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შესავალი
ანგარიშის მიზანი
აღნიშნული ელექტრონული პუბლიკაციის მიზანია პროფესიული განათლების სექტორში
ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის მესამე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში
განხორციელებული პროექტების შედეგების გაზიარება, რომელიც დაფინანსდა
ათასწლეულის გამოწვევის 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

ორგანიზაციებში

დანერგვით,

აღნიშნული
მიაწოდოს

პროექტების
დეტალური

გადაღებით
ინფორმაცია

და

საკუთარ

პუბლიკაციაში

აღწერილი პროექტების შესახებ.
მოკლე ინფორმაცია პროექტის 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. მესამე
რაუნდის ფარგლებში, რომელიც 2018 წლის მარტში გამოცხადდა, დაფინანსდა 5,000 აშშ
დოლარიდან – 25,000 აშშ დოლარამდე პროექტები, რომელთა ხანგრძლივობა 6-7 თვეს
შეადგენდა. განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა იყო 2018 წლის 11 აპრილი.
პროექტის დამოუკიდებელმა შეფასების კომისიამ შეარჩია ათი საგრანტო პროექტი,
დასაფინანსებლად:
განმახორციელებელი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
გადაუდებელი დახმარების

პროექტის დასახელება
ქოლ-ცენტრის ოპერატორებისთვის დუალურმოდულური პროფესიული განათლების პროგრამის
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ოპერატიული მართვის
ცენტრი 112

შემუშავება 112-ის ტრენინგ ცენტრის ბაზაზე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

მწვანე მშენებლობა საქართველოში - ახალი
პროფესიული კადრები
პროფესიულ სასწავლებლებში წარმოებული
პროდუქციისა და პროფესიების ცნობადობის ზრდა და
კომერციალიზაცია
გოგო კოდი
სკოლის მოსწავლეებისთვის პროფესიული უნარების
განვითარების პროგრამის ახლებური მოდელის
პოლოტირება
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებაში ჩართული
მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება სოფლის
მეურნეობაში
პროფესიული განათლების მიმზიდველობისა და
პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

კავკასიის ფერები
ჯამფ სტარტ ჯორჯია
შპს ოლივი
ტრისდორფ აგრობიზნეს
კონსალტინგი
შპს არის.ჯი
მწვანე სექტორი
ინოვაციები ინკლუზიური
საზოგადოებისთვის
იმერეთის მხარის მეცნიერთა
კავშირი „სპექტრი“

მარიკულტურის პროფესიული განათლების პროგრამა
ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში
გადამუშავება: ახალი გამოწვევები და ახალი
პროფესიული შესაძლებლობები

მესამე რაუნდის ფარგლებში დაფინანსდა პროექტები, რომლებმაც საუკეთესო პრაქტიკა
სხვადასხვა

მიმართულებით

განახორციელეს.

გამარჯვებული

ორგანიზაციები

წარმოადგენენ სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებს, მათ შორის საჯარო და კერძო
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, კერძო კომპანიებს, არა-სამთავრობო
ორგანიზაციებს, სოციალურ პარტნიორებს, და ა.შ. პროექტები განხორციელდა 2018 წლის
ივნისი-დეკემბრის პერიოდში.
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;
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შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი
ოპერატიული მართვის ცენტრი 112

დახმარების

ქოლ-ცენტრის ოპერატორებისთვის დუალურ-მოდულური პროფესიული
განათლების პროგრამის შემუშავება 112-ის ტრენინგ ცენტრის ბაზაზე
პროექტის მიზანი
პროექტის ზოგადი მიზანი გახლდათ პროფესიული განათლების აკრედიტებული პროგრამის შექმნა და
მიწოდება ქოლ-ცენტრის ოპერატორებისთვის, რომელიც მორგებულია ზრდასრული მსმენელების
საჭიროებებზე და მომავალში, ხელს შეუწყობს ქოლ-ცენტრის ოპერატორის პროფესიის განვითარებას
ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში.
პროექტს არ ჰყავდა ოფიციალური პარტნიორი. თუმცა, პროექტის გუნდი განხორციელებისას
თანამშრომლობდა მუნიციპალური მომსახურების განვითარების სააგენტოსთან (თბილისის მერია) და
მათი ქოლ-ცენტრის წარმომადგენლების დახმარებით, შემუშავდა პროფესიული სტანდარტი და
პროფესიული ტრენინგ კურსი. ამ პარტნიორობის ყველაზე ღირებული ასპექტი გახლდათ ის, რომ
პროფესიული განათლების კურსის შედგენისას გათვალისწინებული იყო განსხვავებული შეხედულებები,
მოსაზრებები და საჭიროებები და ამ კონტექსტში, ის არ შექმნილა კონკრეტულად მხოლოდ 112-თვის,
არამედ მას შეუძლია სხვადასხვა სექტორების საჭიროებებს უპასუხოს.
სამიზნე ჯგუფები მოიცავენ როგორც ინდივიდებს, ვისაც სურვილი აქვთ გახდნენ ოპერატორები, ასევე
კერძო და საჯარო კომპანიებს, რომელთაც გეგმაში აქვთ შექმნან ქოლ-ცენტრები. პროგრამა ღიაა
ნებისმიერი მსურველისთვის, განურჩევლად სქესისა, ასაკისა, ეროვნებისა და განათლებისა (მინიმუმ საშუალო სკოლის დიპლომი), ასევე საჯარო და კერძო სექტორის ერთეულებისთვის.
საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
პროექტის საუკეთესო პრაქტიკა გახლავთ უნიკალური ზოგადი პროგრამის შექმნა ოპერატორებისთვის,
რომელიც მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე და სრულიად აკმაყოფილებს განათლების სამინისტროს
სტანდარტებს. პროექტი კარგი მაგალითია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დამსაქმებლებისთვის,
რომელთაც გააჩნიათ სატრეინინგო ცენტრები და პროგრამები, დაიწყონ ისეთი პროგრამებით სწავლება,
რომელიც აკმაყოფილებს საკუთარი პერსონალის საჭიროებებს და ამავე დროს, პასუხობს საჯარო
ორგანიზაციების და კერძო კომპანიების ფართო ინტერესს. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს მაღალი
ხარისხის ტრენინგ პროგრამებს, ხელს უწყობს დასაქმებულების შენარჩუნებას და უზრუნველყოფს
კურსდამთავრებულთა დასაქმებას. პროექტი არის ინოვაციური, რადგანაც ქმნის პროგრამას, რომელიც
აქამდე საქართველოში არ არსებობდა და წინგადადგმული ნაბიჯია ოპერატორის, როგორც პროფესიის
აღიარებაში, რომელიც მხოლოდ დროებით სამუშაოდ არ აღიქმება.
შეიქმნა სპეციალური ვიდეო, რომლის მიზანია ოპერატორთა პროფესიის პოპულარიზაცია. ვიდეო
ნაჩვენები იქნა დასკვნით კონფერენციაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის
წარმომადგენლები, საჯარო და კერძო კომპანიები, ის პირები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს პროექტის
განხორციელებაში. ვიდეო, ასევე, ფართოდ იქნა გავრცელებული სოციალური მედიიის არხების
საშუალებით. პროექტის აქტივობები გულისხმობდა სპეციალური ბლოგის გამოქვეყნებას 112
საქართველოს ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე, რომელიც ეხებოდა ოპერატორის სამუშაოს მნიშნველობას
და აღწერდა მათ ყოველდღიური ცხოვრებას, ამ პროფესიის სირთულეესა და უპირატესობებს. ბლოგის
სტატისტიკამ აჩვენა, რომ პოსტმა მიაღწია სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს - ქალები და მამაკაცები
რეგიონებში, 35+ მამაკაცები და ქალები. ბლოგის გამოქვეყნების შემდეგ, 112-მა მიიღო უამრავი
შეტყობინება ოპერატორის ვაკანსიის შესახებ. ამასთან, მომხმარებლებმა გამოხატეს დადებითი
დამოკიდებულება ოპერატორების მიმართ და აღნიშნეს, რომ ბლოგის წაკითხვამდე ოპერატორის სამუშაო
მიაჩნდათ ძალიან მარტივი და ადვილი.
პროექტის განხორციელების ფოტოები
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საკონტაქტო ინფორმაცია
1ა ლისის ქ. თბილისი, საქართველო
+995 598 98 43 01
s.chukhua@112.ge
www.112.gov.ge
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მწვანე მშენებლობა საქართველოში - ახალი პროფესიული კადრები
პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანი იყო უნივერსიტეტის, კერძო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის
თანამშრომლობის გაძლიერება და ადამიანური და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარება
მწვანე მშენებლობის სექტორში, პროფესიული ტრენინგის და გადამზადების კურსების მომზადების
მიზნით.
პროექტის მიზნები გახლდათ:







კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ახალი მოქნილი ტრენინგ პროგრამების შექმნა და
განხორციელება მწვანე მშენებლობის სექტორში, პროფესიონალი პერსონალის მომზადებისა და
გადამზადებისთვის;
ახალ საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და ბენეფიციართა
ინფორმირება კარიერული შესაძლებლობების შესახებ მწვანე მშენებლობის სექტორში, სოციალურად
მოწყვლადი ჯგუფების და გოგონების ჩათვლით;
უნივერსიტეტსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაზრდა;
განხორციელებული საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გაზიარება ამ სფეროში.

პროექტის შედეგები:







მომზადდა და ჩატარდა სამი ტრენინგ კურსი (მწვანე შენობის პრინციპები და მახასიათებლები, HVAC
ენერგო-ეფექტური სისტემები, იზოლაციური მასალები და მათი გამოყენება მწვანე მშენებლობაში),
რომელსაც დაესწრო სამიზნე ჯგუფის 45 წარმომადგენელი;
ჩატარდა პროფესიული განათლების სემინარი ამერიკულ გამოცდილებაზე საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ბაზაზე არსებულ მდგრად შენობებზე და ამჟამინდელ სიტუაციაზე
საქართველოში, რომელსაც დაესწრო 32 მონაწილე - უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, კერძო
სექტორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები;
მოეწყო საზაფხულო ბანაკი პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისთვის 27 მოსწავლისთვის;
შეიქმნა 4 წუთიანი სარეკლამო ვიდეო ახალგაზრდების პროფესიული განათლების შესახებ.

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
პროექტის საუკეთესო პრაქტიკა ორიენტირებული იყო სამი მოკლე-ვადიანი ტრენინგ კურსის
შემუშავებაზე, რომელიც მოთხოვნადია სამშენებლო სექტორის მიერ. აღნიშნული კურსების მიწოდება
შესაძლებელია სხვადასხვა პროფესიული განათლების პროვაიდერის მიერ. კერძო სექტორთან მჭიდრო
თანამშრომლობამ შესაძლებელი გახადა ტრენინგ კურსების შემუშავება, რომლის მიმართ მაღალია
დაინტერესება ზრდასრულთა და სტუდენტთა მხრიდან, რათა გააუმჯობესონ საკუთარი უნარები და
ცოდნა მწვანე მშენებლობის სფეროში.
პროექტმა აჩვენა, რომ ახალგაზრდების მხრიდან არსებობს მზარდი ინტერესი მწვანე მშენებლობის და
ენერგოეფექტური სისტემების მიმართ, რაც დაადასტურა საზაფხულო ბანაკის მიმართ გამოხატულმა
დიდმა ინტერესმა. საზაფხულო ბანაკში მონაწილეობის სურვილი გამოხატეს აპლიკანტებმა არა მხოლოდ
ქუთაისიდან, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც.
შეიქმნა სარეკლამო ვიდეო, რომელიც ეხმარება უნივერსიტეტს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, რომ
ახალგაზრდებისთვის გაავრცელონ ინფორმაცია პროფესიული განათლების შესახებ.
პროექტის განხორციელების პროცესმა გამოიწვია თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითის განვითარებაც
- უნივერსიტეტის, კერძო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლობა პროფესიული
განათლების პოპულარიზაციისა და განვითარებისთვის.
ამ პროექტის პარტნიორები გახლავთ საინჟინრო და სამშენებლო კომპანიები - შპს INTERDESIGN და Geo
Energy Engineers, რომლებიც დაინტერესებულები არიან მწვანე მშენებლობის დარგის განვითარებით.
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პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
ომარ ზივზივაძე, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროექტის
კოორდინატორი
59, თამარ მეფის ქ., ქუთაისი, 4600, საქართველო
+995 577348953
omarzivzivadze@yahoo.com, omar.zivzivadze@atsu.edu.ge
www.atsu.edu.ge
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კავკასიის ფერები

პროფესიულ სასწავლებლებში წარმოებული პროდუქციისა და პროფესიების
ცნობადობის ზრდა და კომერციალიზაცია
პროექტის მიზანი
პროექტის ზოგადი მიზანი გახლდათ ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით საპილოტე მოდელის
შექმნა იმისათვის, რომ: ა) მომხდარიყო პროფესიული განათლების იმიჯის პოპულარიზაცია, როგორც
მაღალი ხარისხის ცოდნისა და სერვისების მიმწოდებელი (რომელიც ასევე მიმზიდველი კარიერული
არჩევანია) და ბ) პროფესიული განათლების პროდუქტების კომერციალიზაციისა და გაყიდვის
ხელშეწყობა.
ზოგადი მიზნის ჭრილში, კონკრეტული მიზნები იყო:


ვებ-გვერდზე დაფუძნებული პლატფორმის შექმნა, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის მჭიდრო
ქსელის შექმნას პროფესიული განათლების პროვაიდერების, სტუდენტების, მომხმარებლებისა და
სხვა დაინტერესებული სააგენტოებისთვის, სადაც პროფესიული განათლების სტუდენტების მიერ
შექმნილი პროდუქტები მარტივად იქნება ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისთვის, რაც მათი
კომერციალიზაციის შანსებს გაზრდის. ონლაინ გაყიდვები ფინანსურად მდგრადი ინსტრუმენტი
შეიძლება გახდეს შემდგომი აქტივობებისთვის;



პროდუქტის კომერციალიზაციისთვის სახელმძღვანელოს შემუშავება, რომელიც მოიცავს ონლაინ
ბრენდინგს, მარკეტინგს და გაყიდვებს ზოგადად პროფესიული განათლებისთვის და შერჩეული
პროფესიებისთვის და პროდუქტებისთვის. ეს გაზრდის პროფესიული განათლების
ინსტიტუციურ და ადამიანურ შესაძლებლობებს. შემუშავებული სახელმძღვანელოთი
იხელმძღვანელებენ პოტენციური, არსებული და მომავალი პროფესიული განათლების
პროვაიდერები და სტუდენტები ბრენდინგის შემუშავების დროს.

ამჟამად, ეს მოდელი მისაღებია კერძო პროფესიული განათლების პროვაიდერებისთვის, რადგანაც საჯარო
პროფესიული განათლების მიმწოდებლებს ამ ეტაპზე, არსებული კანონმდებლობით შეზღუდვები აქვთ
გაყიდვების კუთხით,
საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
საუკეთესო პრაქტიკის მთავარი არსია პროფესიული განათლების სტუდენტების მიერ შექმნილი
პროდუქტების და სერვისების კომერციალიზაცია სოციალური მედია მარკეტინგით და პროფესიული
განათლების პოპულარიზაცია, წარმატებული კურსდამთავრებულების მაგალითების წინ წამოწევით.
პროექტმა შეიმუშავა ვებ-გვერდზე დაფუძნებული პლატფორმა (www.ecofactory.ge), სადაც პროფესიული
განათლების პროფესიები/პროდუქტები გახლავთ ბრენდირებული, გარეკლამებული და იყიდება ონლაინ.
ონლაინ პლატფორმა ქმნის ორმხრივი კომუნიკაციის მიღების შესაძლებლობას პროდუქტებზე და
სერვისებზე, რაც ასევე, შესაძლოა გადაიქცეს ბიზნეს ურთიერთობის ჩამოყალიბების საშუალებად
პროფესიული განათლების სტუდენტებსა და საბოლოო მომხმარებლებს შორის.
პლატფორმა, აგრეთვე, ხელს უწყობს მეწარმეობის სულისკვეთების გაჩენას, რადგან პროფესიული
განათლების სტუდენტებს შეეძლებათ განავითარონ მცირე ბიზნესის უნარები, არა უბრალოდ
პროდუქტების და სერვისების შეთავაზებით, არამედ უზრუნველყონ მომავალი მომხმარებლების
მოთხოვნების დაკმაყოფილება და მარაგების ალტერნატიულ წყაროებს გაუწიონ კონკურენცია. შესაბამისი
პრაქტიკული ცოდნა და მითითებები საიტის მომხმარებლებს მიეწოდებათ ჟურნალი Hello Georgia-ს
გუნდის მიერ. ეს საპილოტე მოდელი განვითარდება და შესაძლოა განახლდეს და გადაიხედოს ნებისმიერ
დროს. სხვა პროვაიდერს და პროფესიული განათლების მონაწილეებს ასევე საშუალება აქვთ აღნიშნული
მოდელი გადაიღონ.
პროფესიული განათლების პროფესიების ბრენდინგის და მარკეტინგული სტრატეგიების კონცეფციის
გარდა, შეიქმნა შესაბამისი პუბლიკაციები, რათა მოხდეს პროფესიების პოპულარიზაცია ჟურნალ Hello
Georgia-ს მეშვეობით - გამოქვეყნდა 4 პუბლიკაცია, თითოეული 10 000 ტირაჟით თვეში და 20 000
სოციალური მედია მომხმარებლებით.

პროექტი - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ. 7

მესამე კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა

პროექტი განხორციელდა
პარტნიორობით.

ორგანიზაცია

კავკასიის

ფერების

მიერ,

ჟურნალ

Hello

Georgia-თან

პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
კავკასიის ფერები
ნინო ბარამიძე
პეტრიაშვილის ქ. 10, თბილისი 0179,
ninbaramidze@gmail.com
www.ecofactory.ge

პროექტი - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გვ. 8

მესამე კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა
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ჯამფ სტარტ ჯორჯია

GOGO Code
პროექტის მიზანი
პროექტი „GOGO კოდი“ მოიცავდა ცნობიერების ამაღლებისა და ტრენინგების ციკლს, რომელიც
დაფუძნებულია ერთერთი წარმატებული ლიდერობის პროგრამის მაგალითზე, სახელად „გოგონები
მართავენ ჩვენს სამყაროს (GLOW)“.
პროექტის მიზნები გახლდათ:


ტექნოლოგიაში გენდერული ხარვეზის აღმოფხვრა;



პროგრამისტის, როგორც „ბიჭის/კაცის პროფესიის“ იმიჯის შეცვლა;



თინეიჯერი გოგონების წახალისება, რომ დაინტერესდნენ STEM პროფესიებით;



საუკეთესო პრაქტიკის მოდელის დანერგვა, რომელიც გააძლიერებს პროფესიულ განათლებაში
გენდერულ და სოციალურ ჩართულობას საქართველოში;



შერჩეული სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება პროგრამისტის პროფესიასთან
დაკავშირებით.
პროექტმა შეარჩია 30 თინეიჯერი გოგონა სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფიდან, საქართველოს
მოშორებითი სოფლებიდან, მათ შორის ენობრივი უმცირესობების წარმომადგენლები. პროექტის მთავარი
შედეგი გახლდათ პროფესიული ორიენტაციის ინოვაციური ინსტრუმენტის შემუშავება, რომელიც
საშუალებას იძლევა პროფესიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, დასაქმების შესაძლებლობებს და
საბაზისო ცოდნის მიწოდებას ინტერაქციული ტრენინგ პროგრამით. პროექტის სასურველი შედეგი
გახლდათ საქართველოში პროფესიული შესაძლებლობებისადმი გაზრდილი ინტერესი და პროგრამისტის
პროფესიის არსის გაგება.
საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
საუკეთესო პრაქტიკა მოიცავდა პროფესიული ორიენტაციის ისეთი მოდელის შემუშავებას, რომელიც
შესაძლოა გამეორებუი იყოს განათლების სამინისტროს მიერ, პროფესიული განათლებაში უმცირესობის
წარმომადგენლების ჩართულობის გაზრდის მიზნით, მათ შორის მოშორებით მცხოვრები სტუდენტების,
გოგონების და ზრდასრული მდედრობითი სქესის სტუდენტებისთვის.
ეს ეფუძნებოდა შემდგომ აქტივობებს:


შეიქმნა პროფესიული ორიენტაციის ბანაკის კონცეფცია და მისი განხორციელების
სახელმძღვანელო;
 კომპიუტერული პროგრამირების პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგის კურიკულუმი და
კურსის სახელმძღვანელოები შეიქმნა და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული
დაწესებულებებისთვის;
 ჩატარდა ორი 10 დღიანი ინტენსიური ტრენინგი კომპიუტერული პროგრამირების საფუძვლების
შესასწავლად, 30 თინეიჯერი გოგონასთვის;
 შემოთავაზებული
მოდელის
ეფექტურობის
კვლევა
წარედგინა
სხვა
პროფესიულ
დაწესებულებებს.
პროექტის განხორციელების დროს შესრულებულმა აქტივობებმა აჩვენა ამ მოდელის რელევანტურობა
მოშორებით მცხოვრები ახალგაზრდა ქალების და უმცირესობების ჩართულობისთვის და გაზარდა
პროფესიული განათლების კურსების და პროგრამული უზრუნველყოფის პროფესიის მიმზიდველობა.
სსიპ “IT Academy” გახლდათ ჯამპსტარტ ჯორჯიას მთავარი პარტნიორი, რომელმაც პროექტს შესძინა
საკუთარი მრავალწლიანი გამოცდილება მოკლე და გრძელვადიანი პროფესიული განათლების
მიწოდებაში.
ორი საჯარო კოლეჯი მასპინძლობდა ბანაკს - „ახალი ტალღა“ ქობულეთში და „აისი“ კაჭრეთში. ორივე
კოლეჯმა სამზინე ჯგუფებს გააცნო პროფესიული განათლების შესაძლებლობები და ბანაკის მონაწილეებს
ჩაუტარა პრეზენტაციები თუ რომელ პროფესიებს შეუძლიათ დაეუფლონ სახელმწიფო კოლეჯებში.
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საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობა
გახლდათ გადამწყვეტი პროექტის წარმატებისთვის, რადგანაც მათი დახმარებით ხორციელდებოდა
კომუნიკაცია საგანმანათლებლო ერთეულებთან, საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებთან, საჯაარო
სკოლებთან და ა.შ.
პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
ჯამპსტარტ ჯორჯია
ქეთევან ჯაყელი, პროექტის მენეჯერი +995 599 740 491, kjakeli7@gmail.com
#25 ალ. ყაზბეგის გამზირი, ბინა 160
სსიპ “IT Academy”
მამუკა ჯანჯალია, +995 577 131 222
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შპს ოლივი

სკოლის მოსწავლეებისთვის პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის
ახლებური მოდელის პოლოტირება
პროექტის მიზანი
პროექტი მიზნად ისახავდა კარიერული დაგეგმვის ინსტრუმენტის - „სამუშაო უნარების განვითარების
პროგრამა (WSD)“ გაუმჯობესებას, რათა სკოლის მოსწავლეებისთვის გამარტივდეს კარიერული არჩევანის
გაკეთების პროცესი.
კონკრეტული მიზნები გახლდათ:




მოსწავლეებისთვის „სამუშაო უნარების განვითარების პროგრამის” ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
“სამუშაო უნარების განვითარების პროგრამის” ხარჯ-ეფექტური ადმინისტრირება;
“სამუშაო უნარების განვითარების პროგრამისა” და პროფესიული განათლების შესახებ
ცნობიერების ამაღლება.
პროექტი დაფუძნებული იყო „სამუშაო უნარების განვითარების პროგრამა” (WSD) 2016-2017 წლებში
საპილოტე პროგრამის შეცდომების იდენტიფიცირების ანალიზზე და გამიზნული იყო პროგრამის
მთავარი გამოწვევების გადაჭრაზე, ტექნოლოგიური საშუალებების განხორციელებით.

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
საუკეთესო პრაქტიკის მთავარი არსი გახლავთ ელექტრონული პლატფორმის - „სამუშაო უნარების
განვითარება (WSD)“ გაუმჯობესება, რომელიც ფუნდამენტურად შეცვლის პროგრამის ადმინისტრირების
ამჟამინდელ პროცესს და დაეხმარება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს WSD პროგრამის
შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და ეფექტურად მართვაში.
პლატფორმა გოგონებს და ბიჭებს, ზოგადად სკოლის მოსწავლეებს, ასევე ენობრივ უმცირესობებს,
საშუალებას აძლევს მარტივად მოიძიონ და შეარჩიონ მათთვის შესაფერისი პროფესიული პროგრამა.
ინტერნეტ-პლატფორმა, რომელიც ეხმარება კომუნიკაციის პროცესს პროექტის ადმინისტრატორებს,
დაინტერესებულ მხარეებს და მოსწავლეებს შორის, რათა მოხდეს მოსწავლის მიერ სწორი კარიერული
არჩევნის გაკეთება, უკვე შემუშავებული და პილოტირებულია.
ელექტრონული პლატფორა პოპულარიზაციას უწევს პროფესიულ განათლებას, რამდენადაც ის
საშუალებას აძლევს პროფესიულ კოლეჯებს და საჯარო სკოლებს, რომ მოიძიონ ინფორმაცია ერთმანეთის
შესახებ ერთ ონლაინ სივრცეში. ზოგადად, მოსწავლეებს შეუძლიათ მოიპოვონ დეტალური ინფორმაცია
პროფესიული კოლეჯების პროგრამების შესახებ. პლატფორმა, გრძელვადიან პერსპექტივაში, სამართავად
გადაეცემა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას.
პროექტის განხორციელების ფოტოები
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საკონტაქტო ინფორმაცია
გელა ლომიაშვილი, დირექტორი
აღმაშენებლის გამზირი N 181 ბ, 18, ძველი თბილისი
0112, თბილისი, საქართველო
+995 599 47 22 53
Gela.lomiashvili@gmail.com
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ტრისდორფ აგრობიზნეს კონსალტინგი (TABCO)

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებაში ჩართული მხარეების შესაძლებლობების
გაძლიერება სოფლის მეურნეობაში
პროექტის მიზანი
პროექტის მთავარი მიზანი გახლდათ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა სოფლისმეურნეობის სასწავლო მასალების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით და სოფლის-მეურნეობის
განათლების ონლაინ პორტალის შემუშავება.
პროექტის კონკრეტული მიზნები გახლდათ:
 მომხმარებლებისთვის მოსახერხებელი, სოფლის-მეურნეობის განათლების ონლაინ პორტალის
შემუშავება;
 პოტენციური დამსაქმებლების (ფერმერების) განახლებული მონაცემთა ბაზის შემუშავება,
რომლებიც მზად არიან სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისთვის სტუდენტების მისაღებად;
 პროგრამის შემუშავება და პილოტირება ფერმერთა შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, რომ
გახდნენ კვალიფიციური ფერმერ-ინსტრუქტორები;
 გენდერულად-მგრძნობიარე პროგრამების შემუშავება იმისათვის, რომ მოხდეს ქალთა
წახალისება, რომ გახდნენ კვალიფიციური ფერმერ-ინსტრუქტორები. პროგრამები შეეხება
სამეწარმეო უნარებს ფერმის მენეჯმენტში, ჩანაწერების წარმოებას და სტუდენტების აქტივობების
მონიტორინგს ფერმაში;
 სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლების პროვაიდერების განახლებული მონაცემთა
ბაზის შემუშავება.
სოფლის მეურნეობის განათლების პორტალი საშუალებას აძლევს ფორმალურ და არაფორმალურ
პროფესიული განათლების პროვაიდერებს, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს და სხვა ორგანიზაციებს,
რომლებიც მუშაობენ სოფლის მეურნეობის სფეროში ერთმანეთს გაუზიარონ ინფორმაცია, ცოდნა და
განათლება, მათ შორის მათ მიერ შემუშავებული სასწავლო მასალები, და განათავსონ პორტალზე
ბენეფიციართათვის ხელსაყრელი და მოქნილი ფორმით. სოფლის მეურნეობის განათლების მასალები,
მათ შორის მოდულები და პროგრამის აღწერილობა განთავსებულია სისტემატიზირებულად და
სტრუქტურულად.
საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
პროექტი ეფუძნება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას და გამოცდილებას და ითვალისწინებს ქართულ
რეალობას. ის საშუალებას აძლევს პროფესიული განათლების პროვაიდერებს სოფლის მეურნეობაში, რომ
შეარჩიონ ფერმერები, როგორც დამსაქმებლები, რომლებიც მოტივირებულნი არიან და გააჩნიათ უნარები,
რომ გადასცენ თანამედროვე განათლება სტუდენტებს.
პროექტის ფარგლებში, შემუშავდა კვალიფიციური ფერმერ-ინსტრუქტორის სრული პაკეტი, მათ შორის:


მომხმარებელზე მორგებული სოფლის-მეურნეობის განათლების ონლაინ პორტალი, რომელშიც
განთავსებულია
რელევანტური
სასწავლო
მასალები,
რაც
შემუშავდა
სხვადასხვა
დაინტერესებული მხარეების მიერ, მათ შორის ფორმალური და არაფორმალური განათლების
მოდულური ტრენინგები და საგანმანათლებლო პროგრამა;



პოტენციური დამსაქმებლების (ფერმერების) განახლებული მონაცემთა ბაზა;



ინოვაციური ონლაინ ტრენინგ პროგრამა, რომ მივიღოთ კვალიფიციური ფერმერ-ინსტრუქტორი,
რომელიც გააუმჯობესებს
ცოდნის მიწოდებას სტუდენტებისთვის
სამი ძირითადი
მიმართულებით: მეთოდოლოგია, გამოყენებითი ფერმის მენეჯმენტი და სამუშაო უსაფრთხოება.

ონლაინ პლატფორმა ასევე საშუალებას აძლევს პროფესიული განათლების პროვაიდერებს, რომ მიიღონ
მყისიერი უკუკავშირი და რელევანტური ინფორმაცია სტუდენტებისგან სისტემატიზირებულად და
ორგანიზებულად.
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პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
ვერიკო ხომერიკი
ძმები ზუბალაშვილების ქ. 27/29, თბილისი, საქართველო
+995577080086
Veriko.khomeriki@tabco.ge
www.tabco.ge
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შპს არის.ჯი

პროფესიული განათლების მიმზიდველობისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა
პროექტის მიზანი
პროექტის საერთო მიზანი იყო პროფესიული განათლების მიმზიდველობისა და პოპულარიზაციის
ხელშეწყობა, ინტერნეტის საშუალებით პროფესიული განათლების სტუდენტების გაერთიანება
პროფესიების მიხედვით და ეფექტური კომუნიკაციის სისტემის ჩამოყალიბება სტუდენტებსა და
დამსაქმებლებს შორის.
პროექტის კონკრეტული მიზნები იყო:





დამსაქმებლების და მენტორების საჭიროებების ანალიზი პროფესიული დაწესებულებების და
კურსდამთავრებულების შესახებ;
პროფესიული კოლეჯების მიკრო-გვერდების შექმნა პროფესიული პროგრამების ძირითადი
აღწერილობებით;
საძიებო სისტემის შექმნა, რომელიც მოიცავს 400-ზე მეტ მოდულურ/დუალურ პროფესიულ
პროგრამას და ინდექსირებულია 60 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიხედვით;
ინოვაციური პლატფორმის ჩამოყალიბება edu.aris.ge/tvet-ზე, რომელიც მიზნად ისახავს სტუდენტების
პირდაპირ დაკავშირებას პოტენციურ დამსაქმებლებთან.

პროექტის გუნდმა წარუდგინა საკომუნიკაციო პლატფორმა პროფესიულ სტუდენტებს და გააცნო პროექტი
და ელექტრონული პლატფორმა დამსაქმებლებს. პროფესიული განათლების მიმართულებების შესახებ
ინფორმაცია გავრცელებული იყო შეხვედრებზე და პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული
სტატიები გამოქვეყნდა edu.aris.ge-ზე, ასევე სარეკლამო ბანერები განთავსდა სოციალური მედიაში
Facebook-ზე.
პროექტის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდა პროფესიული განათლების სტუდენტები, სკოლის
მოსწავლეები და ახალგაზრდები, უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებიც ფიქრობენ პროფესიული
განათლების მიღებას და ზრდასრულები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ახალი პროფესიის
დაუფლებით.
საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
საუკეთესო პრაქტიკის ძირითადი არსია საკომუნიკაციო პლატფორმის და-ჩექ-ინ-დი! ჩამოყალიბება,
სადაც საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ და საკუთარ
თავს და პროფესიას გაუწიონ პოპულარიზაცია. პროექტის დასრულებისას, პლატფორმაზე
დარეგისტრირებული იყო 16 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 679 სტუდენტი
(შედარებისთვის - 4890 სტუდენტი დარეგისტრირდა პროფესიული განათლების კურსებზე 2018 წელს).
სტუდენტებს, რომლებიც უკვე სწავლობენ პროფესიულ კოლეჯებში და არიან პროექტის მონაწილეები,
შესაძლებლობა აქვთ დარეგისტრირდნენ Facebook ანგარიშის მეშვეობით.
პროექტი წარედგინა 750-ზე მეტ სტუდენტს 15 პროფესიულ დაწესებულებაში თბილისში, ქუთაისში,
გურჯაანში, გორში, ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და დუშეთში. ტელეფონის და ელ-ფოსტის
საშუალებით, მოხდა 100-ზე მეტ პოტენციურ დამსაქმებელთან დაკავშირება. მათ მიეწოდათ ინფორმაცია
პლატფორმის შესახებ, თუ როგორ შეძლებენ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
სტუდენტებთან დაკავშირებას და პლატფორმის საშუალებით სამუშაოს შეთავაზებას.
გარდა ამისა, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესახებ მომზადდა 30-ზე მეტი სტატია
და წარმატების ისტორია, რომელიც გამოქვეყნდა edu.aris.ge-ზე და გაზიარდა Facebook-ზე
(fb.com/edu.aris.ge). ამასთან, სოციალურ მედიაში ჩატარდა სარეკლამო კამპანია, ლოზუნგით "ზოგადად,
ხალხი ეძებს სამუშაოს. პროფესიული სტუდენტებს კი ეძებენ დამსაქმებლები!"
პროექტის დახმარებით, ჟურნალისტებმა მიიღეს საჭირო ინფორმაცია პროფესიული განათლების
მიღწევების და პრობლემების შესახებ. ამრიგად, ინფორმაცია პროფესიული განათლების შესახებ კიდევ
უფრო ხელმისაწვდომი გახდება და გაგრძელდება ამ თემის გაშუქება პროექტის დასრულების შემდეგაც.
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პროექტმა ასევე აჩვენა, რომ მედია საშუალებებსა და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს
შორის აუცილებელია უფრო აქტიური კომუნიკაცია, რათა პროფესიული განათლების სფეროში
ჩართულმა ყველა მონაწილემ შეძლოს უფრო ეფექტური თანამშრომლობა, მოსწავლეების ინტერესების
დასაცავად და უკეთესი დასაქმების შესაძლებლობების შესაქმნელად.

პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
გიორგი კაშია, პროექტის დირექტორი
საქართველო, თბილისი, 0179, ბ16, ქობულეთის ქ. #1.
+995 32 2192121
office@aris.ge
edu.aris.ge
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მწვანე სექტორი

მარიკულტურის პროფესიული განათლების პროგრამა
პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანია მარიკულტურის (საზღვაო მეურნეობის) პროფესიის დანერგვა საქართველოს
პროფესიული განათლების სექტორში, შემდეგი კონკრეტული მიზნების მეშვეობით:





საზღვაო მეურნეობის პოტენციალის და შესაძლებლობების ფართო გავრცელება და პოპულარიზაცია;
საზღვაო მეურნეობის კურსის შემუშავება და დანერგვა პროფესიული განათლების სისტემაში;
საზღვაო ფერმერების პირველი სტრუქტურირებული კონტინგენტის ფორმირება;
საზღვაო მეურნეობის პროფესიის განვითარებაში მულტისექტორული თანამშრომლობის გაძლიერება.

პროექტის დახმარებით შეიქმნა საზღვაო მეურნეობის ტრენინგ კურსი პროფესიული განათლების
სექტორში, რათა ჩამოყალიბდეს ახალი და მოთხოვნადი პროფესია სამუშაო ბაზარზე და მომზადდეს
კვალიფიციური სამუშაო ძალა ამ სექტორში.
პროექტი განხორციელდა „ფლორასა და ფაუნასთან“ პარტნიორობით.
საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
პროექტის საუკეთესო პრაქტიკა მდგომარეობდა ინოვაციური ტრენინგ კურსის განვითარებაში, რომელიც
დაეფუძნა წარმატებულ საერთაშორისო პრაქტიკას, რაც გულისხმობს პროფესიული განათლების კურსის
შემუშავებას, სწავლების მასალების მომზადებას, თემის ადვოკატირებას და ასოციაციის ჩამოყალიბებას
დაინტერესებული მხარეების აქტიური ჩართულობით პროექტის ყველა აქტივობაში. კომპლექსურმა
მიდგომამ უზრუნველყო სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესი საზღვაო მეურნეობის მიმართ, ასევე
წარმატებულად განხორციელდა საგანმანათლებლო პროგრამის პილოტირება და ხაზი გაესვა პროგრამის
მნიშვნელობას და აუცილებლობას პროფესიულ დაწესებულებებში.
პროექტის გუნდი აქტიურად გამოიყენებდა „წარმატებული მაგალითების“ პრინციპებს და ჩართულ
მხარეებს აცნობდა უცხოურ საუკეთესო პრაქტიკას და პოპულარიზაციას უწევდა ამ სფეროს
რეგულაციებს, სოციალურ ინიციატივებს და ბიზნეს პროექტებს. წარმატებული მაგალითების გამოყენება,
პრაქტიკაში განხორციელებული კონკრეტული მაგალითების სახით, კარგი არგუმენტი გამოდგა
სამთავრობო, საჯარო და არა-სამთავრობო სექტორებისთვის, ასევე კოლეჯებისა და სტუდენტებისთვის.
დასაქმების პერსპექტივა ახალ ბიზნეს სფეროში გახლდათ პროექტის კომუნიკაციების მთავარი მესიჯი,
რომელიც მხარდაჭერილი იყო შავი ზღვის მეზობელი ქვეყნების გამოცდილებით, დასაქმების
სტატისტიკით და ამ სფეროში არსებული შემოსავლებით. შედეგად, გაიზარდა ახალი პროფესიისადმი
ინტერესი და კომუნიკაციის დამაჯერებლობა.
პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა საზღვაო ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც გახდება საზღვაო
მეურნეობის სპეციალისტთა პროფესიული კავშირი. ასოციაცია დარეგისტრირდა როგორც იურიდიული
ერთეული და განხორციელდა პირველადი აქტივობები, რაც განაპირობებს ასოციაციის, როგორც
მდგრადი პროფესიული კავშირის, განვითარებას.
პროექტის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავდა შემდეგ აქტივობებს: დაახლოებით 120 ახალგაზრდა
დაესწრო პრეზენტაციებს; 20 ადამიანი ესწრებოდა საზღვაო ფერმერთა ტრენინგ კურსს, 12 ადამიანი
(დაინტერესებული მხარე) შეუერთდა საზღვაო მეურნეობის საკოორდინაციო ჯგუფს, გაიმართა
საკონსულტაციო შეხვედრები 4 პროფესიულ დაწესებულებასთან, ჩამოყალიბდა საზღვაო ფერმერთა
ასოციაცია, რომელმაც უკვე განახორციელა სამი პირველადი აქტივობა.
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პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
ილია გუჩმანიძე
ბათუმი, შ. ხიმშიაშვილის ქ. #11. ბინა 5.
+995 555 79 12 00
Info.greensector@gmail.com
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9

ინოვაციები ინკლუზიური საზოგადოებისთვის

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში
პროექტის მიზანი
პროექტი მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების და სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროებების მქონე პირთა ჩართვის ხელშეწყობას სამუშაოზე დაფუძნებული / დუალური განათლების
პროცესში, დარგობრივი ასოციაციებისა და ბიზნესის მონაწილეობით.
პროექტი მიზნად ისახავს შემდეგი კონკრეტული მიზნების მიღწევას:
 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (WBL/DE)
მეთოდოლოგიის, პროცედურების და სახელმძღვანელოს შემუშავება;
 ჩართული მხარეებისთვის (პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, კომპანიები და
დარგობრივი ასოციაციები) სატრენინგო მოდულების მომზადება;
 WBL/DE პროცესში ინკლუზიური განათლების მოდელის პილოტირება შერჩეულ პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მისი შეფასება;
 შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა, დამსაქმებელთა და დარგობრივი ასოციაციების
ცნობიერების ამაღლება;
 პილოტირების შედეგების განზოგადებისთვის რეკომენდაციების პაკეტის შემუშავება.
პროექტის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდა: შეზღუდული შესაძლებლობების / სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირები (კურსდამთავრებულები, ზრდასრულები, სამუშაოს
მაძიებლები); დარგობრივი ასოციაციების წარმომადგენლები; პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ადმინისტრაცია, მასწავლებლები და სტუდენტები; სამუშაოზე დაფუძნებული /
დუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართული კომპანიების წარმომადგენლები.
საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
პროექტის საუკეთესო პრაქტიკის არსი იყო სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების/დუალური განათლების
შესაძლებლობების გაფართოება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სოციალურად დაუცველი
პირებისთვის. ამ მიზნით, პროექტი ეყრდნობოდა სახელმწიფო პოლიტიკას და უკვე შემუშავებულ
კონცეფციას და მეთოდოლოგიას, რომელიც დაკავშირებულია პროფესიული განათლების სტუდენტების
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების/დუალური განათლების ჩარჩო დოკუმენტს. პროექტის
პილოტირება განხორციელდა საქართველოს სამ სამიზნე რეგიონში კერძო სექტორის, პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების, დარგობრივი ასოციაციების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და
მულტი-დისციპლინური ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის. შეხვედრების განმავლობაში გამოყენებული
იყო შესაბამისი ვიზუალური მასალები დუალური პროფესიული განათლების პოზიტიური იმიჯის
შესაქმნელად და ყურადღების მისაპყრობად.
შეხვედრების სერია მოეწყო განათლების სამინისტროს, აგრარული სექტორის, ასევე ინკლუზიური
დუალური პროფესიული განათლების პოტენციური აპლიკანტების და მშობლების, სხვა კერძო სექტორის,
საგანმანათლებლო დაწესებულებების და დარგობრივი ასოციაციების წარმომადგენლები ჩართულობით,
მათ შორის განათლების ექსპერტები მონაწილეობდნენ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში. შეხვედრები
გაიმართა რეგიონებში კერძო სექტორის წარმოადგენლების მოსაზიდად, ინკლუზიურ დუალურ
პროფესიულ განათლებაში მათი სამომავლო ჩართულობისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო
მშობლების ინფორმირებას WBL მოდელზე, საშემოდგომო რეგისტრაციისთვის აპლიკანტების მიერ
გადაწყვეტილების მიღების მხარდასაჭერად.
პროექტის შედეგად, სპეციალური საჭიროების მქონე აპლიკანტების ჩართულობის სარეგისტრაციო
ფორმაში განხორციელდა ცვლილებები. ასევე გაიზარდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კერძო
სექტორის შესაძლებლობები, თუ როგორ უნდა იზრუნონ შეზღუდული საჭიროების მქონე სტუდენტებზე
სწავლების პროცესში. დამატებით, საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტრენერებმა
გამოავლინეს ზრდასრულები სააგენტოების დასაქმების მონაცემთა ბაზიდან - WorkNet.
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ორგანიზებით,

საქართველოს
გვ. 19
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განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთან და პროექტის პარტიორებთან
ერთად, გაიმართა დასკვნითი კონფერენცია, სადაც განხილული იყო დუალური პროფესიული
განათლების მნიშვნელობა და საპილოტე პროექტის მიღწევები და გამოწვევები დაინტერესებულ
მხარეებთან.
პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
პროექტის მენეჯერი
მაია ბაგრატიონ - გრუზინსკი
საქართველო,თბილისი, o179, დ.არაყიშვილის ქ. №8ა, ბ№7.

(+995) 599 22 67 17
Innovationsforinclusivesociety@gmail.com
პროექტის კოორდინატორი
ნიკოლოზ მესხიშვილი
საქართველო, თბილისი, ა. ხორავას ქ. N4
(+ 995) 322 19 30 03
info@gfa.org.ge ; nmeskhishvili@gfa.org.ge
www.GFA.org.ge
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გვ. 20
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10 იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“
გადამუშავება: ახალი გამოწვევები და ახალი პროფესიული შესაძლებლობები
პროექტის მიზანი
პროექტი მიზნად ისახავდა პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას ნარჩენების გადამუშავების
სწრაფად მზარდ და რელევანტურ სექტორში, საერთაშორისო გამოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკების
გამოყენებით.
პროექტის კონკრეტული მიზნები გახლდათ:
 ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების და მასალების შექმნა და მათი ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა, მათ შორის ზრდასრულთათვის, საქართველოში გადამუშავების ინდუსტრიის
საჭიროებებიდან გამომდინარე;
 პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში და მისი მიმზიდველობის გაზრდა;
 გოგონების და შშმპ პირების დაინტერესება გადამუშავების სფეროთი და სამუშაო
შესაძლებლობების შექმნა ბენეფიციართა დატრენინგებით, ნარჩენებისგან სამომხმარებლო
საქონლის წარმოებაში;
 მოქნილი ტრენინგ კურსების შექმნა და განხორციელება დამსაქმებლებისთვის ნარჩენების მართვის
სფეროში, მათი პროფესიული განვითარებისთვის და ამ სფეროში ახალი მიდგომების გასაცნობად;
 გადამუშავების სფეროში პროფესიული განათლების და საერთაშორისო გამოცდილების
გავრცელების ხელშეწყობა კარიერულ განვითარებაში;
 პროექტების შედეგების გამეორება და მდგრადობა.
პროექტის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდა ახალგაზრდები, სტუდენტები და ზრდასრულები.
შექმნილი ტრენინგ კურსების შესახებ საზოგადოების ფართოდ ინფორმირება მოხდა ტელევიზიით და
ბეჭდური პუბლიკაციებით. ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის მიზნით, აკაკი წერეთლის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად მოეწყო საზაფხულო ბანაკი, რომელსაც ესწრებოდა 29
მოსწავლე.
საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე აღწერა
პროექტის
საუკეთესო
პრაქტიკა
გულისხმობდა
წარმატებული
საერთაშორისო
პრაქტიკის
გათვალისწინებით და ბიზნესთან მჭიდრო თანამშრომლობით, მოკლე ვადიანი პროფესიული
განათლების კურსის შემუშავებას საქართველოსთვის ახალ სფეროში. ახალგაზრდების და
ზრდასრულების ინფორმირების და მოზიდვის მიზნით გამოყენებული იყო ელექტრონული და ბეჭდური
მედია და ასევე, საზაფხულო ბანაკი.
კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობამ უზრუნველყო ტრენინგ კურსის ჩამოყალიბება, რომელიც
ინოვაციურია საქართველოსთვის და დიდი დაინტერესება გამოიწვია როგორც ზრდასრულებში, ასევე
სტუდენტებში.
პროექტის შედეგად:








შემუშავდა პროფესიული განათლების ოთხი ტრენინგ კურსი გადამუშავების სფეროში: პლასტმასის
მეორადი ნედლეულის დამხარისხებელი, პლასტმასის საქონლის ტექნოლოგიური პროცესების
ოპერატორი; პლასტმასის საქონლის პროდუქციის მექანიზმი და აღჭურვილობა; ქვილთი ტექსტილის ნარჩენებისგან შექმნილი საქონლის მხატვრული დამუშავება;
ჩატარდა 4 ტრენინგი, როელსაც დაესწრო სამიზნე ჯგუფის 28 წარმომადგენელი;
გაიმართა კონფერენცია გადამუშავების საერთაშორისო გამოცდილებაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ
წარმომადგენლები უნივერსიტეტიდან, კერძო სექტორიდან და არასამთავრობო
ორგანიზაციებიდან, ასევე მედია;
მოეწყო გადამუშავების აკადემიის საზაფხულო ბანაკი, რომელსაც დაესწრო 29 მოსწავლე;
შეიქმნა ვიდეო პროექტის შედეგების შესახებ, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს ახალ პროფესიას;
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მესამე კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საუკეთესო პრაქტიკების აღწერა



შეიქმნა და გავრცელდა ფლაერები და ბროშურები.

პროექტის პარტნიორები იყვნენ კერძო კომპანიები: პლასტმასის პროდუქციის წარმოება და შპს უნადი,
ასევე აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პროექტის განხორციელების ფოტოები

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქეთევან ცხაკაია, აღმასრულებელი დირექტორი
9 წმინდა ნინოს ქ., ქუთაისი, 4600, საქართველო
+995 431 248057, +995 599570516
spectri@gmail.com
www.spectri.org.ge
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