
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PEM GmbH, Germany 

In association with: 

Aarhus TECH International 

(Denmark) 

and 

ICON Institute (Germany) 

STPP-ის II რაუნდის ფარგლებში შემუშავებული  

საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა  

მარტი 2018 



    

პროექტი - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის  გვ ii 

შესავალი 3 

ანგარიშის მიზანი 3 

მოკლე ინფორმაცია პროქტის შესახებ 3 

1 პროფესიული კოლეჯი ახალი ტალღა 5 

2 აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 7 

3 საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი 

კოლეჯი 9 

4 იზისოფტი 11 

5 საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 13 

6 ჯეოტურანი 15 

7 მაინდვორქსი 17 

8 საზოგადოებრივი კოლეჯი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია 19 

9 „ISET’-ის კვლევითი ინსტიტუტი 21 

10 პროფესიული კოლეჯი მოდუსი 23 



მეორე კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა    

პროექტი - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის  გვ 3 

 შესავალი 

ანგარიშის მიზანი  

აღნიშნული ელექტრონული პუბლიკაციის მიზანია პროფესიული განათლების სექტორში 

ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის მეორე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 

განხორციელებული პროექტების შედეგების გაზიარება, რომელიც დაფინანსდა ათასწლეულის 

გამოწვევა ფონდი - საქართველოს და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ.   

მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების მიერ შემუშავებული 

საუკეთესო პრაქტიკის ფართო გავრცელება პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის 

განვითარებისთვის“ ერთერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს. ამ ელექტრონული პუბლიკაციის 

მიზანია ინდივიდუალური პროექტების შედეგად შემუშავებული საუკეთესო პრაქტიკის 

დოკუმენტირება და ეფექტური გავრცელება, რათა ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს 

პროფესიული განათლების ფართო წრისთვის, მათ შორის ბიზნესის, არა-სამთავრობო 

ორგანიზაციების და სოციალური პარტნიორების წარმომადგენლებისთვის, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სააგენტოებისთვის. 

პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ მზადაა ნებისმიერი 

მხარეს, ვინც დაინტერესდება აღნიშნული პროექტების გადაღებით და საკუთარ 

ორგანიზაციებში დანერგვით, მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია პუბლიკაციაში აღწერილი 

პროექტების შესახებ.  

 

მოკლე ინფორმაცია პროქტის შესახებ  

„პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ წარმოადგენს ათასწლეულის 

გამოწვევის ფონდი - საქართველოს 16 მილიონი აშშ დოლარის პროექტს, რომელიც 

დაფინანსებულია ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული 

შტატებისა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული კომპაქტის ფარგლებში. 

პროექტი დაიწყო 2014 წლის სექტემბერში და გაგრძელდება 2019 წლის მარტამდე. პროექტს 

ახორციელებს გერმანული ორგანიზაცია PEM Consult, საერთაშორისო პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან, ICON-Institute და AARHUS Tech International-თან ერთად.  

პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის საგრანტო 

კონკურსი (STPP) მიზნად ისახავს საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემაში 

საუკეთესო პრაქტიკის შემუშავების და დანერგვის წახალისებას. მეორე რაუნდის ფარგლებში, 

რომელიც 2017 წლის ბოლოს გამოცხადდა, დაფინანსდა 5,000 აშშ დოლარიდან – 25,000 აშშ 

დოლარამდე პროექტები, რომელთა ხანგრძლივობა 6-9 თვეს შეადგენდა. კონკურსი 

ოფიციალურად გამოცხადდა 2016 წლის 4 დეკემბერს და განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა 

იყო 2017 წლის 17 თებერვალი.  

2017 წლის მარტში, პროექტის დამოუკიდებელმა შეფასების კომისიამ შეარჩია ათი საგრანტო 

პროექტი, დასაფინანსებლად:  

განმახორციელებელი  პროექტის დასახელება 

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი 

„მოდუსი“ 

"თეორიაზე, პრაქტიკაზე და ვიზუალურ მედიაზე დაფუძნებული 

დისტანციური სწავლების პროფესიული გადამზადების მოდელი" 



მეორე კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა    

პროექტი - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის  გვ 4 

შპს "იზი სოფტი"  
"ინოვაციური ტექნოლოგიების სასწავლო პლატფორმა პროფესიული 

განათლებისთვის" 

საქართველოს საპატრიარქო 

დეკორატიული მებაღეობის 

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

"საჯარო სკოლების მოსწავლეებში  დეკორატიული მებაღეობის 

პროფესიის პოპულარიზაცია" 

შპს „ჯეოტურანი" “ევრო მასტერი 2017”  

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

აკადემია 

"არაფორმალური განათლების აღიარების მეთოდოლოგიის 

დანერგვა" 

საქართველოს ზრდასრულთა 

განათლების ქსელი 
"სამეწარმეო განათლების გაძლიერება არაფორმალურ განათლებაში"  

ა(ა)იპ „ISET’-ის კვლევითი 

ინსტიტუტი 
"სამეწარმეო განათლების გაძლიერება ფორმალურ განათლებაში"  

სსიპ - საზოგადებრივი კოლეჯი 

"ახალი ტალღა“ 

"პროფესიული სტუდენტების ინდივიდუალური სწავლების 

მხარდაჭერა" 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
"მზის ენერგიის გამოყენება - ახალი პროფესიული კადრები" 

შპს "მაინდვორქსი" 
"შებრუნებული საკლასო ოთახის (Flipped Classroom) დანერგვა 

ბათუმის და ამბროლაურის პროფესიულ კოლეჯებში"   

 

დაფინანსდა პროექტები, რომლებმაც საუკეთესო პრაქტიკა სხვადასხვა მიმართულებით 

განახორციელეს. გამარჯვებული ორგანიზაციები წარმოადგენენ სხვადასხვა ტიპის 

ორგანიზაციებს, მათ შორის საჯარო და კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები, კერძო კომპანიები, სოციალური პარტნიორები, და ა.შ. პროექტები 

განხორციელდა 2017 წლის აპრილი -2018 წლის იანვრის თვეებში.  

მცირე საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები ვალდებულნი არიან გააზიარონ მათი პროექტის 

მიღწევები და შემუშავებული საუკეთესო პრაქტიკა. პროექტი „პროფესიული განათლება 

ეკონომიკის განვითარებისთვის“ დაინტერესებულია შემუშავებული პროექტები გავრცელდეს 

და დაინერგოს სისტემატურ დონეზე.   

პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ მომავალშიც გააგრძელებს 

გამოიკვლიოს, შეამოწმოს და შეაფასოს მცირე საგრანტო კონკურსის საუკეთესო პრაქტიკების 

გავრცელება, განსაკუთრებით:  

 რა გავლენა იქონია პროექტმა ინდივიდუალური გრანტის მიმღები დაწესებულების 

დონეზე;  

 რამდენი პროფესიული განათლების მიმწოდებლები თუ სხვა დაწესებულება 

დანერგავს (ან აპირებს დანერგოს) შემუშავებული საუკეთესო პრაქტიკა;   

 რა გავლენა იქონია პროექტმა სისტემურ დონეზე,  კერძოდ, გათვალისწინებული 

იქნება თუ არა საჯარო ინსტიტუტების მიერ აღნიშნული გამოცდილება 

პროფესიული განათლების ოფიციალური რეფორმის პროცესში; 

 

 

 

 

 



მეორე კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა    

პროექტი - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის  გვ 5 

1 პროფესიული კოლეჯი ახალი ტალღა 

პროფესიული სტუდენტების ინდივიდუალური სწავლების  მხარდაჭერა 

პროექტის მიზანი 

პროექტის მთავარი მიზანი გახლავთ სტუდენტზე-ორიენტირებული სწავლების თანამედროვე 

მიდგომების საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობა, რათა გაიზარდოს პროფესიული განათლების სწავლების 

ხარისხი, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმართ სანდოობა და დაკმაყოფილდეს 

შრომის ბაზრის მოთხოვები. პროექტის ცალკეული ამოცანები იყო: 

 საზოგადოებრივი კოლეჯის ,ახალი ტალღის“ გუნდისთვის სტუდენტზე-ორიენტირებული სწავლების 

თანამედროვე მიდგომების გაცნობა; 

 24 საათიანი პრაქტიკული კურსის ჩატარება ,,სტუდენტზე-ორიენტირებული მიდგომების და 

ინდივიდუალური სწავლების თანამედროვე მიდგომების მხარდაჭერის“ შესახებ 12 პედაგოგისთვის; 

 კურსის ფარგლებში სტუდენტის ინდვიდულური სწავლების მიდგომების გეგმის შემუშავება და 

შემოწმება; 

 ვიდეო-ინტერვიუს ჩაწერა წარმატებულ კურსდამთავრებულებთან. 

პროექტმა ხელი შეუწყო სწავლების მეთოდის მაგალითის გადმოღებას, რომელიც შემუშავდა და 

განვითარდა პორტუგალიაში, იტალიაში, ხოლო საქართველოში მისი დანერგვა ესტონელი პარტნიორების 

დახმარებით მოხერხდა. ახალი მეთოდების გამოყენებით, სტუდენტები უფრო დაინტერესებულები და 

მოტივირებულები გახდნენ. 

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

ამ პროექტში განხორციელებული საუკეთესო პრაქტიკა გულისხმობდა ,,პროფესიულ სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლების თანამდეროვე მიდგომების ხელშეწყობის“ კურსის გაცნობას ქობულეთის 

საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღის“ 12 პედაგოგისთვის. ტრენინგი ჩატარდა ესტონელი 

პარტნიორების მიერ ორ ეტაპად. კურსის ფარგლებში შემუშავდა და შემოწმდა სტუდენტის 

ინდივიდუალური სწავლების  გზები: ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, თვით ანალიზი, სასწავლო 

დღიური.  

კერძო კომპანიის წარმოადგენლებიც ჩართულნი იყვნენ თანამედროვე მიდგომების შემუშავებასა და 

განვითარებაში. აქედან გამომდინარე, საუკეთესო პრაქტიკა დაეხმარა პროფესიული სასწავლებლისა და 

ბიზნეს სექტორის თანამშრომლობის გაძლიერებას, სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. 

ჩაიწერა ვიდეო-ინტერვიუები პროფესიული სასწავლებლის წარმატებულ კურსდამთავრებულებთან, 

რომლებიც მუშაობენ ბიზნეს ადმინისტრირების და ტურიზმის  სფეროებში.  

ამან ხელი შეუწყო უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. 

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თანამდეროვე მიდგომები ასევე აძლიერებს გენდერულ და 

სოციალურ ჩართულობას, რადგანაც აღნიშნული მიდგომები ითვალისწინებს სტუდენტის 

ინდივიდუალურ ინტერესებს და შესაძლებლობებს.   

პროექტი განხორციელდა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად: შპს ,,ვესტიფექსი“, შპს ,,ბულვარის 

კარიბჭე“, შპს ,,დისქავერი“, შპს ,,გზა“. 

კურსის კურიკულუმი და ინდივიდუალური სწავლების მასალები ხელმისაწვდომია ნებისმიერი 

დაინტერესებული მხარისთვის:  http://www.iswd.ge/eng/page/41       

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

  

http://www.iswd.ge/eng/page/41
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2 აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ახალი პროფესიული კადრები მზის ენერგიის გამოყენებაში 

პროექტის მიზანი 

მზის ენერგიის აღჭურვილობის გამოყენება, განსაკუთრებით ცხელი წყლის მომარაგებისთვის 

საგრძნობლად გაიზარდა საოჯახო სასტუმროებსა და კერძო სახლებში. შედეგად, შემკეთებელ 

პროფესიონალებზე მოთხოვნა ამ სფეროში გაიზარდა. 

პროექტის მიზანი იყო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კერძო სექტორისა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლობის გაძლიერება და საუკეთესო პრაქტიკის შექმნა 

ენერგეტიკის სფეროს მოთხოვნების საპასუხოდ და ამ დარგისათვის პროფესიული კადრების მომზადების 

მიზნით. 

პროექტის კონკრეტული ამოცანები იყო: 

 მზის ენერგიის მოწყობილობათა ექსპლუატაციის პროფესიული კადრების მომზადებისა და 

გადამზადების უზრუნველყოფა აწსუ-ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაცის დეპარტამენტში.  

 ახალ საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების  პოპულარიზაცია და  

ენერგეტიკის დარგში კარიერული შესაძლებლობების შესახებ ბენეფიციართა ინფორმირება.   

დიდი ყურადღება დაეთმო პროფესიული განათლების პოპულარიზაციასა და ინფორმაციის 

გავრცელებას. კერძოდ, მომზადდა ტელე და რადიოგადაცემები, ჩატარდა საზაფხულო ბანაკი 

მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის მიზნით. 

ამის გარდა, შეიქმნა მოკლევადიანი ორი სატრენინგო კურსი და მაინორ კურსი უნივერსიტეტში მოქმედი  

პროფესიული პროგრამისათვის „ელექტრიკოსი, მე-4 საფეხური“.  

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

პროექტის განხორციელების პროცესში შეიქმნა უნივერსიტეტის, კერძო ბიზნესისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციის თანამშრომლობის კარგი მაგალითი მზის ენერგიის  სფეროში პროფესიული განათლების 

განვითარებისა და უფროსკლასელთა პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობისათვის. საუკეთესო 

პრაქტიკა მოიცავდა კომპლექსურ მიდგომას და აქტივობებს, როგორიცაა: 

 ორი სატრენინგო კურსის (ენერგოაუდიტის საფუძვლები და მზის კოლექტორებისა და პანელების 

მომსახურეობა) შემუშავება; ჩატარდა 2 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სამიზნე ჯგუფების 

38 წარმომადგენელმა;  

 პროფესიული პროგრამისთვის „ელექტრიკოსი, მე-4 საფეხური“ მაინორ კურსის შექმნა, რომელიც 

გაიარა პროფესიული პროგრამის 10 სტუდენტმა; 

 ტრეინინგი სუფთა ენერგიის სფეროში აშშ უნივერსიტეტებში საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების  გამოცდილების შესახებ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო აწსუ-ს, კერძო სექტორისა  

და არასამთავრობო ორგანიზაციების 38 წარმომადგენელმა; 

 საზაფხულო ბანაკის ორგანიზება უფროსკლასელთათვის, რომელიც მიზნად ისახავდა ენერგეტიკის 

სფეროში  ახალ საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების ხელშეწყობას, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო ქუთაისისა და მიმდებარე რეგიონების საჯარო სკოლების 25 მოსწავლემ;   

 დასაქმების ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სატრენინგო კურსებისა და პროფესიული 

პროგრამის 50 მონაწილემ;  

 შემაჯამებელი  კონფერენცია პროექტის შედეგების განხილვისა და გავრცელების მიზნით; 

 პროექტის მიღწევების შესახებ ბროშურის მომზადება და გავრცელება;  

 გადაცემა ადგილობრივ ტელეკომპანია „მეგა TV“-ის ეთერში, სადაც მაყურებლებმა მიიღეს ინფორმაცია 

მზის ენერგიის გამოყენების სფეროში თანამედროვე ტენდენციებისა და ამ დარგში პროფესიული 
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განათლების შესაძლებლობების შესახებ.  

პროექტი განხორციელდა იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრთან“ და შპს „ჯეო ენერჯი 

ინჯირეერს“- თან თანამშრომლობით. 

პროგრამის კურიკულუმი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის:  
http://www.iswd.ge/eng/page/41 

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
ომარ ზივზივაძე 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროექტის კოორდინატორი  

საქართველო, ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის  ქ., 59,  

+995 577 348 953 
omarzivzivadze@yahoo.com, omar.zivzivadze@atsu.edu.ge 
www.atsu.edu.ge 
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3 საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის 

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

საჯარო სკოლების მოსწავლეებში დეკორატიული მებაღეობის  პროფესიის 
პოპულარიზაცია 

პროექტის მიზანი 

პროექტის ძირითადი მიზანი იყო პროფესიული განათლების იმიჯისა და მიმზიდველობის გაზრდა, 

დეკორატიული მებაღეობის ინტეგრირებული გაკვეთილის მომზადებით და ჩატარების გზით და ამ 

პრაქტიკის გაზიარება საჯარო სკოლის მოსწავლეებში, როგორც პროფესიული ორიენტაციის ერთერთი 

საშუალება.  

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

საუკეთესო პრაქტიკა მიზნად ისახავდა საპილოტე გაკვეთილის შექმნას ზოგადი განათლების 

მოსწავლეებისთვის დეკორატიული მებაღეობის პროფესიის მაგალითზე, რომელიც შესაძლოა 

გამოყენებულ იქნას ერთ-ერთ საშუალებად ზოგადად პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისთვის. 

გაკვეთილი ჩატარდა თბილისისა და რეგიონების 20-ზე მეტი სკოლის მოსწავლეებისთვის ბიოლოგიის 

მასწავლებლების ჩართულობით. მოსწავლეებთან ერთად ასევე აქტიურად იყვნენ ჩართულნი 

მოსწავლეების მშობლებიც. სანიმუშო გაკვეთილი რომელიც აღწერს დასაქმების შესაძლებლობას და 

უპირატესობას, ადრეული ასაკის მოსწავლეებში პროფესიის ხელშეწყობისათვის ეფექტური პროფესიული 

ორიენტირი გახდა. შედეგად, შედგა კოლეჯში ჩარიცხვის მსურველ მოსწავლეთა სია, ბიოლოგიის 

პედაგოგებმა და მშობლებმა არაფორმალური განათლების საღამოს და საკვირაო კურსების მიმართ 

გამოთქვეს დაინტერესება. დეკორატიული მებაღეობის კოლეჯი განაგრძობს სკოლებთან, პედაგოგებთან 

და მოსწავლეებთან კომუნიკაციას რჩევებისა და კონსულტაციების მიწოდების სახით.  

წარმატების მთავარი ფაქტორები იყო სკოლების სურვილი, რომ მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს 

ჩატარებოდათ ისეთი გაკვეთილები, სადაც გამოყენებული იქნებოდა საგაკვეთილო მასალის მიწოდების 

საინტერესო მეთოდები და პედაგოგების ახალი პროფესიული გამოცდილება დეკორატიულ მებაღეობაში.  

ამ საუკეთესო პრაქტიკის ფარგლებში ამაღლდა სკოლის მოსწავლეთა ეკოლოგიური ცნობიერება და 

გაუმჯობესდა მათი ცოდნა,  მათ მიიღეს ინფორმაცია სასარგებლო და პერსპექტიული პროფესიის შესახებ, 

რომელთაც მომავალში შეუძლიათ დასაქმება და კარგი შემოსავლის მიღება.  

ეს პროექტი კოლეჯისთვის პირველი ამ ტიპის პროექტი იყო  და  საკმაოდ მიმზიდველი და საინტერესო 

ახალი გამოცდილება აღმოჩნდა, აგრეთვე წარმატებული, არატრადიციული გზა ახალ მსმენელთა 

მოზიდვისათვის და კოლეჯის საქმიანობისა და ცნობადობის გაზრდისათვის. 

საინფორმაციო ვიდეო პროექტის შესახებ შემუშავებულია და გაკვეთილის გეგმასთან ერთად, 

ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის: http://dmsk.ge/projects.php?id=1 

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

http://dmsk.ge/projects.php?id=1
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

ქეთევან გელაშვილი 
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+995 322 745 502 
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4 იზისოფტი 

ინოვაციური ტექნოლოგიების სასწავლო პლატფორმა პროფესიული 
განათლებისთვის 

პროექტის მიზანი 

პროექტის მიზანი იყო საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემაში არსებული იდუსტრიული 

ლაბორატორიების (ფაბლაბების) ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა და თანამედროვე, 

ინოვაციური, საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით შექმნილი სასწავლო მოთოდოლოგიის 

დანერგვა. დასახული მიზნის მისაღწევად, პროექტის ფარგლებში უნივერსალური პროგრამა Autodesk 

Fusion 360 დაინერგა ინდუსტრიული ლაბორატორიებისათვის პროფესიული სასწავლებლების 

მასწავლებელთა გადამზადებისა და სასწავლო ინტერნეტ პლატფორმის შექმნის გზით.  

კომპანია იზისოფტი წარმოადგენს სან ფრანცისკოში მდებარე კომპანიის Autodesk-ის ავტორიზებულ 

პარტნიორს. Autodesk-მა შექმნა სოფტი Fusion 360 ინდუსტიური ლაბორატორიებისთვის - 

ფაბ.ლაბებისთვის და გაუზიარა ფაბ.ლაბების გლობალურ ქსელს.  

პროექტის განხორციელებამ იზისოფტს შესაძლებლობა გაუჩინა აღნიშნული პროგრამა ქართული 

სასწავლო სივრცისათვის გაეცნო და ასევე შეექმნა წინაპირობა ფაბ.ლაბების უფრო ეფექტიანი 

გამოყენებისთვის. პროექტის ფარგლებში შექმნილი ვიდეოები პროგრამას სრულიად ხელმისაწვდომს 

ხდის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვისაც. 

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

პროექტის ფაგრლებში დანერგილი საუკეთესო პრაქტიკა ორიენტირებული იყო Autodesk Fusion 360-ის 

საქართველოს სასწავლო სივრცისთვის გაზიარებაზე, განათლების ხარისხის ცენტრის მიერ აღიარებულ 

ტრენინგ პროგრამის შემუშავებაზე, რომელიც ფაბ.ლაბების ეფექტიან გამოყენებას გააძლიერებს 

პროფესიულ კოლეჯებში.   

პროექტის მთავარი შედეგებია:  

 14 ფაბ.ლაბის 14 მასწავლებლის გადამზადება 

 ახალი პროგრამის ხელმისაწვდომლობის უზრუნველყოფა ეთნიკური უმცირესობებისათვის და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ონლაინ ტრენინგ პლატფორმის საშუალებით;  

 30 სასწავლო ვიდეოს შექმნა, ასევე ხელსაწყოების აღწერილობა, რომელსაც თან ერთვის 

სუბტიტრები სომხურ და აზერბაიჯანურ ენაზე.  

პროექტის გუნდი განათლების ხარისხის ცენტრმა დაიქირავა, რათა მონაწილეობა მიეღოთ „სამეწარმეო 

დიზაინის დეველოპერის“ სტანდარტის და „ციფრული ხელოვნების“ ჩარჩო დოკუმენტის შექმნაში. 

სტანდარდი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ იქნა დამტკიცებული.  

შედეგად, პროფესიულ კოლეჯებს საშუალება აქვთ ეს მოდული შეიტანონ თავის სასწავლო გეგმაში.  

პროექტის მიმდინარეობა აღიბეჭდა დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც განთავსდა იზი სოფტის და 

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მარკეტინგულ არხებზე.  

პროექტის შედეგების პრეზენტაცია ჩატარდა საბოლოო ღონისძიებაზე, რომელსაც ყველა ჩართული და 

დაინტერესებული მხარე დაესწრო. ყოველივე ეს, პროფესიულ კოლეჯებს საშუალებას მისცემს ახალი 

პროგრამის ინტეგრაცია მოახდინოს და ფაბ.ლაბების ეფექტიანობა სასწავლო პროცესში არსებითად 

გაზარდოს.   

პროექტი განხორციელდა საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით.  

ელექტრონული სასწავლო პლატფორმა განთავსებულია ამ მისამართზე: http://online.easysoft.ge. 

 

http://online.easysoft.ge/
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პროექტის განხორციელების ფოტოები 

  

საკონტაქტო ინფორმაცია 
თემო რუხაია 

პროექტის მენეჯერი 

24 გ. ახვლედიანის ქ. 
+995 322 995 894 
http://online.easysoft.ge 
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5 საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 

სამეწარმეო განათლების გაძლიერება არაფორმალურ განათლებაში 

პროექტის მიზანი 

პროექტი მიზნად ისახავდა სამეწარმეო განათლებისა და სწავლების გაძლიერებას არაფორმალურ 

განათლებაში, საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის წევრ ზრდასრულთა და სათემო 

განათლების ცენტრებში. პროექტი ოთხ ძირითად კომპინენტს მოიცავდა:  

 საგანმანათლებლო რესურსების შესაძლებლობების გაძლიერება; 

 სამეწარმეო განათლების ტრენინგ-კურსის პილოტირება; 

 სწავლების აღიარების ჩარჩო გზამკვლევის შემუშავება; 

 სამეწარმეო სწავლების პოპულარიზება ბიზნეს იდეების კონკურსის ჩატარების გზით; 

პროექტის ბენეფიციარებს წარმოადგენდნენ ამბროლაურისა და სენაკის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ზრდასრულები, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ მეწარმეობით და სურდათ საკუთარი ბიზნეს 

საქმიანობის დაწყება. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მოდელი, რომლის განმეორება და განხორციელება 

შესაძლებელები იქნება საქართველოს ყველა რეგიონში მსგავს სამიზნე ჯგუფებთან. 

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

საქართველოს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის ფარგლებში შეიქმნა მოდულური 

საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც მოიცავს სამეწარმეო განათლების სავალდებულო მოდულს 

ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის, რაც თავისთავად კარგი 

პრაქტიკის მაგალითია. GAEN-ის მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში, კარგი პრაქტიკა 

მიმართული იყო ფორმალური განათლების მოდულის ადაპტაციასა და პილოტირებაზე, არაფორმალურ 

განათლებაში თანამედროვე სწავლების მეთოდებისა და საერთაშორისო გამოცდილების 

გათვალისწინებით. ამ მიმართულებით საქმიანობის გაგრძელება და განვითარება ხელს შეუწყობს 

სახელმწიფოს მიერ არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესს.  

სამეწარმეო განათლების მოდული განახლდა და ადაპტირდა, საქართველოს ზრდასრულთა განათლების 

ქსელის ბენეფიციარების მახასიათებლების გათვალისწინებით. შეიქმნა არაფორმალური განათლების 

აღიარების ჩარჩო, რომელიც ფორმალური და არაფორმალური განათლების დაკავშირების ერთ-ერთი 

პირველი პრეცედენტია. სამეწარმეო სწავლებასთან ერთად პროექტი მოიცავდა ბიზნეს სტრატაპების 

კონკურსს, რომლის ფარგლებშიც გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ გამარჯვებულები. 

პროექტის ფარგლებში, GAEN-მა განახორციელა შემდეგი აქტივობები: 

 სამეწარმეო განათლების მოდულისა და სწავლების მეთოდოლოგიის ადაპტაცია არაფორმალური 

განათლებისთვის; 

 მოდულის აღიარების ჩარჩოს გზამკვლევის შექმნა; 

 10 მასწავლებელის გადამზადება; 

 სენაკისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სამეწარმეო განათლების კურსის ჩატარება ორ 

ჯგუფთან; 

 საქართველოს მასშტაბით ბიზნეს იდეების კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 45 

აპლიკანტმა და გამოვლინდა 2 გამარჯვებული. კონკურსის განხორციელების ეტაპზე, ძირითადი 

სამიზნე მუნიციპალიტეტების (სენაკი, ამბროლაური) გარდა ჩართული იყო GAEN-ის წევრი 8 

ცენტრი (სამეგრელო, გურია, აჭარა, კახეთი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი). 

პროექტი განხორციელდა GAEN-ის წევრ ცენტრებთან პარტნიორობით. 

ტრენინგის მეთოდოლოგია ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის: 



მეორე კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა    

პროექტი - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის  გვ 14 

http://www.iswd.ge/eng/page/41  

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
ნინო კოდუა 

პროექტის მენეჯერი 
+995 599 177 603 
ninokodua@yahoo.com; info@gaen.org.ge 
www.gaen.org.ge 
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6 ჯეოტურანი 

ევრომასტერი  2017 

პროექტის მიზანი 

პროექტი ორიენტირებული იყო შემდეგი მიზნებისა და შესაბამისი შედეგების მიღწევაზე:  

 პროფესიულ კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება შრომითი ბაზრის მოთხოვნების 

შესაბამისად; 

 პროფესიული განათლების სექტორის იმიჯისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა; 

 პროფესიული განათლებისა და ბიზნესის პარტნიორობის გამყარება;  

 ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა მიწისქვეშა კომუნიკაციის სისტემის საინჟინრო სფეროში. 

პროექტის საქმიანობა მიზნად ისახავდა პროფესიული კოლეჯებისა და სხვა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სტუდენტების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდას, აგრეთვე, კერძო სექტორის 

კომპანიების ხელშეწყობას კვალიფიციური კადრების მოძიების მიმართულებით, თავიანთ პროექტებში 

დასასაქმებად. 

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ჩემპიონატი მილგაყვანილობის სისტემის სფაროში "საქართველოში 2017 

წლის საუკეთესო მასტერის" გამოსავლენად. ჩემპიონატი ორ ეტაპად განხორციელდა - შეჯიბრის პირველი 

ეტაპზე ჩატარა თეორიული გამოცდა, ხოლო მეორე ეტაპზე გადასულ კონკურსანტებს მოუხდათ 

პრაქტიკულ დავალებების შესრულება. 

პროექტის ფარგლებში კონკურსანტებს ჩაუტარდათ თეორიული ტრენინგები ცენტრალური გათბობის 

სისტემის მონტაჟის ძირითადი პრინციპებისა და სტანდარტების შესახებ. ტრენინგები ჩატარდა 

თბილისში და ქუთაისში. 

სტუდენტები გაეცნენ პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების შედუღების საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს შემდეგ საკითხებში: 

 მილების ტიპები (წყლის, გაზის, გათბობის); 

 ფიტინგების ტიპები (წყლის, გაზის, გათბობის); 

 შესადუღებელი აპარატების ტიპები; 

 წნევის ზეწოლაზე გამძლეობა; 

 მილების ხარიხის განსაზღვრა; 

 უსაფრთხოების ნორმები;  

პროექტის ფარგლებში ჩატარებულმა ჩემპიონატმა აჩვენა, რომ პროფესიული განათლების მიმართ  

ინტერესი ზრდადია, ხოლო შრომის ბაზარზე, ამ სფეროში ჩართული ახალგაზრდები და მოტივირებული 

სტუდენტები, მოთხოვნადია. ჩემპიონატმა დაადასტურა, რომ პროფესიულ განათლებაში ჩართულ 

მასტერებს აქვს მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი სამუშაო შესაძლებლობები. 

კერძო კომპანიებისთვის, როგორიცაა: „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, 

"ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი", "სოკარ გაზი საქართველო", "ყაზტრანსგაზ თბილისი" ჩემპიონატი კარგი 

საშუალებაა კვალიფიციური სპეციალისტების მოსაძებნად. 

პროექტი განხორციელდა კოლეჯ „სპექტრთან“ პარტნიორობით. 

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე: www.euromaster.ge 

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

  

http://www.euromaster.ge/
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7 მაინდვორქსი 

შებრუნებული საკლასო ოთახის დანერგვა კოლეჯებში ბლექსი და ერქვანი 

პროექტის მიზანი 

პროექტის ძირითადი ამოცანა იყო ინოვაციური სწავლების მეთოდოლოგიის, შებრუნებული საკლასო 

ოთახის დანერგვა ბათუმის და ამბროლაურის კოლეჯებში ბლექსი და ერქვანი. შებრუნებული საკლასო 

ოთახის მეთოდი ტრადიციული სწავლების მეთოდისგან პირველ რიგში იმით განსხვავდება, რომ, ახალი 

სასწავლო მასალა სტუდენტს საკლასო ოთახის ფარგლებს მიღმა, ვიდეოლექციების სახით მიეწოდება.  ის 

მნიშვნელოვნად ზრდის სტუდენტების ჩართულობას, სწავლა-სწავლების ხარისხს და საგამოცდო 

შედეგებზეც დადებითად აისახება. სწავლება უფრო გამჭვირვალე და სწავლების ხარისხი უფრო 

მართვადია.  

 პროექტის კონკრეტული მიზნები იყო: 

 სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება და ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ 

სასწავლებლებში; 

 რეგიონის დასაქმებული და დაუსაქმებელი ზრდასრული მოსახლეობისთვის განათლებაზე 

წვდომის გაუმჯობესება; 

 პროფესიული სასწავლებლის იმიჯის ზრდა სხვადასხვა პარტნიორების და დაინტერესებული 

მხარეების თვალში; 

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

კამპანიის არსია ტრადიციულად, „საშინაო დავალების“ კლასის ფარგლებში გადმოტანა, ხოლო ახალი 

მასალის სტუდენტებისთვის ვიდეოლექციების მეშვეობით, კლასში შეხვედრამდე გაცნობა. ხუთმა 

მასწავლებელმა გაიარა ტრეინინგი შებრუნებული საკლასო ოთახის დასანერგად, ხოლო 

სტუდენტებისთვის 68 ვიდეო ლექცია მომზადდა. სტუდენტები ამ მეთოდოლოგიით სწავლებისას 

აქტიურად მონაწილეობდნენ ონლაინ დისკუსიებში, კვლევებში, როლურ თამაშებში ექსპერიმენტებში, 

ბრეისთორმინგის სესიებში ICT ხელსაწყოების გამოყენებით, როგორიცაა შეცვლილი რეალობის და 

მყისიერი უკუკავშირის და ხმის მიცემის აპლიკაციები. ეს აპლიკაციები სასწავლო პროცესში სტუდენტის 

მაღალი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, სწავლა-სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად და 

სასწავლო პროცესის მაღალი გამჭვირვალობისთვის გამოიყენება.   

ინოვაციური მეთოდოლოგიის დანერგვა შემდეგი აქტივობებისგან შედგებოდა: 

 შეიქმნა პირველი ქართულენოვანი გზამკვლევი მასწავლებლისთვის შებრუნებული საკლასო 

ოთახის მეთოდოლოგიის დასანერგად. 

 შებრუნებული საკლასო ოთახის დანერგვისას მასწავლებლები არა მხოლოდ ამ მეთოდოლოგიას 

გაეცნენ, არამედ სხვა ინოვაციურ მეთოდებსაც, როგორიცაა პროექტული სწავლება, მობილურით 

სწავლება, სწავლების უნივერსალური დიზაინი. 

 პირველ ეტაპზე შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდოლოგიაზე ტრეინინგი გაიარა 

თხუთმეტმა მასწავლებელმა, თუმცა პროექტის მეორე ფაზაში მხოლოდ 5 მასწავლებელთან 

გაგრძელდა თანამშრომლობა თანამედროვე სწავლების მეთოდოლოგიაში მათი ექსპერტიზის 

გაღრმავების მიზნით.  

 შეიქმნა 13 კვირის სასწავლო მასალა (საკლასო აქტივობები და ვიდეო გაკვეთილები 5 საგანში. 

 პროექტის შესახებ დაიწერა  www.mascavlebeli.ge ს გვერდზე; http://mastsavlebeli.ge/?p=15292 

 2 ბლოგერმა პროექტზე და მეთოდოლოგიაზე საკუთარ ბლოგზე, სტატია გამოაქვეყნა 

o http://learntechnolog.blogspot.ae/2017/08/blog-post.html 
o https://ekasharashidze154.blogspot.ae/2017/08/blog-post_21.html 

 პროექტის მიმდინარეობისას გადაიღეს ფილმი, რომელიც პროექტის მიზნებზე, შედეგებზე და 

სირთულეებზეა. ფილმი გავრცელდა Mindworks- ის, განთლების სამინისტროს, და  ISWD-ს 

http://mastsavlebeli.ge/?p=15292
http://learntechnolog.blogspot.ae/2017/08/blog-post.html
https://ekasharashidze154.blogspot.ae/2017/08/blog-post_21.html
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სოციალურ გვერდებზე. 

 სტუდენტებმა მეთოდოლოგია დიდი ენთუზიაზმით მიიღეს. 5 კლასში, დაახლოებით 60 მდე 

სტუდენტს მიეცა საშუალება ამ მეთოდით ესწავლა.  

პროექტის განხორციელებისას მიღებულმა გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ პროექტის წარმატებისთვის, 

მნიშვნელოვანია რომ მასწავლებლები ფლობდნენ ძირითად საოფისე პროგრამებს. ასევე, მასწავლებლის 

შერჩევისას, დამატებითი დავალება/პროექტი, რომელზეც მასწავლებლები სახლში იმუშავებენ, შერჩევის 

უფრო ეფექტური მეთოდი იქნება, ვიდრე მხოლოდ გასაუბრება და დისკუსია.  
 

პროექტში კომპანია მაინდვორქსის პარტნიორები იყვნენ კოლეჯები ბლექსი და ერქვანი. 

შებრუნებული საკლაო ოთახის სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია ელექტრონულად: 

http://www.iswd.ge/eng/page/41 

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
ნინო ანდრიაძე 

პროექტის მენეჯერი 

68 ჩუბინაშვილის ქ. თბილისი, საქართველო 
+995 577 719 193 
nino.andriadze@gmail.com 
www.mindworks.ge  

 

 

 

 

http://www.iswd.ge/eng/page/41
http://www.mindworks.ge/
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8 საზოგადოებრივი კოლეჯი ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

აკადემია 

არაფორმალური განათლების აღიარების მეთოდოლოგიის დანერგვა 

პროექტის მიზანი 

პროექტის ზოგადი მიზანი იყო არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების დანერგვის 

მხარდაჭერა საქართველოს პროფესიული განათლების სექტორში. 

პროექტის კონკრეტული ამოცანები იყო: 

 რვა სახელმწიფო და კერძო კოლეჯების შესაძლებლობების გაძლიერება, არაფორმალური  

პროფესიული განათლების აღიარების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით. პროფესიული 

სასწავლებლები შეძლებენ ტრენინგის შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარების გამოყენებას 

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პროცედურების განსახორციელებლად, 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს არაფორმალური განათლების აღიარების პირობებისა და 

წესის შესაბამისად; 

 გაიზრდება დასაქმების მაჩვენებელი დამსაქმებლისათვის არაფორმალური პროფესიული 

განათლების აღიარების დამადასტურებელ სანდო დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში; 

 იმ პირებს, რომლებიც მიიღებენ არაფორმალურად მიღებული ცოდნის აღიარების სათანადო 

დოკუმენტს, გაეზრდებათ ცოდნის გაღრმავების მოტივაცია, რაც გაზრდის მათ პროფესიონალიზმს; 

კომპეტენტური პირების დასაქმების მიზნით, რომელთაც არ გააჩნიათ დიპლომი, აუცილებელია მოხდეს 

მათი კომპეტენციების აღიარება, რათა მათ შეძლონ დამსაქმებლისთვის სანდო დოკუმენტის წარდგენა. 

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია (განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის 

სამართალმემკვიდრე) არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პროცედურის 

გადამუშავებით და მისი პოპულარიზაციის გზით, ეხმაურება პროფესიული კომპეტენციების მქონე 

პირების პრობლემას, რომელთაც  არ გააჩნიათ დიპლომი. საუკეთესო პრაქტიკა მიზნად ისახავდა 

აღიარების პროცედურის გავრცელებას და მეთოდოლოგიის გამოყენების სწავლებით შესაძლებლობების 

გაძლიერებას რვა პროფესიულ საგანმანთლებლო დაწესებულებაში.   

პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად გამოყენებული იქნა შემდეგი მეთოდები და მიდგომები: 

ტრენერების ტრენინგი (TOT), ტრენინგი, ვორკშოპი, კონსულტირება, სიმულაცია (როლური თამაში). 

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მეთოდოლოგია მოიცავს ოთხ ეტაპს: 

იდენტიფიცირება, დოკუმენტირება, შეფასება, სერტიფიცირება. სატრენინგო მასალა მოიცავდა აღნიშნული 

ეტაპების განხორცილების სწავლებას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი პროცესების მართვას: 

 კანდიდატების განცხადებების განხილვა თანდართული დოკუმენტებით და ინდივიდუალური 

შეხვედრები კონსულტანტსა და კანდიდატებს შორის სანდო მტკიცებულებების წარმოდგენის და 

ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით. 

 კანდიდატების ინფორმირება აღიარების პროცედურების, შემდგომი ნაბიჯებისა და 

შესაძლებლობების შესახებ. 

 მიღებული განცხადებების, წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე კონსულტანტის მიერ  

პროფესიულ საგანმანათლებლო სტანდარტთან შესაბამისობის აღმწერი პორტფოლიოს მომზადება, 

სადაც მიეთითება კანდიდატებისთვის ასაღიარებელი მოდულები.  

 კანდიდატების პორტფოლიოს კომისიისთვის გადაცემა. კომისიის მიერ კანდიდატებთან გასაუბრების 

საჭიროების გადაწყვეტა და კანდიდატებთან გასაუბრების წარმართვისთვის საჭირო 

შეკითხვების/პრაქტიკული უნარების დემონსტირების დავალების შეთანხმება.  

 კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება მოდულებით 
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გათვალისიწინებული სწავლის შედეგების აღიარების/ აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ.  

ტრენინგის მეთოდოლოგია ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის: 

http://www.iswd.ge/eng/page/41 

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
მამია ჯანჯალია 

დირექტორი 

ფანჯიკიძის # 1 ა (ყოფილი ბუდაპეშტი) თბილისი, საქართველო 
+995 322 200 220  
info@itvet.ge  
www.itvet.ge  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iswd.ge/eng/page/41
mailto:info@itvet.ge
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9 „ISET’-ის კვლევითი ინსტიტუტი 

სამეწარმეო განათლების გაძლიერება ფორმალურ განათლებაში 

პროექტის მიზანი 

პროექტის მიზანი იყო მეწარმეობის სწავლებაში საქართველოს პროფესიულ კოლეჯებში აღმოჩენილი 

ხარვეზების აღმოფხვრა საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის დანერგვის გზით. პროექტის ფარგლებში, 

რეალური ქართველი მეწარმეების ისტორიებზე დაფუძნებით შემუშავდა 8 ბიზნეს-ქეისი. ბიზნეს-ქეისებს 

აქვთ როგორც საგანმანათლებლო ასევე შთამაგონებელი დატვირთვა მომავალი ახალგზარდა 

მეწარმეებისათვის.  

ბიზნეს-ქეისებზე დაფუძნებული სწავლების პილოტირება მოხდა პარტნიორ კოლეჯებში 120 

სტუდენტისათვის. შემუშავებული სასწავლო მასალა თავს იყრის ე.წ. ბიზნეს-ქეისების წიგნში, რომელიც 

გამოყენებული იქნება მეწარმეობის სწავლებისას პროფესიულ კოლეჯებში.  

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ბიზნეს-ქეისები, რომლებიც დაფუძნებულია რეალური ქართველი 

მეწარმეების შთამაგონებელ ისტორიებზე. აღნიშნული სასწავლო რესურსი განკუთვნილია მეწარმეობის 

სწავლებისათვის პროფესიულ კოლეჯებში. დღეის მდგომარეობით, მეწარმეობის მოდული ნაკლებად 

ისწავლება ქართულ რეალურ მაგალითებზე დაყრდნობით.  

სამეწარმეო განათლებაზე ფოკუსირებით, ეს პროექტი მიზნად ისახავს უმუშევრობის შემცირებას 

ახალგაზრდებში და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას მცირე და საშუალო ბიზნეს-სექტორში (სოფლის 

მეურნეობა, მომსახურება, ხელნაკეთი ნივთების წარმოება).   

პროექტი დაეხმარა პროფესიულ კოლეჯებს უკეთ უპასუხონ შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. ბიზნეს-

ქეისებზე დაფუძნებული სწავლება ახალია პროფესიული განათლების სისტემისათვის საქართველოში. 

დღეის მდგომარეობით, მეწარმეობის მოდულის სწავლება უმეტესად ცალმხრივად მხოლოდ 

მასწავლებლის ლექციით შემოიფარგლება. შეზღუდულია ჯგუფური მუშაობები და დისკუსიები. ბიზნეს-

ქეისებზე დაფუძნებული სწავლების შემოღებით, სწავლება მეტად ინტერაქციულია. გამომდინარე იქიდან, 

რომ სტუდენტებს უწევთ წარმოიდგინონ თავი მეწარმეებად და თვითონ გადაჭრან პრობლემები, 

რომელთა წინაშე მეწარმეები იდგნენ,  მათი ჩართულობა და დაინტერესება ბევრად იმატებს.  

ქეისებზე დაფუძნებული სწავლება წარმატებით დაიტესტა სამ პარტნიორ კოლეჯში. პროექტი ხელს 

უწყობს კოლეჯების რეპუტაციის გაუმჯობესებას და პროფესიული განათლების მიმზიდველობის 

გაზრდას, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე დამსაქმებელთათვის. 

პროექტის მსვლელობისას, პარტნიორი კოლეჯებიდან 120 სტუდენტმა გაიარა ბიზნეს-ქეისებზე 

დაფუძნებული სწავლება. გარდა ამისა, 25 მასწავლებელი დატრენინგდა ბიზნეს-ქეისებზე დაფუძნებულ 

სწავლებაში. 

პროექტი განხორციელდა მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს, პროფესიული კოლეჯების „განთიადისა“ 

და „პრესტიჟის“ და „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრთან“ პარტნიორობით.   

ბიზნეს-ქეისების სახელმძღვანელო, ვიდეო რესურსებთან ერთად განთავსდება და ხელმისაწვდომია 

ონლაინ სივრცეში ყველა დაინტერესებული მხარისთვის: http://www.iset-pi.ge/index.php/en/social-

policy-projects/ongoing-projects/1853-strengthening-entrepreneurial-training-in-formal-tvet-system. 

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

http://www.iset-pi.ge/index.php/en/social-policy-projects/ongoing-projects/1853-strengthening-entrepreneurial-training-in-formal-tvet-system
http://www.iset-pi.ge/index.php/en/social-policy-projects/ongoing-projects/1853-strengthening-entrepreneurial-training-in-formal-tvet-system
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10 პროფესიული კოლეჯი მოდუსი 

თეორიაზე, პრაქტიკაზე და ვიზუალურ მედიაზე დაფუძნებულ დისტანციური 

სწავლების პროფესიული გადამზადების მოდელი 

პროექტის მიზანი 

პროექტი განხორციელდა სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსისა“ და კომპანია „ჯორჯიან მანგანეზის“ 

თანამშრომლობის შედეგად, სადაც პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ უზრუნველყო 

კომპანიაში დასაქმებულთა გადამზადება თეორიაზე, პრაქტიკაზე და ვიზუალურ მედიაზე დაფუძნებული 

დისტანციური სწავლების მოდელით.  

პროექტის ზოგადი ამოცანა იყო პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა და პროფესიული პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტების მიწოდება, 

დისტანციური სწავლების განხორციელების მეშვეობით. 

კონკრეტული მიზნები იყო: 

 პრაქტიკული მექანიზმების შემუშავება და მათი ინტეგრაცია დისტანციური სწავლების მეთოდში 

პროფესიული სწავლების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად; 

 ავტომექანიკოსის ვირტუალური, ინტერაქტიული სიმულატორის შექმნა და სწავლების პროცესში 

მისი გამოყენება, ეფექტურად სწავლებისა და დაკვირვების მიზნით,; 

 ქართულენოვანი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება მასწავლებელსა და მოსწავლეს 

შორის ეფექტური ინტეგრაციისა და რეგიონებში ენობრივი ბარიერის დაძლევის მიზნით.  

პრაქტიკული გაკვეთილები განხორციელდა „პრაქტიკულ ლაბორატორიაში“, რომელიც მოწყობილი იყო  

კომპანიის მიერ. დისტანციური სწავლების კურსი დაფუძნებულია ელექტრიკოსის პროფესიისთვის 

არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო სტანდარტებზე და განხორციელდა ჯორჯიან მანგანეზის 

სპეციფიური საჭიროებებიდან გამომდინარე, კომპანიის აქტიური  ჩართულობით. 

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა 

საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითს წარმოადგენს საქართველოში პირველად განხორციელებული 

დისტანციური სწავლების ქართულენოვანი კურსი, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის საჭიროებებზე 

არსებული პროგრამის მოდიფიცირებას და მორგებას, რაც დისტანციურად პროგრამის თეორიული და 

პრაქტიკული კომპონენტების სწავლების საშუალებას იძლევა. მსგავსი მეთოდოლოგიის გამოყენება 

შესაძლებელია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში პირდაპირ სამუშაო ადგილებზე, რათა მოხდეს 

სავალდებულო პროფესიული მოდულების სწავლება, რომლებიც განსაზღვრულია ჩარჩო დოკუმენტის 

მიერ.  

კარგი პრაქტიკის კონკრეტული შედეგები: 

 დისტანციური სწავლების პროგრამა ქართულენოვანი ინტერფეისით; 

 ავტომექანიკოსის მოკლევადიანი თეორიული და პრაქტიკული კურსი, რომელიც განხორციელდა 

პილოტირების რეჟიმში დისტანციური სწავლების მეთოდით; 

 ვირტუალური სიმულატორი  ავტომექანიკოსებისთვის; 

 „დისტანციური სწავლების კურსის“  მასწავლებლის სახელმძღვანელო; 

პროექტის ფარგლებში, კერძო სექტორისა და პროფესული საგანმანათლებლო დაწესებულებას შორის 

მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, შესაძლებელი გახდა სამუშაო ადგილზე ცოდნის მიწოდება და 

პრაქტიკული უნარების განვითარება, საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დისტანციური 

სწავლებით, ვირტუალური სიმულაციისა და ინტერაქტიული ვიზუალური მედია საშუალებების 

გამოყენებით. კომპანიის მიერ მოეწყო საკლასო ოთახი პრაქტიკული გაკვეთილების ჩატარებისთვის, ასევე 
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კომპანიის წარმომადგენლების ჩართულობით შეიქმნა სხვადასხვა პროფესიისთვის პროფესიული 

განათლების კურსების მოდელები და მათი სწავლება სამუშაო ადგილიდან მოუწყვეტლად. მსგავსი 

მიდგომა შეიძლება განხორციელდეს ქვეყნის მასშტაბით ნებისმიერ წერტილში და დისტანციური 

სწავლება მიწოდებული იყოს იმ სასწავლო დაწესებულებიდან, რომელსაც ამა თუ იმ დარგში საუკეთესო 

კომპეტენცია გააჩნია. 

ელექტრონული პლატფორმა და სიმულატორი განთავსებულია კოლეჯის ვებ-გვერდზე და 

ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის: www.modusi.ge  

პროექტის განხორციელების ფოტოები 

  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
კარლო კერვალიშვილი 

დირექტორი  
+995 599 295 090  
k.kervalishvili@modusi.ge  
www.modusi.ge  

 

 

http://www.modusi.ge/
mailto:k.kervalishvili@modusi.ge
http://www.modusi.ge/

