
არაფორმალური პროფესიული განათლების
აღიარების მეთოდოლოგია

2017 წელი



ტრენინგის თემატიკა

30 სექტემბერი
 არაფორმალური განათლების აღიარების კონცეფცია და მიდგომები 

საქართველოში
 არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესი და პროცედურები
 კონსულტანტის როლი არაფორმალური აღიარების პროცესში
 დოკუმენტების შეგროვება, შეფასება და სერტიფიცირება
 არაფორმალური განათლების აღიარებისას გამოყენებული შეფასების 

მეთოდები
 გადაწყვეტილების მიღება აღიარების შესახებ

.



ტრენინგის თემატიკა

1 ოქტომბერი
 არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების 

პილოტაჟის გამოცდილება

 პრაქტიკული დავალება

 ტრენინგის შეჯამება

.



 პირის მიერ არაფორმალურ გარემოში შეძენილი ცოდნის,

უნარების და კომპეტენციების შეფასება (სწავლის შედეგების

დადასტურება) განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე

 აღიარება ხორციელდება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ

 აღიარება დასტურდება სერთიფიკატით

.

აღიარება



არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმის

ამოქმედების მთავარ საფუძველს წარმოადგენს პროფესიული

განათლების განვითარების 2013-2020წწ სტრატეგიის ერთ-ერთი

მიზანი - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების

მოდულარიზაცია.

.

არაფორმალური განათლების აღიარების კონცეფცია 
და მიდგომები საქართველოში



საქართველოში  არაფორმალური 
განათლების აღიარების საჭიროება

 საგანმანათლებლო პროგრესის მხარდაჭერა - განათლების

ხელმისაწვდომობაზე ბარიერების მოხსნა

 შრომის ბაზარზე მოთხოვნა გამოცდილ და კვალიფიციურ

კადრებზე

.



სამიზნე ჯგუფები და ბენეფიციარები

 დასაქმებული ზრდასრული მოსახლეობა

 უმუშევარი ზრდასრული მოსახლეობა

 დაბრუნებული მიგრანტები

 სსსმ პირები

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
განხორციელება საქართველოში

საქართველოში არაფორმალური განათლების აღიარების სისტემის
დანერგვისას გასათვალისწინებელია, რომ პროფესიული განათლების
სისტემის რეფორმები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს

 კომპეტენციებს დაფუძნებული პროფესიული განათლების სისტემა
ახალი შემოტანილია

 ახალი პროცედურების დასანერგად საჭიროა საკანონმდებლო
ცვლილებები, ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების
გაძლიერება

 პოტენციური ხარჯები დამოკიდებულია სექტორების და
კვალიფიკაციის მოთხოვნაზე

.



w №8/ნ არაფორმალური პროფესიული განათლების 
აღიარების პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ

 არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება დასაშვებია I-III საფეხურების ფარგლებში 
ყველა პროფესიისათვის, გარდა რეგულირებადი პროფესიებისა.

 აღიარებას ახდენს შესაბამისი საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
განმახორციელებელ დაწესებულებაში არსებული კომისია. კომისიის წევრების დანიშვნა ხდება
დირექტორის მიერ გამოცემული აქტით.

 კომისიის შემადგენლობაში შედიან:
• დამსაქმებელთა წარმომადგენელი; 
• საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი (დაწესებულების სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრი); 
• შესაბამისი დარგის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლები;
• დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენელი.

 განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 
თვეს. 

.



 ფორმალური განათლება

 არაფორმარული განათლება

 ინფორმარული განათლება

.



არაფორმალური განათლება 
(non‐formal learning)

დაგეგმილი აქტივობები, რომლებიც:

 ორგანიზებულია ფორმალური განათლების სისტემის გარეთ

 მკაფიოდ არ განსაზღვრავს სწავლებას, მაგრამ მოიცავს
სწავლების მნიშვნელოვან ელემენტებს

 წინასწარ განზრახულია/დაგეგმილია მაძიებლის მიერ

.



არაფორმალური განათლება 
(non‐formal learning)

 სამუშაოსთან დაკავშირებული ტრენინგ კურსები

 ონლაინ ან დისტანციური სწავლება

 სპორტის პროგრამები

 პროფესიული კონფერენციები

 საღამოს კლასები

.



ინფორმალური განათლება 
(informal learning) 

 მაძიებლის მხრიდან განუზრახველი/უნებლიე პროცესი

 არასტრუქტურირებული და არაორგანიზებული აქტივობების
ციკლი

 ყოველდღიური აქტივობებიდან მიღებული ცოდნა და შეძენილი
უნარები

 ექსპერიმენტული სწავლება და თვით-სწავლა

.



ინფორმალური განათლება 
(informal learning) 

.

 ცხოვრებისეული გამოცდილება

 საოჯახო ტრადიციები

 საოჯახო საქმე

 სამსახურებრივი გამოცდილება



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პროცესი

იდენტიფიცირება 

დოკუმენტირება 

შეფასება 

გადაწყვეტილება
.



იდენტიფიცირება 

მისწრაფებები

სარგებელი

სტანდარტები

გამოცდილება

გამოწვევები

შემდეგი

ნაბიჯები

.



მისწრაფებები

 რისი მიღწევა სურს მაძიებელს? 

 რა მიზნის მისაღწევად ესაჭიროებათ ფორმალური სერტიფიცირება?  

 აქვს თუ არა მაძიებელს რაიმე გამოცდილება, რომელიც მხარს დაუჭერს 

არაფორმალური განათლების აღიარებას?

 რამდენად რეალისტურია მაძიებლის მისწრაფებები?  

 არსებობს თუ არა უფრო ხელსაყრელი გზა?  

.



სარგებელი

 არსებული უნარების და ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტის
ფლობა

 დასაქმების შესაძლებლობა

 დაწინაურების შესაძლებლობა

 ხელმისაწვდომი და სწრაფი გზა კომპეტენციის დასადასტურებლად

.



სტანდარტები

 გაცნობილია თუ არა მაძიებელი კონკრეტულ სტანდარტს?

 რომელი სტანდარტები შეესაბამება მაძიებლის მისწრაფებებსა
და მიზნებს?

 სტანდარტების მოთხოვნების განხილვა

 სწავლების შედეგებისა და შესრულების კრიტერიუმების
განმარტება

.



გამოცდილება

 წინა და მიმდინარე სამუშაო გამოცდილების (არსებულის
შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია

 ნაკლებად ფორმალური სწავლების შედეგად შეძენილი ან
მიმდინარე უნარების იდენტიფიცირება

 ჰობი, ინტერესები, უნარები, გართობა - შესაძლო მხარდამჭერი
კავშირების იდენტიფიცირება

.



გამოწვევები

 გამოცდილებების იდენტიფიცირება, მტკიცებულების
მოგროვება და სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა

 მაძიებლის მხარდაჭერა, მოტივირება და წახალისება

 გადაწყვეტილებების ერთობლივად განხილვა

.



შემდეგი ნაბიჯები

 წინა და მიმდინარე გამოცდილების მტკიცებულებების
შეგროვების პროცესის დაგეგმვა

 შეთანხმებულად მოქმედება

 დროის მენეჯმენტი

 რეგულარული შეხვედრები პროგრესის განსახილველად

.



.

 წაიკითხეთ ჰენდაუტი N1 და წყვილებში
განიხილეთ შეხვედრის ფორმა დანართი A

 რამდენად გასაგებია მოცემული განმარტება
და რამდენად მისაღებია მოცემული ფორმა?

კონსულტანტსა და მაძიებელს შორის 
შეხვედრის ჩანაწერის ფორმის განხილვა



დოკუმენტირება 

დაგეგმვის 
ჩანაწერები 

პირდაპირი 
მტკიცებულება

არაპირდაპირი 
მტკიცებულება

თვითრეფლექსიის 
მტკიცებულებები

სტანდარტები

პორტფოლიო

.



დაგეგმვის ჩანაწერები

 მაძიებელსა და კონსულტანტს შორის გამართული
შეხვედრების ჩანაწერების შენახვა

 არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის პროგრესზე
დაკვირვება

 მაძიებლისთვის სხვადასხვა მტკიცებულებების 
სტრუქტურირებაში რჩევების ჩანაწერების დახმარება 

.



მტკიცებულებები

პირდაპირი 
მტკიცებულება

არაპირდაპირი 
მტკიცებულება

თვითრეფლექსიის 
მტკიცებულება

.



.

მტკიცებულებების სახეების გარჩევა

 გაეცანით ჰენდაუტს N2

 წყვილებში შეუსაბამეთ მაძიებლის მიერ შესაძლო 
წარმოსადგენი მტკიცებულებები შესაბამის 
კატეგორიას



პირდაპირი მტკიცებულების
მაგალითები

სამუშაო ადგილზე დაკვირვება

უნარების დემონსტრაცია

ვიდეოები, ფოტოები

აუდიო ფაილები

კომპეტენციას დაფუძნებული წინა 
შეფასებები  

წინა კურსების დავალებები, ანგარიშები 
და დოკუმენტაცია 

წერილები, ანგარიშები ან მემოები სამუშაო 
ადგილიდან 

არაპირდაპირი მტკიცებულების
მაგალითები

სამუშაოს სპეციფიკაციები ან პოზიციის 
აღწერილობა

CV ან რეზიუმე

სია ან სამუშაო ფურცელი  

ვიზუალური პრეზენტაციები ან 
დაწერილი სიტყვა

კურსზე დასწრების ჩანაწერები  

წინა დამსაქმებლების მიერ დაწერილი 
რეკომენდაციები

სამუშაო ადგილზე ტრენინგის ჩანაწერები 

სერთიფიკატები ან კვალიფიკაციები

აღრიცხვის ჟურნალი და შესრულების სხვა 
ჩანაწერები

თვითრეფლექსიის
მტკიცებულების მაგალითები

განხორციელებული სამუშაოს
შესახებ წერილობითი 

ანგარიშები

დღიური 

არაფორმალური განათლების 
აღიარების კონსულტანტთან
პროფესიული განხილვის 

ჩანაწერები

ამონარიდები .



სტანდარტები

 შერჩეული სტანდარტების ხელმისაწვდომობა
კონსულტანტისათვის და მაძიებლისთვის

 მტკიცებულების სტანდარტებთან შესაბამისობის
თანმიმდევრულობა

 მცირე მტკიცებულების მნიშვნელობა სწავლების შედეგის ან
შესრულების კრიტერიუმის დასადასტურებლად

.



LO 1

PC 1

დასრულებული
პროდუქტის

ფოტო

აღრიცხვის
ჟურნალი

დაკვირვების
ანგარიში

LO 1

PC 2
დასრულებული
პროდუქტების

ფოტოები

დაწერილი
უკუკავშრი

დავალების
ინსტრუქციები

აღრიცხვის
ჟურნალი

ხელმძღვანელის
განაცხადი

LO 2

PC 1

?მტკიცებულების სტანდარტებთან
შესაბამისობა

.



პორტფოლიო
 შეგროვებული მტკიცებულები თავსდება პორტფოლიოში

 მტკიცებულებები კავშირშია შესაბამის სწავლის შედეგებთან
და შესრულების კრიტერიუმებთან

 საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტანტი იღებს რჩევას
შემფასებლისგან

 დასრულებული პორტფოლიო გადაეცემა შემფასებლებს

.



.

მტკიცებულებების სწავლის შედეგებთან/შესრულების 
კრიტერიუმებთან შესაბამისობა

 წაიკითხეთ ჰენდაუტი N3 და წყვილებში 
განიხილეთ მტკიცებულებების სწავლის 
შედეგებთან/შესრულების კრიტერიუმებთან 
შესაბამისობის ფორმა დანართი B

 რამდენად გასაგებია მოცემული განმარტება და 
რამდენად მისაღებია მოცემული ფორმა?



შეფასება

საკმარისი?

ნამდვილი?

მიმდინარე?

რამდენად არის მტკიცებულება....

.



საკმარისი

 არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულება, იმისთვის რომ
შერჩეული სტანდარტები სრულად დააკმაყოფილოს?

 მაძიებელთან ინტერვიუ შესაძლებელია საჭირო იყოს ცოდნის
დასადასტურებლად

 ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, მაძიებელს შესაძლებელია
მოუხდეს უნარების დემონსტრირება

 არსებობს თუ არა ხარვეზები?

.



ნამდვილი

 რამდენად ავთენტურია პირდაპირი მტკიცებულებები?

 ვის მიერ არის წარმოებული რეფლექსიის ანგარიშები?

 ინტერვიუს განმავლობაში მაძიებელს შესაძლებელია ეთხოვოს
მტკიცებულების ახსნა/განმარტება, მტკიცებულების შესახებ
შეკითხვებზე პასუხის გაცემა.

 ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, მაძიებელს შესაძლებელია
ეთხოვოს უნარების დემონსტრირება

.



მიმდინარე

 შეგროვებული მტკიცებულებები უკავშირდება თუ არა
ამჟამინდელ სამუშაოს?

 მტკიცებულება, რომელიც მოიცავს 10 წლის წინ შესრულებულ
სამუშაოს, არ ადასტურებს რომ მაძიებლის კიდევ
კომპეტენტურია

 ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია საჭირო გახდეს
უნარების დემონსტრირება

.



შეფასება
არაფორმალური განათლების აღიარების შეფასების პროცესის შედეგია
ორიდან ერთ-ერთი გადაწყვეტილება:

 არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ დაკმაყოფილდა მთლიანი ან
ნაწილობრივი კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის საჭირო შეფასების
მოთხოვნები. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მაძიებლის
სერტიფიცირება.

 მტკიცებულებები არ არის საკმარისი. ამ შემთხვევაში მაძიებელს
მიეწოდება უკუკავშირი და ეძლევა შესაძლებლობა შექმნას ახალი ან
დამატებითი მტკიცებულება, ან მონაწილეობა მიიღოს
საგანმანათლებლო საქმიანობაში და განივითაროს დამატებითი
უნარები და ხელახლა გაიაროს შეფასება. .



.

მტკიცებულებების სახეების გარჩევა

 წაიკითხეთ ჰენდაუტი N4 და წყვილებში 
განიხილეთ მტკიცებულებების სწავლის 
შედეგებთან/შესრულების კრიტერიუმებთან 
შესაბამისობის ფორმა დანართი C

 რამდენად გასაგებია მოცემული განმარტება რა 
რამდენად მისაღებია მოცემული ფორმა?



იმ შემთხვევაში, თუ ხდება მთლიანი ან ნაწილობრივი
მოდულური პროფესიული კვალიფიკაციის აღიარება,
მაძიებელს მიენიჭება იგივე სერტიფიკატი, რაც მიენიჭება
წარმატებულ სტუდენტებს ფორმალური პროფესიული
განათლების დასრულებისას სისტემაში.

.

სერტიფიცირება



მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
არაფორმალური განათლების
აღიარების პროცესში ჩატარებული
ყოველი შეფასება გადის ორივე,
შიდა და გარე ხარისხის
უზრუნველყოფის პროცესს -
საქართველოს პროფესიული
განათლების ხარისხის
უზუნველყოფის ჩარჩოს
მოთხოვნების შესაბამისად.

თვით-შეფასება

დაწესებულების 
ავტორიზაცია

პროგრამული 
ავტორიზაცია 

შიდა შემოწმება 
(ვერიფიკაცია)

გარე შემოწმება 
(ვერიფიკაცია)

მონიტორინგი
(ინსპექცია)

.



მადლობა ყურადღებისთვის

.



არაფორმალური პროფესიული განათლების 
აღიარების პილოტაჟის გამოცდილება

2017 წელი



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პროცედურის განხორციელების 4 ეტაპი

იდენტიფიცირება 

დოკუმენტირება 

შეფასება 

გადაწყვეტილება

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 წესის დამტკიცება

 განაცხადების მიღების ვადების განსაზღვრა

 კომისიის შექმნა

 კონსულტანტის დანიშვნა და ფუნქციების განსაზღვრა

 კონსულტანტის და კანდიდატის შეხვედრები

 კონსულტანტის კომისიასთან კომუნიკაცია

 პორტფოლიოს შედგენა და კომისიისთვის გადაცემა

 კომისიის გადაწყვეტილება კანდიდატთან შეხვედრის შესახებ

 კანდიდატის წარდგენა კომისიის წინაშე

 გადაწყვეტილების დოკუმენტირება .



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 დაწესებულებაში წესის დამტკიცება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 3 თებერვლის N8/ნ

ბრძანებით დამტკიცებული „არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების 

პირობებისა და წესის“ დაწესებულებაზე მორგება და ბრძანებით დამტკიცება.

წესის განხილვა

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 განაცხადების მიღების ვადების განსაზღვრა

დაინტერესებული პირების - კანდიდატების მიერ დაწესებულებაში განცხადებით მიმართვის
თარიღების და წარმოსადგენი დოკუმენტების განსაზღვრა.

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 კომისიის შექმნა

დამტკიცებული წესით განსაზღვრული შემადგენლობით არაფორმალური პროფესიული
განათლების აღიარების არამუდმივმოქმედი კომისიის წევრების განსაზღვრა.

განცხადებების განხილვა

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 კონსულტანტის დანიშვნა და ფუნქციების განსაზღვრა

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პროცესების სამართავად კონსულტანტის
დანიშვნა და მისი ფუნქციების განსაზღვრა.

ბრძანების განხილვა

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 კონსულტანტის და კანდიდატის შეხვედრები
კონსულტანტის მიერ:

კანდიდატის ინფორმირება სტანდარტების შესახებ;

კანდიდატის მოტივირება, დახმარება, მხარდაჭერა;

კანდიდატის პორტფოლიოს შედგენის პროცესში მისი ჩართვა;

სამომავლო ნაბიჯების დაგეგმვა და სარგებელის ჩვენება.

შეხვედრის ჩანაწერების განხილვა

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 პორტფოლიოს შედგენა და კომისიისთვის გადაცემა

მოწესრიგებული პორტფოლიოს (თანმიმდევრული, სტრუქტურირებული, გასაგები ჩანაწერებით)
კომისიისთვის გადაცემა შესაფასებლად.

პორტფოლიოს განხილვა

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 კანდიდატის წარდგენა კომისიის წინაშე

კანდიდატის ინფორმირება შეხვედრამდე მინიმუმ 1 დღით ადრე;

კანდიდატის უფლება კონსულტაციის მიღების შესახებ;

კანდიდატის მზაობა კომისიის დავალების შესრულების შესახებ.

თანხმობის ფურცლის განხილვა

.



არაფორმალური განათლების აღიარების 
პილოტაჟის ეტაპები

 გადაწყვეტილება და დოკუმენტირება

მტკიცებულებების და შეხვედრის შედეგებით კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება.

გადაწყვეტილების ოქმით გაფორმდება და მასში იმ კომპეტენციების მითითება, რომელთა ფლობა
დადასტურდა ან/და ვერ დადასტურდა

გადაწყვტილების შემადგენლობა:

დაწესებულების დასახლება, თარიღი, ადგილი და განმცხადებლის ვინაობა.

ოქმის განხილვა და გაცემული ცნობა .



ჯგუფური მუშაობა
შერჩეული მოდულის ფარგლებში;
 გააკეთეთ მტკიცებულებების ჩამონათვალი;
 გაიარეთ იდენტიფიცირების ეტაპი კანდიდატთან

ერთად;
 მოახდინეთ კანდიდატთან გასაუბრების დოკუმენტირება

და გადაეცით პორთფოლიო კომისიას;
 ჩაატარეთ კომისიის სხდომა და დაგეგმეთ კანდიდატთან

შეხვედრა
 მიიღეთ გადაწყვეტილება და დაასაბუთეთ.

.



შეკითხვები?

.



გთხოვთ, შეავსოთ უკუკავშირის ფორმა.

.



მადლობა ჩართულობისთვის !

.



 

ჰენდაუტი N1 

ეს არის ყველა მაძიებლისათვის არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის დასაწყისი. ეს არის ეტაპი, როდესაც მაძიებელი  პირველად  
ხვდება/ეკონტაქტება  არაფორმალური განათლების აღიარებაზე  პასუხისმგებელი ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილ პირს (კონსულტანტს), რომელიც  
კონსულტანტის ფუნქციას ასრულებს.  

კონსულტანტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი (მენეჯერი, ხელმძღვანელი, მენტორი, გამოცდილი კოლეგა, მასწავლებელი ან ინსტრუქტორი) 
რომელსაც აქვს საჭირო ცოდნა და უნარები, რათა მაძიებელს გაუწიოს სათანადო კონსულტაცია საჭირო მტკიცებულებების შეგროვების/შექმნის შესახებ, 
ასევე თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილოს მაძიებელმა შესაბამისი პროფესიული ან საგანმანათლებლო სტანდარტები. 

კონსულტაცია  (და ხელმძღვანელობა) აუცილებელია მაძიებელთათვის   აღიარებასთან დაკავშირებული სწორი  გადაწყვეტილებების მისაღებად. 
მაძიებლებს სჭირდებათ დახმარება იმის   გასაცნობიერებლად, თუ ის უნარები და ცოდნა, რომლის აღიარებაც მათ სურთ, რამდენად  უკავშირდება 
პროფესიულ ან საგანმანათლებლო სტანდარტებს, რომლის მიხედვითაც  მოხდება აღიარება; ასევე თუ როგორ შეფასდება  მაძიებლის მიერ მიწოდებული 
მტკიცებულებები, როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ასევე დასაქმების ადგილიდან 

არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის ამ ეტაპზე  კონსულტანტის ფუნქციაა მაძიებელს დაეხმაროს შემდეგი მიმართულებით:  
 არაფორმალური განათლების აღიარების იდენტიფიცირება/განსაზღვრა;  
 არაფორმალური განათლების აღიარების პოტენციური სარგებელის იდენტიფიცირება/განსაზღვრა;  
 ყველაზე შესაფერისი პროფესიული ან საგანმანათლებლო სტანდარტების იდენტიფიცირება/ განსაზღვრა რომელიც აკმაყოფილებს მის 

საჭიროებებს - წინა საგანმანათლებლო გამოცდილებას 
 იმის იდენტიფიცირება/განსაზღვრა რამდენად საჭიროა  სერტიფიცირება  
  იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მაძიებლის  მოლოდინი არაფორმალური განათლების აღიარების შესახებ არის რეალისტური. 

მაძიებელთან შეხვედრები შეიცავს შემდეგ ეტაპებს: 
• ნაბიჯების იდენტიფიცირება, რაც საჭიროა არაფორმალური განათლების აღიარების მიზნების მისაღწევად; 
• პრობლემების იდენტიფიცირება და მაძიებლის დახმარება  მათი გამკლავების გზების ძიებაში;  
• ძლიერი სფეროების იდენტიფიცირება  და როგორ უნდა გამოიყენოთ ისინი; 
• წინა საგანმანათლებლო  გამოცდილების იდენტიფიცირება;  
• მტკიცებულებების იდენტიფიცირება, რომელიც ადასტურებს პირის წინა სწავლებას/განათლებას.  
- ისევე, დახმარება და უკუკავშირის  მიცემა, რაც დაეხმარება მაძიებელს  თავდაჯერებაში. 
 
კონსულტანტთან შეხვედრები ფორმდება ჩანაწერის სახით. კონსულტანტთან შეხვედრის ჩანაწერი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

 შეხვედრების თარიღები; 
 განხილული საკითხები;  
 შესაბამისი სასწავლო გამოცდილების იდენტიფიცირება;  
 მტკიცებულებები,  რომ წინმსწრები განათლება პოტენციურად შეესაბამება  შერჩეული სტანდარტებს 
  ნებისმიერი შემდგომი აქტივობა - ვის მიერ და რა როდის. 



 
დანართი A 

კონსულტანტსა და მაძიებელს შორის შეხვედრის ჩანაწერი  
კონსულტანტი:     მაძიებელი: 

მოდული/ კვალიფიკაცია (თუ ცნობილია): 

შეხვედრის 
თარიღი 

განხილული თემები/ 
შესრულებული აქტივობები  

იდენტიფიცირებული 
საგანმანათლებლო 

გამოცდილება  

ხელმისაწვდომი 
მტკიცებულებების ბუნება სამომავლო ნაბიჯები 

 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

   

  



 
კონსულტანტსა და მაძიებელს შორის შეხვედრის ჩანაწერი (ნიმუში) 
კონსულტანტი: ნინო ქუთათელაძე      მაძიებელი: დონალდ პეტერსონი  

მოდული/ კვალიფიკაცია (თუ ცნობილია): პერსონალის მართვის მოდული   Ref No. A234654 

 

შეხვედრის 
თარიღი 

განხილული თემები/ 
შესრულებული აქტივობები  

იდენტიფიცირებული 
საგანმანათლებლო 

გამოცდილება  

ხელმისაწვდომი 
მტკიცებულებები  

 

სამომავლო ნაბიჯები 

 
 
10/03/16 
 
 
 

პირველადი შეხვედრა.  
მაძიებლის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება 
და დონალდის შეხედულებების განხილვა 
VNFIL-ზე. დონალდი კოლეჯის დასრულების 
შემდეგ რამდენიმე წელია რაც ოფისში 
მუშაობს. გასულ წელს მას მისცეს  დამწყები 
მენეჯერის როლი - რომელიც უკვე 
გაფართოვდა და ახლა  ევალება პატარა 
გუნდის მართვა. დონალდმა ბევრი რამ 
შეისწავლა სამუშაოს შესრულებისას,  
წიგნებიდან და კოლეგებისგან, და ახლა სურს 
მისი უნარების ფორმალური აღიარება. 

განხილულ იქნა დონალდის 
ყოველდღიური  
პასუხისმგებლობები, რაც   
მართვას უკავშირდებოდა. 
მოდული - პერსონალის 
მართვა-  განისაზღვრა  
როგორც დონალდის 
მოვალეობების შესაბამისი 
მოდული. 

 დონალდ გადაეცა 
მოდულის ასლი.  
 
მომდევნო 2 კვირის 
განმავლობაში, ის 
აღრიცხავს 
საქმიანობებს და 
გამოცდილებას რაც 
შეესაბამება  სწავლის 
შედეგებსა და 
შესრულების 
კრიტერიუმებს.  

 
 
24/03/16 
 
 
 

მართვის ამოცანების განხილვა  და 
მტკიცებულებების შეგროვების შესახებ 
მსჯელობა. 

 შეხვედრებია მომზადება და 
გაძღოლა. 

 გუნდური გარემოში მუშაობა 
 ინტერვიუების ჩატარება 
 პრეზენტაციების დაგეგმვა 
და მომზადება  

 პრობლემის გადაჭრა 
 მითითებებისა და რჩევების 
მიცემა  

 ინტერვიუები 
 საბიუჯეტო გეგმები და 
მონიტორინგი 

 სხდომის ოქმები / 
დღის წესრიგი 

 სამოქმედო გეგმები 
 პრეზენტაციები 
  ინტერვიუს 
ჩანაწერები 

 მისი გუნდის 
წევრების / 
მენეჯერის 
ჩანაწერები 
განხილული  
დონალდთან 
ერთად. 

 

დონალდმა მიიღო 
რჩევა დაიწყოს 
მტკიცებულებათა  
მაგალითების 
შეგროვება, და 
დაიწყოს მათი 
დაკავშირება სწავლის 
შედეგებთან და 
შესრულების 
კრიტერიუმებთან.   
 
პროგრესი განხილული 
იქნება შემდეგ 
შეხვედრაზე  

დანართი  A1 



 

 



 

 

ჰენდაუტი N2 

შეუსაბამეთ მაძიებლის/კანდიდატის მიერ შესაძლო წარმოსადგენი მტკიცებულებები 

შესაბამის კატეგორიას: 

 

 სამუშაო ადგილზე ტრენინგის ჩანაწერები  
 სერთიფიკატები ან კვალიფიკაციები 
 CV ან რეზიუმე 
 ამონარიდები  
 არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტთან პროფესიული განხილვის 

ჩანაწერები 
 აუდიო ფაილები 
 აღრიცხვის ჟურნალი და შესრულების სხვა ჩანაწერები   
 განხორციელებული სამუშაოს შესახებ წერილობითი ანგარიშები  
 დღიური  
 ვიდეოები 
 ვიზუალური პრეზენტაციები ან დაწერილი სიტყვა 
 კომპეტენციაზე დაფუძნებული წინა შეფასებები   
 კურსზე დასწრების ჩანაწერები   
 სამუშაო ადგილზე დაკვირვება 
 სამუშაოს სპეციფიკაციები ან პოზიციის აღწერილობა 
 სია ან სამუშაო ფურცელი   
 უნარების დემონსტრაცია 
 ფოტოები 
 წერილები, ანგარიშები ან მემოები სამუშაო ადგილიდან  
 წინა დამსაქმებლების მიერ დაწერილი რეკომენდაციები 
 წინა კურსების დავალებები, ანგარიშები და დოკუმენტაცია 

პირდაპირი არაპირდაპირი თვითრეფლექსია 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



ჰენდაუტი N3 

მას შემდეგ, რაც მაძიებელი  და კონსულტანტი შეთანხმდებიან  შესაბამის სასწავლო 
გამოცდილებაზე - და მასთან დაკავშირებულ მტკიცებულებებზე, - შესაძლოა ერთდროულად 
დაიწყოს ამ  მტკიცებულების შეგროვების და დოკუმენტირების პროცესი.  მაძიებელი თავად 
აგროვებს ცოდნისა და უნარების შესახებ მტკიცებულებებს.   
მტკიცებულება ადასტურებს იმას, თუ მაძიებელს რისი გაკეთება შეუძლია. ეს არის მის მიერ 
შესრულებული სამუშაოს მტკიცებულება ან, შეიძლება ეს იყოს მაძიებლის  სამუშაო უნარების 
შესახებ  წერილობითი დადასტურება  იმ პირის მხრიდან, ვინც აკვირდებოდა მაძიებელს.  ეს 
პირი შეიძლება იყოს მაძიებლის  ხელმძღვანელი ან ფასილიტატორი, მენტორი, 
მომხმარებელი ან კლიენტი. 
მაძიებლის მხრიდან მოწოდებული მტკიცებულებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ 
დოკუმენტებს:    

 რეზიუმე / CV; 
 მნიშვნელოვანი  სამუშაო გამოცდილების შესახებ  ანგარიშები; 
 ტრენინგზე დასწრების შესახებ სასწავლო ჩანაწერი და სერტიფიკატები; 
 სამუშაო ჩანიშვნები და ჩანაწერი; 
 რეკომენდატორის მიერ დამოწმებული არტეფაქტები ან / და ფოტომასალა 
 ვიდეო ჩანაწერები პრეზენტაცია (ები).  

მიუხედავად იმისა, რომ კონსულტანტმა შესაძლოა დააკვალიანოს მაძიებელი 
მტკიცებულებების შეგროვებაზე (შექმნაზე)  და  მოამზადოს შეფასებისათვის, ის არ უნდა 
ჩაერიოს  მტკიცებულებების  შეგროვების პროცესში. მაგალითად, კონსულტანტი შესაძლოა  
მაძიებელს დაეხმაროს გამოცდილების საფუძველზე მიღებული განათლების მტკიცებულების 
იდენტიფიცირებაში,  მაგრამ  ის არ უნდა ჩაერიოს თვითრეფლექსიის ანგარიშების 
მომზადებაში (მაგალითად მაძიებლის მიერ წარმოებული დღიური,  სასწავლო ჟურნალის 
ჩანაწერები, ან კონსულტანტთან წარმოებული პროფესიული დისკუსიის ჩანაწერი და სხვა) 
არაფორმალური განათლების აღიარების დოკუმენტური მტკიცებულებები  როგორც წესი 
იკრიბება  პორტფოლიოში. ეს შეიძლება იყოს  ელ.პორტფოლიოც. ასეთი პორტფოლიოები 
შესაძლებლობას იძლევა ერთად მოვუყაროთ თავი ტექსტებს, აუდიო, გრაფიკულ და ვიდეო 
მასალებს. პორტფოლიო კარგად უყრის თავს მაძიებლის გამოცდილებას და ასახავს 
მაძიებლის მიღწევებს და წარმატებებს.    
მაძიებლის პასუხისმგებლობაა, კონსულტანტის ხელმძღვანელობით ნათლად აჩვენოს, თუ 
შეკრებილი მტკიცებულებები რამდენად აკმაყოფილებს შესაბამისი პროფესიული თუ 
საგანმანათლებლო სტანდარტების მოთხოვნებს. 
ყველა მტკიცებულება ნათლად უნდა უკავშირდებოდეს სტანდარტში მოცემული კონკრეტულ 
სწავლის შედეგებს, შესრულების კრიტერიუმებს. 
თუ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები, ხოლო დამატებითი მტკიცებულებების   მოძიება ვერ 
ხერხდება, მაძიებელს შეიძლება  ვურჩიოთ, რომ იგი ჯერ არ არის მზად  შეფასებისათვის და 
არ გავიდეს შეფასებაზე. ასეთ შემთხვევაში, მაძიებელმა უნდა მიმართოს შესაბამის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებას, იმისათვის რომ განივითაროს ის უნარ-ჩვევები, რაც 
შეფასების  პროცესის დაწყებაში დაეხმარება.  
შესაძლებელია, რომ  მტკიცებულებებთან დაკავშირებული გარკვეული ხარვეზები თავად  
შეფასების პროცესის დროს გასწორდეს - მაგ უნარების დემონსტრირებით, შემფასებელთან 
სტრუქტურირებული ინტერვიუს/ და / ან ზეპირი ამოკითხვის საფუძველზე  შესაძლოა 
შესწორდეს ხარვეზები მოსწავლის მტკიცებულებებში.  



 

 

 

 

 

   

 

სახელი:                                                                               I.D. No.    
 

პორტფოლიოს მტკიცებულებები 
 
მოდული:                                                                            Ref. No.    
    

მტიცებულების 
No 

მტკიცებულების აღწერა  
სწავლის შედეგები 
და  შესრულების 
კრიტერიუმები 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

დანართი B 



 

 

 

 

Name:   დინალდ პეტერსონი                                               I.D. No.   24354799 
 

პორტფოლიოს მტკიცებულების ინდექსი (ნიმუში) 
 
მოდული:   პერსონალის მართვა                                          Ref. No.   A234654 
    
მტიცებულების  

No 
მტკიცებულების აღწერა  

სწავლის 
შედეგები და  
შესრულების 
კრიტერიუმები 

001 სამოქმედო გეგმა 1a 
002 განცხადების ასლი 1a, 1b 
003 კორპორატიული გეგმის ასლი 1c 
004 მენეჯერთან შეხვედრის ჩანიშვნები  1a, 1b, 1c 
005 ოქმი #1 2a 
006 სტრატეგიული დაგეგმვის  პრეზენტაცია 2b 
007 შეფასების შეჯამების პრეზენტაცია 2c 
008 ინტერვიუს დაგეგმვის ასლი  3a 
009 პირველი შეხვედრის ჩანაწერი  3b 
010 ინდივიდუალური თანამშრომლის მიზნები  3b, 3c 
011 დეპარტამენტის მიზნები  3c 
012 მენეჯერების შეხვედრის ოქმი  4a 
013 დეპარტამენტის შეხედრების ოქმი  4a 
014 სამოქმედო გეგმა  4a, 4b 
015 პირადი განცხადება  4,a, 4b, 4c 
016 დეპარტამენტის მუშაობის  გეგმა  5a 
017 დეპარტამენტის მუშაობის  განრიგი  5a, 5b 
018 ინტერვიუს განრიგი  5c 
019 დეპარტამენტის შეხვედრების ოქმი  2a 
020 მენეჯერების შეხვედრის ოქმი 2a 
021 დეპარტამენტის დისციპლინის პოლიტიკა  5a 
022 შეხვედრის ოქმი  5c 
023 მოწმის განცხადება/– ჯგუფის წევრი  5c 
024 მოწმის განცხადება/– მენეჯერი  5a, 5b, 5c 
   

დანართი B1  



ჰენდაუტი N4 

არაფორმალური განათლების აღიარების   მესამე ეტაპი არის შეფასება, რომელსაც ატარებს დაწესებულებს მიერ შედგენილი კომისია.  
კომისია შედგება კვალიფიციური /გამოცდილი პირებისაგან; კომისიის შემადგენლობაში შედიან დამსაქმებლები, შესაბამისი სფეროს 
მასწავლებლები და დაწესებულების ადმინსტრაციის წარმომადგენლები. 
კომისიას ევალება მაძიებლის მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებების შეფასება და დახარისხება იმ პროფესიული თუ საგანმანათლებლო 
სტანდარტის საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც ხდება არაფორმალური განათლების აღიარება. 
შესაბამისი სფეროს მასწავლებლებს და დამსაქმებლებს განსაკუთრებული როლი ენიჭებათ შეფასების პროცესში, განსაკუთრებით თუ 
კომისიის გადაწყვეტილებით მაძიებელი გადის გამოცდაზე. მათ შემფასებლებსაც უწოდებენ  
კომისიის წევრები (შემფასებლები):  

 უნდა იცნობდნენ აღიარების პროცესს  (რათა უზრუნველყონ პროცესის სანდოობა და ვალიდობა); 
 მომზადებული უნდა იყვნენ შეფასებისა და აღიარების პროცესში  და იცნობდნენ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებს; 
 უზრუნველყონ კავშირი სწავლის შედეგებსა და პროფესიულ ან საგანმანათლებლო სტანდარტს  შორის (არაფორმალური განათლებს 

აღიარების   კონსულტანტთან თანამშრომლობით); 
 არ უნდა ჰქონდეთ პირადი ინტერესი აღიარების პროცესში  (უნდა გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი); 

მას შემდეგ, რაც მაძიებელი და მისი კონსულტანტი თანხმდება, რომ მტკიცებულებათა პორტფოლიო საკმარისია, ან  რომ მისი შედგენის 
პროცესი დასრულდა,  პორტფოლიო გადაეცემა არაფორმალური განათლების აღიარებაზე ავტორიზებულო დაწესებულების კომისიას.  
მტკიცებულებების  შეფასებისას, კომისიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ წარმოდგენილი მტკიცებულება რამდენად არის:  

 საკმარისი - არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულება, რომელიც ამტკიცებს ცოდნას და უნარებს? 
 ნამდვილი - მტკიცებულება მაძიებლის მიერ არის თუ არა შექმნილი? 
 მიმდინარე - მტკიცებულებები უკავშირდება თუ არა  ამჟამინდელ განათლებას, ამჟამინდელ  სამუშაოს და / ან მიმდინარე 

საკვალიფიკაციო სტანდარტებს? 
საჭიროების შემთხვევაში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ხარვეზები ფიქსირდება, კომისიამ  შეიძლება მოისურვოს მაძიებელთან გასაუბრება, 
რათა უზრუნველყოს  შეფასების პროცესის  სანდოობა. შემფასებელმა შეიძლება მაძიებელს  სთხოვოს მტკიცებულების ნაწილის წარმოდგენა 
და ახსნა, და ასევე დაუსვას  კითხვები,  რომლითაც გადაამოწმებს მოსწავლის ცოდნასა და გააზრებას. 
შეიძლება საჭირო  გახდეს მაძიებლის მხრიდან კონკრეტული უნარების დემონსტრირება. თუ ეს ასეა, საჭიროა შესაბამისი აღჭურვილობის, 
რესურსების მომარაგება არაფორმალური განათლების აღიარებაზე  უფლებამოსილ დაწესებულებაში და ტარდება კონკრეტული გამოცდა. 
გამოცდა შეიძლება ჩატარდეს ტესტირების,  ზეპირი სახით, ასევე დაკვირვების გამოყენებით. არაფორმალური განათლების აღიარების 
პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები უფრო დაწვრილებით ქვემოთ არის განხილული: 



სწავლის შედეგებთან კავშირი 
 
სახელი:                 I.D. ნომერი: 
მოდულის სახელწოდება:      კოდი: 
სწავლის შედეგი: 
 

მტკიცებულების 
ნომერი 

მტკიცებულების აღწერა 
შესრულების კრიტერიუმი 

დიაპაზონი 
1 2 3 4 5 6 7 

          
          
          
          
 
კომენტარები 
 
 
 

 
საკმარისი  
 
ნამდვილი  
 
მიმდინარე  

 
შემფასებელი: 

 
თარიღი: 

 
შიდა შემმოწმებელი (ვერიფიკატორი): 

 
თარიღი : 

 

  

დანართი  C 



სწავლის შედეგებთან კავშირი (ნიმუში) 
 
სახელი: დონალდ პეტერსონი                I.D. ნომერი: 24354799 
მოდულის სახელწოდება: პერსონალის მართვა     კოდი: A234654 
სწავლის შედეგი:  5  შესრულების მართვა  
 

მტკიცებულების 
ნომერი 

მტკიცებულების აღწერა 

შესრულების კრიტერიუმები 

დიაპაზონი 

1 2 3 4 5 6 7 
017 დეპარტამენტის მუშაობის  გეგმა          
018 ინტერვიუს განრიგი          
021 დეპარტამენტის დისციპლინის პოლიტიკა         
022 შეხვედრების ოქმი           
023 მოწმის განცხადება/– ჯგუფის წევრი          
024 მოწმის განცხადება/– მენეჯერი          
          
და ა.შ           
კომენტარი 
ჩანაწერების ან / და მოწმის ჩანაწერი  უნდა  დადასტურდეს ჯგუფის შეხვედრაზე რათა  აიხსნას 
პერსონალის მართვის პროცესი  [PC  - დიაპაზონი: შეხვედრები -გუნდი ] 

 
საკმარისი X 
ნამდვილი Y 
მიმდინარე Z 

 
შემფასებელი:  ანი ქიტიაშვილი  

 
თარიღი:  15/04/2016 

 
შიდა შემმოწმებელი (ვერიფიკატორი): 

 
თარიღი: 

 

 

 

დანართი  C1 



 არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტის  სპეციფიკაცია და როლი      

    VNFIL კონსულტანტი 

შესაძლო კვალიფიკაცია: განათლების სფერო და / ან კარიერის კონსულტანტი  

ცოდნა და კომპეტენცია: 

- ცოდნა განათლების სფეროში და ან კარიერული კონსულტაციის სფეროში  

- პროფესიული სტანდარტების ზოგადი სტრუქტურის ცოდნა  ანუ მოვალეობები, 
პროფესიული ცოდნა, პროფესიული უნარ-ჩვევები, ამოცანები და შეფასების 
კრიტერიუმები 

- პროფესიულ კვალიფიკაციათა ზოგადი სტრუქტურის ცოდნა, ანუ მოდულები, სწავლის 
შედეგები, კრიტერიუმები და დიაპაზი 

- გამოცდილება ზრდასრულთა სწავლების პრინციპებსა და პრაქტიკაში, რათა შესძლოს 
კანდიდატების მხარდაჭერა  და მოტივირება მიზნების მიღწევაში 

- VNFIL-ის სხვადასხვა მხარებთან  კომუნიკაციის უნარი, მათ შორის ზუსტი ჩანაწერების 
წარმოება/შენახვა 

როლები და პასუხისმგებლობები 

1. VNFIL რეგულაციის შესაბამისად  სამუშაოს შესრულება  

2. უზრუნველყოფა, რომ კანდიდატს კარგად ესმის VNFIL პროცესი და მოთხოვნები 

3. კანდიდატის ინფორმირება VNFIL ზოგად სარგებელის  და შესაძლო კონკრეტული 
შედეგების შესახებ 

4. კანდიდატის დახმარება  აირჩიოთ შესაბამისი კვალიფიკაციია VNFIL -სათვის 
(საჭიროების შემთხვევაში) 

5. კანდიდატების დახმარენა  სწორად ასახონ მათი სწავლის გამოცდილება და გამოხატოს ის 
ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების სახით 

6. კანდიდატებისათვის კვალიფიკაციის სტანდარტების ან / და პროფესიული 
სტანდარტების გაცნობაში 

7. კანდიდატების დახმარება ადრე მიღებული ცოდნა შეუსაბამონ კვალიფიკაციას / 
პროფესიულ სტანდარტებს 

8. კანინდარის კონსულტაცია  მიღებული განათლების შესაბამისი პოტენციური 
მტკიცებულებების შესახებ  

9. კანდიდატების მოტივირება მტკიცებულებების შეგროვებისა და პორტფოლიოს შექმნის 
მთელს პროცესში 

10. კანდიდატისათვის უკუკავშირის მიცემა პორტფოლიოს შესახებ   

11. ყველა ჩანაწერის საიმედოდ შენახვა ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესისათვის 
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აბრევიატურები  
ISWD პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის  

MCA-G ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო  

NCEQE განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი  

NQAF ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული ჩარჩო 

NQF ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო   

VET  პროფესიული განათლება  

VNFIL არაფორმალური განათლების აღიარება  
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1. შესავალი 
ეს გზამკვლევი მომზადდა MCA_G პროექტის ფარგლებში “პროფესიული განათლება 
ეკონომიკის განვითარებისთვის” ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან (NCEQE)  
და ხარისხის მართვის თემატურ სამუშაო ჯგუფთან თანამშრომლობით. 
 
გზამკვლევის მიზანია არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესში დაეხმაროს 
როგორც არაფორმალური განათლების აღიარებით დაინტერესებულ პირებს, ასევე 
არაფორმალური განათლების აღიარებაზე პასუხისმგებელ დაწესებულებას. გზამკვლევში 
მოცემულია ინფორმაცია არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის და ეტაპების 
შესახებ, საჭირო მტკიცებულებების შეგროვებისა და შეფასების სხვადასხვა მიდგომების 
შესახებ.   
 
გზამკვლევში არაფორმალური განათლება ნიშნავს განათლებას, რომელიც მიღებულია 
საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული საგანმანათლებლო 
პროგრამებისგან დამოუკიდებლად; პირის მიერ მიღებული არაფორმალური განათლება 
შეიძლება აღიარებულ იქნეს პროფესიული განათლების მიზნებისათვის.   
 

არაფორმალური განათლების აღიარების ევროპული სახელმძღვანელოს1 მიხედვით,  
არაფორმალური განათლების აღიარება განისაზღვრება, როგორც:  

„კომპეტენტური ორგანოს მიერ იმის დადასტურება, რომ პირის მიერ  ფორმალურ, 
არაფორმალურ თუ ინფორმალურ გარემოში შეძენილი სწავლის შედეგები (ცოდნა, 
უნარები და კომპეტენციები) შეფასდა წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების 
საფუძველზე და ისინი აკმაყოფილებენ აღიარების/ვალიდაციის სტანდარტების 
მოთხოვნებს. აღიარება როგორც წესი დასტურდება სერთიფიკატით“. 

ამდენად, პროფესიული კვალიფიკაციის მიღება შესაძლებელია როგორც იმ პირებისთვის, 
რომლებიც ფორმალური გზით იღებენ განათლებას, ასევე მათთვის ვინც უკვე გასულია 
შრომის ბაზარზე ან მისდევს სწავლების არატრადიციულ ფორმას (არაფორმალური 
განათლება). პროფესიული კვალიფიკაციების შეფასების პროცედურები უფრო და უფრო 
მეტად მოიცავს „არაფორმალური განათლების  აღიარების“ ღონისძიებებს, რაც პირს 
აძლევს შესაძლებლობას  მოახდინოს წინმსწრები განათლების (ან მიღწევების) აღიარება, 
მიიღოს მთლიანი კვალიფიკაცია ან დააგროვოს კრედიტები კვალიფიკაციის სამომავლოდ  
მისაღებად. 
 
არაფორმალური განათლების აღიარებით შეიძლება დაინტერესდნენ: 

 პირები რომლებიც   საგანმანათლებლო სისტემის გარკვეული პერიოდით  
მიტოვების შემდეგ კვლავ უბრუნდებიან  განათლებას; 

 უმუშევარი პირები,  რომელთაც სჭირდებათ საკუთარი ცოდნის, უნარებისა და 
კომპეტენციების დემონსტრირება/დადასტურება დამსაქმებლებთან;  

 პირები, რომელთაც  არ გააჩნიათ  ფორმალური კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი;  

                                                            
1  European  Guidelines  for  validating  non‐formal  and  informal  learning,  CEDEFOP,  Office  for  Official  Publications  of  the 
European Communities, Luxembourg, 2009 
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 პირები, რომლებმაც მიიღეს არაფორმალური განათლება სამუშაო ადგილზე და 
სხვა.  

 
ამ გზამკვლევში, პირს რომელიც დაინტერესებულია არაფორმალური განათლების 
აღიარებით  მოვიხსენიებთ  როგორც "მაძიებელს”.  

2. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესი   
არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესი  და პროცედურები მოიცავს 4  
ძირითად ეტაპს:  

1. იდენტიფიცირება - არაფორმალური განათლების აღიარების საჭიროების, 
კომპეტენციების, სწავლის შედეგების იდენტიფიცირება 

2. დოკუმენტირება - დოკუმენტების შეგროვება მტკიცებულებებთან ერთად 
3. შეფასება - სწავლის შედეგების შეფასება სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით 
4. სერტიფიცირება - სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება 

სერთიფიკატით 

აღსანიშნავია, რომ ყველა მაძიებელს არ მოეთხოვება ოთხივე  ეტაპის გავლა  - მაგ.  
ზოგიერთი მაძიებლისათვის, რომელსაც წინმსწრები განათლების აღიარება სურს, 
პორტფოლიოს შედგენა შეიძლება  საკმარისი იყოს,  თუკი ისინი დასაქმებისთვის 
ემზადებიან.   
 
ქვემოთ მოკლედ არის განხილული თითოეული ეტაპი.  

1. იდენტიფიცირება  
ეს არის ყველა მაძიებლისათვის არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის 
დასაწყისი. ეს არის ეტაპი, როდესაც მაძიებელი  პირველად  ხვდება/ეკონტაქტება  
არაფორმალური განათლების აღიარებაზე  პასუხისმგებელი ორგანიზაციის მიერ 
გამოყოფილ პირს (კონსულტანტს), რომელიც  კონსულტანტის ფუნქციას ასრულებს.  

კონსულტანტი შეიძლება იყოს ნებისმირი პირი (მენეჯერი, ხელმძღვანელი, მენტორი, 
გამოცდილი კოლეგა, მასწავლებელი ან ინსტრუქტორი) რომელსაც აქვს საჭირო ცოდნა 
და უნარები, რათა მაძიებელს გაუწიოს სათანადო კონსულტაცია საჭირო 
მტკიცებულებების შეგროვების/შექმნის შესახებ, ასევე თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილოს 
მაძიებელმა შესაბამისი პროფესიული ან საგანმანათლებლო სტანდარტები. 

კონსულტაცია  (და ხელმძღვანელობა) აუცილებელია მაძიებელთათვის   აღიარებასთან 
დაკავშირებული სწორი  გადაწყვეტილებების მისაღებად. მაძიებლებს სჭირდებათ 
დახმარება იმის   გასაცნობიერებლად, თუ ის უნარები და ცოდნა, რომლის აღიარებაც მათ 
სურთ, რამდენად  უკავშირდება პროფესიულ ან საგანმანათლებლო სტანდარტებს, 
რომლის მიხედვითაც  მოხდება აღიარება; ასევე თუ როგორ შეფასდება  მაძიებლის მიერ 
მიწოდებული მტკიცებულებები, როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ასევე 
დასაქმების ადგილიდან 
 
არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის ამ ეტაპზე  კონსულტანტის ფუნქციაა 
მაძიებელს დაეხმაროს შემდეგი მიმართულებით:  

 არაფორმალური განათლების აღიარების იდენტიფიცირება/განსაზღვრა;  
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 არაფორმალური განათლების აღიარების პოტენციური სარგებელის 
იდენტიფიცირება/განსაზღვრა;  

 ყველაზე შესაფერისი პროფესიული ან საგანმანათლებლო სტანდარტების 
იდენტიფიცირება/ განსაზღვრა რომელიც აკმაყოფილებს მის საჭიროებებს - წინა 
საგანმანათლებლო გამოცდილებას 

 იმის იდენტიფიცირება/განსაზღვრა რამდენად საჭიროა  სერტიფიცირება  
  იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მაძიებლის  მოლოდინი არაფორმალური 

განათლების აღიარების შესახებ არის რეალისტური. 
 
მაძიებელთან შეხვედრები შეიცავს შემდეგ ეტაპებს: 
• ნაბიჯების იდენტიფიცირება, რაც საჭიროა არაფორმალური განათლების აღიარების 
მიზნების მისაღწევად; 
• პრობლემების იდენტიფიცირება და მაძიებლის დახმარება  მათი გამკლავების გზების 
ძიებაში;  
• ძლიერი სფეროების იდენტიფიცირება  და როგორ უნდა გამოიყენოთ ისინი; 
• წინა საგანმანათლებლო  გამოცდილების იდენტიფიცირება;  
• მტკიცებულებების იდენტიფიცირება, რომელიც ადასტურებს პირის წინა 
სწავლებას/განათლებას.  
- ისევე, დახმარება და უკუკავშირის  მიცემა, რაც დაეხმარება მაძიებელს  
თვითდარწმუნებულობაში. 
 
კონსულტანტთან შეხვედრები ფორმდება ჩანაწერის სახით. კონსულტანტთან შეხვედრის 
ჩანაწერი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

 შეხვედრების თარიღები; 
 განხილული საკითხები;  
 შესაბამისი სასწავლო გამოცდილების იდენტიფიცირება;  
 მტკიცებულებები,  რომ წინმსწრები განათლება პოტენციურად შეესაბამება  

შერჩეული სტანდარტებს 
  ნებისმიერი შემდგომი აქტივობა - ვის მიერ და რა როდის. 

 
 
 
 
 

 
   

დანართი  A – კონსულტანტსა და მაძიებელს შორის შეხვედრის ჩანაწერის ფორმა  
 

დანართი  A1 – ჩანაწერის ნიმუში   
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2. დოკუმენტირება- დოკუმენტების შეგროვება  
 
მას შემდეგ, რაც მაძიებელი  და კონსულტანტი შეთანხმდებიან  შესაბამის სასწავლო 
გამოცდილებაზე - და მასთან დაკავშირებული მტკიცებულებებზე, - შესაძლოა 
ერთდროულად დაიწყოს ამ  მტკიცებულების შეგროვების და დოკუმენტირების პროცესი.  
მაძიებელი თავად აგროვებს ცოდნისა და უნარების შესახებ მტკიცებულებებს.   
 
მტკიცებულება ადასტურებს იმას, თუ მაძიებელს რისი გაკეთება შეუძლია. ეს არის მის 
მიერ შესრულებული სამუშაოს მტკიცებულება ან, შეიძლება ეს უყოს მაძიებლის  სამუშაო 
უნარების შესახებ  წერილობითი დადასტურება  იმ პირის მხრიდან, ვინც აკვირდებოდა 
მაძიებელს.  ეს პირი შეიძლება იყოს მაძიებლის  ხელმძღვანელი ან ფასილიტატორი, 
მენტორი, მომხმარებელს ან კლიენტი. 
 
მაძიებლის მხრიდან მოწოდებული მტკიცებულებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ 
დოკუმენტებს:    

 რეზიუმე / CV; 
 მნიშვნელოვანი  სამუშაო გამოცდილების შესახებ  ანგარიშები; 
 ტრენინგზე დასწრების შესახებ სასწავლო ჩანაწერი და სერტიფიკატები; 
 სამუშაო ჩანიშვნები და ჩანაწერი; 
 რეკომენდატორის მიერ დამოწმებული არტეფაქტები ან / და ფოტომასალა 
 ვიდეო ჩანაწერები პრეზენტაცია (ები).  

 
მიუხედავად იმისა, რომ კონსულტანტმა შესაძლოა დააკვალიანოს მაძიებელი 
მტკიცებულებების შეგროვებაზე (შექმნაზე)  და  მოამზადოს შეფასებისათვის, ის არ უნდა 
ჩაერიოს  მტკიცებულებების  შეგროვების პროცესში. მაგალითად, კონსულტანტი 
შესაძლოა  მაძიებელს დაეხმაროს გამოცდილების საფუძველზე მიღებული განათლების 
მტიცებულების იდენტიფიცირებაში,  მაგრამ  ის არ უნდა ჩაერიოს თვითრეფლექსიის 
ანგარიშების მომზადებაში (მაგალითად მაძიებლის მიერ წარმოებული დღიური,  
სასწავლო ჟურნალის ჩანაწერები, ან კონსულტანტთან წარმოებული პროფესიული 
დისკუსიის ჩანაწერი და სხვა) 

  
როდესაც  არაფორმალური განათლების აღიარება უკავშირდება ფორმალური 
სერტიფიცირების პროცესს, მნიშვნელოვანია, რომ კონსულტანტმა მჭიდროდ 
ითანამშრომლოს არაფორმალური განათლების აღიარების შემფასებელთან იმისათვის 
რომ გააცნობიეროს შეფასების მოთხოვნები და სწორი მიმართულება მისცეს მაძიებელს.   
 
არაფორმალური განათლების აღიარების დოკუმენტური მტკიცებულებები  როგორც წესი 
იკრიბება  პორტფოლიოში. ეს შეიძლება იყოს  ელ.პორტფოლიოც. ასეთი პორტფოლიოები 
შესაძლებლობას იძლევა ერთად მოვუყაროთ თავი ტექსტებს, აუდიო, გრაფიკულ და 
ვიდეო მასალებს. პორტფოლიო კარგად უყრის თავს მაძიებლის გამოცდილებას და 
ასახავს მაძიებლის მიღწევებს და წარმატებებს.    
 
 
მაძიებლის პასუხისმგებლობაა, კონსულტანტის ხელმძღვანელობით ნათლად  
დანართი B – ფორმა, რომელიც მაძიებელმა შეიძლება გამოიყენოს პორტფოლიოში 
მტკიცებულებების წარმოსადგენად.   

 

დანართი  B1 – გამოყენებული ფორმის ნიმუში.   
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აჩვენოს, თუ შეკრებილი მტკიცებულებები რამდენად აკმაყოფილებს შესაბამისი 
პროფესიული თუ  საგანმანათლებლო სტანდარტების მოთხოვნებს. 
 
ყველა მტკიცებულება ნათლად უნდა უკავშირდებოდეს სტანდარტში მოცემული 
კონკრეტულ სწავლის შედეგებს, შესრულების კრიტერიუმებს, ამოცანებს და 
მოვალეობებს,  და მტკიცებულებების დიაპაზონს. ამგვარად, ამ სახით  ხარვეზები 
შეიძლება ადვილად განისაზღვროს. 
 
თუ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები, ხოლო დამატებითი მტკიცებულებების   
მოძიება ვერ ხერხდება, მაძიებელს შეიძლება  ვურჩიოთ, რომ იგი ჯერ არ არის მზად  
შეფასებისათვის და არ გავიდეს შეფასებაზე. ასეთ შემთხვევაში, მაძიებელმა უნდა 
მიმართოს შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებას, იმისათვის რომ განივითაროს ის 
უნარ-ჩვევები, რაც შეფასების  პროცესის დაწყებაში დაეხმარება.  
 

შესაძლებელია, რომ  მტკიცებულებებთან დაკავშირებული გარკვეული ხარვეზები თავად  
შეფასების პროცესის დროს გასწორდეს - მაგ უნარების დემონსტრირებით, 
შემფასებელთან სტრუქტურირებული ინტერვიუს/ და / ან ზეპირი ამოკითხვის 
საფუძველზე  შესაძლოა შესწორდეს ხარვეზები მოსწავლის მტკიცებულებებში. 

3. შეფასება 
არაფორმალური განათლების აღიარების   მესამე ეტაპი არის შეფასება, რომელსაც ატარებს 
დაწესებულების მიერ შედგენილი კომისია.  
 

კომისია შედგება კვალიფიციური /გამოცდილი პირებისაგან; კომისიის შემადგენლობაში 
შედიან დამსაქმებლები, შესაბამისი სფეროს მასწავლებლები და დაწესებულების 
ადმინსტრაციის წარმომადგენლები.  

კომისიას ევალება მაძიებლის მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებების შეფასება და 
დახარისხება იმ პროფესიული თუ საგანმანათლებლო სტანდარტის საფუძველზე, 
რომლის მიხედვითაც ხდება არაფორმალური განათლების აღიარება. 

შესაბამისი სფეროს მასწავლებლებს და დამსაქმებლებს განსაკუთრებული როლი 
ენიჭებათ შეფასების პროცესში, განსაკუთრებით თუ კომისიის გადაწყვეტილებით 
მაძიებელი გადის გამოცდაზე. მათ შემფასებლებსაც უწოდებენ  

კომისიის წევრები (შემფასებლები):  

 უნდა იცნობდნენ აღიარების პროცესს  (რათა უზრუნველყონ პროცესის 
სანდოობა და ვალიდობა); 

დანართი  C –   ფორმა, რომლის გამიყენება შეუძლება მტკიცებულებების 
დასაკავშირებლად მოდულის სწავლის შედეგებთან, შესრულების კრიტერიუმებთან და 
მტკიცებულებათა დიაპაზინთან. ამ ფორმის გამოყენება ასევე შეუძლია შემფასებელს 
გადაწყვეტილებების ჩასაწერად და უკუკავშირის მისაცემად.   
 
დანართი  C1 – შევსებული ფორმის ნიმუში 
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 მომზადებული უნდა იყვნენ შეფასებისა და აღიარების პროცესში  და 
იცნობდნენ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებს; 

 უზრუნველყონ კავშირი სწავლის შედეგებსა და პროფესიულ ან 
საგანმანათებლო სტანდარტს  შორის (არაფორმალური განათლებს აღიარების   
კონსულტანტთან თანამშრომლობით); 

 არ უნდა ჰქონდეთ პირადი ინტერესი აღიარების პროცესში  (უნდა 
გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი); 
 

მას შემდეგ, რაც მაძიებელი და მისი კონსულტანტი თანხმდება, რომ მტკიცებულებათა 
პორტფოლიო საკმარისია, ან  რომ მისი შედგენის პროცესი დასრულდა,  პორტფოლიო 
გადაეცემა არაფორმალური განათლების აღიარებაზე ავტორიზებულო დაწესებულების 
კომისიას.  მტკიცებულებების  შეფასებისას, კომისიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ 
წარმოდგენილი მტკიცებულება რამდენად არის:  

 საკმარისი - არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულება, რომელიც ამტკიცებს 
ცოდნას და უნარებს? 

 ნამდვილი - მტკიცებულება მაძიებლის მიერ არის თუ არა შექმნილი? 
 მიმდინარე - მტკიცებულებები უკავშირდება თუ არა  ამჟამინდელ განათლებას, 

ამჟამინდელ  სამუშაოს და / ან მიმდინარე საკვალიფიკაციო სტანდარტებს? 
 
საჭიროების შემთხვევაში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ხარვეზები ფიქსირდება, კომისიამ  
შეიძლება მოისურვოს მაძიებელთან გასაუბრება, რათა უზრუნველყოს  შეფასების 
პროცესის  სანდოობა. შემფასებელმა შეიძლება მაძიებელს  სთხოვოს მტკიცებულების 
ნაწილის წარმოდგენა და ახსნა, და ასევე დაუსვას  კითხვები,  რომლითაც გადაამოწმებს 
მოსწავლის ცოდნასა და გააზრებას. 
 
შეიძლება საჭირო  გახდეს მაძიებლის მხრიდან კონკრეტული უნარების დემონსტრირება. 
თუ ეს ასეა, საჭიროა შესაბამისი აღჭურვილობის, რესურსების მომარაგება 
არაფორმალური განათლების აღიარებაზე  უფლებამოსილ დაწესებულებაში და ტარდება 
კონკრეტული გამოცდა. გამოცდა შეიძლება ჩატარდეს ტესტირების,  ზეპირი სახით, ასევე 
დაკვირვების გამოყენებით. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესში 
გამოყენებული შეფასების მეთოდები უფრო დაწვრილებით ქვემოთ არის განხილული:  
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არაფორმალური განათლების აღიარებისას გამოყენებული შეფასების მეთოდები უკავშირდება პროფესიული 
კომპეტენციების და სწავლის შედეგების შეფასებისას გამოყენებულ მეთოდებს. მიღწევების შესახებ 
მტკიცებულებების შეფასების მთავარი მიდგომებია:  

დეკლარირებული მეთოდები: 

დეკლარირებული შეფასება დაფუძნებულია პირის მიერ საკუთარი კომპეტენციების 
იდენტიფიცირებასა და ჩანაწერზე - ეს ძალიან მარტივი და ეფექტური მიდგომაა, თუკი 
უზრუნველყოფილია შესაბამისი მენტორობა და ხელმძღვანელობა. ეს გულისხმობს „თვით-
შეფასებას“ მოცემული კრიტერიუმების საფუძველზე.  

რადგან რთულია სუბიექტურობის აღმოფხვრა და ხარისხის უზრუნველყოფა, ის ხშირად 
გამოიყენება შეფასების სხვა ფორმებთან ერთად.  თუკი ეს მეთოდი ასევე  მოიცავს ზეპირ 
ინტერვიუებს ან პრეზენტაციებს, უფრო ღირებული ხდება დამქირავებლისთვის, რადგან ნათლად 
აჩვენებს კავშის მათ მოთხოვნებთან 

 პორტფოლიოს მეთოდი: 

პორტფოლიო აერთიანებს კანდიდატების მიღწევების ისეთ დოკუმენტირებულ და გადამოწმებულ 
მტკიცებულებებს, როგორიცაა მათ მიერ შექმნილი არტეფაქტები, დოკუმენტური მტკიცებულება, 
რომელიც მოიცავს შემოწმებულ დეკლარაციულ განცხადებებს, სერტიფიკატები რომლებიც 
ადასტურებს არაფორმალურ განათლებაში მონაწილეობას და დამსაქმებელთა რეკომენდაციებს; ეს 
ძალიან პოპულარული მეთოდოლოგიაა არაფორმალური და ფორმალური განათლების 
შესაფასებლად. ეს მიდგომა იყენებს მეთოდების და ინსტრუმენტების ერთობლიობას, აერთიანებს 
დოკუმენტებს და არტეფაქტებს (შეგროვილია მითითებების მიხედვით) კონკრეტული 
კრიტერიუმების შესაბამისად, რათა წარმოაჩინოს ადამიანის უნარები სხვადასხვა საშუალებებით. ეს 
მეთოდი აერთიანებს ორივე შეფასება: თვით-შეფასებას და დამოუკიდებელ გარე შეფასებას.  

 ტესტირება და გამოცდები: 

მაძიებელი აბარებს გამოცდებს, თუმცა ფორმალურ პროგრამაზე დასწრების აუცილებლობა არ არის. 
ეს შესაძლებელია იყოს წერითი და პრაქტიკული ტესტება. ამ დროს ფორმალური სისტემის ხარისხის 
უზრუნველყოფის მიდგომები  გამოიყენება და შეფასებული კომპეტენცია შეიძლება დადასტურდეს 
ფორმალური სერთიფიკატით.  

უფრო ხშირად ურჩევიათ წერითი ტესტების გამოყენება, რადგან ის საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ 
ადამიანის კოგნიტური უნარები და შედარებით იაფია ჩასატარებლად. 

პრაქტიკული ტესტები და სიმულაციები უფრო ძვირი შეიძლება იყოს და ასევე რთულია 
ჩასატარებლად, რაც ამცირებს არაფორმალური განათლების აღიარების სისტემის მოქნილობას; 
მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ისინი ხშირად გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ტესტირებაში და ნათლად 
გვაჩვენებენ, შეუძლია თუ არა კანდიდატს პრაქტიკული უნარების გამოყენება.   

 დაკვირვება: 

ხშირად ამტკიცებენ, რომ ადამიანის კომპეტენციების შესაფასებლად ყველაზე სწორი მიდგომაა 
კომპეტენციის შესახებ მტკიცებულებების მოგროვება დაკვირვების საშუალებით, როცა პირი თავის 
სამუშაოს ასრულებს. ეს მიდგომა ხაზს უსვამს სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებას, რომელიც 
საქართველოს პროფესიული განათლების რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. დაკვირვებას 
აწარმოებს „მესამე მხარე“ (შემფასებელი), რომელიც მსჯელობს, მიღწეულია თუ არა მოთხოვნილი 
კომპეტენციის დონე.  

ამ მიდგომის უპირატესობა იმაში გამოიხატება, რომ მისი გამოყენება ხდება ნაცნობ ადგილებში და 
რეალურ სამუშაო გარემოში, ატარებს დამქირავებელი ან დამსაქმებელი, რაც რასაკვირველია 
მინიმალურ ხარჯებს მოითხოვს. მეორეს მხრივ, მისი სანდოობა შეიძლება ეჭვქვეშ დადგეს 
ფორმალური სისტემის მხრიდან, ან თუკი, ხარისხის უზრუნველყოფა არ არის ადეკვატური, ან 
არსებობს რაიმე ეჭვი კანდიდატის ცოდნასთან და გაცნობიერებასთან დაკავშირებით.  
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არაფორმალური განათლების აღიარების შეფასების პროცესის  შედეგია  ორიდან ერთ-
ერთი გადაწყვეტილება: 

 არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ დაკმაყოფილდა მთლიანი ან 
ნაწილობრივი კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის საჭირო შეფასების მოთხოვნები. ამ 
შემთხვევაში მაძიებელი  შესაძლებელია პირდაპირ მომდევნო ეტაპზე გადავიდეს - 
სერტიფიცირება.  
 

 მტკიცებულებები საკმარისი არ არის. ამ შემთხვევაში მაძიებელს  მიეწოდება 
უკუკავშირი  და ეძლევა  შესაძლებლობა შექმნას ახალი ან  დამატებითი 
მტკიცებულება, ან ჩაერთოს საგანმანათლებლო საქმიანობაში და განივითაროს 
დამატებითი უნარები  ან ხელახლა გაიაროს შეფასება. 

 
მნიშვნელოვანია, იმის აღნიშვნა, რომ არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესში 
ჩატარებული ყველა შეფასება გადის ორივე,  შიდა და გარე ხარისხის უზრუნველყოფის 
პროცესს  - საქართველოს პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩოს 
მოთხოვნების შესაბამისად. 
 

4.  სერტიფიცირება  
არაფორმალური განათლების აღიარების   პროცესის  ბოლო საფეხური  არის   მაძიებლის   
გამოცდილებისა და მიღწევების ფორმალური აღიარება  სერტიფიკატების მინიჭებით. ეს 
შეიძლება იყოს მთლიანი ან ნაწილობრივი  მოდულური პროფესიული კვალიფიკაციის 
დადასტურება. როგორც წესი მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ხდება სრული 
კვალიფიკაციის აღიარება.  
  
იმ შემთხვევაში, თუ ხდება  მთლიანი პროფესიული კვალიფიკაციის აღიარება,  ან 
ცალკეული მოდულების მაძიებელს მიენიჭება იგივე კვალიფიკაცია და სერტიფიკატი, 
რაც მიენიჭება  წარმატებულ სტუდენტს ფორმალური პროფესიული განათლების 
სისტემაში. 
 
არაფორმალური განათლების აღიარებაზე  უფლებამოსილი  დაწესებულება  
სერტიფიცირების პროცესს  წარმართავს  ცენტრის მოთხოვნების სრული დაცვით. 
 
 
 

 
 



 

 

3. დანართები  
 

კონსულტანტსა და მაძიებელს შორის შეხვედრის ჩანაწერი  
კონსულტანტი:     მაძიებელი: 

მოდული/ კვალიფიკაცია (თუ ცნობილია): 

 

შეხვედრის 
თარიღი 

განხილული თემები/ 
შესრულებული აქტივობები 

იდენტიფიცირებული 
საგანმანათლებლო 

გამოცდილება  

ხელმისაწვდომი 
მტკიცებულებების 

ბუნება  
 

სამომავლო ნაბიჯები 

 
 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

  

და ნ ა რთი   A 



 

 

კონსულტანტსა და მაძიებელს შორის შეხვედრის ჩანაწერი (ნიმუში) 
კონსულტანტი: ნინო ქუთათელაძე      მაძიებელი: დონალდ პეტერსონი  

მოდული/ კვალიფიკაცია (თუ ცნობილია): პერსონალის მართვის მოდული   Ref No. A234654 

 

შეხვედრის 
თარიღი 

განხილული თემები/ 
შესრულებული აქტივობები  

იდენტიფიცირებული 
საგანმანათლებლო 

გამოცდილება  

ხელმისაწვდომი მტკიცებულებები  
 

სამომავლო ნაბიჯები 

 
 
10/03/16 
 
 
 

პირველადი შეხვედრა.  
მაძიებლის შესახებ ინფორმაციის 
მოგროვება და დონალდის 
შეხედულებების განხილვა VNFIL-
ზე. დონალდი კოლეჯის 
დასრულების შემდეგ რამდენიმე 
წელია რაც ოფისში მუშაობს. 
გასულ წელს მას მისცეს  დამწყები 
მენეჯერის როლი - რომელიც უკვე 
გაფართოვდა და ახლა  ევალება 
პატარა გუნდის მართვა. დონალდმა 
ბევრი რამ შეისწავლა სამუშაოს 
შესრულებისას,  წიგნებიდან და 
კოლეგებისგან, და ახლა სურს მისი 
უნარების ფორმალური აღიარება. 

განხილულ იქნა 
დონალდის 
ყოველდღიური  
პასუხისმგებლობები, 
რაც   მართვას 
უკავშირდებოდა. 
მოდული - პერსონალის 
მართვა-  განისაზღვრა  
როგორც დონალდის 
მოვალეობების 
შესაბამისი მოდული. 

 დონალდ გადაეცა 
მოდულის ასლი.  
 
მომდევნო 2 კვირის 
განმავლობაში, ის 
აღრიცხავს 
საქმიანობებს და 
გამოცდილებას რაც 
შეესაბამება  სწავლის 
შედეგებსა და 
შესრულების 
კრიტერიუმებს.  

 
 
24/03/16 
 
 
 

მართვის ამოცანების განხილვა  და 
მტკიცებულებების შეგროვების 
შესახებ მსჯელობა. 

 შეხვედრებია 
მომზადება და 
გაძღოლა. 

 გუნდური გარემოში 
მუშაობა  

 ინტერვიუების 

 სხდომის ოქმები / დღის წესრიგი 
 სამოქმედო გეგმები 
 პრეზენტაციები 
  ინტერვიუს ჩანაწერები 
 მისი გუნდის წევრების / მენეჯერის 
ჩანაწერები განიხილული  

დონალდმა მიიღო 
რჩევა დაიწყოს 
მტკიცებულებათა  
მაგალითების 
შეგროვება, და 
დაიწყოს მათი 

დანართი  A 1 



 

 

ჩატარება 
 პრეზენტაციების 
დაგეგმვა და 
მომზადება  

 პრობლემის გადაჭრა 
 მითითებებისა და 
რჩევების მიცემა  

 ინტერვიუები 
 საბიუჯეტო გეგმები 
და მონიტორინგი 

დონალდთან ერთად. 
 

დაკავშირება სწავლის 
შედეგებთან და 
შესრულების 
კრიტერიუმებთან.   
 
პროგრესი განხიული 
იქნება შემდეგ 
შეხვედრაზე  



 

 

 

  

სახელი:                                                                               I.D. No.    
 

პორტფოლიოს მტკიცებულებები 
 
მოდული:                                                                            Ref. No.    
    
მტიცებულების  

No მტკიცებულების აღწერა  
სწავლის შედეგები 
და  შესრულების 
კრიტერიუმები 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

დანართი B 



 

 

 
 
 

Name:   დინალდ პეტერსონი                                               I.D. No.   24354799 
 

პორტფოლიოს მტკიცებულების ინდექსი (ნიმუში) 
 
მოდული:   პერსონალის მართვა                                          Ref. No.   A234654 
    
მტიცებულების  

No 
მტკიცებულების აღწერა  

სწავლის 
შედეგები და  
შესრულების 
კრიტერიუმები 

001 სამოქმედო გეგმა 1a 
002 განცხადების ასლი 1a, 1b 
003 კორპორატიული გეგმის ასლი 1c 
004 მენეჯერთან შეხვედრის ჩანიშვნები  1a, 1b, 1c 
005 ოქმი #1 2a 
006 სტრატეგიული დაგეგმვის  პრეზენტაცია 2b 
007 შეფასების შეჯამების პრეზენტაცია 2c 
008 ინტერვიუს დაგეგმვის ასლი  3a 
009 პირველი შეხვედრის ჩანაწერი  3b 
010 ინდივიდუალური თანამშრომლის მიზნები  3b, 3c 
011 დეპარტამენტის მიზნები  3c 
012 მენეჯერების შეხვედრის ოქმი  4a 
013 დეპარტამენტის შეხედრების ოქმი  4a 
014 სამოქმედო გეგმა  4a, 4b 
015 პირადი განცხადება  4,a, 4b, 4c 
016 დეპარტამენტის მუშაობის  გეგმა  5a 
017 დეპარტამენტის მუშაობის  განრიგი  5a, 5b 
018 ინტერვიუს განრიგი  5c 
019 დეპარტამენტის შეხვედრების ოქმი  2a 
020 მენეჯერების შეხვედრის ოქმი 2a 
021 დეპარტამენტის დისციპლინის პოლიტიკა  5a 
022 შეხვედრის ოქმი  5c 
023 მოწმის განცხადება/– ჯგუფის წევრი  5c 
024 მოწმის განცხადება/– მენეჯერი  5a, 5b, 5c 
   

დანართი B1  



 

 

სწავლის შედეგებთან კავშირი 
 
სახელი:                 I.D. 
ნომერი: 
მოდულის სახელწოდება:      კოდი: 
სწავლის შედეგი: 
 

მტკიცებულების 
ნომერი 

მტკიცებულების აღწერა  

შესრულების 
კრიტერიუმი  

a      b      c       d      e       f   
g       

  
        
        
        
 
 
კომენტარები 
 
 
 

 
შემფასებელი: 
 
შიდა შემმოწმებელი (ვერიფიკატორი): 
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სწავლის შედეგებთან კავშირი (ნიმუში) 
 
სახელი: დონალდ პეტერსონი                
I.D. ნომერი: 24354799 
მოდულის სახელწოდება: პერსონალის მართვა    
 კოდი: A234654 
სწავლის შედეგი:  5  შესრულების მართვა  
 

მტკიცებულების 
ნომერი მტკიცებულების აღწერა  

შესრულების 
კრიტერიუმები 

abc 
017 დეპარტამენტის მუშაობის  გეგმა        
018 ინტერვიუს განრიგი  

021 დეპარტამენტის დისციპლინის პოლიტიკა       
022 შეხვედრების ოქმი         
023 მოწმის განცხადება/– ჯგუფის წევრი        
024 მოწმის განცხადება/– მენეჯერი        

  
და ა.შ         

 
კომენტარი 
ჩანაწერების ან / და მოწმის ჩანაწერი  უნდა  დადასტურდეს ჯგუფის შეხვედრაზე რათა  აიხსნას 
პერსონალის მართვის პროცესი  [PC  - დიაპაზონი: შეხვედრები -გუნდი ] 

 
შემფასებელი:  ანი ქიტიაშვილი  
 
შიდა შემმოწმებელი (ვერიფიკატორი): 
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