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Abstract 

In the present dissertation "Improving the Public Management System of Vocational 

Education in Georgia (on the Example of Samegrelo-Zemo Svaneti Region)", the author of the 

dissertation reviews vocational education, its historical development stages, current reality, 

peculiarities of the management process, mental problems and Etc. The author wants to present 

what is the role of the state, Regional governance structures, the private sector and the social 

partners in the development and in the management process of vocational education. 

The dissertation includes a printed version of 153 pages, the structure of which consists 

of an introduction, literature review, information obtained, research and review of results, 

conclusion, and list of used literature. 

The introduction presents what makes the topic of the dissertation relevant, as well as 

the purpose of the research and the objectives set for the goal, research methodology, and 

information sources, defining the object of research and the subject of research. The theoretical 

and practical significance of the dissertation, scientific novelty. In the process of working on 

the dissertation, textbooks or scientific studies published by Georgian or foreign authors were 

used, State documents - Georgian laws, normative acts, vocational education reform strategy, 

local labor market surveys conducted by various government agencies, various statistical 

survey data, information on vocational education in developed European countries, and the 

results of the author's research analysis. 

The literature review includes the analysis of various scientific and analytical literature 

used in the paper, for this purpose, the existing dissertations, abstracts, publications, scientific 

articles, and research conducted by non-governmental or donor organizations in Georgia have 

been processed. Literature published by foreign authors is also reviewed.  

The first chapter of the dissertation is devoted to the historical overview of Georgian 

vocational education - development stages, problems, and challenges. In the first chapter, we 

get acquainted with the rules of receiving vocational education and the actual situation in the 

vocational education of Georgia on the example of Samegrelo-Zemo Svaneti. 

The second chapter reviews the best practices for the development of vocational 

education in European countries - development stages, reforms, and achievements. Is describes 

the examples of successful European countries, and how they were able to achieve and 

overcome all the problems and challenges facing our country.  

Presented here is the analysis of LEPL College "Phasis" and "Vocational Training 

Center" in Tartu, Estonia. It is important to share the European experience in the direction of 

high development mechanisms of employers in the management of the institution or training 

process, and continuous development mechanisms aimed at improving the quality. 



4 

The third chapter of the paper deals with the teaching methods and approaches in 

vocational education, highlighting the disadvantages and advantages. In addition, part of the 

third chapter is devoted in part to the author's analysis of the study "Inclusive Teaching in 

Colleges". The conducted research allowed us to identify and evaluate the pros and cons of 

inclusive teaching, problems, and challenges. To obtain the information needed for the research, 

the target groups of the research were the representatives of the colleges of the Samegrelo-

Zemo Svaneti region, who are involved in the process of inclusive education. Qualitative 

research was conducted. A research tool, thematic questionnaires were developed for the 

objectives of the research. As a result of the analysis of the obtained results, conclusions were 

drawn, and concrete proposals and recommendations were developed.  

The fourth chapter describes the mental problems and peculiarities in vocational 

education, barriers, and obstacles to development. Despite a number of successful reforms in 

vocational education, the country still faces the problem of popularizing vocational education. 

The local labor market is also reviewed here. Today, the vocational education system does not 

fully and effectively meet the demands of the labor market. Against the background of existing 

unemployment, certain professions (in the fields of construction, engineering, etc.) are still in 

short supply. Due to an imbalance between demand and supply.  

The fifth chapter of the dissertation covers the basic aspects of state management of 

vocational education. The processes of the development of social partnership and public-private 

partnership are reviewed. 

In the framework of the dissertation, the author conducted another study - "Employers' 

attitudes towards vocational education." The survey was conducted to find out the attitude of 

employers towards vocational education, to determine whether the private sector is ready to be 

involved in the development of vocational education, public administration, and other 

accompanying processes of the functioning of institutions. The objectives of the research were 

defined based on the main purpose of the research. The target group of the research was the 

partner organizations of vocational education institutions in the Samegrelo-Zemo Svaneti 

region. Quantitative research tool - thematic questionnaire was developed for the objectives of 

the research. It also reviewed here the role of regional government and local self-government 

in the development of vocational education. 

Finally, practical recommendations were developed for vocational education 

representatives and all stakeholders. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობას განსაზღვრავს პროფესიული განათლების მნიშვნე-

ლობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და წინსვლის პროცესში. თანამედროვე 

სამყაროს სოციალურ-ეკონომიკურმა განვითარებამ, განსაკუთრებული მოთხოვ-

ნები და საჭიროებები გააჩინა პროფესიული განათლების ხარისხსა და სამუშაო 

ძალის კვალიფიკაციისა და პროფესიონალიზმის დონის მიმართ.  

ქვეყანა საჭიროებს ხარისხიან, ბიზნესსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე 

დაფუძნებულ და მორგებულ პროფესიულ განათლებას, რომელსაც შესწევს 

გამოწვევებზე დაუყონებლივი რეაგირებისა და გამკლავების უნარი. შესაბამისად, 

აუცილებელია პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 

ადაპტაცია, მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია, ევროპის ქვეყ-

ნების გამოცდილების გაზიარება და მორგება ქართულ რეალობაზე, სახელმწიფოს, 

რეგიონალური მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საჯარო -

კერძო პარტნიორობის როლისა და ჩართულობის გაძლიერება. გამომდინარე, 

პროფესიული განათლების სისტემის ფუნქციონირების ეფექტიანობის გაზრდა, 

სახელმწიფო მართვის სისტემის სრულყოფის პროცესების მართვის გზით, 

განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს. განსახორციელებელი გარდაქმნების ტემპსა 

და შინაარსს მართვის არსებითი ცვლილებები განსაზღვრავს.  

კვლევის მიზანია ადგილობრივ დონეზე პროფესიული განათლების სახელ-

მწიფო სისტემის მართვის სრულყოფის მიმართულებების, თავისებურებებისა და 

ტენდენციების შესწავლა, პრობლემებისა და გამოწვევების გამოვლენა და 

შეძლებისდაგვარად, რეკომენდაციების შემუშავება. 

მიზნის მისაღწევად დასახულია შემდეგი ამოცანები: 

 რეგიონში (სამეგრელო-ზემო სვანეთი) პროფესიული განათლების სახელმწი-

ფო მართვის სისტემაში არსებული რეალური მდგომარეობის, პროფესიული 

განათლების განვითარებისთვის გატარებული, მიმდინარე და მომავალში 

დაგეგმილი ღონისძიებებისა გაცნობა და მიღწეული შედეგების გაანა-

ლიზება;  

 პროფესიული განათლების განვითარების პროცესში სახელმწიფოს, რეგი-

ონალური მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართუ-

ლობის ხარისხის და როლის განსაზღვრა; 
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 ევროპის ქვეყნების პროფესიული განათლების განვითარების საუკეთესო 

გამოცდილების გაცნობა; 

 ორი პროფესიული სასწავლებლის - სსიპ კოლეჯის „ფაზისი“ და ესტონეთის 

ქალაქ ტარტუს „პროფესიული სწავლების ცენტრის“ შედარება/გაანალიზება  

 დამსაქმებელთა მოთხოვნებისა და პროფესიულ განათლებაში მათი 

ჩართულობის მზაობის დადგენა/გაანალიზება; 

 შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შესაბამისობის დადგენა; 

 პროფესიული სწავლების მეთოდების, მიდგომებისა და სწავლა მთელი 

სიცოცხლის მანძილზე - მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამ-

ზადების პროგრამების დანერგვა/განვითარების პროცესში არსებული 

პრობლემების გამოვლენა. 

 პროფესიული განათლებისადმი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის 

მოსახლეობის დამოკიდებულებისა და პროფესიული განათლების პოპუ-

ლარიზაციის პროცესში არსებული გამოწვევების დადგენა;  

 პროფესიული განათლების სფეროში არსებული გამოწვევების დასაძლევად 

და პრობლემების მოსაგვარებლად პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუ-

შავება. 

  კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს პროფესიული განათლების 

სისტემის მართვის ორგანიზაცია. 

  კვლევის საგანია პროფესიული განათლების სახელმწიფო მართვის სრულ-

ყოფის პროცესები სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. 

კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია. დისერტაციაზე მუშაობისთვის 

შერჩეულ იქნა თემის სპეციფიკის შესაბამისი მეთოდოლოგიები, რომლებმაც ხელი 

შეუწყო საკვლევი პრობლემის სხვადასხვა ასპექტების სიღრმისეულ განხილვას. 

თეორიულ-მეთოდოლოგიურ ბაზას წარმოადგენს პროფესიულ განათლებასთან 

დაკავშირებული საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების 

მიერ მიღებული კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები. სტატიების, 

პუბლიკაციებისა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მონაცემების ანალიზი და შეფასება.  

  კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა საინფორმაციო წყაროებზე მუშაობის 
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მეთოდოლოგია - ინფორმაციის მოძიება, გადარჩევა, დალაგება, მონაცემების 

ამოწერა, მოძიებული ინფორმაციის ანალიზი და ა.შ. რომელმაც ხელი შეუწყო 

თემის საფუძვლიან განსჯას.  

კვლევის მეთოდებად გამოყენებულია თვისებრივი და რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდები.  

კვლევაში - „ინკლუზიური სწავლების მიმდინარეობის შესახებ კოლეჯებ-

ში“ - გამოყენებულ იქნა თვისებრივი კვლევის მეთოდი. კვლევის მიზნების 

შესაბამისად შემუშავდა კვლევის ინსტრუმენტი, ღია კითხვები, რათა კვლევაში 

მონაწილეებს შესძლებოდათ თავისუფლად დაეფიქსირებინათ პასუხები. კვლევა 

განხორციელდა ინკლუზიური განათლების მიმართულებით პრობლემებისა და 

გამოწვევების გამოსავლენად და იმის დასადგენად თუ რა ცვლილებების საჭიროება 

დგას დღის წესრიგში აღნიშნული მოდელის მართვის პროცესში. კვლევის სამიზნე 

ჯგუფებად განისაზღვრა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის საჯარო კოლეჯების 

წარმომადგენლები - სულ 15 რესპოდენტი, რომლებიც ჩართულები არიან ინკლუ-

ზიური განათლების პროცესში. მიღებული შედეგების გაანალიზების შედეგად 

ჩამოყალიბებულ იქნა დასკვნები, შემუშავდა კონკრეტული წინადადებები და 

რეკომენდაციები.  

მეორე კვლევა - „დამსაქმებელთა დამოკიდებულება პროფესიული განათ-

ლების მიმართ“, განხორციელდა იმის დასადგენად, თუ რამდენად არის მზად 

დამსაქმებელი კომპანია ჩაერთოს პროფესიული განათლების განვითარებაში. 

როგორია მისი ნდობის ხარისხი განათლების ამ მიმართულებისადმი და განიხი-

ლავს თუ არა კოლეჯების კურსდამთავრებულების დასაქმების შესაძლებლობას 

თავის კომპანიაში. კვლევის ძირითადი მიზნიდან გამომდინარე განისაზღვრა 

კვლევის ამოცანები და კვლევის სამიზნე ჯგუფები - პროფესიული საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებების პარტნიორი ორგანიზაციები სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის რეგიონში, სულ 35 რესპოდენტი. განხორციელდა რაოდენობრივი კვლევა. 

კვლევის მიზნებისათვის შემუშავებულ იქნა კვლევის ინსტრუმენტი - თემატური 

კითხვარი. კვლევის შედეგების გაანალიზების შედეგად შემუშავებულ იქნა 

კონკრეტული რეკომენდაციები.  

სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პერიოდში, დამსაქმებელ ბიზნეს კომპა-

ნიებს, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენელთა და 
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სხვა მიზნობრივ ჯგუფებში ჩატარებული კვლევების შედეგად მოპოვებულ იქნა 

სტატისტიკური და თვისებრივი ხასიათის ინფორმაცია და განხორციელდა 

მიღებული ინფორმაციის ანალიზი. 

კვლევის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: იდენტიფიცირე-

ბულია პროფესიული განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები და 

გამოწვევები და შემუშავებულია პრაქტიკული რეკომენდაციები პროფესიული 

განათლების სახელმწიფო მართვის სისტემის სრულყოფისათვის. 

დადგენილია საზოგადოებისა და დამსაქმებლების დამოკიდებულება 

პროფესიული განათლების მიმართ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის 

რამოდენიმე დამსაქმებელი კომპანიის მაგალითზე და შესწავლილია მათი 

მოთხოვნები პროფესიული სასწავლებლების, პროფესიული სტუდენტების და 

კურსდამთავრებულების მიმართ. დადგენილია რეგიონალური მმართველობის, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არასაკმარისი ჩართულობა პროფესიული 

განათლების განვითარების პროცესში. მათი ჩართულობა უმეტეს შემთხვევებში, 

წლიური ანგარიშების წარდგენის პერიოდში სტატისტიკური მონაცემების 

შეგროვებითა და მიღწეული წარმატებების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვით 

შემოიფარგლება. გამოვლენილია შრომის ბაზრის კვლევების სიმცირე რეგიონულ 

ჭრილში, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს შრომის ბაზრის შესაბამისი პროგრამების 

დანერგვას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. პროფესიული კოლეჯები თავად 

აწარმოებენ „მოკვლევას“, მათ მიერვე შემუშავებული ანკეტა- კითხვარების 

საფუძველზე, მით უმეტეს, ამ მიმართულებით რეგიონის კოლეჯებში კვალიფი-

ციური კადრების დეფიციტია. 

დისერტაციის პრაქტიკული მნიშვნელობა - წინამდებარე ნაშრომის 

პრაქტიკული მნიშვნელობა, ვფიქრობთ, დასაბუთებულია პრაქტიკული სახის 

რეკომენდაციებით. წარმოდგენილი შედეგები, რეკომენდაციები და დასკვნები, 

შესაძლოა გარკვეულწილად აღქმულ იქნეს, როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი, პროფესიული განათლების სისტემის 

გაძლიერებისა და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის 

მიმართულებით პროცესებში მცირედი წვლილის შეტანის მცდელობა. 

 მიღებული შედეგები, შესაძლებელია, გამოყენებული იქნეს პროფესიული 

განათლების სახელმწიფო მართვის სისტემის გაუმჯობესების პროცესში 
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აქტივობების დაგეგმვისას, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავებისას, სწავლების მეთოდებისა და მიდგომების გაანალიზებისას, პროფე-

სიული განათლების იმიჯის ზრდისკენ მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვისას.  

კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები და რეკომენდაციები, ასევე, შესაძ-

ლებელია დაინერგოს პრაქტიკაში, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პროფესიული 

განათლების მიმართულების გაძლიერებას, რაც განაპირობებს კვალიფიციური, 

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, ადამიანური რესურსების განვითა-

რებას, სწავლების ინოვაციური მეთოდებისა და ფორმების დანერგვა/განახლებას; 

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისა და მიმზიდველობის გაზრდას; 

პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, განსაკუთრებით 

რეგიონებში. 

ნაშრომის სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 120 გვერდის 

ბეჭდურ ვარიანტს, რომელიც შედგება: შესავალი, 4 თავის, 13 ქვეთავის, დასკვნისა 

და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. ნაშრომს დანართის სახით თან 

ერთვის განხორციელებული კვლევების მასალები, კითხვარი სამუშაო ძალაზე 

დამსაქმებელთა მოთხოვნის შესასწავლად.  

ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. პროფესიული განათლება საქართველოსა და ევროპაში. 

1.1. საქართველოს პროფესიული განათლების ისტორიული მიმოხილვა.  

1.2. პროფესიული განათლება თანამედროვე საქართველოს რეგიონებში და 

პროფესიული განათლების მიღების წესი.  

1.3.ევროპის ქვეყნების პროფესიული განათლების განვითარების საუკეთესო 

გამოცდილებ.ა  

1.4. სსიპ კოლეჯი „ფაზისი“ და ესტონეთის ქალაქ ტარტუს „პროფესიული 

სწავლების ცენტრი“ - შედარებითი ანალიზი. 

თავი 2.სწავლების მეთოდები და მიდგომები 

2.1.დუალური პროფესიული განათლება. 

2.2.ინკლუზიური განათლება პროფესიული განათლების სისტემაში. 

2.3.„ინკლუზიური სწავლების მიმდინარეობის შესახებ კოლეჯებში“ - კვლევის 
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ანალიზი. 

2.4. მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება / პროფესიული გადამზადების 

პროგრამები - ზრდასრულთა პროფესიული განვითარება. 

თავი 3. საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები პროფესიული განათლების 

პოპულარიზაციისა და სფეროში არსებული ბარიერების დაძლევის კუთხით. 

3.1. ახალი კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, როგორც ჩიხიდან 

გამოსავალი  

 3.2.საქართველოს შრომის ბაზრის მოკლე მიმოხილვა. 

 თავი 4. პროფესიული განათლების სახელმწიფო მართვის ძირითადი ასპექტები.  

4.1.სოციალური და საჯარო-კერძო პარტნიორობის განვითარების პროცესი.  

4.2.„დამსაქმებელთა დამოკიდებულება პროფესიული განათლების მიმართ“ - 

კვლევის ანალიზი. 

4.3.ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი და ჩართულობა რეგიონის 

პროფესიული განათლების განვითარების პროცესში.  

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 ლიტერატურის მიმოხილვაში წარმოდგენილ, ქართველი თუ უცხოელი ავტორების 

მიერ გამოცემულ სახელმძღვანელოებში თუ მეცნიერული კვლევებში, დიდი 

ყურადღება ეთმობა განათლების სფეროში სხვადასხვა მიმართულებებით არსებულ 

გამოწვევებს. დისერტაციაზე მუშაობის პროცესში გამოყენებულ და განხილულ 

იქნა: საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, პროფესიული 

განათლების რეფორმის სტრატეგია, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ ჩატა-

რებული ადგილობრივი შრომის ბაზრის კვლევები, სხვადასხვა სტატისტიკური 

კვლევების მონაცემები, ინფორმაციები ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში პროფე-

სიული განათლების შესახებ. 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველ თავში - პროფესიული განათლება საქართველოსა და 

ევროპაში - აღწერილია პროფესიული განათლების ისტორია, ის დადებითი თუ 

უარყოფითი მხარეები, პრობლემები თუ გამოწვევები, რაც იმჟამინდელი პროფე-

სიული განათლების სისტემის წინაშე იდგა. ხაზგასასმელია, რომ გამოწვევების 
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გარკვეული ნაწილი, დღესაც ისევ გამოწვევადაა დასახული სისტემაში და ჯერ 

კიდევ აქტუალურია. იმ პერიოდში, პროფესიული განათლება არ იყო პოპულარუ-

ლი და ავტორიტეტით არ სარგებლობდა. საბჭოთა პერიოდში იგი ერთიანი საბჭოთა 

სისტემის შემადგენელი ნაწილი იყო. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებების მუდმივ პრობლემას არასრული კონტინგენტი და მისი შევსება წარმო-

ადგენდა. სკოლები პროფესიული სასწავლებლებში იმ კონტინგენტის გაგზავნას 

ცდილობდნენ, რომელთაც შედარებით დაბალი აკადემიური მოსწრება ჰქონდათ. 

სამწუხაროდ, ამ ტრადიციამ საბჭოთა პროფესიულ განათლებიდან დღევანდელ 

რეალობაშიც გადმოინაცვლა და მიუხედავად მთელი რიგი რეფორმებისა და 

იმიჯის ამაღლების ღონისძიებების გატარებისა, პროფესიულ განათლებას დღემდე 

განიხილავენ დაბალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთათვის სწავლის 

გაგრძელების ალტერნატივად. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პერიოდში, 

პირველ ეტაპზე, სახელმწიფომ პრიორიტეტულად არ მიიჩნია პროფესიული 

განათლება. იგი დარჩა ყურადღების მიღმა და ყოველმხრივი განვითარების 

შეჩერებამ უარყოფითად იმოქმედა სწავლების პროცესსა და სწავლის ხარისხზე, 

რამაც პროფესიული განათლების იმიჯის კიდევ უფრო რღვევა გამოიწვია. 

ბოლო წლების განმავლობაში პროფესიული სასწავლებლებისადმი დამო-

კიდებულება რადიკალურად შეიცვალა. სხვადასხვა საერთაშორისო დონორების 

მხარდაჭერით, დღეს ქვეყანაში არაერთი პროექტი ხორციელდება, რომელთა 

დანიშნულებას პროფესიული განათლების სექტორის განვითარება წარმოადგენს. 

პროფესიული განათლების რეფორმის ფარგლებში მრავალი ინიციატივა და 

ცვლილება ხორციელდება, თუმცა მთავარი შედეგებია და არა ინიციატივებისა და 

ცვლილებების რაოდენობა. 

პირველ თავშივე ვეცნობით პროფესიული განათლების მიღების წესს და 

ფაქტობრივ მდგომარეობას თანამედროვე საქართველოს პროფესიულ განათლებაში 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მაგალითზე. 

„პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და 

პირობები“ შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით, 2021 წელს პირველად 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩარიცხვა ორი 

ფორმით განხორციელდა − შესაბამისი უწყების მიერ ორგანიზებული ტესტირებისა 

და დაწესებულების ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 
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განსაზღვრული წესის შესაბამისად.  

ჩარიცხვის ახალი წესი მოქნილია და მორგებულია კოლეჯებზე - კომისიები, 

რომლებიც დაკომპლექტებულია კოლეჯის ადმინისტრაციის წევრებისა და დარგის 

სპეციალისტებისაგან - პროფესიული განათლების მასწავლებლებისაგან, ახორცი-

ელებენ შერჩევას პარტნიორი კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად და ამ ტიპის 

შერჩევა მეტწილად განაპირობებს მოტივირებული, სწავლაზე ორიენტირებული 

სტუდენტების ჩარიცხვას კოლეჯებში და გარკვეულწილად ამცირებს არამოტივი-

რებული, ასე ვთქვათ, „შემთხვევით მოხვედრილი“ სტუდენტების რაოდენობას. 

ამავე თავში ვეცნობით ევროპის ქვეყნების პროფესიული განათლების 

განვითარების საუკეთესო გამოცდილებას - გერმანიის, ესტონეთის, შვეიცარიის, 

საფრანგეთის, დანიის, ნორვეგიის პროფესიული განათლების სისტემების 

მაგალითზე. მიმოხილულია განვითარების ეტაპები, რეფორმები და მიღწევები. 

ანალიზის საფუძველზე ცხადია, რომ ევროპაში პროფესიული განათლება 

პრესტიჟულია და მოთხოვნაც საკმაოდ მაღალია. დასაქმებულთა 60-65%-ზე მეტს 

სწორედ პროფესიული განათლება აქვს მიღებული. ევროპული პროფესიული 

განათლების სისტემა მეტად მოქნილია, ჩამოყალიბებულია მჭიდრო ურთიერ-

თობები საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ბიზნესს კომპანიებს შორის. ჩვენი 

ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმების პროცესში 

განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმატებული 

გამოცდილების გაზიარება და გათვალისწინება მართვის, პროგრამების თუ 

სასწავლო პროცესების სრულყოფის პროცესში. 

აქვეა აღწერილი პროფესიული სასწავლებლების − სსიპ კოლეჯის „ფაზისი“ და 

ესტონეთის ქალაქი ტარტუს „პროფესიული სწავლების ცენტრის“ სტრუქტურა, 

სასწავლო პროცესი და მართვის სისტემა. ესტონეთის პროფესიული განათლების 

სისტემისა და ტარტუს პროფესიული სწავლების ცენტრის მიმოხილვით და მისი 

შედარებით ქართულ რეალობასთან - ამ შემთხვევაში ფოთის კოლეჯის სახით, რიგი 

საინტერესო დეტალები გამოიკვეთა: მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულება 

მუნიციპალურია და შესაბამისად, მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ადგილობრივი 

ხელისუფლების როლი ცენტრის ინსტიტუციურ და ინფრასტრუქტურული 

განვითარების მიმართულებით, ტარტუს სასწავლებლის მაგალითზე ეს ასე არ არის. 

მუნიციპალური მმართველობა, პერიოდულად, ცენტრის ბაზაზე, მხოლოდ 
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მოკლევადიანი პროექტების განხორციელებით შემოიფარგლება. დაფინანსებას 

დაწესებულება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს. 

სრულიად განსხვავებულია ჩვენი რეალობისგან, დამსაქმებელთა ჩართუ-

ლობა პროფესიული განათლების განვითარების მიმართულებით. დამსაქმებლები 

მონაწილეობენ ცენტრის მართვისა თუ მიმდინარე სასწავლო-საწარმოო პროცესში, 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისი პროფესიული პროგრამების განსაზ-

ღვრის პროცესში. ასევე ხაზგასასმელია, რომ კოლეჯს თავად აქვს მინი საწარმოები, 

სასტუმრო, რესტორანი, ავტო სერვისი და ა.შ. სადაც სტუდენტები პრაქტიკული 

სწავლების ძირითად ნაწილს გადიან და რეალურ გარემოში ივითარებენ შესაბამის 

უნარებს. მნიშვნელოვანია ამ ტიპის სამეწარმეო საქმიანობიდან შემოსული 

არასაბიუჯეტო თანხები, რომელიც მნიშვნელოვნად აძლიერებს დაწესებულებას 

ფინანსურად და ზრდის მისი დამოუკიდებლობის დონეს. ამასთანავე, უნდა 

აღინიშნოს, რომ ტარტუს სასწავლებელში ანაზღაურება იქ მომუშავე სტუდენტებზე 

არ გაიცემა. ინტერესსმოკლებული არ უნდა იყოს სტუდენტთა მიტოვების 

მაჩვენებლების შემცირებისკენ და ხარისხის ამაღლებისათვის გასატარებელი 

ღონისძიებები. ყურადსაღებია ასევე, მასწავლებელთა უწყვეტი განვითარების 

მექანიზმები, რომელიც დანერგილია ტარტუს პროფესიულ სწავლების ცენტრში. 

ნაშრომის მეორე თავში - სწავლების მეთოდები და მიდგომები, განხი-

ლულია პროფესიულ განათლებაში არსებული სწავლების მეთოდები და 

მიდგომები, გამოკვეთილია უარყოფითი მხარეები და უპირატესობები. შედარების 

მიზნით მოყვანილია განვითარებული ქვეყნების მაგალითები. განხილულია 

მოდულური, დუალური, ინტეგრირებული სწავლების ფორმები. ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების განვითარების მიმდინარეობა ქვეყანაში. აქვე განხი-

ლულია “სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე” - ზრდასრულთა პროფესიული 

განვითარებისთვის განხორციელებული ღონისძიებები.  

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, პროფესიულ განათლებაში არის 

პროგრამების მეტნაკლები შესაბამისობა შრომის ბაზრის საჭიროებებთან. ერთ-

ერთი საუკეთესო გამოსავალი, ისეთი მექანიზმების შემუშავება/დანერგვაა, რომ-

ლებიც დააკავშირებენ დამსაქმებელთა ინტერესებს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან. 

სწორედ ასეთად გვევლინება სწავლების ინოვაციური მიდგომა - დუალური 
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სწავლება. დუალური სწავლების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის პრაქტიკაზე 

ორიენტირებულობა. სწავლების პერიოდში საგანმანათლებლო დაწესებულება და 

კომპანია ინაწილებენ პასუხისმგებლობას სტუდენტის მომზადებაზე. პროგრამის 

პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% ან/და 

მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში - კომპანიაში. ევროპის მრავალი ქვეყნის 

წარმატებული მაგალითი აჩვენებს და ადასტურებს, რომ დუალური სწავლების 

წარმატებული განხორციელებისთვის, აუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობის 

ნება სახელმწიფო სტრუქტურებს, კერძო სექტორსა და დარგობრივ ასოციაციებსა 

და სოციალურ პარტნიორებს შორის და მხოლოდ ეს არის ერთ-ერთი გზა ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკური წარმატებისა. 

მესამე თავში - საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები პროფესიული 

განათლების პოპულარიზაციისა და სფეროში არსებული ბარიერების დაძლევის 

კუთხით - განხილულია მენტალური პრობლემები პროფესიულ განათლებაში, 

ბარიერები და განვითარების ხელისშემშლელი და პროფესიულ განათლებაზე 

არასაკმარისი ხელმისაწვდომობის მიზეზები. მიუხედავად პროფესიულ განათ-

ლებაში გატარებული რიგი წარმატებული რეფორმებისა, ქვეყანაში კვლავ დგას 

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის პრობლემა. მიმდინარე ეტაპზე, 

მოქმედმა კანონმა პროფესიული განათლების შესახებ, გადაჭრა ბევრი პრობლება და 

აღმოფხვრა ეგრეთწოდებული „ჩიხი“ პროფესიული განათლების სფეროში, როცა 

კოლეჯის კურსდამთავრებული მოკლებულ იყო შესაძლებლობას, პროფესიული 

დაწესებულების დიპლომით, სურვილის შემთხვევაში, სწავლა გაეგრძელებინა 

უმაღლეს სასწავლებელში. 

სისტემის წინაშე, ჯერ კიდევ გამოწვევად დგას საზოგადოებაში არსებული 

დამოკიდებულების არსებითად შეცვლა, რადგან, გარკვეულ ნაწილში, აშკარად 

კვლავ დომინირებს გასული პერიოდის სტერეოტიპები. საზოგადოებას ჯერ კიდევ 

ბოლომდე არა აქვს გაცნობიერებული, რას ნიშნავს გქონდეს თეორიული, სასწავლო 

და საწარმოო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენისა და განვითარების შესაძლებ-

ლობა, შედარებით მოკლე პერიოდში კვალიფიციის მიღებისა და დასაქმების შანსი. 

აქ უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობა და როლი - 

საჭიროა მუშაობა საზოგადოების ცნობიერებაზე. საზოგადოებამ უნდა გაიგოს და 

ეზიაროს ევროპის წარმატებული ქვეყნების მაგალითებს, სადაც პროფესიული 
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განათლება ისეთივე პრესტიჟული და წარმატებულია, როგორც უმაღლესი განათ-

ლება და ზოგჯერ მეტადაც კი. კურსდამთავრებულთა დასაქმების პერსპექტივაც 

მაღალია.  

ამ კუთხით მენტალური პრობლემები განსაკუთრებით შესამჩნევი და 

აქტუალურია ჩვენი ქვეყნის რეგიონებში. იქ მცხოვრები ადამიანების უმეტესობა 

ცდილობენ მიიღონ უმაღლესი განათლება, თუმცა შემდგომში ვერ საქმდებიან ან 

საქმდებიან არასპეციალობით და ვერ ახერხებენ მიღებული ცოდნის გამოყენებას. 

ვერ ყალიბდებიან პროფესიონალებად, შესაბამისი განათლების არქონის გამო, 

თუმცაღა ცდილობენ თვითონ დაეუფლონ სხვადასხვა ხელობას მომავალში 

დასაქმების მიზნით. შედეგად გვყავს დაუსაქმებელი უმაღლესდამთავრებული 

ადამიანები, რადგან შრომის ბაზარი გაჯერებულია და არ არის იმდენი სამუშაო 

ადგილი, რამდენიც მსურველია და რეალურად იმ პროფესიული კადრების 

ნაკლებობას განიცდის, რაც მოთხოვნადი და დასაქმებადია.  

ქვეყანაში მაღალია სკოლის მერხიდან პროფესიულ სასწავლებლებში 

ჩარიცხულ სტუდენტთა გადინების მაჩვენებელი. საყურადღებოა ფაქტორები, რომ-

ლებიც შესაძლოა იწვევდნენ სტუდენტთა მიერ სწავლის შეწყვეტა/შეჩერებას ან 

თუნდაც რა არის მიზეზი იმისა, რომ თუკი მოსწავლე, რომელიც სკოლის დასრუ-

ლების შემდეგ მიმართავს უმაღლეს სასწავლებელს, ვერ ხვდება ჩარიცხულთა 

ნუსხაში, მაგრამ მაინც არ მიმართავს პროფესიულ სასწავლებელს და პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლას სახლს ამჯობინებს.  

ამავე თავში ვეხებით და მიმოვიხილავთ ადგილობრივ შრომის ბაზარს. 

წარმოდგენილ სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში გამოვლინდა, რომ 

საქართველოს შრომის ბაზარი არ არის გაჯერებული პროფესიონალი კვალი-

ფიციური კადრებით. დისბალანსია სამუშაო ძალაზე მოთხოვნასა და მიწოდებას 

შორის. ზოგიერთ შემთხვევაში, შრომის ბაზარზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა 

კვალიფიციურ მუშახელზე რიგი მიმართულებებით და ამასთანავე ვაწყდებით 

ისეთი სამუშაო ძალის ჭარბ მიწოდებას, რომელიც არ არის მოთხოვნადი. აქედან 

გამომდინარე, შრომის ბაზარი ჯერ კიდევ ნაკლებად არის განვითარებული და არ 

არის სრულად შესწავლილი. სტატისტიკური მონაცემებით, დასაქმების ძირითადი 

წყარო ჩვენს ქვეყანაში კერძო სექტორია. შრომის ბაზრის კვლევას უდიდესი 

წვლილი აქვს პროფესიული განათლების დარგის შემდგომ განვითარებაში. 
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მიმდინარე ეტაპზე, პროფესიული განათლების სისტემა, ჯეროვნად ვერ პასუხობს 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. ისეთი მოცულობის უმუშევრობის პირობებშიც კი, 

რაც ჩვენს ქვეყანაშია, დამსაქმებლებისთვის გარკვეული პროფესიები (სამშენებლო, 

ინჟინერიისა და ა.შ. მიმართულებებით) კვლავ დეფიციტურია და ისინი ვერ 

ახერხებენ კვალიფიციური კადრების მოძიებას შრომის ბაზარზე.  

ამავე თავში საუბარია, შრომის ბაზრის რეგულარული კვლევების, მათ შორის 

რეგიონულ ჭრილში მნიშვნელობაზე.  

დისერტაციის მეოთხე თავში - პროფესიული განათლების სახელმწიფო 

მართვის ძირითადი ასპექტები, მიმოხილულია სოციალური და საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის მიმდინარე პროცესები და სფეროში გატარებული მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები. თუმცა, სისტემაში კვლავ გამოწვევად რჩება კერძო სექტორის 

არასაკმარისი მონაწილეობა პროფესიული განათლების სისტემის მართვასა და 

ხარისხის გაუმჯობესებაში. ამავე თავში მიმოხილულია, რამდენადაა ჩართული 

რეგიონული მმართველობა და ადგილობრივი თვითმმართველობა პროფესიული 

განათლების განვითარების პროცესში. რა მიმართულებით იქნებოდა ეფექტური 

მათი მონაწილეობა დარგის განვითარებაში და არსებობს თუ არა დღეს, ქართულ 

რეალობაში, რეგიონალურ ჭრილში მზაობა და შესაძლებლობა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობისა. ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტების მონაწილეობა და ჩართულობა გაზრდის პროფესიული 

განათლების შესახებ ცნობადობას და ხელს შეუწყობს მის პოპულარიზაციას. 

მეორე და მეოთხე თავებში აღწერილია ავტორის მიერ განხორციელებული 

კვლევები: 

1. „ინკლუზიური სწავლების მიმდინარეობის შესახებ კოლეჯებში“ და  

2. „დამსაქმებელთა დამოკიდებულება პროფესიული განათლების მიმართ“  

პირველი კვლევა ჩატარდა ინკლუზიური სწავლების მიმართულებით, იმის 

გამოსავლენად თუ რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშეა სისტემა ამ 

უმნიშვნელოვანესი პროცესის დანერგვის პერიოდში და რა ცვლილებებს საჭიროებს 

ამ ამ კუთხით მართვის პროცესი? თვისებრივ კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს 

საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა 

(ხელმძღვანელი პირები და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები - სულ 15 

რესპოდენტი) რომლებიც არიან ჩართულები ინკლუზიური განათლების პროცესში.  
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კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ გამოკითხულ რესპოდენტთა 100% - ს 

გაცნობიერებული აქვს ინკლუზიური პროფესიული განათლების მნიშვნელობა, თუ 

რამდენად მნიშვნელოვანია პროფესიული მასწავლებლის ჩართულობა შშმ/სსსმ 

სტუდენტთა საგანმანათლებლო პროცესში, პროფესიული განათლების მასწავლებ-

ლებისა და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების თანამშრომლობის 

მნიშვნელობა. 

გამოიკვეთა შშმ/სსსმ სტუდენტების მშობელთა ნაწილობრივი ჩართულობა 

საგანმანათლებლო პროცესში, რაც შემაფერხებელია ინკლუზიური განათლების 

სრულყოფილად დანერგვის პროცესისათვის. ამასთანავე, პროფესიული განათლ-

ების მასწავლებლის ჩართულობა შშმ/სსსმ პროფესიული სტუდენტების სწავლების 

დაგეგმვის პროცესში გაცილებით მაღალია 93.3%. 

კითხვაზე - შეაფასებთ თუ არა დადებითად პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების მუშაობას შშმ/სსსმ პროფესიულ სტუდენტებთან? -რესპოდენტთა 

88.7% -მა დადებითი პასუხი დააფიქსირა, ხოლო 13.3% მა ნაწილობრივ შეაფასა 

ზემოაღნიშნული პროცესი. 

რესპოდენტთა 91.7% - მა დადებითად შეაფასა მათ სასწავლო დაწესებულე-

ბებში პროფესიული განათლების მასწავლებლების მიერ შედგენილი მოკლევა-

დიანი და გრძელვადიანი მიზნების შესაბამისობა შშმ/სსსმ სტუდენტების შესაძ-

ლებლობებთან. მხოლოდ 6.7% -ს მიაჩნია, რომ შესაბამისობა მიზნებსა და შესაძ-

ლებლობებს შორის არ არის. კვლევის ეს მაჩვენებელი ადასტურებს რომ კოლეჯებში 

მეტწილად სწორად არის შედგენილი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები და იგი 

მორგებულია შშმ/სსსმ სტუდენტთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. 

კითხვაზე, თუ რამდენად აღწევენ პროფესიული განათლების მასწავლებ-

ლები ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაში მოცემულ მიზნებს, რესპოდენტთა 80 % 

-მა დადებითი პასუხი დააფიქსირა, ხოლო 20% მიიჩნევს, რომ პროფესიული 

განათლების მასწავლებლები მხოლოდ ნაწილობრივ აღწევენ მოცემულ მიზნებს. 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ COVID 19-ის პანდემიამ, როგორც ყველა სხვა 

პროცესზე, გავლენა იქონია შშმ/სსსმ სტუდენტების სწავლების პროცესზე, მათ 

გაუჭირდათ სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა, თუმცა რესპოდენტების 

აზრით პროფესიული განათლების მასწავლებლების, ინკლუზიური განათლების 

სპეციალისტებისა და სტუდენტების მშობლების ძალისხმევით ეს გამოწვევა 
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დაძლეულ იქნა. 

აღსანიშნავია, რომ ყველა დაწესებულება მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს 

პროფესიული განათლების მასწავლებლებს სასწავლო პროცესში - მეთოდო-

ლოგიურს, კონსულტირების, სტუდენტთა ჩართულობის გაზრდისა თუ სასწავლო 

პროცესში შექმნილი სხვა საჭიროებების დაძლევისა თუ მხარდაჭერის პროცესში. 

ასევე, გამოკითხულ რესპოდენტთა 93.3% ატარებს მონიტორინგს, 

აანალიზებს შშმ/სსსმ სტუდენტების სწავლის პერიოდში მიღწეული/მიუღწეველი 

მიზნების შესახებ მონაცემებს და გეგმავს პრობლემების გადაჭრის გზებს. კვლევის 

შედეგად გამოვლინდა, თუ რამდენად არიან ჩართულნი ინკლუზიური სწავლების 

პროცესში შესაბამისი პირები, როგორია შშშმ/სსსმ პირთა მშობლების ჩართულობა, 

არის თუ არა და რამდენად თანამიმართულად ხორციელდება გაწერილი და 

დაგეგმილი აქტივობები, მიიღწევა თუ არა მიზნები და რამდენად გავდივართ 

შედეგზე. კვლევამ აჩვენა ასევე, რამდენად დაბალია შშმ/სსსმ კურსდამთავრე-

ბულთა დასაქმების მაჩვენებელი, დაახლოებით 19-20%, რაც პირდაპირ კავშირშია 

დამსაქმებლის დაბალ ინტერესთან მოწყლვადი ჯგუფების მიმართ. კითხვაზე - 

არის თუ არა მზაობა დამსაქმებლის მხრიდან შშმ/სსსმ კურსდამთავრებულების 

დასაქმების მიმართულებით, რესპოდენტთა 80% აღნიშნავს, რომ არსებობს 

მხოლოდ ნაწილობრივი მზაობა, ხოლო 20 % მიიჩნევს, რომ დამსაქმებელთა 

მხრიდან შშმ/სსსმ პირთა დასაქმებაზე მზაობა საერთოდ არ არის. სრულ მზაობაზე 

დადებითი პასუხი არც ერთ რესპოდენტს არა აქვს.  

გამომდინარე აქედან, აუცილებელია დამსაქმებელთა მოტივაციის გაზრდისა-

კენ მიმართული აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება სახელმწიფოს 

მხრიდან.  

მიუხედავად გატარებული ღონისძიებებისა, ერთ-ერთ პრიორიტეტად კვლავ 

რჩება:  

 კვლევების განხორციელება ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

მიმართულებით და პროცესის მონიტორინგის მექანიზმის დანერგვა; 

 რაც შეიძლება მეტი სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანის ჩართვა;  

 კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა.  

პრობლემებია ადაპტირებულ სივრცესთან დაკავშირებით: იმ შემთხვევაშიც 

კი, თუ სასწავლებელში შექმნილია ინკლუზიური გარემო, სასწავლებლამდე 
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მისვლა კვლავ მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენს, რადგან საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი არ ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის/საგანმანათ-

ლებლო საჭიროების მქონე პირთა საჭიროებებს. 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი დამსაქმებლის მოტივირებისა და 

ჩართულობის გაზრდის მიმართულებით ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

ყველა ეტაპზე, რათა შესაძლებელი გახდეს მიღებული პროფესიული უნარ-ჩვევების 

რეალიზება და გაიზარდოს დასაქმება. 

მეორე კვლევა, „დამსაქმებელთა დამოკიდებულება პროფესიული განათ-

ლების მიმართ“ განხორციელდა ბიზნესის მზაობის დასადგენად - რამდენად 

მზადაა დამსაქმებელი კომპანია ჩაერთოს პროფესიულ განათლებაში დუალური 

პროგრამების განხორციელების მიმართულებით, არის თუ არა მზად ჩაერთოს 

ზოგადად პროფესიული განათლების განვითარებაში და როგორია მისი ნდობის 

ხარისხი განათლების ამ მიმართულებისადმი. კვლევაში ჩართულნი იყვნენ 

დამსაქმებლები - კომპანიების/საწარმოების წარმომადგენლები, რომლებიც 

ოპერირებენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. 

რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც საჯარო, ასევე 

კერძო კომპანიებმა. კომპანიების საქმიანობის სფერო გახლავთ: ბიზნესი, ადმინის-

ტრირება, სამართალი, სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა, ტრანსპორტი, საინფორმა-

ციო ტექნოლოგიები, ტურიზმი, ინჟინერია, მომსახურება, ხელოვნება და 

განათლება. 

გამოკითხული 35 რესპოდენტიდან, უმრავლესობას - 54.3% -ს, წელიწადში 

რამდენჯერმე უდგას ახალი თანამშრომლების მიღების საჭიროება, 20%-ს საჭირო-

ემისამებრ აჰყავს შესაბამისი კადრები სამსახურში, ხოლო 11.4% -ის შემთხვევაში - 

წელიწადში ერთხელ.  

დასაქმების მიზნით პროფესიული განათლების დონის კვალიფიციური 

კადრის მოძიების ყველაზე გავრცელებული გზა პირადი კონტაქტები და 

ახლობელთა რეკომენდაციებია, რომელსაც მიმართავს გამოკითხულ 44 %-ზე მეტი. 

კვლევაში მონაწილე კომპანიათა 23.5 %, შესაბამის კადრს ორგანიზაციის/კომპანიის 

ვებგვერდზე განცხადების განთავსების შედეგად შემოსული აპლიკაციების საკონ-

კურსო წესით განხილვის საფუძველზე მოიძიებს. პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან ურთიერთობა, როგორც საშუალებას პროფესიული 
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განათლების მქონე კადრის მოძიებისა და შემდგომ დასაქმებისა იყენებს 61.8%. 

ყველა ხელმისაწვდომ რესურსს იყენებს გამოკითხულთა მხოლოდ 2.9 %, ასევე 2.9 

% მოიძიებს დასასაქმებლად კადრებს მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდილების 

გათვალისწინებით და ამდენივე, მხოლოდ 2.9 % მიმართავს დასაქმების 

სახელმწიფო სამსახურს კადრის ასაყვანად. სტაჟირების შედეგად აყვანის მეთოდს 

კვლევაში მონაწილე პირთა მხოლოდ 14.7% მიმართავს.  

კვალიფიციური კადრების შერჩევის მეთოდებიდან თანაბარი რაოდენობის 

რესპოდენტები (41.2%) მიმართავენ შერჩევას გამოსაცდელი ვადითა და 

გასაუბრების წესით. გამოკითხულთა 8.8 % ასაქმებს პირს სტაჟირების გავლის 

შემდეგ, ხოლო პირდაპირი წესით დასაქმებას მიმართავს მხოლოდ 2.9%. 

ტესტირებით სამსახურში აყვანას რესპოდენტთა მხოლოდ 5.9% ახორციელებს.  

კითხვაზე რამდენად ხშირად საქმდებიან პირები, რომლებიც კომპანიაში 

დასაქმებულნი არიან გამოსაცდელი ვადით, კვლევაში მონაწილე რესპოდენტთა 

67.6% აღნიშნა რომ ხშირად. არც ისე ხშირად მიუთითა 29.4%, ხოლო დასაქმების 

ვერც ერთი შემთხვევა ვერ გაიხსენა 2.9%.  

საგულისხმოა, რომ რესპონდენტების ზუსტად თანაბარი რაოდენობა (40%-

40%), დასაქმების უფრო მაღალი შანსის მქონე პირებად მიიჩნევს პროფესიული 

დაწესებულების კურსდამთავრებულებს და პირებს, რომელთაც აქვთ პრაქტი-

კული გამოცდილება. ეს მიუთითებს დამსაქმებლების მთავარ პრობლემაზე 

კვალიფიციური, პრაქტიკოსი, პროფესიონალი კადრის ნაკლებობაზე შრომის 

ბაზარზე. უმაღლესი განათლების მქონე პირებზე გათვლას აკეთებს გამოკი-

თხულთა დაახლოებით 15 %.  

ასევე, შრომის ბაზარზე არსებული კვალიფიციური კადრების სიმცირეზე 

საუბრობს გამოკითხულთა 60%. ამავე კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ 

დასაქმებისთვის არასაკმარისი მზაობა - 14.3%. აქვე რესპოდენტთა 2.9% მიუთითებს 

მოტივირებული, კვალიფიციური, უცხო ენის მცოდნე კადრების სიმცირეზე. კვლავ 

საგულისხმოა, რომ გამოკითხულთა 54.3% მიუთითებს სათანადო პრაქტიკული 

გამოცდილების არ ქონაზე დასასაქმებელ პირებში. ეს არის უდიდესი პრობლემა, 

რომლის გადაჭრა მხოლოდ დუალური პროფესიული განათლებით შეიძლება, როცა 

სტუდენტი დასაქმებულია სწავლების პროცესშივე და პროგრამის დასრულების 

შემდგომ, მინიმუმ 2-3 წლიანი გამოცდილებით წარდგება შრომის ბაზარზე.  
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რესპოდენტთა 8.6% -ში, თანამშრომელთა მოძიების პროცესში, გამოვლინდა 

ახალგაზრდების მხრიდან, რეგიონებში (სოფლებში) დასაქმებისთვის არასაკმარისი 

მზაობა. სათანადო არასაკმარისი თეორიულ ცოდნაზე დასასაქმებელ პირებში 

საუბრობს მხოლოდ 5.7%. 

გამოკითხულთა რესპოდენტთა 14.3% -ს არ შექმნია არანაირი პრობლემა 

კადრების მოძიების პროცესში და მხოლოდ 5.7% მა პროცენტმა არ იცის ვის 

მიმართოს სათანადო კადრის მოძიებისას. 

კვლევამ აჩვენა, რომ პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორ-

მების შესახებ ინფორმირებულობის დონე არც ისე მაღალია. რესპონდენტების 20%-

მა საერთოდ არაფერი იცის რეფორმის შესახებ, 46.7%-ს კი მხოლოდ ნაწილობრივ 

გაუგია რეფორმების მიმდინარეობის შესახებ. გამოკითხულთაგან სრული 

ინფორმაცია რეფორმებზე მხოლოდ 33.3%-ს აღმოაჩნდა.  

პროფესიულ სასწავლებლებთან რეგულარული კავშირები აქვთ გამოკი-

თხულთა 67.6%-ს, რესპოდენტთა 26.5%-ს არა აქვს არანაირი კავშირი კოლეჯებთან.  

 სასწავლებლებში მიმდინარე პროგრამებისა და სწავლების ტიპების შესახებ 

კომპანიების ინფორმირებულობა საკმაოდ არასახარბიელოა, რესპოდენტებს 

მხოლოდ ცალკეულ პროგრამებზე აქვთ ინფორმაცია, ხოლო 8.6% - ს საერთოდ არა 

აქვს არანაირი ინფორმაცია პროგრამების შესახებ, რომელთა სწავლებაც კოლეჯებში 

ხორციელდება, 2.9% კი აღნიშნავს, რომ ზოგადად სმენია, მაგრამ კონკრეტულად 

არც ერთ მათგანზე არა აქვს ინფორმაცია. 

კოლეჯის კურსდამთავრებული პერსონალის კვალიფიკაციის დონე და 

ხარისხი შეესაბამება ორგანიზაციის მოთხოვნებს, ამბობს გამოკითხულ 

კომპანიათა 38.2%, ნაწილობრივ შესაბამისობასა და დამატებითი ტრენინგების 

ჩატარებაზე მიუთითებს 26.5%, ხოლო 5.3% მიუთითებს არ შესაბამისობაზე. 

კვლევის ფარგლებში მონაწილე კომპანიებმა შეაფასეს პროფესიული განათ-

ლების მქონე პირების კომპეტენციები და კონკურენტუნარიანობა შრომის ბაზარზე. 

დამსაქმებლის შეხედულებით რა ხარვეზები შეიძლება იყოს კოლეჯის 

კურსდამთავრებულების პროფესიული მომზადების თვალსაზრისით, გამოკი-

თხულთა 52.9% კვლავ პრაქტიკული უნარების ნაკლებობაზე ამახვილებს ყურად-

ღებას, რასაც ისევ დუალური განათლების დანერგვის აუცილებლობამდე 

მივყავართ.  
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დამსაქმებლების 29.4% კურსდამთავრებულთა მხრიდან ინიციატივის არ 

ქონაზე საუბრობს. რესპოდენტთა თანაბარი რაოდენობა 11.8% გამოყოფს 

პასუხისმგებლობისა და გუნდური მუშაობის უნარების ნაკლებობას კოლეჯის 

კურსდამთავრებულებში. ხოლო საკვლევი საკითხის დანარჩენ ვარიანტებზე 

ცალკეულად აღნიშვნას აკეთებს რესპოდენტთა თანაბარი რაოდენობა 2.9% 

რესპონდენტები საუბრობენ იმ შესაძლო მიზეზებზე, რომლებიც მათი აზრით, 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულების 

დასაქმების დაბალ მაჩვენებელს განაპირობებს. სამუშაო ადგილების სიმცირე, 

პროფესიულ სასწავლებელსა და ბიზნესს შორის არასაკმარისი კომუნიკაცია მიაჩნია 

დასაქმების დაბალი მაჩვენებლის ერთ-ერთ ძირეულ მიზეზად რესპოდენტთა 

53.3%-ს. თუმცა, გამოკითხულთა გარკვეული ნაწილი — 26.7% ამის მიზეზად 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შრომის ბაზართან შეუსაბამობას 

ასახელებს. 33.3%, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნაკლებ 

პოპულარობას თვლის დასაქმების დაბალი მაჩვენებლის მიზეზად. რესპოდენ-

ტების 6.7% თანაბრად ინაწილებს მოსაზრებას და მიაჩნია, რომ დასაქმების დაბალი 

მაჩვენებელი გამოწვეულია პროგრამების არაპრესტიჟულობით და მასწავლებელთა 

შედარებით დაბალი კვალიფიკაციით, მხოლოდ რესპოდენტთა 13.3% თვლის, რომ 

დასაქმების დაბალი დონე ერთგვარად სტუდენტთა დაბალი მოტივაციითაც 

შეიძლება აიხსნას. 

კითხვაზე - მზად არის თუ არა დღეს ბიზნესი თანამშრომლობისა და 

სოციალური პარტნიორობისათვის კვლევაში მონაწილე კომპანიათა 74.3% ამბობს, 

რომ მხოლოდ ნაწილობრივ არის მზად პროცესებში ჩასართავად. 2.9% აცხადებს, 

რომ მზად არ არის, ხოლო 22.9% თვლის, რომ სრულ მზადყოფნაშია კერძო საჯარო 

ურთიერთობებისათვის.  

თუ რა მიმართულებით გეგმავენ თანამშრომლობას, რესპოდენტთა 66.7% 

აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს დასაქმების მიმართულებით, ხოლო 43.3% 

გეგმავს ითანამშრომლოს სტუდენტთათვის სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკების 

კომპანიის ბაზაზე გატარების მიმართულებით, მაგრამ არ არის ჩამოყალიბებული, 

დაასაქმებს მათ თუ არა. რესპოდენტთა 16.7% თანამშრომლობის მზაობას საკუთარი 

კომპანიის თანამშრომლების მომზადება/გადამზადების მიმართულებით აცხადებს. 

თანაბარი რაოდენობის რესპოდენტები გეგმავენ თანამშრომლობას კოლეჯთან - 
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პროგრამების შემუშავებაში ჩართულობისა (10%) და დუალური მიდგომით 

სწავლების პროცესში ჩასართავად (10%). 

კვლევაში ჩართულ პირთა 80% - ის აზრით, პროფესიული განათლება ნაკლებ 

პოპულარულია. რესპონდენტების მხოლოდ 20% თვლის, რომ ის პოპულარულია.  

საზოგადოების დამოკიდებულება პროფესიული განათლების მიმართ 

იცვლება დადებითისკენ, დარწმუნებულია რესპოდენტთა 86.7%, ხოლო 13.3% 

აცხადებს, რომ არ იცის ამის შესახებ. 

კვლევამ აჩვენა, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

კურსდამთავრებულების პროფესიონალიზმთან დაკავშირებით გამოკითხულთა 

მოსაზრებები არცთუ ისე სახარბიელოა. დამსაქმებლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 

პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა უმეტესობა არ ფლობს 

საჭირო პროფესიულ უნარებს და დამატებითი მომზადება სჭირდებათ.  

რაც შეეხება კითხვას კერძო სექტორის კიდევ უფრო დაინტერესებისათვის 

სახელმწიფოს მხრიდან გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე, კვლევაში 

მონაწილე კომპანიათა თითქმის 70% საგადასახადო შეღავათების დაწესება 

დაასახელა. 30% თვლის, რომ ბიზნესი არასაკმარისადაა ინფორმირებული 

პროფესიული სასწავლებლების საქმიანობების შესახებ, ქვეყანაში ამ მიმართუ-

ლებით გატარებული თუ მიმდინარე რეფორმების შესახებ, კერძო სექტორი 

ნაკლებადაა ჩართული კადრების მოსამზადებლად პროგრამების შემუშავებაში და 

აღნიშნულია, რომ ამავდროულად სასურველი იქნებოდა, რაღაც ფორმით 

საშეღავათო პირობების შემოღება ამ მიმართულებით ბიზნესის გასააქტიურებლად. 

რესპოდენტები თითქმის ერთხმად აცხადებენ, რომ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს 

გარკვეული ტიპის ხელშემწყობი რეგულაციები, რათა ბიზნესს გაუჩნდეს სურვილი 

კოლეჯთან ერთად ჩაერთოს პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკული უნარების 

განვითარებისა და სტაჟირების პროცესში. 

 კვლევამ აჩვენა, რომ პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმების 

შესახებ ინფორმირებულობის დონე საკმაოდ დაბალია. რესპონდენტების უმეტესმა 

ნაწილმა საერთოდ არაფერი იცის რეფორმების შესახებ.  

საქართველოში პროფესიული განათლების მთავარ გამოწვევად გამოკითხულ 

რესპოდენტთა დიდი ნაწილი კვალიფიციური კადრის ნაკლებობას ასახელებს. 

ამასთანავე რესპოდენტთა ნაწილი გამოწვევად არსებული პროფესიების შრომის 



24 

ბაზრის მოთხოვნებთან შეუსაბამობას თვლის და მიაჩნია, რომ უმეტეს შემთხვევაში 

პროგრამების შემუშავება და დანერგვა ხდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებისა და დამსაქმებელთა ჩართულობის გარეშე.  

კითხვაზე - რა ღონისძიებებია გასატარებელი პროფესიული განათლების 

ხელშეწყობის ზრდისა და სტიმულირებისათვის, რესპოდენტთა უმეტესი ნაწილი 

სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესისათვის საგადასახადო შეღავათებსა და 

წახალისებაზე საუბრობს. ასევე, გამოიკვეთა პროფესიული განათლების 

პოპულარიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა, 

რამეთუ პროფესიული განათლების მიღება, წარმოადგენს ადამიანის ერთ-ერთ 

ფუნდამენტალურ უფლებას, მას მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასა და სიღარიბის შემცირებაში. 

დისერტაციაზე მუშაობის პროცესში განხორციელდა ანალიზი ბიზნესის 

მზაობის დასადგენად, თუ რამდენად არიან მზად კვლევაში მონაწილე 

დამსაქმებელი კომპანიები, ჩაერთონ პროფესიულ განათლებაში და მონაწილეობა 

მიიღონ დაწესებულებების ფუნქციონირების თანმდევ პროცესებში - პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში, პროფესიული სტუდენტების 

პრაქტიკული პროფესიული უნარების რეალურ გარემოში გამომუშავების პროცესის 

მხარდაჭერაში, დასაქმებით უზრუნველყოფაში და ა.შ.  

 

დასკვნა 

სადისერტაციო ნაშრომში, პროფესიული განათლება განხილულია, 

როგორც წარმატებული ეკონომიკის საფუძველი, სფერო, სადაც შესაძლებელია 

ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე პროფესიული უნარების შეძენა, განახლება, რაც ამ 

სამყაროში დამკვიდრების რეალური საფუძველია. ამიტომ, პროფესიული განათ-

ლების სახელმწიფო მართვის სრულყოფა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. 

მისი უპირველესი და უმთავრესი მიზანია სისტემის მზაობა ხარისხიანი განათ-

ლებისა და ყველა მსურველისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. 

პროფესიული განათლების სისტემის მართვა ჩვენს ქვეყანაში არ არის 

ეფექტური შესაბამისი რესურსების სიმცირის გამო, ზოგ შემთხვევებში არაეფექ-

ტურია გატარებული აქტივობების შედეგები, ასევე, არ ხდება რეგულარული 

ანალიზი და შეფასება. ნაშრომში გამოკვეთილია, რომ: 
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 პროფესიული განათლების სისტემის სამართლებრივი, ნორმატიული, 

კანონქვემდებარე და ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხები გადასაჭ-

რელია; 

 ადგილობრივი შრომის ბაზრის კვლევა რეგიონულ ჭრილში არასისტე-

მური და არასრულყოფილია და პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების ნაწილი არ არის შესაბამისობაში შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან, შედეგად - შრომის ბაზარზე მოთხოვნასა და მიწოდებას 

შორის დისბალანსია; 

 საჯარო-კერძო პარტნიორობა გასაძლიერებელია;  

 პროფესიული განათლების ხარისხი გასაუმჯობესებელია. 

 დუალური პროგრამების დანერგვის მასშტაბები გაფართოებას 

მოითხოვს;  

 ინკლუზიური პროფესიული განათლების განვითარების დონე არასაკ-

მარისია; 

 რეგიონში პროფესიონალი, კვალიფიციური პედაგოგიური კადრების 

სიმცირეა. 

 პროფესიული განათლების იმიჯი ჯერ ისევ დაბალია; პროფესიული გა-

ნათლება პოპულარიზაციასა და მიმზიდველობის გაზრდას საჭიროებს. 

პრაქტიკული რეკომენდაციები: 

 აუცილებელია, რომ პროფესიული განათლების სისტემის განვითარების 

ხელშეწყობა იყოს არა მხოლოდ განათლებისა და მეცნიერების სამინის-

ტროს პრიორიტეტი, არამედ იგი იყოს სხვა რიგი სამინისტროებისა და 

უწყებების, ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული 

მმართველობის დონეზე მხარდაჭერილი სფერო, რამეთუ პროფესიული 

განათლების საქმიანობის არეალი, მიზნები, ამოცანები და შედეგები 

პირდაპირ თუ არაპირდაპირ კავშირშია ჩვენი ქვეყნის განვითარების 

სხვადასხვა ასპექტებთან. 

 საჯარო-კერძო პარტნიორობის გაძლიერების მიმართულებით, საჭიროა 

გაფართოვდეს მასშტაბები და განხორციელდეს უფრო და უფრო მეტი 

დამსაქმებლის, ბიზნეს ასოციაციებისა და გაერთიანებების, დარგის 

ექსპერტებისა და სპეციალისტების მოზიდვა და ჩართვა პროფესიულ 
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განათლებაში, რაც უპირობოდ მოქნილს გახდის პროფესიულ განათ-

ლებას და იგი მყისიერად შეძლებს ირეაგიროს ბიზნეს სექტორის 

მოთხოვნებზე. 

 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობისა და ამ 

მიმართულებით საჯარო-კერძო პარტნიორობის გაძლიერების მიზნით, 

საჭიროა სახელმწიფოს მიერ ბიზნესისთვის გარკვეული საგადასახადო 

შეღავათებისა და წახალისებების დაწესება. 

 დასანერგია კოლეჯების მართვისა და დაფინანსების დიფერენცირე-

ბული მოდელები, განსახორციელებელია არასაბიუჯეტო და საბიუჯეტო 

რესურსების ოპტიმიზაცია და წარმართვა დაწესებულების განვითარე-

ბისათვის ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულების მიერ.  

 საჭიროა სახელმწიფომ შეიმუშაოს მოსახლეობის დასაქმების ხელშე-

წყობა და სტიმულირების მექანიზმები. დაინერგოს სწორი, გამართული 

პროფესიული სწავლების სისტემა, რათა პროფესიულმა განათლებამ 

ეფექტურად შეძლოს შესაბამისი კვალიფიციური კადრებით შრომის 

ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილება და უზრუნველყოფა. 

 საჭიროა ადგილობრივი შრომის ბაზრის სრულფასოვანი, ყოვლისმომ-

ცველი (რეგიონულ ჭრილში) კვლევა, რის საფუძველზეც გადაიხედება 

არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და დაინერგება 

შრომის ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული პროფესიები. 

სახელმწიფოს აქტიური ჩართულობა და მხარდაჭერა პროფესიული განათლე-

ბის განვითარების ყველა ეტაპზე, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და 

რეგიონული მმართველობის, ადმინისტრაციული ერთეულების ჩართულობა 

პროფესიული განათლებაში, ბიზნესისა და სოციალური პარტნიორების, საჯარო-

კერძო პარტნიორობაზე დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრა-

მების განხორციელება, ასევე პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის 

ზრდა, განსაკუთრებით რეგიონებში, მიიღწევა მხოლოდ პროფესიული განათლების 

სახელმწიფო მართვის სისტემის სრულყოფის გზით.  
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