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ABSTRACT 
 

The dissertation consists of an introduction, three chapters and a conclusion. In the 
introduction of the paper we have substantiated the relevance of the research topic, the 
subject and object of the research, the purpose and objectives of the research, the research 
method and methodology, the research result and news, the purpose of the research and 
more. 

The first chapter of the paper - "Theoretical Foundations of Inclusive Economic 
Growth in the Context of the Place and Role of Education in it" - consists of three 
subsections. 

The first subsection discusses Economic Growth Factors and the Role of Education 
in Them. Factors of economic growth These are the same factors of production. The list of 
these factors does not directly mention education, but two of these factors, namely labor 
and entrepreneurial skills, are mainly formed by education. This chapter argues that in 
today's globalized world, countries with a high level of innovation lead the market, and 
innovation is created by highly educated creative people. 

The second section discusses the essence of inclusive economic growth, its needs and 
the efforts of the European Union and Georgia in this direction. Inclusive Growth This is 
the growth of the country's economy achieved through the involvement of broad sections 
of the population. Its purpose is for everyone to benefit from economic growth (income). 
Because this is not the case today, and income is unequally distributed even in highly 
developed countries, scientists have begun to actively talk about the need for inclusive 
growth to address this problem. As a result, the EU has included its development strategy 
in „Europe-2020“ and Georgia in „Georgia-2020“, taking into account the forecasts of 
inclusive growth. The European Union has paid more attention to this issue, it has also 
published a report on its implementation, but in Georgia this report has not been 
published yet. This situation is considered to be a shortcoming of the Georgian 
government. 

The third section, "Economics (Including Business) Focused on Education", discusses 
the fact that in today's age of internetization, when employment has become a problem 
and its prognosis is getting worse, countries should take care to give young people the 
knowledge of the professions required by the labor market. In addition, it should start in 
high schools, because the tendency of adolescents to this or that profession is formed in 
childhood. 

The second chapter of the dissertation - "Survey of Georgian Educational 
Institutions in the Context of Orientation for Employment of Graduates" - consists of four 
subsections. 

In the first subsection - "General Research Methodology and Research Algorithm" - 
we talk about the fact that the research was conducted through a survey, the target group 
was identified by three educational institutions (one high school, one vocational school 
and one higher education institution). School Faculty). They were selected by random 
sampling. We used a questionnaire as a research tool. 

In the second subsection, we present the results of our research conducted at Public 
School No. 147. The survey included school leaders, students and graduates. 
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Surveys conducted at School No. 147 found that the school focused on the transfer 
of general knowledge and not on the development of competencies required for 
employment. The school management evaluates the development of competencies in 
students with an average of 44.7%, students - with 33%, and graduates - with 32.5%. 

In the third subsection, we explored the vocational school "Business and Technology 
Academy". In this case, too, the aim of the study was to prepare the graduates of this 
school for employment with the knowledge and skills that they acquired in the given 
vocational school. Here, also, there was a great deal of variation in assessment. The 
average skill development was assessed by the school management by 30%, students by 
20%, and graduates by 9%. In this case, we considered the evaluation of the graduates to 
be the most realistic (9%). 

In the fourth subsection, we present the results of a research conducted for the same 
purpose at the Faculty of Business Technologies of the Georgian Technical University. 
Students' 20 skills were tested. The faculty management rated the development of these 
skills at an average of 96.7%, students 33%, graduates 48.7%, employers - 34% We 
considered the most realistic graduates among them. 

In the paper, the work of all three educational institutions was unequivocally 
evaluated negatively in the development of the competencies required for the 
employment of pupils and students. 

The third chapter of the dissertation - "Measures to improve the management of 
education in Georgia in the context of urgent inclusive growth in the country" - is 
presented in two subsections. 

In the first subsection - "Cooperation in the field of education and entrepreneurship 
as the latest challenge to the education system" - we discuss the essence, purpose and 
practice of this cooperation abroad. The expectation that in the near future "artificial 
intelligence will disappear some of the work altogether, and the newly created work will 
require the introduction of new skills in people," raises the need for all countries to 
transform the education system. Foreign countries have been working in this direction for 
a long time. This was manifested in the education system, especially in higher education. 
Introduction of the so called "Triple Spiral" ("University - Business Government"). Most of 
them (America, Great Britain, Germany and others) transformed the universities into 
entrepreneurial universities, that is, in addition to the existing teaching and research 
function of Akhmad, they started to develop entrepreneurial competencies in both 
students and academic staff. 

In the paper we have discussed and evaluated the practical experience of several 
foreign entrepreneurial universities working on these principles. In Georgia, this issue is 
still considered only on a theoretical level. 

The second subsection - "Offering different and additional development 
opportunities for Georgian secondary, vocational and higher education institutions" - 
based on the results of our individual research in the second chapter of the paper. In this 
chapter of the dissertation, we have presented three groups of measures to eliminate the 
shortcomings there and to ensure the compliance of the Georgian education system with 
the needs of the labor market. The first group refers to general education schools in 
general, the second to vocational schools, and the third to the Faculty of Business 
Technologies of the Georgian Technical University. In the context of secondary schools 
and vocational schools, we have limited ourselves to presenting separate measures to 
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improve education management, and we have offered an extensive, large-scale event to 
the Faculty of Business Technologies of the Georgian Technical University. It is his 
transformation into an entrepreneurial faculty and all the changes associated with it. We 
have duly substantiated all the proposed events. 

The dissertation ends with a summarising conclusion. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

თემის აქტუალურობა. უკანასკნელი 30-40 წლის განმავლობაში მსოფლიო სულ 

უფრო და უფრო ინტეგრირებული გახდა. ქვეყნების საზღვრების გახსნით გაფარ-

თოვდა დასაქმების შესაძლებლობები და, ამის მიუხედავად, არსებობენ მდიდარი 

ქვეყნები და ღარიბი ქვეყნები, მდიდრები და ღარიბები. ამ ფენომენის საფუძველი 

მოსახლეობის უმუშევრობაა.  

ასეთ დროს მსოფლიო ეკონომიკა იზრდება. მთელი რიგი ღარიბი ქვეყნები, 

მათ შორის საქართველოც, ამ ბოლო წლებში საერთო ეკონომიკურ ზრდას აჩვენებს, 

მაგრამ ეს ზრდა არ არის ინკლუზიური, ანუ მასში მოსახლეობის მოწყვლადი ფენა 

არ არის ჩართული და ამის შედეგად ქვეყნის ეკონომიკური ზრდით მიღებული 

სარგებელი მათამდე არ მიდის. ეს არის მსოფლიოს წინაშე დღეს არსებული 

გამოწვევა და ეს გამოწვევა ყველა ქვეყნიდან სათანადო რეაგირებას მოითხოვს. 

უმუშევრობის და აქედან გამომდინარე, სიღარიბის ერთ-ერთ ძირითად 

მიზეზად მეცნიერები ადამიანების არასაკმარის განათლებას და შრომის ბაზარზე 

მოთხოვნად პროფესიების დეფიციტს ასახელებენ. საქართველოშიც და სხვა 

ქვეყნებშიც ამას სტატისტიკური ინფორმაცია ადასტურებს.  

საქართველოს უმუშევრების სტრუქტურაში 32,3% უკავიათ უმაღლესი განათ-

ლების, ხოლო 21,8% პროფესიული განათლების მქონეთ. თვით საქართველოს განათ-

ლების და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების დეპარტამენტის 

2017 წელს ჩატარებული გამოკვლევით, კურსდამთავრებულთა მხოლოდ 56,2% არის 

დასაქმებული. მანვე დაადგინა, რომ კურსდამთავრებულთა 23,1% ვერ პოულობს 

სამუშაოს გამოცდილების (სტაჟი) არქონის გამო, 15% - საკმარისი ცოდნის და 

უნარების არქონის გამო, 23,7% - მის პროფესიაზე მოთხოვნის არქონის გამო. 

მაშასადამე, დღეს საქართველოს უმუშევარ მოსახლეობაში დომინირებული 

მდგომარეობა ახალგაზრდობას უკავია. ასეთ დროს, მათ 95%-ს უმაღლესი ან 

პროფესიული სასწავლებელი აქვს დამთავრებული. გამოდის, რომ ისინი ვერ 

პასუხობენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. ცოდნას კი სხვა დანიშნულება არა აქვს. 
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ცოდნა პრაქტიკულად უნდა იყოს გამოყენებული. ამის შესახებ მსოფლოს არაერთ 

კომუნიკეშია აღნიშნული. 

გამოწვევა, რომლის წინაშეც დადგა დღეს განათლების სისტემა გაანა-

ლიზებულია საერთაშორისო დონის მეცნიერების - Solvell O., Williams M., Lindqvis 

G., Etkovitz B., Muller O. და სხვების კვლევებში და სათანადო არგუმენტებით 

დასაბუთებულია თანამედროვე განათლების სისტემის ტრანსფორმაციის, 

ზოგადად, მისი ახლებურად გადააზრების საჭიროება. 

მსოფლიოს განვითარებულმა ქვეყნებმა 20-30 წელია ინტენსიურად დაიწყეს 

ამ საკითხზე მუშაობა და განათლების ახლებური მოწყობის მოდელებიც შექმნეს - 

„ცოდნის სამკუთხუდი“, „სამმაგი სპირალი“, „განათლება - სამეწარმეო სფეროს 

კლასტერი“ და სხვა. მაღალგანვითარებული ქვეყნების ერთმა ნაწილმა - ამერიკის 

შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, დიდ ბრიტანეთმა და სხვებმა, - 

პრაქტიკულადაც დაიწყეს მისი დანერგვა. 

განათლების ამ ახლებური მოდელების ურთიერთგანსხვავებულების მიუხე-

დავად მათი მიზანი არის ერთი: განათლება ისეთნაირად მოეწყოს, რომ იგი 

კურსდამთავრებულის დასაქმებაზე იყოს ორიენტირებული. ამ გზით ხელი 

შეეწყობა უმუშევრობის და სიღარიბის შემცირებას და რაც ყველაზე მთავარია, 

ქვეყნის ინკლუზიურ ზრდას. 

ზემონათქვამიდან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, მოცემული პრობლემა მეტად 

აქტუალურია საქართველოსთვისაც, რადგან საქართველოში უმუშევრობაც 

მაღალია და სიღარიბეც - განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რაშიც სრულიად 

სამართლიანად განათლების ბრალეულობა საკმაოდ თვალსაჩინოა. 

პრობლემის დასმა. საქართველოს საგანამანათლებლო სისტემასა და 

სამეწარმეო სფეროს შორის არსებული თანამშრომლობის გაძლიერება. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია საქართველოს განათლების 

სისტემის მართვა კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე ორიენტაციის კონტექსტში, 

ხოლო კვლევის ობიექტი (ობიექტები) – სსიპ ქალაქ თბილისის #147 საჯარო სკოლა, 

პროფესიული სასწავლებელი - „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“ და საქარ-

თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოს შრომის 

ბაზრის მოთხოვნებთან ქვეყნის განათლების სისტემის შესაბამისობის გარკვევა და 
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ამ გზით, ქვეყნის ინკლუზიურ ზრდაში მისი მართვის სრულყოფის როლის წარმო-

ჩენა. ამ მიზნის მისაღწევად სადისერტაციო ნაშრომში გადაწყდა შემდეგი ამოცანები: 

1. გამოიკვეთა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში განათლების როლი. 

2. გაირკვა ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის საჭიროება და შეფასდა 

საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა ამ მიმართულებით. 

3. დასაქმების ან სწავლის გაგრძელების კონტექსტში შესწავლილი იქნა #147 

სკოლაში მოსწავლეების მიერ საბაზო ცოდნის მიღების შინაარსი და ხარისხი, მათი 

კომპეტენციების დონე. 

4. კურსდამთავრებულთა დასაქმების კუთხით გამოკვლეული იქნა პრო-

ფესიული სასწავლებელ შპს „ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემია“-ში 

სწავლა/სწავლ;ების დონე. 

5. შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან კურსდამთავრებულთა ცოდნის და 

უნარების შესაბამისობის დასადგენად კვლევა ჩატარდა საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე და გაკეთდა დასკვნები. 

6. შეიკრიბა და კომპლექსურად წარმოჩინდა ინფორმაცია განათლების და 

სამეწარმეო სფეროს ღრმა ურთიერთთანამშრომლობის აუცილებლობაზე. 

7. შემუშავდა მართვის სრულყოფის ღონისძიებები #147 საჯარო სკოლის, 

პროფესიულ სასწავლებელ „ბიზნესის და ტექნოლოგიურ აკადემიის“ და 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე 

სწავლა/ სწავლების პროცესის შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან დასაახლოვებლად. 

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. უმუშევრობის, დასაქმების, ეკონო-

მიკის ინკლუზიური ზრდის და თვით განათლების პრობლემებზე საქართველოში 

მრავალი მეცნიერი მუშაობდა და მუშაობს (მ. ცარციძე, რ. აბესაძე, ლ. ჩიქავა, ე. 

ბერიძე, ნ. ხადური, ვ. სართანია, ზ. ქიტიაშვილი და სხვები). რაც შეეხება 

განათლების სამეწარმეო ასპექტებს, ანუ კურსდამთავრებულთა ორიენტაციას 

ბიზნესში დასაქმებაზე, მასზე ნაშრომები აქვთ ი. გაგნიძეს, ზ. ღუდუშაურს, მ. 

ცარციძეს, გ. ჯოლიას, რ. ქუთათელაძის, ლ. თოთლაძეს, დ. დავითაძეს, გ. 

ბერულავას, ი. ნაცვლიშვილს, ი. გიგიბერიას, მ. კვირკველიას, ვ. ანთიას, ვ. 

კიკუტაძეს და სხვებს. 

კვლევის მეთოდები. სადისერტაციო ნაშრომში კვლევა ჩატარებულია ხუთი 

მეთოდით: 1. აღწერითი მეთოდით (სამაგიდე კვლევა). 2. შედარებითი მეთოდით. 
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3. ინტერვიურების მეთოდით. 4. ეკონომიკური ანალიზის მეთოდით. 5. 

მოდელირებით.   

აღწერითი ანუ სამაგიდე კვლევა გულისხმობს საკვლევ პრობლემაზე 

ლიტერატურის გაცნობას, ძირითადი შინაარსის კრიტიკულ შეფასებას და 

პრაქტიკული მაგალითების დახასიათებას. ეს მეთოდი გამოყენებული გვაქვს 

ნაშრომის პირველ თავში, როდესაც ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის კონ-

ტექსტში განვიხილეთ განათლების თანამედროვე მდგომარეობა, მისი როლი 

დასაქმების ზრდაში და ამ გზით მოსახლეობის სიღარიბის შემცირებაში. ნაშრომის 

ამ თავში არა მხოლოდ დავასახელეთ ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები, არამედ, 

მათში გამოვკვეთეთ განათლება, როგორც ადამიანის შრომის უნარის (მ. შ. 

მეწარმული უნარის) ამამაღლელი ფაქტორი და ამ საკითხზე წარმოვადგინეთ 

სხვადასხვა მეცნიერთა - თ. შენგელიას, გ. ჯოლიას, ვ. პაპავას, ს. ეილონის, ა. 

აბრალავას, რ. აბესაძეს, გ. მაჩაბელის, ვ. ანთიას, ი. გაგნიძის, ე. ბერიძის და სხვების 

შეხედულებები. ეს შეხედულებები გადმოცემული გვაქვს დისკუსიის კონტექსტში, 

რომელშიც თვალნათლივ ჩანს ჩვენი განსხვავებული ხედვა განათლების 

დაფინანსების სიდიდეზე და აგრეთვე, საშუალო სკოლის დაბალი კლასებიდან 

მოზარდებში შემოქმედებითი (ინოვაციური) უნარების გამომუშავებაზე და ამ გზით 

მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიობება-განმტკიცებაზე. კვლევის ეს 

ნაწილი წარმოდგენილია ნაშრომის 29-36 და 42-51 გვერდებზე. 

დისერტაციის პირველ თავშივე (1.2) ასევე აღწერითი და შედარების 

მეთოდით დახასიათებული გვაქვს ინკლუზიური ზრდის პროგნოზირებული 

მაჩვენებლები საქართველოში და ევროკავშირში და ის ძალისხმევებიც, რომლებიც 

მათ მის შესასრულებლად გამოიჩინეს, ვაჩვენეთ, რომ ინკლუზიური ზრდის 

პარამეტრები - დასაქმების დონე, ჯინის ინდექსი და სხვები, - ორივე მხარეს 

ჰქონდა დაგეგმილი გრძელვადიანი განვითარების პროგრამებში („ევროკავშირი - 

2020“, „საქართვლო - 2020“); ევროკავშირმა მისი შუალედური ანგარიშგებაც 

გამოაქვეყნა და საბოლოოც, საქართველომ კი - არცერთი. კვლევის ეს ნაწილი 

წარმოდგენილია ნაშრომის 36-42 გვერდებზე. 

აღწერითი და შედარებითი მეთოდით დავახასიათეთ აგრეთვე მეცნიერების 

— ეტკოვიჩის და ლიდესდორფის მიერ 2000 წელს შექმნილი ე. წ. ცოდნის „სამმაგი 

სპირალი“, აგრეთვე „ცოდნის სამკუთხედი“. შევადარეთ ერთმანეთს სამეწარმეო 
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და სასწავლო უნივერსიტეტები და დავახასიათეთ ზოგიერთი მათგანი 

(სტაფორდშირის, ნოვი სადის, მასარიკის და ედინბურგის სამეწარმეო 

უნივერსიტეტები). კვლევის ეს ნაწილი მოცემულია ნაშრომის 102-121 გვერდებზე. 

ნაშრომის მეორე თავი - „საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

გამოკვლევა კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე ორიენტაციის კონტექსტში“ - 

დავამუშავეთ ინტერვიურების და ანალიზის მეთოდების გამოყენებით. 

ინტერვიურების მეთოდი გამოყენებული გვაქვს #147  ზოგადსაგანმანათ-

ლებლო სკოლაში, პროფესიულ სასწავლებელ - „ბიზნესი და ტექნოლოგიების 

აკადემიაში“ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტზე ინდივიდუალური კვლევების ჩატარებისას. ინტერვიუ აღებული 

იქნა დასახელებული სტრუქტურების დირექციიდან, სტუდენტებიდან, კურსდამ-

თავრებულებიდან და დამსაქმებელი კომპანიებიდან. კვლევის ნაწილი 

მოცემულია ნაშრომის 54-104 გვერდზე. 

ცდისპირებიდან აღებული ინტერვიუები ჩვენს მიერ დამუშავდა ანალიზური 

მეთოდით, რამაც გვიჩვენა როგორც საშუალო სკოლის, ისე პროფესიული სასწავ-

ლებლის და ისე ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დიდი აცდენა საქართვე-

ლოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. ცდისპირთა ინტერვიურების შედეგები და 

მათი ჩვენეული შეფასებები მოცემულია ნაშრომის 65-71, 71-88 და 88-101 

გვერდებზე. 

გამოვიყენეთ მოდელირების მეთოდიც. იგი მოცემულია ნაშრომის მესამე 

თავის მეორე ქვეთავში. იგი საჭირო გახდა იმ ცვლილებების მოდელირებისთვის, 

რომელთაც დაასაბუთეს ტექნიკური უნივერსიტეტის დღევანდელი ბიზნესტექნო-

ლოგიების ფაკულტეტის სამეწარმეო ფაკულტეტად გარდაქმნის ჩვენეული ხედვა 

(რეკომენდაცია). აღნიშნული ფაკულტეტის ჩვენს მიერ შემუშავებული ახალი 

მოდელი შედარებულია არსებულთან და დადგენილია მისი უპირატესობები. 

მოდელი აჩვენებს ფაკულტეტის სტრუქტურის ახლებურ ხედვასაც. მოდელირების 

ნაწილი წარმოდგენილია ნაშრომის 128-139 გვერდებზე. 

ნაშრომის სიახლეები: 

1. შესწავლილი და კრიტიკულად შეფასებულია საქართველოს განათლების 

სისტემის სამი დონე - საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლება - 

კურსდამთავრებულთა სრული დასაქმებისთვის საჭირო კომპეტენციების 
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გამომუშავების კონტექსტში. 

2. შემუშავებულია წინადადებები საქართველოს საშუალო, პროფესიული და 

უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პარადიგმის სიღრმისეული ტრან-

სფორმაციის მიმართულებით. საშუალო სკოლებში ეს უნდა გამოიხატოს სამეწარ-

მეო კლასების გახსნით, იდეების ინიციაციის ცენტრის შექმნით, პროფესიის 

მრჩეველთა საბჭოს ფორმირებით და ა. შ., პროფესიულ სასწავლებლებში — 

დუალური სწავლებით, აკრედიტაციის გასავლელად კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების განსაზღვრული რაოდენობის დაწესებით და სხვა. 

3. შემუშავებული და წარმოდგენილია საქართველოს ტექნიკური უნივერ-

სიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე, ე. წ. „სამმაგი სპირალის“ დანერ-

გვის მოდელი, რომელიც მოითხოვს ბიზნესთან და მთავრობასთან მყარი ურთიერ-

თობის დასამყარებლად მართვის აპარატში შესაბამისი განყოფილებების შექმნას, 

საკუთარ დაქვემდებარებაში საპრაქტიკო-სასტაჟიორო საწარმოს დაფუძნებას, კვლე-

ვის შედეგების კომერციალიზაციის სამსახურის ჩამოყალიბებას, პროფესიების 

„დაძველების“ თავიდან ასაცილებლად „დაჩქარებულ სწავლებაზე“ გადასვლას და 

მრავალ სხვას. 

ნაშრომის დანიშნულება იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველოს განათლების 

სრულყოფის მიმართულებით შემოთავაზებული რეკომენდაციები შეიძლება 

გამოიყენოს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაცია. სადისერტაციო ნაშრომის ცალკეული 

ნაწილები კოლოკვიუმების სახით მოხსენდა შესაბამის საგამოცდო კომისიას. 

ნაშრომის ირგვლივ გაკეთებულია ერთი მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკულ კონფერენციაზე და დაბეჭდილია მოთხოვნილი რაოდენობის 

სტატიები რეფერირებად ჟურნალებში. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი წარმოადგენს კომპიუტერზე 

დაბეჭდილ 157 გვერდს. შედგება შესავლის, სამი თავის და დასკვნისგან. ნაშრომს 

ახლავს 13 ცხრილი, 5 ნახაზი, 5 დანართი და გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

 
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  
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თავი 1. ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის თეორიული საფუძვლები  

1.1 ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები და განათლების როლი მათში  

1.2. ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის საჭიროება და ევროკავშირის და 

საქართველოს ძალისხმევები ამ მიმართულებით  

1.3. ეკონომიკაზე (მ. შ. ბიზნესზე) ორიენტირებული განათლება  

თავი 2. საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოკვლევა 

კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე ორიენტაციის კუთხით 

2.1. კვლევის საერთო მეთოდოლოგია და  კვლევის ალგორითმი  

2.2. საქართველოს ზოგადსაშუალო განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის 

შეფასება და თბილისის #147 საჯარო სკოლაში სწავლა/სწავლების ხარისხის 

გამოკვლევა დასაქმებისთვის ან სწავლის გაგრძელებისთვის მოსწავლეთა მიერ 

საბაზო ცოდნის გამოყენების კუთხით  

2.3. საქართველოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურს-

დამთავრებულთა უნარების გამოკვლევა მათი დასაქმების კუთხით პროფესიული 

სასწავლებლის - „ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიის“ მაგალითზე  

2.4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტზე სწავლების შინაარსის და ხარისხის გამოკვლევა შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით  

თავი 3. საქართველოს განათლების მართვის სრულყოფის ღონისძიებები 

ქვეყნის გადაუდებელი ინკლუზიური ზრდის კონტექსტში 

3.1. განათლების და სამეწარმეო სფეროს თანამშრომლობა როგორც განათ-

ლების სისტემის უახლესი გამოწვევა  

3.2. განათლების მართვა-განვითარების განსხვავებული და დამატებითი 

შესაძლებლობების შეთავაზება საქართველოს საშუალო, პროფესიული და 

უმაღლესი სასწავლებლებისთვის  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა  

დანართები  

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში - „ეკონომიკის ინკლუზიური 

ზრდის თეორიული საფუძვლები მასში განათლების ადგილის და როლის კონტექ-

სტში“ - სამი საკითხია განხილული. პირველ საკითხად წარმოდგენილია 
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„ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები და განათლების როლი მათში“. 

ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა მთლიან შიდა (სამამულო) პროდუქტის ზრდაში 

გამოიხატება. ეკონომიკური ზრდის წყაროებზე მრავალი უცხოური (შუმპეტერის, 

კეინსის, სოლოუს, უეილის, ჰაინეს და სხვების) და ქართული (ვლ. პაპავას, რ. 

ასათიანის, ა. აბრალავას, რ. აბესაძის, ნ. ხადურის, ე. მექვაბიშვილის და სხვების) 

გამოკვლევები არსებობს. ყველა ისინი ეკონომიკური ზრდის წყაროებად 

(ფაქტორებად) ძირითადად წარმოების ფაქტორებს - კაპიტალს, შრომას, ბუნებრივ 

რესურსებს (მ. შ. მიწას) და მეწარმულ უნარს ასახელებენ. სხვადასხვა დროს ამ 

ფაქტორებს სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდათ. კაპიტალიზმამდელ ეკონომიკურ 

სისტემაში დომინირებული ფაქტორი იყო მიწა, კაპიტალიზმის დროს - კაპიტალი, 

ხოლო პოსტინდუსტრიული ეკონომიკის პირობებში - შრომის და მეწარმული 

უნარის მქონე განათლებული ადამიანი. დღეს, სწორედ ასეთი ადამიანი არის 

ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის დომინირებადი ფაქტორი, რადგან მხოლოდ მას 

შეუძლია წარმოების ყველა დანარჩენი ფაქტორის ამუშავება და ტექნიკა-

ტექნოლოგიური სიახლეების შექმნა. ნაშრომში გატარებულია აზრი, რომ ადამიანის 

მაღალპროფესიონალად ჩამოყალიბების პროცესი სკოლიდანვე უნდა დაიწყოს. 

ამის მაგალითებად მოტანილია ნორვეგია, შვედეთი, იაპონია და ზოგიერთი სხვა 

ქვეყნები, სადაც ბავშვებს სკოლის ასაკშივე არწმუნებენ საკუთარ შესაძლებლობებ-

ში და შეუმუშავებენ პრობლემის გადაწყვეტის ჩვევებს. მსოფლიოს მაღალგან-

ვითარებული ქვეყნების ასეთი ყურადღება განათლების მიმართ ადასტურებს მის 

დიდ როლს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში მეორე საკითხად განხილულია 

„ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის საჭიროება და ევროკავშირის და საქართველოს 

ძალისხმევები ამ მიმართულებით“. ნაშრომის ამ ნაწილში ნათქვამია, რომ 

საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდისთვის ხელშეწყობის 

მზაობა დააფიქსირა ჯერ კიდევ 2013 წელს, როცა შემუშავდა საქართველოს 

სოციალურ-ეკონომიკური განითარების სტრატეგია - „საქართველო - 2020“. 

მომზადდა და გამოქვეყნდა ამ ძალისხმევის საპროგნოზო მაჩვენებლებიც - ჯინის 

კოეფიციენტი - 0,35, უმუშევრობის დონე - 12%-ზე ნაკლები და ა. შ. დასანანია, რომ 

2020 წელი ისე დამთავრდა, რომ ჩამოთვლილთაგან არცერთი მიღწეული არ არის. 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ასეთივე სტრატეგია - „ევროპა - 
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2020“ - ჰქონდა ევროკავშირსაც, რომელმაც მასში დაფიქსირებულ მიზნობრივი 

ორიენტირების შესრულებაზე ევროპის მოსახლეობას შუალედური ანგარიშგები-

თაც აცნობა და საბოლოო ანგარიშგებითაც. სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდ-

გენილია ეს ორიენტირები და მათი შესრულების დონეები. ევროკავშირისგან 

განსხვავებით საქართველოს მთავრობას ამ სტრატეგიის შესრულების არც 

შუალედური ანგარიშგება წარმოუდგენია და არც საბოლოო ანგარიშგება. 

ნაშრომის პირველი თავის მესამე საკითხი ეხება „ეკონომიკაზე (მ. შ. 

ბიზნესზე) ორიენტირებულ განათლებას“. მასში ნათქვამია, რომ განათლება-

მიღებულ ადამიანთა პროფესიები და გამომუშავებული უნარები უნდა ემთხვეოდეს 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. ადამიანები მხოლოდ ასე შეძლებენ დასაქმებას. 

დღეს ამ გამოწვევის წინაშე დგას განათლება. განათლების წინაშე ეს ახალი გამო-

წვევა XX საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა და იგი დაუკავშირდა დასაქმების 

პრობლემას. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მძიმეა განვითარებად ქვეყნებში, სადაც 

მეტად მაღალია უმუსშევრობის დონე (საქართველოში იგი 2020 წლის 

ინფორმაციით 18,5%-ია). მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშგებაში 

ნავარაუდევია, რომ მსოფლიო შედის რა მეოთხე ინდუსტრიულ ფაზაში (4.0-ში), 

დღეს არსებული სამუშაო ადგილები 21-31%-ით შემცირდება, ახალი პროფესიების 

წილი კი 16-27%-ით ამაღლდება.1 

ამ გამოწვევის გამკლავება საქართველოში რთული იქნება. ცალკე აღებული 

მას ვერც მარტო საშუალო სკოლა გაუმკლავდება და ვერც უმაღლესი და 

პროფესიული სასწავლებელი. აქ ქვეყნის მთავრობის და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ერთობლივი ძალისხმევაა საჭირო. მეტიც, განათლების ამ 

ახალი სტრატეგიის დაგეგმვაში მოსწავლე ახალგაზრდობამაც უნდა მიიღოს 

მონაწილეობა, მათმა მშობლებმაც, და, რაც მთავარია მეწარმეებმაც, რადგან, 

პროფესიულ უნარებში თუ პროფესიებში შრომის ბაზარზე წარმოჩენილი 

მოთხოვნები, საკუთრივ მათი დაკვეთაა. 

ზემოთდასახელებულ მიმართულებით განათლების გადაწყობა ევროპის 

ქვეყნებში (მაგალითად, სკანდინავიის ქვეყნებში), უკვე დაწყებულია. მათთან ეს 

 
1 WEF, The Global Competitiveness Report 2017-2018 Cayntry/Economy Profikles Georgia. 
http://waw.3.WEFORUM.ORG./DOES/ggr2017-2018/05GullReport/The Global Competitiveness Report 
2017-2018 pdf.  

http://waw.3.weforum.org./DOES/ggr2017-2018/05GullReport/The%20Global%20Competitiveness%20Report%202017-2018
http://waw.3.weforum.org./DOES/ggr2017-2018/05GullReport/The%20Global%20Competitiveness%20Report%202017-2018
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პროცესი დაიწყო და განვითარდა „სამეწარმეო უნივერსიტეტების“, ე. წ. კლარკის 

მოდელის შექმნით, ეტკოვიცისა და ლიდესდორფის „სამმაგი სპირალის“ (ქვეყნის 

მთავრობა - უნივერსიტეტი - ბიზნესი) მოდელის დანერგვით და ა. შ.  

ეს საკითხი საქართველოშიც დაიძრა ადგილიდან - 2020 წელს მოსწავლეებში 

პროფორიენტაციის და შრომითი უნარების განვითარების 400 პროექტი განხორცი-

ელდა. მაგრამ მას არა აქვს კომპლექსური და სისტემური ხასიათი. საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც დაწყებულია და კილის უნივერსიტეტთან (დიდი 

ბრიტანეთი) პარტნიორობით ხორციელდება პროექტი - „შემოქმედებითი ნაპერ-

წკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში - „საქართველოს საგანმათლებლო 

დაწესებულებების გამოკვლევა კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე ორიენტაციის 

კონტექსტში“ განხილულია ოთხი საკითხი. პირველ საკითხად წარმოდგენილია 

კვლევის საერთო მეთოდოლოგია და ალგორითმი, რომელშიც ნაჩვენებია: კვლევის 

მეთოდები, კვლევის ობიექტები, კვლევის სამიზნე ჯგუფები, კვლევის მიზანი, 

კვლევის ინსტრუმენტები, კვლევის ვალიდობა და ა. შ. 

მეორე საკითხი ეხება - „საქართველოს ზოგადსაშუალო განათლების 

სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასებას და სსიპ ქალაქ თბილისის #147 საჯარო 

სკოლაში სწავლა/სწავლების ხარისხის გამოკვლევას დასაქმებისთვის ან სწავლის 

გაგრძელებისთვის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ცოდნის გამოყენების კუთხით“. 

ნაშრომის ამ ნაწილში უპირველესად განხილულია იმ რეფორმების შედეგები, 

რომლებიც ჩატარდა საქართველოს განათლების სისტემაში და რომლის 

საფუძველზეც მოხდა სასკოლო განათლების მართვის და სწავლების სისტემური 

და მასშტაბური გარდაქმნაც. დაიხარჯა დიდი ადამიანური თუ მატერიალური 

რესურსები, კოლოსალური საბიუჯეტო თუ საგრანტო თანხები და ყოველივე ამის 

მიუხედავად პროფესიულ საზოგადოებაშიც და ზოგადად სამოქალაქო 

სექტორშიც, განათლების რეფორმის წარმატება ეჭვს ქვეშ არის დაყენებული, PISA-

ის შეფასების შედეგები აჩვენებს, რომ გამოკითხულ 15 წლის მოზარდების 50%-ზე 

მეტი ვერ აკმაყოფილებს მოსწრების ელემენტარულ დონეს წიგნიერებაში, 

მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებაში დ ა ა. შ. ამის დასტურია, 

აგრეთვე, „საქართველოს განათლების და მეცნიერების სისტემის განვითარების 

სტრატეგიულ მიმართულებებში“ არსებული ჩანაწერიც: „ზოგადსაგანმანათლებლო 
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დაწესებულებათა უმეტესობა სათანადოდ ვერ ამზადებს მოსწავლეებს განათ-

ლების შემდეგი საფეხურისთვის, შრომითი საქმიანობის დაწყების, საზოგადო-

ებაში ინტეგრაციის და თვითრეალიზაციისთვის“.1 

შექმნილი მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით, საქართველოს განათლების 

და მეცნიერების სამინისტრომ 2021 წლისთვის 5-სტრატეგიული ამოცანა დაისახა,2 

რომელთაგან მეორე ამოცანის გაფართოებულ ვარიანტში იკითხება „მოსწავლეების 

კომპეტენციების ფორმირება, ინტერკულტურული განათლება, სამეწარმეო და 

საბაზისო შრომითი უნარების განვითარება... მოსწავლეთა პროფესიული 

ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის არსებული მოდელის გადახედვა“. ეს ის 

საკითხებია, რომელთა გადაწყვეტა, მართლაც აამაღლებს საქართველოს საშუალო 

სკოლების როლს ქვეყნის ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდაში, რომელიც დღეს 

საქართველოსთვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენს, მაგრამ სამწუხაროდ, 

დასახელებული ამოცანების გადაწყვეტა იმთავითვე დიდი რისკების წინაშე იდგა 

და ისე დამთავრდა 2017-2021 წლების პერიოდი, რომ საქართველოს ზოგადი 

განათლების სისტემაში ეს ამოცანები ვერ გადაწყდა. 

ფაქტობრივად ეს ვითარება აჩვენა სსიპ ქალაქ თბილისის #147 საჯარო 

სკოლის მოსწავლეებში ზოგადი კომპეტენციების გამომუშავების გამოკვლევამ. 

მისი საშუალო შეფასებითი მაჩვენებლები ასეთია: სკოლის ხელმძღვანელობა მას 

აფასებს 44,7%-ით, მოსწავლეები - 33%-ით, სკოლის კურსდამთავრებულები - 

32,5%-ით. ნაშრომში კვლევის უფრო ობიექტურ შედეგად მიჩნეულია კურს-

დამთავრებულთა შეფასება (32,5%). #147 საჯარო სკოლის მოსწავლეებში 95%-ის 

დონეზეა მხოლოდ უცხო ენის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების უნარები და 

საშუალოდ 13%-ის დონეზე - დანარჩენი ზოგადი უნარები (კრიტიკული 

აზროვნება, ინიციატივა და სხვა). ცხადია, მხოლოდ უცხო ენებში და ინფორ-

მაციულ ტექნოლოგიებში მაღალი დონის უნარები არ არის საკმარისი და საჭიროა 

#147 სკოლაში სწავლა/სწავლების პროცესის შემდგომი გაუმჯობესება. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში მესამე საკითხად წარმოდგენილია - 

„საქართველოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამ-

თავრებულთა უნარების გამოკვლევა მათი დასაქმების კუთხით პროფესიულ 

 
1 http://eppm.org.ge 
2 განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021 წ.წ. თბ., 2017. გვ. 20-23. 
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სასწავლებელ - „ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიის“ მაგალითზე“. ამ 

გამოკვლევის მიზანიც იმაში მდგომარეობდა, რომ გარკვეულიყო როგორია 

საქართველოში პროფესიული განათლების და პროფესიული კადრების 

მომზადების დონე, როგორ იმართება იგი, სწავლა/ სწავლების პროცესი ეფუძნება 

თუ არა კურსდამთავრებულთა კომპეტენციებზე და უნარ-ჩვევებზე შრომის 

ბაზრის მოთხოვნებს და ა. შ. 

გამოიკითხა სასწავლებლის კურსდამთავრებულები, ხელმძღვანელობა და 

დამსაქმებლები. დადგინდა, რომ სასწავლებლის კურსდამთავრებულებს არა აქვთ 

შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიები, დაბალია პროფესიული უნარების 

ათვისების საშუალო მაჩვენებლები (სასწავლებლის ხელმძღვანელობის შეფასებით 

30%, სტუდენტების შეფასებით 20%, კურსდამთავრებულთა შეფასებით - 9%). 

დამსაქმებელთა გამოკითხვით დადგინდა, რომ პროფესიულ სასწავლებელთა კურს-

დამთავრებულებს აკლიათ პროფესიული ცოდნა. რადგან, ბიზნეს-სუბიექტები არ 

ღებულობენ ამ სტუდენტებს პრაქტიკის გასავლელად, ამის შედეგია, პრაქტიკული 

თვალსაზრისით, მათი ცოდნის დაბალი დონე და საბოლოო ჯამში პროფილით 

სამუშაოს შოვნის შეუძლებლობა. 

ზემოთ განხილული ვითარება აშკარად აჩვენებს საქართველოს პროფესიული 

განათლების პროცესში სიღრმისეული პრობლემების არსებობას, რომელთა დიდი 

ნაწილი (მაგალითად, პრაქტიკის ობიექტების დაჯავშნა) მთავრობის ჩარევის 

გარეშე ვერ გადაწყდება. 

სადისერტაციო ნაშრომის ამავე თავში მეოთხე საკითხად განხილულია - 

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე 

სწავლების შინაარსის და ხარისხის გამოკვლევა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის კუთხით“. მოცემულ შემთხვევაში კვლევა ჩატარებულია იმავე 

მიზნით, რა მიზნითაც იგი ჩატარდა პროფესიულ სასწავლებელ „ბიზნესის და 

ტექნოლოგიების აკადემია“-ში. ეს მიზანი იყო კურსდამთავრებულთა პროფესი-

ების და გამომუშავებული უნარების შესაბამისობა საქართველოს შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან და ამ გზით პროფილით მათი სრული დასაქმება. 

„საქსტატის“ ინფორმაციით უმაღლესი სწავლებით საქართველოს მოსახ-

ლეობის სტუდენტური ასაკის ახალგაზრების მომცველობის დონე მაღალია (24,5%).  

თითქმის ამდენივეა ინგლისის დონე (22,9%), მაგრამ საქართველოს ახალგაზ-
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რდების დასაქმება მეტად დაშორებულია ევროპელი ახალგაზრდების დასაქმე-

ბისგან. გამოდის, რომ საქართველოს უმაღლესი განათლება ან სათანადო დონის 

განათლებას ვერ აძლევს ახალგაზრდებს, ანდა იმ პროფილით არ აძლევს, რომელ 

პროფილებზეც შრომის ბაზარი აყენებს მოთხოვნას. 

განათლების მაღალი დონე ვერ მიიღწევა მისი ხარისხის სტანდარტის 

ამაღლების გარეშე. ასეთ დროს, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები უნივერსიტეტების 2022 წლის მსოფლიო რეიტინგში ამ 

კრიტერიუმით მეტად უკანა პოზიციებს იკავებენ (ბრიტანულ ჟურნალ „The Times 

Higher Education“-ის ინფორმაციით 1201-ე ადგილი). ამის მიზეზების დადგენას 

არაერთი კვლევა მიეძღვნა საქართველოში. ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა უმაღ-

ლესი განათლების არასაკმარისი დაფინანსება. მართლაც, 2020 წელს საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განათლებზე დაიხარჯა 1302561,3 ათასი ლარი (მ. შ. 

უმაღლეს განათლებაზე 135199,7 ათასი ლარი). ასეთ დროს, საგზაო ინფრას-

ტრუქტურის მოწყობაზე დახარჯულია 12,8%-ით მეტი (1493864,9 ათასი ლარი). 

სახელმწიფო სახსრების ასეთი განაწილება სადისერტაციო ნაშრომში 

უარყოფითად არის შეფასებული - არ შეიძლება სასწორის ერთ პინაზე დაიდოს 

განათლება და მეორეზე - გზები. მსოფლიოს განვითარება ინოვაციებზე დგას, 

ინოვაციებს კი, მხოლოდ მაღალგანათლებული ადამიანები (და არა გზები ან მისი 

ინფრასტრუქტურა) ქმნიან.  

სადისერტაციო ნაშრომში გატარებულია აზრი, რომ სწორედ დაფინანსების 

არასაკმარისობის გამო, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლები ვერ ამაღლებენ 

სტუდენტთა ეკონომიკურ (მეწარმულ) განათლების დონეს, ვერ აინტერესებენ 

დამსაქმებლებს პრაქტიკაზე მიიღონ სტუდენტები, მოაწყონ მათთან დუალური 

სწავლება, აქტიურად ჩართონ ისინი უმაღლესი განათლების პროგრამების 

შემუშავებაში და ა. შ. შედეგად გვაქვს ის, რაც გვაქვს - უმაღლესკურსდამთავ-

რებულთა დიპლომიანი ახალგაზრდების არმია, რომელთა რიგები ყოველ წელს 

ივსება ახალ-ახალი კურსდამთავრებულებით, მაგრამ ადგილზე მათი პროფესიით 

დასაქმების პერსპექტივა კი არ ჩანს. 

ქვეყნის უმაღლეს განათლებაში შექმნილი ეს ზოგადი ვითარება სადი-

სერტაციო ნაშრომში უფრო სიღრმისეულად გამოკვლეულია საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე. კვლევა 
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ჩატარებულია ორი მიმართულებით: 1. ფაკულტეტის თანამშრომლობა ქვეყნის 

სამეწარმეო სფეროსთან. 2. ფაკულტეტის სტუდენტებში დარგობრივი კომ-

პეტენციების გამომუშავება. 

კვლევის პირველი მიმართულებით დადგენილია, რომ სტუ-ის ბიზნეს-

ტექნოლოგიების ფაკულტეტს სამეწარმეო სუბიექტებთან 31 მემორანდუმი აქვს 

გაფორმებული და ამ გზით დამსაქმებლები ჩართული არიან ფაკულტეტის 

პროგრამების შემუშავებაში. ფაკულტეტზე გახსნილია ახალგაზრდა მეწარმეთა 

ცენტრიც. მაგრამ ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას მაინც უჭირს სტდენტებისთვის 

პრაქტიკის ობიექტების დაჯავშნა. შედეგად ეს პროცესი ისე როგორც სხვაგან, 

ფაქტიურად ფორმალური ხასიათისაა. ნაშრომში შემოთავაზებულია ფაკულტეტის 

მიერ პრაქტიკის ობიექტად გამოყენებისთვის საკუთარი საპრაქტიკო-სასტაჟიორო 

საწარმოს, ანუ ე. წ. „აკადემიური სამეწარმეო საწარმოს“ დაფუძნების 

რეკომენდაცია, რომლის დიდი პრაქტიკა არსებობს საზღვარგარეთის ქვეყნებში. 

კვლევის ამავე მიმართულებით გამოიკვეთა არჩეული პროფესიების სწრაფი „დაძვე-

ლების“ პრობლემა, რასაც იწვევს სწავლების 6-წლიანი პერიოდი (ბაკალავრიატი + 

მაგისტრატურა). ამ პრობლემის მოსახსნელად ნაშრომში შემოთავაზებულია მეტი 

კრედიტების აღებით სტუდენტთა მაღალსიჩქარიან სწავლებაზე გადასვლა.  

კვლევის ამავე მიმართულებით დადგინდა აგრეთვე, რომ სტუ-ის 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე მრავალი კვლევითი პროექტები ხორ-

ციელდება, რომელთა შედეგებით სათანადო ინფორმირების შემთხვევაში, 

დაინტერესდება ქვეყნის ბიზნეს-სექტორი. ნაშრომში შემოთავაზებულია რე-

კომენდაცია, რომ ეს წამოწყება სასურველია დამთავრდეს მოცემულ ფაკულტეტზე 

კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის სამსახურის გახსნით, რომელიც 

უხელმძღვანელებს ამ საქმეს და მიღებულ შემოსავალს მოახმარს ფაკულტეტის 

ზრდა-განვითარებას (ძირითადად ნიჭიერ მკვლევართა წახალისებას). 

კვლევის მეორე მიმართულებით, რომელიც სტუდენტებში უნარების 

გამომუშავებას ეხებოდა, დადგენილია შემდეგი: უნარების გამომუშავების 

საშუალო დონე სტუდენტების შეფასებით 33%-ია, კურსდამთავრებულების 

შეფასებით - 48,7%, ფაკულტეტის ხელმძღვანელობის შეფასებით - 96,7%, ხოლო 

დამსაქმებელთა შეფასებით - 34%. ნაშრომში ყველაზე ობიექტურ შეფასებად 

ჩათვლილია ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა შეფასება (48,7%), რადგან ისინი 
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ნათლად ხედავენ თუ სწავლის პროცესში შეძენილი რომელი უნარები გამოადგათ 

სამსახურში. 

მოცემულ ნაშრომში ჩატარებული კვლევის შედეგები საკმაოდ დიდ 

თანხვედრაშია მსოფლიოს 21 უნივერსიტეტის საერთაშორისო ქსელის მიერ 50 

ქვეყანაში განათლების ეროვნული სისტემების დონეების კვლევასთან, რომლის 

მიხედვით კურსდამთავრებულთა დასაქმება და კვლევების დანერგვა, ანუ 

განათლების შედეგები მხოლოდ 40%-ია.1 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი - „საქართველოს  განათლების მართვის 

სრულყოფის ღონისძიებები ქვეყნის გადაუდებელი ინკლუზიური ზრდის 

კონტექსტში“ - როგორც მისი სახელწოდებაც აჩვენებს, ეძღვნება სწორედ ამ ღონის-

ძიებების წარმოჩენას და მათ დასაბუთებას. მასში ორი საკითხია განხილული:  

1. განათლების და სამეწარმეო სფეროს თანამშრომლობა, როგორც განათ-

ლების სისტემის უახლესი გამოწვევა. 

 2. განათლების მართვა-განვითარების განსხვავებული და დამატებითი 

შესაძლებლობების შეთავაზება საქართველოს საშუალო, პროფესიული და 

უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. 

ზოგადად ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებები სამ ძირითად 

ფუნქციას ასრულებენ. ესენია: საგანმანათლებლო ფუნქცია, კვლევითი ფუნქცია 

და საზოგადოებაზე ზრუნვის ფუნქცია. პირველი ორი ფუნქცია განათლების მიერ 

ოდითგანვე სრულდებოდა და დღესაც სრულდება. საზოგადოებაზე ზრუნვის 

ფუნქციამ კი წინა პლანზე წამოიწია უკანასკნელ წლებში, როდესაც ადამიანებს 

გაუჭირდათ საკუთარი ცოდნის და ზოგადად ინდივიდუალური „მე“-ს 

დასაქმებაში რეალიზაცია. ამის მიზეზად განათლების არასაკმარისი დონე 

დასახელდა და მსოფლიოს მასშტაბით დაიწყო საგანმანათლებლო პარადიგმის 

სირღმისეული ტრანსფორმაცია. ამის დასტურია 2006 წელს ევროკავშირის მიერ 

მიღებული დოკუმენტიც - „ცოდნიდან პრაქტიკისკენ: ევროკავშირის ფართო 

ინოვაციური სტრატეგია“. ევროკავშირის ეს განაცხადი იყო თავისებური 

გამოხმაურება მეცნიერების ეტკოვიჩის და ლიდესდორფის მიერ 2000 წელს 

შექმნილ ე. წ. „სამმაგი სპირალის“ მოდელისა, რომლის ბირთვი არის 

 
1 http://gtmarket.ru/news/2015/06/17/7207 
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უნივერსიტეტი. ამ მოდელით უნივერსიტეტი ბაზრის კონკურენტულ მოთამაშედ 

ყალიბდება. იგი არა მხოლოდ ცოდნას აძლევს სტუდენტებს, არამედ, მათი 

ჩართულობით შეიმუშავებს იდეებს, ატარებს კვლევებს, აკეთებს აღმოჩენებს და 

ბიზნესში ახდენს მათ რეალიზაციას. თავის მხრივ, ბიზნესი აძლევს მას 

დაკვეთებს, როგორც სტუდენტების მომზადებაზე პროფესიულ ჭრილში, ისე 

სამეწარმეო ინოვაციების შექმნაზე, ქმნის რესურსებს ამ სიახლეთა დასანერგად, 

სახელმწიფო კი შეიმუშავებს და აწესრიგებს საკანონმდებლო-ნორმატიულ ბაზას 

ამ სფეროში. 

ამ მოდელით თანამედროვე უნივერსიტეტი აღარ მიიჩნევა მხოლოდ ცოდნის 

გადაცემის და მეცნიერული კვლევების სტრუქტურად. იგი სტუდენტების 

მეწარმეობით საქმიანობის ხელშემწყობ ფუნქციასაც ასრულებს და „სამეწარმეო 

უნივერსიტეტის“ სახელსაც იღებს. სამეწარმეო უნივერსიტეტები უკვე ფართოდ 

არიან მსოფლიოში გავრცელებული (მაგალითად, სტაფორდშირის, ნოვი სადის, 

მასარიკის, ედინბურგის და სხვები). საქართველოს უმაღლესი განათლება ჯერ-

ჯერობით არ დასდგომია განვითარების ამ გზას. სწორედ ამის შედეგია უმუშევარ 

მოსახლეობაში ახალგაზრდობის, მ. შ. უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზ-

რდობის მაღალი ხვედრითი წონა (32,3%). 

ზემოთ ნათქვამიდან გამომდინარე, ნაშრომის მესამე თავის მეორე ქვეთავში 

წარმოდგენილია „განათლების მართვა-განვითარების განსხვავებული და დამა-

ტებითი შესაძლებლობების შეთავაზებები საქართველოს საშუალო, პროფესიული 

და უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“. 

საშუალო განათლების სისტემის მართვის სრულყოფისთვის მიზანშეწო-

ნილად მიჩნეულია სამთავრობო დოკუმენტ - „ზოგადი განათლების ეროვნული 

მიზნები“-ს სრულყოფა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან თანხვედრის კუთხით, 

სკოლების გადაყვანა თვითმართვაზე, სკოლებში იდეების გენერირების ცენტრების 

გახსნა, სასწავლო სტანდარტში სავალდებულო საგნებად „მეწარმეობის 

საფუძვლების“, „ეკონომიკის“ და „შრომა და შრომითი ურთიერთობების“ ჩასმა, 

სამეწარმეო კლასების გახსნა, მე-6 კლასიდან პროფორიენტაციის კურსის სწავლება 

და მრავალი სხვა. 

პროფესიული განათლების მართვის სრულყოფის მიზნით საჭიროდ 

ჩათვლილია სახელმწიფოს მხრიდან პროფესიული განათლების მეტი პოპუ-
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ლარიზაცია, სამთავრობო სტრუქტურების დახმარებით საპრაქტიკო საწარმოთა 

დაჯავშნა, დუალური სწავლების დანერგვა, მასწავლებელთა გადამზადება 

პარაქტიკული კუთხით, აკრედიტაციის ბარიერების გამკაცრება და მრავალი სხვა. 

რაც შეეხება საქართველოს უმაღლეს განათლებას, საქართველოს ინკლუზიური 

ზრდის უზრუნველყოფაში მისი როლის ამაღლების მიზნით ნაშრომში 

შემოთავაზებულია - საპრაქტიკო-სასტაჟიორო საწარმოს,. ე. წ. „აკადემიური სამე-

წარმეო საწარმო“-ს დაფუძნება, კვლევის სიახლეების კომერციალიზაციის 

სამსახურის დაფუძნება, სტუდენტთა მაღალსიჩქარიან სწავლებაზე გადასვლა, და 

რაც ყველაზე მთავარია, განათლების მართვის ცნობილი „სამმაგი სპირალის“ 

მოდელის დანერგვა. 

ეს უკანასკნელი შეთავაზება ნაშრომში დაკონკრეტებულია საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტისთვის.  

 
 

დასკვნა 
 

წინამდებარე დისერტაციაში შესასწავლ პრობლემაზე - „განათლების 

მართვის როლი საქართველოს ინკლუზიური ზრდის უზრუნველყოფაში“ - 

თეორიული მასალის და ინდივიდიუალური კვლევის შედეგების საფუძველზე 

გამოვიტანეთ შემდეგი დასკვნები, რომლებშიც ნათლად ჩანს საქართველოს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეწარმეო სფეროსთან თანამშრომლობის 

პრაქტიკის არსებული ვითარება. ეს დასკვები შემდეგია: 

1. მოსახლეობის შემოსავლებში უთანაბრობა მსოფლიო პრობლემაა. კიდევ 

უფრო დიდი პრობლემაა მისი თანდათანობით ზრდა. ეს ხდება მაღალ-

განვითარებულ ქვეყნებშიც კი. ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზად მეცნიერებმა 

დაასახელეს ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარება, რომელიც მიიღწევა 

ეკონომიკასა და ბიზნესში მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობით. მისი მიზანი 

ის არის, რომ ეკონომიკური ზრდიდან სარგებელი (შემოსავალი) მიიღეს ყველამ. 

2. ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდაში მეცნიერები მეტად დიდ როლს  

განათლებულ ადამიანს აკისრებენ, რომელსაც მაღალი უკუგებით ძალუძს 

აამუშაოს წარმოების ყველა ფაქტორი - მიწაც, კაპიტალიც და სხვაც. 

საზღვარგარეთის მაღალგანვითარებულმა ქვეყნებმა დროულად გაითავისეს ეს 
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ვითარება, დაიწყეს განათლებაში მეტი სახსრების დაბანდება და ეკონომიკის 

ინკლუზიურ ზრდაზე გადასვლა. მათ ერთხმად აღიარეს, რომ ეკონომიკის 

ინკლუზიური აღმავლობისთვის ერთადერთი და შეუცვლელი გზა არის 

განათლება. 

3. საქართველოშიც ეკონომიკის სფეროში მოღვაწე ყველა მეცნიერი ერთხმად 

თანმხდება იმაზე, რომ თუ გვინდა, რომ ქვეყანაში ამაღლდეს მოსახლეობის 

ცოდნის დონე, უნდა გაიზარდოს განათლების ბიუჯეტური დაფინანსება; ამის 

პარალელურად საჭიროა განათლების სისტემის ტრანსფორმაცია, რადგანაც 

დღევანდელი განათლება ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს ცოდნატევად პროფე-

სიებზე. ამ გამოწვევის წინაშე არა მხოლოდ საქართველო, არამედ, მთელი 

მსოფლიო დგას. 

4. დასახელებული გამოწვევა პრაქტიკულად აისახება კურსდამთავრებულთა 

პროფესიების და კომპეტენციების შეუთავსებლობაში შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან. ეს საკითხი განსაკუთრებით მწვავედ დგას საქართველოში, სადაც 

ოფიციალური სტატისტიკით უმუშევრობის დონე 18,5%-ია (2020 წ.), რომელშიც 

ახალგაზრდობას უდიდესი ადგილი უკავია; 15-19 წლის ასაკობრივ ჯგუფში 

უმუშევრობის დონე 27,1%-ია, 20-24 წლის ასაკობრივ ჯგუფში 29,6%, ხოლო 25-29 

წლის ასაკობრივ ჯგუფში - 20,8%. 

5. ახალგაზრდების უმუშევრობას სკოლაშივე ეყრება საფუძველი. მიუხედავად 

საქართველოს სასკოლო განათლების და მართვის სისტემური გარდაქმნისა, 

რომელიც დღესაც მიმდინარეობს, არც განათლების ხარისხი გაზრდილა (PSA-ის 

საერთაშორისო კვლევები აჩვენებს, რომ 15 წლის გამოკითხული მოზარდების 

50%-ზე მეტი ვერ აკმაყოფილებს მოსწრების ელემენტარულ დონეს საბუნების-

მეტყველო საგნებში, წიგნიერებასა და მათემატიკაში) და არც სკოლის დონეზე 

მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის საკითხი გადაწყვეტილა. საქართველოს 

საშუალო სკოლის მოსწავლეებს განსხვავებით უცხოეთის მაღალგანვითარებული 

ქვეყნების (აშშ, შვედეთი, იაპონია, ფინეთი, გერმანია და სხვები) საშუალო სკოლის 

მოსწავლეებისგან, არა აქვთ მუდმივი ბმა ბიზნესექტორთან, ბიზნეს-ინკუბა-

ტორებთან, სკოლებში სავალდებულო არ არის „მეწარმეობის საფუძვლების“ და 

„ეკონომიკის“ სწავლება, საერთოდ, სტანდარტით არ არის გათვალისწინებული 

შრომის საგანი, არ აქვთ გახსნილი მოსწავლეთა იდეების ცენტრები და პროფესიის 
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მრჩეველთა საბჭოები და მრავალი სხვა. ამ დასკვნის გაკეთების უფლება მოგვცა 

სსიპ ქალაქ თბილისის #147 საჯარო სკოლაში ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ. 

შექმნილი მდგომარეობის მიზეზად მისმა ხელმძღვანელობამ დაფინანსების 

სიმცირე დაასახელა. 

6. 2017 წელს საქართველოს საჯარო სკოლებში ამუშავებულა „პროფესიული 

უნარების განვითარების პროგრამა“. საქართველოს განათლების და მეცნიერების 

სამინისტროს გადაწყვეტილებით დღეს იგიც აღარ არსებობს. სწორედ ამის 

შედეგია, რომ საშუალო სკოლებში დაბალ დონეზეა მოსწავლეებში ზოგადი 

უნარების (კომპეტენციების) გამომუშავების დონე. სსიპ ქალაქ თბილისის #147 

საჯარო სკოლის მაგალითზე მოსწავლეებში უნარების გამომუშავება 

ადმინისტრაციის მიერ საშუალოდ შეფასდა 44,7%-ით, მოსწავლეების მიერ - 33%-

ით, სკოლადამთავრებულების მიერ - 32,5%-ით. გამოკვლეული 20 უნარიდან 

მაღალ დონეზეა მხოლოდ 5 უნარის გამომუშავება: უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის 

უნარი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი, კულტურული 

მრავალფეროვნების დაფასების უნარი, საერთაშორისო დონეზე მუშაობის უნარი და 

სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების უნარი. ამ უნარების გამომუშავების 

საშუალო დონე 95%-ია, ყველა დანარჩენი უნარების (აბსტაქტული აზროვნება, 

ცოდნის განახლება, კრეატიული და კრიტიკული აზროვნება, ახალი იდეების 

გენერირება და სხვა) კი - მხოლოდ 13% (სკოლადამთავრებულთა შეფასებით. 

საზოგადოების სრულყოფილ მოქალაქეს, საქართველოში დასაქმდება იგი თუ 

ევროპაში, ყველა ეს უნარი უპირობოდ სჭირდება. 

7. უკეთესი მდგომარეობა არც პროფესიულ სასწავლებლებშია. საქართ-

ველოში 40 სახელმწიფო და 52 კერძო პროფესიული სასწავლებელია, რომლებშიც 

9400 სტუდენტი სწავლობს. 2015-2021 წლებში პროფესიულ სასწავლებელთა 

რიცხვიც შემცირებულია და სტუდენტების რიცხვიც. ამის მიზეზი ის არის, რომ 

პროფესიულ სასწავლებელთა კურსდამთავრებულები ვერ საქმდებიან, ხშირად 

არამოთხოვნადი პროფესიის და ხშირად არასაკმარისი კომპეტენციების გამო. 

დღეს საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში დიდ გამოწვევად რჩება 

სწავლების ხარისხი. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს 

პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის გამოკვლევით პროფესი-

ულ სასწავლებელთა კურსდამთავრებულთა 56,2% ამ მიზეზით დაუსაქმებელია. 
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ჩვენმა გამოკვლევამაც გვიჩვენა დიდი პრობლემები პროფესიულ სასწავლებელ 

„ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში“ გამოკვლევითაც. სასწავლებელს 

უჭირს პრაქტიკის ობიექტები, არ აქვს დანერგილი დუალური სწავლება, 

სასწავლებლებს არა აქვს საკუთარი საპრაქტიკო-სასტაჟიორო საწარმო და 

ყოველივე ამის შედეგად დაბალია კურსდამთავრებულთა მიერ ათვისებული 

კომპეტენციები. სასწავლებლის ხელმძღვანელობამ იგი შეაფასა 30%-ით, სტუდენ-

ტებმა 20%-ით, კურსდამთავრებულებმა 9%-ით. კურსდამთარებულები ამის 

ძირითად მიზეზად მასწავლებლების დაბალ კვალიფიკაციას ასახელებენ. 

8. საქართველოს კომპანიებიც, როგორც დამსაქმებლები, აფასებენ პროფე-

სიულ სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა ცოდნის დონეს. მათი აზრით, 

პროფსასწავლებელთა სტუდენტებს აკლიათ პრაქტიკული ცოდნა, და, აყენებენ 

საკითხს სახელმწიფომ საჯარო პროფესიულ სასწავლებლებთან დააფუძნოს 

საპრაქტიკო-სასტაჟიორო საწარმოები. ამ მიზეზით საქართველოს კომპანიები თავს 

იკავებენ პროფესიულ სასწავლებელ კურსდამთავრებულთა დასაქმებისგან. 

9. საქართველოს ახალგაზრდობაში ყველაზე დიდი მოთხოვნა უმაღლეს 

განათლებაზეა. 2001-2021 წლებში უმაღლესი სწავლებით ახალგაზრდების 

მომცველობის დონე 10,6%-დან 24,5%-მდე არის გაზრდილი. მაგრამ უმაღლეს 

სასწავლებელთა კურსდამთავრებულთა 32,3% საქართველოში რომ უმუშევარია, ეს 

იმას ნიშნავს, რომ ისე როგორც პროფსასწავლებელთა სტუდენტთა კომპეტენცი-

ები, ასევე უმაღლეს სასწავლებელთა კურსდამთავრებულთა კომპეტენციები, არ 

შეესაბამება შრომის ბაზრის რეალურ მოთხოვნებს. ამ მიზეზით ბრიტანულ 

ჟურნალ „The Times Higjer Education“ - ცნობით, 2022 წლითვის მსოფლიო ქვეყნების 

უნივერსიტეტების რეიტინგში საქართველოს უნივერსიტეტები მსოფლიო 

რეიტინგში მეტად უკან - 1201-ე პოზიციაზე არიან. 

10. ეს ვითარება აჩვენა სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარე-

ბულმა კვლევებმაც. იმის მიუხედავად, რომ ფაკულტეტს ბიზნესსექტორთან 31 

მემორანდუმი აქვს გაფორმებული, მას მაინც უჭირს კურსდამთარებულების დასაქ-

მება. ფაკულტეტის ხელმძღვანელობის ცნობით, კურსდამთავრებულთა მხოლოდ 

50-60%-ია დასაქმებული. ფაკულტეტის ხელმძღვანელობა ამის მიზეზად თვლის 

არა კურსდამთავრებულთა არასაკმარის უნარებს, არამედ, სტუდენტების მიერ I-II 

კურსზე არჩეული პროფესიის „დაძველებას“, რასაც იწვევს სწავლების პერიოდი 
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(4+2 წელი), რომლის განმავლობაში შრომის ბაზარზე ახალ-ახალი პროფესიების 

მოთხოვნა ჩნდება, პროფესიებში ცვლილებების შეტანა კი შეუძლებელი ხდება. 

11. სტუ ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ამ ბოლო წლებში 

სწავლა/სწავლების ხარისხის, კვლევებში სტუდენტების ჩართვის, და ბიზნეს-

სექტორთან დაახლოების კუთხით მრავალი ღონისძიება განხორციელდა - 

სასწავლო პროგრამების შედგენაში ჩაირთო დამსაქმებლები (მაგალითად, საბანკო 

პროგრამებში - საქართველოს ბანკების ასოციაცია, ტურიზმის პროგრამებში - 

კომპანია „ეს სი თრეველი“ და ა. შ.), გაიხსნა კარიერული განვითარების ცენტრი, 

გახსნილია კვლევითი ცენტრები (მაგალითად, სასწავლო-კვლევითი ლაბორა-

ტორია, საბანკო ტექნოლოგიების ლაბორატორია და სხვა), რომლებშიც სტუდენ-

ტებიც არიან ჩართულნი, სისტემად იქცა SWOT-ანალიზის ჩატარება, დაფუძნდა 

კურსდამთავრებულთა მონაცემების ბაზა, აკადემიური პერსონალის 20% 

დაკომპლექტდა ბიზნესსექტორიდან, გაიხსნა ახალგაზრდა მეწარმეთა ცენტრი, და 

ა. შ., მაგრამ, ნაკლოვანებები მაინც არის - ფაკულტეტს უჭირს სტუდენტებისთვის 

პრაქტიკის ობიექტების დაჯავშნა და თვითონაც არა აქვს გახსნილი საპრაქტიკო-

სასტაჟიორო საწარმო (ე. წ. „აკადემიური სამეწარმეო საწარმო“), არ ხორციელდება 

კვლევების შედეგების კომერციალიზაცია, არ არის გამოყოფილი შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების და დასაქმების შემსწავლელი საშტატო ერთეული, დაფინანსების არ 

ქონის გამო, 2021 წლიდან შეჩერდა კვლევითი პროექტების შესრულება და 

მრავალი სხვა. 

12. ყოველივე ეს უარყოფითად აისახა სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის სტუდენტებში დარგობრივი უნარების გამომუშავებაზე. ჩვენ მიერ 

გამოკვლეული 20 უნარის გამომუშავება სტუდენტებმა შეაფასეს 33%-ით, 

კურსდამთავრებულებმა - 48,7%-ით, ფაკულტეტის ხელმძღვანელობამ 96,7%-ით, 

დამსაქმებლებმა 34%-ით. ჩვენი აზრით, უნარების გამომუშავების სტუდენტური 

თვითშეფასება მეტად შემცირებულია,. დამსაქმებელთა შეფასება - კიდევ უფრო 

შემცირებული, ხოლო ფაკულტეტის ხელმძღვანელობის შეფასება მეტად 

გაზრდილი. ჩვენ, უნარების გამომუშავებაში ყველაზე რეალურად მივიჩნიეთ 

ფაკულტეტის კურსამთავრებულთა შეფასება - 48,7%. 

რეკომენდაციები 

ეკონომიკურ ლიტერატურაში მაღალი რანგის მეცნიერების მიერ გაჟღე-
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რებული ის მოლოდინი, რომ უახლოეს პერსპექტივაში ხელოვნური ინტელექტი 

სამუშაოთა ერთ ნაწილს საერთოდ გააქრობს, ხოლო, ახლად წარმოქმნილ 

სამუშაოებს დასჭირდებათ ადამიანებში ახალი უნარ-ჩვევების არსებობა, ყველა 

ქვეყნის წინაშე აყენებს განათლების არსებული სისტემის ტრანსფორმაციის 

აუცილებლობის საკითხს. არა თუ მომავალში, დღეს უკვე აშკარაა, რომ აღარაა 

საკმარისი განათლების სისტემაში მხოლოდ ცოდნის გადაცემა და კვლევების 

ჩატარება, საჭიროა საზოგადოებაზე ზრუნვაც. ცოდნის გადაცემისა და კვლევების 

შემდეგ, ეს არის მესამე ფუნქცია, რომელიც უნდა დაიმატოს სკოლამაც, 

პროფესიულ სასწავლებელშიც და უმაღლესმა სასწავლებელმაც.  

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, ჩვენ შევიმუშავეთ სამი 

ჯგუფის რეკომენდაციები, რომლებსაც დასანეგრად ვთავაზობთ საქართველოს 

საშუალო სკოლებს, პროფესიულ სასწავლებლებს და სტუ-ის ბიზნესტექნო-

ლოგიების ფაკულტეტს. ეს რეკომენდაციები შემდეგია: 

I. რეკომენდაციები სსიპ ქალაქ თბილისის #147 საჯარო სკოლას და მის 

მდგომარეობაში მყოფ საქართველოს ყველა საშუალო სკოლებს: 

1. საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში სავალდებულო (და არა რჩევითი) 

გახდეს საგნების - „მეწარმეობის საფუძვლები“ და „ეკონომიკა“ - სწავლება. 

2. სასწავლო სტანდარტში ჩაჯდეს საგანი „შრომა და შრომითი ურთი-

ერთობები“ (მისი დიდი გამოცდილება აქვთ სინგაპურში). 

3. თავიდან გადამუშავდეს საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 

ოქტომბერს დამტკიცებული დოკუმენტი - „ზოგადი განათლების ეროვნული 

მიზნები“ და მასში ჩაიწეროს ის მიზნები, რომლებიც თანხვედრაშია დამსაქ-

მებელთა მოთხოვნებთან, კერძოდ: პასუხისმგებლობის მაღალი დონე; ინიციატივის 

უნარი; დამოუკიდებლად გადაწყვეტი-ლების მიღების უნარი; კომუნიკაციის 

უნარი; დროის დაგეგმვის და მართვის უნარი. 

4. დაევალოთ საქართვლეოს საჯარო სკოლებს გახსნან მოზარდთა იდეების 

გენერირების ცენტრები და მოზარდებისთვის პროფესიის მრჩეველთა საბჭოები. 

5. განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ დააწესოს გრანტები სკოლის 

შიგნით სამეწარმეო საქმის ორგანიზებაზე (წარმოდგენილ ბიზნეს-გეგმების 

საფუძველზე) გამარჯ-ვებულთათვის. 

6. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ საქართველოს 
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სკოლები დააკავშიროს ევროპის (მაგალითად, შვედეთის, ფინეთის) ან აზიის 

(მაგალითად, იაპონიის, სინგაპურის) წარმატებულ საშუალო სკოლებთან. 

7. საქართველოს საჯარო სკოლები გახდნენ თვითმართვადი. 

II. რეკომენდაციები პროფესიულ სასწავლებლ „ბიზნესის და ტექნოლოგიების 

აკადემიას“ და მის მსგავს ყველა ამ ტიპის სასწავლებელს: 

1. პირველი და აუცილებელი ღონისძიება ეს არის პროფესიული განათლების 

პოპულარიზაცია. აღნიშნულ ღონისძიებად გამოდგება ყოველ წელს, პროფესიულ 

სასწავლებლების საუკეთესო კურსდამთავრებულთა დასაქმება საზოგადოების 

მხრიდან მნიშვნელოვან  ანგარიშგასაწევ პოზიციებზე და ამ საკითხზე სამთავრო-

ბო მედია-საშუალებებით პიარ-კამპანიის ჩატარება. 

2. განურჩევლად იმისა, პროფესიული სასწავლებლები კერძოა თუ საჯარო, 

სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს მისი კონტროლის მექანიზმი, ჩვენი აზრით, საჭიროა 

მათ დაუდგინდეთ მასწავლებელთა ცენზი და მათი ხელფასის მინიმალური 

ზღვრები. 

3. პროფესიულ სასწავლებლებს არა აქვთ საპრაქტიკო-სასტაჟიორო ობიექ-

ტები (კომპანიები). ჩვენი აზრით, საქართველოს მთავრობამ ბიუჯეტის ხარჯით 

უნდა გახსნას სხვადასხვა პროფილის „საპრაქტიკო საწარმოები“, სადაც პრაქტიკას 

გაივლიან როგორც საჯარო, ისე კერძო პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტები. 

კერძო სასწავლებლებისთვის პრაქტიკა იქნება ფასიანი. 

4. პროფესიულ სასწავლებლებს დაევალოთ სულ მცირე ერთი სამუშაო 

ადგილი გამოყოფილი ჰქონდეთ შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლაზე 

პასუხისმგებელი პირისთვის. 

5. მიზანშეწონილია პროფესიულ სასწავლებლებში ფართოდ დაინერგოს 

დუალური სწავლება, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება. 

6. მეტად უნდა გამკაცრდეს პროფესიული სასწავლებლების აკრედიტაცია. 

მასში ერთ-ერთ ძირითად მოთხოვნად უნდა შევიდეს კურსდამთავრებულთა 

განსაზღვრული რაოდენობის პროფილის მიხედვით დასაქმება.  

7. უნდა გაფართოვდეს პროფესიულ სტანდარტის შექმნაში დამსაქმებელთა 

მონაწილეობა. 

8. აუცილებლად საჭიროა პროფესიულ სასწავლებლებში დასაქმებული 

პედაგოგების გადამზადება პრაქტიკული კუთხით. 
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9. პროფილის შესაბამისად დამსაქმებლებს საჭიროა მიეცეთ დავალება 

ყოველ წელს დაასაქმონ პროფესიული სასწავლებლის არანაკლებ ორი კურს-

დამთავრებული. 

III. რეკომენდაციები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნო-

ლოგიების ფაკულტეტს: 

1. ფაკულტეტი სასურველია იმართოს ე.წ. „სამმაგი სპირალის“ მოდელით 

(მთავრობა-ფაკულტეტი-ბიზნესი). ამისთვის ფაკულტეტს მართვის სტრუქტუ-

რაში უნდა დაემატოს საქართველოს მთავრობასთან და ბიზნესთან ურთიერ-

თობის სამსახურები (ან ერთი კოორდინირებული სამსახური) 

2. ფაკულტეტზე უნდა დაიწყოს კვლევების შედეგების კომერციალიზაცია. ეს 

ეხება კვლევითი ცენტრების შედეგებსაც და დოქტორანტების კვლევებსაც. ამის 

სახელმძღვანელოდ უნდა შეიქმნას შესაბამისი სამსახური.  

3. გარდაქმნის საწყის წელს ფაკულტეტს უნდა გაეზარდოს ბიუჯეტური დაფი-

ნანსება და უნდა გაიზარდოს სწავლის ინდივიდუალური გადასახადიც (მხოლოდ 

ეს არ უნდა შეეხოს სტუდენტებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან). ამის 

მიუხედავად, შემოსავლის ძირითადი წყარო უნდა იყოს კვლევების კომერცი-

ალიზაცია.   

4. კვლევების შედეგების კომერციალიზაციიდან მიღებული შემოსავლის 

განკარგვის სრული უფლების მოპოვებით ფაკულტეტის ხელმძღვანელობამ 

დაიწყოს მისი ერთი ნაწილის გამოყენება პროფესორთა კორპუსის გადამზადების 

და თვითგანვითარების დასაფინანსებლად და იმ პირების შრომის ანაზღაურების 

განაკვეთების ასამაღლებლად, რომლებიც ამ პროცესში თავს გამოიჩენენ აქტიუ-

რობით, ინტერესით და მაღალი პასუხისმგებლობით, და, აგრეთვე, კვლევებში 

ჩართულ და გამორჩეულად ინოვატიური აზროვნების სტუდენტებისთვის სტი-

პენდიების დასანიშნად. 

5. საქართველოს განათლების (მ. შ. უმაღლესი განათლების) განვითარების 

სტრატეგია უნდა შემუშავდეს იმ ადამიანების შეხედულებების გათვალისწინებით, 

რომელთაც შემდეგში უნდა შეასრულონ იგი. ამდენად, საქართველოს ამ 

სტრატეგიის შემუშავებაში უნდა ჩაირთოს სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის წარმომადგენლები. 

6. თუ პროფესიაზე მოთხოვნა მკვეთრად შემცირდა და სანაცვლოდ 
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წარმოიშვა ახალი, მაშინ, ფაკულტეტის ხელმძრვანელობამ ახალ პროფესიაში 

მაგისტრატურაში სწავლისასა უნდა გადაამზადოს სტუდენტები. 

7. პროფესიის „დაძველების“ თავიდან ასაცილებლად, უმჯობესია ფაკულ-

ტეტის ხელმძღვანელობამ დანერგოს ე. წ. „მაღალსიჩქარიანი სწავლება“, ანუ 

დამატებითი კრედიტების აღება და ამ გზით შეამციროს ერთ პროფესიაზე 

სწავლის ხანგრძლივობა. 

8. ფაკულტეტმა თავის დაქვემდებარებაში საჭიროა დააფუძნოს „საპრაქტიკო-

სასტაჟიორო“ საწარმო. 

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზემოდასახელებულ საქართველოს საგანმანათლებლო 

სასწავლებლებში აღნიშნული ღონისძიებების გატარება მეტად დააახლოვებს მათ 

საქმიანობას შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. ეს  ხელს შეუწყობს კურსდამთავ-

რებულთა პროფესიულ დასაქმებას, უმუშევრობის შემცირებას და საბოლოოდ-

ქვეყნის ინკლუზიურ ზრდას. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა სამი კოლოკვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

 

კოლოკვიუმები: 

1.  „ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის თეორიული საფუძვლები მასში 

განათლების ადგილის და როლის კონტექსტში“.  

2. „საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოკვლევა 

კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე ორიენტაციის კონტესტში“.  

3. „საქართველოს განათლების მართვის სრულყოფის ღონისძიებები ქვეყნის 

გადაუდებელი ინკლუზიური ზრდის კონტექსტში“  

 

სტატიები: 

1. წიკლაური ი., ღუდუშაური ზ. ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის საჭიროება და 

ევროკავშირის და საქართველოს ძალისხმევები ამ მიმართულებით. ჟ. „მოამბე“. 

თბ., 2020. #39. 

2. წიკლაური ი. უმაღლესი განათლებით მოსახლეობის მომცველობა საქართ-

ველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ჟ. „მოამბე“. XLII. თბ., 2021. #41. 

3. წიკლაური ი., ღუდუშაური ზ. ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის ფაქტორები 

და განათლების როლი მათში. ჟ. „ახალი ეკონომისტი“. თბ., 2021. #4. 

4. წიკლაური ი., ღუდუშაური ზ. უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლის 

დამთავრება ყოველთვის არ მთავრდება დასაქმებით. ჟ. „ეკონომიკა“. #6-9. თბ., 

2021. 
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„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. II. სტუ. ბიზნესტექ-
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