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შესავალი
ანგარიშის მიზანი
აღნიშნული ელექტრონული პუბლიკაციის მიზანია პროფესიული განათლების სექტორში
ინდუსტრიის

მონაწილეობის

ხელშეწყობის

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.

პირველი

რაუნდის

ფარგლებში, რომელიც 2015 წლის ბოლოს გამოცხადდა, ფინანსდებოდა 5,000 აშშ დოლარიდან –
10,000 აშშ დოლარამდე პროექტები, რომელთა ხანგრძლივობა 6 თვეს შეადგენდა. კონკურსი
ოფიციალურად გამოცხადდა 2015 წლის 4 დეკემბერს, სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში და
განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა იყო 2016 წლის 29 იანვარი.

2016 წლის თებერვალში, პროექტის დამოუკიდებელმა შეფასების კომისიამ შეარჩია შვიდი
საგრანტო პროექტი, დასაფინანსებლად:
განმახორციელებელი

პროექტის დასახელება

საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პრაქტიკა

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის
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საქართველოს დამსაქმებელთა
ასოციაცია

არაფორმალური განათლების პროგრამის შემუშავება სამუშაოზე
დაფუძნებული სწავლების ფორმატში

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA

ელექტრონული სასწავლო კურსის შემუშავება „საინფორმაციო
ტექნოლოგიების“ ზოგად მოდულში
შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება მეწარმეობისა და
გაცნობითი პრაქტიკის მოდულებისთვის

ქუთაისის საჯარო სკოლა # 33

სოციალური საწარმო საჯარო სკოლებში

საზოგადოებრივი კოლეჯი
„იკარუსი“

დამსაქმებელთა ფორუმი პროფესიული განათლების სექტორში
ბიზნესის ჩართულობისთვის
კარიერული დაგეგმვა და დამსაქმებლებთან კომუნიკაციის
სტრატეგია

შპს მაინდსტრიმი

დაფინანსდა პროექტები, რომლებმაც საუკეთესო პრაქტიკა სხვადასხვა მიმართულებით
განახორციელეს.
ორგანიზაციებს,

გამარჯვებული

ორგანიზაციები

წარმოადგენენ

სხვადასხვა

ტიპის

მათ შორის საჯარო და კერძო პროფესიული მიმწოდებლები, სოციალური

პარტნიორები, და ა.შ. პროექტები განხორციელდა 2016 წლის აპრილი - ნოემბრის 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;

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის
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1

საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პრაქტიკა
1

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო კოლეჯ „აისში“ ჩამოყალიბებული მასწავლებელთა კლუბი „პროგრესის“ მიერ
შექმნილი საუკეთესო პრაქტიკის გაუმჯობესება და გაზიარება, რომელიც მიზნად ისახავდა
მასწავლებლების შენარჩუნებას კაჭრეთის, ალვანისა და დედოფლისწყაროს განყოფილებებში. კლუბის
ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად, ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში, კოლეჯი
თითქმის არცერთ პროფესიონალ კადრს არ დაუტოვებია, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კადრი არ არის
ადგილობრივი.
2

საუკეთესო პრაქტიკის შემაჯამებელი აღწერა

კოლეჯ „აისის“ მასწავლებელთა კლუბი „პროგრესი“ წარმოადგენს პროექტის საუკეთესო პრაქტიკის
მთავარ ნაწილს. ის 2012 წელს ჩამოყალინდა 12 მასწავლებლის ინიცირებით იმისათვის, რომ
შეენარჩუნებინათ მასწავლებლები კოლეჯში და შეეთავაზებინათ მათთვის სივრცე საინტერესო,
ინსპირაციული და პროდუქტიული განვითარებისთვის, დახელოვნებულიყვნენ და დაეხვეწათ საკუთარი
პროფესიული უნარები და ცოდნა. კლუბი ორგანიზებას უკეთებს არაოფიციალურ შეკრებებს, სხვადასხვა
სოციალურ აქტივობებს, ტრენინგებს და სემინარებს, ასევე, სამუშაო და საინფორმაციო შეხვედრებს.
ამგვარად, მასწავლებლები ჩართულები არიან უწყვეტ კარიერულ და პროფესიულ განვითარებაში,
რომელსაც თავის მხრივ დადებითი გავლენა აქვს სწავლების შედეგებზე და ამცირებს მასწავლებლების
გადინებას კოლეჯიდან.
მასწავლებელთა კლუბ „პროგრესში“ გაწევრიანებულია 57 მასწავლებელი კოლეჯის სამი
დეპარტამენტიდან:
კაჭრეთი,
დედოფლისწყარო და ალვანი. სექტორული
გაერთიანებების
ხელმძღვანელები და მასწავლებლები იკრიბებიან კვირაში ერთხელ ან ორჯერ. კლუბს ჰყავს
ხელმძღვანელი, რომელიც ასევე იკავებს მასწავლებლის და პრაქტიკული მენეჯერის პოზიციას კოლეჯში.
მას ჩამოყალიბებული აქვს თემატური ჯგუფები კლუბის შიგნით (ინჟინერია, ჯანდაცვა, სოფლის
მეურნეობა და გამოყენებითი ხელოვნება). თითოეული თემატური ჯგუფი აერთიანებს მასწავლებლებს
შესაბამისი პროფესიებით და თითოეულ თემატურ ჯგუფს ჰყავს ერთი ლიდერი. ლიდერი
პასუხისმგებელია იმ სამუშაოზე, რომელიც მასწავლებლებმა უნდა შეასრულონ თემატურ ჯგუფებში.
კლუბი ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:
დისკუსიის ფორუმი:
სესიების დროს, მასწავლებლები განიხილავენ სწავლების პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებს,
სწავლების ახალ მეთოდოლოგიას და ახალ ტექნოლოგიებს შესაბამის პროფესიებში. ისინი ერთმანეთს
უზიარებენ იმ სირთულეებს, რასაც აწყდებიან სწავლების პროცესში, განსაკუთრებით კი მუშაობის
სპეციფიკას სპეციალური საჭიროებების მქონე სტუდენტებთან და იმ მიღწევებს, რომლებსაც მიაღწიეს ამ
გამოწვევების გადასალახად.
მასწავლებლის კარიერული წინსვლა:
ყოველწლიურად, წლის მეორე ნახევარში, მასწავლებელთა კლუბი ორგანიზებას უწევს „პროფესიულ
კვირეულს“, სადაც მასწავლებლებსა და სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა შეხვდნენ პროფესორებს,
დამსაქმებლებს, პრაქტიკოს პროფესიონალებს შესაბამის სფეროში და დაესწრონ თეორიულ და
პრაქტიკულ მასტერ კლასებს. ინტეგრირებული ლექციები ტარდება იმისათვის, რომ მოხდეს სხვადასხვა
პროფესიებს შორის კავშირის დემონსტირება. აღნიშნული აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია
მასწავლებლებისთვის, რადგან ის ეხმარება მათ, იყვნენ მუდამ ინფორმირებულები სფეროში მომხდარი
უახლესი განვითარების შესახებ.
სოციალური ინტერაქცია და გასართობი აქტივობები:
მასწავლებლის კლუბი ხშირად ატარებს სხვადასხვა შეჯიბრებებს (სპორტი: მაგიდის ჩოგბურთი და
ფრენბურთი), კრეატიულ შეჯიბრებებს (კითხვაში, დრამა) და საქველმოქმედო ღონისძიებებს. მსოფლიო
მასწავლებელთა დღე აღინიშნება კლუბში ყოველ 5 ოქტომბერს სპეციალური ღონისძიებებით.

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 5

პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

მასწავლებლები ხშირად უწევენ ინიცირებას სხვადასხვა ფესტივალებს, სადაც სტუდენტების მიერ
სწავლის პროცესში წარმოებული პროდუქტები გამოიფინება. 2016 წელს ჩატარდა შემდეგი ფესტივალები ჯემის და ტკბილეულის ფესტივალი, ყველის ფესტივალი, ქალ ფერმერთა დღე, საშობაო ვაჭრობა. მსგავსი
ღონისძიებები კარგი საშუალებაა კოლეჯში დამსაქმებლების, ადგილობრივი მთავრობისა და სხვა
დაინტერესებული მხარეების მოსაზიდად და პროფესიული განათლების შესაძლებლობების
გასავრცელებლად.
საერთო შეფასება და მხარდაჭერა:
მასწავლებლებმა შეიმუშავეს სპეციალური კრიტერიუმები ერთმანეთის სამუშაოს შესაფასებლად, რომლის
მიხედვითაც ისინი ყოველწლიურად აფასებენ საკუთარ თავს და სხვა მასწავლებლების სამუშაოს.
ფარული კენჭისყრით კი ხმას აძლევენ და ირჩევენ ლიდერ მასწავლებელს, რომელიც სპეციალური
პრიზით ჯილდოვდება. აღნიშნული ღონისძიება ხელს უწყობს მასწავლებლების სწრაფვას და მოტივაციას
დახვეწონ საკუთარი პროფესიონალიზმი. ის, ასევე აყალიბებს მეგობრულ კავშირებს მასწავლებლებს
შორის.
პროექტის მთავარი მიღწევები:
მასწავლებელთა კლუბის პოზიტიური გამოცდილება გაზიარებულ იქნა და ფორმალური პარტნიორობა
ჩამოყალიბდა პროფესიული განათლების შემდეგ დაწესებულებებთან: „ახალი ტალღა“ (ქობულეთი),
„ოპიზარი“ (ახალციხე) და გორის კოლეჯი „განთიადი“. ეს მოდელი პროფესიული განათლების
მასწავლებლებს აძლევს უნიკალურ საშუალებას ჩაერთონ გაცვლით სისტემაში და გაეცნონ კოლეჯების
გამოცდილებას და აითვისონ სიახლეები საკუთარ სფეროში. კოლეჯი „აისი“ გეგმავს გაზარდოს
პარტნიორთა ქსელი და მზად არის ყველა დაინტერესებულ პირს გაუზიაროს საკუთარი გამოცდილება.
3

პროექტის განხორციელების ფოტოები

4

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თინიკო ხანჯალიაშვილი, პროექტის აღმასრულებელი დირექტორი
კაჭრეთი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
ტელ: (+995) 599 001 221
ელ-ფოსტა: tkhanjalia@gmail.com; kachreti@gmail.com
ვებ-გვერდი: www.collegeaisi.ge

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 6

პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

2

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

არაფორმალური განათლების პროგრამის შემუშავება სამუშაოზე
დაფუძნებული სწავლების ფორმატში
1

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის არაფორმალური განათლების პროგრამის
გაუმჯობესება, რომელიც სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით უმუშევრობის შემცირებას
ემსახურება, შემდეგი მექანიზმების გამოყენებით: წევრ კომპანიებში ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის
მოქნილი მექანიზმის ჩამოყალიბება; ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა პროექტის
ბენეფიციარებისთვის; ბიზნესის და მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდა ფორმალური და არაფორმალური
განათლების სისტემაში და საზოგადოებაში პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია. შემოთავაზებული
მოდელი, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდების მოკლე ვადიანი დასაქმებიდან გრძელ ვადიან
დასაქმებაზე გადასვლას, ასოციაციის წევრ კომპანიაში, სს „მინაში“ გამოიცადა.
2

საუკეთესო პრაქტიკის შემაჯამებელი აღწერა

საუკეთესო პრაქტიკა „უმუშევრობის დაძლევა“ აქცენტს აკეთებს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების
ფორმატში არაფორმალური განათლების პროგრამის შემუშავებაზე, რათა თანმიმდევრულად მოხდეს
ახალგაზრდების მოკლე ვადიანი დასაქმებიდან გრძელ ვადიან დასაქმებაზე გადასვლა. პროექტმა სამიზნე
ჯგუფად შეარჩია ასოციაციის წევრი კომპანიები, მათი დასაქმებულები, დასაქმებულთა ოჯახის
ახალგაზრდა წევრები (14-დან 29 წლამდე), პროფესიული განათლების დაწესებულებები და სოციალური
პარტნიორები.
პროექტი განვითარდა შემდეგი ძირითადი ნაბიჯებით:
ცნობიერების ამაღლება:
1. პროფესიულ განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლების აქტივობები ძირითადად კონცენტრირებული
იყო თბილისში და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში და მოიცავდა:




ბენეფიციარების, კომპანიების, კომპანიებთან დაკავშირებული ადამიანებისა და კოლეჯების
შერჩევის ანალიზს;
12 საინფორმაციო სესია გაიმართა პროექტისა და მისი უპირატესობის შესახებ;
სს „მინა“-ს 100 დასაქმებული გაეცნო პროფესიული განათლების და სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლების უპირატესობებს და პერსპექტივებს;

პროექტის აქტივობებში ჩართულობა:
2. „მინა“-ს დასაქმებულების უმუშევარი ოჯახის წევრები ჩაერთვნენ პროექტის აქტივობებში სხვადასხვა
მიმართულებით:






ახალგაზრდები (14-დან 29 წლამდე) და უმუშევარი ოჯახი წევრები გაეცნენ სხვადასხვა სექტორულ
კომპანიებსა და კოლეჯებს, რომელიც შეირჩა მათი ინტერესების გათვალისწინებით;
ჩატარდა 8 სემინარი თემაზე ‘როგორ მოვხდეთ კოლეჯში’ (პროფესიულ კოლეჯში მისაღები
გამოცდებისთვის) რათა გაუმჯობესებულიყო მათი უნარები და ცოდნა -14 ადამიანი ჯამში;
30 ბენეფიციარმა გაიარა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება საწარმოო დონეზე, რის შედეგადაც 10
ადამიანი დასაქმდა მუდმივად; 5-მა გაიარა პროფესიულ კოლეჯში ჩაბარების სემინარი ისე, რომ არ
მიუტოვებიან თავიანთი სამუშაო ადგილები (პირველი ინოვაციური მოდელი - „მუშაოაბა და
სწავლა“);
30-მა ადამიანმა გაიარა სამ დღიანი ტრენინგი ‘დაიწყე და გააუმჯობესე შენი ბიზნესი’, რომელიც
მიეძღვნა სამეწარმეო უნარების განვითარებას - 5-მა ადამიანმა შეიმუშავა საკუთარი ბიზნეს გეგმა.

კონცეპტუალიზაცია
პროექტის შედეგების საფუძველზე შემუშავდა უწყვეტი სწავლების კონცეფცია, რომლის შედეგად
განისაზღვრა სხვადასხვა მოთამაშეების როლები და პასუხისმგებლობები უწყვეტი სწავლების სქემაში:
პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 7

პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

ბენეფიციარი (სტუდენტი), მშობლები, მშობლების დამქირავებელი კომპანია, სატრანსფერო კომპანია და/ან
მიმღები კომპანია. ეს მოდელი წარმოადგენს ინოვაციურ მიდგომას საქართველოს პროფესიული
განათლების პრაქტიკაში.
საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება
პროექტის შედეგების და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების
პრეზენტაცია გაიმართა კონფერენციაზე, რომელსაც დაესწრო 60-ზე მეტი მონაწილე საჯარო და კერძო
დაწესებულებებიდან, კომპანიების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ასოციაციების და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
კონფერენციის მიზანი იყო:
1.
2.
3.
4.

კომპანიების ტოპ მენეჯმენტის მხრიდან პროფესიული განათლების მიმართ ინტერესის გაღვიძება,
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმატის მეშვეობით;
ახალგაზრდების (14-დან 29 წლამდე) ინტერესის გაზრდა პროფესიული განათლების მიმართ,
განსაკუთრებით რეგიონებში;
დაინტერესებული მხარეების მოტივაციის გაზრდა პროფესიული განათლების მიმართულებით;
მოკლე ვადიანი დასაქმებიდან გრძელ ვადიან დასაქმებაზე გადასვლის შესაძლებლობების გაზრდა
(ინოვაცია I);

დაინტერესებულ მხარეებს ეძლევათ საშუალება იფიქრონ პროფესიული განათლების საერთო დაფინანსების
მოდელზე. დასაქმებულებს და დამსაქმებლებს შორის ცოდნისა და ნდობის ნაკლებობა დაძლეულ იქნება
პირდაპირი კომუნიკაციითა და არაფორმალურ განათლებაში ჩართულობით.
3

პროექტის განხორციელების ფოტოები

4

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მიშა კორძახია, ვიცე პრეზიდენტი
ნ. ბოხუას ქ. # 4, თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995) 579 181 821
ელ-ფოსტა: mishakordzakhia@yahoo.com; international@employer.ge
ვებ-გვერდი: www.employer.ge

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 8

პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

3

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ელექტრონული სასწავლო კურსის
ტექნოლოგიების“ ზოგად მოდულში
1

შემუშავება

„საინფორმაციო

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო ვებ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ელექტრონული კურსის შემუშავება, რომელიც
სრულად იქნება ინტეგრირებული პროფესიული განათლების კოლეჯების სასწავლო პროგრამებში და ასევე
ხელმისაწვდომი დამოუკიდებლად.
2

საუკეთესო პრაქტიკის შემაჯამებელი აღწერა

შემუშავებული ელექტრონული კურსი გახლავთ პირველი ფართო მასშტაბიანი ელექტრონული კურსი,
რომელიც განხორციელდა ქართული პროფესიული განათლების სისტემაში. ის შემუშავდა „საინფორმაციო
ტექნოლოგიების“ მოდულური სასწავლო კურსის ბაზაზე, რომელიც წარმოადგენს სავალდებულო მოდულს
ყველა სპეციალობაზე პროფესიულ საგანმანთლებლო დაწესებულებებში.
კურსს აქვს ორი დონის დაშვება: სტუდენტებისთვის და მასწავლებლებისთვის.

შემდეგი ფუნქციები ხელმისაწვდომია მასწავლებლებისთვის:





საშინაო დავალებების გაერთიანებული მონაცემთა ბაზა, ორგანიზებული პროფესიების მიხედვით;
ადმინისტრაციის და რეიტინგის ფუნქციები;
ახალი ჯგუფებისა და სტუდენტებისთვის ელექტრონული რეგისტრაცია;
პროფესიული, ვირტუალური საკომუნიკაციო სივრცე მასწავლებლებისთვის (გარკვეული
პროფესიულ-სოციალური ქსელი გამოცდილების გასაზიარებლად);

შემდეგი რესურსები ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის:





ელექტრონული სასწავლო მასალა, რომელიც ორგანიზებულია მოდულების და სწავლის შედეგების
მიხედვით;
ვიდეო, ტექსტუალური და სხვა თვალსაჩინო სასწავლო მასალა;
ლაბორატორიული და პრაქტიკული დავალებები, თვით-შეფასების ტესტები;
კურსის დამოუკიდებლად შესწავლის შემთხვევაში, სტუდენტები მიიღებენ სერტიფიკატს;

ელექტრონული კურსი აიტვირთა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სერვერზე და ის
ხელმისაწვდომია თითოეული კოლეჯისთვის: http:tvet.gtu.ge. კურსის ატვირთვა შესაძლებელია სხვადასხვა
პროფესიული განათლების კოლეჯების ადგილობრივ სერვერებზე. ელექტრონული კურსი დაფუძნებულია
SCORM სტანდარტზე და მორგებულია ელექტრონული სწავლების სხვა სისტემებზეც.
ძირითადი შედეგებია:


შემუშავდა „ინფორმაციული ტექნოლოგიების“ ზოგად მოდულზე დაფუძნებული ელექტრონული
სწავლების კურსი;



გადამზადდა 20 მასწავლებელი და მათ აქვთ უნარები, რომ გამოიყენონ სისტემა;



შემუშავდა სისტემის გამოყენების სახელმძღვანელოები სტუდენტებისა და მასწავლებლებისთვის.

პროექტის ინოვაციურობა მდგომარეობს იმაში, რომ შემუშავდა ვებ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული
სიმულატორი, რომლის გამოყენება სტუდენტებს შეუძლიათ სხვადასხვა დავალებების შესასრულებლად.
გარდა ამისა, ელექტრონული კურსი მოიცავს თვით-შეფასების ტესტებს. ამ ტესტების საშუალებით
სტუდენტებს შეუძლიათ განსაზღვრონ, მზად არიან თუ არა ისინი ფინალური გამოცდისთვის.
კურსის წარმატებისთვის აუცილებელ ფაქტორებს წარმოადგენდა:
1. ინფორმაციის მიღების სწრაფი და მარტივი მოთხოვნა;
2. ელექტრონული კურსის მულტიმედიის კომპონენტები (გრაფიკულობა, ვიდეო გაკვეთილები,
სიმულატორები, თვით-შეფასების ტესტები). ისინი ძალიან ამარტივებენ ახალი ინფორმაციის
აღქმას;
3. ხელმისაწვდომობა - ელექტრონული კურსი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ადგილიდან ნებისმიერ
პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 9

პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

4.
5.

დროს;
ობიექტურობა და სიმარტივე - სტუდენტი მომენტალურად იღებს ქულას გამოცდის შემდეგ;
მასწავლებელთან დისტანციურად კომუნიკაციის საშუალება.

ბენეფიციარი კოლეჯის მასწავლებლები და სტუდენტები დარეგისტრირდნენ სისტემაში. მასწავლებლებს
აქვთ შესაძლებლობა მართონ კოლეჯის ჯგუფები, დამოუკიდებლად გაააქტიურონ ტესტები, ქვიზები და
სხვა აქტივობები საკუთარ გარემოში.
დისტანციური რეგისტრაცია და უფასო რესურსები ხელს უწყობს ელექტრონული კურსის
ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის. პროფესიულ კოლეჯებს შეუძლიათ
დაარეგისტრირონ სტუდენტები მთიანი რეგიონებიდან, მარტოხელა დედები და სხვა სოციალური
ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებიც ფიზიკურად ვერ ახერხებენ დაესწრონ ლექციებს.
პროფესიული განათლების პროვაიდერებს შეუძიათ თავისუფლად გამოიყენონ ელექტრონული კურსი,
რომელიც ატვირთულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სერვერზე ან მიიღონ კურსის
კლონირებული ვერსია საკუთარი სერვერზე ასატვირთად.
3

პროექტის განხორციელების ფოტოები

4

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ვლადიმერ ადამია, პროექტის მენეჯერი
თბილისი, კოსტავას ქ. 77
ტელ: (+995) 598 559 965
ელ-ფოსტა: lado@gtu.ge
ვებ-გვერდი: http://www.gtu.ge

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 10

პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

4

საქართველოს ბიზნეს აკადემია - SBA

შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება მეწარმეობისა და გაცნობითი
პრაქტიკის მოდულებისთვის
1

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო საერთაშორისოდ აღიარებული სწავლების შედეგების ანალიზი ორი სავალდებულო
ზოგადი მოდულისათვის: მეწარმეობა და გაცნობითი პრაქტიკა და შეფასების ინსტრუმენტების სრული
პაკეტის შემუშავება, რომელიც ითვალისწინებს მათ გამოყენებას სპეციალური საჭიროებების მქონე
სტუდენტებთან, კომპეტენციაზე დაფუძნებული შეფასების პილოტირებას და გამოცდილების გაზიარებას
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
2

საუკეთესო პრაქტიკის შემაჯამებელი აღწერა

საქართველოს ბიზნესის აკადემიის პროექტი მოიცავდა საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზს და
ქართული პროფესიული განათლების სისტემის საჭიროებების გამოვლენას შეფასების ინსტრუმენტების
შემუშავების კუთხით, ორი სავალდებულო ზოგადი მოდულისათვის, რომელიც არ არსებობდა ქვეყანაში:
სამეწარმეო და გაცნობითი პრაქტიკა. შედეგად, შემუშავდა შეფასების ინსტრუმენტების სრული პაკეტი
შესაბამისი მეთოდოლოგიით, ამ სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების და სპეციალური საჭიროებების
მქონე სტუდენდების გათვალისწინებით.
საქართველოს ბიზნესის აკადემიამ, რომელსაც გააჩნია კარგად ჩამოყალიბებული ბიზნეს პარტნიორების და
პროფესიული განათლების პროვაიდერების ქსელი, დააკმაყოფილა პროექტის მოთხოვნები შემდეგი
აქტივობების განხორციელებით:
საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი


საერთაშორისოდ განსაზღვრული სწავლის შედეგების ანალიზი ორი სავალდებული ზოგადი
მოდულისთვის: სამეწარმეო და გაცნობითი პრაქტიკა;

ქართული პროფესიული
ადაპტირების ანალიზი


განათლების

სისტემის

საჭიროებების

და

საერთაშორისო

გამოცდილების

ქართული პროფესიული განათლების სისტემის საჭიროებების ანალიზი შეფასების
ინსტრუმენტების შემუშავებაში ორი ზოგადი მოდულისათვის და როგორ შეიძლება საერთაშორისო
პრაქტიკა მოერგოს ქართული პროფესიული განათლების საჭიროებებს მოდულური სისტემის ქვეშ;

შემუშავებული დოკუმენტები


შემუშავებულ იქნა სამეწარმეო და გაცნობითი პრაქტიკის შეფასების ინსტრუმენტები;



შეიქმნა გაცნობითი პრაქტიკის მეთოდოლოგიური დოკუმენტი;
დოკუმენტები ხელმისაწვდომია ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე: www.sba.edu.ge

კონსულტაციის პროცესი


შეფასების ინსტრუმენტები და მეთოდოლოგიური დოკუმენტები გაეგზავნათ საქართველოს
ბიზნესის აკადემიის ძირითად პარტნიორებს განსახილველად, კომენტარებისა და
რეკომენდაციებისათვის;

შემუშავებული ინსტრუმენტების პილოტირება


შეფასების პროცესის პილოტირება განხორციელდა პროფესიული სტუდენტების ჯგუფებში;

საუკეთესო პრაქტიკის შედეგების გავრცელება


შეფასების ინსტრუმენტები და შეფასების განხორციელების პროცესის მიდგომები გაზიარებულ იქნა
პროფესიული განათლების დაწესებულებებში, პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან.

საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული, ქართული შეფასების ინსტრუმენტები გაზრდის
პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 11

პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

პროფესიული განათლების მასწავლებლების შესაძლებლობებს, რომ კომპეტენციაზე დაფუძნებული
შეფასების პრინციპები გამოიყენონ პრაქტიკაში.
პროექტის შედეგები ინოვაციურია საქართველოსთვის, რადგანაც ცენტრალიზებული შეფასების
ინსტრუმენტები პროფესიული მოდულებისთვის არ არსებობდა, რაც ძალიან საჭიროა პროფესიული
განათლების სისტემაში, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკას და შეფასების სტანდარტებს.
3

პროექტის განხორციელების ფოტოები

4

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თეა მაისურაძე, პროექტის მენეჯერი
რუსთავის გზატკეცილი 18-22 ქ.
ტელ: (+995) 599 538 343
ელ-ფოსტა: T.maisuradze@sba.ge
ვებ-გვერდი: www.sba.edu.ge

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 12

პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

5

ქუთაისის საჯარო სკოლა #33

სოციალური მეწარმეობა საჯარო სკოლებში
პროექტის მიზანი
ქუთაისის საჯარო სკოლა #33-ის პროექტი გულისხმობდა დამამთავრებელი სკოლის მოსწავლეების
შრომითი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას არაფორმალური განათლების მეშვეობით, რომელიც
ორიენტირებული იყო ისეთი ცოდნისა და კომპეტენციების განვითარებაზე, რომელიც გააუმჯობესებს
მათი დასაქმების შესაძლებლობებას და კონკურენტუნარიანობას. „პროფესიული ორიენტაციის და
კარიერული განვითარების“ გაკვეთილზე რეგიონში მოთხოვნადი პროფესიების შესწავლისა და
სტუდენტების მიერ გამოხატული იდეების ანალიზზე დაყრდნობით განისაზღვრა ყველაზე მოთხოვნადი
პროფესიები: მკერავი, დურგალი, სოკოს შემგროვებელი, კომპიუტერის ოპერატორი და ავეჯის
დიზაინერი. სკოლის სახელოსნოს ბაზაზე ჩამოყალიბდა სოციალური საწარმო, სადაც სტუდენტები
დახელოვდნენ კონკრეტულ სპეციალობებში.
საუკეთესო პრაქტიკის შემაჯამებელი აღწერა
პროექტის მიერ წარმოდგენილი საუკეთესო პრაქტიკის მიზანი იყო ხელი შეეწყოთ სკოლის
კურსდამთავრებულების გადასვლას სკოლიდან სამუშაო ადგილზე და სოციალური საწარმოს
ჩამოყალიბება, სადაც სტუდენტებს საშუალება მიეცათ შეეძინათ სხვადასხვა პროფესიული უნარ-ჩვევები.
მათ მიერ შექმნილი პროდუქცია გაიყიდა ბაზარზე, რაც სტუდენტების რეალური ბიზნეს აქტივობის
პირველ ნაბიჯს წარმოადგენდა. სტუდენტის შერჩევის დროს, აქცენტი გაკეთებული იყო სოციალურად
მოწყვლად სტუდენტებზე და გათვალისწინებული იყო მცირე საგრანტო კონკურსის მოთხოვნა
გენდერული ჩართულობის კუთხით, რათა დაცული ყოფილიყო თანასწორობისა და სამართლიანი
მოპყრობის პირობები.
პროექტი განვითარდა შემდეგი განხორციელების ეტაპებით:
პარტნიორი კომპანიებთან თანამშრომლობის ჩამოყალიბება
საჯარო სკოლა #33-მა გააფორმა ურთიერთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებები კერძო კომპანიებთან,
მათი პროექტში ჩართულობისა და პროექტის აქტივობების მხარდასაჭერად, კერძოდ სტუდენტებისთვის
პრაქტიკის ადგილმდებარეობის გამოყოფა და სტუდენტების მენტორობა წარმოების პროცესში.
კონტრაქტები დაიდო ინდ. მეწარმეებთან - ნ. ჩხეტიასთან და ა. სანიკიძესთან და სხვასხვასხვა
პროდუქციისა და მომსახურების პროვაიდერებთან.
მასწავლებელთა კონსულტაციები, ტრენინგ პროგრამის შემუშავება და სახელოსნო
მასწავლებლებმა 33-ე სკოლიდან და სხვა პარტნიორი სკოლებიდან, რომლებიც ჩართულები იყვნენ
პროექტის განხორციელებაში კონსულტაცია გაიარეს დარგის სპეციალისტებთან, წარმოებასა და
მეწარმეობის უნარების სწავლების კუთხით. მასწავლებლები ჩართულები იყვნენ ტრენინგ პროგრამის
მომზადებაში, რომელიც ჩატარდა 33-ე სკოლასა და პარტნიორ სკოლებში (#2, #26, #29 and #30). ცოდნის და
უნარების გადაცემის ფასილიტაციისთვის, მასწავლებლები დატრენინგდნენ ეფექტურ კომუნიკაციაში.
მასწავლებლებმა სხვადასხვა სკოლიდან ითანამშრომლეს მოდულური პროგრამების შემუშავების
პროცესში. შეიქმნა ინოვაციური ტრენინგ გარემო სკოლებს შორის ცოდნისა და წარმატებული სწავლების
პრაქტიკების გადაცემისთვის. შემუშავებული ტრენინგის მოდულები წარმოდგენილი იყო დაბეჭდილი
სახით. სახელოსნოს საფუძველზე ჩამოყალიბდა სოციალური საწარმო, როგორც გრძელვადიანი
სტრატეგიის და მდგრადობის გარანტიის ნაწილი.
სტუდენტის ბენეფიციარების შერჩევა და ტრენინგი
ტრენინგი შეთავაზებულ იქნა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, რათა ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი
ყოფილიყო პროფესიული და ხარისხიანი განათლება, რომელიც მოთხოვნადია რეგიონში. სტუდენტებმა
შექმნეს ნივთები, რომლებიც გაიყიდა საქველმოქმედო გამოფენაზე. პროექტის შედეგად, სტუდენტებმა
ძირითადი უნარები 3 თვიან პროგრამაში შეისწავლეს.
პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 13
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წარმოებული პროდუქციის გამოფენა და გაყიდვა
პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მოდულური პროგრამები და ინოვაციური ტრენინგ გარემო. უნდა
აღინიშნოს, რომ სკოლაში წლების განმავლობაში არსებობდა სახელოსნო-საკლასო ოთახი, შესაბამისად,
სკოლას გააჩნდა ადამიანური რესურსი ზემოთ ხსენებული კურსების წარმატებულად განხორციელებაში.
ტრენინგის ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მოხდა ერთი და იგივე პროფილიანი სკოლების
თანამშრომლობა.
დახურვის და გავრცელების ღონისძიება
პროექტის დახურვის ცერემონია გაიმართა ქუთაისის მერიის, განათლების რესურს ცენტრის, პარტნიორი
სკოლებისა და ბავშვთა სოფელის წარმომადგენლებთან ერთად, სადაც მოხდა პროექტის შედეგების
პრეზენტაცია და სერტიფიკატები გადაეცათ არაფორმალური ტრენინგის კურსის დამამთავრებელ
სტუდენტებს. შეიქმნა პროექტის სპეციალური ბლოგი და პროექტის შედეგები გაზიარდა სკოლის
სოციალური მედიის (ფეისბუქის) გვერდზე. სამუშაომ აჩვენა, რომ შესაძლებელია სასურველი უნარების
შეძენა სკოლის მერხიდან მოკლე დროში.
შემდეგი შედეგები უზრუნველყოს პროექტის მდგრადობას და განმეორების შესაძლებლობებს:
- კვალიფიციური დატრენინგებული მასწავლებლები;
- შემუშავებული და გამოცდილი ტრენინგ მეთოდები და მეთოდოლოგიები;
- ტრენინგ პროგრამა;
- ტრენინგის სახელოსნო გადაკეთდა სოციალურ საწარმოდ;
- სოციალური საწარმო აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიით.
პროექტის დეტალური აღწერა, მასალები და სწავლების მეთოდოლოგია ხელმისაწვდომია ქუთაისის
საჯარო სკოლაში #33.
პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
მარინა ისკაკოვა
ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზირი 60
ტელ: (+995) 577 277 533
ელ-ფოსტა: marinaiskakova@gmail.vcom
ვებ-გვერდი: 33skola.blogspot.com

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 14
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6

საზოგადოებრივი კოლეჯი იკაროსი

დამსაქმებელთა ფორუმი პროფესიული განათლების სექტორში
ბიზნესის ჩართულობისთვის
1

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო პროფესიულ კოლეჯ „იკაროსის“გამოცდილებისა და შესაძლებლობის
გაუმჯობესება, რათა კოლეჯმა შეძლოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების უკეთ დაკმაყოფილება ტურიზმის
სექტორში. სტუდენტების საჭიროებების ანალიზის პარალელურად, ჩატარდა ბიზნესის საჭიროებების
კვლევა. კვლევის შედეგების გათვალისწინებით ცვლილება შევიდა არსებულ სასწავლო პროგრამაში,
იმისათვის რომ სტუდენტებმა უპასუხონ ბიზნესის საჭიროებებს და გაიზარდოს მათი დასაქმების
შესაძლებლობა.
2

საუკეთესო პრაქტიკის შემაჯამებელი აღწერა

პროექტის მიზნების მისაღწევად, კოლეჯმა იკაროსმა ჩაატარა დამსაქმებელთა ფორუმი იმ
კომპანიებისთვის, რომლებიც ოპერირებენ ტურიზმის სფეროში. ღონისძიებაზე მოწვეული იყო კოლეჯის
176 პარტნიორი კომპანიის წარმომადგენელი, ასევე, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და
პროფესიული განათლების პროვაიდერების წარმომადგენლები.
დამსაქმებელთა ფორუმი შედგებოდა რამდენიმე პარალელური ღონისძიებისაგან:
შრომის ბაზრის და სტუდენტთა საჭიროებების კვლევა
ფორუმის მომზადების დროს, იკაროსმა ჩაატარა ტურისტული კომპანიების და სტუდენტთა
საჭიროებების კვლევა და განაახლა დამსაქმებელთა მონაცემთა ბაზა. მიუხედავად იმისა, რომ კოლეჯი
მსგავს კვლევებს ატარებს 2012 წლიდან, პროექტმა საშუალება მისცა, ჩაეტარებინა შრომის ბაზრის
ორგანიზაციებზე (დამსაქმებლებზე) უფრო ფართომასშტაბიანი კვლევა, რამაც გამოავლინა ახალი შრომის
ბაზრის ტენდენციები და საჭიროებები, რაც ძალიან საინტერესო და ღირებული იყო კოლეჯისთვის, რომ
გაეძლიერებინა მისი ტრენინგის კურსები. ღონისძიებაზე, ასევე მოხდა გამოკვლევის შედეგების
პრეზენტაცია, სადაც კოლეჯმა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს გაუზიარა საკუთარი საუკეთესო
პრაქტიკის მაგალითები. ფორუმზე ხელი მოეწერა შეგირდობის პრაქტიკის მემორანდუმს ახალ
დამსაქმებლებთან, რომელიც გაზრდის სტუდენტების დასაქმების შანსებს.
მასტერ-კლასები
დამსაქმებელთა ფორუმი მოიცავდა მასტერ-კლასებსაც, რომელიც შემოთავაზებული იყო კოლეჯის
მასწავლებლების და პარტნიორი კომპანიების წარმომადგენლების მიერ. მასტერკლასების მიზანი იყო
დამსწრე სტუდენტების ცოდნისა და უნარების, ასევე მათი მოტივაციის გაზარდა. მასტერ კლასების
დროს, ასევე წარმოდგენლი იყო პრაქტიკული შესაძლებლობები, სწავლების მეთოდები და ტექნიკური
ინოვაციები.
სტუდენტთა შეჯიბრი
ფორუმის დროს, მოეწყო სტუდენტთა შეჯიბრი სხვადასხვა სპეციალობებში, რომელიც ისწავლება
კოლეჯში: მზარეული, კონდიტერი, ბარმენი, სომელიე, ტურისტული გიდი. სტუდენტთა შესრულება
შეფასდა შერეული ჟიურის მიერ, რომელიც შედგებოდა მასწავლებლებისგან და კომპანიიის
წარმომადგენლებისგან. შეჯიბრის მიზანი იყო გაეზარდა სტუდენტთა კონკურენტუნარიანობა და
მოტივაცია.
პროფესიული განათლების რესურსის ელექტრონული პორტალი
დასკვნით ღონისძიებაზე გაიმართა პროფესიული კოლეჯის ელექტრონული რესურსის პორტალის
პრეზენტაცია, სადაც კოლეჯის კურსდამთავრებულებს და მასწავლებლებს შეუძლიათ ატვირთონ
ინფორმაცია მათი გამოცდილების, ელექტრონული რესურსების, მასტერ-კლასების, ვიდეო ფაილების და
ა.შ. შესახებ. პორტალი ასევე საშუალებას აძლევს კერძო ბიზნესის წარმომადგენლებს მოიძიონ და
შეაირჩიონ კადრები დასაქმებისთვის. არსებული პორტალი, ასევე გაზრდის პროფესიული პროგრამების

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 15
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შესახებ ცნობადობას და ზოგადად, პოპულარიზებას გაუწევს პროფესიული განათლების კურსებს.
პროფესიული განათლების პროგრამების განახლება
დამსაქმებელთა ფორუმმა ფასილიტაცია გაუწია კერძო სექტორის მონაწილეობას პროფესიული
განათლების სფეროში. შედეგად, კოლეჯის მიერ შემოთავაზებული პროფესიული განათლების
პროგრამები განახლდა შრომის ბაზრის შესაბამისად.
3

პროექტის განხორციელების ფოტოები

4

საკონტაქტო ინფორმაცია:

რუსუდან ჩართოლანი, დირექტორი
მარშალ გელოვანის გამზირი №4, თბილისი, 0159
ტელ: (+995) 577 900 405
ელ-ფოსტა: Rusiko.72@gmail.com
ვებ-გვერდი: www.icarus.ge

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ: 16
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7

შპს მაინდსტრიმი

კარიერული
სტრატეგია
1

დაგეგმვა

და

დამსაქმებლებთან

კომუნიკაციის

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო კარიერული დაგეგმვის და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის სტრატეგიის
გაძლიერება (პროფესიული ორიენტაციის და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერები) პროფესიული
განათლების პროვაიდერებში. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა პროფესიული ორიენტაციის და
კარიერული დაგეგმვის მენეჯერების სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს საკომუნიკაციო საშუალებების
აღწერასაც.
2

საუკეთესო პრაქტიკის შემაჯამებელი აღწერა

მაინდსტრიმმა შეიმუშავა სახელმძღვანელო პროფესიული ორიენტაციის და კარიერული დაგეგმვის
მენეჯერებისთვის, რომელიც მოიცავს პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის
მენეჯერების სამუშაო აღწერილობას და საუკეთესო პრაქტიკისა და საშუალებების ნაკრებს, რომლებიც
შესაძლოა გამოყენებულ იქნას კარიერული ორიენტაციისა და დამსაქმებლებისთვის კადრების შერჩევის
პროცესის დროს.
სახელმძღვანელოში შედის::
- პერსონალური შეფასების ინსტრუმენტები (ჰარისონის შეფასების ინსტრუმენტი - რეკომენდირებულია).
ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით, შესაძლებელია სტუდენტის და ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულების
თანამშრომლის პიროვნული თვისებების შეფასება. ჰარისონის შეფასების სისტემა ანვითარებს რამდენიმე
ანგარიშს, რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას როგორც დაწესებულების ასევე სტუდენტის მიერ
(ვლინდება რეკომენდირებული კარიერა სტუდენტისთვის სასიამოვნო სამუშაოს და პიროვნების
თვისებების ანალიზის საფუძველზე), ასევე პროფესიული დაწესებულების თანამშრომლისთვის (ანგარიში
შედის: კადრის მართვა, შენარჩუნება, მოტივაციის გაზრდა, სამუშაოს წარმატების მაჩვენებელი და
პარადოქსის გრაფა, რომელიც ავლენს თუ როგორ ახერხებს თანამშრომელი „ნორმალურ“ ვითარებაში
პროცესების მართვას და როგორ იცვლება მისი ქცევა სტრესის დროს, შესაბამისად გამოვლინდება
შემდგომი ტრეინინგის და განვითარების საკითხები).
-NLP ტრეინინგის მეთოდლოგია: ეს ინსტრუმენტი ამზადებს მსმენელებს (რეკომენდირებულია
პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერებისთვის) აზროვნების შეცვლისა და
წარმატებისთვის და ასევე, ასწავლის მათ საჭირო უნარ-ჩვევებს რომელიც აუცილებელია ამ პოზიციაზე.
სახელმძღვანელოს შემუშავება მოხდა დაკვირვებების, დასკვნების და კვლევების საფუძველზე, რომელიც
მოიცავდა შემდეგს:
 მაინდსტრიმის გამოცდილების შეჯამება, რომელიც დაფუძნებულია დამსაქმებლებთან
მუშაობაზე და მათი საჭიროებების კვლევაზე, ასევე მათთვის კადრების შერჩევაზე, ტრენინგისა
და Job Fair-ების ორგანიზებაზე. კომპანიის კლიენტები არიან: ჯორჯიან ამერიქან ალლოის,
საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია, სილქნეტი, ჯეოსელი, მაგთი, გალფი, ჰოლიდეი ინ,
ისტ-პოინთი, ევროპა-ბეთი, ლე ლაბორატუარ სერვიე, თი-ბი-სი ბანკი, თი-ბი-სი ლიზინგი,
საქართველოს ბანკი, ფაშა ბანკი, შატო მუხრანი, შუმი, აი-პი-ემი, პე-ეს-პე ინშურანსი, ჯი-პი-აი
ჰოლდინგი, ლომისი, ალიანს ჰოლდინგ ჯგუფი და სხვები;


თავისუფალ უნივერსიტეტში, საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში, საერთაშორისო შავი
ზღვის უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ორგანიზებული Job Fair-ების
საფუძველზე გაკეთებული დაკვირვებები და დასკვნები;



ადამიანური რესურსების შერჩეულ მენეჯერებთან ინტერვიუები, რომლებიც წარმოადგენენ
დამსაქმებლებს და გააანალიზეს თავიანთი აღქმა ადგილობრივი პროფესიული განათლების
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პირველი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

პროვაიდერებთან სამუშაო პროცესის შესახებ;


საქართველოს პროფესიული განათლების პროვაიდერების არსებული პროფესიული ორიენტაციის
და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერების სამუშაო აღწერის გადახედვა;



საუკეთესო პრაქტიკის და კარიერული დაგეგმვის პროცესების ტენდენციის კვლევა საქართველოს
ფარგლებს გარეთ არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;



კარიერული დაგეგმვის სპეციალისტების საუკეთესო პრაქტიკის/სამუშაო აღწერის კვლევა
უცხოურ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

ადამიანის რესურსების მენეჯერებთან და დირექტორებთან ჩატარებულმა ინტერვიუებმა ცხადყო რომ
საჭიროა კონსტუქციული კომუნიკაცია და თანამშრომლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და
ბიზნეს შორის.
„კომუნიკაციასა და თანამშრომლობაში“ კერძო სექტორის წარმომადგენლები გულისხმობენ რომ
ინიციატივა თანამშრომლობაზე წამოვა საგამანათალებლო დაწესებულებების მხრიდან და ასევე, ისინი
აიღებენ პასუხისმგებლობას დამსაქმებლების საჭიროებების გამოვლენაზე, შეიმუშავებენ თანამედროვე
სწავლების მეთოდებს, რათა მოამზადონ კვალიფიციური კადრები. შესაბამისად, კერძო სექტორი
ელოდება პროფესიულ პარტნიორს საგანმანათლებლო დაწესებულების სახით, რომელიც შეძლებს მასთან
კომუნიკაციის დამყარებას ზემოთ-ხსენებულ საკითხებზე.
თუ კარგად ორგანიზებული და სტრუქტურირებული საკომუნიკაციო არხი ჩამოყალიბდება,
შესაძლებელია გაიზარდოს კერძო სექტორსა და საგამანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლობის
წარმატებული მაჩვენებელი. პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერის სამუშაო
აღწერილობა სწორედ ამ მიზნის გათვალისწინებით შემუშავდა.
რეკომენდირებული სამუშაო აღწერა კარიერული დაგეგმვის სპეციალისტებისთვის შესაძლოა
გამოყენებულ იქნას, როგორც შაბლონი, რომლის შესწორებაც შესაძლებელია თითოეული პროფესიული
განათლების პროვაიდერის ან საგანმანათლებლო დაწესებულების სპეციფიკიდან და საჭიროებებიდან
გამომდინარე.
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პროექტის განხორციელების ფოტოები
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საკონტაქტო ინფორმაცია:

ლანა ცაგარეიშვილი, დირექტორი
პეკინის ქ.14
ტელ: (+995) 577 515 171
ელ-ფოსტა: Lana@mindstream.ge
ვებ-გვერდი: www.mindstream.ge
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