .tiogcdog'q.gccicgqcg qr,rsgogrq detlgcd.Fougsd
sg.o)8sr^rgs9 'sg0Ssg0gsd qor,bsqsg roolpCg qsqog0r,)C*9q0g qogCr,)egsd

sGnutog(Aogub/ogr'

sotGl'99 -sgSPqsd



'ociog09dtrggc$ ccac dtrcog0cq ogogeggc qoPoQfsgq :sdGf g .
'qegdr,.r0 9o$ g q gCciSs'sgocogCocog0'

gecoqsogoQod0*e qgo€C. qQgCdCQq 'dc0s9C.$gt^rgs ocJG"gC0t"rgdeQ qoge ga gcaQcg

'oo')Cgqcd qogs deQqC.q ogro<.rPeq 'eoo)sgsd oQ[eQgurP gs<oqsogoQodGs qsqoo0cQg0g0gg
ed eocboSooRci0aqcac Cgeqg o9C.r,)sggr^r8" 'o€ogoqgsegog ogr.:gsQgs qoPoQBsgg :soic.f 1-7 r

' q sg dr,r0 g sor,iJ8 p0-8oeq q gCciSs gC8 CgcSq coo P q CQC g C's gr,rco g0ocog0.
gccoqsogoQod0's qgof,G qQgCdGQq 'dDsSsg0$gogc ociC.g00r^rgdsg qogs 9s geg9sg 'r.rc,iJ0gqsd
qoge dcQqGq oqoo8eq 'eocicged <-rQfsQguP gc<oqeogt^rQod0e oQgCdG"Qq 'ocio8ooAo)Cgqcgs

oP Cgcqg ogGc')cg9r,r0o 'eocioSourAc'i0gq Cgegg oSogurqgsegog ogogcQge qo8oQfegQ :sdGf 9-6 r
'qsgdr,r0 gsoobSpGSosq qg0r,'i8e 9C8 CqeSqcooP qCQCgC

'sgr^rco90oco90. gecoqsogroQodGs qgo€C qQgCdAQq 'de8qC.$gtrgs ocbG"gC0togds9 qogs gs
gs99sg 'oclC.gqsd qogs dsQqGq oqrooPeq 'eocDegcd oQpsQgt^tP gecoqeogoQodGe qoQgCdCQq
'sor,bo8or,rAcb0.9q Cgsqg ogC.cieggr,rPo 'oSogoqgcsgog ogogsggs qoPoQfegg :eti0^['g;-91 r

' qsgdt^r0 gsc-ro}SpGSoeq

qgCo}Oe g0e Cqegr,rq0ciScagG stoe8qcooP gca9cg 'qcgr,rcog0ocog0. AecoqeogoQod0-e
qg0gcAge oQgCdCQq sd ogoge9ge qoPoQfcag oob0.gCgcXCg g0og qoQgCdC.Qq
cog0-dsggr^rg 'og0g9Pqsd r.rclC-gC9<.rQgCgC-994 eoci0.g0coCPe9 'de8caC*$gurgc eociG"gC0ogde9
sd oo)Ggqsd rsdsQq0q ogcoofsq'soa)edeg oQfsQgtoP gecoqsogtrQodGc qeqoo0sQg0g0gg
sd sotJoSor^rRcb0*gq Cgsqg ogC-cisggr^r8o 'o8ogr^rqgssgog ogogeggs qoPoQ[cag :sd0fgp-61 r

' qsgdr,r0 g eoo)8p C-8osq

qgCtJSc aCB Cqc8qcooP scJCSR geg9eg 'qegr^rcogCocog0. gscoqsogt^rQodC-s qgCgsRgc oQgCdCQq
'og0gSPqcd <.rc)C-gCgoQg0gC-Qge socbCACcoCPeQ 'de8sg0.Sg.gs soc,JGgC0r^rgdsQ cd ocb0-gqed

eedsQq0q oqcooesq 'eociedeg oQfsQgt^rP gecoqcogoQod0s qoQgCdC.Qq ocb0oq0Sor^rgg

sd socloS"r^rf,ci0aq Cqsqg ogC-clcggtr8o 'oSogurqgccgog oeogcQge qofoQficag :stie,f 97-77 r
'qsgdoO gcodSp"C8ocq qgCcJSe CqeSg<oof sr,)C8R sd qsgtrcogCocog0- gscoqeogoQodGc

qg0gcAge dcr,b0.gq oQgCdC-Qq oci0*crq0Sotrg€ ed cg0ggo8oeQ qogC.odd qoPoQfrcag eocJebeg
'og0gSSqed ocb0g0goQg0gG9gs coob0gCco08sQ 'de8sg0.Agrgc eooJG"gC0trgdeQ sd or,b0-gqsd
qoge deQqC-q oqcor:Psq 'eoriedsg oQfcQgto8 gecoqeogoQod0.c qoQgCdOQq ocb0oq0S"ogg
sd sorio?or^rRd0.9q Cgsqg ogGolsggr,r8o 'oSogr,rqgssgog ogogeQgs qoSoQfsgg :stiGF SZ-OS r

sti@.F gg ogoge9ge qoPoQ[cgg



Gdggsd

sgoEfsdeS qo8oQfragq

ocilo9de qoFoQpsgg

qo gsg9r,tg g crti GoqG8r^rgg

g0qsq0g qoSoQfegg totiSe$qsq ccoeg0dGeq tbGoq06t.rgg
ogGodd

ogxrQgce



'9c,9 qogccbcgegbpgcbcg q<-rf<-refcag (gcd,,'cqogsQgr^r) gcdJt^rggc$eq sd
ged-,,o9egc" oxcr,)r^re o8.rggcr^rdsQroqcq qgg cocbogcQdcg OocJCgog ,degqcgc<o q.rg.goegQ
ocicaedgco)c8 (ogso0sq,ge99r,r) ogr,rgge$cq qgursgcg oegcdceq cicoqcsrge.6

' g0qcqCg q<-rgr^re g0^^g ocbCC$se
ogdt^r,gcg q.8oQfegg egccoe<-:qsqed qt^rdo.g edgc ecdgcg qog ,.gcodd qg.,egcg
qurgoQdcac$ cocicgcdctcc .egcdc.eq oicoqcpo.uge goa q.gcggecogcd q,poeFoqe g

'<-rgsgCg$r^rg0g gCPogfrCe eO
cqsg0gsgQCQed 'ogeeogt^rgur80 qog COCqe 'ogegcogcA ed cqeo0eqogeQgr^r qog0r^rggc$ 09r^-rgur9
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1. ზოგადი დებულებები  
 
1.1. პრაქტიკა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში  პროფესიული 
სტუდენტების მომზადების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. იგი შესაძლებლობას 
აძლევს პროფესიულ სტუდენტს რეალურ ცხოვრებაში გამოსცადოს აკადემიურ გარემოში 
შეძენილი კომპეტენციები, კიდევ უფრო დახვეწოს და განავითაროს ისინი.  
 
1.2. პროფესიული პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკის მოცულობა გაწერილია  
კონკრეტულ პროფესიულ საგამანათლებლო პროგრამაში.  
 
2. პრაქტიკის მნიშვნელობა, მიზანი და ამოცანები  
 
2.1 პრაქტიკის მიზანია პროფესიულ სტუდენტებში განავითაროს საგანმანათლებლო 
პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის კონკრეტულ სიტუაციაში 
გამოყენების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ხელი შეუწყოს სამუშაო გარემოში მათ ადაპტაციას.  
 
2.2 პრაქტიკის განხორციელებაში ჩართულია სამი მხარე: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 
,,ამაგი“, პროფესიული სტუდენტი და დამსაქმებელი, ამდენად იგი სამივე მხარისათვის 
მნიშვნელოვანია.  
მნიშვნელობა პროფესიული სტუდენტისათვის  
• აკადემიური განათლებისა და თეორიის დაკავშირება რეალურ სამყაროსთან; 
• სამუშაო გარემოში ჩართვა, საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 
• სასწავლო პროცესში განვითარებული კომპეტენციების პრაქტიკაში გავარჯიშება და ახალი 
კომპეტენციების გამომუშავება; 
• მომავალი კარიერის მიზნების დასახვა.  
 
მნიშვნელობა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-სათვის  
• კონტაქტების შენარჩუნება შრომის ბაზართან და საგანმანათლებლო პროგრამების 
განახლება საზოგადოების სწრაფად ცვალებადი მოთხოვნების შესაბამისად; 
• კვლევის პოტენციური სფეროების განსაზღვრა; 
• კურსდამთავრებულთა დასაქმების ამაღლება;  
 
მნიშვნელობა საწარმოს/ორგანიზაციისათვის (დამსაქმებელი) 
• ახალი იდეების მიღება მოტივირებული პროფესიული სტუდენტებისაგან; 
• უკეთ მომზადებული და მოტივირებული სამუშაო ძალა;  
• კარგი საზოგადოებრივი ურთიერთობები; 
• საგანმანათლებლო პროგრამებში კორექტივების შეტანის შესაძლებლობა.  
 
2.3 პრაქტიკის მაღალორგანიზებულად წარმართვის მიზნით, შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 
,,ამაგი“-ს  ამოცანებია:  

 ურთიერთთანამშრმლობის ხელშეკრულებების გაფორმება პროფილურ 
საწარმოებთან/ორგანიზაციებთან,  

 პროფესიულ სტუდენტთა განაწილება საწარმოებში/ორგანიზაციებში მათი 
სურვილისა და სპეციალიზაციის შესაბამისად,  

 პროფესიულ სტუდენტთა პრაქტიკის წარმართვა წინასწარ შედგენილი და 
დამტკიცებული პრაქტიკის პროგრამის მიხედვით,  

 პრაქტიკის განხორციელების პროცესში ნებისმიერი ინიციატივის მხარდაჭერა, 
რომელიც მიმართული იქნება პროფესიულ სტუდენტების პროფესიულ 
დახელოვნებასა და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე  

 
 
 



3. ტერმინთა განმარტება  
 
3.1 პრაქტიკის ხელმძღვანელი - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-დან 
წარმომადგენელი, რომელიც კონკრეტული პროფესიული პროგრამისათვის  შეიმუშავებს 
სასწავლო პრაქტიკის პროგრამას დეტალურად გაწერილი კალენდარული გეგმით, ამზადებს 
პროფესიულ სტუდენტებს ამ გეგმის შესაბამისად, ეხმარება მათ პრაქტიკის ანგარიშის 
წარმოდგენა დაცვისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მოგროვებაში, რაც აგრეთვე მოიცავს 
პრაქტიკის ადგილზე პროფესიულ სტუდენტებთან ვიზიტებს.  
3.2 სწავლის შედეგი - სწავლის შედეგები არის განაცხადი პროფესიული სტუდენტის 
მოლოდინის შესახებ, თუ რა უნდა იცოდეს, ესმოდეს და ან რისი დემონსტრირება უნდა 
შეეძლოს სწავლის დასრულების შემდეგ.  
3.3 კომპეტენციები - ცოდნის, გაცნობიერების, უნარებისა და შესაძლებლობების დინამიური 
კომბინაციაა, რომლებიც პროფესიულ სტუდენტს გამოუმუშავდება საგანმანათლებლო 
პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა კურსის (მათ შორის სასწავლო პრაქტიკის) ათვისების 
შედეგად.  
3.4 პრაქტიკა - სასწავლო პროცესის ნაწილი შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-ს 
ფარგლებს გარეთ, რომლის სწავლის შედეგებიც წარმოადგენს საგანმანათლებლო 
პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების ინტეგრალურ ნაწილს.  
3.5 პრაქტიკის ობიექტი - საწარმო/ორგანიზაცია, მიუხედავად ორგანიზაციული ფორმისა, 
რომელიც უზრუნველყოფს სასწავლო პრაქტიკის განხორციელების შესაძლებლობას.  
3.6 მენტორი - პირი, რომელიც დანიშნულია საწარმოს მხრიდან და პასუხისმგებელია 
საწარმოში პროფესიულ სტუდენტთა ზედამხედველობაზე.  
 
4. პრაქტიკის განხორციელების ძირითადი პრინციპები  
4.1 პრაქტიკის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 
,,ამაგ“-სა და პრაქტიკის ობიექტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების/მემორანდუმის 
საფუძველზე, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.  
გამონაკლისი შემთხვევები:  

 თუკი პროფესიულ სტუდენტი თავად ირჩევს პრაქტიკის ობიექტს, კონკრეტულ 
ორგანიზაციასთან პირადი შეთანხების საფუძველზე, ამ ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი წერილობით მიმართვას უგზავნის შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 
,,ამაგი“-ს დირექტორს, რომელშიც ადასტურებს პროფესიულ სტუდენტისათვის 
სასწავლო პრაქტიკის გავლის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი პირობების 
შექმნისათვის მზადყოფნას (მენტორის გამოყოფა, ინდივიდუალური სასწავლო 
პროგრამის შექმნა). თავის მხრივ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“ 
ვალდებულებას იღებს გამოყოს ამ პროფესიულ სტუდენტისათვის პრაქტიკის 
ხელმძღვანელი.  

 თუკი პროფესიული სტუდენტი უკვე დასაქმებულია თავისი პროფილის შესაბამისად, 
ან გავლილი აქვს სტაჟირება რომელიმე ორგანიზაციაში, შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ,,ამაგი“  წერილობითი თხოვნით მიმართავს დამსაქმებელს, პრაქტიკის 
ხელმძღვანელთან ერთად დაეხმაროს პროფესიულ სტუდენტს ინდივიდუალური 
სასწავლო პროგრამის შემუშავებაში და სასწავლო პრაქტიკის დაცვისათვის 
აუცილებელი დოკუმენტაციის მოგროვებაში.  

 
4.2 ობიექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:  
• უზრუნველყოფს შესაბამის გარემოს დაგეგმილი სწავლის შედეგების მისაღწევად,  
• ეხმარება პროფესიულ სტუდენტებს პრაქტიკის ადგილზე,  
• უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს,  
• მონაწილეობას ღებულობს პროფესიულ სტუდენტის შეფასების პროცესში  
 



4.3 პრაქტიკის განმავლობაში პროფესიულ სტუდენტებს უტარდებათ  პრაქტიკული 
მეცადინეობები. პრაქტიკის ობიექტში გასვლამდე პრაქტიკის ხელმძღვანელი პროფესიულ 
სტუდენტებს აწვდის შესაბამის საწყის ინფორმაციას:  
• უსაფრთხოების წესებისა და ეთიკის ნორმების შესახებ,  
• მისაღწევი სწავლის შედეგების/კომპეტენციების შესახებ,  
• პრაქტიკის ვადებისა და კონკრეტული გრაფიკის შესახებ,  
• დღიურის წარმოების წესისა და ანგარიშის მომზადების შესახებ,  
• პრაქტიკის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ  
 
4.4 პროფესიულ სტუდენტების მიერ პრაქტიკის სრულყოფილად გავლაზე კონტროლს 
ახორციელებს პრაქტიკის ხელმძღვანელი და ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი. 
პრაქტიკის ობიექტზე პროფესიულ სტუდენტთა გამოცხადების მკაცრი აღრიცხვის 
დოკუმენტია პრაქტიკის ჟურნალი, რომლის წარმოება ევალება მენტორს. ჟურნალში 
შეიტანება პროფესიულ სტუდენტის გამოცხადება და ყოველდღიური საქმიანობა თარიღების 
მითითებით.  
4.5 პროფესიულ სტუდენტი ვალდებულია უნივერსიტეტში დაბრუნების შემდეგ პრაქტიკის 
დაცვისათვის წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:  
დახასიათება მენტორისაგან, (ხელმოწერით და პრაქტიკის ობიექტის ბეჭდით 
დამოწმებული);  
პრაქტიკის დღიური;  
პრაქტიკის ანგარიში;  
პრაქტიკის პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების შესაბამისი დოკუმენტური 
მასალები;  
 
ჩამოთვლილი სავალდებულო დოკუმენტაციის არასრულფასოვნად წარმოდგენა იქნება 
პროფესიულ სტუდენტის პრაქტიკის დაცვაზე არ დაშვების საფუძველი. 



5. პრაქტიკის პროგრამა  
 
5.1 პრაქტიკის პროგრამას (სილაბუსი) წარმოადგენს პრაქტიკის  ხელმძღვანელი არჩეული 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის   მიხედვით. პროგრამა შესათანხმებლად 
წარედგინება შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
მენეჯერს, რომლის ვიზირების შემდეგ მას განიხილავს და ამტკიცებს საზოგადოებრივი 
კოლეჯის დირექტორი. 
5.2  პრაქტიკის პროგრამა უნდა მოიცავდეს:  
• პროგრამის დასახელება,  
• სემესტრი,  
• კრედიტი,  
• პრაქტიკის განხორციელების ვადები,  
• პრაქტიკის ხელმძღვანელისა და მენტორის მონაცემები,  
• პრაქტიკის მიზნები,  
• მისაღწევი სწავლის შედეგები: დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები,  
• პრაქტიკის პროცესში განსახორციელებელი აქტივობების კალენდარული გეგმა,  
• პრაქტიკის შეფასების კრიტერიუმები.  
 
6. პრაქტიკის დღიურის წარმოების წესი  
 
6.1 პრაქტიკის მანძილზე პროფესიულ სტუდენტმა უნდა აწარმოოს ყოველდღიური 
აქტივობების აღწერა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-ს მიერ შემუშავებულ დღიურში; 
რაც მას დაეხმარება პრაქტიკის ანგარიშის მომზადებაში.  
6.2 პრაქტიკის დღიური ითვალისწინებს პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების 
კალენდარული გეგმის წარმოებას, პრაქტიკის ობიექტზე პროფესიულ სტუდენტის მიერ 
შესრულებული სამუშაოების დეტალურ აღწერას და აგრეთვე კომპეტენციების განვითარების 
ცხრილს, სადაც პროფესიული სტუდენტი თავისი შეხედულებისამებრ შეიტანს ჩანაწერებს 
იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რომელი კომპეტენციების განვითარებაში დაეხმარა მას 
სასწავლო პრაქტიკის დროს შესრულებული ესა თუ ის სამუშაო.  
 
7. პროფესიულ სტუდენტის დახასიათება მენტორისაგან  
 
7.1 პრაქტიკის დასრულების შემდეგ მენტორი თითოეულ პროფესიულ სტუდენტზე ადგენს 
დახასიათებას, რომელშიც აღწერილია პროფესიულ სტუდენტის მიერ პრაქტიკის პროცესში 
გამოვლენილი უნარ-ჩვევები, გარდა ამისა, დახასიათებაში სასურველია იმ კომპეტენციების 
ჩამოთვლა, რომელიც მენტორის აზრით, პროფესიულ სტუდენტს ჯერ კიდევ სათანადოდ არა 
აქვს ჩამოყალიბებული.  
7.2 დახასიათება დამოწმებული უნდა იყოს მენტორის ხელმოწერით და პრაქტიკის ობიექტის 
ბეჭდით.  



8. პრაქტიკის ანგარიში  
8.1 პრაქტიკის დამთავრების შემდეგ, პროფესიულ სტუდენტები ადგენენ პრაქტიკის 
ანგარიშს და წარადგენენ მას კომისიის წინაშე დაცვის მიზნით. პრაქტიკის ანგარიში უნდა 
შეიცავდეს ყველა იმ საკითხის მოკლე მიმოხილვას, რომელიც შეისწავლა და შეასრულა 
პროფესიულ სტუდენტმა პრაქტიკის განმავლობაში. ანგარიშს თან უნდა დაერთოს ყველა ის 
დოკუმენტი, რომელიც შეეხება პრაქტიკის ობიექტის საქმიანობას, ასახავს პროგრამით 
გათვალისწინებული საკითხების შინაარს და რომლებიც შეავსო და შეისწავლა პროფესიულ 
სტუდენტმა.  
8.2 პრაქტიკის ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი თანმიმდევრობით:  
თავფურცელი  

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-ს დასახელება; 
 პრაქტიკის ობიექტის დასახელება; 
 პრაქტიკის ვადები;  
 პროფესიულ სტუდენტის სახელი და გვარი; 
 პრაქტიკის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი; 
 მენტორის სახელი და გვარი. 

 
რეზიუმე  

 პრაქტიკის ანგარიშის ერთგვერდიანი შეჯამება. 
 
სარჩევი  
პრაქტიკის ობიექტის აღწერა  

 საწარმოს/ორგანიზაციის სრული დასახელება, მისამართი და მოკლე ისტორია; 
 საწარმოს/ორგანიზაციის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, საკუთრების 

ფორმა;  
 სფერო, რომელშიც ფუნქციონირებს საწარმო/ორგანიზაცია, წარმოებული პროდუქცია 

ან/და მომსახურეობა და ძირითადი მომხმარებლები;  
 საწარმოს/ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურა (სქემა).  

 
პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი - ანგარიშის ძირითადი 
ნაწილია. მასში უნდა აისახოს განხორციელებული საქმიანობა და ამ პროცესში დაგეგმილი 
სწავლის შედეგების მიღწევის გზები. პასუხი უნდა გაეცეს კითხვებს:  

 რა ტიპის ფუნქციებს ასრულებდით პრაქტიკის დროს? ; 
 პრაქტიკის პროგრამით დაგეგმილი (ან დაუგეგმავი) რომელი უნარები შეიძინეთ 

ან/და განივითარეთ პრაქტიკის პროცესში? ; 
 რამდენად შეესაბამებოდა პრაქტიკის დროს თქვენს მიერ განხორციელებული 

საქმიანობა თქვენს მიერ მანამდე, სწავლის პროცესში გამომუშავებულ 
კომპეტენციებს? აქ პროფესიულ სტუდენტმა სასურველია დაასახელოს აგრეთვე ის 
სირთულეებიც, (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) რომელსაც წააწყდა პრაქტიკის 
პროცესში შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-ს სასწავლო პროგრამაში არსებული 
ხარვეზების გამო. პროფესიული სტუდენტების მიერ დასაბუთებულ კომენტარებს შპს 
საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“ გაითვალისწინებს შემდგომში პროგრამის 
სრულყოფის მიზნით.  

დანართი  
 პრაქტიკის განმავლობაში მოპოვებული და დამუშავებული მასალები .  



8.3 პრაქტიკის ანგარიშის ტექსტი უნდა შესრულდეს თაბახის (A4) ფურცლებზე, შრიფტი 
Sylfaen, ზომა 12, ინტერვალი 1,5; დაშორება ზემოდან, ქვემოდან და მარცხნიდან 2,5, 
მარჯვნიდან 1,5. ანგარიშის შედგენისათვის პროფესიულ სტუდენტს ეძლევა 1 კვირა 
პრაქტიკის დამთავრების შემდეგ.  
9. პრაქტიკის დაცვა  
9.1 სრულყოფილი პრაქტიკის ანგარიშით პროფესიულ სტუდენტი წარდგება პრაქტიკის 
დაცვის კომისიის წინაშე. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება სპეციალური ბრძანებით, 
იმ პირობით, რომ მასში აუცილებლად შევა პრაქტიკის ხელმძღვანელი  
9.2 პრაქტიკის დაცვაზე პროფესიულ სტუდენტის შეფასებისას ყურადღება უნდა მიექცეს 
როგორც მის თეორიულ ცოდნას, ისე პროფესიულ სტუდენტის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.  
9.3 დაცული პრაქტიკის ანგარიშები ექვემდებარება შენახვას 2 წლის განმავლობაში.  
9.4 პროფესიული პრაქტიკის შეუსრულებლობისათვის და დადებითი შეფასების ვერ მიღების 
შემთხვევაში, პროფესიულ სტუდენტი განმეორებით იგზავნება პრაქტიკაზე.  
 10. პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება  
საწარმოო პრაქტიკაზე შესრულებულ სამუშაოს და შედეგებს ასახავს პრაქტიკის ანგარიში. 
საწარმოო პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება ხდება საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელის და 
მენტორის დახასიათების გათვალისწინებით პროფესიული პროფესიულ სტუდენტის მიერ 
მომზადებული და კომისიის წინაშე წარმოდგენილი საწარმოო პრაქტიკის ანგარიშის 
საფუძველზე.  
პრაქტიკის შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები გაწერილია კონკრეტულ 
პროფესიულ საგანმანთლებლო პროგრამებში და პრაქტიკის  სილაბუსებში. 
 
 



შეფასების კრიტერიუმები 

რეზიუმე 10 ქულა 

კრიტერიუმი ქულა
წარმოდგენილია მოცემული საკითხის გააზრებული, ანალიზი ‐ პროფესიული სტუდენტის 
პოზიცია გამყარებულია შესაბამისი მსჯელობით. პროფესიული სტუდენტი კარგად ფლობს 
ტერმინოლოგიას 

10 
 
 

წარმოდგენილია მოცემული საკითხის გააზრებული, არასრული ანალიზი ‐პროფესიული 
სტუდენტის პოზიცია პერიოდულად ემყარება შესაბამის მსჯელობას. პროფესიული 
სტუდენტი საკმარისად ფლობს   ტერმინოლოგიას 9 

წარმოდგენილია მოცემული საკითხის გააზრებული, არასრული ანალიზი ‐პროფესიული 
სტუდენტის პოზიცია პერიოდულად ემყარება შესაბამის მსჯელობას და ადეკვატურ 
მაგალითებს. პროფესიული სტუდენტი არასრულად ფლობს   ტერმინოლოგიას 

8 

მოცემული საკითხი წარმოდგენილია საკმარისად. გამოირჩევა დამაჯერებლობით. 
პროფესიული სტუდენტის პოზიცია პერიოდულად ემყარება შესაბამის მსჯელობას. 
პროფესიული სტუდენტი ნაწილობრივ ფლობს ტერმინოლოგიას  7 

მოცემული საკითხი წარმოდგენილია დამაკმაყოფილებლად, თუმცა  გამოირჩევა 
დამაჯერებლობით. პროფესიული სტუდენტი ნაწილობრივ ფლობს ტერმინოლოგიას. აკლია 
მნიშვნელოვანი კომპონენტი 

6 

მოცემული საკითხი წარმოდგენილია არასრულყოფილად, თუმცა  გამოირჩევა 
დამაჯერებლობით. პროფესიული სტუდენტი ნაწილობრივ ფლობს   ტერმინოლოგიას. აკლია 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი 

5 
 

მოცემული საკითხი წარმოდგენილია არასრულყოფილად, თუმცა  გამოირჩევა 
დამაჯერებლობით. პროფესიული სტუდენტი  ნაწილობრივ  ფლობს ტერმინოლოგიას. აკლია 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. არის ისეთი ჩანართები და გადახვევები, რომლებიც 
მოცემული საკითხის გააზრებისათვის შინაარსობრივად არ არის ადეკვატური 

4 

მოცემული საკითხი წარმოდგენილია არასრულყოფილად, გამოირჩევა ნაკლები 
დამაჯერებლობით. პროფესიული სტუდენტი  სუსტად   ფლობს ტერმინოლოგიას. აკლია 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. არის ისეთი ჩანართები და გადახვევები, რომლებიც 
მოცემული საკითხის გააზრებისათვის შინაარსობრივად არ არის ადეკვატური 

3 

საკითხი არ არის გააზრებული, პასუხი არ შეესაბამება მოცემულ საკითხს. აკლია 
მნიშვნელოვანი კომპონენტები.დაშვებულია რამდენიმე უხეში ფაქტობრივი შეცდომა 2 

საკითხი  სწორად არ არის გააზრებული თემა არ არის გაანალიზებული და / ან მოყვანილია 
უფუნქციო მაგალითები 1 

პასუხი არ შეესაბამება მოცემულ საკითხს/ ან საერთოდ არ პასუხობს კითხვას 0 

 



შესრულებული სამუშაოს აღწერა 30 ქულა 

კრიტერიუმი ქულა 
1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო მასალების 
გაფორმების ვიზუალური მხარე მოწონებას იმსახურებს, მასალები 
დამოუკიდებლად არის მომზადებული კომპიუტერული ტექნიკისა და 
შესაბამისი პროგრამების გამოყენებით და ა.შ;  
2) შინაარსობრივი მხარე ‐ ნაშრომი სრულფასოვნად ასახავს დასახულ მიზნებსა და შედეგებს, 
ნაშრომის სტრუქტურა, განხილული საკითხები და ნაშრომის თემატიკა ურთიერთშესაბამი‐
სობაშია; ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია უახლესი ინფორმაცია, მონაცემები და 
ლიტერატურა; პროფესიულმა სტუდენტმა გამოავლინა ინფორმაციის/მონაცემების მოძიების 
და ანალიზის უნარი; შეძლო ნაშრომის დასკვნების ლოგიკურად და არგუმენტირებულად ჩა‐
მოყალიბება;  
3. პრეზენტაციის ტექნოლოგია ‐ პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია ნაშრომის წარდგენა,  
კომპეტენციების წარმოჩენა და საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში მონა‐
წილეობა, არგუმენტების მოყვანა და თავისი მოსაზრებების დაცვა . 

30-25 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო მასალების გაფორმების ვიზუალური 
მხარე სათანადო დონეზეა შესრულებული, მოხსენება  დამოუკიდებლად არის მომზადებუ-
ლი კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი პროგრამების გამოუყენებით და ა.შ;                 
 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომი ასახავს დასახულ მიზნებსა და შედეგებს, ნაშრომის 
სტრუქტურა, განხილული საკითხები და ნაშრომის თემატიკა ურთიერთშესაბამისობაშია, 
თუმცა სრულფასოვანი არ არის და განხილული საკითხები სრულად არ ასახავენ 
განსახილველ თემატიკას; ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია საკმარისი ინფორმაცია, 
მონაცემები და ლიტერატურა;  
3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია ნაშრომის წარდგენა,  
კომპეტენციების წარმოჩენა და საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში 
მონაწილეობა, მაგრამ უჭირს არგუმენტების მოყვანა და თავისი მოსაზრებების დაცვა. 

24-20 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო მოხსენების გაფორმების ვიზუალური 
მხარე დამაკმაყოფილებელია, მასალების ძირითადი ნაწილი დამოუკიდებლად არის 
მომზადებული კომპიუტერული ტექნილის და შესაბამისი პროგრამების გამოუყენებით და 
ა.შ.;  
2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომი სრულად არ ასახავს დასახულ მიზნებსა და შედეგებს, 
ნაშრომის სტრუქტურა, განხილული საკითხები და ნაშრომის თემატიკა დასახვეწია, 
განხილული საკითხები არ არ ქმნის სრულ წარმოდგენას საპრეზენტაციო მოხსენების თემაზე; 
ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 
3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია ნაშრომის წარდგენა, 
მაგრამ უჭირს კომპეტენციების წარმოჩენა და საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ 
დისკუსიაში მონაწილეობა, ვერ ასრბუთებს საკუთარ მოსაზრებების და უჭირს დიაკუსიაში 
მონაწილეობა. 
 

19-14 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრეზენტაციო მოხსენების გაფორმების ვიზუალური 
მხარე არა დამაკმაყოფილებელია;  
2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომში განხილული საკითხები ძირითადად შეესაბამება 
მოხსემენის თემატიკას, მაგრამ არ იკვეთება ნაშრომის სტრუქტურის, განხილული 
საკითხების და ნაშრომის თემატიკის ლოგიკური კავშირი. განხილული საკითხები არ არ 
ქმნის სრულ წარმოდგენას საპრეზენტაციო მოხსენების თემაზე; ნაშრომზე მუშაობისას 
გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 
 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - პროფესიულ სტუდენტს უჭირს მოხსენების პრეზენტაცია, 
ვერ მონაწილეობს მოხსენებასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში და პასუხობს მოლოგ 
კონკრეტულად დასმულ შეკითხვებზე, არ შეუძლია არგუმენტირუბული მოსაზრების 
ჩამოყალიბება, მსჯელობა და არგუმენტების მოყვანა. 

13-7 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო მოხსენების გაფორმების ვიზუალური 
მხარე არადამაკმაყოფილებელია;  
2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომში განხილული საკითხები არ შეესაბამება მოხსემენის 
თემატიკას,   
3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - პროფესიულ სტუდენტს არ შეუძლია მოხსენების 
პრეზენტაცია, ვერ მონაწილეობს დისკუსიაში. 

6-1 

    საპრეზენტაციო მოხსენება მომზადებული არ არის  0 



 
 



დასკვნა- 30 ქულა 

კრიტერიუმი ქულა 
დავალების შესრულებისას შეძლო მასალის დამუშავება, გამოავლინა დამოუკიდებლად 
სამუშაოს შესრულების, მიღებული ცოდნის გამოყენების და მსჯელობის უნარი; საკითხი 
ღრმად აქვს გააზრებული, წარმოდგენილი აქვს მისი სრული ანალიზი-პოზიცია 
დასაბუთებულია სათანადო, ლოგიკური და თანამიმდევრული მსჯელობით. კარგად 
ფლობს ტერმინოლოგიას. სამუშაოს შესრულებისას შეძლო სხვადასხვა სახის 
რელევანტური ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება 
 

30-25 

 დავალების შესრულებისას შეძლო  საკითხის დამაჯერებელი ანალიზი. საკითხი კარგად  
აქვს გააზრებული, წარმოდგენილი აქვს მისი სრული ანალიზი, დასაბუთებულია 
სათანადო, ლოგიკური და თანამიმდევრული მსჯელობით.  პოზიცია გამყარებულია 
შესაბამისი მსჯელობით. სტუდენტი კარგად ფლობს ტერმინოლოგიას სამუშაოს შესრუ-
ლებისას შეძლო სხვადასხვა სახის რელევანტური ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება 

24-20 

დავალება შეასრულა, მაგრამ უჭირს დამოუკიდებლად სათანადო, ლოგიკური და 
თანამიმდევრული მსჯელობა.  რელევანტური მასალის მოძიება-გამოყენება. 

19-14 

 დავალება შეასრულა, მაგრამ არსებობს უზუსტობები და ხარვეზები, გამოყენებული 
ინფორმაცია არ არის ზუსტი, ხოლო მასალის დამუშავების დონე - არასაკმარისი. 

13-7 

არსებობს არსებითი უზუსტობები და ხარვეზები,  სჭირდება მეტი მუშაობა. 6-1 
დავალება შესრულებული არ არის. 0 

 



 

პრაქტიკის ანგარიში 30 ქულა 

 30-25 ქულა: პრაქტიკის ანგარიში შინაარსობივი, ფორმალური მხარე სრულყოფილია და 
პროფესიული სტუდენტის აუდიტორიასთან კონტაქტი მაღალია. საკითხი ზუსტად არის 
დასმული და გადმოცემულია ამომწურავად, გაკეთებულია არგუმენტირებული დასკვნები. 
მაღალია პრაქტიკის დღიურის გაფორმება და პროფესიული სტუდენტი სრულად ამყარებს 
აუდიტორიასთან ურთიერთობას და ყველა კითხვაზე ავლენს საფუძვლიან ცოდნას. 

  24-20 ქულა: პრაქტიკის ანგარიში შინაარსობივი, ფორმალური მხარე სრულყოფილია და 
პროფესიული  სტუდენტის აუდიტორიასთან კონტაქტი მაღალია. საკითხი ზუსტადაა დასმული 
და გადმოცემულია ამომწურავად, გაკეთებულია არგუმენტირებული დასკვნები. სტუდენტი 
ამყარებს აუდიტორიასთან ურთიერთობას, მაგრამ ყველა კითხვაზე ვერ ავლენს საფუძვლიან 
ცოდნას.   

 19-15ქულა: პრაქტიკის ანგარიში  შინაარსობივი, ფორმალური მხარე სრულყოფილია და 
პრეზენტაციისას აუდიტორიასთან კონტაქტი მაღალია. საკითხი ზუსტადაა დასმული და 
გადმოცემულია ამომწურავად,  გაკეთებულია არგუმენტირებული დასკვნები. ნორმალურია 
სტუდენტის მიერ შეჯამებული პრაქტიკის ანგარიში და სტუდენტი ამყარებს აუდიტორიასთან 
ურთიერთობას, მაგრამ კითხვათა უმრავლესობაზე ვერ ავლენს საფუძვლიან ცოდნას.   

 14-10ქულა: პრაქტიკის ანგარიში შინაარსობივი, ფორმალური მხარე სრულყოფილია. სტუდენტის 
აუდიტორიასთან კონტაქტი დაბალია. საკითხი ზუსტად არის დასმული, მაგრამ არ არის 
გადმოცემული ამომწურავად. სტუდენტს უჭირს აუდიტორიასთან ურთიერთობა, უმეტეს 
კითხვაზე ვერ ავლენს საფუძვლიან ცოდნას.   

 9-5 ქულა: პრაქტიკის ანგარიში  შინაარსობივი მხარე სრულყოფილია, ფორმალური მხარე კი 
არასრულყოფილი. სტუდენტი აუდიტორიასთან კონტაქტი დაბალია. საკითხი ზუსტად არის 
დასმული, მაგრამ არ არის გადმოცემული ამომწურავად. სტუდენტს უჭირს აუდიტორიასთან ურ-
თიერთობა, უმეტეს კითხვაზე ვერ ავლენს საფუძვლიან ცოდნას.   

 4-1 ქულა: პრაქტიკის ანგარიში შინაარსობივი,  ფორმალური მხარე არასრულყოფილია და 
პრეზენტაციისას აუდიტორიასთან კონტაქტი დაბალია. საკითხი ზუსტად არის დასმული, მაგრამ 
არ არის გადმოცემული ამომწურავად. სტუდენტს უჭირს აუდიტორიასთან ურთიერთობა, ავლენს 
მწირ ცოდნას.   

 0  ქულა:  პრაქტიკის ანგარიში საერთოდ არაა წარმოდგენილი. 
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მეთოდური მითითებანი.  
1.ყოველი პროფესიულ სტუდენტი, რომელიც იმყოფება სასწავლო პრაქტიკაზე, 
ვალდებულია აწარმოოს დღიური.  
2.დღიური პროფესიულ სტუდენტისათვის წარმოადგენს საწარმოში (ორგანიზაციაში) მისი 
მუშაობის შესახებ ანგარიშის შედგენისათვის აუცილებელ მასალას.  
3.დღიურის შევსება წარმოებს რეგულარულად და სუფთად. იგი როგორც თვითკონტროლის 
საშუალება ეხმარება პროფესიულ სტუდენტს სწორად წარმართოს თავისი სამუშაო.  
4.პერიოდულად, არანაკლებ კვირაში ერთხელ, პროფესიულ სტუდენტი ვალდებულია 
წარუდგინოს დღიური პრაქტიკის ხელმძღვანელს და მენტორს.  
5.პრაქტიკის დამთავრების შემდეგ პროფესიულ სტუდენტი ვალდებულია ჩააბაროს 
პრაქტიკის დღიური შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-დან პრაქტიკის ხელმძღვანელს.  
6.დღიურში ჩანაწერები უნდა წარმოებდეს პრაქტიკის პროგრამის მიხედვით და თან უნდა 
ერთვოდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური ანგარიშები, საჭირო ცნობები საწარმოს (ორგანიზაციის), 
მისი განყოფილებების შესახებ, ასევე ჩანახაზები, ესკიზები, სქემები და ა.შ. გრაფიკული 
მასალა, რომელიც ახლავს დღიურს, უნდა იყოს შესრულებული ხელით.  
7.დღიურში ჩანაწერებმა უნდა აჩვენოს პროფესიულ სტუდენტის შემოქმედებითობა როგორც 
წარმოების ორგანიზაციასა და მართვაში, ასევე მის ეკონომიკაში, დაგეგმარებასა და 
ტექნიკურ შემოწმებაში.  
8.პრაქტიკის დამთავრების წინ პროფესიულ სტუდენტი ვალდებულია წარუდგინოს 
მენტორს დღიური, რის შემდეგ უნდა მიიღოს დახასიათება პრაქტიკის პერიოდში გაწეული 
მუშაობის შესახებ.  
9.პროფესიულ სტუდენტი მუშაობს საწარმოში (ორგანიზაციაში) კალენდარული გრაფიკის 
თანახმად, რომელიც შედგენილია შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგი“-დან და 
საწარმოდან (ორგანიზაციიდან) პრაქტიკის ხელმძღვანელების მიერ.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              პროფესიულ სტუდენტის  სამუშაო  კალენდარული გეგმა 
№ სამუშაოს 

დაწყება 
დამთავრების 
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                  სამუშაოს შინაარსი 

სამუშაოს 
შესრულების 
ადგილი 

შენიშვნა 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

პრაქტიკის ხელმძღვანელი: 

           

       

 

 

 

 



 

 პროფესიულ სტუდენტის   მუშაობის   დღიური 

 
 
თარიღი 

 
 

პრაქტიკანტის მუშაობის მოკლე შინაარსი და პრაქტიკის  
ხელმძღვანელის მითითებანი 

 
შენიშვნა  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

მენტორი: 

     

 

 



 კომპეტენციების  განვითარების  დღიური 

  
კომპეტენციები 
 

 

 
 
       მაგალითები 

 
 
     შენიშვნა 

 
ცოდნა და გაცნობიერება 

 

  

 
ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარები 

 

  

 
დასკვნის უნარი   

 
 
 

 

 
კომუნიკაციის უნარი   

 
 
 

 

 
სწავლის უნარი   

 
 
 

 

 
ღირებულებები  

 
 
 

 

 

 

 

მენტორის ხელმოწერა: 


