


შერჩევის შერჩევის 
ალტერნატიულიალტერნატიული 
პროცედურა:პროცედურა:

 » პროფესიონალთა გუნდიპროფესიონალთა გუნდი

 » უნიკალურ დავალებათა უნიკალურ დავალებათა 

ბანკი და ავთენტური ბანკი და ავთენტური 

ინსტრუმენტიინსტრუმენტი

 » სანდო და ვალიდური სანდო და ვალიდური 

შეფასებაშეფასება

 » კომპიუტერული ტესტირებაკომპიუტერული ტესტირება

 » კომფორტული გარემოკომფორტული გარემო

 » მაღალტექნოლოგიური მაღალტექნოლოგიური 

მხარდაჭერამხარდაჭერა

 » კონფიდენციალურობისა და კონფიდენციალურობისა და 

პერსონალურ მონაცემთა პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვადაცვა



შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (NAEC) გთავაზობთ პერსონალის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (NAEC) გთავაზობთ პერსონალის 

შერჩევისათვის საკვანძო კომპეტენციების შეფასების მეთოდოლოგიურად შერჩევისათვის საკვანძო კომპეტენციების შეფასების მეთოდოლოგიურად 

გამართულ სერვისს.გამართულ სერვისს.    ჩვენ გთავაზობთ უფრო ეკონომიური და ხარისხიანი გახადოთ 
შერჩევის პროცედურა - მოითხოვეთ აპლიკანტებისაგან შეფასებისა და გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საკვანძო კომპეტენციების დამადასტურებელი 
სერტიფიკატი შემდეგ სფეროებში:

 ► ინგლისური ენის ცოდნა;ინგლისური ენის ცოდნა;
 ► საოფისე პროგრამების ცოდნა;საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 ► ძირითადი სააზროვნო უნარები;ძირითადი სააზროვნო უნარები;
 ► ქართული ენის ცოდნა და ფუნქციური წერა;ქართული ენის ცოდნა და ფუნქციური წერა;
 ► საკანცელარიო უნარები.საკანცელარიო უნარები.

კონკრეტული ორგანიზაციის დაკვეთის შემთხვევაში ცენტრი ექსკლუზიურად ექსკლუზიურად 
დამკვეთისათვისდამკვეთისათვის ამზადებს ცოდნისა თუ უნარების სხვადასხვა სახის სანდო და 
ვალიდურ ტესტებს ახალი ან არსებული თანამშრომლების შესაფასებლად.

ცენტრი გთავაზობთ ემოციური და პრაქტიკული ინტელექტის შეფასებასცენტრი გთავაზობთ ემოციური და პრაქტიკული ინტელექტის შეფასებას უახლესი 
სტანდარტიზებული და ადაპტირებული ინსტრუმენტების გამოყენებით. აღნიშნული 
უნარები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მენეჯერულ პოზიციებზე, ასევე 
მომსახურების სფეროში.

ინოვაციური სერვისიინოვაციური სერვისი



რატომ  შეიძლება  იყოს რატომ  შეიძლება  იყოს 
შეთავაზება  საინტერესო შეთავაზება  საინტერესო 

ორგანიზაციებისათვის:ორგანიზაციებისათვის:

 ► რესურსების ეკონომიარესურსების ეკონომია  - ცენტრი თავად უზრუნველყოფს ინსტრუმენტის 
შემუშავებას, ტესტირების ადმინისტრირებასა და შედეგების ანალიზს, 
რაც ორგანიზაციებს აძლევს ადამიანური, ფინანსური თუ დროითი 
რესურსების დაზოგვის შესაძლებლობას.

 ► პასუხისმგებლობის დელეგირებაპასუხისმგებლობის დელეგირება  - ცენტრი იქნება ნეიტრალური, 
მიუკერძოებელი შემფასებელი, რომელიც დასაქმების მსურველთათვის 
არ წარმოადგენს დაინტერესებულ მხარეს და დამსაქმებლის ნაცვლად 
პასუხისმგებელია შეფასების შედეგებზე.

 ► სანდოობა და ვალიდურობასანდოობა და ვალიდურობა  - ცენტრი ქმნის ტესტს მეცნიერულ 
პრინციპებზე დაყრდნობით, დავალებათა აპრობაციისა და 
ფსიქომეტრული ანალიზის საფუძველზე, რაც  უზრუნველყოფს 
ტესტირების თითოეული მონაწილის ცოდნისა და უნარების ზუსტ 
გაზომვას.



დასაქმების მსურველთათვის:დასაქმების მსურველთათვის:

 ► მიუკერძოებელი შემფასებელიმიუკერძოებელი შემფასებელი  - ტესტირება ტარდება ყველა 
მონაწილისათვის თანაბარ პირობებში თანასწორობის, ობიექტურობისა 
და სამართლიანობის პრინციპების დაცვით.

 ► კომფორტული გარემოკომფორტული გარემო  - შეფასების პროცესში შექმნილია მონაწილის 
საჭიროებებზე მორგებული ფიზიკური სივრცე, რაც ყველა აპლიკანტს 
აძლევს საკუთარი ცოდნისა და უნარების მაქსიმალური გამოვლენის 
შესაძლებლობას.

 ► ხელმისაწვდომობახელმისაწვდომობა  - ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეთავაზებული 
კალენდრიდან შეუძლია თავად აირჩიოს ტესტირების სასურველი 
თარიღი და სხვა სასერტიფიკაციო გამოცდებთან შედარებით 
საგრძნობლად დაბალ ფასად გაიაროს ტესტირება.

 ► სერტიფიკატისერტიფიკატი  - დასაქმების მსურველს ექნება შესაძლებლობა 
სხვადასხვა ორგანიზაციაში მრავალჯერადი ტესტირების გავლის 
ნაცვლად ცენტრში გაიაროს შესაბამისი ტესტირება და აიღოს 
საკუთარი კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, რომელიც 
აღიარებული იქნება  დამსაქმებელთა მიერ. 



შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (NAEC) წარმოადგენს საქართველოში 
შეფასების სფეროში მოქმედ წამყვან პროფესიულ ორგანიზაციას, რომელიც უკვე 10 წელზე 
მეტია უზრუნველყოფს შეფასების სანდო და ვალიდური ინსტრუმენტების - სასერტიფიკაციო 
თუ სასელექციო ტესტების - შემუშავებას, ადმინისტრირებასა და შედეგების ანალიზს. ცენტრის 
საქმიანობა ეფუძნება სამართლიანობის, ობიექტურობისა და თანასწორობის პრინციპებს.  

ჩვენ შესახებჩვენ შესახებ

 ► ცენტრი არის ისეთი საერთაშორისო ასოციაციების წევრი, როგორებიცაა: საგანმანათლებლო 
მიღწევების შეფასების საერთაშორისო ასოციაცია (IEA) და გენერალური ასამბლეა (IEA General 
Assembly), საგანმანათლებლო შეფასების ასოციაციები (AEA და AEA - Europe), საგანმანათლებლო 
კვლევების ევროპის ასოციაცია (European Educational Research Association) და სხვ.

 ► ცენტრი მჭიდროდ თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან: 
Educational Testing Service (ETS Global - აშშ), Cambridge Test (დიდი ბრიტანეთი), NITE 
(ისრაელი), Goethe Institut (გერმანია) და ტესტის შემქმნელ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან: 
Cito (ჰოლანდია), Cambridge Assessment (ინგლისი), SQA (შოტლანდია) და სხვ. 

 ► 5 წელზე მეტია ცენტრს მოპოვებული აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცდის ჩატარების 
ლიცენზია, ისეთების, როგორებიცაა:  TOEFL IBT, TOEIC Bridge, ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountant), SAT Scholastic Assessment Test, KET (Key English Test), PET (Preliminary 
English Test), FCE (First Certificate in English) და სხვ.

 ► ცენტრის ექსპერტები  კონსულტირებას უწევენ სხვა ქვეყნებს ახალი საგამოცდო მოდელების 
დანერგვაში, ტესტის შექმნის, ადმინისტრირებისა და შედეგების ანალიზის საკითხებში. 

საქართველოში ჩვენი სერვისით სარგებლობენ როგორც საჯარო, ისე კერძო ორგანიზაციები, 
რომელთა დაკვეთის შესაბამისად ყველა მეცნიერული პრინციპის დაცვით ცენტრი ქმნის 
უნიკალურ და ავთენტურ ტესტებს. 



ჩვენ შესახებ



გისურვებთ წარმატებას!გისურვებთ წარმატებას!


