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წინამდებარე კონცეფცია შემუშავებულია  ეროვნული პროფე სიუ-
ლი საბჭოს (NVETC) სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საკითხე-
ბზე მომუშავე თემატური ჯგუფის მიერ გაეროს განვითარების 
პროგრამისა (UNDP) და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თა-
ნამშრომლობის ოფისის ხელშეწყობით. კონცეფციაში გამოთქმუ-
ლი მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება სრულად  არ ასა-
ხავდეს გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და სამხრეთ 
კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის თვალსაზრისს.    

კონცეფცია ასახავს პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართუ-
ლი მხარეების ერთიან ხედვას სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
მოდელის დანერგვასთან დაკავშირებით. კონცეფციის შექმნაში 
მხარეთა მონაწილეობამ შესაძლებელი გახადა დოკუმენტის ად-
გი ლობრივ კონტექსტთან მორგება და მასში ქვეყნისთვის და-
მახასიათებელი სპეციფიკის გათვალისწინება. 

კონცეფცია ითვალისწინებს ქვეყნის სოციო-ეკონომიკურ კონტექსტს, 
ეროვნულ და დარგობრივ პრიორიტეტებს, ასევე მიწოდებაზე 
დაფუძნებული სისტემის ჩანაცვლების აუცილებლობას კვალიფიციურ 
სამუშაო ძალაზე წარმოების მოთხოვნებზე ორიენტირებული სის-
ტემით. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავ ლების ახალი მოდელი მიზნად 
ისახავს იმ ეკონომიკური და სოციალური სარგებელის რეალიზების 
მხარდაჭერას, რაც სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვას 
ახლავს თან. კონცეფცია გვთავაზობს მიდგომას, რომელიც პრო-
ფესიული განათლების განხორციელების პროცესში ჩართვით დამ-
საქმებლის დაინტერესებას ემყარება, საწარმოს სასწავლო გარემოდ 
გამოყენების შესაძლებლობას აჩენს და პროფესიული განათლებას 
შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ, მიმზიდველ ალტერნატივად აქ-
ცევს.

კონცეფციაში ასახული მოდელის დანერგვა შეუძლებელია გან-
ხორციელდეს მხოლოდ ერთი სამინისტროს ან ორგანიზაციის ძა-
ლისხმევით, ამისათვის აუცილებელია სწორად წარმართული პარტ-
ნიორობა, ყველა ჩართულ მხარეს შორის როლების განაწილება 
და შესაბამისი პასუხისმგებლობის გაზიარება.

თბილისი 2016
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შესავალი

1.1. დოკუმენტის მიზანი და ამოცანები

კონცეფცია მიზნად ისახავს საქართველოში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ახალი, დუალური პროფესიული 
განათლების პრინციპებზე დაფუძნებული მოდელის დანერგვისთვის პოლიტიკური ხედვისა და ფორმატის 
ჩამოყალიბებას. კონცეფცია პროფესიული განათლების, ასევე დასაქმების სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებისა 
და განხორციელების ხელშეწყობისთვის აღწერს სწორად ფუნქციონირებადი სამუშაოზე დაფუძნებული მოდელის 
მნიშვნელოვნებასა და სასარგებლო მხარეებს, მიუთითებს პროფესიული განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე 
და განსაზღვრავს დუალური პროფესიული განათლების დანერგვისთვის საჭირო ნაბიჯებს, ასევე ამ მხრივ პოლიტიკის 
განხორციელებისა და, შესაბამისად, პროფესიული განათლებისა და მისი მიღწევების მოდერნიზებისა და განვითარების 
მოსალოდნელ შედეგებს. ამგვარად, კონცეფციის დოკუმენტი მიზნად ისახავს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
დუალური განათლების მსგავსი მოდელის დანერგვას და ასახავს მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმასა და 
მხარდამჭერ ინსტიტუციურ მექანიზმებს, როგორც მმართველობით, ასევე განხორციელების დონეზე. 

1.2. გამოყენებული მეთოდოლოგია

დოკუმენტის შემუშავების პროცესში გათვალისწინებულია, როგორც საქართ ველოში სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების არსებული სიტუაციის ანალიზის, ასევე ამ სფეროში ევროპული ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკისა და 
იმ რეფორმების გამოცდილება, რომლის ფარგლებში მოხდა ან მიმდინარეობს კოლეჯის ბაზაზე დაფუძნებული 
პროფესიული განათლების სისტემების სამუშაოზე დაფუძნებულ სისტემებად გარდაქმნა. 

კონცეფციის შემუშავების მეთოდოლოგია მოიცავდა არსებული პოლიტიკისა და საკანონმდებლო ლიტერატურის, 
ასევე ძირითადი ჩართული მხარეების, მათ შორის მასწავლებელთა, დამსაქმებელთა და სტუდენტთა, გამოკითხვის 
მეორადი მონაცემების ანალიზს, ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ინტერვიუებს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. კვლევა, 
მონაცემების შეგროვება და ინფორმაციის ანალიზი განხორციელდა საერთაშორისო და ეროვნულ ექსპერტთა ჯგუფის 
მიერ. რაც მთავარია, კონცეფციის ავტორების მიერ უზრუნველყოფილი იყო დოკუმენტის ინტენსიური განხილვები 
ყველა ძირითად სტექიჰოლდერთან. კონცეფციის პროექტის აქტიური განხილვები რეგულარულად ხდებოდა 2015 
წლის 29 დეკემბრამდე, როცა დოკუმენტი წარდგენილ და მოწონებულ იქნა ეროვნული პროფესიული საბჭოს მიერ. 
დოკუმენტი განხილული იყო ეროვნული პროფესიული საბჭოს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სამუშაო ჯგუფის, 
დონორი ორგანიზაციების, სამინისტროების და მათი პროფესიული განათლების განხორციელებაში ჩართული 
უწყებების წარმომადგენლების მიერ, სოციალურ პარტნიორებსა და დამსაქმებელთა ჯგუფებთან. განხილვების დროს 
მიღებული რეკომენდაციები და მოსაზრებები ასახულია კონცეფციის საბოლოო ვერსიაში. 

დოკუმენტის ავტორები აქტიური ჩართულობისთვის განსაკუთრებულ მადლობას უხდიან საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს და სხვა ჩართულ სამინისტროებს, საქართველოს სავაჭრო პალატას, საქართველოს 
დამსაქმებელთა ასოციაციას, პროფკავშირების გაერთიანებასა და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას, პროფესიულ 
და საზოგადოებრივ კოლეჯებს, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ექსპერტებს. მათმა მონაწილეობამ, 
კრიტიკულმა ანალიზმა და რეკომენდაციებმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი დოკუმენტის დახვეწას. 
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2. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მნიშვნელობა

ევროპის განათლების ფონდის განმარტების თანახმად, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება ასახავს „სწავლის 
პროცესს, რომელიც ხორციელდება რეალური სამუშაოს შესრულების დროს. სამუშაო შესაძლებელია იყოს, ან არ 
იყოს ანაზღაურებადი, თუმცა ეს უნდა იყოს რეალური სამუშაო, რომლის ფარგლებში ხდება რეალური პროდუქციის 
წარმოება ან სერვისის მიწოდება (ETF 2014)“. იგივე წყარო სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სხვადასხვა ფორმებს 
მათი მიზნებისა და ფორმატების გათვალსიწინებით ოთხ ძირითად კატეგორიად ყოფს: 

• მოდელები, სადაც შემსწავლელი იურიდიული თვალსაზრისით არის დასაქმებული, როგორიცაა ფორმალური 
შეგირდობა (formal apprenticeship), ასევე, ზოგიერთ შემთხვევაში, „სენდვიჩ პროგრამები” (alternance); 

• მოდელები, სადაც შემსწავლელი იურიდიული თავლსაზრისით არის სტუდენტი/მოსწავლე; როგორიცაა, მაგ.: 
სხვადასხვა ტიპის სტაჟირებები (traineeships, internships), პრაქტიკა (workplacement) და კოოპერაციული განათლება 
(cooperative education);

• შუალედური ფორმები, როგორიცაა ვირტუალური კომპანიები (virtual firms), სასწავლო საწარმოები (training firms), 
ან „რეალური“ საწარმოები, რომლებიც დაკავშირებულები არიან საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან ან 
წარმოადგენენ მის ნაწილს, და სადაც რეალური წარმოების სიმულირება ხდება; 

• „სამუშაო გამოცდილების“ (work experience), „ჩრდილად ქცევა სამუშაოზე“ (work shadowing) მსგავსი პროგრამები, 
რომლის მიზანია, მისცეს მსწავლელს სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია, ნაცვლად იმისა, რომ ასწავლოს სამუშაოს 
შესრულება.

მიუხედავად ფაქტისა, რომ სხვადასხვა ზემოაღნიშნული ფორმა ძირითად შემთხვევებში თანაარსებობს და ავსებს 
ერთმანეთს პროფესიული განათლების ცალკეულ სისტემებში, შეგირდობის მსგავსი ფორმები ასოცირდება შრომის 
ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების ბალანსის უზრუნველყოფის, სტუდენტებისთვის განათლებიდან სამსახურში 
მოწყობის ტრანზიციების გაადვილებისა და კურსდამთავრებულთა ხანგრძლივი დასაქმების უკეთეს მიღწევებთან. 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ეფექტური და ეფექტიანი მოდელები პროფესიული განათლების სისტემების ხარისხსა 
და რელევანტურობას ხელს უწყობენ სხვადასხვა ფაქტორის გამო, შესაბამისად, ამგვარი სისტემების ფუნქციონირება 
მომგებიანია, როგორც დამსაქმებლების, ასევე დასაქმებულების, პროფესიული განათლების მიმწოდებლების, 
საზოგადოებისა და სახელმწიფოსთვის. 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების კარგად ჩამოყალიბებული მოდელების შემთხვევაში საწარმოები არამარტო 
სამუშაო უნარების მქონე მაღალკვალიფიციურ დასაქმებულს იღებენ, არამედ ხელი მიუწვდებათ ინოვაციურ 
ცოდნასა და უნარებზე. დამსაქმებლისთვის უპირატესობას წარმოადგენს ახალგაზრდა მუშახელის ენერგიულობა 
და მაღალი მოტივაციაც. მსწავლელები იღებენ რელევანტურ და მოქნილ საგანმანათლებლო გამოცდილებას 
და ივითარებენ, როგორც ტრანსფერულ, ასევე პროფესიულ უნარებს, ეძლევათ საშუალება, გაიცნონ დასაქმების 
სამყარო და, შესაბამისად, გაიუმჯობესონ სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების შანსები. პოლიტიკოსებისთვის 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება არის პროფესიული განათლების რელევანტურობის, ხარისხისა და ეფექტიანობის 
გარანტია. პროფესიული განათლების განმახორციელებელი დაწესებულებებისათვის სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების პროვაიდერებთან პარტნიორობა ქმნის ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური სიახლეების გაცნობის, 
ასევე სტუდნეტებისთვის სრულყოფილი ცოდნისა და გამოცდილების მიცემის საშუალებას, აუმჯობესებს მათ მიერ 
ორგანიზებული სწავლებისა და მიღწევების ხარისხსა და სპექტრს კურსდამთავრებულთა მიერ კურსის დასრულებისა 
და დასაქმების თავლსაზრისით. 
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პროფესიული განათლების შესახებ საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
პოზიტიურ გავლენას დასაქმებაზე. ერთ-ერთი ევროპული კვლევის შესაბამისად, განათლების ფარგლებში 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება კურსდამთავრებულთა დასაქმების შანსებს 44% ზრდის, და კვალიფიკაციების 
მიწოდებისა და მოთხოვნის დისბალანსს 26% ამცირებს. ევროპის ქვეყნების გამოცდილება სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების უპირატესობებზე სახელმწიფოს, მსწავლელების, დამსაქმებლებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისათვის შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში1: 

ცხრილი #1. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების უპირატესობა 
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისთვის

დაინტერესებული მხარე სარგებელი

სახელმწიფო

•	 პროფესიული განათლების რელევანტურობისა და  
ეფექტურობის გაუმჯობესება

•	 სამუშაო ძალის პროდუქტიულობის გაზრდა
•	 დასაქმების ხელშეწყობა
•	 ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა
•	 პროფესიულ განათლებაზე ხარჯების ეფექტიანობის გაუმჯობესება

სტუდენტი 

•	 სამუშაოსთან დაკავშირებული პროფესიული ცოდნისა და უნარების შეძენა
•	 მიღებული თეორიული ცოდნის რეალურ სამუშაო სიტუაციაში გამოყენების შესაძლებლობა 
•	 სპეციალიზებული, ტრანსფერული და სოციალური უნარების გაუმჯობესება 
•	 სამუშაოს მოთხოვნების კარგად გააზრება
•	 დამსაქმებელთან კავშირები, მათი დასაქმების უნარებისა და შანსების გაუმჯობესება

დამსაქმებელი

•	 კვალიფიციური მუშახელი
•	 დასაქმების შემდგომი ტრენინგების საჭიროებებისა და ხარჯების შემცირება
•	 სამუშაო ძალის ხარისხსა და რაოდენობაზე მეტი კონტროლი 
•	 პროფესიული კოლეჯებისგან მათზე მორგებული ტრენინგ სერვისების მიღება 
•	 სამუშაო ძალის მოძიების პროცესების გაადვილება და შესაბამისი ხარჯების შემცირება 
•	 სტუდენტების წარმოების პროცესში ჩართვისგან მიღებული შემოსავალი

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულება

•	 ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური სიახლეების შესახებ ცოდნის რეგულარული  
მიღება და განახლება 

•	 თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებზე წვდომა 
•	 მიწოდებული პროფესიული განათლების ხარისხისა და რელევანტურობის გაუმჯობესება 
•	 სტუდენტების დასაქმებისა და თვითდასაქმებისთვის ხელშეწყობა 
•	 მათი პერსონალის შემდგომი კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობები 
•	 პროფესიული განათლების გაუმჯობესებული იმიჯი და მიმზიდველობა 

1  European Commission: Apprenticeship and Traineeship Schemes in EU27: Key Success Factors, A Guidebook for Policy Planners and Practitioners (2013)
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სწორედ პროფესიული განათლების პოლიტიკისა და პრაქტიკის გაუმჯობესებისთვის მისი მნიშვნელოვნებისა და 
აუცილებლობის გათვალისწინებით, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება წარმოადგენს ბრიუგეს კომუნიკესა და რიგის 
გადაწყვეტილებების ქვაკუთხედს და, შესაბამისად, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია საქართველოს პროფესიული 
განათლების რეფორმის 2013-2020 სტრატეგიაში. 

ბრიუგეს კომუნიკე სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებას, განსაკუთრებით შეგირდობას, განიხილავს როგორც ხარისხისა 
და რელევატურობის, ასევე თანასწორი უფლებებისა და სოციალური ინკლუზიის მექანიზმს და, შესაბამისად, 
ევროპის წევრ ქვეყნებსა და მათ მთავრობებს, სოციალურ პარტნიორებს, პროფესიული განათლების პროვაიდერებს 
მოუწოდებს, მიიღონ ზომები, რათა ა) 2012 წლისთვის ევროპაში შეგირდების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით 
მაქსიმალურად გაზარდონ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება, მათ შორის შეგირდობები, ბ) შექმნან (მომგებიან და 
არამომგებიან) საწარმოებსა და პროფესიული განათლების პროვაიდერებს შორის პარტნიორობის შესაძლებლობები, 
მაგალითად, მასწავლებლების საწარმოებში სტაჟირების საშუალებით, გ) საგანმანათლებლო დაწესებულებებს 
მიაწოდონ ინფორმაცია/უკუკავშირი მათი კურსდამთავრებულების დასაქმების შესახებ,2” როგორც 2012-2014 წლების 
მოკლევადიანი მისაღწევი შედეგები.

შესაბამისად, რიგის გადაწყვეტილებების ფარგლებშიც „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ყველა ფორმის, 
განსაკუთრებით კი შეგირდობის, ხელშეწყობა“ წარმოადგენს 2015-2020 წლისთვის მისაღწევ შედეგს3 

ევროპის განათლების ფონდის კვლევის (2015) თანახმად, ახალგაზრდების წილი, რომლებიც „არც საგანათლებლო და 
არც შრომით საქმიანობაში არ არიან ჩართულები,“ წარმოადგენს 15-24 წლების ასაკობრივი ჯგუფის 30%-ს. ეს ნიშნავს, 
რომ საქართველოს ახალგაზრდობის დაახლოებით ერთი მესამედი არანაირ სასარგებლო საქმიანობას არ ეწევა. 
ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობის მაღალი დონე (30.5% - 20-24 წწ. ასაკობრივი ჯგუფისთვის, 23.5% - 25-29 წწ. ასაკობ-
რივი ჯგუფისთვის) საქართველოს მთავრობის მიერ ყურადღების მიქცევას საჭიროებს, რათა სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების დუალური განათლების მსგავსი მოდელების საშუალებით მოხდეს ახალგაზრდების განათლების 
სფეროდან დასაქმების სფეროში გადასვლის ხელშეწყობა. კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც საქართველოს ფართო 
სოციო-ეკონომიკურ სიტუაციას განეკუთვნება და მოითხოვს პროფესიული განათლების პოლიტიკის ფარგლებში 
დაუყოვნებელ რეაგირებას, არის ფაქტი, რომ მაღალი უმუშევრობის პირობებშიც კი დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის 
საჭირო კადრის მოძიება. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმატის გათვალისწინებით, სადაც კომბინირებულია 
სწავლება და მუშაობა, ხდება ახალგაზრდების მიერ პირველი სამუშაო გამოცდილების დაგროვება, მიწოდებისა და 
მოთხოვნის თანხვედრის უმარტივესი გზებით უზრუნველყოფა. ყველა იმ უპირატესობების გამო, რაზეც ზემოთ გვქონდა 
საუბარი, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, მოხდეს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისთვის დუალური განათლების მსგავსი 
მოდელის განვითარების შესაბამისი პოლიტიკის ხელშეწყობა. 

3. საერთაშორისო გამოცდილება

კონცეფციის განვითარების ეტაპზე შესწავლილ იქნა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საერთაშორისო 
გამოცდილება და მიმდინარე ტენდენციები. კვლევა4 აჩვენებს, რომ ევროპის წევრი სახელმწიფოებიდან 24-ს აქვს 

2 ბრიუგეს კომუნიკე
3 მაღალი ხარისხისა და შრომის ბაზრისთვის რელევანტური პროფესიული ცოდნისა და სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული კვალიფიკაციების განვითარების მიზნით 
მოხდეს „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ყველა ფორმის, განსაკუთრებით კი შეგირდობის, ხელშეწყობა სოციალური პარტნიორების, კომპანიების, სავაჭრო 
პალატებისა და პროფესიული განათლების პროვაიდერების ჩართულობით, ასევე მოხდეს მეწარმეობისა და ინოვაციების სტიმულირება“. რიგის გადაწყვეტილებები
4 ევროკომისია (2013). სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება ევროპაში: პრაქტიკა და პოლიტიკის გზამკვლევები, ბრიუსელი
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სქემა, რომლის ფარგლებშიც სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება პროფესიული განათლების საერთო მიწოდების 50%-
ზე მეტს შეადგენს, თუმცა ამ სქემების მასშტაბები განსხვავდება ქვეყნებს შორის. ავსტრიაში, გერმანიასა და დანიაში 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება (ჩვეულებრივ, შეგირდობა) სჭარბობს და სტუდენტთა 50%-ზე მეტს ფარავს, ხოლო 
ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ესპანეთი და პორტუგალია, ასეთი პროგრამები ნაკლებ გავრცელებულია. 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისადმი მიდგომები განსხვავდება ფართო სოციო-ეკონომიკური და პოლიტიკური 
ფაქტორებისა და დამკვიდრებული ტრადიციებისა და გამოცდილებების გათვალისწინებით, თუმცა „ბრიუგეს 
კომუნიკესა“ და „რიგის გადაწყვეტილებების“ შესაბამისად იზრდება სასკოლო პროფესიული განათლების ფარგლებში 
სიმულირებული გარემოს ნაცვლად შეგირდობის მსგავსი მოდელების წილი, რომელიც ეფუძნება რეალურ სამუშაო 
გამოცდილებასა და სოციალური პარტნიორების აქტიურ ჩართულობას. 

ცალკეული ქვეყნების მაგალითები, რომლებიც კონცეფციის შემუშავების ფარგლებში იქნა მიმოხილული მოცემულია 
დანართი 1-ის სახით. აღნიშნული ქვეყნები შეირჩა ორი ძირითადი ფაქტორის გათვალისწინებით: ა) მათ აქვთ 
წარმატებული პროფესიული განათლების სისტემები პროფესიული განათლების ორგანიზებისა და შედეგების ხარისხის 
სხვადასხვა ინდიკატორის გათვალისწინებით და ბ) ისინი ქართული სისტემისთვის მეტ-ნაკლებად შესაბამისი და 
გამოსაყენებელია, ხასიათდება მეტ-ნაკლებად მსგავსი საწყისი სიტუაციით (მათ შორის, პროფესიული განათლების 
მსგავსი ტრადიციებითა და განვითარების ტრაექტორიით). 

ევროპული ქვეყნების (მაგ.: შვეიცარიის, გერმანიის, უელსისა და ირლანდიის) მაგალითებს აქვს რამოდენიმე 
გამოკვეთილი ფაქტორი (2013)5, რომელიც წარმოადგენს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საფუძველს. ეს 
ფაქტორები მოიცავს: გამჭვირვალე ინსტიტუციურ და საკანონმდებლო ჩარჩოებს, რომლებიც ადგენენ სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების ყველა მონაწილე მხარისთვის თამაშის პირობებს. აღნიშნული ჩარჩო, უპირველეს ყოვლისა, 
მოიცავს სპეციალურ სტატუსს შემსწავლელისთვის, ფორმალიზებულ ურთიერთობებს, ერთი მხრივ, დამსაქმებელსა და 
სტუდენტს, ხოლო მეორე მხრივ, კომპანიასა და კოლეჯს შორის; სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამების 
შემუშავებაში, განხორციელებასა და მონიტორინგში დამსაქმებლების აქტიურ ჩართულობას;  ორმხრივ ურთიერთობასა 
და ცოდნის გაცვლას კომპანიასა და საგანმანათლებლო დაწესებულებას შორის, რომელიც ასახულია სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების დიზაინში, კურიკულუმის ფარგლებში სამუშაოსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
მისაღწევ სწავლის შედეგებში; სამუშაოზე შეძენილი ცოდნისა და უნარების აღიარების შესაძლებლობას და ა.შ.. 

ამ ყველაფერთან ერთად ჩამოყალიბებულია სტუდენტთა კონსულტირებისა და პროფორიენტაციის სოლიდური 
სისტემები, ხდება მსწავლელების მეთვალყურეობა სამუშაო ადგილზე და არსებობს ვალიდური შეფასების მექანიზმები. 
სისტემები მოიცავს ყველა ჩართული მხარისათვის საკმარის მოტივატორებს, რათა შექმნას ყველა მხარისთვის 
მომგებიანი სიტუაცია და უზრუნველყოს სისტემის სტაბილური და საღი ფუნქციონირება, მათ შორის მოიცავს ფინანსურ 
სტიმულებს კომპანიებისათვის ხარჯებისა და მოგების დასაბალანსებლად, მოიცავს ასევე ინდივიდუალიზებული 
სწავლების ტრაექტორიებს, რომელიც ითვალისწინებს მსწავლელებისა და მათი დამსაქმებლების სპეციფიურ 
ინტერესებს, მოიცავს მონიტორინგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის რაციონალურ სისტემებს, რათა ხელი არ 
შეუშალოს პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას კომპანიებსა და განათლების პროვაიდერებს შორის და 
კომპანიაში მიმდინარე სწავლების პირობებშიც არ შეაფერხოს ნორმალური წარმოების პროცესი. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ის ქვეყნები, რომლებიც ბრიუგეს კომუნიკესა და რიგის გადაწყვეტილებების 
მითითებების საფუძველზე ნერგავენ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შეგირდობის მსგავს მოდელებს, განსა-
კურებულ ყურადღებას სწორედ დუალური სისტემებისთვის ხელსაყრელი ფინანსური და ინსტიტუციური მექანიზმების 

5  ევროკომისია (2013). შეგირდაობა და სტაჟირება ევროპის 27 ქვეყანაში: ძირითადი წარმატების ფაქტორები, პოლიტიკოსებისა და პრაქტიკოსების გზამკვლევი
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შექმნას უთმობენ (მაგ.: განათლების და შრომის მარეგულირებენ კანონმდებლობაში შეაქვთ ცვლილებები, 
რომლებიც სცნობს „შემსწავლელი დასაქმებულის“ სპეციალურ სტატუსს, ითვალისწინებს თანადაფინანსების 
მექანიზმებს, ორგანიზებას უკეთებენ განხორციელებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებს და სხვ.) ეს 
მექანიზმები მაგ.: სლოვაკეთში მოიცავდა სოციალური პარტნიორობის პრინციპებზე დაფუძნებული პროფესიული 
განათლების საბჭოს შექმნას, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროვაიდერების შერჩევის კუთხით გარკვეული 
პასუხისმგებლობების დელეგირებას დამსაქმებლებისა და დასაქმებულთა წარმომადგენლებზე, აღნიშნულ სქემაში 
მონაწილე კომპანიებისთვის ქმნიდნენ პირობებს მიეღოთ სარგებელი წარმოებაში სტუდენტთა მონაწილეობისგან 
და სხვ. განსაკუთრებით გასათვალსიწინებელია ფაქტი, რომ ჩამოყალიბებული დუალური სისტემებისგან 
განსხვავებით, გარდამავალი სისტემები ახდენენ მოდელის საკუთარ კონტექსტზე მორგებას. მაგ.: სლოვაკეთის 
შემთხვევაში მსწავლელებს აქვთ სტუდენტის და არა დასაქმებულის სტატუსი და კომპანიები შეგირდებს პროფესიული 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებიდან არჩევენ და არა პირიქით. მსგავსადვე, კლასიკური დუალური 
მოდელისგან განსხვავებით პრაქტიკული სწავლების გარკვეული კომპონენტი შესაძლოა განხორციელდეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელოსნოში, თუმცა საერთო ჯამში სახელოსნოში განხორციელებული 
პრაქტიკა არ უნდა აღემატებოდეს პრაქტიკის საერთო ოდენობის 40%. კიდევ ერთი ფაქტორი, რაზეც ღირს 
ყურადღების გამახვილება, არის ის, რომ თუმცა ნებისმიერ სისტემაში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სხავდასხვა 
ფორმა თანაარსებობს, გარდამავალ სისტემაში არ არსებობს დომინანტური მოდელები და მათი თანაარსებობა და 
ურთიერთშემავსებელი  ხასიათი უფრო მკვეთრად არის გამოხატული. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შეჯამებულია ყველა ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომლის გათვალსიწინებაც 
აუცილებელია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალურის მსგავსი მოდელის დანერგვისას და წარმოადგენს 
შეგირდობის როგორც ჩამოყალიბებული, ასევე გარდამავალი სისტემების ანალიზის საფუძველზე საქართველოსთვის 
მიღებულ გაკვეთილებს.

ცხრილი #2. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საერთაშორისო გამოცდილება 

სამართლებრივი 
საფუძველი

	შეგირდობის პარტნიორებს შორის როლებისა და პასუხისმგებლობების განაწილების ნათელი და 
რეალისტური ფორმულირება 

	სპეციალური „შემსწავლელი დასაქმებულის“ (სტაჟიორის) სტატუსი
	მინიმალისტური საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ტრენინგების ორგანიზებისა და კურიკულუმების 
თვალსაზრისით უშვებს მოქნილობას

მართვა 

	ერთი უწყება, რომელიც პასუხისმგებელია მოდელის სტიმულირებაზე, ადმინისტრირებასა და 
მონიტორინგზე

	მმართველობისა და ადმინისტრირების დონეზე სოციალური პარტნიორობა 
	მხოლოდ მცირე ბიუროკრატია, რაც აუცილებელია კარგი მმართველობისთვის 
	შეგირდების მოთხოვნისა და მიწოდების ადმინისტრირების სისტემა 
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კომპანიების 
ჩართულობა

	მოდელის დაფუძნება სამუშაო ძალის მოთხოვნის და არა სოციალური პასუხისმგებლობის 

პრინციპებზე (სექტორები, სადაც მაღალია პერსონალის ბრუნვა, ყოველთვის უფრო ინტერესდებიან 

შეგირდობის პროგრამებით)

	თითოეული პარტნიორის ხარჯისა და მოგების შესაბამისად დაგეგმილი სტიმულირების 

დაბალანსებული სისტემა 

	სტაბილურობა და, შესაბამისად, შეგირდობის პროგრამების ხანგრძლივობა (წარმატებულ ქვეყნებში 

შეგირდობა 3-4 წელი გრძელდება)

	სოციო-ეკონომიკური კონტექსტი, რომელიც ხელსაყრელია დუალური განათლების მოდელებისთვის 

(უარყოფითი ფაქტორებია: მაღალი უმუშევრობა, დაბალი დასაქმების მაჩვენებელი, მცირე და 

საშუალო კომპანიების სიჭარბე, თვითდასაქმებულობის მაღალი მაჩვენებელი, არაფორმაური 

დასაქმების არსებობა და დასაქმების სისტემის მცირე კონტროლი. დადებითი ფაქტორებია: 

სტაბილური და კარგად აწყობილი საპენსიო სისტემა, ხანდაზმული სამუშაო ძალისთვის 

მოტივატორები, გაათავისუფლონ სამუშაო ადგილები)

	სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პოპულარიზაცია/სტიმულირება თავად კომპანიებთან. მათი 

წახალისება, შექმნან შეგირდობისთვის ადგილები

დაფინანსება

	დაბალანსებული ფინანსური სტიმულატორები, რომელიც შესაბამისობაში იქნება სხვადასხვა 

მხარის ხარჯებსა და მოგებასთან (გასათვალისწინებელია, რომ ფინანსური სტიმულატორები 

რისკ-ფაქტორსაც წარმოადგენენ და ზოგჯერ ხდებიან სამუშაოზე განხორციელებული სწავლების 

ერთადერთი მოტივატორები, რასაც შედეგად სწავლების დაბალი ხარისხი და შეგირდების აყვანის 

„დაიქირავე-გაათავისუფლე“ პოლიტიკა მოჰყვება ხოლმე) 

	დამატებითი ფინანსური სტიმულები ბაზრის არასტანდარტული ფუნქციონირების შემთხვევაში 

(წაახალისონ დამსაქმებლები, ჩაერთოს შეგირდობაში ან გაზარდოს ადგილების რაოდენობა) 

	საპრემიო სტიპენდია შეგირდებისთვის, რომლებიც აირჩევენ რთულად შესავსებ ვაკანსიებსა და 

პროფესიებს

	სახელმწიფო გრანტები საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და კომპანიების პარტნიორობის 

ფარგლებში პირველადი ხარჯების დასაფარად და საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

წასახალისებლად, ჩაერთონ შეგირდობაში
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კურიკულუმისა 
და სწავლების 
ორგანიზება

	შეგირდობის ფარგლებში კურიკულუმის, შეფასებისა და სერტიფიცირების სისტემების მოქნილობის 

შესაძლებლობა

	შეგირდობის ხანგრძლივობა, რათა კომპანიებს ჰქონდეთ ხარჯებისა და მოგების დაბალანსების 

შესაძლებლობა

	დამსაქმებელთა მხრიდან ჩართული ექსპერტების ტრენინგი, რომელმაც შეგირდობის ხარისხი უნდა 

უზრუნველყოს (შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული ტრენინგი შეუთავსოს სამუშაო განაკვეთს)

	სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიქცეს 

ტრანსფერული უნარების სწავლებას

	შეგირდობის ფარგლებში სტუდენტებისთვის კარიერული პროგრესის სისტემა 

სტუდენტების 
მიღება

	სპეციალური მექანიზმი და შესაბამისი ინსტიტუციური შესაძლებლობა, რომ მოიზიდოს მსწავლელები 

დუალურ სისტემაში (ფინანსური სტიმულატორები შესაძლოა მოიცავდეს სტიპენდიას სწავლებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების დასაფარად, წარმოებაში მონაწილეობისთვის ანაზღაურებას, საპრემიო 

სტიპენდიას იმ ვაკანსიებზე და პროფესიებში შესვლისთვის, რომლის შევსებაც ჭირს)

	კონსულტირებისა და ინდივიდუალური მენტორების სისტემა ახალგაზრდების მიერ შესაბამისი 

შეგირდობის ადგილის მოძიებისთვის 

	აპლიკანტების ასაკი (შეგირდების საშუალო ასაკი, როცა ისინი იწყებენ შეგირდობას, არის 18 

და ზევით. ასაკის ზრდასთან ერთად სულ უფრო მეტად ხდება საჭირო ე.წ. დახმარე პროგრამები 

დაბალკვალიფიციური შეგირდებისთვის, რადგან დამსაქმებლები სულ უფრო და უფრო მომთხოვნები 

ხდებიან

ხარისხის 
უზრუნველყოფა

	ხარისხის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა 

	ფორმალურ განათლებაში ინსპექტირების/მონიტორინგის სისტემების შეუსაბამობა შეგირდობის 

პროგრამებისთვის, რაც შედეგების შეფასებას ხდის ძირითად და მნიშვნელოვან მეთოდად სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების ხარისხის გასაკონტროლებლად

სხვა საკითხები

	ყველა ჩართული მხარის პოლიტიკური ნების არსებობა

	არაფორმალური შეგირდობისა და საპილოტე პროგრამები შესაძლოა გახდეს ის პლატფორმა, 

საიდანაც შესაძლებელია დაიწყოს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფართომასშტაბიანი 

დანერგვა 

	შესაძლებლობა, რომ დასაწყისისთვის შეგირდობის ახალ პროგრამებს ჰქონდეს ჩამოყალიბებული 

შეგირდობის სისტემების მხოლოდ ზოგიერთი მახასიათებელი 

	სამუშაო ძალის განთესვა სხვა კომპანიებში აღიქმება, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა 

კომპანიების მხრიდან
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4. საქართველოს პროფესიული განათლების (VET) 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (WBL) სიტუაციური 
ანალიზი - მოკლე მიმოხილვა 

ეს ნაწილი მომზადებულია 2015 წელს, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში შესრულებული სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე. 

საქართველოში პროფესიული განათლება ძირითადად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიმდინარეობს6; 
პროფესიულ სტუდენტებს შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, რომ რეალურ სამუშაო პირობებში შეიძინონ უნარები 
და მიაღწიონ კომპეტენციის საჭირო დონეს. 

საქართველოს პროფესიული განათლების ფარგლებში შესაძლებელია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შემდეგი 
ფორმების გამოყოფა: სასწავლო პრაქტიკა (სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სიმულაცია), საწარმოო პრაქტიკა 
(სამუშაო პრაქტიკა კომპანიაში), არაფორმალური შეგირდობა და განსხვავებული პრაქტიკის ელემენტები. 

სასწავლო პრაქტიკა პროფესიული განათლების სახელოსნოებსა და ლაბორატორიებში მიმდინარეობს. 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ვალდებულებაა რეალურთან ძალიან მიახლოებული სამუშაო 
ინფრასტრუქტურის შექმნა. პროფესიულ კოლეჯს ენიჭება პროგრამის სწავლების ძირითადი პასუხისმგებლობა. 
ყველა პროგრამისათვის სავალდებულოა სასწავლო პრაქტიკა, რომელსაც საწარმოო პრაქტიკასთან ერთად 
სულ მცირე 40% ეთმობა. ზოგიერთი საჯარო კოლეჯი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სიმულაციას აწყობს ე.წ. 
„ფირმებში“, რომლის დროსაც იქმნება ნამდვილი პროდუქცია და მომსახურება; სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
ეს ფორმა ძალიან მიმსგავსებულია რეალურ სამუშაო სიტუაციასთან და უფრო მეტ ჩართულობას მოითხოვს, მაგრამ, 
მიუხედავად ამისა, ის მაინც ვერ ანაცვლებს რეალურ სამუშაო პირობებს. სამუშაოს ყველა ასპექტის სიმულაცია ხშირად 
შეუძლებელია და კოლეჯისთვის მეტად შრომატევად საქმიანობას წარმოადგენს; ამასთან, აღნიშნულ კომპონენტსაც 
ძირითადად პროფესიული მასწავლებლები უძღვებიან. ვინაიდან კომერციული საქმიანობის გამართული სქემები 
კოლეჯებში არ ფუნქციონირებს, ზემოაღნიშნული სიმულაციური წარმოება არ არის ხარჯეფექტური. 

საწარმოო პრაქტიკა მიმდინარეობს კომპანიებში, ძირითადად პროფესიული კოლეჯებში მიღებული თეორიული 
განათლების შემდეგ, პროგრამის დასრულებისას. საწარმოო პრაქტიკის დროს მოსწავლეებს ჯერ კიდევ 
სტუდენტის სტატუსი აქვთ. საწარმოო პრაქტიკის ხანგრძლივობა მერყეობს 1-დან 3 თვემდე. საწარმოო პრაქტიკის 
უზრუნველყოფისთვის, ავტორიზაციის მოთხოვნების თანახმად, ყველა პროფესიული კოლეჯი ორგანიზაციებთან 
აფორმებს ხელშეკრულებას ან მემორანდუმს. საწარმოო პრაქტიკა წარმოადგენს პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამის შემადგენელ ნაწილს, შესაბამისად კვალიფიკაციის მიღების წინაპირობას. სიტუაციურმა ანალიზმა ცხადყო, 
რომ საგანმანათლებლო პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილები (სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა) 
ყოველთვის არ ავსებს ერთმანეთს, არ არის ცხადად განსაზღვრული, გადანაწილებული, თუ რა უნდა იყოს შესწავლილი 
სამუშაო ადგილზე და რა – დაწესებულებაში; საწარმოების წარმომადგენლების მონაწილეობა საწარმოო პრაქტიკის 
დაგეგმვაში, განხორციელებასა და მონიტორინგში შეზღუდულია. მიუხედავად ამისა, საგანმანათლებლო პროგრამის 
თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში გაიცემა პროფესიული კვალიფიკაცია. 

2013 წლიდან მიმდინარეობს პროფესიული განათლების პროგრამების მოდერნიზაციისა და მოდულარიზაციის 

6 საქართველოში პროფესიული განათლების პროგრამები ორგანიზებულია 127 ავტორიზებულ საჯარო და კერძო პროფესიული განათლების პროვაიდერებთან (86 
პროფესიული განათლების დაწესებულება, 29 უნივერსიტეტი, და 12 სკოლა). 62 მიმწოდებელი მდებარეობს თბილისში; პროფესიული განათლების ყველა პროვაიდერთან 
ჯამურად 10273 სტუდენტი სწავლობს 48.4% არის ქალი და 51.6% კაცი; სტუდენტების 56% სწავლობს რეგიონებში, ხოლო 44% თბილისში (EMIS, 2015). 
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პროცესი. რეფორმის მიზანია, პროფესიული განათლების პროგრამების შესაბამისობის უზრუნველყოფა შრომის 
ბაზრის მოთხოვნებთან. პროგრამის ჩარჩო-დოკუმენტები შედგენილია პროფესიული სტანდარტების (OS) საფუძველზე 
და სტანდარტიზებულია ეროვნულ დონეზე (მომზადებულია სახელმწიფოს მიერ); ჩარჩო-პროგრამების საფუძველზე 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ადგენენ საკუთარ საგანმანათლებლო პროგრამებს. მოდულური 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები მოიცავს 3 ტიპის პრაქტიკულ მოდულებს: გაცნობითი პრაქტიკა, 
პრაქტიკული პროექტი და საწარმოო პრაქტიკა. პირველი ორი მოდული მიმდინარეობს საწარმოებში. გაცნობითი 
პრაქტიკის მიზანია სტუდენტებისათვის სამუშაოს გაცნობა და მასთან დაკავშირებული პირველი გამოცდილების შეძენა. 
პრაქტიკული პროექტის მიზანია გააერთიანოს მოდულების ფარგლებში შეძენილი ცოდნა და უნარები. საშუალოდ, 
სამივე პრაქტიკა პროგრამის 21.4%-ს შეადგენს (სიტუაციური ანალიზი). 

ზოგიერთ სექტორში მოქმედებს არაფორმალური შეგირდობის პრაქტიკა, თუმცა, ვინაიდან შეზღუდულია მის ფარგლებში 
მიღებული ცოდნის აღიარების შესაძლებლობა, კურსდამთავრებულებს არ ეძლევათ შემდგომი ფორმალური განათლების 
მიღების საშუალება. არაფორმალური შეგირდობის დროს შეძენილი უნარები ძირითადად შეესაბამება კონკრეტული 
საწარმოს მოთხოვნებს; სოციალური პარტნიორები ან საერთოდ არ ერთვებიან ამ პროცესებში, ან მათი გავლენა ძალიან 
შეზღუდულია; სწავლების საფასური შედარებით დაბალია, ხოლო სწავლების ხანგრძლივობა – მოკლე. 

4.1. პარტნიორობა პროფესიული განათლების 
დაწესებულებებსა და კომპანიებს შორის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კომპანიებს შორის პარტნიორობის ტრადიცია მწირია. 
პარტნიორობა არასაკმარისად ინსტიტუციონალურია, არ ატარებს ფორმალურ ხასიათს; ის ძირითადად დაფუძნებულია 
პირად კავშირებზე. მიუხედავად იმისა, რომ კოლეჯებსა და საწარმოებს შორის ფორმდება ხელშეკრულებები და 
მემორანდუმები (ეს ავტორიზაციის სტანდარტის მოთხოვნას წარმოადგენს), პროფესიული კოლეჯები კომპანიების 
შერჩევისას არ იყენებენ სისტემურ მიდგომას, პარტნიორობა არასტაბილურია და, როგორც წესი, გრძელდება მხოლოდ 
ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში. პარტნიორობის ძირითადი ინიციატორები კოლეჯები არიან; კომპანიათა 
უმრავლესობა არ არის დაინტერესებული კოლეჯებთან თანამშრომლობით მიმდინარე არსებული რეგულაციების 
პირობებში.

შესაძლებელია პარტნიორობის შემდეგი ბარიერების გამოყოფა:

• ნდობის ნაკლებობა/კვალიფიკაციების დაბალი ხარისხი: კომპანიათა უმრავლესობა ნაკლებად ან საერთოდ არ 
ენდობა პროფესიულ კვალიფიკაციებს. დამსაქმებლები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ სტუდენტები ხშირ შემთხვევაში 
არ არიან მზად საწარმოო პრაქტიკისთვის, არ იცნობენ ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ნორმებს. საწარმოო 
პრაქტიკის დროს სტუდენტებს სჭირდებათ დამატებითი რესურსები და მხარდაჭერა. მეორე მხრივ, პროფესიული 
კოლეჯები ნაკლებ ნდობას გამოხატავენ კომპანიების მიმართ სწავლებისა და შეფასების ხარისხის კუთხით; 

• სტიმულების ნაკლებობა: დამქირავებლების სარგებელი ნაკლებია (ფინანსური ან არამატერიალური) და, უფრო 
მეტად, მათ კომპანიაში სამუშაო პრაქტიკისთვის დამატებითი ხარჯების გაწევა უხდებათ;

• კომუნიკაციის ნაკლებობა: პროფესიულ კოლეჯებსა და კომპანიებს შორის ნაკლებად ხდება ინფორმაციის გაზიარება 
სასწავლო პროცესის დაგეგმვის, სწავლების ან მონიტორინგის დროს. ნაკლებია პროფესიულ ადმინისტრაციასთან, 
პროფესიულ პედაგოგებთან და სამეთვალყურეო საბჭოსთან კომუნიკაცია;
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• ინფორმირების ნაკლებობა: დამქირავებლებს მწირი ინფორმაცია აქვთ პროფესიული განათლების და 
პარტნიორობის პერსპექტივების შესახებ. პარტნიორები არ არიან სათანადოდ ინფორმირებულნი სწავლების 
სხვადასხვა მახასიათებლების შესახებ. მცირე ზომის საწარმოებს, დიდი და საშუალო ზომის საწარმოებთან 
შედარებით, ტრენინგის ჩატარების მცირე მოტივაცია აქვთ ძირითადად იმის გამო, რომ კარგად არ არიან 
გაცნობიერებულნი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საკითხებში, კერძოდ კი, არ იცნობენ მის უპირატესობებს; 
მათ შეზღუდული პროდუქტები და პროცესები აქვთ; დიდი კომპანიები შეიძლება უფრო დაინტერესდნენ 
კვალიფიცირებული კადრების აყვანით და საკუთარი კადრების ტრენინგის ხარჯების შემცირებით;

•  შესაძლებლობების ნაკლებობა: დამქირავებლები აღნიშნავენ, რომ პროფესიულ პედაგოგებს არასაკმარისი 
ინფორმაცია აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებით; 
სწავლების პროცესზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს ის, რომ მათ პროფესიული უნარების განვითარების ნაკლები 
შესაძლებლობები აქვთ. კომპანიის ინსტრუქტორებს სწავლებისა და შეფასების მცირე გამოცდილება აქვთ;

• სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისა და პროფესიული განათლების არასათანადო იმიჯი: პროფესიული 
განათლების მიმართ დამოკიდებულებები იცვლება, თუმცა პროფესიული განათლება კვლავაც რჩება შედარებით 
მეორეხარისხოვან საგანმანათლებლო ალტერნატივად საქართველოში. 

4.2. მარეგულირებელი ჩარჩო 

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ, პროფესიული განათლების სისტემის საერთაშორისო 
სტანდარტებთან შესაბამისობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, რეფორმები განახორციელა. აღნიშნული 
ცვლილებების მიუხედავად, სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებას ჯერ-ჯერობით არ აქვს მტკიცე პოზიცია საქართველოს 
პროფესიული განათლების სფეროში.

პროფესიული განათლების კანონის მიხედვით, პროფესიული განათლების პროგრამა შედგება თეორიული ნაწილისგან, 
სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკისგან, რომლის დასრულებისას გაიცემა პროფესიული განათლების დიპლომი. 
სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა ერთმანეთისგან არ არის გამიჯნული.

ავტორიზაციის სტანდარტის მიხედვით პროფესიულ კოლეჯებს მოეთხოვებათ სწავლებისთვის საჭირო პირობების 
შექმნა. სასწავლო გარემოს მოწყობა შესაძლებელია კოლეჯებში ან კომპანიებში, მათთან შეთანხმების საფუძველზე. 
კომპანიაში საწარმოო პრაქტიკის დარეგულირებისთვის კოლეჯები იყენებენ მათი ადმინისტრაციის მიერ დამტკიცებულ 
წესდებებს (მეცნიერების და განათლების სამინისტრო, 2014), რომელიც არეგულირებს საწარმოო პრაქტიკის წესებსა 
და პროცედურებს. 

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-2020) უპირველეს მიზანს წარმოადგენს ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებასა და სიღარიბის დაძლევაში მხარდაჭერა. სტრატეგია განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას ანიჭებს შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ და მოქნილ პროფესიული განათლების სისტემას, რომელიც 
ორიენტირებულია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების გაძლიერებაზე. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება 
მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების ეკონომიკის მოთხოვნებთან შესაბამისობისა და კვალიფიკაციების 
ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

ქვემოთ მოყვანილია მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ინიციატივები და რეფორმები, რომლებმაც მოამზადეს 
საფუძველი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისთვის:
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• საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ (დამტკიცდა 2007 წელს, ცვლილება შევიდა 2010 წელს);

• 2013 წელს დამტკიცდა პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია 2013-2020;

• ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო (NQF) დამტკიცდა 2010 წელს – მას სისტემაში მოჰყავს განათლების ყველა 
დონის კვალიფიკაცია;

• კანონი განათლების ხარისხის განვითარების  შესახებ - დამტკიცდა 2010 წელს - ის განსაზღვრავს ხარისხის 
უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმებს; 

•  2009 წელს ჩამოყალიბდა პროფესიული განათლების ეროვნული პროფესიული საბჭო თემატურ სამუშაო ჯგუფებთან 
ერთად (TWG); მას ხელი უნდა შეეწყო მონაწილეობითი და მრავალსაფეხურიანი მმართველობისათვის და 
პროფესიული განათლების ფარგლებში სოციალური დიალოგისათვის; 

• დარგობრივი საბჭოები ჩამოყალიბდა 2010 წელს, ხოლო რესტრუქტურიზაცია განიცადა 2014 წელს, საბჭოების 
ძირითადი მიზანია უნარების, საჭიროებების განჭვრეტა და გამოვლენა;

• სოციალური პარტნიორობის კონცეფცია (ETF, 2014) რომელიც ჩამოყალიბდა პროფესიული განათლების სფეროში 
სოციალური პარტნიორობის ფორმალიზების მიზნით; 

• 2015 წელს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ინიციატივით და MCA–G პროექტთან ერთად ჩამოყალიბ-
და „საჯარო-კერძო პარტნიორობის კონცეფცია”.

საკანონმდებლო ჩარჩოები მოიცავს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომებს, თუმცა არ არის გათ-
ვალისწინებული ისეთი საკითხები, როგორიცაა: სახელმწიფოს, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სხვა დაინტერესებული მხარეების როლი. კომპანიებს არ მოეთხოვებათ 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფარგლებში ავტორიზაციის პროცესის გავლა; არ არსებობს მექანიზმები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ ბიზნესის მიერ ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და 
მოსწავლეთათვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნას; არაა განსაზღვრული კომპანიის ინსტრუქტორებისა და 
სტუდენტების სტატუსი; სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დაფინანსების ჩარჩო. 

4.3. დაფინანსება

პროფესიულ განათლებაში დაფინანსების ძირითად წყარო, რომელიც სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ 
პირდაპირ ხარჯს უკავშირდება, ვაუჩერზე დაფუძნებული დაფინანსებაა. ეს სისტემა განსაზღვრულია ინდივიდუალური 
სტუდენტებისთვის, რომლებიც წარმატებით გაივლიან პროფესიული განათლების ერთიან მისაღებ გამოცდებს და 
გადალახავენ კომპეტენციის მინიმალურ ზღვარს. ვაუჩერული დაფინანსება არ ვრცელდება კერძო კოლეჯების 
სტუდენტებზე; ისინი თვითონ აფინანსებენ საკუთარ განათლებას; სახელმწიფო ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული 
საწარმოო პრაქტიკის დაფინანსება. ამჟამად კომპანიებისთვის არანაირი ფინანსური წახალისება არ არის 
განსაზღვრული. არ არსებობს კომპანიებს, სახელმწიფოსა და მოსწავლეებს შორის ხარჯების გადანაწილების 
მექანიზმი.
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4.4. მმართველობა და სოციალური პარტნიორობა

საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს/განსაზღვარვს ეროვნულ პოლიტიკასა და სტრატეგიებს. საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უზრუნველყოფს ეროვნული პოლიტიკის შესაბამისი, პროფესიული 
განათლების პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელებას. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აძლიერებს 
მარეგულირებელ ჩარჩოებს და თავისი სააგენტოების მეშვეობით ახორციელებს დარგობრივ პროგრამებს; ეს 
სააგენტოებია განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ეროვნული ცენტრი (NCEQE), პედაგოგთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი (TPDC), მანდატურის სამსახური (OROEI) და ინფორმაციული მართვის სისტემა (EMIS). 

მიუხედავად რიგი მიღწევებისა, საქართველოში მაინც გამოწვევად რჩება სოციალური პარტნიორობა7. ეროვნული 
პროფესიული საბჭო (NVETC) სისტემის დონეზე ჩამოყალიბდა მონაწილეობითი და მრავალდონიანი მმართველობისა 
და პროფესიულ განათლებაში სოციალური დიალოგის მხარდაჭერის მიზნით, თუმცა პროფესიულ განათლებაში 
უფრო აქტიური ჩართვისათვის მნიშვნელოვანია მისი შესაძლებლობების გაძლიერება. დარგობრივი საბჭოების 
პასუხისმგებლობაა პროფესიული სტანდარტების და მოდულური პროფესიული ჩარჩო პროგრამის ვალიდაცია. 
საქართველოში დარგობრივ ჭრილში სუსტია სოციალური პარტნიორობა მაშინ, როდესაც მას უნდა მიენიჭოს 
მნიშვნელოვანი როლი ცალკეული დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით სექტორების განვითარების პროცესში. 

პროფესიული კოლეჯების სამეთვალყურეო საბჭოების პასუხისმგებლობაა კოლეჯების მართვა დირექციასთან ერთად. 
სამეთვალყურეო საბჭოებმა უნდა გააძლიერონ თავიანთი ტექნიკური შესაძლებლობები, რათა უფრო ეფექტურად 
ჩაერთონ დაწესებულებების მართვაში, ხოლო მათი ჩართულობა საწარმოო პრაქტიკის დაგეგმვასა და მონიტორინგში 
უფრო რეგულარული გახდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიულ განათლებასა და შრომის ბაზარზე მომწოდებლებს 
შორის ადგილობრივ დონეზე კომუნიკაცია საკმაოდ სუსტია, სახეზე გვაქვს საკმაოდ წარმატებული მაგალითებიც, 
რომელთა შესწავლა და გავრცელება მნიშვნელოვანია. არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც წაახალისებდა სოციალური 
პარტნიორების ჩართულობას სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში. 

სოციალურ პარტნიორებს სუსტი გავლენა აქვთ პროფესიული განათლების შინაარსზე, შეფასებაზე, სერტიფიცირებაზე, 
ხარისხზე და მენეჯმენტზე სამუშაო გარემოსა და საკლასო ოთახში. არ არის განვითარებული აქტიური შუამავალი სისტემა 
რომელიც ხელს შეუწყობდა მოთხოვნა-მიწოდების ერთმანეთთან დაკავშირებას.

4.5. ხარისხის უზრუნველყოფა

კანონმდებლობის მიხედვით ხარისხის უზრუნველყოფა ხორციელდება შიდა (თვითშეფასების გზით) და გარე 
(ავტორიზაცია და აკრედიტაცია) მექანიზმების საშუალებით. პროფესიული კოლეჯები პასუხისმგებლები არიან 
თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ხარისხზე. 

პროფესიულ კოლეჯებს მოეთხოვებათ მინიმალური ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომლებიც 
უკავშირდება მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, ადამიანურ რესურსებსა და პროგრამებს, თუმცა საწარმოებს მსგავსი 
მოთხოვნები არ წაეყენებათ საწარმოო პრაქტიკის დასანერგად.

სუსტია შეფასებისა და კვალიფიკაციის მინიჭების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები. ახალი მოდულური 
პროგრამები მოიცავს შესრულების კრიტერიუმებს და რეკომენდებული შეფასების მიდგომას, მაგრამ იმის გამო, რომ 

7 საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია (ფუნქციონირებს 2000 წლიდან) წარმოადგენს სოციალურ პარტნიორს პროფკავშირების გაერთიანებასთან (ოპერირებს 
1998 წლიდან ) ერთად საქართველოს პროფესიული განათლების სფეროში. 
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არ არსებობს ხარისხის უზრუნველყოფის ძლიერი შიდა მექანიზმები (ისეთი, როგორც შიდა ვერიფიკაცია), კომპანიის 
ინსტრუქტორები განსხვავებულ ინტერპრეტაციას აძლევენ ერთი და იმავე სწავლის შედეგს. კომპანიებში პრობლემაა 
ზუსტი და სანდო შეფასების ჩატარება.

პროფესიულ მასწავლებლებსა და კომპანიის ინსტრუქტორს შორის პრაქტიკული მაგალითების გაცვლის საშუალებები 
შეზღუდულია; მათ შორის არ არის ჩამოყალიბებული კომუნიკაციის ფორმალური არხები. პრაქტიკული მეცადინეობის 
ჩატარების დროს კომპანიის ინსტრუქტორი საჭიროებს დიდ დახმარებას, მაგ.: ტრენინგი, მითითებები, საუკეთესო 
პრაქტიკის გაზიარება და თანამშრომლობა პროფესიულ პედაგოგსა და კომპანიის შიდა ინსტრუქტორს შორის. 

4.6. პროფორიენტაცია და კონსულტაცია

სუსტია პროფორიენტაციისა და კონსულტაციის სისტემა, რაც სტუდენტებს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების 
შესაძლებლობას მისცემდა. სტუდენტებს არ მიუწვდებათ ხელი ინფორმირებასა და კონსულტაციაზე, მათ შორის 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დროს. არ არსებობს მექანიზმები, რომლებიც ხელს შეუწყობდა სამუშაო გარემოს 
მიხედვით მოსწავლეების შერჩევას. სტუდენტებს არ აქვთ საკმარისი წინასწარი ინფორმაცია კომპანიაზე დაფუძნებული 
პრაქტიკის, პროგრამების შესახებ, და ა.შ. მოსწავლეები არ არიან ყოველთვის მოტივირებულები მიიღონ პროფესიული 
განათლება; დამსაქმებლები დარწმუნებულები არ არიან, რომ სტუდენტები შეესაბამებიან სამუშაო გარემოს ან 
დააკმაყოფილებენ მათ მოთხოვნებს. 

4.7. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სამომავლო 
პერსპექტივები - დაინტერესებული მხარეების დამოკიდებულება

სიტუაციურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ დაინტერესებულ მხარეებს მიაჩნიათ, რომ საჭიროა სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების არსებული პრაქტიკის განვითარება და საწარმოო და სასწავლო პრაქტიკის საუკეთესო კომბინაციის 
მიგნება. საჭიროა თანმიმდევრული მიდგომის გამოყენება. ყველა დაინტერესებული მხარე ხაზგასმით აღნიშნავს 
საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მნიშვნელობას, ისევე როგორც ადგილობრივი საუკეთესო 
პრაქტიკის იდენტიფიცირებას, ანალიზსა და გავრცელებას.

დაინტერესებული მხარეები აცნობიერებენ ხარისხიანი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მნიშვნელობას 
საქართველოს პროფესიულ განათლებაში. მოსწავლეთათვის ძირითად ინტერესს წარმოადგენს გაუმჯობესებული 
უნარები (რომელსაც შეიძენენ რეალურ სამუშაო გარემოში) და დასაქმების შესაძლებლობები. დამქირავებელს 
აინტერესებს სამუშაოს ხარისხი, შეგირდების წვლილი კომპანიაში და პროფესიული განათლების სისტემაში 
ჩართულობა. პროფესიული კოლეჯების ინტერესის სფეროა პროფესიული განათლების გაუმჯობესებული შესაბამისობა, 
ხარისხი და იმიჯი; მათთვის ასევე მნიშვნელოვანია თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და სიახლეებთან წვდომა.

კერძო კომპანიები მზად არიან საწარმოო პრაქტიკის დროს გაიღონ ფინანსური და არამატერიალური კონტრიბუცია, თუ 
მათთვის აშკარა იქნება ამ თანამშრომლობის სარგებელი. სპეციალისტების მომზადება საკუთარი სახსრებით დიდ რესურსს 
მოითხოვს და საკმაოდ შრომატევადი პროცესია. აქედან გამომდინარე, დამსაქმებლები მიესალმებიან დანახარჯების 
და ძალისხმევის გაზიარებას პროფესიულ კოლეჯებთან. მნიშვნელოვანია ორივე მხარის სათანადო კოორდინირება და 
თანამშრომლობის მართვა. დამსაქმებლებმა გამოყვეს შემდეგი სტიმულები:
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• ფისკალური: სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში ჩართული კოლეჯებისთვის სახელმწიფო დაფინანსებიდან 
კომპანიების კაპიტალური და საოპერაციო დანახარჯების თანადაფინანსება;

• საგადასახადო: პროცესში მონაწილე კომპანიების საგადასახადო წახალისება; სამუშაოზე დაფუძნებულ 
სწავლებასთან დაკავშირებული დანახარჯების შემოსავლებიდან გამოკლება; 

• არამატერიალური: კომპანიის თანამშრომლებისათვის ტრენინგების და შესაძლებლობების გაძლიერების 
ღონისძიებების ჩატარება; პროდუქციის და მომსახურების ექსპორტის გაზრდისა და უცხოური ინვესტიციების 
მოზიდვის მიზნით საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის წარდგენა; მომხმარებელთა შორის მაღალი სტანდარტის 
პროდუქციისა და მომსახურების მოთხოვნის წახალისება და ხელშეწყობა და ა.შ.

5. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
ახალი მოდელი საქართველოში

5.1. მოდელის აღწერა 

სიტუაციური ანალიზის მიერ გამოვლენილი ტენდენციებისა და სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის მიერ სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების მოდელების დანერგვისას მიღებული გამოცდილების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, 
რომ ნებისმიერი ახალი მოდელის შემოღებისას უდიდეს რისკს სწორედ რომელიმე ქვეყნის მოდელის ასლის 
პირდაპირ გადმოტანა წარმოადგენს. განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია იმგვარი სრულყოფილი მოდელების 
გადატანა, როგორებიცაა მაგალითად, გერმანია-შვეიცარია-ავსტრიაში არსებული ე.წ. დუალური, ასევე დანიასა და 
დიდ ბრიტანეთში მოქმედი შეგირდობის ტიპის და სხვა ისეთი მოდელები, რომლებიც მყარ ეკონომიკურ ტრადიციას 
ეფუძნებიან და განხორციელებისთვის უმთავრეს წინაპირობად, ეკონომიკურ სტაბილურობას მოითხოვენ. ისეთი 
ეკონომიკური გარემოს პირობებში კი, როგორიც საქართველოშია, ამგვარი სტაბილურობის მიღწევა კომპანიებისთვის 
გამოწვევას წარმოადგენს, შესაბამისად, ამ ეტაპზე მათ დიდ ნაწილს უჭირს უახლოესი სამი ან თუნდაც ერთი წლის 
პერსპექტივით პერსონალის პოლიტიკის დაგეგმვა და სტუდენტთათვის სწავლის დასრულების შემდეგ გარანტირებული 
სამუშაო ადგილების შეთავაზება. ეს გარემოება თავის მხრივ შეუძლებელს ხდის დუალური სწავლების მიდგომის 
უმთავრესი პრინციპის დანერგვას, რომელიც კომპანიაში სწავლებისას სტუდენტისთვის სპეციალური, მოსწავლე-
დასაქმებულის სტატუსის მინიჭებასა და მისთვის სწავლის დასრულების შემდეგ გარანტირებული სამუშაოს შეთავაზებას 
გულისხმობს. 

იმისათვის, რომ საქართველოში, გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლებელი გახდეს მსოფლიოში საუკეთესო 
პრაქტიკის მაგალითის მიხედვით, დუალური მოდელის ყველა პრინციპის სრულყოფილად ამოქმედება, 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, ახლავე დაიწყოს საგანმანათლებლო სისტემისა და შრომით-სამართლებრივი სივრცის 
მომზადება, რაც გარკვეულ საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ცვლილებებს გულისხმობს. ყველა ეს საჭირო ცვლილება 
და აქტიობა დოკუმენტის სამოქმედო გეგმაშია ასახული, თუმცა მიგვაჩნია, რომ სრულყოფილი, დუალურის მსგავსი 
სწავლების მოდელი საქართველოში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების განვითარების შემდგომ, მომავალ ეტაპს 
წარმოადგენს და ამჟამად მისი დანერგვა და განხორციელება იმ მოდელის საფუძველზე უნდა დაიწყოს, რომელსაც ამ 
დოკუმენტის მიხედვით სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ახალ, დუალურის მსგავს მოდელს ვუწოდებთ. ეს მიდგომა 
სრულად ემყარება განათლებისა და შრომის სამყაროებს/სივრცეებს შორის პარტნიორობის პრინციპს, რაც მხოლოდ 
მხარეებს შორის როლებისა და პასუხისმგებლობების თანაბარი და სამართლიანი განაწილების გზით მიიღწევა. 
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სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (სდს) მოდელი სტუდენტს სთავაზობს დამსაქმებლისა და კოლეჯის ერთობლივი 
ძალისხმევით მოდერნიზებულ მოდულურ პროგრამას, რომლის მიხედვითაც მოდულების/სწავლის შედეგების მინიმუმ 
40 % (პრაქტიკული ნაწილი) მიღწეულ იქნება უშუალოდ კომპანიაში, ხოლო მეორე ნახევარი კი შესაბამისად, კოლეჯში. 
პროგრამის სრულყოფილად დაძლევის შემდეგ სტუდენტს მიენიჭება სახელმწიფოს მიერ აღიარებული, ფორმალური 
კვალიფიკაცია, რომელიც ასევე დარგობრივი გაერთიანების მიერ იქნება დადასტურებული. მიუხედავად იმ ფაქტისა, 
რომ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების რეფორმის პირველ ეტაპზე სტუდენტები დასაქმების ფორმალურ გარანტიებს 
ვერ მიიღებენ, მათი მასპინძელ კომპანიაში დარჩენის, სხვა კომპანიებში დასაქმების ან თუნდაც მეწარმეობის დაწყების 
შესაძლებლობები რეალურად გაიზრდება. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამაზე ჩარიცხულ პირებს 
ექნებათ სტუდენტის და არა დასაქმებულის სტატუსი, ისინი გააფორმებენ სამმხრივ ხელშეკრულებას კოლეჯსა და 
კომპანიასთან, მიიღებენ სპეციალურ წამახალისებელ სტიპენდიას, რომელიც გაიზრდება პროგრამაზე სწავლის 
ყოველ მომდევნო ეტაპზე. მათ არ მოუწევთ სწავლის საფასურის გადახდა.

როგორც ანალიზმა ცხადყო, საქართველოში დამსაქმებელთა უმეტესობა დიდ რესურსს ხარჯავს პერსონალის 
მომზადებასა და განვითარებაზე. ზემოაღნიშნული მოდელი მას შესაძლებლობას აძლევს ნაკლები დანახარჯებით, 
კოლეჯთან პარტნიორობის საფუძველზე მოამზადოს თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი 
კომპეტენციების მქონე, კვალიფიციური პერსონალი. კომპანიაში სწავლება განხორციელდება ინსტრუქტორ-
მასწავლებელთა მეშვეობით, რომლებიც კომპანიის თანამშრომლებს წარმოადგენენ. ინსტრუქტორ-მასწავლებელთა 
პროფესიულ განვითარებაზე დარგობრივ ჭრილში კომპანია იზრუნებს, ხოლო პედაგოგიკის კუთხით კი - სახელმწიფო. 

სტუდენტები ჩაერთვებიან საწარმოო პროცესებში და ამავდროულად ისწავლიან. ამგვარი მიდგომით დაიზოგება 
ხარჯი სასწალო მასალებზე, რომლებიც კოლეჯში არსებულ სახელოსნოებში სწავლების შემთხვევაში, სახელმწიფოს 
მიერ, ვაუჩერით უნდა დაფინანსებულიყო. სწორედ ეს ხარჯი წარმოადგენს კომპანიის მთავარ თანამონაწილეობას 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროცესში. სტუდენტების მიერ სწავლების დროს შექმნილი სიკეთე კი, პროცესების 
სწორად მართვის შემთხვევაში, კომპანიისთვის სარგებელის მომტანი იქნება. ამასთან, კომპანია მუდმივ კავშირშია 
საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, რაც მისი უკვე არსებული პერსონალის განვითარებაზე დადებითად აისახება. 

კოლეჯი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საგანმანათლებლო პროგრამას ქმნის დამსაქმებელთან ერთად 
და პროგრამის ავტორიზაციის პროცესშიც შესაბამისად, კომპანიასთან ერთად მონაწილეობს. ამ შემთხვევაში 
ავტორიზებულად კოლეჯი ჩაითვლება, ხოლო კომპანიის, როგორც პარტნიორისა და თანაგანმახორციელებელი 
ორგანიზაციის რესურსები კი შეფასდება პროგრამის მოთხოვნისა და ავტორიზაციის სტანდარტის შესაბამისად. კოლეჯი 
კომპანიასთან ერთობლივად განახორციელებს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ ქმედებებს, მათ 
შორის სტუდენტთა შეფასებასა და კომპანიის ინსტრუქტორთა მხარდაჭერას. კოლეჯი განახორციელებს პროცესის 
პარალელურ რეჟიმში წარმართვის ადმინისტრირებასა და მონიტორინგს. კოლეჯი სახელმწიფოსგან მიღებული 
ვაუჩერიდან კომპანიას გადაუხდის პროგრამის მიხედვით წინასწარ განსაზღვრულ და დაანგარიშებულ შესაბამის 
თანხას.

მოდელის უმთავრეს უპირტესობას მისი ხარჯეფექტურობა წარმოადგენს. როგორც ირკვევა, კომპეტენციებზე 
დაფუძნებული მოდულური პროგრამების მაღალი ხარისხით განხორციელება შედარებით ძვირადღირებული 
პროცესია, ვიდრე ძველი, საგნობრივი პროგრამების მიწოდება, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტს სერიოზული გამოწვევის 
წინაშე აყენებს. სდს განათლების ახალი მოდელი გზას უხსნის დამსაქმებლის ჩართულობას პროფესიული განათლების 
მიწოდების პროცესში და პასუხისმგებლობათა გადანაწილების გზით ცალსახად და არსებითად ამცირებს სახელმწიფოს 
ხარჯს ერთი სტუდენტის პროფესიული კვალიფიკაციის მიღებისთვის, ამავდროულად კი ზრდის სერვისის მიწოდების 
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ეფექტიანობის მაჩვენებელს, რაც გრძელ ვადაში უზრუნველყოფს მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შესაბამისობას, 
შედეგად კი ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობის შემცირებას და ქვეყანაში მდგრადი ეკონომიკის განვითარებას მოიტანს. 
გარდა ამისა, მოდელის ფარგლებში საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობა იქონიებს სინერგიის 
ეფექტს, მასში ჩართულ ყველა მხარეს მისცემს სტიმულს, გახდეს სიახლესა და განვითარებაზე ორიენტირებული და 
ამით წვლილს შეიტანს ცოდნაზე დაფუძნებული, ინოვაციური ეკონომიკის განვითარებაში. 

მოდელის დანერგვის კოორდინაცია, სასურველია, მომავალში დაევალოს დამოუკიდებელ უწყებას (მაგ.: პროფესიული 
განათლების უწყება, კვალიფიკაციების/უნარების სააგენტო), თუმცა არსებული ვითარების გათვალისწინებით, 
გარდამავალ ეტაპზე აღნიშნული ფუნქცია და შესაბამისი პერსონალი სასურველია, დაემატოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის სოციალური პარტნიორობის 
სამმართველოს.

მოდელის დანერგვა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებას ქვევიდან ზევით პრინციპით, 
ვინაიდან კოლეჯებსა და კომპანიებს შორის თანამშრომლობა რეალურ ფუნქციებს შესძენს და გაააქტიურებს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეთვალყურეო საბჭოებს, ასევე ხელს შეუწყობს დარგობრივი გაერთიანებების 
განვითარებას როგორც ეროვნულ, ასევე რეგიონულ დონეებზე, და ბოლოს დამატებით, სამეთვალყურეო ფუნქციას 
შესძენს და ამით გააძლიერებს ეროვნულ პროფესიულ საბჭოს.

5.2. კერძო კომპანიების ჩართულობა პარტნიორობის 
ფორმატში სდს-ს განხორციელებაში

კოლეჯისა და კომპანიის ეფექტური პარტნიორობა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სამუშაოზე 
დაფუძნებულ სწავლებას შემოთავაზებული მოდელით, არის კომპლექსური საკითხი, რომელიც შედგება 
ქვემოთმოცემული ელემენტებისგან. 

5.2.1. კერძო კომპანიების იდენტიფიცირება, 
შერჩევა და შერჩევის კრიტერიუმები

შესაბამისი კერძო კომპანიების იდენტიფიცირება და მათი ჩართვა შემოთავაზებული მოდელის განხორციელებაში 
არის წარმატების მიღწევის აუცილებელი წინაპირობა, განსაკუთრებით მოცემული მოდელის დანერგვის საწყის 
ეტაპზე. კომპანიების ჩართულობის ეფექტურობა და დაგეგმილი მიზნების მიღწევა შესაძლებელია იმ შემთხვევეში, თუ 
იდენტიფიცირებული კომპანია აკმაყოფილებს შემდეგ ძირითად ობიექტურ და სუბიექტურ კრიტერიუმებს8:

• შემოთავაზებული მოდელის დანერგვის საჭიროების გაცნობიერება და მოდელის არსის გაგება; 

• მოდელის მიერ შემოთავაზებული ყველა უპირატესობის ნათლად გააზრება; 

• მოდელის განხორციელებაში ჩართულობის გამოხატული ინტერესი და სურვილი; 

• ფინანსური და არაფინასური კონტრიბუციის გაწევისათვის მზაობა; 

8 მოცემული კრიტერიუმები არის საორიენტაციო და მათი დაზუსტება შესაძლებელია სამუშაო პროცესში. 
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• მოდელის გასახორციელებლად საჭირო შესაბამისი სიმძლავრეების, რესურსის არსებობა, როგორებიცაა: 
ფინანსური მდგომარეობა, სამუშაო გამოცდილება, რეპუტაცია, ინფრასტრუქტურა, შრომის უსაფრთხოებისა და 
ხარისხის კონტროლის მართვის სისტემების არსებობა, ადამიანური რესურსები9.

ზემოთ ჩამოთვლილი პირველი ოთხი სუბიექტური კრიტერიუმის შემოწმება შესაძლებელი იქნება მოდელის 
ადმინისტრირების ვებგვერდზე (იხ. ქვემოთ) პოტენციური (მსურველი) კომპანიის მიერ შევსებულ სააპლიკაციო ფორმაში 
მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე. სააპლიკაციო ფორმის შემოწმება განხორციელდება სექტორული ასოციაციის 
მიერ. ბოლო პუნქტში მოცემული ობიექტური კრიტერიუმები პირველ რიგში გადამოწმდება სექტორული ასოციაციის 
მიერ, რის შემდეგაც კოლეჯს შეეძლება კომპანიასთან თანამშრომლობის დაწყება პროგრამის ერთობლივად 
შემუშავებისთვის შემდეგ ეტაპზე პროგრამის ავტორიზაციის გასავლელად. 

იდენტიფიცირებულ პარტნიორ კომპანიებთან ერთობლივად შემუშავებული პროგრამის ავტორიზაციის ინიცირებას 
კოლეჯი აკეთებს. ამ პროცესის ფარგლებში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, 
სექტორული ასოციაციის მხარდაჭერით განხორციელდება კოლეჯისა და პარტნიორი კომპანიის რესურსების 
შეფასება. ავტორიზაციის პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, კომპანიის შეფასებაზე პასუხისმგებელ 
ცენტრის ექსპერტებს უნდა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ტრენინგი და გაეწიოთ შესაბამისი კონსულტაციები. ცენტრმა 
უნდა ითანამშრომლოს სექტორულ ასოციაციებთან სექტორის ექსპერტების ჩართულობის საკითხებზე. ცენტრმა 
და კოლეჯებმა უნდა ითანამშრომლონ სექტორულ ასოციაციებთან პროცესის კოორდინაციის და კვალიფიკაციის 
მინიჭების საკითხებშიც. 

5.2.2. პროცესში ჩართული მხარეების    
შესაძლებლობების გაძლიერება 

კოლეჯებს უნდა გაეწიოთ ტექნიკური დახმარება მათი შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, რათა მომავალში მათ 
დამოუკიდებლად შეძლონ კერძო კომპანიებთან მდგრადი პარტნიორობის დამყარება და განვითარება. 

შესაძლებლობები, რომელთა განვითარებაც უნდა მოხდეს კოლეჯებში მოიცავს შემდეგს: 

• კერძო კომპანიების ინტერესების და საჭიროებების ნათლად გააზრების და გაგების უნარი; 

•  წარმატებული ბიზნესმოლაპარაკების უნარ-ჩვევები10;

• კვალიფიციური მასწავლებლები, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და სასწავლო მასალები, რაც საჭიროა 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების წარმატებული განხორციელებისათვის და შრომის ბაზრის მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად; 

• სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში მოქცეულ სექტორებში მიმდინარე თანამედროვე ტენდენციების ცოდნა11. 

სექტორულ ასოციაციებს უნდა გაეწიოთ ტექნიკური დახმარება, რათა გაძლიერდეს მათი უნარი განახორციელონ 
პოტენციური კომპანიების შერჩევა და ასევე, გაუწიონ საჭირო კონსულტაციები მსურველ და შერჩეულ კომპანიებს. 

9 სიტუაციური ანალიზის თანახმად, შედარებით უფრო მსხვილი კომპანიები ადასტურებენ მზაობას ჩაერთონ პროცესში, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია 
მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების ჩართულობის განხილვაც. 
10  პირველ რიგში კოლეჯებმა უნდა გაიაზრონ, რომ ისინი აწარმოებენ ბიზნეს თანამშრომლობას კერძო კომპანიებთან და რომ, ეს პროცესი წარმატებულია მხოლოდ მაშინ, 
როცა ორივე მონაწილე მხარის ინტერესები არის გათვალისწინებული. 
11 ამ მიმართულებით შესაძლებელია, კომპანიებმა გაუწიონ ტექნიკური დახმარება კოლეჯებს, პარტნიორობის ფარგლებში. 



23სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვის კონცეფცია

პოტენციურ და შერჩეულ კომპანიებს უნდა გაეწიოთ ტექნიკური დახმარება, რათა მათ შეძლონ პროცესში ეფექტური 
ჩართულობა. ამგვარი ტექნიკური დახმარება კომპანიებმა უნდა მიიღონ როგორც სექტორული ასოციაციებისგან, ასევე 
კოლეჯებისგან ამ ორგანიზაციების მანდატის ფარგლებში. 

 

5.2.3. კომპანიების წახალისების მექანიზმები

იმ ქვეყნებში, სადაც დუალურის მსგავსი სდს მოდელები უკვე კულტურულ-ეკონომიკურ ტრადიციას წარმოადგენს, სდს 
განხორციელების სქემა როგორც წესი ეფუძნება დამსაქმებელთა და სახელმწიფოს მიერ სწავლების თანადაფინანსებას, 
რომლის ფარგლებში უშუალოდ კომპანიაში წარმოქმნილი ყველა ხარჯი დამსაქმებლის მიერვე იფარება, თუმცა ახლად 
დანერგილი სისტემები საჭიროებენ დამსაქმებელთა დაინტერესებას პროცესებში მათ ჩასართავად, შესაბამისად, 
წინამდებარე მოდელიც ითვალისწინებს ბიზნესის წახალისების სხვადასხვა მექანიზმს: 

• ფინანსური: სასწავლო პროცესის სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინასება, კომპანიის მიერ სწავლების 
უზრუნველსაყოფად გაწეული ხარჯების ნაწილობრივი დაფარვის მიზნით; შესაძლოა აღნიშნული მიდგომა 
განხორციელდეს ვაუჩერული დაფინანსების კოლეჯსა და კომპანიას შორის განაწილების გზით. ასეთ შემთხვევაში 
კომპანიაში სწავლების წილი ვაუჩერიდან წინასწარ უნდა განისაზღვროს. 

• საგადასახადო შეღავათები: გარკვეული პროცესის მიმართ ძალიან სპეციფიური საგადახადო შეღავათები 
შესაძლებელია დაიშვას სახელმწიფოს მიერ, პროცესში ჩართული კომპანიების მიმართ. მაგალითად, შესაძლებელია 
კომპანიის მიერ სტუდენტებისთვის გადახდილი სტიპენდია გათავისუფლდეს საშემოსავლო გადასახადისაგან, ისევე 
როგორც ინსტრუქტორისთვის გადახდილი ხელფასი. 

• არამატერიალური წახალისება: სახელმწიფომ შესაძლებელია დააფინანსოს საერთაშორისო ექსპერტების მასტერ 
კლასების ჩატარება პროცესში ჩართული კომპანიების თანამშრომლებისათვის; შესაძლებელია კომპანიების 
თანამშრომლების გაგზავნა საზღვარგარეთ სასწავლებლად სახელმწიფოს დაფინანსებით იმ პირობით, 
რომ ეს თანამშრომლები და კომპანიები მოახმარენ მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას შემოთავაზებული 
მოდელის განხორციელებას; ქვეყნის ხელშეწყობა საერთაშორისო ბაზრებზე ექსპორტის და პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების ნაკადის ზრდის მიზნით; მომხმარებლებს შორის უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქციასა და 
მომსახურებაზე მოთხოვნის წახალისება; აქტიური პარტნიორების დაჯილდოვება და სხვა.

5.2.4. პარტნიორობის ფორმალიზება

აუცილებელია მოხდეს კოლეჯსა და კომპანიას შორის პარტნიორობის ფორმალიზება, მათ შორის ოფიციალური 
კონტრაქტის ხელმოწერის გზით. აღნიშნულმა კონტრაქტმა უნდა ჩაანაცვლოს ამჟამად გამოყენებაში მყოფი 
ურთიერთგაგების მემორანდუმი, ამ გზით მოხდება თანამშრომლობის გააზრება ახალ ფორმატში, რომელიც 
პასუხისმგებლობისა და ვალდებულებების გაზიარებას ეფუძნება.

კოლეჯსა და კომპანიას შორის კონტრაქტი უნდა დაიდოს სათითაოდ ყველა სასწავლო პროგრამისთვის, რომელთა 
განხორციელებაც ხდება შემოთავაზებული მოდელით. კონტრაქტმა ნათლად და ერთაზროვნად უნდა განსაზღვროს 
მონაწილე მხარეთა უფლება-მოვალეობები და სხვა შესაბამისი დებულებები, რომლებიც წარმოადგენენ ბიზნეს-
კონტრაქტის განუყოფელ ნაწილს. 
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აღნიშნული ქმედება ხელს შეუწყობს შემდეგს:

• ორივე მონაწილე მხარის მიერ თავიანთი უფლება-მოვალეობების ნათლად გააზრებასა და გაგებას;

•  პროცესის ეფექტურ დაგეგმვასა და განხორციელებას;

•  შედეგის ხარისხის ამაღლებას;

•  პასუხისმგებლობის გრძნობის გაზრდას;

•  პროცესის მიმართ თანაზიარობის განცდას.

5.2.5. პარტნიორი კომპანიების ჩართულობა სტუდენტების 

შერჩევის და კარიერის დაგეგმვის პროცესში

სდს პროფესიული სწავლების კურსდამთავრებულების მაღალი პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე მეტწილად 
დამოკიდებულია კარგი პოტენციალის მქონე სტუდენტების რეკრუტირებაზე. ამ მიზნით, საჭიროა პარტნიორი 
კომპანიების ჩართვა იმ სტუდენტების შერჩევის პროცესში, რომლებიც სწავლებას შემოთავაზებული მოდელით 
გაივლიან. რეკრუტირების პროცესის შემადგენელი ნაწილის სახით შესაძლოა კომპანიები ჩაერთონ პოტენციური 
სტუდენტებისთვის საკარიერო კონსულტირებისა და პროფორიენტაციის მომსახურების გაწევაშიც. ამგვარად 
პოტენციურ სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება პირველწყაროდან მიიღონ ინფორმაცია კონკრეტული პროფესიის 
უპირატესობებისა და სპეციფიკის შესახებ. 

5.2.6. პარტნიორი კომპანიების ჩართულობა სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების პროგრამების შემუშავებაში

სწავლების პროცესისადმი კომპანიების მხრიდან საკუთრების გრძნობის და მათი მოტივაციის ზრდის მიზნით, საჭიროა 
ამ კომპანიების წარმომადგენლების ჩართვა პროფესიული სწავლების პროგრამების შემუშავებაში. ამას კომპანიები 
განახორციელებენ კოლეჯებთან ერთად შესაბამისი პროფესიების მიხედვით. 

5.2.7. ინკლუზიური მიდგომის განვითარება სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების პროცესში 

სდს მიზნად ისახავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტთა ინტერესების დაცვას და ხელს 
უწყობს სწავლებაში ჩართულობის თანაბარი უფლებების რეალიზაციას ყველასათვის. სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლება მიჰყვება სახელმწიფო სტრატეგიასა და ავტორიზაციის სტანდარტების მოთხოვნებს და უპირატესობას 
მიანიჭებს იმ კომპანიებს, რომლებსაც გააჩნიათ ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა, თუმცა, თანამშრომლობის 
პოტენციალის მქონე კომპანიების პროცესიდან გამოთიშვის რისკის თავიდან ასაცილებლად, პროცესის დანერგვის 
საწყის ეტაპზე მიზანშეწონილია მოქნილი მიდგომის განხილვა. 
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5.2.8. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ადმინისტრირება 

სდს მოდელით სწავლების ადმინისტრირების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნება ელექტრონული პლატფორმა, 
რომელიც უზრუნველყოფს განხორციელებაში ჩართვის მსურველი კომპანიის რეგისტრაციას მისი ინტერესების, 
კონკრეტული სპეციალობების, სტუდენტთა კონკრეტული რაოდენობის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით. 
კომპანიის რეგისტრაციის შემდგომ, სექტორული ასოციაციები პლატფორმის მეშვეობით განახორციელებენ პოტენციური 
პარტნიორების მონაცემთა შესაბამისობას წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით. აღნიშნული პლატფორმა 
დააკავშირებს განათლებისა და შრომის ბაზრის სივრცეებს და ხელს შეუწყობს ჩართულ მხარეთა შორის კომუნიკაციის 
გაუმჯობესებას. პლატფორმა ასევე შექმნის პროფესიული ქსელის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას. შესაძლებელია 
პლატფორმის დაკავშირება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ბაზასთან. 

5.3. კურიკულუმი და სასწავლო პროცესის ორგანიზება

2013 წლიდან საქართველოს პროფესიული განათლების სივრცეში კომპეტენციებზე დაფუძნებული მოდულური 
პროგრამების შემუშავება წინ გადადგმული ნაბიჯია სისტემის მოდერნიზაციისკენ და მათი დანერგვისას დაგროვილი 
გამოცდილება არსებითად შეუწყობს ხელს სამუშაოზე დაფუძებული სწავლების ახალი მოდელის შემოღებას. სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლებისათვის საგანმანათლებლო პროგრამები ანუ კურიკულუმი შეიქმნება კოლეჯისა და პარტნიორი 
დამსაქმებლის ერთობლივი ძალისხმევით, უკვე შემუშავებულ ჩარჩო პროგრამებზე დაყრდნობით.

5.3.1. წარმოების ციკლისა და სპეციფიკის გათვალისწინება

მნიშვნელოვანია, მოდულური ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში დაწესებულებებს და მათ პარტნიორ კომპანიებს 
მიეცეთ გარკვეული მოქნილობა შეადგინონ სდს კურიკულუმი კომპანიების რესურსებისა და შესაძლებლობების 
გათვალისწინებით. სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა კომპანიასთან პარტნიორობის ფარგლებში შესაძლოა სწავლის 
შედეგებისა და შესაბამისად კრედიტების გადანაწილება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა კოლეჯის პროგრამებს შორის, 
რაც სრულიად ნორმალურ მოვლენად უნდა ჩაითვალოს. 

მოდელის დანერგვის მომდევნო ეტაპებზე შესაძლოა ერთი პროგრამის განხორციელებაში ორზე მეტი ორგანიზაცია იყოს 
ჩართული და/ან ერთი ორგანიზაცია რამდენიმე პროგრამის ცალკეულ, საერთო კომპონენტს ახორციელებდეს.

აუცილებელია, გათვალისწინებულ იქნეს ბიზნეს ციკლი, პროცესი, რომელსაც უნდა გაჰყვეს, დაემთხვეს სწავლის 
შედეგების მიღწევის პროცესიც. შესაბამისად, სასწავლო გეგმაში სწავლის შედეგების თანმიმდევრობა, მათი 
მიღწევისთვის გათვალისწინებული დრო და რესურსი წარმოების პროცესში და გარემოში განსხვავებულია კოლეჯის 
გარემოსგან, ამასთან ზოგიერთ დარგში (მაგ.: სოფლის მეურნეობა) გასათვალისწინებელია სეზონური სამუშაოს 
სპეციფიკაც, რამაც საერთო ჯამში შესაძლოა სწავლის ხანგრძლივობა გაზარდოს. 

5.3.2. შესძლებლობების განვითარება და დანერგვის მხარდაჭერა

ვინაიდან ამგვარი თანამშრომლობა როგორც დამსაქმებლისთვის, ასევე კოლეჯისთვის სიახლეს წარმოადგენს, 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, სექტორული ასოციაციისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების 
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მონაწილეობით აუცილებელია შემუშავდეს დოკუმენტების პაკეტი დანერგვის მხარდასაჭერად, რომელიც შემდეგ 
დოკუმენტებს გააერთიანებს:

• სდს კურიკულუმის შემუშავების გზამკვლევი; 

• დანერგვის პროცესში საწარმოს ადმინისტრაციისა და ინსტრუქტორთა ქოუჩინგის სქემა;

• საწარმოს ინსტრუქტორის გზამკვლევი;

• სტუდენტის გზამკვევი;

• სპეციალური დამხმარე სასწავლო მასალა სტუდენტებისთვის, საჭიროების შემთხვევაში.

თანამშრომლობის ხელშესაწყობად მნიშვნელოვანია შეიქმნას დანერგვის პროცესში ჩართულ სხვადასხვა კომპანიასა 
და კოლეჯს შორის გამოცდილების გაზიარების პლატფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს ხარვეზების გამოვლენას და 
ადამიანური რესურსის განვითარებას. 

ერთობლივად შედგენილი კურიკულუმის ავტორიზაცია მოხდება კოლეჯის ინიცირების საფუძველზე და სტუდენტის 
მიერ სწავლის დასრულების შემდეგ, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის, დიპლომის 
გაცემაც მოხდება შესაბამისად, კოლეჯის მიერვე, კვალიფიკაციის მიღების ფორმის მითითებით.

5.4. მასწავლებლების/ინსტრუქტორების მომზადება 
და პროფესიული განვითარება

პროფესიული განათლების მასწავლებლებს და ინსტრუქტორებს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შემოთავაზებულ 
მოდელში წამყვანი როლი აქვთ. ცხადია, რომ ახალი მოდელის შემუშავებას, განხორციელებას და მონიტორინგს ასევე 
ახალი კომპლექსური პროფესიული უნარები სჭირდება, რაც ასევე გულისხმობს ტექნიკურ, ორგანიზაციულ, პედაგოგიურ 
და სოციალურ უნარებს. საკითხი შემდეგი ელემენტებისაგან შედგება:

5.4.1. კომპანიის ინსტრუქტორების საკვალიფიკაციო 
სტანდარტის (მოთხოვნების) განსაზღვრა

ახალი მოდელის განხორციელებას საუკეთესო ადამიანური რესურსები სჭირდება. მათთვის აუცილებელია ისეთი 
თვისებების ფლობა, როგორებიცაა: ინოვაცია, მეწარმეობა და სურვილი შეცვალოს პროფესიული განათლება 
ორ სასწავლო გარემოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი / 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შესაბამის სოციალურ პარტნიორებთან, სექტორებთან და კომპანიებთან 
თანამშრომლობით განსაზღვრავს ინსტრუქტორების მინიმალურ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსა და პროფესიული 
გამოცდილების ხანგრძლივობას, ასევე შემდგომი პროფესიული განვითარების მოთხოვნებს. 

კომპანიის ინსტრუქტორების ტიპური მოთხოვნებია: რეალურ სამუშაო სიტუაციაში სტუდენტების პრაქტიკული 
უნარების გამომუშავებისათვის შესაბამისი სწავლების მეთოდების შერჩევა, სწავლების პროცესიის დაგეგმვა 
და განხორციელება, შეფასება და უკუკავშირი. როგორც წესი, ინსტრუქტორებმა უნდა უზრუნველყონ კავშირი 
განათლებისა და დასაქმების სამყაროებს შორის, თუმცა ხშირად ეს კავშირი კოლეჯისა და მისი მასწავლებელის 
პასუხისმგებლობის სფეროა.
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ამ ეტაპზე მასწავლებლებს არ აქვთ საკმარისი უნარები, რაც პროფესიული კვალიფიკაციების სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების ტექნიკურ ნაწილს შეეხება. ინსტრუქტორების შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს პედაგოგიური უნარების 
არქონასთან. ამგვარად, მასწავლებლებისა და კომპანიის ინსტრუქტორების ასეთი ტიპის პარტნიორობა ორმხრივად 
შემავსებელი და სასარგებლო იქნება უნარებისა და გამოცდილების თვალსაზრისით. 

5.4.2. კომპანიის ინსტრუქტორების იდენტიფიკაცია 

აუცილებელია მასწავლებლებისა და ინსტრუქტორების წახალისება, რათა მათ გაუჩნდეთ სურვილი, გაიარონ 
შესაბამისი ტრენინგი და მონაწილეობა მიიღონ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შემოთავაზებულ მოდელში. 
წახალისების საშუალებები საუკეთესო პროფესიონალებისათვის მოტივაცია იქნება, ჩაერთონ პროცესში. შესაბამისად, 
მასწავლებელებსა და კომპანიის ინსტრუქტორებს სჭირდებათ მოტივაცია, შეიძინონ ახალი კვალიფიკაცია და 
განავითარონ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სისტემა. წახალისების საშუალებებად შეიძლება მოვიაზროთ 
ხელფასის ზრდა, ბონუსები ან სხვა არაფინანსური სტიმული.

5.4.3. ინსტრუქტორების შესაძლებლობების განვითარება და 
თანამდევი მხარდაჭერა/ქოუჩინგი კომპეტენციებზე 

დაფუძნებულ სწავლებასა და შეფასებაში

მასწავლებლებისა და კომპანიის ინსტრუქტორებისათვის აუცილებელია ადეკვატური მხარდაჭერა და ტრენინგი სამუ-
შაო ზე დაფუძნებულ სწავლებაში მათი როლის შესრულებისათვის. უმნიშვნელოვანესია ინსტრუქტორების შესაძლებლო-
ბის განვითარებაზე მიმართული საბაზო ტრენინგ-კურსის ჩატარება. ასევე მნიშვნელოვანია მასწავლებელთა და 
ინსტრუქტორთა გაერთიანებული ტრენინგი. ეს ფორმატი ხელს შეუწყობს როგორც თანამშრომლობას, ასევე მოდელის 
ერთობლივ განვითარებას.

სათანადო სქემის შემუშავებისას მოდელმა განხორციელების დასაწყისში უნდა გაითვალისწინოს ინსტრუქტორების 
მიმდინარე/თანამდევი ქოუჩინგი. სქემამ ხელი უნდა შეუწყოს: პროფესიული განათლების არსისა და მიზნების 
გაცნობიერებას; მათი როლის გააზრებას; კომპეტენციებზე დაფუძნებული სწავლებისა და შეფასების ეფექტიან 
დაგეგმვას; სწავლის შედეგების გაუმჯობესებულ ხარისხს.

5.4.4. მასწავლებლებისა და ინსტრუქტორების 

პარტნიორობის წახალისება და მხარდაჭერა

კონცეფციის რეკომენდაციაა ხელი შეეწყოს მასწავლებლებისა და ინსტრუქტორების ქსელურ მუშაობას და იმ მეთოდის 
დანერგვას, როცა მასწავლებლები გვევლინებიან ინსტრუქტორების ტრენერებად და პირიქით. ეს მეთოდი ახლი და 
ამასთან უკვე წარმატებული ტაქტიკაა პროფესიულ განათლებაში და ხელს შეუწყობს: 

• მაღალი ხარისხის, სინქრონულ და სტუდენტზე ორიენტირებულ სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლების პროგრამების 
განხორციელებას
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• მასწავლებლებისა და ინსტრუქტორების პროფესიული ექსპერტიზის ზრდას ახალი ტენდენციების დანერგვაში

• გამოცდილებისა და ექსპერტიზის ურთიერთგაზიარების, საუკეთესო პრაქტიკისა და მაგალითების გაცვლის 
მხარდაჭერას.

5.5. ხარისხის უზრუნველყოფა სამუშაოზე 
დაფუძნებულ სწავლებაში

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა კომპლექსური საკითხია, რამდენადაც სცილდება 
კოლეჯზე დაფუძნებულ პროფესიულ განათლებას; კომპანიაში სწავლების კომპონენტის გამო, ის არ არის 
სახელმწიფოს უშუალო კონტროლის ქვეშ. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფას 
ფართო ჩარჩოები სჭირდება. ის განხილული უნდა იქნას, როგორც გაზიარებული პასუხისმგებლობა პროფესიულ 
დაწესებულებებს, კომპანიებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხარისხის 
უზრუნველყოფა დასაწყისიშივე მის კარგად დაგეგმვაზე, მონიტორინგსა და შეფასებაზეა და ასევე თითოეული ეტაპის 
პასუხისმგებლობების მკაფიოდ განსაზღვრაზეა დამოკიდებული. ხარისხის უზრუნველყოფის ადმინისტრაციული 
პროცედურები პროფესიული კოლეჯების კომპეტენციაა. ის ხორციელდება პარტნიორ ორგანიზაციებთან მჭიდრო 
თანამშრომლობით.

პროფესიული განათლების პროვაიდერები, კომპანიები და დაინტერესებული მხარეები მჭიდროდ უნდა 
თანამშრომლობდნენ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ყველა ეტაპზე. ეს შეიძლება იყოს რეგულარული პირისპირ 
ან online სამუშაო შეხვედრები და ა.შ. IT სისტემები მნიშვნელოვანია, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სტუდენტების, 
დამსაქმებლების და პროფესიული კოლეჯების მუდმივი კონტაქტი. კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცვლა/გაზიარება 
წარმატების ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია.

ფორმალური ხარისხის უზრუნველყოფა განსაზღვრავს მოთხოვნებს, წესებს ან ადმინისტრაციულ ინსტრუქციებს, 
რომლებიც კანონმდებლობითაა განსაზღვრული დამსაქმებლებისა და პროფესიული კოლეჯებისათვის. ხარისხის 
უზრუნველყოფის მექანიზმების ამოქმედება მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს სტუდენტების შავ მუშებად გამოყენება, 
გაუმჯობესდეს პროგრამებისა და პროფესიული კვალიფიკაციების ხარისხი. ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩო მოიცავს 
ხარისხის უზრუნველყოფის როგორც საშუალებებს, ასევე პროცესებსა და შედეგებს.

5.5.1. სისტემის დონეზე: 

• პროფესიული დაწესებულებების ავტორიზაცია ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმია. ის დაწესებულების 
მიერ შესათავაზებელი პროფესიული პროგრამების განხორციელებისა და შეფასების ხარისხის უზრუნველყოფის 
შესაბამისი სისტემებისა და მართვის ქონას ადასტურებს. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შემთხვევაში 
ავტორიზაციის პროცესშიი ასევე უნდა ჩაერთოს პარტნიორი კომპანია. ავტორიზაცია განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის პასუხისმგებლობაა. ამასთან აუცილებელია არსებობდეს ცალკე პროცესი 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების განხორციელების მსურველი კომპანიების შესაძლებლობების შემოწმების, 
რომელიც სპეციალური პორტალის მეშვეობით განხორციელდება (იხ. სდს პროცესის ადმინისტრირება). აღნიშნული 
პორტალი და საინფორმაციო ბანკი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სხვადასხვა სექტორებში სამუშაოზე დაფუძნებული 
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სწავლებაში ჩართული დაწესებულებებისათვის. ეს პროცესი მიზანშეწონილია განხორციელდეს სექტორული 
ასოციაციების მიერ.

• პროფესიული პროგრამების ავტორიზაცია, რომელიც უნდა განხორციელდეს პროფესიული კოლეჯების და 
პარტნიორი კომპანიების მიერ: ეს ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმია, ის ადასტურებს, რომ პროფესიულ 
დაწესებულებას პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად აქვს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების კონკრეტული 
პროგრამისათვის საკმარისი რესურსები (ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური, სწავლისა და შეფასების მასალები). 
ასევე უნდა შემოწმდნენ კომპანიები, რამდენად აქვთ მათ საკმარისი რესურსი პროგრამის შესაბამისად ასწავლონ 
უნარების სრული სპექტრი. 

• გარე ვერიფიკაცია ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმია. ის შეფასების ერთგვაროვნების გარანტიაა პრო-
ფესიულ კოლეჯებში. ის ასევე მოიცავს რეალურ სასწავლო-სამუშაო გარემოს. გარე ვერიფიკაციის უმთავრესი მი-
ზანი პროფესიული კვალიფიკაციების ეროვნულ დონეზე აღიარებული სტანდარტების დაცვაა. გარე ვერიფიკაცია 
ფო კუსირებულია ხარისხის უზრუნველყოფის შემდეგ მახასიათებლებზე: ვალიდური შეფასების ინსტრუმენტების გა-
მო ყენება, შეფასების გადაწყვეტილებების სიზუსტე და პროფესიული დაწესებულებების შიდა ვერიფიკაციის სისტემის 
ეფექტიანობა. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი იქნება პასუხისმგებელი გარე ვერიფიკიაციაზე. 

5.5.2. პროფესიული კოლეჯების დონეზე: 

• სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება უნდა ჩაერთოს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმებში, როგორებიცაა 
თვითშეფასება და შიდა ვერიფიკაციის პროცესი. თვითშეფასებამ უნდა მოიცვას პროფესიული დაწესებულების ყველა 
მხარე და პარტნიორი კომპანია. ეს უნდა იყოს გაზიარებული, უწყვეტი და კომპლექსური პროცესი. თვითშეფასება 
პროფესიული დაწესებულებისა და პარტნიორი ორგანიზაციის განვითარების გეგმას უნდა დაუკავშირდეს. შიდა 
ვერიფიკაცია არის პროცესი, რომლის დროსაც დაწესებულებამ უნდა დაადასტუროს, რომ მათ მიერ პროფესიული 
კვალიფიკაციების ყველა შეფასება ვალიდური, სანდო და პრაქტიკაში განხორციელებადია.

• სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამები უნდა დაიგეგმოს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. 
სტუდენტებისა და დამსაქმებლების მუდმივი უკუკავშირი არსებითი ნაწილია სისტემური მიდგომის ხარისხის 
უზრუნველყოფისათვის. 

• პროფესიულ კოლეჯებთან ერთად სტუდენტების შერჩევის პროცესში უნდა ჩაერთონ დამსაქმებლები; შერჩევის 
ამგვარი ერთობლივი მიდგომა იქცევა იმის გარანტიად, რომ კომპანიებს არ მოუწევთ არამოტივირებული 
სტუდენტების სწავლება. სტუდენტების დაინტერესებულობა აუცილებლად აისახება სწავლის ხარისხსა და შედეგზე. . 

• სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამების წარმატებული განხორციელება კოლეჯებისა და კომპანიების 
გაერთიანებულ ძალისხმევას მოითხოვს. საჭიროა, რომ პროცესში ჩაერთონ კოლეჯების სამეთვალყურეო საბჭოები. 
ასევე რეკომენდებულია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამების განხორციელების მხარდასაჭერად 
კომპანიებში მასწავლებლების, დამსაქმებლების, სექტორული ასოციაციების ან პალატების წარმომადგენლების 
რეგულარული ვიზიტები, ვინაიდან მომავალში საწარმოებში სასწავლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის 
პროცესებში უფრო და უფრო აქტიურად სწორედ ეს ორგანიზაციები უნდა ჩაერთონ. 

• სამუშაო ადგილზე სტუდენტების შეფასება არსებითი ასპექტია პრაქტიკული უნარების შეფასებისა და პროფესიული 
კვალიფიკაციების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. შეფასების ხარისხი, სიზუსტე და ვალიდურობა მიიღწევა მაშინ, 
როცა ნათლადაა განსაზღვრული თუ რომელი სტანდარტის ან კომპეტენციის დემონსტრირება/შეფასება უნდა 
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მოხდეს. შეფასება უნდა დაეფუძნოს წინასწარ განსაზღვრულ კომპეტენციებისა და უნარების ნაკრებს. დამსაქმებლის 
ჩართულობა შეფასებაში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. 

• დებრიფინგი კომპანიებთან და სტუდენტებთან: სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამების გავლის შემდეგ 
მნიშვნელოვანია კომპანიებთან დებრიფინგი, რათა შემოწმდეს ქონდა თუ არა ადგილი პრობლემებს და მსჯელობას 
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს ისინი. სტუდენტების დებრიფინგი საშუალებაა იმის, რომ შემოწმდეს თუ 
რა ისწავლეს მათ და რა სახის პრობლემებს წააწყდნენ მუშაობის დროს. 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანია სისტემის, სექტორულ და ინსტიტუციურ დონეზე შესაძლებლობების გაძლიერების ინტენსიური 
ღონისძიებების გატარება. ვგულისხმობთ გარე და შიდა ვერიფიკატორების, ხარისხის მენეჯერების, ხარისხის 
განვითარების ცენტრის, მონიტორების ტრენინგს, კერძოდ: გაცნობიერებულ უნდა იქნას თუ როგორ ხდება ხარისხის 
უზრუნველყოფა; აუცილებელია ამომწურავი ინსტრუქტაჟი გარე და შიდა ვერიფიკაციის, ინსტიტუციური და პროგრამული 
ავტორიზაციის, მონიტორინგისა და კონსულტაციების შესახებ. 

ხარისხის უზრუნველყოფის და პედაგოგიკის ტრენინგი მნიშვნელოვანია კომპანიის თანამშრომლებისათვის. ძალზე 
მნიშვნელოვანია ასევე ტრენინგი, რომელიც ეხმარება კომპანიის პერსონალისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების 
ქსელურ მუშაობას სამუშაოზე დაფუძნებული პროგრამების განხორციელების და კვალიფიკაციების შეფასება/ხარისხის 
უზრუნველყოფის დროს. 

5.6. სტუდენტების მოზიდვა და სერვისები
5.6.1. პროფორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მანდატურის სამსახური ახორციელებს პროფესიული ორიენტაციის 
პროგრამას, რომელიც ეხმარება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეებს მომავალ პროფესიასთან 
დაკავშირებით ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში და აწვდის ინფორმაციას შემდგომი განათლების 
შესაძლებლობების შესახებ. აუცილებელია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებაც გახდეს ამ პროგრამის ნაწილი და 
გაეცნოს მოსწავლეებს, როგორც ალტერნატივა. ამ მიზნით, პროგრამას უნდა დაემატოს შემდეგი კომპონენტები:

• ნაბეჭდი და ინტერნეტ რესურსების მიწოდება სდს შესაძლებლობების შესახებ;

• ვიზიტები საწარმოებში და კოლეჯებში, რომლებშიც ხორციელდება სდს;

• მოსწავლეთა შეხვედრები სდს კურსდამთავრებულებთან/ სტუდენტებთან და კომპანიის წარმომადგენლებთან;

• მშობლების ინფორმირება, შეხვედრები კომპანიების და კოლეჯების წარმომადგენლებთან;

• დარგობრივ ფესტივალებზე, გამოფენებზე მოსწავლეების სტუმრობა;

• პროფესიის მოსინჯვის შესაძლებლობა სასწავლებლებში ან დამსაქმებლის ბაზაზე. 

აღნიშნულ ღონისძიებებში აუცილებელია როგორც კოლეჯისა და დამსაქმებლის, ასევე დარგობრივი ასოციაციების, 
პროფესიული კავშირებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის უზრუნველყოფა. 

პროფესიის მოსინჯვის შესაძლებლობა მოსწავლეებს მიეცემათ ასევე მოსამზადებელი და საორიენტაციო კურსის 
ფარგლებშიც. კურსის პილოტირება დაიწყება 2016 წლიდან გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით, მისი 
მხარდაჭერითვე შემუშავებული კონცეფციის საფუძველზე. კურსი გულისხმობს ერთი წლის მანძილზე მოსწავლეთათვის 
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შერჩეული პროფესიის ადაპტირებული მოდულების მიხედვით პროფესიული უნარების გამომუშავებას სკოლის 
შემდგომი აქტივობების ფორმატში.

5.6.2. სტუდენტების ჩარიცხვის წესის გადახედვა

პროფესიული განათლების შესახებ კანონის მიხედვით, პროფესიული სტუდენტი შესაბამის პროფესიულ პროგრამაზე 
ირიცხება ტესტირების გავლის გზით, თუმცა კანონი არ აკონკრეტებს თუ რა ტიპის ტესტის ჩაბარება მოეთხოვება სტუდენტს. 
აღნიშნული საკითხი დარეგულირებულია ნორმატიული აქტით, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბძანებით 
დამტკიცებული პროფესიულ საგანმნათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის მიხედვით, რომელიც ტესტირების ფორმად 
გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ, ცენტრალიზებულ პროფესიულ ტესტირებას ადგენს. 
თუმცა, ე.წ. ჩარიცხვის წესი იცნობს ასევე ტესტირების ალტერნატიულ ფორმას, სსსმ პირთა მიერ პროფესიის მოსინჯვის 
პროცედურას, რომელიც თვისებრივად განსხვავდება პროფესიული ტესტირებისგან, თუმცა მიზნად იგივე ამოცანას ისახავს, 
დაადგინოს პირის შესაბამისობა პროფესიასთან. 

სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებას კოლეჯთან ერთად ახორციელებს კომპანიაც, რომელიც შემდგომში სტუდენტთა 
დამსაქმებლადაც გვევლინება, როგორც პროცესის მონაწილეს, თანადამფინანსებელსა და მოსარგებლეს, 
დამსაქმებელს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, დარგობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით შეარჩიოს სტუდენტთა 
ტესტირების ფორმა (გამოცდა, გასაუბრება, პიროვნების საკვლევი ტესტი, პრაქტიკული ტესტი და სხვ.). ამ პროცესში 
მნიშვნელოვანია დარგობრივი ასოციაციის როლი, რომელიც შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე უწყებასთან (მაგ.: 
კოლეჯთან, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან და სხვ.) ერთად აუცილებლად უნდა ჩაერთოს უშუალოდ 
შერჩევის პროცესშიც. 

ალტერნატიული შერჩევის განხორციელებისათვის აუცილებელია:

• მომზადდეს სდს რეგისტრაციისა და ჩარიცხვის წესი (ან ცვლილება შევიდეს მოქმედ წესში);

• სტუდენტთა სარეგისტრაციო ბაზაში გაჩნდეს სდს აპლიკანტთა რეგისტრაციის შესაძლებლობა;

• დარგობრივ ასოციაციებთან თანამშრომლობით შეიქმნას ყოველი პროგრამისთვის/პროგრამების ჯგუფისთვის 
სტუდენტთა შერჩევის მეთოდოლოგია, ინსტრუმენტები და გზამკვლევი შერჩევის ადმინისტრირებისთვის.

5.6.3. სტიპენდია და სერვისები

სდ სწავლების ერთ-ერთ უმთავრეს მახასიათებელს წარმოადგენს სტუდენტის ანაზღაურება. დოკუმენტში აღწერილი 
მოდელი მოიაზრებს სტუდენტისთვის სიმბოლური ანაზღაურების გაცემას, რომელსაც დამსაქმებელი გაიღებს. 
სტუდენტის ახლანდელი სტატუსის გათვალისწინებით, ამ სარგებელს სტიპენდიის სახე ექნება და ყოველ მომდევნო 
წელს გაიზრდება. სტიპენდიის ოდენობის მინიმუმი ფიქსირებული იქნება, თუმცა კომპანიას, სურვილის შემთხვევაში 
შეეძლება სტუდენტისთვის დანამატის გადახდა. ბევრ ქვეყანაში კომპანიები სტუდენტებს სთავაზობენ ასევე ისეთ 
დამატებით სერვისებს, როგორებიცაა კვებით, ტრანსპორტირებით, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სხვა 
მომსახურება, რომელიც ცალკეულ შემთხვევებში ჩვენს ქვეყანაშიც შესაძლოა გახდეს შესაძლებელი.

ასევე მნიშვნელოვანია სტუდენტის ჯანმრთელობისა და პასუხისმგებლობის დაზღვევა კომპანიაში სწავლების სრული 
პერიოდისთვის. ამ საკითხზე განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ დამსაქმებლები და პროფესიული კავშირები. 
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5.6.4. განათლებიდან დასაქმებისკენ გადასვლის მხარდაჭერა

აუცილებელია, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარდეს სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები. 

• ტრენინგი სამუშაოს ძიებასა და თვითპრეზენტაციაში;

• ტრენინგი და მხარდაჭერა სააპლიკაციო პაკეტის მომზადებაში;

• კავშირების დამყარება დამსაქმებლებსა და დარგობრივ ორგანიზაციებთან, ქსელური კომუნიკაციის ხელშეწყობა;

• დასაქმების ფორუმების ორგანიზება;

• პოტენციურ დამსაქმებლებთან ვიზიტებისა და შეხვედრების ორგანიზება;

• სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა რეგისტრაცია და ჩართვა სხვადასხვა პროფესიულ ფორუმებსა და 
ღონისძიებებში;

• კურსდამთავრებულთა ქსელის ორგანიზება და კომუნიკაციის ხელშეწყობა;

• ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრების შესახებ ინფორმაციის (ხელფასი, მოთხოვნა და ა.შ) მოძიება 
და რეგულარული მიწოდება სტუდენტებისთვის;

• პროფესიასთან დაკავშირებული სიახლეების რეგულარული მიწოდება.

სდს კონტექსტში არსებითად მნიშვნელოვანია კურსდამთავრებულთა დასაქმების პროცესში სასწავლო კომპანიისა და 
სექტორული ასოციაციის ჩართულობა და აქტიური მონაწილეობა.

5.7. ზედამხედველობა და მმართველობა

5.7.1. მმართველობა და სოციალური პარტნიორობა 
სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში

მნიშვნელოვანია, ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სისტემებისა და პროგრამების 
დანერგვა არც ერთ ცალკეულ სამინისტროს ან ორგანიზაციას არ შეუძლია. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
პროგრამები განსხვავდება კომპანიის ტრენინგ პროგრამებისგან ან პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 
კურსებისგან, რომელთა გამოყენება შეუძლიათ მხოლოდ საწარმოებს ან პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება მოითხოვს პასუხისმგებლობის განაწილებასა და გაზიარებაზე 
დაფუძნებულ პარტნიორობას. სოციალური პარტნიორები, სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, უდიდეს 
როლს ასრულებენ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამების დანერგვაში. დანერგვის პროცესმა უნდა 
მოიცვას სხვადასხვა დონეები, როგორიცაა ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი დონეები. ვინაიდან იქნებიან 
განსხვავებული მონაწილეები და დონეები, კოორდინაცია და თანამშრომლობა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
წარმატების კრიტიკული ფაქტორებია. საკანონმდებლო ჩარჩომ ნათლად უნდა გამოხატოს სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების თითოეული მთავარი მონაწილის პასუხისმგებლობის სფეროები. ასევე უმნიშვნელოვანესია დაინტერესე-
ბულ მხარეებს შორის აქტიური კომუნიკაცია.
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5.7.2. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

მონაწილეთა როლები და პასუხისმგებლობები

საქართველოს მთავრობას საქართველოს პროფესიულ განათლებაში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის 
დანერგვის ეროვნული პოლიტიკის ხელშეწყობის უმაღლესი უფლებამოსულება აქვს. საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს, მის სტრუქტურებთან (განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, 
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური) და შესაფერის დაინტერესებულ მხარეებთან აქტიური 
თანამშრომლობით, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის დანერგვის ხელშეწყობაში საკოორდინაციო 
ფუნქცია აკისრია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების 
დეპარტამენტის სოციალური პარტნიორობის განვითარების სამმართველოს, სხვა მონაწილეებთან ერთად, შეუძლია 
ჰქონდეს კოორდინატორის როლი. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 
აქტიურად უნდა ჩაერთოს სათანადო შემოწმების ინსტრუმენტებისა და მექანიზმების განვითარებაში. 

სოციალური პარტნიორების აქტიური ჩართულობა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის წარმატების 
კრიტიკული ფაქტორია. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სისტემის უმთავრეს ნაწილებზე მნიშვნელოვანი 
საკუთრების განცდა უნდა ჰქონდეთ სოციალურ პარტნიორებს. სოციალურმა პარტნიორებმა მონაწილეობა უნდა 
მიიღონ მთელს პროცესში ყველა დონეზე, როგორიცაა პოლიტიკის განვითარება, პარტნიორი ორგანიზაციების 
შერჩევა, მონაწილეთა შერჩევა, პროფესიული სტანდარტების განვითარება, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
პროგრამების განვითარება, შეფასება და სერტიფიცირება და ხარისხის უზრუნველყოფა. 

ეროვნულმა პროფესიულმა საბჭომ ხელი უნდა შეუწყოს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პოლიტიკას პროფესიულ 
განათლებაში, ასევე სოციალურ პარტნიორობას სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის დანერგვის პროცესში. 
სექტორული კომიტეტები უნდა გახდეს მთავარი მექანიზმი უნარების, საჭიროებებისა და პროგნოზების იდენტიფიცირების-
თვის, რათა უზრუნველყოს სამუშაო ბაზრის პროფესიული განათლების კვალიფიკაციებთან შესაბამისობა. სექტორულმა 
კომიტეტმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ კვალიფიკაციების მიღწევა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების განსაზღვრული 
სტანდარტების მოთხოვნებს პასუხობდეს და ასევე უნდა დააკვირდეს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხარისხს. 
სოციალური პარტნიორების ორგანიზაციებს შეიძლება ჰქონდეთ აქტიური როლი, როგორც სახელმწიფოსა და ბიზნესს 
შორის შუამავლებს. მედიაციის სისტემამ ხელი უნდა შეუწყოს მოთხოვნისა და მიწოდების დაკავშირებას და უნდა შეამციროს 
შეუსაბამობა. 

სოციალური პარტნიორები ჩართულნი არიან ადგილობრივ დონეზე სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
შესაძლებლობების რეალურ სამუშაო გარემოში დანერგვაში. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
სამეთვალყურეო ჯგუფებს სოციალურ პარტნიორებთან მნიშვნელოვანი საკოორდინაციო ფუნქცია აკისრიათ. ისინი 
ჩართულნი უნდა იყვნენ დაფინანსებისა და რესურსების საკითხებზე პარტნიორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკების 
პროცესში, რათა შემუშავდეს კომპანიაში სწავლებასთან დაკავშირებული შეთანხმებები და მოხდეს პროფესიული 
განათლების კვალიფიკაციების ხარისხის უზრუნველყოფა. 

სხვადასხვა დიანტერესებული მხარის როლები და პასუხისმგებლობები სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ახალი 
მოდელის მიხედვით შემდეგნაირადაა განაწილებული:
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ცხრილი # 3. სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში ჩართული
 მხარეების როლები და პასუხისმგებლობები

# როლი და 
პასუხისმგებლობა კომპანია კოლეჯი სახელმწიფო

სოციალური 
პარტნიორები, 
სექტორული ასოციაციები 

1

სააპლიკაციო 
ფორმა სამუშაოზე 
დაფუძნებული 
სწავლების 
ადმინისტრირების 
ვებ-გვერდზე 

ავსებს სააპლიკაციო 
ფორმას 

განიხილავს მიღებულ 
სააპლიკაციო ფორმებს

EMIS-ი ქმნის სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების 
ადმინისტრირების ვებ-
გვერდს

ეხმარება სააპლიკაციო 
ფორმების განხილვაში

2
პოტენციური 
პარტნიორი 
კომპანიის შერჩევა 

კრიტერიუმებზე 
დაყრდნობით არჩევს 
კომპანიას

3

კოლეჯისა 
და კომპანიის 
თანამშრომლობა 
კურიკულუმის 
შექმნაში

ქმნის კურიკულუმს ქმნის კურიკულუმს მონაწილეობს პროცესში

4

სამუშაოზე 
დაფუძნებული 
სწავლების 
პროგრამის 
ავტორიზაცია 

ეხმარება კოლეჯს აკეთებს განაცხადს 
ავტორიზაციაზე 

განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი აფასებს და 
ამოწმებს კოლეჯისა და 
კომპანიის რესურსებს 

ეხმარება შეფასებაში 

5
პრაქტიკის 
პროგრამის 
შემუშავება

მონაწილეობს 
შემუშავებაში

მონაწილეობს 
შემუშავებაში

მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი უძღვება 
შემუშავების პროცესს

ხელს უწყობს შემუშავების 
პროცესს

6

პოტენციური 
სტუდენტების 
დახმარება კარიერის 
დაგეგმვასა და 
პროფორიენტაციაში 

მონაწილეობს კარიერის 
დაგეგმვასა და 
პროფორიენტაციაში

უზრუნველყოფს 
კარიერის დაგეგმვასა 
და პროფორიენტაციის 
პროცესის ორგანიზებას

საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 
მანდატურის სამსახური 
უძღვება კარიერის 
დაგეგმვასა და 
პროფორიენტაციის 
პროცესს ზოგად 
საგანმანათლებლო 
სკოლებში

ხელს უწყობს და 
მონაწილეობას იღებს 
პროცესში

7
სტუდენტების შერჩევა 
და საწარმოში 
ტურების ორგანიზება 

არჩევს სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების 
სტუდენტებს, შერჩეული 
ტესტირების მეთოდით

უზრუნველყოფს 
ორგანიზაციულ 
მხარდაჭერას

ეხმარება და უწევს 
კოორდინაციას

მონაწილეობს 
სტუდენტების შერჩევის 
პროცესში
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8

სამუშაოზე 
დაფუძნებული 
სწავლების 
განსახორციელებსად 
საჭირო 
ინფრასტრუქტურის 
ორგანიზება 

უზრუნველყოფს 
სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების 
განსახორციელებსად 
საჭირო 
ინფრასტრუქტურის 
ორგანიზებას

უზრუნველყოფს 
ტექნიკურ დახმარებას

უზრუნველყოფს ტექნიკურ 
დახმარებას

9

პროგრამაში 
ჩართული 
ინსტრუქტორების 
გამოყოფა და 
გადამზადება 

გამოყოფს მაღალი 
კვალიფიკაციის 
ინსტრუქტორებს 
სპეციალობის მიხედვით 

ეხმარება 
ინსტრუქტორებს 
გაერკვნენ 
პედაგოგიკაში 

მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი უზრუნველყოფს 
ტექნიკურ დახმარებას 
მასწავლებელთა უნარ-
ჩვევებში 

ხელს უწყობს პროცესს

10
სასწავლო 
პროცესის ხარისხის 
უზრუნველყოფა 

ხელს უწყობს სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების 
პროცესის მონიტორინგსა 
და შეფასებას 

ხელს უწყობს სამუშაოზე 
დაფუძნებული 
სწავლების პროცესის 
მონიტორინგსა და 
შეფასებას 

განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი უძღვება 
და კოორდინაციას 
უწევს ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
პროცესს 

ხელს უწყობს და 
მონაწილეობას იღებს 
მონიტორინგისა და 
შეფასების პროცესში

11
მიმდინარე 
და საბოლოო 
საკვალიფიკაციო 
შეფასება 

უზრუნველყოფს 
მიმდინარე შიდა 
და საბოლოო 
საკვალიფიკაციო 
შეფასებას 

უზრუნველყოფს 
მიმდინარე შიდა 
და საბოლოო 
საკვალიფიკაციო 
შეფასებას

განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი უზრუნველყოფს 
გარე ვერიფიკაციას

მონაწილეობა იღებს 
შეფასების პროცესში

12
საქმიანობათა სრული 
კოორდინაცია 
სისტემის ფარგლებში 

ხელს უწყობს 
კოორდინაციას

ხელს უწყობს 
კოორდინაციას

საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო 
უზრუნველყოფს 
კოორდინაციას

ხელს უწყობს 
კოორდინაციას

13

ფინანსური 
თანამონაწილეობა 
სამუშაოზე 
დაფუძნებული 
სწავლების 
განხორციელებაში 
ვაუჩერის გაყოფის 
ჩათვლით 

უზრუნველყოფს 
თანადაფინანსებას 
შემუშავებულ 
სასწავლო პროგრამაზე 
დაყრდნობით 

ყოფს ვაუჩერს 
შემუშავებულ 
სასწავლო პროგრამაზე 
დაყრდნობით

საქართველოს მთავრობა 
ქმნის დაფინანსების 
სისტემის ჩარჩოს
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14

სპეციალური 
საგანმანათლების 
საჭიროებების 
და შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
მქონე პირთა 
ჩართულობის 
ხელშეწყობა 

ხელს უწყობს პროცესს ხელს უწყობს პროცესს კოორდინაციას უწევს 
პროცესს ხელს უწყობს პროცესს

15

პარტნიორი კოლეჯის 
ინსტიტუციონალური 
განვითარება და 
შესაძლებლობების 
განვითარება

ეხმარება საჭიროებების 
განსაზღვრაში და 
უზრუნველყოფს 
ჩართულობას 

განსაზღვრავს 
საჭიროებებს

კოორდინაციას უწევს 
პროცესს

ეხმარება საჭიროებების 
განსაზღვრაში და 
უზრუნველყოფს 
ჩართულობას

16 ზედამხედველობა 
და მართვა 

მონაწილეობს და 
უზრუნველყოფს 
ჩართულობას 
კოლეჯის 
სამეთვალყურეო 
საბჭოს მუშაობაში

უზრუნველყოფს 
ადმინისტრაციულ 
მხარდაჭერას

საქართველოს 
განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტრო 
უზრუნველყოფს 
კოორდინაციას

საქართველოს 
განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტრო

19

ცნობადობის 
ზრდის და 
საინფორმაციო 
კამპანია

უზრუნველყოფს 
არამატერიალურ 
მხარდაჭერას

უზრუნველყოფს 
არამატერიალურ 
მხარდაჭერას

ქმნის კომუნიკაციის 
სტრატეგიას, 
აფინანსებს და 
კოორდინაციას უწევს 
პროცესს 

უზრუნველყოფს 
არამატერიალურ 
მხარდაჭერას

5.8. ცნობადობის გაზრდა 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების წარმატებით დანერგვის წინაპირობას წარმოადგენს ყველა ბენეფიციარისა და 
ჩართული მხარის მიერ ახალი მოდელის მექანიზმებისა და მისი მუშაობის პრინციპების, ასევე მოსალოდნელი სარგებელის 
გაცნობიერება, სწორი დამოკიდებულებების ფორმირება. ამ მიზნის მისაღწევად უპირველეს ყოვლისა გამოყენებულ უნდა 
იქნეს მარკეტინგული ინსტრუმენტები, რათა მოხდეს ახალი მოდელის სწორი ბრენდირება და შესაბამისი კომუნიკაცია. 
აუცილებელია სდს მოდელს მოეძებნოს შესაბამისი, უნიკალური სახელწოდება, რომელიც მის მთავარ მახასიათებლებს 
გაუსვამს ხაზს და გამოარჩევს პროფესიული განათლების სხვა ტიპებისგან. შემოთავაზებულია შემდეგი ვარიანტები: 
თანამედროვე შეგირდობა, კოოპერაციული პროფესიული განათლება, პარალელური პროფესიული განათლება, 
ქართული დუალური განათლება, თანამშრომლობითი განათლება. კონცეფციის დანერგვის დაწყებამდე აუცილებელია 
მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება სახელწოდებასთან დაკავშირებით და შემუშავდეს ბრენდირების სრული პაკეტი, 
ლოგოტიპის, სლოგანისა და სხვა კომპონენტების ჩათვლით. 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის შესახებ საზოგადოების სწორად ინფორმირება და სამიზნე 
აუდიტორიასთან ინტენსიური კომუნიკაცია მოდელის დანერგვის წარმატების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს. 
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უპირველეს ყოვლისა, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით უნდა შემუშავდეს საინფორმაციო კამპანიისა და 
კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც დეტალურად გაწერს მთავრობის, დონორების, სააგენტოების, ასოციაციების, 
კოლეჯებისა და კომპანიების როლებს სტრატეგიის განხორციელებაში.

მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მხარეთა მიერ დაგეგმილი აქტივობები იყოს თანმიმდევრული და ურთიერთ შეთანხმე-
ბული. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ციფრულ მედიასა და ინსტრუმენტებს. საჭიროა, შეიქმნას ერთიანი 
პორტალი, რომელიც დაუკავშირდება სახელმწიფო უწყებებისა თუ კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 
ადმინისტრირებულ ვებ-რესურსებს. ასევე, რეგიონული დაფარვის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში 
ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობის რესურსებიც.

6. რეკომენდაციები სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
მოდელის დანერგვისთვის 

კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის რეკომენდაციები სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის პილოტირების 
პროფესიული განათლების პროგრამების შერჩეული სექტორებისთვის, მაგალითად, სოფლის მეურნეობისთვის 
შემდეგია: 

• აუცილებელია, გადაიხედოს საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო, რათა შესაძლებელი გახდეს 
მოდელის სრულყოფილად დანერგვა და მისი სათანადო ზედამხედველობა და მართვა. სხვა აქტებთან ერთად 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების შესახებ კანონის გადახედვა, სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების ახალი ბრძანების/დადგენილების შემუშავება, ყველა დაინტერესებული მხარის როლებისა და 
პასუხისმგებლობების განმარტება ახალი ინსტიტუციური მოწყობის უზრუნველსაყოფად, შრომის კანონმდებლობის 
გადახედვა, რათა მოხდეს სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლაში ჩართული სტუდენტის სტატუსის შეტანა, უფლებებისა 
და პასუხისმგებლობების განსაზღვრება, შრომის უსაფრთხოების საკითხები და პასუხისმგებლობის დაზღვევის 
საკითხების რეგულირება; საგადასახადო კანონმდებლობის გადახედვა, რათა აისახოს სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის ფინანსური შეღავათები, ხარისხის უზრუნველყოფის მარეგულირებელი 
პაკეტის გადახედვა. 

• საწყის ეტაპზევე აუცილებელია კერძო სექტორის სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში ჩართვის წამახალისებელი 
მექანიზმების განსაზღვრა, რამაც უნდა მოიცვას სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ახალი თანადაფინანსების 
სისტემა, მათ შორის ვაუჩერის დაანგარიშებისა და გაყოფის წესი, საგადასახადო შეღავათები და სხვა 
არამატერიალური მექანიზმები;

• უნდა შეიქმნას სარეგისტრაციო სისტემა, სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლების ახალ მოდელში პარტნიორი კომპა-
ნიების ჩასართავად,ისეთი კომპონენტების გათვალისწინებით, როგორებიცაა – კომპანიის სარეგისტრაციო 
პლატფორმა, შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები, ასევე დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების 
განვითარება. კომპანიასა და კოლეჯს შორის თანამშრომლობა უნდა იყოს მხარდაჭერილი სისტემისა და 
ადგილობრივ დონეებზე. უნდა შეიქმნას დამხმარე დოკუმენტაციის პაკეტი, შეთავაზებულ იქნას ტექნიკური 
დახმარება და შესაძლებლობების განვითარება პარტნიორებისთვის, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს 
კომპანიებში სდს ინსტრუქტორების საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შემუშავებას, მათ მომზადებასა და მათი 
პროფესიული განვითარების ჩარჩოს შექმნას. 
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• მნიშვნელოვანია ყველა ჩართული დაინტერესებული მხარის შესაძლებლობების განვითარების გეგმის შემუშავება 
მათთვის მაღალი ხარისხის და დროული ტრენინგების/ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფისთვის. 

• ხარისხის უზრუნველყოფა უნდა მიიჩნეოდეს, როგორც დაინტერესებული მხარეების განაწილებული 
პასუხისმგებლობა, რომელიც მოიცავს მთლიან პროცესს საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვიდან დაწყე-
ბული, სტუდენტების შეფასებითა და კვალიფიკაციების უზრუნველყოფით (სერტიფიცირებით) დამთავრებული. 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა აუცილებელია მოიცავდეს ხარისხის უზრუნველყოფის როგორც შიდა 
(თვითშეფასება და შიდა ვერიფიკაცია), ასევე გარე მექანიზმებს (ინსტიტუციური და პროგრამის ავტორიზაცია, გარე 
ვერიფიკაცია). 

• უნდა შეიქმნას სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაზე ორიენტირებული პროფესიული ორიენტაციისა და საკარიერო 
კონსულტირების სისტემა, ასევე სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში ჩართული სტუდენტების რეგისტრაციისა და 
ჩარიცხვის ჩარჩოსა და განათლებიდან სამუშაოზე გადასვლის მხარდაჭერის სქემა.

• უნდა შემუშავდეს და დაინერგოს დაინტერესებული მხარეებისთვის საინფორმაციო კამპანიისა და კომუნიკაციის 
სტრატეგია.
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