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Abstract 

 
Vocational education is very relevant all over the world in the twenty-first 

century. The world is trying to develop resources in this direction and the majority 

agrees that the development of vocational education increases the quality of life. 

Vocational education can be considered as one of the tools in the fight against poverty. 

The development of vocational education can play a very big role in improving the 

standard of living of people. Numerous countries like Thailand Malaysia, Indonesia, 

Philippines have benefited greatly through vocational education. 

One of the main directions for the development of the Georgian economy is the 

high quality of the education system, vocational education has a great role in this issue. 

It is necessary for professional education to be at a high level because the student 

should be able to obtain high quality knowledge, both theoretical and practical, because 

then there should be highly qualified staff in the labor market and there should be no 

problems in these areas.  

The dissertation discusses the vocational education system, the legal framework 

governing the vocational education system. It discusses in detail how schools are 

financed, governing bodies, what is the role of the Georgian government and contributes 

to the development of vocational education. There is a teacher professional 

development program that is detailed in the dissertation. In the paper, strengths and 

weaknesses are highlighted. What is the role of the supervisory board of a vocational 

education institution. 

The paper describes the history of vocational education in Georgia, what steps 

this system has taken over the years and how it has developed over time. The world 

experience is analyzed, what steps have been taken to develop vocational education in 

different countries. The document also includes an analysis of studies already 

conducted. Based on which problems and ways to solve them are identified. 

During the work on the research, studies were conducted with the participation 

of students, teachers, managers, representatives of the administration and various 

organizations. 

 The first chapter is dedicated to the history of vocational education in Georgia, 

how this field has developed over the years and what is the current situation in this 

direction. 

In the paper you will learn about the review and analysis of the following legal 

acts. 

 Concept of Vocational Education (2005) 

 Law of Georgia on General Education (2005) 

 Statute of the National Professional Council (2009) 

 Law on Development of Education Quality (2010); 

 National Qualifications Framework (2010) 

 Vocational Education Reform Interim Strategy 2009-2012; 

 Vocational Education Reform Strategy 2013-2020 and Action Plan 2013-17. 

 On the approval of the rule of calculation with credits of vocational education 

programs 

Also an important issue is vocational education in the regions, the paper 

discusses the needs of vocational education institutions and the support activities of 

the Vocational Education Quality Assurance Service towards vocational schools. 

The second chapter reviews the experience of countries in the development of 

the vocational education system, giving examples from European countries and the 
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United States. 

The third chapter presents the research and research results. 

Within the framework of the paper, a research was conducted in which students, 

teachers, managers and administration representatives were interviewed. The results 

of the research, analysis and recommendations will be presented in the third chapter of 

the topic. 

 
 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის 

ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება განათლების სისტემის მაღალი ხარისხია, 

პროფესიულ განათლებას ძალიან დიდი როლი აქვს ამ საკითხში. 

აუცილებელია პროფესიული განათლება იყოს მაღალ დონეზე რადგან 

სტუდენტმა შეძლოს მაღალი ხარისხის ცოდნის მიღება, როგორც 

თეორიული ისე პრაქტიკული, რადგან შემდეგ შრომის ბაზარზე იყოს 

მაღალი კვალიფიციური კადრები და არ იყოს ამ მიმართულებებით 

პრობლემები. 

პროფესიული განათლების ფარგლებში ხდება ინდივიდების 

მომზადება კონკრეტული სამუშაოსთვის,  რომელიც დაფუძნებულია 

პრაქტიკულ საქმიანობაზე, პროფესიული განათლება არააკადემიური 

ხასიათისაა და მთლიანად არის დაკავშირებული კონკრეტულ 

პროფესიასთან, სწორედ ამიტომ მას უწოდებენ პროფესიულ განათლებას.   

პროფესიული განათლება ამზადებს ადამიანებს რათა იმუშაონ 

სხვადასხვა პრაქტიკული პროფესიებით. 

საქართველოში პროფესიული განათლების მიმართულებით დღემდე 

ძალიან ბევრი პრობლემაა, შესაძლებელია რამდენიმე პრობლემების 

გამოყოფა: 

 პროფესიული განათლების სისტემის დაბალი პრესტიჟი და 

პოპულარობა. 

 პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულების დაბალი 

დასაქმების მაჩვენებელი. 
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 სამოქალაქო სექტორის დაბალი ინტერესი, სოციალურ პარტნიო-

რებთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოების ნაკლები ჩართულობა. 

 არ არსებობს შრომის ბაზრის კვლევის და ანალიზის მექანიზმი 

რომელიც იქნება სისტემატიურად განახლებადი.ეს აუცილებელია 

პროფესიული განათლების სისტემის სწორი დაგეგმვისთვის. 

აუცილებელია საზოგადოებამ სწორად აღიქვას პროფესიული განათ-

ლების არსი, საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული, მოსახლეობის 

უმეტესი ნაწილი პროფესიულ განათლებას საბოლოო ალტერნატივად 

განიხილავს, უმეტესობა ფიქრობს რომ პროფესიულ სასწავლებლებში 

დაბალი მოსწრების სტუდენტები სწავლობენ. აუცილებელია პოპულარი-

ზაციის კუთხით სხვადასხვა ნაბიჯების გადადგმა, ეს მიმართულება ჩემს 

ნაშრომში ძირფესვიანად არის ჩაშლილი. სახელმწიფოს მიერ გადაიდგა 

ნაბიჯები პროფესიულ სასწავლებლებსა და დამსაქმებლებს შორის 

ურთიერთკავშირის გასაძლიერებლად, მაგრამ საკმარისი არ აღმოჩნდა და 

შედეგი მიღწეული ვერ იქნა. ჩვენს ქვეყანაში აუცილებელია პროფესიული 

ცოდნის მქონე კადრების არსებობა. მომავალში კიდევ უფრო მკაფიოდ 

დადგება პროფესიული სასწავლებლების არსებობის და მაღალ დონეზე 

ფუნქციონირების საკითხი, მოთხოვნაც გაიზრდება პოპულარიზაციის 

გაზრდის პარალელულად.  

კვლევის მიზანს წარმოადგენს პროფესიული განათლების დღევან-

დელი სისტემის შესწავლა, მთავრობის როლის შეფასება, მართვის ეფექტური 

მექანიზმების ძიება, მდგომარეობის გამოკვლევა და აუცილებელი 

ცვლილებების განსაზღვრა. 

კვლევის საგანია ამ მიმართულებით ჩატარებული კვლევები, 

თემასთან დაკავშირებული სტატისტიკების და მონაცემების ანალიზი. 

კვლევის ობიექტია  პროფესიული სასწავლებლები და საკანონ-

მდებლო ბაზა. 

კვლევის მეთოდოლოგია. ნაშრომის შექმნის პროცესში მოძიებულია 

და გაანალიზებულია ქართველი და უცხოელი მეცნიერების 

ნაშრომები,სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,სტატისტიკის ეროვნული 
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სამსახურის მონაცემები. 

 ასევე განხილულია საკანონმდებლო ბაზა, ნორმატიულ-სამართებ-

ლივი აქტები და პროფესიულ განათლების რეფორმის ანგარიში. 

კვლევა გვიჩვენებს გამოკითხვაში მონაწილე ორგანიზაციების 

დამოკიდებულებებს ზოგადად პროფესიული განათლების სისტემის 

მიმართ. მოცემულია მონაცემები პროფესიული განათლების პრესტიჟუ-

ლობასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის სასურველ 

ფორმებზე, პროფესიული სასწავლებლის კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

დაბალი მაჩვენებლის მიზეზებზე. 

ანალიზის მეთოდი: ეს მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის პირველ 

თავში, სადაც გაანალიზებულია პროფესიული განათლების მიმართუ-

ლებით, ისტორია თუ რა ნაბიჯები იქნა დღემდე გადადგმული სისტემის 

გასაუმჯობესებლად, არსებული რეალობა, რა სიტუაციაა დღეს 

საქართველოში პროფესიული განათლების მხრივ. გაშლილია სისტემის 

ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვის სისტემა. 

ანკეტური გამოკითხვა. ეს მეთოდი ნაშრომის მესამე თავშია 

გამოყენებული,  საქართველოში არსებულ პროფესიულ სასწავლებლებში 

ჩატარდა ანონიმური ანკეტური გამოკითხვა, გამოკითხული იქნა 

სტუდენტები და პედაგოგები, მიღებული პასუხების ანალიზის შედეგად 

გამოიკვეთა ბევრი პრობლემური საკითხი, ადვილი გახდა აღსაქმელად 

დღევანდელი მდგომარეობა პროფესიული განათლების მიმართულებით, 

შესაძლებელი გახდა მნიშვნელოვანი საკითხების გამოკვეთა და 

რეკომენდაციების შემუშავება. ასევე ეს მეთოდი გამოყენებული იქნა 

დამსაქმებლების გამოსაკითხად, რომლის შედეგადაც გამმოიკვეთა პროფე-

სიულ სასწავლებლებს და დამსაქმებლებს შორის არსებული მდგომარეობა 

და პრობლემები,  დამსაქმებლების დამოკიდებულება პროფესიულ 

განათლებასთან მიმართებით. 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ: ეს მეთოდი გამოყენებული იქნა მესამე 

თავში დამსაქმებლებთან, პროფესიული სასწავლებლების ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებთან, განწყობების, დამოკიდებულებების, განცდების და 
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პრობლემების გამოსავლენად, რის შედეგადაც მიღებული იქნა თვისებრივი 

ხასიათის ინფორმაცია. 

სტატისტიკური მეთოდები. ეს მეთოდი პირველ თავშია გამოყე-

ნებული, მისი საშუალებით მოხდა საქართველოში უმუშევრობის დონის 

შეფასება ქართველ ახალგაზრდებში, გამოიკვეთა რომ მოთხოვნაა ისეთ 

პროფესიებზე რომელიც მეტად შეესაბამება პროფესიულ განათლებას. 

შედარებითი ანალიზი. ეს მეთოდი ნაშრომის მეორე თავშია გამოყე-

ნებული, განხილულია ამერიკული და ევროპული მაგალითები, გავლე-

ბულია პარალელები, გამოვლენილია კულტურული განსხვავებები. 

კვლევის მეცნიერული სიახლე: დაცვაზე წარმოდგენილი იქნება 

ხარისხის მაძიებლის პირველადი კვლევის შედეგად მიღებული 

ინფორმაცია, რომლის საშუალებითაც გამოიკვეთა მრავალი საკითხი და 

პრობლემა. 

1.გამოკვლეულია განათლების მიმართულებით არსებული 

სამართლებრივი აქტები. 

2.გამოკვეთილია საქართველოს პროფესიული განათლების 

მიმართულებით არსებული პრობლემები, მათი გამოსწორების გზები. 

3. შემოთავაზებულია კონკრეტული რეკომენდაციები რისი შეცვლაა 

საჭირო და როგორ უნდა მოხდეს პრობლემების გამოსწორება, 

გათვალისწინებულია მსოფლიო პრაქტიკის მაგალითები. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. სამეცნიერო კვლევის 

შედეგებზე დაყრდნობით შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს პროფესიული 

განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად სხვადასხვა მექანიზმები. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: მოცემული დისერტაცია 

მოიცავს კომპიუტერზე აკრეფილ 123 გვერდს. იგი შედგება შესავლის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, ქვეთავების, დასკვნებისა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. პროფესიული განათლება საქართველოში 
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1.1. პროფესიული განათლების ისტორია საქართველოში 

1.2. პროფესიული საგანმანათლებლო სამართლებრივი მიმოხილვა 

1.3.  საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფორმები  

1.4. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სახელმწიფო პროგრამა 

1.4.1. პროფესიული განათლების სისტემის მართვის ორგანოები 

1.4.2. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეთვალყურეო 

საბჭო 

1.4.3. სახელობო განათლებისა და მომზადების ეროვნული პროფესიული 

საბჭო 

1.4.4. განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი  

1.4.5. ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო 

1.4.6. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისშეფასების 

სისტემა  

1.4.7. სახელმწიფოს მიერ პროფესიული სასწავლებლების პოპულარიზაცია, 

ფინანსური საშუალებები  

1.4.8. პროფესიული განათლება რეგიონების მიხედვით 

1.4.9. პროფესიული განათლების რეფორმა 

1.4.10. პროფესიული განათლების საჯარო-კერძო პარტნიორობა 

თავი 2. პროფესიული განათლების სისტემის განვითარების, მსოფლიო 

ქვეყნების გამოცდილება 

2.1 პედაგოგების კვალიფიკაცია (მსოფლიო გამოცდილება) 

2.2. სასწავლო პრაქტიკა და პრაქტიკული სკოლები( ევროპა) 

2.3 ამერიკაში პროფესიული განათლების სისტემის განვითარების 

ეტაპები(მასაჩუსეტსის მაგალითი)ამერიკა (მასაჩუსეტსი). 

2.4  პროფესიული განათლების სისტემის განვითარება ჩინეთში (აზია) 

2.5. პროფესიული განათლების განვითარება და რეფორმები 

თავი 3. პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზი. 

3.1. პროფესიული სასწავლებლების საჭიროების შასეწავლა და ცენტრის მიერ 

ჩატარებული მხარდამჭერი აქტივობების შეფასება  
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3.2. პროფესიული სასწავლებლით სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

აგრარული დუალური პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა 

3.3. კვლევითი ნაშრომები პროფესიული განათლების    მიმართულებით 

3.4. პროფესიული განათლება დღევანდელი მდგომარეობით 

3.4.1 სასწავლო გარემოს შეფასება (ჩატარებული კვლევის   საფუძველზე) 

3.4.2 სასწავლო პროცესი (რაოდენობრივი კვლევა) 

3.4.3. პედაგოგების კვალიფიკაცია 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შინაარსში დასაბუთებულია თემის აქტუალობა, თუ 

რამდენად მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების განვითარება 

საქართველოსთვის, რა დადებით შედეგებს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას ამ 

სფეროს პოპულარიზაცია და სწავლის ხარისხის გაზრდა. წარმოდგენილია 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

ნაშომის ლიტერატურაში მოკლედ არის აღწერილი ქართველი და 

უცხოელი მეცნიერების ნაშრომები, სადაც პროფესიულ განათლების 

მიმართულებით ბევრი საინტერესო სიახლე თუ რეკომენდაცია ფიქსირდება. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში წარმოდგენილია იმ ნაშრომების მოკლე 

მიმოხილვა რომელიც დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში იქნა 

მოძიებული. 

პირველ თავში ‘პროფესიული განათლება საქართველოში’,  განხილუ-

ლია პროფესიული განათლების ისტორია საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში 

ოდითგანვე არსებობდა სპეციალური სასწავლო დაწესებულებები, 

მაგალითისთვის რომ ავიღოთ მეტალურგია, ამ სფეროს განვითარებამ 

გამოიწვია სოციალურ-ეკონომიკური ძვრები საქართველოში. ამ თავში 

მოცემულია განვითარების ეტაპები,რა გზა გაიარა წლების განმავლობაში 

პროფესიულმა განათლებამ ჩვენს ქვეყანაში. 

პროფესიული განათლების სფეროში ხარისხის უზრუნველყოფა 
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ემყარება შემდეგ ძირითად სამართლებრივ და სტრატეგიულ 

დოკუმენტებს,რომლებიც დეტალურად არის გაანალიზებული ნაშრომში:   

 "პროფესიული განათლების კონცეფცია" (2005) 

 საქართველოს კანონი "ზოგადი განათლების შესახებ" (2005);  

 საქართველოს კანონი "პროფესიული განათლების შესახებ" 

(2007; ცვლილებები 2010 წელს);  

 "ეროვნული პროფესიული საბჭოს" დებულება (2009); 

 საქართველოს კანონი სპეციალური პროფესიული განათლების 

შესახებ(20 სექტემბერი 2018 წ.) 

 კანონი "განათლების ხარისხის განვითარების" შესახებ (2010);  

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო (2010);  

 პროფესიულ კვალიფიკაციების ჩარჩო ამ დოკუმენტის ნაწილია  

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი და 

პირობები (2011);   

 პროფესიული განათლების რეფორმის 2009-2012წწ შუალედური 

სტრატეგია;  

 პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია 2013-2020 წწ 

და 2013-17 წწ წლის სამოქმედო გეგმა. 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 

გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ. 

პროფესიული განათლების კონცეფცია განასხვავებს პროფესიული 

განათლების სამ დონეს: დაწყებითი განათლება, საშუალო განათლება და 

უმაღლესი განათლება. კონცეფციაში განხილულია თითოეული მათგანის 

დანიშნულება, მიზანი, ხანგრძლივობა, მოთხოვნები და მიმართება 

სწავლების სხვა საფეხურებთან. პროფესიულ განათლებაში სასწავლო 

კრედიტების შემოღების მიზანია პროფესიული მომზადების სხვადასხვა 

ფორმისა და დონის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. კონცეფციის 

მიხედვით პროფესიული განათლების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ 

ცხრაწლიანი სავალდებულო საბაზო განათლების დასრულების 

საფუძველზე. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1531874?publication=6#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1531874?publication=6#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1531874?publication=6#!
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პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მიზანია 

ქვეყანაში პროფესიული განათლების ფუნქციისა და ადგილის განსაზღვრა, 

პროფესიული სისტემის შექმნა,რომელიც დააკმაყოფილებს სწრაფად და 

მუდმივად ცვალებად შრომის ბაზრის მოთხოვნებს.კანონში განხილულია 

პროფესიული განათლების სახეები და საფეხურები. 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითა-

რების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია, მასწავლებელთა დახმარება 

პროფესიული განვითარების მიმართულებით ,დღეს დღეობით არ არის 

ჩამოყალიბებული პროფესიული განათლების პედაგოგთა პროფესიული 

განვითარების სისტემა, რაც სწავლის ხარისხზე აისახება უარყოფითად. 

აღნიშნული პროგრამის ფაგლებში 2015 წლის ივნისიდან განხორციელდა 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების იდენტიფიცირება(კერძო იდენტიფი-

ცირება (კერძო კოლეჯების, საჯარო კოლეჯების და სახელმწიფო 

უნივერსიტეტების) 52 დასანერგი მოდულური პროგრამების მიხედვით; 

შედგა შესაბამისი პრაქტიკის მასწავლებელთა მონაცემთა ბაზა კოლეჯების 

მიერ შევსებული კითხვარების საფუძველზე (დასანერგი 52 მოდულური 

პროგრამების მიხედვით). მონაცემთა ბაზაში აღრიცხულია 417 პრაქტიკის 

მასწავლებელი, აქედან 94 მასწავლებელი ფიქსირდება - 15 კერძო კოლეჯში, 

249 მასწავლებელი - 19 საჯარო კოლეჯში და 74 მასწავლებელი - 7 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეს სასწავლებლები ჩართულები არიან 

დასანერგი მოდულური პროგრამების განხორციელებაში.პროგრამის 

ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში პროფესიული სასწავლებლების 

მასწავლებლებმა გაიარეს ტრენინგები პედაგოგიურ უნარებში. 

პროფესიული განათლების სისტემის მართვის ორგანოები არიან: 

ა) საქართველოს მთავრობა; 

ბ)  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო; 

გ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების განათლების 

სფეროში უფლებამოსილი შესაბამისი სამინისტროები; 

დ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები; 
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ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი; 

ვ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეთვალყურეო 

საბჭო. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის 

უმაღლესი ორგანოა სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც 

შეიძლება შევიდნენ დამსაქმებლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, 

აგრეთვე პროფესიული სტუდენტების მშობელთა და პროფესიული 

განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლები.  

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა, საბჭოს დაკომპლექ-

ტების, უფლებამოსილებათა წარმოშობისა და შეწყვეტის წესები განისაზ-

ღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით. 

სამეთვალყურეო საბჭო ამტკიცებს პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ბიუჯეტს.  

სახელობო განათლებისა და მომზადების ეროვნული პროფესიული 

საბჭო .სახელობო განათლებისა და მომზადების ეროვნული პროფესიული 

საბჭო (შემდგომში – საბჭო) არის პროფესიული განათლების სფეროში 

სოციალური პარტნიორობის პრინციპებზე დაფუძნებული სათათბირო 

ორგანო, რომელიც იქმნება პროფესიული განათლების სფეროში სოციალური 

პარტნიორების – სახელმწიფოს, დამსაქმებლების, პროფესიული კავშირებისა 

და არასამთავრობო სექტორის საქმიანობის კოორდინაციის მიზნით. 

განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი. განათლების ხარისხის 

განვითარების ხელშეწყობა ხდება შიდა და გარე მექანიზმების საშუალებით. 

განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით იქმნება განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, იგი დამოუკიდებელია თავის 

საქმიანობაში, იგი ხელს უწყობს განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას 

რისთვისაც შეიმუშავებს რეკომენდაციებს. ახორციელებს პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციას.ახორციელებს საქარ-
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თველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის 

დადასტურებას. ახორციელებს უცხოეთში მიღებული განათლების 

აღიარებას. ცენტრმა უნდა განიხილოს პროფესიული სასწავლებლებისთვის 

პროგრამების დამატების შესახებ. 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო ითვალისწინებს ევროპული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის 

კვალიფიკაციის ჩარჩოს მოთხოვნებს. დოკუმენტში ასახულია ზოგადი, 

პროფესიული და უმაღლესი განათლების სხვადასხვა სწავლის შედეგები. 

საკვალიფიკაციო ჩარჩო აყალიბებს თუ რა ცოდნა, უნარი და 

პასუხისმგებლობა უნდა ჰქონდეს პირს შესაბამისი განათლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტის მისაღებად. ჩარჩოს მიზნებია ზოგადი, 

პროფესიული და უმაღლესიი განათლების ურთიერთდაკავშირება, მართვა 

და განვითარება.ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის მხარდაჭერა, 

გამჭვირვალობის საერთაშორისო დონეზე უზრუნველყოფა. 

პროფესიული განათლება რეგიონების მიხედვით. 

რეგიონების მიხედვით აუცილებელია მოხდეს პროფესიულ 

სასწავლებლებში პროგრამების სპეციალური შერჩევა და ჩამოყალიბება, 

სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა პროფესიაზეა მოთხოვნა, იმის მიხედვით 

რომელი სფეროა უფრო განვითარებული კონკრეტულ მხარეში. ნაშრომში 

განხილულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განმახორციელებელი დაწესებულებების საჭიროებების და პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხარდამჭერი 

აქტივობები პროფესიული სასწავლებლების მიმართ,რომლის მიხედვითაც 

ნათლად გამოჩნდა რომ აუცილებელია პროფესიულ სასწავლებლებს მიუდგე 

გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით,ხშირად თბილისში არსებულ 

დაწესებულებებს და რეგიონში მდებარე სასწავლებლებს სხვადასხვა 

მოთხოვნილებები და საჭიროებები აქვთ, ამიტომ აუცილებელია 

ინდივიდუალური მიდგომები, თბილისში არსებული პროფესიული 

სასწავლებლებისთვის შემუშავებული ტრენინგები ხშირად შეიძლება 

საერთოდ არ იყოს მორგებული სხვადასხვა რეგიონალურ პროფესიულ 
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სასწავლებელზე. 

პროფესიული განათლების რეფორმა 

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია წარმოადგენს 

საქართველოს მთავრობის ხედვას საქართველოს პროფესიული განათლების 

განვითარების შესახებ. სტრატეგია შემუშავდა დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონსულტაციის საფუძველზე. სტრატეგიის შემუშავებისას გათვალისწი-

ნებული იქნა მრავალი საკითხი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის 

სოციალურ-ეკონომიკური პროირიტეტები. ასევე ქვეყნის ეკონომიკური 

დინამიურ ზრდასთან დაკავშირებული რეფორმები. სტრატეგიის მიხედვით 

ყველა ფენის უფლებაა მიიღოს პროფესიული განათლება, მიუხედავად მისი 

ამჟამინდელი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა. სტრატეგიის 

წარმატებით განხორციელებისათვის, გარდა საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს ძალისხმევისა, საჭიროა საქართველოს 

მთავრობის, სხვადასხვა სამინისტროებისა და სახელმწიფო უწყებების, 

დამსაქმებლების, პროფესიული კავშირების, დასაქმებულებისა და მათი 

წარმომადგენელი ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, 

მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და მათი მშობლების და მთლიანად, 

სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა რეფორმის პროცესში. 

მეორე თავში “პროფესიული განათლების სისტემის განვითარების, 

მსოფლიო ქვეყნების გამოცდილება“ -პროფესიული განათლება ნაშრომში 

განხილულ სხვადასხვა ქვეყნებში მეტად წამატებული და პოპულარულია, 

სტუდენტების დიდი რაოდენობა პროფ სასწავლბლებს ირჩევს, რადგან 

პროფესიულ სასწავლებლებსა და დამსაქმებლებს შორის ძალიან მჭიდრო 

კავშირია, ისინი არიან ჩართულები პროგრამების შედგენაში, პროფ 

სასწავლებლების განვითარებაში, ასევე დაწესებული აქვთ მაღალი 

სტიპენდიები, მათ მიერ ხდება სტუდენტების წახალისება, როგორც 

თანხობრივად ასევე დასაქმების კუთხით, სტუდენტებს არ უჭირთ დასაქმება 

და ახალგაზრდებში მეტად პოპულარობით სარგებლობს. ჩვენს ქვეყანაში 

პირიქითაა, საქართველოში მოწინავე პოზიციებს იკავებს უმაღლესი 

განათლება, ნაშრომში კარგად ჩანს რომ საქართველოში არის პრობლემები 
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მენტალური კუთხით, პროფესიული განათლება არ ითვლებოდა პრესტი-

ჟულად ეს დამოკიდებულება დღემდე გამოყოლილია. მრავალი ნაბიჯია 

როგორც სახელმწიფოს მიერ ასევე კერძო სექტორისგან გადასადგმელი რათა 

ნელ-ნელა გაქრეს ეს დამოკიდებულება. 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 

(OECD) აქვეყნებს საკმაოდ მაშტაბურ და მრავლისმომცველ კვლევას, 

პედაგოგების კვალიფიკაციის შესახებ. სადაც მოყვანილია ევროპის ქვეყნის 

მაგალითები როგორ ცდილობენ პროფესიული სასწავლებლების ხარისხის 

გაუმჯობესებას, პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას და მათი 

მოტივაციციის ამაღლებას. 

Oecd for better polices for better life (ეუთო უკეთესი პოლიტიკასა და 

ცხოვრებისთვის) მიერ ჩატარებული კვლევა იკვლევს ეფექტიან გზებს, რათა 

უზუნველყოს  მასწავლებელთა საწყისი განათლება და ტრენინგები, 

პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები მაღალი ხარისხის 

პროფესიულ განათლებასა და მომზადებაში. 

მასწავლებელთა განათლებისა და ტრენინგის საწყისმა პროგრამებმა 

უნდა მისცენ შესაძლებლობა (მომავალ) პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებს განავითარონ საჭირო პედაგოგიური და პროფესიული 

უნარ-ჩვევები, საბაზისო, ციფრულ და რბილი უნარ-ჩვევებთან ერთად. 

არსებობს მრავალი ინიციატივა პროფესიული განათლების მასწავლებლებს 

შორის ძლიერი პედაგოგიური უნარების გასაუმჯობესებლად. რამდენიმე 

ქვეყანა უზრუნველყოფს მიზანმიმართულ ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა 

დაეხმაროს მომავალ პროფესიული განათლების მასწავლებლებს 

ისარგებლონ მასწავლებელთა საწყისი განათლებითა და ტრენინგის 

(ITET)პროგრამით. 

მეორე თავში  განხილულია მსოფლიო ქვეყნების მაგალითები, თუ 

როგორ განვითარდა პროფესიული განათლება დროთა განმავლობაში,რა 

ნაბიჯები გადაიდგა როგორ მოხდა პრობლემების იდენთიფიცირება. 

განხილულია სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები და ასევე ყოფილი საბჭოთა 

ქვეყნების მაგალითებიც.  შემუშავებულია მათ მაგალითზე მრავლისმომ-
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ცველი რეკომენდაციები, რომელიც შეიძლება დადებითად აისახოს 

საქართველოს პროფესიული განათლების განვითარებაზე. 

მესამე თავში „კვლევა და კვლევის შედეგები“- განხილულია ჩატარე-

ბული კვლევები პროფესიული განათლების მიმართულებით, გაანალიზე-

ბულია ქართულენოვანი ნაშრომები პროფესიული განათლების მიმართუ-

ლებით და  პირველადი კვლევა რომელიც ჩატარებული იქნა დისერტაციაზე 

მუშაობის პროცესში. 

„პროფესიული სასწავლებლების სჭიროების შესწავლა და ცენტრის 

მიერ ჩატარებული მხარდამჭერი აქტივობების შეფასება“ 

2021 წლის აპრილში განხორციელდა კვლევა,პროფესიული განათ-

ლების ხარისხის უზრუნველყოფის დაგეგმვის, კვლევის და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახურის მხარდაჭერით. კვლევაში გაანალიზებულია 

პროფესიული სასწავლებლების საჭიროების შესწავლა და ცენტრის მიერ 

განხორციელებული მხარდამჭერი აქტივობების შეფასება. კვლევაში სულ 

მონაწილეობა 85-მა რესპოდენტმა მიიღო. ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მიხედვით, გამოკითხული 73 პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებიდან უმრავლესობა (33) კერძო დაწესებულებას წარმოად-

გენდა, სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული იყო 28 დაწესებულება, 12 კი - 

არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი (მათ შორის სახელ-

მწიფოს მონაწილეობით დაფუძნებული) გეოგრაფიული მდებარეობების 

მიხედვით ძალიან განსხვავდება  პროფესიული სასწავლებლების საჭირო-

ებები, სწორედ ამიტომაა რომ აუცილებელია რომ რეგიონების დაწესებულე-

ბებთან ჩატარდეს ცალკე ტრენინგები, რადგან უფრო პროდუქტიული იყოს. 

 კვლევაში აღნიშნულია რომ გამოკითხული დაწესებულებებიდან 41 

ახორციელებს მომზადება-გადამზადების პროგრამებს, აქედან 32 

დაწესებულებას ქონდა მონაწილეობა ცენტრის მიერ 2020 ში ჩატარებულ 

ტრენინგებში, სემინარებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა მიღებული. 

უმრავლესობა დაწესებულებების განხორციელებულ აქტივობებს უმაღლესი 

ქულებით აფასებს, გასათვალისწინებელია ის რომ  ეს შეხვედრები 

განხორციელდა ონლაინ ფორმატში. 
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შეჯამების სახით შეიძლება კვლევის მიხედვით დავასკვნათ რომ,  

ჩატარებული ტრენინგები პოზიტიურად არის შეფასებული უმრავლესობის 

მიერ, გამოიკვეთა საჭიროება დაწესებულებებისთვის უფრო პრაქტიკული 

და დეტალური ცოდნის მიწოდების შესახებ. კვლევიდან ჩანს რომ 

ჩატარებული კვლევები იყო ზედაპირული, საჭიროებს მეტ კონკრეტიკას, 

ასევე გეოგრაფიული მდებარეობით აუცილებელია გაიყოს ტრენინგები 

რადგან ხშირად თბილისში არსებული სასწავლებლების საჭიროებები არ 

ემთხვევა რეგიონებში არსებული სასწავლებლების საჭიროებებს. აუცილე-

ბელია ტრენინგები მცირე ჯგუფებშ ჩატარდეს, რათა უფრო ეფექტური იყოს, 

ასევე პრობლემაა ის რომ მასშტაბური არ არის ტრენინგები, სასწავლებ-

ლებიდან არ აქვთ ბევრ თანამშრომლებს საშუალება მიიღონ მონაწილეობა, 

მხოლოდ ერთეულები მონაწილეობენ, სწორედ ამიტომ დადებითი შედეგის 

მიღება რთული იქნება. ტრენინგები უნდა იყოს უფრო მეტად პრაქტიკული 

რეალურ მაგალითებზე დაყრდნობით. 

„პროფესიული სასწავლებლით სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

აგრარული დუალური პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა“ 

კვლევა ჩატარდა 2020 წლის თებერვალში და გამოიკითხა 

პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტები, რესპოდენტთა რაოდენობა 

იყო 96 პროფესიული სტუდენტი. კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იქნა 

სტუდენტების დამოკიდებულებები პროფესიულ სასწავლებლებში 

არსებული სასწავლო პროგრამებისა და სწავლის პროცესის მიმართ. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას რომ პედაგოგების კვალიფიკაციის 

და მათი მიდგომების მხრივ დადებითი შეფასებები ფიქსირდება უმრავ-

ლესობის მხრიდან, ასევე სტუდენტები კმაყოფილები არიან ინფრასტრუქ-

ტურით, ადმინისტრაციასთან ურთიერთობით, უმრავლესობის აზრით 

ადმინისტრაციასთან მიმართებით პრობლემები არ არსებობს. სტუდენტები 

ყურადღებას ამახვილილებენ პრაქტიკულ სამუშაოზე, მათი რაოდენობის 

გაზრდა, მათი აზრით კარგი იქნებოდა. ასევე ითხოვენ ახალი სპორტული 

ინვენტარით აღჭურვას, ასევე დაფიქსირდა ის რომ ბევრი სახელმძღვანელო 

არ არსებობს ქართულ ენაზე და ხშირად ამ მიმართულებით პრობლემებს 
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აწყდებიან მოსწავლეები. სტუდენტების ნაწილისთვის ინტერესის სფეროს 

წარმოადგენს გასართობი ღონისძიებების დამატება. რესპოდენტების 

ნაწილი დაინტერესებულია გაცვლითი პროგრამებით. 

კვლევითი ნაშრომები პროფესიული განათლების მიმართულებით 

პროფესორ თამარ კაკუტიას მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 

განისაზღვრა დამსაქმებლის მოთხოვნები და არსებული სიტუაცია შრომის 

ბაზარსა და პროფესიულ სასწავლებელს შორის. დამსაქმებელთა გამოკითხ-

ვის შედეგად გაირკვა, რომ კადრების ძიების დროს ყველაზე გავრცელებული 

საშუალებაა პირადი კონტაქტები და ნაცნობთა რეკომენდაცია. 

დიდი მოთხოვნაა უცხო ენების ცოდნის მხრივ,  ნაკლებად მოთხოვ-

ნად ცოდნად დასახელდა კომპიუტერული პროგრამების ფლობა ზოგადი 

მოთხოვნები დამსაქმებლების მხრიდან არის: შრომისმოყვარეობა, პროფესი-

ონალიზმი, კომუნიკაციის უნარი და პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

პროფესიის კვალიფიკაციის ასათვისებლად მათი აზრით საკმარისია 6 თვე; 

ყველაზე მოთხოვნად პროფესიად დასახელდა „მიმტანის“ პოზიცია, მათი 

თქმით არასაკმარისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გამო მათ უჭირთ 

სტუმრებთან ურთიერთობა და უცხო ენის ფლობა; დამსაქმებლები 

უკმაყოფილოები არიან დასაქმებულთა პრაქტიკული უნარჩვევებით. 

საინტერესო კვლევა აქვს ჩატარებული ნონა ღუდუშაურს თავის სა-

დოქტორო ნაშრომში „პროფესიული განათლება საქართველოში: არსებული 

რეალობა,გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივა“ 

ნაშრომში წარმოდგენილია თუ რა გავლენა მოახდინა განხორციელე-

ბულმა რეფორმებმა კოლეჯ მერმისზე, ნაშრომში კარგად ჩანს კოლეჯის 

განვითარების ეტაპები, 2012 წელს შეიქმნა კოლეჯი და იმ დროისთვის 50 

ბიზნეს კომპანიასთან თანამშრომლობდა, დღეის მდგომარეობით ეს ციფრი 

გაზრდილია 450-მდე,მჭიდრო კავშირი აქვს ბიზნეს სექტორს მერმისთან. 

სწორედ ამ კავშირების შედეგია ის რომ 2021 წლის მდგომარეობით პროფე-

სიულად დასაქმებული სტუდენტების რაოდენობა 87% ითაა გაზრდილი. 

2015 წელს, საუკეთესო ინკლუზიური განათლების მიღების 

წარმატებულ ნიმუშად დასახელდა კოლეჯი მერმისი, ამიერკავკასიის 
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მასშტაბით, ქალაქ ბრიუსელში პრიზი  მიიღო საუკეთესო სამეწარმეო პრაქ-

ტიკის მქონე დაწესებულების დირექტორმა. 2014 წელს რეფორმის შედეგად, 

ერთ-ერთმა პირველმა გაიარა ავტორიზაცია  და მოიპოვა საზოგადოებრივი 

კოლეჯის სტატუსი, რის შედეგადაც განახორციელა დამატებით მეხუთე და 

მეოთხე საფეხურის პროგრამები. კოლეჯ მერმისში დღეის მდგომარეობით 

კოლეჯში ხორციელდება 21 პროგრამა.ასევე კოლეჯი წარმატებით იყო 

ჩართული ფონდ  „ინოვეს„ პროექტში,აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 

კოლეჯს ქონდა მჭიდრო თანამშრომლობა ქალაქ პიარნუს(ესტონეთი) და იდა 

ვირუმას გადამზადების ცენტრთან. 

მიუხედავად წარმატებული საქმიანობისა მაინც ბევრი გამოწვევა აქვს 

კოლეჯს,კერძოდ საერთაშორისო თანამშრომლობის ეფექტიანობის მიზნით 

აუცილებელია ამაღლდეს უცხო ენის ცოდნის ხარისხი როგორც 

თანამშრომლებში ასევე სტუდენტებში,საჭიროა სტუდენტთა პრაქტიკული 

სწავლების რეალურ სამუშაო გარემოში დაუფლების შესაძლებლობების 

გაზრდა,აუცილებელია სტუდენტების და კურსდამთავრებულების დასაქ-

მება გახდეს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. 

კვლევებზე დაყრდნობით იკვეთება რომ ქვეყანაში არსებული  კად-

რების მომზადების ხარისხი არ შეესაბამება დამსაქმებლების სურვილებს, 

არსებობს ისეთი პროფესიული მიმართულებები რომელზეც მოთხოვნა 

დიდია და ამ მიმართულებით კადრების მომზადება თითქმის არ ხდება, 

დასაბალანსბელია პროფესიებზე მოთხოვნა მიწოდების სისტემა,ხდება 

ჭარბი რაოდენობით პროფესიული კადრების მომზადებაც რომელთა 

პროფესიული დასაქმება შემდეგ შეუძლებელი ხდება რადგან არ არსებობს 

ამდენი სამუშაო ადგილი იმ მიმართულებით. 

მნიშვნელოვანი მიგნებებია ეკატერინე ნარეშელაშვილის სადოქტორო 

ნაშრომში პროფესიული განათლების სისტემის მართვის ოპტიმიზაციის 

ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე საქართველოში, ნაშრომი შექმნილია 2017 

წელს, ამ პერიოდისთვის ერთ-ერთ დიდ პრობლემას, პროფესიულ განათ-

ლებაში ავტორი ასახელებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან არგან-

თავისუფლებას, იმ დროისთვის პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტს 
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თუ გაიწვევდნენ ჯარში უნდა დაენებებინა თავი სწავლისთვის და მოეხადა 

სამხედრო ვალდებულება, რაც დიდი პრობლემა იყო და აუცილებლობა იყო 

ამ საკითხის დარეგულირების, როგორც ჩანს ეს მიმართულება რეალურად 

იქნა  აღქმული და 2020 წელს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით 

„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ კანონში 

ცვლილებები დაამტკიცა. პროფესიული განათლების სტუდენტებს 

შესაძლებლობა ეძლევათ სწავლა დაასრულონ,მიიღონ შესაბამისი კვალი-

ფიკაცია და ამის შემდეგ გაიარონ სავალდებულო სამხედრო სამსახური. 

ბევრი ახალგაზრდა ამ კანონის არარსებობის გამო წყვეტდა სწავლას და 

ხშირად აღარ აგრძელებდა,რაც დიდი ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო მათ 

მომავალ ცხოვრებაში.კანონმდებლობაში ამ ცვლილებამ პროფესიული 

განათლება გახადა მეტად ხელმისაწვდომი. 

პროფესიულ განათლებას მეტი ყურადღება ექცევა თბილისში და დიდ 

ქალაქებში,რეგიონებში  ამ მიმართულებით არის ძალიან ბევრი პრობლემა, 

ძალიან ნაკლებადაა პროფესიონალი კადრები, არ ხდება პედაგოგების 

გადამზადება და განვითარება, პრობლემებია ინფრასტრუქტურის მიმართუ-

ლებითაც. არის რეგიონები სადაც აღნიშნული პრობლემები ნაკლებია, 

მაგალითისთვის კახეთი.  

მოცემული დისერტაციის შექმნის პროცესში ჩატარებული პირვე-

ლადი კვლევის ფარგლებში გამოკითხული იქნა  სასწავლებლების სტუდენ-

ტები, პედაგოგები,ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და მენეჯერები. 

კვლევა ჩატარდა საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში, პროფესიული 

კოლეჯი იკაროსი, კულინარიის აკადემიაში კასპის პროფესიულ კოლეჯსა და 

მერმისში. 

სულ გამოკითხული იქნა 100 პროფესიული სტუდენტი და 20 

პედაგოგი. 

დამსაქმებლები არჩეული იქნა სხვადასხვა სფეროდან, სამშენებლო, 

კულინარია, სამედიცინო, სამკერვალო ფაბრიკებიდან, სხვადასხვა 

მიმართულების ქარხნებიდან. 

პრობლემების იდენთიფიცირება კვლევებზე დაყრდნობით. ჩატარე-
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ბული რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევების საფუძველზე გამოიკვეთა 

პროფესიული განათლების მიმართულებით ძალიან ბევრი პრობლემა. ამ 

პრობლემებიდან გამოიყო რამოდენიმე რომელიც არის ძირითადი და მათი 

გამოსწორებით შესაძლებელია სიტუაციის გამოსწორებაც. 

სახელმწიფო არ ახდენს პროფესიული სასწავლებლების პოპულარი-

ზაციას, სტუდენტების წახალისებას, კერძო საწარმოების წახალისებას რათა 

მეტად დააინტერესოს და ჩართოს ამ სფეროს განვითარებაში როგორც 

სამოქალაქო საზოგადოება ასევე ბიზნესი. 

სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება პედაგოგების მუდმივი და 

მასშტაბური კვალიფიკაციის ამაღლება, არ ხდება სისტემატიური კვლევების 

ჩატარება, იმის გასაგებად თუ რა მოთხოვნაა პროფესიების კუთხით, 

რეგიონების მიხედვით რომელ რეგიონში რომელი პროფესიებია 

აქტუალური, ამ კვლევების ფონზე უნდა დაიგეგმოს სასწავლო პროგრამები. 

არ აქვთ მჭიდრო კომუნიკაცია პროფესიულ სასწავლებლებს და კერძო 

სექტორს, რაც სამომავლოდ აისახება შედეგებზე, სახელმწიფო დანახარჯები 

არასაკმარისია  საჭიროა დამატებითი ფინანსური რესურსის მოძიება 

დააუცილებელია კერძო სექტორის ჩართვა.  

სასწავლო გარემოს შეფასება. ჩვენს მიერ გამოკითხული სტუდენ-

ტების უმრავლესობა აცხადებს რომ სასწავლებელი არის აღჭურვილი საჭირო 

ინვენტარით და ტექნიკით. ინფრასტრუქტურა როგორც გაირკვა 

გამოკითხულ სასწავლებლებში არის ნორმალური, გათბობა გაგრილების 

სისტემაც გამართულად მუშაობს და სტუდენტებს ამ მიმართულებით 

პრეტენზიები არ აქვთ. როგორც გაირკვა პერიოდულად ტარდება 

საჭიროებისამებრ სარემონტო სამუშაოები, სტუდენტების 45% აცხადებს რომ 

კარგი იქნება სასწავლებლის ახალი მულაჟებით და პლაკატებით აღჭურვა. 

სტუდენტების 75% საიტის გაუმართაობაზე საუბრობს, არ არის გამართული 

საიტები და ვიზუალურადაც არის მათი აზრით შესაცვლელი რადგან საჭირო 

ინფორმაციის მოძებნა უჭირთ, ხშირად არც არის განლაგებული სიახლეები . 

დიდ პრობლემას ხედავენ სტუდენტები იმ კუთხითაც რომ 

სასწავლებლებში  მოსწავლეების წახალისება არ ხდება, არც სახელმწიფოს 
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მხრიდან და არც სასწავლებლის. არ ახსენდებათ ისეთი შემთხვევა რომ 

წარჩინებული პროფესიული სტუდენტი რომელიმე თუნდაც კერძო 

დაწესებულებას წაეხალისებინა, სტაჟირებაზე წაეყვანა ან დაესაქმებინა. 

პროფესიული სტუდენტები ვერ იხსენებენ ისეთ შემთხვევას რომ 

სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შეხვედროდნენ, ესეუბრათ სასწავლე-

ბელში არსებულ პრობლემებზე გაეგოთ მათ რა სურთ. არც კვლევებში 

მიუღიათ მონაწილეობა.მხოლოდ 20% მონაწილეობდა კვლევებში აქედან 

90% მონაწილეობდა კერძო პირების მიერ ჩატარებულ კვლევებში. 

პრობლემები სასწავლო პროცესის კუთხით ბევრია, სტუდენტების 

თქმით თეორიული ცოდნის მიღება მეტნაკლებად ნორმალურად მიმდი-

ნარეობს, არის ხარვეზები რომლებიც უნდა გამოსწორდეს მაგრამ მაინც 

გამოკითხულთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს. დიდი პრობლემებია 

პრაქტიკული მეცადინეობის კუთხით,სტუდენტების უმრავლესობა აცხა-

დებს რომ სასწავლებელში მიღებული პრაქტიკა უმეტესწილად არ არის 

საკმარისი, ხშირად ფორმალურად ხდება პრაქტიკების გაფორმება, არ აქვთ 

სტუდენტებს არჩევანი რომელ დაწესებულებაში გაივლიან პრაქტიკებს. 

კვლევა ცხადყოფს რომ რეალურად ჩატარებული  პრაქტიკული  

მეცადინეობების საათების რაოდენობა არ არის საკმარისი და არ არის კარგად 

ორგანიზებული. მათი უმრავლესობის აზრით იმ ცოდნით რომელსაც 

კოლეჯში იღებენ გაუჭირდებათ სამსახურის დაწყება. კვლევიდან ჩანს რომ 

პრაქტიკული მეცადინეობები ტარდება ფორმალურად, სწორედ ეს არის 

მიზეზი რომ სასწავლებლის დასრულების შემდეგ მიღებული ცოდნა არ არის 

საკმარისი სამსახურის დასაწყებად. სტუდენტების უმეტესი ნაწილი 

აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა  კულტურული შემეცნებითი და სპორ-

ტული ღონისძიებებში,  მონაწილეობას სხვადასხვა შეჯიბრებებში.  

 სტუდენტების სამინისტროს წარმომადგენლებთან სისტემატიური 

შეხვედრები მოგცემს იმას რომ სასწავლებლები უფრო მეტად იქნებიან 

მოტივირებულები გამოასწორონ სწავლების ხარისხი, ინფრასტრუქტურუ-

ლი პრობლემები, გამოასწორონ პრობლემები. აუცილებელია სტუდენტების 

შემთხვევითი შერჩევა ასეთი შეხვედრებისას, ეს აუცილებლად ბევრ 
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პრობლემას  დაანახებს სახელმწიფოს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს.

 პედაგოგების კვალიფიკაცია. პედაგოგების კვალიფიკაციასთან 

დაკავშირებით ინტერვიუები ჩატარდა პედაგოგებთან, ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებთან და სტუდენტებთნ. 

პროფესიული მასწავლებლის აყვანის საჭიროება იკვეთება იმ 

შემთხვევაში თუ : 

1. არსებული მასწავლებელი ვერ ახერხებს წაიყვანოს მოდული. 

2. ჩნდება ვაკანტური ადგილი პროფესიული მასწავლებლის 

განცხადებით წასვლის შემთხვევაში 

3. ერთზე მეტი ჯგუფის შემთხვევაში საჭიროა დამატებითი 

მასწავლებელი 

პროფესიული მასწავლებლის საჭიროებას იკვლევს ხარისხის 

მენეჯერი, თუმცა მოთხოვნა შესაძლებელია გააკეთოს პროგრამის ხელ-

მძღვანელმა, საბოლოო რეკომენდაციას გასცემს ხარისხის მენეჯერი, რაც 

შეეხება საკვალიფიკაციო მოთხოვნას, პროფესიული განათლების მასწავ-

ლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათ-

ლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი პირი, რომელსაც აქვს 

შესაბამისი პროფესიით მუშაობის გამოცდილება. ვაკანსიის გამოცხადების 

შემდეგ აპლიკანტებს ეძლევათ ვადა შეიტანონ ვაკანტურ ადგილზე 

თავიანთი რეზუმე. გასაუბრებას ძირითადად ატარებენ: იურისტი, ხარისხის 

მენეჯერი, HR მენეჯერი, და დარგის სპეციალისტი. კადრის აყვანისას წესით 

დიდი ყურადღება უნდა ექცეოდეს მათ პრაქტიკულ გამოცდილბას, თუმცა 

კვლევიდან ჩანს რომ სასწავლებლებში მუშაობენ ისეთი პედაგოგები 

რომლებსაც პრაქტიკული გამოცდილება საერთოდ არ აქვთ.  

რაც შეეხება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ ტრენინგებში 

მონაწილეობას სასწავლებლების მასწავლებლების 65% ძალიან იშვიათად 

იღებს მონაწილეობას ასეთ ტრენინგებში.(ჩატარებული კვლევის მიხედვით) 

ტრენინგებში, პედაგოგებმა გაიხსენეს მხოლოდ რამოდენიმე ფაქტი 

როდესაც ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 

ტრენინგზე იყვნენ. პროფესიული სასწავლებლების უმეტეს ნაწილში 
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ტრენინგები ტარდება სასწავლებლებში, ტრენინგს უმეტეს წილად უძღვება 

ხარისხის ხელმძღვანელი. თუმცა აღმოჩნდა ისეთი კოლეჯები მაგალითად 

მერმისი რომელიც იწვევს პროფესონალ ტრენერებს, ასევე თანამშრომლებს 

აფინანსებს რათა აიმაღლონ კვალიფიკაცია. 

სტუდენტების პასუხების საფუძველზე ლექტორების კომპეტენციას 

დიდი ნაწილი უარყოფითად აფასებს, თუმცა არიან ისეთი სტუდენტებიც 

რომლებიც ლექტორების კვალიფიკაციით ძალიან კმაყოფილნი არიან, 

ხშირად იყენებენ თანამედროვე სასწავლო მეთოდებს, რაც შეეხება სასწავლო 

პროცესს იშვიათად ცდება. სტუდენტების გამოკითხვიდანაც იკვეთება რომ 

აუცილებელია ლექტორების სისტემატიური განვითარება, ხშირად უნდა 

უტარდებოდეთ ტრენინგები, უნდა მონაწილეობდნენ საკუთარი თავის 

განვითარებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებებში და ამაში ხელს უნდა 

უწყობდნეს როგორც სახელმწიფო ასევე სასწავლებლები რომელშიც მუშა-

ობენ. მასწავლებელთა 70% მარტივად ამყარებს კომუნიკაციას სტუ-

დენტებთან. 

სასწავლებლების წარმომადგენლების უმრავლესობა უპირატესობას 

ანიჭებს გერმანულ მოდელს, მათი  თქმით კარგი იქნება თუ დაიყოფა 

პრაქტიკული და თეორიული მიმართულებები, მათი აზრით კარგი იქნება 

თუ დარგის სპეციალისტი როგორც გერმანიაშია გაივლის მაგალითად 8 

თვიან მოსამზადებელ კურსს და შემდეგ დაიწყოს მუშაობა პროფესიულ 

სასწავლებლებში. 

პროფესიული სასწავლებლების თანამშრომლებიდანაც იგივე პრობ-

ლემა გამოიკვეთა, ისინიც ფიქრობენ რომ აუცილებელია მუდმივი 

განვითარება რათა შედეგი იყოს მაღალი. 

  დამსაქმებლების კვლევა. 

დამსაქმებლების კვლევიდან გაირკვა რომ მათ და პროფესიულ 

სასწავლებლებს არ აქვთ მჭიდრო კომუნიკაცია, ბევრისთვის არც არის პროფ. 

სასწავლებლები ცნობილი, მითუმეტეს ისეთი რომელიც მათ საქმიანო-

ბასთანაა პირდაპირ კავშირში, გამოიკვეთა რომ არც შეხვედრები ტარდება 

რაიმე საკომუნიკაციო მიმართულებით და საერთოდ არ თანამშრომლობენ 
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ერთმანთში,პროფესიულ სასწავლებლებზე ინფორმაცია დამსაქმებლებს 

აქვთ ინტერნეტის მეშვეობით, პირადი კონტაქტებით ან ნაცნობობით, 

ყველაზე არასასიამოვნო რაც არის დამსაქმებლების გამოკითხვიდან 

გამოიკეთა ის რომ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან არანა-

ირი კომუნიკაცია არ ჰქონიათ არასდროს, არც საინფორმაციო შეხვედრის 

ფორმატში, არც სტაჟირებებთან დაკავშირებით, არც სასწავლებლებთან 

დაახლოვების კუთხით, დამსაქმებლები აცხადებენ რომ სახელმწიფოს 

მხრიდან არ ყოფილა ინიციატივა რათა დაეკავშირებინათ პროფესიული 

სასწავლებლები და კერძო დაწესებულებები ერთმანეთთან. გამოკითხულ 

დამსაქმებელთა უმეტეს ნაწილს სასწავლებლების საგანმანათლებლო 

პროგრამების შედგენისას არ მიუღიათ მონაწილეობა, აუცილებლად გამო-

საყოფია ეს საკითხი, პროგრამების შედგენამდე აუცილებელია სასწავლო 

დაწესებულებებს ჰქონდეთ დამსაქმებლებთან აქტიური შეხვედრები, რათა 

გაითვალისწინონ მათი სურვილები და რეკომენდაციები, მოხდეს ორმხრივი 

კომუნიკაცია და შეიქმნას მჭიდრო კავშირი დამსაქმებელსა და პროფესიულ 

სასწავლებელს შორის. 

არ ტარდება კვლევები სისტემატიურად რომელ პროფესიებზეა ყვე-

ლაზე მეტი მოთხოვნა, ამ კვლევებზე დაყრდნობით უნდა დგებოდეს 

სასწავლო პროგრამები. დამსაქმებლები ეძებენ პროფესიონალ კადრებს 

მაგრამ უჭირთ მოძიება, მაგალითად სამკერვალო საწარმოს წარმომად-

გენელს სურს პროფესიულ სასწავლებლებთან ურთიერთობა, კადრების 

დასაქმების პერსპექტივით, მისთვისაც დიდ პრობლემას წარმოადგენს 

თვითნასწავლი თანამშრომლები, უფრო დიდი ენერგია და რესურსი 

ეხარჯება მისი განცხადებით მათ მომზადებაში ვიდრე შედეგს იღებს. მათი 

მხრიდან სრული მზაობაა სასწავლებლებთან თანამშრომლობის. პროგრამის 

შედგენისასაც მიიღებენ მონაწილეობას, კვლევებში და სტუდენტებს 

სტაჟირების საშუალებასაც მისცემენ და  საუკეთესოებს დაასაქმებენ კიდეც. 

გამოკითხული კლინიკების უმრავლესობაში ჩაღრმავებული ინტერ-

ვიუს საფუძველზე გაირკვა რომ მათთან სტაჟირებას უმეტეს წილად 

უმაღლესი განათლების დაწესებულებების სტუდენტები გადიან, უმეტესი 
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სტუდენტი სამედიცინო უნივერსიტეტიდანაა, თუმცა მზადყოფნას 

გამოთქვამენ პროფესიულ დაწესებულებებთან თანამშრომლობის, 

სიამოვნებით ჩაერთვებიან პროგრამების შედგენისასაც, რეკომენდაციებსაც 

გასცემენ, მათი თქმით სტაჟირებასაც გაატარებენ და საუკეთესოებს 

დაასაქმებენ კიდეც. მათი მხრიდან მზაობა იგრძნობა , საჭიროა პროფესიული 

დაწესებულების და სამედიცინო კლინიკების მჭიდრო კომუნიკაცია, არა 

ერთჯერადი არამედ დიდიხნის პერსპექტივით.  

საწარმოების გამოკითხვის შედეგად წამოიჭრა ბევრი პრობლემური 

საკითხი, აღმოჩნდა შემთხვევები როცა სურდათ ვიწრო სპეციალობის 

ადამიანი მაგრამ გაუჭირდათ მათი მოძებნა, მაგალითად საწარმოში 

არსებული ინჟინერი, რომელსაც დაევალებოდა დანადგარების გამართული 

მუშაობა, ტექნიკოსი, ელექტრიკოსი. გამოაცხადეს ვაკანსია მაგრამ მსგავს 

ვაკანსიებზე  მოთხოვნა დაბალი იყო, მათი განცხადებით სურდათ 

ახალგაზრდა მოტივირებული კადრის აყვანა, ინტერნეტის და ვებ საიტის 

მეშვეობით ვერ მოიძიეს, ამის შემდეგ კადრი აყვანილი იქნა ნაცნობობით, 

პრობლემაა ის რომ საწაარრმოს არ მიუმართავს პროფესიული სასწავლებ-

ლებისთვის რომლებიც სწორედ ამ სპეციალობის კადრს ამზადებენ. მათ რომ 

ქონოდათ ერთმანეთთან მჭიდრო კომუნიკაცია ეს პრობლემა არ 

წარმოიშვებოდა. 

რესტორნების უმრავლესობა აცხადებს რომ არის დიდი პრობლემა 

კადრების აყვანის დროს, უჭირთ პროფესიუონალი მიმტანების, მენეჯე-

რების, ბარმენების მოძიება, უმეტეს წილად აწყდებიან იმ პრობლემებს რომ 

კანდიდატებმა არ იციან როგორ უნდა წარმართონ კლიენტებთან  სწორი 

კომუნიკაცია, არ ფლობენ ენებს რაც დიდ პრობლემებს ქმნის ტურისტებთან 

ურთიერთობის დროს, უჭირთ ტექნიკური საკითხებში გარკვევა, რესტორ-

ნების წარმომადგენლებიც მზად ყოფნას გამოთქვავენ პროფესიულ კოლე-

ჯებთან ურთიერთობის, აცხადებენ რომ ყველანაირად ხელს შეუწყობენ 

სასწავლებელსაც რათა შემდეგ თვითონ ნახონ მომავალ პერსპექტივაში 

სარგებელი, იმ კუთხით რომ ექნებათ შესაძლებლობა აიყვანონ პროფესი-

ონალი კადრი და რესტორნის ხარისხი უფრო გაზარდონ. შედარებით 
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უკეთესი სიტუაციაა კულინარიის კუთხით, რესტორნები აცხადებენ რომ ამ 

მიმართულებით ურთიერთობენ პროფესიულ სასწავლებლებთან სადაც 

მართლაც პროფესიონალი მზარეულების მონახვაა შესაძლებელი. 

სამშენებლო კომპანიებიც აცხადებენ რომ პროფესიულ სასწავლებ-

ლებთან ურთიერთობა მათთვის ძალიან მომგებიანი იქნება, იმ შემთხვევაში 

თუ ექნებათ ისეთი პროგრამები, სადაც მოამზადებენ პროფესიონალ 

ელექტრიკოსებს, სანტექნიკოსებს, სამღებრო სპეციალისტებს, ელ.შემდუ-

ღებლებს, დურგალებს და ა.შ. ამ პროფესიის სტუდენტებს აუცილებლად 

გაატარებენ სტაჟირებასაც და დაასაქმებენ კიდეც მათ კომპანიებში. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამოქალაქო სამსახურმა პროფესიულ 

კოლეჯებთან თანამშრომლობის ფარგლებში შეიმუშავა პროფესიული 

გადამზადების პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ პროგრამაში მონაწილე-

ობის მიღება შეუძლიათ თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, მათ 

სწავლას მთლიანად აფინანსებს მერია,რომელიც გრძელდება ორი თვის 

განმავლობაში,ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, აპლიკანტების მიღება 

ხორციელდება გასაუბრების საფუძველზე, 2018-2020 წლებში პროგრამის 

კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ შეადგინა 4500 მოქალაქე,საიდანაც 75% 

დასაქმდა საუსრველი პროფესიით (მერიის მიერ გამოქვეყნებული 

სტატისტიკა).ეს პროექტი კვლავაც გრძელდება, კარგი იქნება მერია თუ 

განახორციელებს კურსდამთავრებულთა კვლევას რათა შეძლოს პროექტის 

ფარგლებში არსებული პრობლემების უკეთ დანახვა და შემდგომ ამ 

პრობლემების აღმოფხვრაში მონაწილეობის მიღება. 

კვლევის ფარგლებში არჩეული იქნა კოლეჯი სპექტრის ელექტრო-

რკალური შემდუღებელთა კურსის სტუდენტები, რომლებმაც გაიარეს 

უფასო კურსი. გამოკითხულთა უმრავლესობა მადლიერებას გამოხატავს 

სწავლების შესახებ, მათი თქმით ძალიან კარგი შესაძლებლობაა სახელმწი-

ფოს მხრიდან, უმრავლესობა კმაყოფილია ლექტორებით, მათი 

კომპეტენციით, მაგრამ საუბრობენ პრობლემების შესახებაც, მათი განცხა-

დებით სწავლების  პროცესში მათ არ ქონდათ სათანადო აღჭურვილობა და 
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მასალები რათა მაღალ დონეზე დაუფლებოდნენ პროფესიას, კოლეჯში იყო 

მხოლოდ მცირე პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარების საშუალება, 

უმრავლესობის განცხადებით პრედაგოგების დამოკიდებულება იყო ძალიან 

დადებითი, რამოდენიმე მოსწავლეს პედაგოგმა შესთავაზა, მისი კეთილი 

ნებით საკუთარ საამქროში უფრო მასშტაბური სამუშაოების სწავლება, 

დახმარების სანაცვლოდ, რომელიც არ იყო კურსში გაწერილი, 

ინტერივიუების საფუძველზე გამოიკვეთა რამდენიმე ისეთი შემთხვევა რომ 

კურსის სერთიფიკატები მოსწავლეებს სჭირდებოდათ საზღვარგარეთ 

სამუშაოს დასაწყებად, რადგან კოლეჯი გასცემდა ორენოვან სერთიფიკატს. 

ისინი გეგმავდნენ საზღვარგარეთ ამ მიმართულებით მუშაობას და 

იყენებდნენ უფასო შესაძლებლობას სერთიფიკატის ასეღებად. აუცილე-

ბელია ასეთი პროგრამების კონტროლი და სწორი დაგეგმვა, თავდაპირ-

ველად ინფრასტრუქტურის და სასწავლო მასალების შემოწმება, პედაგო-

გების კვალიფიკაციის განსაზღვრა. 

 

დასკვნა 

მნიშვნელოვანი საკითხია პროფესიული განათლების პოპულარი-

ზაცია, ძალიან სუსტია კარიერული განვითარების სისტემა, როგორც წესი 

პროფესიული სტუდენტის მხარდაჭერა უნდა ხდებოდეს როგორც სწავლის 

მიმდინარეობისას ასევე დასრულების შემდეგაც, რაც საქართველოში 

თითქმის არ ხდება. უნდა მოხდეს პროფესიული განათლების სისტემის 

დახვეწა, უნდა შეეძლოს ნებისმერ პროფესიულ სასწავლებლებს 

პროფესიული კადრების მომზადება.  

პროფესიული განათლების სისტემის რეფორმა აუცილებელია 

განხორციელდეს სისტემურად თუ გვსურს რომ რეალური შედეგი მივიღოთ. 

რეალურ შედეგზე რომ გავიდეთ აუცილებელია პირველ რიგში შრომის 

ბაზრის ღრმა შესწავლა დღევანდელი არსებული კვლევები უმეტესი 

ზედაპირულია და ასეთ კვლევებზე დაყრდნობით შედეგი ვერ იქნება 

ეფექტიანი გრძელვადიან პერსპექტივაში. აუცილებელია არსებობდეს 

მთლიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გეგმა, მხოლოდ განათლების სამინის-
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ტრო არ უნდა იყოს ამ საკითხის განვითაებაში ჩართული. აუცილებელია 

ყველა სამინისტროს დახმარება და თავისი წვლილის შეტანა პროფესიული 

განათლების განვითარებაში. ასევე აუცილებელია აქტიურად ჩაერთნონ 

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები. 

აუცილებელია გავიზიაროთ ევროპული მიმართულებები, მსოფლიო 

გამოცდილება, პრობლემები ცალსახად გამოჩნდა ადგილობრივი შრომის 

ბაზრის მიმართულებით, არ ტარდება სისტმური კვლევა, რომელზე დაყ-

რდნობითაც ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად სწორედ დაიგეგმება 

პროფესიული განათლება, პროგრამები, პროცესები, რა მიმართულებებია 

კონკრეტულ ადგილას(რეგიონში) გასაძლიერებელი, დაიგეგმება პედაგოგე-

ბის გადამზადების საჭიროებები, რა მიმართულებით უჭირთ, აღჭურვი-

ლობის მხრივ რა არის საჭირო, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს 

ექნებათ საშუალება იმ მიმართულების სტუდენტები დაასაქმოს ან გაატარონ 

სტაჟირება რაც მის საწარმოში თუ ქარხანაში ესაჭიროება, პროფესიული 

სასწავლებლის და ბიზნესის ურთიერთობაც გახდება მეტად შედეგიანი და 

მჭიდრო, აუცილებელია პროგრამის შედგენისაც პროფესიული 

სასწავლებლები თავად იღებდნენ დამოუკიდებელ გადაწვეტილებებს, იმ 

კვლევების საფუძველზე თუ მის რეგიონში რა მიმართულებებია პრიორი-

ტეტული, კერძო სექტორის და განათლების სამინისტროს რეკომენდაციის 

საფუძველზე. 

სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს გარკვეული შეღავათები იმ ბიზნე-

სისთვის რომელიც ჩაერთვება, პროფესიული სასწავლებლების განვითა-

რებაში, აუცილებელია ბიზნესის მიერ დაფუძნდეს სასწავლებლების 

განვითარებისთვის ფინანსური დახმარებები, ასევე სტუდენტები იქნენ მათი 

მხრიდან წახალისებული თუნდაც სტიპენდიით, საწარმოში დასაქმებით, 

ნაშრომში განხილულ მაგალითებიდანაც ნათლად ჩანს რომ მოწინავე 

ქვეყნებში სადაც კერძო სექტორს ძალიან დიდი როლი აქვს სასწავლებლების 

დაფინანსებაში ძალიან წინ მიდიან და შედეგიც საუკეთესო აქვთ, 

სტუდენტებს საშუალება აქვთ თავისი მონდომების და კარგი სწავლის 

შედეგად პირველ წელსვე მიიღონ ყოველთვიური ანაზღაურება, რომელიც 
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მათი მონდომების შესაბამისად მზარდია, ასეთ მონდომებულ და 

წახალისებულ კადრებს მიიღებს საბოლოო ჯამში კერძო სექტორი. 

აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან დაიგეგმოს სისტემური 

შეხვედრები კერძო ბიზნესთან და ჩატარდეს შეხვედრები, ტრენინგები, 

კონფერენციები სადაც ყველა სამომავლო პერსპექტივაზე, სამომავლო 

სიკეთეზე იმ შემთხვევაში თუ ისინი ჩადებენ ინვესტიციციას ამ 

მიმართულებით იქნება სამომავლოდ მათ სასიკეთოდ და ქვეყნის 

სასიკეთოდაც, ამის გამო სწორედ სახელმწიფომ ასეთ ბიზნესებს უნდა 

დაუწესოს შეღავათები და უნდა წაახალისოს, თუ მოხდება მათი 

დაინტერესება შემდეგ უკვე უნდა გადაიდგას რეალური ნაბიჯები. 

 რეკომენდაციები იქნება გაცემული სახელმწიფოს მიერ, მაგალითის-

თვის ბიზნესმა უნდა შექმნას ფონდები სადაც გაწევრიანდებიან სხვადასხვა 

სექტორის წარმომადგენლები და ერთად შეგროვილი თანხით და მსჯელობით 

გაიწერება პრიორიტეტები რა მიმართულებებით უნდა მოხდეს წახალისებები, 

ამ ნაბიჯებით მივიღებთ იმას რომ სასწავლებლებს ექნებათ მოტივაცია რათა 

გაზარდონ სწავლის და მათი მუშაობის ხარისხი, რათა დააინტერესონ ბიზნეს 

სექტორის წარმომადგენლები თავიანთი სასწავლებლებით, სტუდენტებს 

გაუჩნდებათ ინტერესი თუნდაც იმის რომ მიღოონ ანაზღაურება სწავლის 

პირველივე წელს და შემდეგ ყოველწლიურად გაზარდონ ის. 

სახელმწიფომ უნდა ჩადოს  მეტი რესურსი რადგან გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ეს აუცილებლად აისახება ეკონომიკის განვითარებაზე. 

აუცილებელია თანაბრად იყვნენ ჩართულნი მთავრობასთან ერთდად 

სამოქალაქო საზოგადოება და ბიზნესის სექტორი პროფესიული განათლების 

პოლიტიკის შემუშავებასა და სისტემის მართვაში.აუცილებელია პროფესიუ-

ლი განათლება შეესაბამებოდეს შრომით ბაზარს. 

სახელმწიფო თუ გამოყოფს მეტ რესურს,იზრუნებს კვალიფიციური 

კადრების მომზადებაზე, ჩაატარებს სისტემურ კვლევებს როგორც 

რეგიონების მიხედვით ასევე მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ხშირი 

და სწორი კომუნიკაციებით, კერძო სექტორთან უნდა ჩამოაყალიბოს სწორი 

აქცენტები, განსაზღვროს შრომითი ბაზრის მოთხოვნები მართალია იქნება 
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გრძელვადიანი პროცესი მაგრამ აუცილებლად აისახება დადებითი მხარეები 

როგორც კერძო სექტორზე ასევე მთლიან ქვეყნის ეკონომიკაზე. 

 სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს პედაგოგების კომპეტენციის 

კონტროლი,აუცილებელია ტარდებოდეს სპეციალური პედაგოგების საკვა-

ლიფიკაციო გამოცდები,რომლის ჩაბარებითაც პედაგოგებს საშუალება ექნე-

ბათ ანაზღაურება გაიზარდონ, ეს მათ მისცემს მეტ მოტივაციას და სტმულს. 

უნდა დაიგეგმება ტრენინგების ციკლი რომელშიც მონაწილეობის 

შესაძლებლობა ექნებათ ყველა მასწავლებელს.აუცილებელია გათვალის-

წინებული იქნას ევროპული მიმართულებები და პრიორიტეტები. 

მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობა პროფესიულ პროგრამებს განსაზღვრავს 

როგორც ქვეყნის გრძელვადიან განვითარების სტრატეგიად. 

არ არსებობს რაიმე მოდელი რომელის გადმოტანა ზუსტად მოხდება, 

აუცილებელია კვლევებზე დაყრდნობით სხვადასხვა კომპონენტების 

გათვალისწინება და ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებზე მორგება. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ 

იქნა ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  

I კოლოკვიუმი – პროფესიული განათლების ისტორია საქართველოში. 

II კოლოკვიუმი – პროფესიული განათლების პედაგოგების 

კვალიფიკაცია და არსებული პრობლემები. 

III კოლოკვიუმი – პროფესიული განათლების სისტემის დღევანდელი 

მდგომარეობა. 
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