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25.  

I ა ბ გ დ ე ვ 

II 2 3 1 2 3 1 

 
 
 
 
 

6 სწორი პასუხი - 2 ქულა;  5 ან 4 სწორი პასუხი - 1 ქულა; 3 ან ნაკლები 

სწორი პასუხი - 0 ქულა. 
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26.  

ყოველი მართებულად შესწორებული შეცდომა ფასდება 1 ქულით 

ნიმუში:  

 
 შეცდომა უნდა იყოს 

26.1 საკონსტიტუციო წარმომადგენლობით 

26.2 ელიტის ხალხის 

26.3 შეუზღუდავია შეზღუდულია 

26.4 პროფესიული სამოქალაქო 

26.5 დაბალია მაღალია 

26.6 ღვთის კანონის 

26.7 იუსტიციის საგარეო საქმეთა 

26.8 კონსულტანტი დიპლომატი 

26.9 არანორმატიულ ნორმატიულ 

26.10 სტრასბურგის ჟენევის  

26.11 ჰუმანიტარულ შეიარაღებულ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა:  აპლიკანტის პასუხების ფურცელზე შეცდომათა 

თანმიმდევრობის მიუხედავად, ქულა იწერება შეფასების სქემის 

მოცემულ ნიმუშში შეცდომათა ნუმერაციის მიხედვით. 
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27.  

I. პრობლემის მოგვარება: მაქსიმალური 3 ქულა 

3 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია ორი დამოუკიდებელი, 
განსხვავებული, ეფექტიანი მიდგომა, რომლითაც მაქსიმალურად მიიღწევა 
მიზანი, პასუხი სრულია, აზრი მკაფიოდ იკითხება; 

 2 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია ორი 
დამოუკიდებელი/განსხვავებული მიდგომა, მაგრამ არასრულია ან არ არის 
მაქსიმალურად ეფექტიანი, აზრი მკაფიოდ იკითხება;  

1 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია მხოლოდ ერთი ეფექტიანი 
მიდგომა;  
0 ქულა:  დავალებაში მოცემული ამოცანები და განხორციელების გზები არ 
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შეესაბამება მიზანს / არარეალისტურია / ზოგადია, არ იძლევა მისაღწევი 
შედეგის განსაზღვრის შესაძლებლობას / პასუხი არ არის მოცემული.  
 

II. პროექტის სტრუქტურის  ცოდნა:  მაქსიმალური 1 ქულა 
მიჯნავს ამოცანებს განხორციელების გზებისგან, ამოცანა და განხორციელების  
გზები მკაფიოდ არის ფორმულირებული,  წერია მათთვის განკუთვნილ 
ველში,  ჩანს პროექტის შედგენის საბაზისო უნარები; 
(არ ფასდება თუ პირველი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით) 

28. 

28.1 მაქსიმალური 1 ქულა 
1 ქულა: მოცემულია მართებული, ადეკვატური პასუხი; 
0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/ შეუსაბამოა დავალების 
პირობასთან. 
28.2 მაქსიმალური 1 ქულა  
1 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, დავალების პირობის შესაბამისი 
მსჯელობა, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას და სწორად ხსნის 
ილუსტრაციით გადმოცემულ პრობლემას;    
0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული / არასრულია / არ შეესაბამება დავალების 
პირობას. 
 28.3 მაქსიმალური 2 ქულა 
2 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, არგუმენტირებული მსჯელობა, 
რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას; დასახელებულია პრობლემის 
გადაჭრის გზები; 
1 ქულა: მსჯელობა თანმიმდევრულია და არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას;  
მაგრამ არასრულია, არ არის არგუმენტირებული;  
0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/  არ შეესაბამება დავალების პირობას. 
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29. 

მაქსიმალური 2 ქულა 

A. თითოეული მტკიცებითი არგუმენტი -1 ქულა 
მაქსიმალური 2 ქულა 

B. თითოეული უარმყოფელი არგუმენტი - 1 ქულა 
 
სადისკუსიო თემის შესაბამისი კონკრეტული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, 
დასრულებული აზრის მქონე არგუმენტი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ 
შეცდომას ფასდება თითო ქულით;   
(თითოეული არგუმენტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი საზრისის 
მატარებელი). 
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30. 

30.1  გ        30.2  ბ                 
30.3   მაქსიმალური 2ქულა 
2 ქულა: სწორადაა გააზრებული წყარო, განმარტებულია შრომის დანაწილების 
პრინციპი და მოცემულია გამართული მსჯელობა ურბანიზაციისა და შრომის 
დანაწილების ურთიერთმიმართების შესახებ; 
1 ქულა: სწორადაა განმარტებულია შრომის დანაწილების პრინციპი, მაგრამ არ 
ჩანს მისი მიმართება ურბანიზაციასთან. 
0 ქულა:  არარელევანტურია / არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული / პასუხი არ 
არის მოცემული.  
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30.4 მაქსიმალური 2 ქულა 
2 ქულა: განხილულია ურბანიზაციის ორი დადებითი შედეგი სოციო-
კულტურულ ჭრილში; 
1 ქულა: განხილულია ურბანიზაციის მხოლოდ ერთი დადებითი შედეგი 
სოციო-კულტურულ ჭრილში  
0 ქულა:  არ არის არცერთი დადებითი შედეგი მოცემული, დასახელებულია 
შედეგი განხილვის გარეშე,  მოცემული მსჯელობა მცდარია. 
 
30.5 მაქსიმალური 1ქულა 
1 ქულა: სწორად არის გააზრებული წყარო, პასუხი სრულია, მკაფიოდ 
ჩამოყალიბებული, ადეკვატური,  არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას;  
0 ქულა: არარელევანტურია, არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ან  პასუხი არ 
არის მოცემული.  
 
30.6 მაქსიმალური 2ქულა 
2 ქულა: მსჯელობა ეყრდნობა მოცემულ წყაროებს, ჩამოყალიბებულია 
სრულყოფილი, მკაფიო პასუხი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომებს. 
მოყვანილია მაგალითი; 
1 ქულა: მსჯელობა ეყრდნობა მოცემულ წყაროებს, ჩამოყალიბებულია მკაფიო 
პასუხი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომებს,  არ არის მოყვანილი 
მაგალითი; 
0 ქულა: არარელევანტურია, არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ან  პასუხი არ 
არის მოცემული. 
 
30.7 მაქსიმალური 2ქულა 
2 ქულა: ადეკვატური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მსჯელობა დავალებაში 
მოცემულ საკითხზე, გამყარებულია არგუმენტებით, არ შეიცავს ფაქტობრივ 
შეცდომას;  
1 ქულა: ადეკვატური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მსჯელობა დავალებაში 
მოცემულ საკითხზე; პასუხი არასრულია, არ არის არგუმენტებით 
გამყარებული;  
0 ქულა: მსჯელობა შეიცავს უზუსტობებს, არ არის მკაფიოდ 
ჩამოყალიბებული,  პასუხი  არ არის მოცემული. 
 
შენიშვნა:  ღია დავალებებში მოცემული  მსჯელობა, რომელიც შეიცავს 

სიძულვილის ენას, დისკრიმინაციულ შეხედულებებს, არ შეფასდება.   
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