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ძვირფასო მკითხველო,

2019 წელს სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული 
ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
ინსტიტუტმა  (DVV International) და გერმანიის 
ზრდასრულთა განათლების ინსტიტუტმა ბონში (DIE) 
კომპლექსური რეგიონული პროექტი წამოიწყეს, 
რომლის მიზანიც ზრდასრულთა სწავლა-განათლების 
(ALE) სფეროში მიღწეული განვითარების, ასევე 
ფორმალურ, არაფორმალურ და ინფორმალურ გა- 
ნათლებასა და ტრენინგებში ზრდასრულთა ჩართუ- 
ლობის ანალიზი იყო. თვისებრივი კვლევა სომხეთში, 
ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში, საქართველოსა და კო- 
სოვოში ჩატარდა, ხოლო ზრდასრულთა განათლების 
კვლევა - სომხეთში, საქართველოსა და კოსოვოში.

კომპლექსური პროექტის მიზანი იყო ზრდასრუ-
ლთა სწავლა-განათლების (ALE) სექტორის მას-
შტაბური ანალიზი და მონაცემების მომზადება, 
რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა 
ზრდასრულთა სწავლა-განათლების (ALE), პროფე-
სიული განათლებისა და სწავლების, დასაქმების, 
მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისა და სხვა შე-
საბამის სფეროებში სტრატეგიებისა და კანონმდებ-
ლობის შესაქმნელად. 

თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევები და 
ასევე 7 ქვეყნის ანგარიში განხორციელდა და 
მომზადდა 2019 წლის მეორე ნახევრიდან 2021 
წლის ივნისამდე პერიოდში. თავდაპირველად 
რაოდენობრივი კვლევის განხორციელება დაიწყო, 
ხოლო როდესაც მისი პირველი შედეგები შემოვიდა, 
ამას მოჰყვა თვისებრივი კვლევის დაწყებაც.

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ევრო-
პული სტრატეგიის შემუშავებაში მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს პროგრესის მონიტორინგი მონა-
ცემებზე დამყარებული კვლევის საფუძველზე. აქ 
წარმოდგენილი ქვეყნებისათვის (სომხეთი, ბოსნია 

მაია ავრამოვსკა
რეგიონული დირექტორი
სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული  
ასოციაციის საერთაშორისო  
თანამშრომლობის ინსტიტუტის –  
DVV International-ის კავკასიისა და  
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ოფისი

დოქტორი
ელიზაბეთ რაიხერტი
მეცნიერ-თანამშრომელი
ზრდასრულთა განათლების  
ინსტიტუტი ბონში (DIE)

დოქტორი სარა ვიდანი
პროექტის მხარდამჭერი –  
ჯერ ზრდასრულთა განათლების  
ინსტიტუტის სისტემისა და სტრატეგიების  
დეპარტამენტის უფროსის, შემდეგ კი – 
პოტსდამის უნივერსიტეტის შტატგარეშე 
პროფესორის ამპლუაში
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და ჰერცეგოვინა, საქართველო და კოსოვო) წინა-
მდებარე კვლევები სიტუაციის აღრიცხვის მნიშ-
ვნელოვან მცდელობას წარმოადგენს ზრდასრუ-
ლთა სწავლა-განათლების, მისი წინაპირობებისა და 
სირთულეების ფართო სურათის შესაქმნელად.

ზრდასრულთა განათლების საფუძვლიანი საერთა-
შორისო კვლევის (AES) ფეხდაფეხ, პარტნიორებთან 
კოორდინირებულად და ადგილობრივი ექსპერტების 
ჩართვით გამოვლინდა ეროვნული თავისებურებები 
და ინფორმაციული საჭიროებები. სტანდარტული 
კითხვარებიც ადგილობრივ გარემოებებზე იქნა მორ-
გებული და დამატებითი კითხვებით შეივსო სწავლი-
სადმი მიდგომებისა და მოტივაციის, ასევე საგანმა-
ნათლებლო და მხარდაჭერის საჭიროებების შესახებ 
სამუშაო ბაზრის მასიური ცვლილებების პირობებში. 
კოვიდ პანდემიის გათვალისწინებით, მოკლე ვადაში 
დაემატა კითხვები პანდემიის დროს განათლებისა 
და (ციფრული) სწავლის ხელმისაწვდომობის შესა-
ხებ. კვლევის შედეგები მთელ რიგ შეკითხვებს პა-
სუხობს და ინფორმაციას გვაწვდის ზრდასრულთა 
სწავლა-განათლების მოცულობისა და ხარისხის შე-
სახებ - თუ როგორ არის გადანაწილებული სწავლა 
და სწავლისადმი მიდგომები ზრდასრულ მოსახლე-
ობაში, რომელი ჯგუფებია მეტნაკლებად ჩართული, 
სწავლის რომელიმე კონკრეტულ ფორმებს თუ იყე-
ნებენ სხვადასხვა ჯგუფები, რა როლს ასრულებს 
სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, მაგ. სოფლად 
დასაქმების კონტექსტში.

ქვეყნების თვისებრივი ანგარიშები დამატებით 
სიღრმისეულ ცნობებს იძლევა განათლების სის-
ტემის სპეციფიკურ ეროვნულ კონტექსტზე, 
ზრდასრულთა სწავლა-განათლების მდგომარე-
ობა სა და პოპულარიზაციაზე. ეს ცნობები საერთა - 
შორისო და ადგილობრივ ექსპერტთა გუნდმა 

შეაგროვა თვისებრივი კვლევების გზით, სტანდარ- 
ტული მონახაზის მიხედვით. ორივე ანგარიში 
ერთად შესანიშნავ საფუძველს ქმნის მონაწილე 
ქვეყნებისთვის ამჟამინდელი სიტუაციის შესა-
ფასებლად განათლების პოლიტიკის მიზნე- 
ბის ფონზე და პოლიტიკური სტრატეგიების შესა- 
მუშავებლად ზრდასრულთა სწავლა-განათლების 
სის ტემის შემდგომი განვითარებისათვის.

რადგან კვლევები საერთო სქემის მიხედვით ჩატა-
რდა ოთხ ქვეყანაში, მათი შედარება ასევე ქვეყნების 
სიტუაციის კლასიფიკაციის დამატებით შესაძლებ-
ლობებს გვთავაზობს. ვინაიდან პროექტში ჩართულ 
ქვეყნებში პირველად ჰქონდა ადგილი ასეთ ფართო-
მასშტაბურ ანალიზსა და კვლევებს ზრდასრულთა 
სწავლა-განათლების სექტორში, დარწმუნებული 
ვართ, არაერთი სამთავრობო თუ არასამთავრობო 
ინსტიტუცია და ორგანიზაცია ისარგებლებს ამ 
კვლევებში მოცემული ინფორმაციითა და ცოდნით 
სომხეთში, ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში, საქართვე-
ლოსა და კოსოვოში და მათ ფარგლებს მიღმაც. 

იმედი გვაქვს, ეს ანგარიშები შექმნის სადისკუ-
სიო ბაზას პოლიტიკის შემდგომი განვითარებისათ-
ვის და ამით წვლილს შეიტანს ზრდასრულთა სწავ-
ლა-განათლების მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
სისტემის ფორმირებაში. 

გვინდა ვისარგებლოთ შესაძლებლობით და მა-
დლობა გადავუხადოთ პროექტის სამუშაო ჯგუფის 
წევრებს, ავტორებს და კვლევით ინსტიტუტებს პრო-
ფესიონალური და ნაყოფიერი თანამშრომლობისა და 
ბრწყინვალე შედეგებისა და მიღწევებისათვის, რო-
მელთა დიდი ნაწილი კოვიდ 19-ის პანდემიის გამო-
წვევებით აღსავსე პერიოდში იქნა შესრულებული.

სასიამოვნო კითხვის პროცესს გისურვებთ!
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წინამდებარე, ზრდასრულთა განათლების თვი- 
სებრივი კვლევა საქართველოში განათლების ამ 
სექტორში არსებული მიმდინარეობების, მოვლე- 
ნების, გამოწვევებისა და პრობლემების ანალიზის 
პირველი მცდელობაა. კვლევა საკვანძო გამოწვე- 
ვებს განსაზღვრავს და ზრდასრულთა განათლების 
რეფორმირების გზებს გვთავაზობს უფრო განათ - 
ლებული და თანასწორი საზოგადოების ჩამოსაყა- 
ლიბებლად. ზრდასრულთა სწავლა-განათლების თა- 
ნამონაწილეობითი, ინკლუზიური და ჰოლისტიკური 
კურიკულუმი მიზნად უნდა ისახავდეს დასაქმების, 
სოციალური ერთიანობისა და აქტიური მოქალაქეო-
ბის ხელშეწყობას და კეთილდღეობისაკენ უკვალა-
ვდეს გზას მთლიანად ქართულ საზოგადოებას.

საქართველოში განათლების სექტორში განხორ- 
ციელებული მრავალწლიანი რეფორმებისა და 
არაერთი მიღწევის მიუხედავად, ზრდასრულთა 
განათლება კვლავაც ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებ- 
განვითარებული სექტორია. ის ან ისევ მხედველობის 
მიღმა რჩება, ან მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიუ- 
ლი განათლების კონტექსტში განიხილება, რაც, 
ორივე შემთხვევაში, მის ჭეშმარიტ პოტენციალს 
აკნინებს და მისი სარგებლის ხელმისაწვდომობას 
ზღუდავს საზოგადოების ნებისმიერი წევრისათვის. 
მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისა და ზრდას- 
რულთა განათლების კონცეფციებს ჯერაც გადა- 
სალახი აქვთ თაობათაშორისი საზღვრები, ამ კონ- 
ცეფციებმა მრავალკომპონენტიან სწავლა-განათ- 
ლებას უნდა შეუწყონ ხელი. ამიტომ, უმნიშვნე- 
ლოვანესია ზრდასრულთა განათლების ახალი 
მოდელის დანერგვა, რაც არა მხოლოდ პიროვნე- 
ბის აღჭურვას გულისხმობს საკვანძო სა მუშაო 
უნარებით, არამედ სამეწარმეო სულისკვეთების, 
კულტურული განვითარების, სამოქალაქო პასუ- 

ლალი სანთელაძე
სახალხო უნივერსიტეტთა  
გერმანული ასოციაციის   
საერთაშორისო  თანამშრომლობის  
ინსტიტუტის (DVV International) 

საქართველოს ოფისის დირექტორი
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ხისმგებლობისა და სხვა უნარების გაღვივებასაც 
საქართველოს მოქალაქეებს შორის. როგორც კვლე- 
ვაშია აღნიშნული, „ზრდასრულთა საჭიროებები 
მომა ვალში უფრო ფართოდ უნდა იქნას გათვა ლის - 
წინებული, რათა გაიზარდოს მათი ჩართულო ბის 
კოეფიციენტი. მომავალი ათწლე ულის განმავლო- 
ბა ში ყველა მონაწილე მხარემ უნდა იზრუ ნოს  
ზრდასრულთა არაფორმალური და ინფორმალუ- 
რი განათლების მყარი ინფრასტრუქტურის შესაქ- 
მნელად, რომელიც გასცდება ეკონომიკურ და სამ- 
სახურებრივ კონტექსტს“. გარდა ამისა, ზრდას- 
რულთა განათლება უნდა განიხილებოდეს რო- 
გორც განათლების სექტორის განუ ყოფელი ნაწილი 
- მისი „მეოთხე სვეტი“ სკოლამ დელ, საშუალო, 
პროფესიულ და უმაღლეს განათლებასთან ერთად.

წინამდებარე კვლევა მრავალ ღირებულ რეკომე-
ნდაციას გვთავაზობს, რომელთა დახმარებითაც 
საქართველოში რეფორმების ხელშეწყობა და 
ზრდასრულთა განათლების მდგრადი სისტემის ჩა-
მოყალიბებაა შესაძლებელი. მათ შორისაა: ზრდა-
სრულთა განათლების მიზნობრივი აქტივობების 
განხორციელება და ეროვნულ სტრატეგიებში მათი 
ხილვადობის გაზრდა, ზრდასრულთა განათლების 
ერთიანი და ცხადად გამოკვეთილი განმარტების 
შემუშავება, მეტი სივრცის შექმნა არაფორმალური, 
ინფორმალური და თვითმართული სწავლის პრო-
ცესების განვითარებისთვის, მოქალაქეთა ცნობი-
ერების ამაღლება ზრდასრულთა უწყვეტი არაფო-
რმალური განათლების უპირატესობების შესახებ 
და ზრდასრული მოსახლეობის ჩართულობისა და 
მოტივაციის სისტემატური მონიტორინგის უზრუნ-
ველყოფა. ზრდასრულთა განათლება უნდა იყოს 
აღიარებული როგორც საზოგადოებრივი სიკეთე; 
ასევე, უნდა გაძლიერდეს მუნიციპალიტეტების ად-

მინისტრაციული და ფინანსური უფლებამოსილება, 
რათა მეტი მოქნილობა და თავისუფლება მიენიჭოთ 
მათ ქვეყნის მასშტაბით ზრდასრულთა გადამზა-
დების ინიციატივებში. ყოველივე ეს პირდაპირ ეხ-
მიანება DVV International-ის კონცეფციას, რომლის 
დანერგვასაც იგი ზრდასრულთა განათლების ცენ-
ტრების დაფუძნებითა და ხელშეწყობით ისწრაფვის 
მთელი საქართველოს მასშტაბით, ადგილობრივ მუ-
ნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

საქართველო ამჟამად 2022-2032 წლების განათ-
ლებისა და მეცნიერების ეროვნული სტრატეგიის  
შემუშავების პროცესშია. ამ უნიკალური მომენტის 
გამოყენებით, დოკუმენტი მიზნად ისახავს ზრდას-
რულთა განათლების ახალი მიდგომების განხილვას 
და მისი განვითარების სპეციფიკური გზების ფო-
რმულირებას. წინამდებარე კვლევა ფასდაუდებელ 
ინფორმაციას სთავაზობს სამთავრობო ორგანოებსა 
და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, რომლის გამო-
ყენებაც შესაძლებელია ზრდასრულთა განათლების 
ახალი ჩარჩო-პირობების შესაქმნელად. ამავდროუ-
ლად, კვლევა მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოა-
დგენს ანალიტიკოსთა, ანდრაგოგთა და სამეცნიერო 
წრეებისთვის, რომელთა მიზანი ზრდასრულთა გა-
ნათლების განვითარებაში წვლილის შეტანაა.

კვლევა ერთგვარ პლატფორმას ქმნის ქვეყნის 
შიდა და რეგიონული დისკუსიების, სექტორთა-
შორისი თანამშრომლობისა და სტრატეგიული გა-
ნხილვებისთვის; ასევე, ძალების გასაერთიანებლად 
საქართველოში ზრდასრულთა განათლების სასი-
ცოცხლოდ საჭირო განვითარების მისაღწევად. ეს, 
თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს პოზიტიურ ცვლილე-
ბებს ადამიანური კაპიტალის მართვაში და ქვეყნის 
მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
მნიშვნელოვან წინაპირობას შექმნის.
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AE Adult Education / 
ზრდასრულთა განათლება

AEC Adult Education Centre / 
ზრდასრულთა 
განათლების ცენტრი

ALE Adult Learning and 
Education / ზრდასრულთა 
განათლება და სწავლა 

CONFINTEA Conférence Internationale 
sur l’Education des Adultes / 
ზრდასრულთა განათლების 
საერთაშორისო კონფერენცია 

CSO Civil Society Organization / 
სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაცია

DIE German Institute for Adult 
Education / ზრდასრულთა 
განათლების გერმანული 
ინსტიტუტი 

DVVI Institute for International 
Cooperation of the Deutscher 
Volkshochschul-Verband e.V. 
(the German Adult Education 
Association) გერმანიის 
ზრდასრულთა განათლების 
ასოციაციის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის ინსტიტუტი 
(გერმანიის ზრდასრულთა 
განათლების ასოციაცია)

ETF European Training Foundation / 
ევროპის განათლების ფონდი

EQF European Qualifications 
Framework / ევროპული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩო

EU European Union / ევროკავშირი 
FED Formal Education / 

ფორმალური განათლება
GAEN Georgian Adult Education Network/ 

 საქართველოს ზრდასრულთა 
განათლების ქსელი

GDP Gross Domestic Product / 
მთლიანი შიდა პროდუქტი

GIZ Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH / 
გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება 

შემოკლებები

GRALE Global Report on Adult 
Learning and Education / 
ზრდასრულთა განათლების 
გლობალური ანგარიში 

ICT Information and Communication 
Technology / საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ISCED International Standard 
Classification of Education / 
განათლების საერთაშორისო 
სტანდარტული კლასიფიკაცია

LLL Lifelong Learning / უწყვეტი 
განათლება, მთელი ცხოვრების 
მანძილზე სწავლა

MoES Ministry of Education and 
Science / განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო

NEET Not in Education, Employment, or 
Training / განათლების, დასაქმების 
ან ტრენინგის მიღმა მყოფი

NFE Non-formal education / 
არაფორმალური განათლება

NGO Non-governmental organization / 
არასამთავრობო ორგანიზაცია

NQF National Qualifications 
Framework / ეროვნული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

SDG Sustainable Development Goal / 
მდგრადი განვითარების მიზანი

TPDC Teacher Professional 
Development Centre / 
მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ცენტრი

UIL UNESCO Institute for Lifelong 
Learning / იუნესკოს უწყვეტი 
განათლების ინსტიტუტი

UNESCO United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organisation / გაეროს 
განათლების, მეცნიერებისა და 
კულტურის ორგანიზაცია

VET Vocational Education and 
Training / პროფესიული 
განათლება და სწავლება

VTC Vocational Training Center / 
პროფესიული სასწავლო ცენტრი

6 გერმანიის ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია │ DVV International



წინამდებარე კვლევა გერმანიის ზრდასრულთა 
განათლების ასოციაციის საერთაშორისო თანამ-
შრომლობის ინსტიტუტისა DVV International (DVVI) 
და გერმანიის ზრდასრულთა განათლების ინსტი-
ტუტის (DIE) დაკვეთით ჩატარდა. კვლევა საქა-
რთველოში ზრდასრულთა განათლების სექტორის 
მდგომარეობის სიღრმისეულ ანალიზს იძლევა და 
უახლეს ტენდენციებსა და გამოწვევებს განსა-
ზღვრავს. 

იგი იმ კვლევების სერიიდანაა, რომლებიც სამ-
ხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიის რე-
გიონის ოთხ ქვეყანაში ჩატარდა – იქ, სადაც DVVI 
ადრეული 2000-იანი წლებიდან ადვოკატირებს 
ზრდასრულთა განათლების ძლიერი სისტემის შექ-
მნას (2000 წლიდან ბოსნიასა და ჰერცოგოვინაში, 
2002 წლიდან საქართველოსა და სომხეთში და 2005 
წლიდან კოსოვოში). 

ინფორმაცია კვლევაში მოცემულ სხვადასხვა 
საკითხზე – როგორიცაა ტერმინები, ქვეყნის პრო-
ფილი, ისტორიული მიმოხილვა, იურიდიული ჩარ-
ჩო, დაფინანსება, მომწოდებლები, პროგრამები, 
მონაწილეობა, პროფესიონალიზაციის დონე და 
საერთაშორისო კონტექსტი – პირველ ეტაპზე, ონ-
ლაინ, სამაგიდო კვლევის საშუალებით შეგროვდა. 

მეორე ეტაპზე კი მოძიებული ინფორმაცია გადა-
მოწმდა და ექვსი ადგილობრივი ექსპერტის გამოც-
დილებისა და ცოდნის გათვალისწინებით შეჯერდა. 
ექსპერტებთან ონლაინ ინტერვიუები ჩატარდა. ანა-
ლიზი საქართველოში ზრდასრულთა განათლების 
სექტორის მნიშვნელოვან პროგრესსა და დინამიურ 
განვითარებას გვაჩვენებს, თუმცა, ამავდროულად, 
ცხადყოფს იმ ხარვეზებსაც, რომლებზეც მომავალ-
ში რეაგირებაა საჭირო. 

ევროკავშირისა და იუნესკოს დეფინიციების მსგავ-
სად, კვლევა ზრდასრულთა განათლების ვრცელ 
კონცეფციებს ეფუძნება, რომლებიც საწყისი საგან-
მანათლებლო ციკლის შემდგომ, ზრდასრულთა გა-
ნათლების ყველა ფორმალურ ფორმას (როგორიცაა 
საკომპენსაციო განათლება და პროფესიული განათ-
ლება) მოიცავს; აგრეთვე, შემდგომი და უწყვეტი 
განათლების ყველა წინასწარ განზრახულ არაფორ-

მალურ და ინფორმალურ აქტივობას, ასევე, საზოგა-
დოებრივ, პოპულარულ და ლიბერალურ განათლე-
ბას, რომელთა მიზანი პროფესიული ან პიროვნული 
განვითარებაა. ტერმინი „ზრდასრულთა განათლება“ 
დოკუმენტში ამ სექტორის ყველა შესაბამისი განზო-
მილების აღსანიშნავად გამოიყენება. 

როგორც კვლევა გვაჩვენებს, საქართველოს კა-
ნონმდებლობა იშვიათად იყენებს ევროკავშირის 
უწყვეტი განათლების პოლიტიკის ტერმინებსა და 
განსაზღვრებებს. ტერმინები „ზრდასრულთა განათ-
ლება“, „არაფორმალური განათლება“ და „უწყვეტი 
განათლება“ ან „მთელი ცხოვრების მანძილზე სწა-
ვლა“ არც ერთ მოქმედ პოლიტიკასა თუ სამართლებ-
რივ დოკუმენტში არ არის განსაზღვრული. მეტიც, 
ტერმინოლოგიაში არ არსებობს განსხვავება არა-
ფორმალური და ინფორმალური განათლებისთვის. 
ძირითადი მარეგულირებელი ჩარჩოები, რომლებიც 
რელევანტურია ზრდასრულთა განათლებისთვის, 
არის საქართველოს კანონები ზოგადი განათლების 
შესახებ, პროფესიული განათლების შესახებ, განათ-
ლების ხარისხის განვითარების შესახებ, უმაღლესი 
განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
ერთიანი სტრატეგია 2017-2021 და საქართველოს 
პროფესიული განათლების განვითარების სტრატე-
გია 2013-2020 უფრო კონკრეტულად ეხება და გან-
საზღვრავს ზრდასრულთა განათლებისა და მთელი 
ცხოვრების მანძილზე სწავლის საკითხებს. საერთო 
ჯამში, ზრდასრულთა განათლება აღქმულია რო-
გორც უწყვეტი განათლება, ტრენინგი და პროფე-
სიული განვითარება, რომლის მიზანი ეკონომიკური 
განვითარების ხელშეწყობაა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სა-
მინისტრო განათლების სფეროს წამყვანი პოლი-
ტიკური ინსტიტუტია ქვეყანაში. ზრდასრულთა 
განათლების საკითხებს სამინისტროს პროფესიული 
განათლების განვითარების დეპარტამენტი მარ-
თავს. 

2017 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში 
განათლებაზე გაწეულმა დანახარჯებმა დაახლო-
ებით 295 მილიონი ევრო შეადგინა, რაც ქვეყნის 

მოკლე შეჯამება
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ბიუჯეტის დაგეგმილი დანახარჯების 13%-ი იყო. 
სახელმწიფო ბიუჯეტში გამოყოფილი არ არის სპე-
ციალური საბიუჯეტო მუხლი ზრდასრულთა გა-
ნათლებისთვის. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 
დაახლოებით 8.6 მილიონი ევრო განისაზღვრა 
„პროფესიული განათლების’’ მუხლით, რომელიც 
ზრდასრულთა განათლების შესაბამის პროგრამებს 
მოიცავს. 2020 წელს სახელმწიფო დანახარჯები 
პროფესიულ განათლებაზე 10.6 მილიონ ევრომდე 
გაიზარდა. განსაკუთრებული ზრდა კერძო ვაუჩე-
რული დაფინანსებისა და ტრენინგის/გადამზადების 
კუთხით დაფიქსირდა; გაიზარდა, ასევე, სახელ-
მწიფო ვაუჩერული დაფინანსების დანახარჯები. 

კანონმდებლობის, მმართველი სტრუქტურებისა 
და ბიუჯეტის მსგავსად, ზრდასრულთა განათლება, 
არც საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში 
აღიქმება დამოუკიდებელ კომპონენტად. 

კანონი პროფესიული განათლების შესახებ ორი 
ტიპის პროგრამებს განასხვავებს: პროფესიული 
განათლების პროგრამები, რომლებიც შრომის ბა-
ზარზე შესვლამდე ბაკალავრის დიპლომით აღჭუ-

რვავს ახალგაზრდებს და მოკლევადიანი პროფე-
სიული ტრენინგების/გადამზადების პროგრამები, 
რომელთა სამიზნე შრომის ბაზარზე უკვე მყოფი ის 
ზრდასრულებია, ვინც განათლების გაგრძელებითა 
და დახელოვნებითაა დაინტერესებული. 

ზრდასრულთა განათლების პროგრამებში მონა-
წილეთა შესახებ მხოლოდ ფრაგმენტული და არა-
თანმიმდევრული ინფორმაცია არსებობს. მონა-
ცემები, როგორც წესი, ფორმალური განათლების 
მიმართულებით შემოიფარგლება. პროფესიული გა-
ნათლებისა და ტრენინგ პროგრამებში სტუდენტე-
ბის გადანაწილების მონაცემები გვაჩვენებს, რომ 
მოთხოვნა ამ ტიპის განათლებაზე თითქმის ისე-
თივე მაღალია ზრდასრულებში, როგორც ახალგაზ-
რდებში. 2019 წელს მოსწავლეთა დაახლოებით 60% 
24 წელს ქვემოთ, დაახლოებით 35% 25-50 წლის ასა-
კობრივ კატეგორიაში, ხოლო 5% – 50 წელს ზემოთ 
იყო. ზრდასრულები უფრო ხშირად მიმართავენ 
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებს, ხოლო 
ახალგაზრდები – კერძო სასწავლებლებს. საერთო 
ჯამში, პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხულ 
სტუდენტთა რაოდენობა რჩება მცირე. 

მასწავლებელთა განვითარების არასაკმარისი 
დონე ის გამოწვევაა, რომელიც საქართველოში 
განათლების ყველა სფეროს ეხება. ხანგრძლივი 
დროის მანძილზე პროფესიული სასწავლებლების 
პედაგოგებს არ მოეთხოვებოდათ თავიანთი პე-
დაგოგიური ცოდნის დემონსტრირება. 2019 წელს 
პროფესიულ განათლებაში დასაქმებული 3.260 პე-
დაგოგიდან დაახლოებით ნახევარი 50 წელს ზემოთ 
ასაკის იყო. გარდა ამისა, ამ პედაგოგთა უმეტესობა 

ზრდასრულთა განათლება 
აღქმულია როგორც უწყვეტი 
განათლება, ტრენინგი და 
პროფესიული განვითარება, 
რომლის მიზანი ეკონომიკური 
განვითარების ხელშეწყობაა
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ნახევარ განაკვეთზე მუშაობს და მათი სამუშაო 
მდგომარეობა არასტაბილურია, რადგან ისინი სა-
ჯარო მოხელეები არ არიან. უმაღლეს სასწავლებ-
ლებში არსებული მასწავლებელთა ტრენინგ პროგ-
რამების უმეტესობა ზოგადი განათლების დონის 
მასწავლებლებს ამზადებს. ზოგიერთი პროგრამა კი 
პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლებაზეც სპეცი-
ალიზდება. დღესდღეობით, არ მოიძებნება პროგ-
რამა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი პროფე-
სიული განათლების პედაგოგებისთვის ან აქცენტს 
ანდრაგოგიული განათლების თეორიაზე აკეთებს. 

საერთაშორისო კონტექსტში, საქართველო რეგუ-
ლარულად ადგენს ეროვნულ ანგარიშებს ზრდას-
რულთა განათლების საერთაშორისო კონფერენცი-
ისა (CONFINTEA) და ზრდასრულთა განათლების 
გლობალური ანგარიშებისთვის (GRALE). მდგრადი 
განვითარების მიზნების ერთი ეროვნული ინდიკა-
ტორი მოიცავს ზრდასრულთა განათლების საკითხს 
და უწყვეტი განათლების ინდექსის გამოყენებით 
ზომავს ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების მონა-
წილეობას ფორმალური და არაფორმალური განათ-
ლების აქტივობებში. 

ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით წამ-
ყვანი საერთაშორისო დონორები არიან გერმანიის 
განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცი-
ები წარმოდგენილი DVV International-ით და გერ-
მანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგა-
დოებით (GIZ), ასევე – ევროკავშირი (EU), ევროპის 
განათლების ფონდი (ETF), მსოფლიო ბანკი და გა ე-
როს განვითარების პროგრამა (UNDP).

სიტუაციის ანალიზის გათვალისწინებით, კვლევა 
რამდენიმე რეკომენდაციას განსაზღვრავს საქარ-
თველოში საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში 
ზრდასრულთა განათლების განვითარებისთვის. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდასრულთა განათ-
ლების ჰოლისტიკური მიდგომის დანერგვაა, რაც 

პროფესიული განათლების ლოგიკაზე მისი დამო-
კიდებულების შესუსტებას გულისხმობს. გარ და 
ამისა, დაინტერესებულმა მხარეებმა ხელი უნდა 
შეუწყონ ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ერ-
თიანი სტრატეგიის (2017-2021) სამოქმედო გეგ-
მაში კონკრეტული ღონისძიებების შეტანას; ასევე, 
სახელმწიფოს ბიუჯეტის განათლების ნაწილში, 
ზრდასრულთა განათლებისთვის ცალკე მუხ ლის 
გამოყოფას. სხვა რეკომენდაციები შეეხება მუნი-
ცი პალიტეტების ადმინისტრაციულ და ფინან-
სურ უფლებამოსილებებს, განათლებისა და მეც-
ნიერების სამინისტროს პროფესიული განათ ლების 
დეპარ ტამენტში ზრდასრულთა განათლების გან-
ყოფილების გაძლიერებას, პროფესიული ტრე ნი- 
ნ გისა და გადამზადების პროგრამებში ზრდას რულ - 
თა სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგო რიების საჭირო-
ებების გათვალისწინებას, არამო ნეტარული მიზნის 
მქონე არაფორმალური განათლების პროგრამების 
გაფართოებას და აგრეთვე, ზრდასრულთა განათ-
ლების პროგრამებში მოწყვლადი სამიზნე ჯგუფების 
უფრო აქტიურ გათვალისწინებას. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ზრდასრულთა განათლების ზრდასრულთა განათლების 
ჰოლისტიკური მიდგომის ჰოლისტიკური მიდგომის 
დანერგვაა, რაც პროფესიული დანერგვაა, რაც პროფესიული 
განათლების ლოგიკაზე განათლების ლოგიკაზე 
მისი დამოკიდებულების მისი დამოკიდებულების 
შესუსტებას გულისხმობსშესუსტებას გულისხმობს
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კვლევის სტრუქტურას საფუძვლად საკვლევი 
საკითხების მრავლისმომცველი სარჩევი უდევს, 
რომელიც DVV Interiatoonal-მა (DVVI) გერმანიის 
ზრდასულთა განათლების ინსტიტუტთან თანამ-
შრომლობით შეადგინა. 

კვლევა DVVI-ის მიერ შერჩეულმა მკვლევართა 
გუნდმა ჩაატარა – საერთაშორისო ექსპერ ტებმა ჰა-
ნა პფანცელმა და ანდრეას პფანცელმა და კვლევის 
ადგილობრივმა ასისტენტმა შოთა ვაშაყმაძემ.

კვლევის მეთოდოლოგია ინტენსიურ სამაგიდო 
კვლევასა და ნახევრად სტრუქტურირებულ ინ-
ტერვიუებს მოიცავდა. მონაცემები ეტაპობრივად 
გროვდებოდა და მდიდრდებოდა კვლევის პროცესში. 

პირველ ეტაპზე უკვე არსებული მონაცემები – 
ეროვნული და საერთაშორისო დოკუმენტები და 
სტრატეგიები, აგრეთვე DVVI-ისა და ეროვნული 
ექსპერტების მიერ მოწოდებული ლიტერატურა 
შევისწავლეთ. ინფორმაციის მთავარი წყარო 
ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე 
არსებული მეორადი ინფორმაცია იყო, ესენია: 
აკადემიური ლიტერატურა, ანალიტიკური 
ანგარიშები, პოლიტიკები, შეფასების დოკუმენტები, 
მთავრობების, საერთაშორისო სააგენტოებისა 
და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 
ანგარიშები და პუბლიკაციები. სადაც შესაძლებელი 
იყო, გაანალიზდა არსებული კვლევების პირველადი 
მონაცემებიც და საერთაშორისო მონაცემთა 
ბაზებში ხელმისაწვდომი ინფორმაციაც. დამატებით 

გათვალისწინებულია DVVI-ის მიერ მოწოდებული, 
უკანასკნელ პერიოდში რეგიონზე შეგროვებული 
ინფორმაციაც (მაგ. ზრდასრულთა განათლების 
კვლევა საქართველოში, DVVI 2021). 

კვლევის პირველი ფაზის მთავარი მიზანი წი ნა-
ს წარ განსაზღვრული თავების მიხედვით ინფორ-
მაციის მოძიება და ნაკლული ინფორმაციისა 
და მონაცემების განსაზღვრა იყო. ამის შემდეგ, 
მოპოვებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, 
მეორე, თვისებრივი მონაცემების შეგროვების 
ეტა პი დაიწყო. სამაგიდო კვლევის შედეგების 
გათვალისწინებით ნახევრად სტრუქტურირებული 
ონლაინ ინტერვიუები ჩატარდა, რომელთა მიზანი 
უკვე მოძიებული ინფორმაციისა და დასკვნების 
გადამოწმება, გამდიდრება და შევსება იყო ზრდას-
რულთა განათლების ეროვნული, რეგიონული და 
საერთაშორისო ექსპერტების პრაქტიკულ ცოდნასა 
და გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ეს ინტერვიუები 
ინფორმაციის გადამწყვეტ წყაროს წარმოადგენდა 
ონლაინ მწირი ინფორმაციის შემთხვევებში. 
ექს პერტული ცოდნისა და გამოცდილების 
გათვა ლისწინებით, ინტერვიუებისთვის საქარ-
თველოში ზრდასრულთა განათლების მაკრო, 
მეზო და მიკრო დონეების ხუთი ექსპერტი შეირჩა 
(მათ შორის DVVI საქართველოს ოფისის ერთი 
წარმომადგენელი). ყვე ლა ინტერვიუსთვის შემუ-
შავდა გზამკვლევები, რომლებიც წინასწარ მიეწო-
და რესპონდენტებს. ეს გზამკვლევები ზოგადი 

კვლევის ჩარჩო და მიდგომა

კვლევის მიზანი საქართველოში ზრდასრულთა 
განათლების სექტორის სიღრმისეული ანალიზი და 
მიმდინარე ტენდენციებისა და გამოწვევების დადგენაა. 
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თემატური სახელმძღვანელოს როლს ასრულებდა. 
ინტერვიუები 2020 წლის ნოემ ბრიდან 2021 წლის 
იანვრამდე პერიოდში ჩა ტარდა და მათი საშუალო 
ხანგრძლივობა ერთი საათი იყო.

კვლევის პროცესის მესამე ფაზაზე სამაგიდო 
კვლევისა და ინტერვიუების შედეგად შეგროვებუ-

კვლევის სტრუქტურა ასეთია: 

I თავი ეძღვნება ზრდასრულთა განათლების კონცეფციას, მის გა-

მოყენებასა და ინტერპრეტაციას საქართველოში, მის მიმართებას 

იუნესკოსა და ევროკავშირის ტერმინოლოგიასთან; 

II თავი ქვეყნის სტრუქტურას სოციალური, დემოგრაფიული, ეკონო-

მიკური, პოლიტიკური და განათლების სისტემაში არსებული სიტუ-

აციის მიხედვით აღწერს; 

III თავში მოცემულია ზრდასრულთა განათლების ისტორიული გა-

ნვითარება საქართველოში, რაც ზრდასრულთა განათლების დღევა-

ნდელი კონ ტექსტის უკეთ გაგებაში გვეხმარება; 

IV-IX თავებშია ასახულია ქვეყანაში არსებული ზრდასრულთა გა-

ნათლების მაკრო (სამართლებრივი ჩარჩო, პოლიტიკები და დაფინა-

ნსება), მეზო (ინსტიტუტები, მომწოდებლები, პროფესიონალიზაცია 

და პროგრამები) და მიკრო (მონაწილეობა) დონის მდგომარეობის 

ანალიზი; 

X თავში საქართველოში წარმოდგენილია ზრდასრულთა განათლე-

ბასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ჩართულობა (მოქმედი პი-

რები, პროექტები და სახელმწიფო ვალდებულებები); 

წინა თავებში მოცემული ინფორმაციის შედეგად განსაზღვრულ მი-

მდინარე გამოწვევებსა და სამომავლო პოტენციალს XI თავში გაეც-

ნობით, ხოლო საბოლოო, XII თავი ანალიზის შეჯამებასა და რეკომე-

ნდაციებს გვაწვდის საქართველოში ზრდასრულთა განათლების 

სამომავლო განვითარებისთვის.

ლი ინფორმაცია დაჯგუფდა და მიგნებები ნარატი-
ული ფორმით ჩამოყალიბდა. კვლევის საბოლოო 
ვერსიის მომზადებისას, მასში გერმანიის ზრდას-
რულთა განათლების ინსტიტუტის, DVVI-ის და 
ეროვნული ექსპერტების კომენტარებიც გავით-
ვალისწინეთ. 
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I. კონცეფცია და ტერმინოლოგია – ზრდასრულთა 
განათლების აღქმა 

განათლება ხშირად მხოლოდ ფორმალურ გა-
ნათლებასთან ასოცირდება, რომელსაც ბავ შვებს, 
მოზარდებსა და ახალგაზრდებს სკოლამდელი, და-
წყებითი, საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი 
განათლების დაწესებულებები სთავაზობს. ადამია-
ნის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი მრავა-
ლგზის აღნიშნავს, რომ განათლების მთავარი პრი-
ნციპი უნივერსალურობაა, განათლების უფლების 
მიცემა ყველასთვის, ასაკის მიუხედავად.1 სწავლისა 
და განათლების უწყვეტობის ასპექტი, რომელიც გა-
ნათლების უნივერსალურობის პრინციპის საფუძვე-
ლია, „უწყვეტი განათლების“ (მთელი სიცოცხლის 
მანძილზე სწავლის) კონცეფციაშია წარმოდგენილი. 
იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტის გან-
მარტების თანახმად, რომელიც ამ დარგში ერთ- 
ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეა, უწყვეტი 
განათლების არსი „ეფუძნება სწავლისა და ცხოვრე-
ბის ინტეგრაციას და საგანმანათლებლო აქტივობებს 
მოიცავს ყველა ასაკისთვის (ბავშვები, ახალგაზ-
რდები, ზრდასრულები და ხანში შესულები, გოგოები 
თუ ბიჭები, ქალები თუ კაცები), მთელი ცხოვრების 
კონტექსტში (ოჯახი, სკოლა, საზოგადოება, სამუ-
შაო ადგილი და ა.შ.) და სხვადასხვა ფორმებით (ფო-
რმალური, არაფორმალური, ინფორმალური), რომ-
ლებიც ერთად აღებული სასწავლო საჭიროებებისა 
და მოთხოვნების ვრცელ სპექტრს პასუხობს.2 

შემდეგი პარაგრაფები უწყვეტი განათლებისა 
(მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის) და ზრდა-
სრულთა განათლების კონცეფციების ურთიერ-
თმიმართებას გვაჩვენებს; მიმოიხილავს მსხვილ 
საერთაშორისო მოთამაშეებსა და ინიციატივებს, 
1 განათლების უფლება 2018 (2018), ზრდასრულთა 
განათლება და სწავლა, ვებგვერდი Adult education and 
learning website
2 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი (2014). 
წიგნიერება და საბაზო უნარები როგორც უწყვეტი 
განათლების ბაზა, Literacy & Basic Skills as a Foundation 
for Lifelong Learning

რომლებიც უწყვეტი განათლებისა და ზრდასრუ-
ლთა განათლების შესაძლებლობების განვითარებას 
ემსახურებიან; აგრეთვე, წარმოაჩენს ზრდასრუ-
ლთა განათლების მიზნებს, მის სხვადასხვა მოდა-
ლობებსა და სასწავლო კონტექსტებს. 

უწყვეტ განათლებასა და ზრდასრულთა 
განათლებას შორის ურთიერთმიმართება 
ასეთია – უწყვეტი განათლების, მთელი 
ცხოვრების მანძილზე სწავლის სამყაროში, 
ზრდასრულთა განათლება განათლების ყველა 
იმ ფორმას ფარავს, რომელიც ემსახურება 
„მიზანს, რომ ყველა ზრდასრულს შეეძლოს 
საკუთარი საზოგადოების ცხოვრებაში და 
შრომის სამყაროში ჩართვა“.3 ამგვარად, 
ზრდასრულთა განათლება უწყვეტი განათ
ლების საკვანძო კომპონენტია და როდესაც 
მას სიცოცხლის ხანგრძლივობის კონტექსტში 
განვიხილავთ, სავარაუდოდ, განათლების 
ყველაზე არსებითი და ხანგრძლივი ფორმაა. 
ზრდასრულთა განათლება, როგორც წესი, 
კონკრეტულ სამიზნე აუდიტორიაზე – 
ზრდასრულებზეა მიმართული. 

ზოგადად, ზრდასრულ მოსწავლედ, შეიძლება, 
ჩაითვალოს პირი, რომელიც სისტემატურად მო-
ნაწილეობს ზრდასრულთა განათლების რაიმე 
ფორმაში, არის მოზარდობის შემდეგ ასაკობ-
რივ კატეგორიაში და ნებაყოფილობით იღებს 
გადაწყვეტილებას – იყოს განათლების პროცე-
სის მონაწილე. ზრდასრულობას სიმწიფის სხვა-
დასხვა ხარისხები ახასიათებს – ბიოლოგიური, 
ემოციური, ფსიქო-სოციალური, პროფესიული, 

3 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი (2015). 
ზრდასრულთა განათლების რეკომენდაციები, გვ. 6 
Recommendation on Adult Learning and Education

ზრდასრულთა განათლების, უწყვეტი განათლებისა და ზრდასრულ 
მოსწავლეთა საერთაშორისო და ევროკავშირის დონის დეფინიციები 
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კულტურული და პოლიტიკური.”4 ეს კი იმაზე მი-
გვითითებს, რომ ზრდასრული მოსწავლეები მეტად 
ჰეტეროგენული ჯგუფია, რომლის დახასიათებაც 
უფრო მოსახერხებელია სასწავლო საჭიროებებითა 
და მოტივებით, ვიდრე ასაკით. ზრდასრული მოსწავ-
ლის „საწყისი ასაკი“ განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყ-
ნებში და აუცილებელი არ არის, ზრდასრული ასაკის 
სამართლებრივ განსაზღვრებას ემთხვეოდეს. 

გლობალურ დონეზე, იუნესკოს უწყვეტი განათ-
ლების ინსტიტუტი სხვადასხვა პროგრამებისა და 
პროექტების საშუალებით ხელს უწყობს უწყვეტი 
განათლების, განსაკუთრებით კი ზრდასრულთა გა-
ნათლების განვითარებას. მრავალ სხვა ღონისძიება-
სთან ერთად, ინსტიტუტმა შექმნა „არაფორმალური 
და ინფორმალური სწავლების აღიარების, ვალიდა-
ციისა და აკრედიტაციის გლობალური ობსერვა-
ტორია,”5 რომლის საშუალებითაც ეროვნული სა-
კვალიფიკაციო ჩარჩოების ფარგლებში, მიმდინარე 
პროცესების მონიტორინგს ეწევა. ზრდასრულთა 
განათლების მიღწევების საერთაშორისო დონეზე 
გაზიარების ხელშეწყობა ზრდასრულთა განათლე
ბის საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში 
(CONFINTEA)6 ხდება, ხოლო ზრდასრულთა განათ-
ლების მიმართულებით პროგრესი ზრდასრულთა 
განათლების გლობალურ ანგარიშებში (GRALE) 
აისა ხება. GRALE 3-ში მოცემულია ზრდასრულთა 
განათლების ყოვლისმომცველი დეფინიცია:

„ზრდასრულთა განათლება მოიცავს ზრდასრულ-
თა მიერ (კონკრეტულ ქვეყანაში ზრდასრულთა გან-
საზღვრების მიხედვით) განათლების მიღების ყველა 
ფორმას – არაფორმალურს, ინფორმალურს, შემ-
თხვევითსა და უწყვეტს (როგორც ზოგადს, ასევე 
პროფესიულს; როგორც თეორიულს, ასევე პრაქტი-

4 მავრაკი (2018). სამართლებრივი სოციალიზაციის 
პროგრამა – ზრდასრულთა განათლების 
სახელმძღვანელო. PH international-ი, სარაევო 
5 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი, 
არაფორმალური და ინფორმალური განათლების 
აღიარების, ვალიდაციისა და აკრედიტაციის 
გლობალური ობსერვატორია, ვებგვერდი The Global 
Observatory of Recognition, Validation and Accreditation 
of Non-formal and Informal Learning 
6 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი, 
ზრდასრულთა განათლების საერთაშორისო 
კონფერენცია (CONFINTEA) ვებგვერდი 

კულს). როგორც წესი, ზრდასრულ მოსწავლეებს მი-
ღებული აქვთ საწყისი განათლება და ტრენინგი და 
შემდეგ კვლავ დაუბრუნდნენ სწავლის რაიმე ფორ-
მას. თუმცა, ყველა ქვეყანაში არიან ახალგაზრდები 
და ზრდასრულები, რომლებსაც შესაბამის ასაკში 
სასკოლო განათლებაში ჩართვის ან სკოლის დამთა-
ვრების შესაძლებლობა არ მიეცათ და რომლებიც 
ზრდასრულთა განათლების პროგრამებში მონაწი-
ლეობენ, მათ შორის, საბაზისო წიგნიერებისა და 
არითმეტიკის უნარების შესაძენად ან აღიარებული 
სერტიფიცირების მიღების „მეორე შანსისთვის.”7 

ზრდასრულთა განათლების მიწოდებისა და მასზე 
წვდომის, აგრეთვე, ევროპის კონტინენტზე ზრდა-
სრულთა განათლების უზრუნველყოფის ჰარმონი-
ზაციის კუთხით წამყვან ძალად ევროკავშირის ინ-
სტიტუტები, შეიძლება, ჩაითვალოს. ევროკავშირის 
პოლიტიკა ზრდასრულთა განათლების სფეროში 
განათლებისა და ტრენინგის ჩარჩო 2020ით (ET 
2020) ხელმძღვანელობს ამჟამად და უწყვეტი გა-
ნათლების იმ მიდგომას ეფუძნება, რომელიც ევრო
საბჭოს უწყვეტი განათლების რეზოლუციითაა 
განსაზღვრული. იუნესკოს ზემოთ მოყვანილი გა-
ნსაზღვრების მსგავსად, ევროკავშირის განმარტე-
ბით უწყვეტი განათლება „მოიცავს სწავლას სკო-
ლამდელი ასაკიდან პენსიის შემდგომ ასაკამდე და 
ფორმალური, არაფორმალური, ინფორმალური გა-
ნათლების მთელ სპექტრს. მეტიც, უწყვეტი განათ-
ლება უნდა გავიგოთ როგორც ცოდნის, უნარების, 
კომპეტენციების გუმჯობესების მიზნით პირად, 
სამოქალაქო, და/ან სამსახურებრივ პერსპექტივაში, 
სიცოცხლის მანძილზე განხორციელებული სწა-
ვლის ყველა აქტივობა”.8 

ევროპის განათლებისა და ტრენინგის პოლიტი
კის ტერმინთა განმარტებაში ზრდასრულთა განათ-
ლება მოცემულია როგორც „ზოგადი ან პროფესი-

7 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი (2016).
ზრდასრულთა განათლების მე-3 გლობალური ანგარიში  
3rd Global Report on Adult Learning and Education,  
გვ. 29 და ბ.შვაიგჰოფლერი (2019). ახალგაზრდების 
და ზრდასრულთა განათლება 2030 დღის წესრიგში და 
მდგრადი განვითარების მიზნები. ბონი, DVV International-ი.
8 ევროსაბჭო (2002). 2002 წლის 27 ივნისის საბჭოს 
რეზოლუცია უწყვეტი განათლების თაობაზე. ევროპულ 
საზოგადოებათა ჟურნალი C 163/1 COUNCIL RESOLU-
TION of 27 June 2002 on lifelong learning. 
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ული განათლება, რომელიც ზრდასრულებს საწყისი 
განათლების შემდგომ მიეწოდება”. ეს განმარტება 
ხაზს უსვამს სხვაობას საწყის განათლებასა და მოზ-
რდილთა უწყვეტ განათლებას შორის.9

ზრდასრულთა განათლების მხარდასაჭერად, 
ევროსაბჭომ მიიღო რეზოლუცია ზრდასრულთა 
განათლების განახლებული ევროპული დღის წეს
რიგის შესახებ10. რეზოლუცია ხაზს უსვამს ფორმა-
ლური, არაფორმალური და ინფორმალური განათ-
ლების პროცესებში ზრდასრულთა მონაწილეობის 
გაზრდის აუცილებლობას – სამუშაო უნარების 
შეძენის, აქტიური მოქალაქეობის, პერსონალური 
ზრდისა თუ განვითარების მიზნით. 

საბჭოს შემდგომი ინიციატივა უნარების განვითა
რების გზების შესახებ რეკომენდაციების რეზოლუ-
ციის მიღება იყო (Recommendation on Upskilling 
Pathways)11. რეზოლუციის მიზანია ყველა ზრდას-
რულისთვის მინიმალური დონის წიგნიერების, არი-
თმეტიკისა და ციფრული უნარების უზრუნველ-
ყოფა. ევროკომისიამ ჩამოაყალიბა ზრდასრულთა 
განათლების სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიან 
ექსპერტები, სოციალური პარტნიორებისა და სამო-
ქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. გარდა 
ამისა, ევროკომისიამ შექმნა ევროპაში ზრდას
რულთა განათლების ელექტრონული პლატფორმა 
(EPALE), „ზრდასრულთა განათლების პროფესიო-
ნალთა ევრო პული, მრავალენოვანი, წევრობის ღია 
პრინციპებ ზე დაფუძნებული საზოგადოება, რო-
მელშიც შედიან განმანათლებლები, ედუკატორები 
და პედაგოგები, ხელმძღვანელი და ადმინისტრაცი-
ული პერსონალი, მკვლევარები, აკადემიური პერ-
სონალი და პოლიტიკის განმსაზღვრელები”. 

9 პროფესიული ტრენინგის განვითარების ევროპის ცენტრი, 
CEDEFOP (2014). ევროპის განათლების და ტრენინგის 
პოლიტიკის ტერმინოლოგია (მე-2 გამოცემა). Terminology 
of European education and training policy (2nd edition)
10 ევროსაბჭო (2011), საბჭოს რეზოლუცია ზრდასრულთა 
განათლების განახლებული ევროპული დღის წესრიგი. 
ევროკავშირის ოფიციალური ჟურნალი C372/1 Council 
Resolution on a renewed European agenda for adult 
learning. 
11 ევროსაბჭო (2016). 2016 წლის 19 დეკემბრის საბჭოს 
რეკომენდაციები უნარების განვითარების გზებზე: 
ახალი შესაძლებლობები ზრდასულთათვის COUNCIL 
RECOMMENDATION of 19 December 2016 on Upskilling 
Pathways: New Opportunities for Adults. 

როგორც ზემოთ მოცემული განსაზღვრებებიდან 
და აქტივობებიდან ჩანს, ზრდასრულთა უწყვეტი 
განათლების სფეროში ზრდასრულთა განათლების 
მიზნები მრავალგვარია და საზოგადოებას, შეიძ-
ლება, სხვადასხვა ჭრილში ეხებოდეს. ინდივიდუ-
ალურ დონეზე, ზრდასრულთა განათლებისა და 
სწავლების მიზანი თითოეული ფიზიკური პირის 
უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარებაა, 
რათა მას შეეძლოს, იყოს პასუხისმგებელი, კრიტი-
კულად მოაზროვნე და თავდაჯერებული მოქალაქე, 
რომელსაც როგორც პერსონალურ, ასევე პროფე-
სიულ გარემოში შეუძლია განვითარება. საზოგა-
დოების დონეზე, მაღალი ცნობიერების მქონე და 
აქტიური საზოგადოება ხელს უწყობს სწავლაზე 
ორიენტირებული საზოგადოების – ე.წ. „სწავლის 
საზოგადოების“ (learning society) ჩამოყალიბებას, 
რომელშიც ყველას აქვს შესაძლებლობა, „ისწავლოს 
და სრულად მიიღოს მონაწილეობა მდგრადი გა-
ნვითარების პროცესებში, აგრეთვე ხელი შეუწყოს 
ადამიანთა და საზოგადოებათა შორის სოლიდარო-
ბის ზრდას ”. საერთო ჯამში, მრავლისმომცველი 
ზრდას რულთა განათლება ხელს უწყობს მდგრად და 
ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც, თავის 
მხრივ, აუცილებელია სიღარიბის შესამცირებლად, 
ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად, საზოგადო 
კეთილდღეობისთვის და გარემოს დაცვისთვის.12 

ზემოთ მოცემული მიზნებისა და ამოცანების მიღ-
წევა შესაძლებელია ზრდასრულთა განათლების 
სხვადასხვა ტიპებით: 

● საკომპენსაციო განათლება და საბაზო უნა
რების სწავლება (როგორიცაა წიგნიერება და 
არითმეტიკა) იმ პირებისთვის, რომელთაც ეს 
უნარები არ შეუძენიათ ადრეული განათლე-
ბის ეტაპზე. 

● უწყვეტი განათლება და ტრენინგი, და პრო-
ფესიული განვითარება, რომლის სამიზნე სეგ-
მენტი ის ზრდასრულები არიან, ვინც თავიანთ 
სამუშაო სპეციფიკასთან დაკავშირებული 
კონ კრეტული ცოდნის, უნარების ან კომპე-
ტენციების მიღებით, გაუმჯობესებით ან გა-
ნახლებით არის დაინტერესებული. 

12 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი (2015) 
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● საზოგადოებრივი, პოპულარული ან ლიბე
რალური განათლება (აგრეთვე, მოქალაქეობ-
რივი განათლება), რომელიც ზრდასრულებს 
მათთვის საინტერესო საკითხებზე ზოგად 
განათლებასა და სწავლის შესაძლებლობებს 
სთავაზობს – პერსონალური განვითარების, 
სოციალურ საკითხებში ჩართვისა და ღირსე-
ული ცხოვრების წარმართვის მიზნით. 

მაშინ, როცა საბაზო განათლება 
ფორმალურ განათლებასთან 
ასოცირდება, ზრდასრულთა განათლება 
ფორმალური, არაფორმალური და 
ინფორმალური საგანმანათლებლო 
აქტივობების მთელ რიგს მოიცავს. 
განათლების ყველა ფორმა 
დეტალურადაა ჩამოყალიბებული 
განათლების საერთაშორისო 
სტანდარტულ კლასიფიკაციაში 
(ISCED).13 მეორე დოკუმენტს, რომელიც 
დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდის 
საგანმანათლებლო აქტივობების შესახებ, 
„საგანმანათლებლო აქტივობების 
კლასიფიკაციის სახელმძღვანელო“ 
ეწოდება და იგი ევროპის სტატისტიკის 
ოფისმა, ევროსტატმა შეიმუშავა.14 

ფორმალური განათლება მიეწოდება „ინსტი-
ტუციონალიზებულად, გამიზნულად და დაგეგმი-
ლად სახელმწიფო და აღიარებული კერძო დაწესე-
ბულებების მიერ, რომლებიც ქვეყნის ფორმალურ 
საგან მანათლებლო სისტემას წარმოადგენენ”.15 
იმისათვის, რომ სასწავლო აქტივობა ფორმალურად 
ჩაითვალოს, აუცილებელია პროგრამის აღიარება 

13 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი 
(2012). განათლების საერთაშორისო სტანდარტული 
კლასიფიკაცია ISCED 2021, გვ. 11 International Standard 
Classification of education ISCED 2011, 
14 ევროსტატი (2016). სასწავლო აქტივობების კლასი-
ფიკაცია, სახელმძღვანელო, 2016 წლის გამოცემა Classifi-
cation of learning activities (CLA) MANUAL 2016 edition
15 იქვე.

შესაბამისი საგანმანათლებლო ხელისუფლების ან 
სხვა ინსტიტუტების მიერ, რომლებიც ეროვნულ 
ან სუბ-ეროვნულ დონეზე თანამშრომლობენ საგა-
ნმანათლებლო ხელისუფლებასთან. ფორმალური 
განათლება, როგორც წესი, ასოცირდება საწყისი 
განათლების უწყვეტ გზასთან, რომელსაც ადამიანი 
შრომის ბაზარზე პირველ შესვლამდე გადის. თუმ-
ცა, იგი შეიძლება, აგრეთვე, მოიცავდეს არასრული 
განაკვეთის პროფესიულ განათლებას, განათლებას 
სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებისთვის 
და ზრდასრულთა განათლების სხვა ტიპებს; ანუ 
განათლებას „ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის, რო-
მელსაც დაწყებითი განათლების ან მისი ეკვივალე-
ნტის დონის პროგრამული შინაარსი და კვალიფიკა-
ცია გააჩნია“. ნებისმიერ შემთხვევაში, ფორმალური 
პროგრამები, მინიმუმ, ერთი სრული სემესრტის 
ხანგრძლივობისა უნდა იყოს (30 კრედიტის ეკვივა-
ლენტი). 
არაფორმალური განათლება, ფორმალური განათ-
ლების მსგავსად, არის „განათლება, რომელიც მომ-
წოდებლის მიერ არის ინსტიტუციონალიზებული, 
განზრახული და დაგეგმილი”. თუმცა, არაფორმა-
ლური განათლების საკვანძო მახასიათებელი ისაა, 
რომ იგი „უწყვეტი განათლების პროცესში ფორ-
მალური განათლების დანამატს, ალტერნატივას 
ან გამდიდრებას წარმოადგენს“. არაფორმალური 
განათლების პროგრამის ფარგლებში შეიძლება, 
გაიცეს კვალიფიკაცია, თუმცა, როგორც წესი, 
ის არ იქნება საგანმანათლებლო ხელისუფლების 
მიერ ფორმალური კვალიფიკაციის ეკვივალენტად 
აღიარებული. ზოგ შემთხვევაში, ფორმალური კვა-
ლიფიკაციის მიღება სპეციალურად აღიარებული 
არაფორმალური განათლების პროგრამების საშუ-
ალებითაც არის შესაძლებელი. ფორმალური გა-
ნათლებისგან განსხვავებით, არაფორმალური გა-
ნათლება არ მიყვება განათლების უწყვეტ გზას და 
ამიტომ. მას მეტად აქვს ყველა ასაკობრივი ჯგუფის 
ჩართვის შესაძლებლობა. არაფორმალური განათ-
ლების პროგრამები ხშირად მოკლევადიანია, შე-
დარებით დაბალი ინტენსივობით გამოირჩევა და 
წარმოდგენილია ვორქშოპების, კურსების, სემინა-
რების, სამუშაო პროცესში წვრთნის (რომელსაც ინ-
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სტრუქტორის დახმარებით აორგანიზებს დამქირა-
ვებელი) და კერძო გაკვეთილების სახით. ამგვარად, 
არაფორმალური განათლება ზრდასრულთა განათ-
ლების ზემოთ ნახსენებ სამივე ფორმას მოიცავს: 
ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების საკომპენსა-
ციო განათლება წიგნიერების კომპეტენციის განვი-
თარებით (ფორმალური განათლების ჩანაცვლება 
მათთვის, ვინც არ დაამთავრა სკოლა); პროფესი-
ული უნარების განვითარება; და საგანმანათლებლო 
პროგრამები პერსონალური, სოციალური, პოლიტი-
კური ან კულტურული უნარებისა და ცოდნის განვი-
თარებისთვის.16

ამრიგად, არაფორმალური განათლება ინსტიტუ-
ციო ნალიზებული განათლებაა, რომელიც ფორმა-
ლური განათლების მიღმაა და მისი შედეგი აღიარე-
ბული კვალიფიკაციების მიღებაც შეიძლება იყოს. 
პრაქტიკაში, არაფორმალური განათლება კურსე-
ბის, ვორქშოპების, სემინარების, სამუშაო პრო-
ცესში წვრთნისა (დამქირავებლის ორგანიზებითა 
და ინსტრუქტორის დახმარებით) და კერძო გაკვე-
თილების ფორმით ტარდება17

ინფორმალური განათლება მოიცავს „განათლე-
ბის ყველა იმ ფორმას, რომელიც განზრახული ან 
მიზანმიმართულია, მაგრამ არა ინსტიტუციონა-
ლიზებული”18. ფორმალური და არაფორმალური 
განათლებისგან განსხვავებით, ინფორმალური გა-
ნათლება ნაკლებად სტრუქტურირებული და ორგა-
ნიზებულია. ის შეიძლება, ყოველდღიური ცხოვრე-
ბის კონტექსტში განხორციელდეს ოჯახთან ერთად, 
სამსახურში, ადგილობრივ თემში, მოხალისეობრივი 
სამუშაოების შესრულების დროს, ონლაინ სივ-
რცეში, მუზეუმებში და ბიბლიოთეკებში. განათლე-
ბის მიმღები თავად ირჩევს სწავლის შინაარსს, სა-
კუთარი სასწავლო მიზნების დასაკმაყოფილებლად 
ან საზოგადოებრივი განვითარებისთვის ფეხის ასა-
წყობად. სწავლის ტემპსაც, როგორც წესი, თავად 
მიმღები განსაზღვრავს. 

16 იუნესკოს ზრდასრულთა განათლების ინსტიტუტი 
(2012), გვ. 11f
17 ევროსტატი, ზრდასრულთა განათლების კვლევის 
მეტამონაცემები, ვებგვერდი Adult Education Survey 
metadata 
18 იქვე.

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიე-
ბის საშუალებით, ფორმალური და არაფორმალური 
განათლების პირისპირ ფორმატების გაფართოება 
ონლაინ ფორმატებით ხდება. მობილური მოწყობი-
ლობების, სოციალური ქსელებისა და ონლაინ კუ-
რსების საშუალებით ჩნდება ინდივიდუალური სწა-
ვლის მეტი შესაძლებლობა, ნებისმიერი ადგილიდან 
და ნებისმიერ დროს. 

ევროკავშირისა და იუნესკოს ზრდასრულთა გა-
ნათლების განმარტების გათვალისწინებით, ეს 
კვლევა ზრდასრულთა განათლების ფართო გაგე-
ბას ეფუძნება და ზრდასრულთა განათლების ყველა 
ფორმალურ ფორმას მოიცავს საწყისი საგანმანათ-
ლებლო ციკლის შემდეგ (როგორიცაა საკომპენ-
საციო და პროფესიული განათლება), ნებაყოფ-
ლობითი არაფორმალური შემდგომი ან უწყვეტი 
განათლების ყველა ფორმას, და აგრეთვე საზოგა-
დოებრივ, პოპულარულ, ლიბერალურ განათლებას, 
რომლის მიზანი პერსონალური ან პროფესიული 
განვითარებაა.19 შედეგად, ტერმინი „ზრდასრულთა 
განათლება“ ამ სექტორის ყველა შესაბამისი განზო-
მილების წარმოსაჩენადაა გამოყენებული. 

19 განსხვავდება ზრდასრულთა განათლების იმ 
დეფინიციისგან, რომელიც მოცემულია ზრდასრულთა 
განათლების მე-3 ანგარიშში, რომელიც აგრეთვე, 
შეიცავს დაუგეგმავ, შემთხვევით სწავლას. ამ ანგარიშის 
ფოკუსი განათლების მხოლოდ საერთაშორისო 
აქტივობებია, განათლების საერთაშორისო 
კლასიფიკაციისა (ISCED) და სასწავლო აქტივობების 
კლასიფიკაციის (CLA) მიხედვით.

ზრდასრულთა განათლება  
და მისი ყველა ფორმა ამჟამად 
დამატებით შესაძლებლობებს  

იძენს ინფორმაციული და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

სექტორების განვითარების 
კონტექსტში. ეს განსაკუთრებით 

განათლებაზე წვდომასა და 
ინკლუზიას შეეხება

16 გერმანიის ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია │ DVV International



ზრდასრულთა განათლების 
კონცეფციის აღქმა 
საქართველოში 

საქართველოს კანონმდებლობა იშვიათად იყე-
ნებს ევროკავშირის უწყვეტი განათლების პოლი-
ტიკის ტერმინებსა და განმარტებებს. ტერმინები 
„ზრდასრულთა განათლება“, „არაფორმალური 
განათლება” და „უწყვეტი განათლება ან მთელი 
ცხოვრების მანძილზე სწავლა” განსაზღვრული 
არ არის არც ერთ მიმდინარე პოლიტიკასა თუ სა-
მართლებრივ დოკუმენტში (იხ. თავი IV), როგორი-
ცაა, მაგალითად, საქართველოს კანონები ზოგადი 
განათლების შესახებ, პროფესიული განათლების 
შესახებ, განათლების ხარისხის განვითარების შესა-
ხებ, უმაღლესი განათლების შესახებ ან დასაქმების 
ხელშეწყობის შესახებ.

საქართველოში ზრდასრულთა განათლების მთელ 
სექტორს ყურადღება და პოპულარობა აკლია, DVVI 
საქართველოს ოფისის პუბლიკაციაში აღნიშნულია: 
„ყურადსაღებია, რომ დღეს საქართველოში ზრდას-
რულთა არაფორმალური განათლება სახელმწიფო 
დონეზე არ რეგულირდება, ძალიან დაბალია მოსახ-
ლეობის ჩართულობა. მოსახლეობის ცნობიერება 
განათლებისა და უწყვეტი განათლების უპირატესო-
ბებისა და ფასეულობის შესახებ, ასევე, დაბალია.”20

საერთაშორისო და ევროკავშირის აღიარებული 
ტერმინოლოგიის მიუხედავად, საქართველოში არ 
არსებობს ტერმინოლოგიური განსხვავება არაფორ-
მალურ და ინფორმალურ განათლებას შორის. პრო-
ფესიული განათლების შესახებ კანონი „ინფორმა
ლურ განათლებას“, როგორც ჩანს, განათლების 
ორივე ფორმის აღსაწერად იყენებს. ამ კანონში მო-
ცემული ინფორმალური განათლების განმარტება 
ერთადერთი დეფინიციაა, რომელიც ყველაზე მე-
ტად ეხმიანება ზრდასრულთა განათლების მიღე-
ბულ განსაზღვრებას: ინფორმალური განათლება 
უწყვეტი განათლების სისტემის ნაწილია, რომელიც 
მოიცავს ცოდნის, უნარების, და/ან პასუხისმგებლო-
ბისა და ავტონომიის განვითარებას ფორმალური 

20 DVVI საქართველო (2017). ზრდასრულთა განათლების 
ცენტრები საქართველოში Adult Education Centers in 
Georgia 

განათლების მიღმა. ინფორმალური განათლება მა-
შინაც არის ნახსენები, როცა კანონი ინფორმალური 
განათლების ამოცნობის მექანიზმების შემუშავე-
ბასა და ამ კუთხით ეროვნული საკვალიფიკაციო 
ჩარჩოს, ასევე, კრედიტების აკუმულირებისა და 
ტრანსფერის სისტემის განვითარებას გვთავაზობს. 
დამატებით, მუხლი 17 არეგულირებს ფორმალური 
და ინფორმალური განათლების აღიარების საკი-
თხებს და აღნიშნავს, რომ „რეგულირებული პრო-
ფესიის ფარგლებში ინფორმალური განათლების 
აღი არება უნდა მოხდეს საქართველოს მთავრობის 
მიერ დადგენილი პროცედურითა და პირობებით”.

მეტიც, მოულოდნელია ის, რომ ინფორმალური 
განათლების განმარტება მხოლოდ პროფესიული 
განათლების შესახებ კანონშია ინტეგრირებული 
ნაცვლად იმისა, რომ ზოგადი განათლების შესა-
ხებ კანონში იყოს განსაზღვრული. ეს შესაძლოა, 
იმას გამოხატავდეს, რომ ფორმალური განათ-
ლების სისტემის მიღმა არსებული განათლების 
პროცესები ნაკლებ პრიორიტეტულია საქართვე-
ლოსთვის. ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 
ერთ-ერთ თავში ნათქვამია, რომ „ზოგადი განათ-
ლების მიღება, შეიძლება, უზრუნველყოფილ იქნეს 
ალტერნატიული ფორმებით, სამინისტროს მიერ 
დადგენილი წესით, მოსწავლეთა ასაკობრივი თა-
ვისებურებებისა და შრომითი და ოჯახური პირო-
ბების გათვალისწინებით“.

კანონის ამ წინადადებაში „ალტერნატიული  
ფორ მები” შეიძლება, გავიგოთ როგორც არაფორ-
მალური და ინფორმალური განათლება, ხოლო „ასა-
კობრივი თავისებურებების გათვალისწინება” შეიძ-
ლება, დავინახოთ როგორც მინიშნება, აგრეთვე, 
ზრდასრულებზეც. 
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საქართველოს კანონმდებლობაში ზრდასრულთა 
განათლებაზე ასაკობრივი ჯგუფის პერსპექტი-
ვიდანაც სუსტი მინიშნებები გვხვდება. ზოგადი 
განათლების შესახებ კანონში მოცემულ, ზემოთ 
მოყვანილ წინადადებაში არსებული ზოგადი მინიშ-
ნების გარდა, ამ კანონში არსად გვხვდება ტერმინი 
„ზრდასრული“. ერთადერთი მოქმედი საკანონ-
მდებლო დოკუმენტი, რომელიც ამ ტერმინს ერთ 
წინადადებაში და სიტყვა „განათლებასთან“ კომბი-
ნაციაში იყენებს, არის კანონი პროფესიული განათ-
ლების შესახებ. თუმცა, აქაც კონტექსტი საკმაოდ 
უმნიშნველოა. პროფესიული კოლეჯის მართვის შე-
სახებ თავში აღნიშნულია, რომ კოლეჯმა „სასწავლო 
პროცესის დაგეგმვისა და განხორციელებისას უნდა 
გაითვალისწინოს მოზარდთა და ზრდასრულთა სა-
განმანათლებლო საჭიროებები”. მკითხველისთვის 
გაურკვეველი რჩება, რა იგულისხმება სასწავლო 
პროცესში. 

ტერმინი უწყვეტი განათლება (მთელი სიცო   
ც ხლის განმავლობაში სწავლა) კანონმდებლობაში 
საკმაოდ საფუძვლიანადაა მოხსენიებული. კანონი 
ზოგადი განათლების შესახებ განსაზღვრავს „[…] 
ზოგადი განათლების ღიაობასა და მის თანაბარ 
ხელ მისაწვდომობას ყველასთვის მთელი სიცო-
ცხლის განმავლობაში; აგრეთვე, კანონი პროფესი-
ული განათლების შესახებ, პროფესიული განათლე-
ბის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნების 
მუხლში აღნიშნავს „მთელი სიცოცხლის განმავლო-
ბაში სწავლის ხელშეწყობას“. თუმცა, არც იმის დე-
ტალური განსაზღვრება, თუ რას ნიშნავს მთელი 
სიცოცხლის განმავლობაში სწავლა და არც რაიმე 
მინიშნება ევროკავშირის ან საერთაშორისო ტერმი-
ნოლოგიის გამოყენებაზე, მოცემული არ არის. 

ნახსენები კანონების გარდა, უკანასკნელ წლებში 
შემუშავდა რამდენიმე ეროვნული სტრატეგია, რომ-
ლებიც უფრო მკაფიოდ ეხება და განსაზღვრავს 
ზრდასულთა განათლებისა და უწყვეტი განათლე-
ბის (მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის) 
კონცეფციებს. აქ აღსანიშნავია განათლებისა და 
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 20172021 და 
პროფესიული განათლების სტრატეგია 20132020 
(იხ თავი IV). 

განათლებისა და მეცნიერების ერთიან სტრატე-
გიაში ნათქვამია, რომ „სკოლებთან გეოგრაფიული 
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, განათლე-
ბისა და მეცნიერების სამინისტრო ტრანსპორტი-
რების მომსახურების გაუმჯობესებასთან ერთად, 
დაიწყებს სწავლების ალტერნატიული მიდგომების 
შეთავაზებას, როგორც სწავლას ჩამოშორებული 
მოზარდებისთვის, ასევე, იმ ზრდასრული პირე-
ბისთვის, რომელთაც ზოგადი განათლება არ და-
უსრულებიათ“21. სკოლების საგანმანათლებლო გა-
რემოს გაუმჯობესების სტრატეგიული ამოცანის 
ფარგლებში, სამინისტრო საუბრობს სკოლაში არსე-
ბული რესურსების ფორმალური და ინფორმალური 
ფორმატებით გამოყენებაზე: „სკოლების ბაზაზე 
გაძლიერდება სპორტული და სახელოვნებო მიმარ-
თულებები ბავშვების, მოზარდებისა და ზრდას-
რულებისთვის. გაიხსნება ბიბლიოთეკები, ლაბო-
რატორიები. რესურსად გამოყენებული იქნება 
მუზეუმები, შემოქმედებითი სახელოსნოები, და-
ცული ტერიტორიები, ისტორიული, კულტურული 
ძეგლები და სხვა შესაბამისი სივრცეები“. 

სკოლების ფორმალურ და ინფორმალურ კონ-
ტექსტში ზრდასრულთა განათლების ხსენების 
გარდა, სტრატეგია კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ამ 
საკითხზე პროფესიული განათლების თავში. სამი-
ნისტროს შემოთავაზებაა პროფესიული (ხელობის, 
პროფესიის შესწავლა), საბაზო (წიგნიერება, მათე-
მატიკური უნარები და სხვა) და საკვანძო უნარების 
(მეწარმეობა, უცხო ენაზე კომუნიკაცია, ციფრული 
კომპეტენციები და სხვა) განვითარება მოდულური 
საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით. 
„მოდულებისგან შედგენილი საგანმანათლებლო 
პროგრამა კარგ საფუძველს ქმნის ზრდასრულთა 
სწავლებისთვის, რადგან საშუალებას მისცემს 
ზრდასრულებს, უკვე მიღებული განათლების გათ-
ვალისწინებით, ცალკეული მოდულების გავლით 
აიმაღლონ კვალიფიკაცია ან დაეუფლონ მომიჯნავე 
პროფესიას“.

21 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2017). 2017-2021 განათლებისა და 
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია, Unified Strategy of 
Education and Science 2017-2021 
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სამოქმედო გეგმა22, რომელშიც დაკონკრეტებუ-
ლია საგანმანათლებლო სტრატეგიის ქმედებები, 
მოსალოდნელი შედეგები, ბიუჯეტი და ვადები 
ზრდასრულთა განათლებასთან დაკავშირებით კონ-
კრეტულ აქტივობებს არ მოიცავს. „სტრატეგიული 
ამოცანა 2: მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის 
პრინციპზე დაფუძნებული პროფესიული განათ-
ლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა“ ითვა-
ლისწინებს საკმაოდ ზოგად მიზანს, შეიქმნას მოქ-
ნილი სასწავლო გეგმები, მოდელები და სერვისები, 
რომლებიც სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების, მათ 
შორის ზრდასრულთა საჭიროებებს შეესაბამება. ამ 
კონტექსტში დაგეგმილი აქტივობები მხოლოდ ტრე-
ნინგის – გადამზადების სისტემაზე ფოკუსირდება.

პროფესიული განათლების სტრატეგია 2013-2020 
ზრდასრულთა განათლებას პროფესიული განათ-
ლების ნაწილად აღიქვამს, რომლის მიზანი ზრდას-
რულთა კარიერული განვითარება და დასაქმე-
ბისთვის მათი მზაობის უზრუნველყოფაა. ის ხაზს 
უსვამს ხელშემწყობი სერვისებისა (პროფესიული 
ორიენტაცია, კონსულტირება და კარიერული და-
გეგმარება) და, აგრეთვე, კარიერის მართვის უნარე-
ბის მნიშვნელობას როგორც ახალგაზრდებისთვის, 
ასევე, ზრდასრულებისთვის – მათ მოსამზადებლად 
შრომის ბაზრისთვის. 

პროფესიული უნარების განვითარებისთვის ორი 
გზის გამოყოფით – მოკლევადიანი ტრენინგის/
გადამზადების კურსები და 3 წლიანი დიპლომირე- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2017), 2018 წლის სამოქმედო გეგმა 

ბული კურსები – საქართველოს მთავრობამ პროფე-
სიული განათლების სისტემის მოქნილობა გაზარდა 
(იხ. თავი IV). მოკლევადიანი კურსების სახით ახლა 
უკვე არსებობს ზრდასრულებზე მორგებული შეთა-
ვაზებები. 

როგორც საქართველოში გამოყენებული ტერმი-
ნოლოგიის წინამდებარე მიმოხილვა გვაჩვენებს, 
ზრდასრულთა განათლება მეტწილად აღიქმება 
როგორც უწყვეტი განათლება, ტრენინგი და პრო-
ფესიული განვითარება, რომლის მიზანია ეკონო-
მიკური წინსვლა. ისეთი ასპექტები, როგორიცაა 
საკომპენსაციო განათლება და საბაზო უნარების 
სწავლება, მაგ. წიგნიერება; აგრეთვე, საზოგადოებ-
რივი და ლიბერალური განათლება აქტიური მოქა-
ლაქეობისთვის და პიროვნული განვითარებისთვის, 
ძალიან მწირ როლს თამაშობს. გარდა ამისა, პრო-
ფესიული განვითარების კონტექსტში სახელმწიფო 
მეტ აქ ცენტს ახალგაზრდა ასაკობრივ ჯგუფებზე 
აკეთებს. ამიტომ, საქართველოში ზრდასულთა 
განათლების არსებული აღქმა არ შეესატყვისება 
უწყვეტი განათლების (მთელი ცხოვრების მან-
ძილზე სწავლის) კონცეფციას, რომლის ფარგლებ-
შიც განათლება ნიშნავს პროცესს, რომელიც სა-
სკოლო განათლებით იწყება, გრძელდება სამუშაო 
პროცესში ან მის პარალელურად სწავლითა და სწა-
ვლით საპენ სიო ასაკში. 

დღეს საქართველოში ზრდასრულთა განათლება 
საზოგადოებრივ სიკეთედ არ არის აღიარებული. 
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საქართველოს მოსახლეობა 3.720 მილიონია. მო-
სახლეობის 86.8% ეთნიკური ქართველია. აზერბა-
იჯანელები ეთნიკური უმცირესობის ყველაზე 
მსხვილ ჯგუფს – მოსახლეობის 6.3%-ს წარმოა-
დგენენ; 4.5% ეთნიკური სომხები არიან, ხოლო და-
ნარჩენი ეთნიკური უმცირესობები წარმოდგენილი 
არიან რუსებით, ოსებით, იეზიდებით, უკრაინელე-
ბითა და ბერძნებით. ჯამში, ეთნიკური უმცირესობე-
ბის წილი მთლიანი მოსახლეობის 13.1% -ს შეადგენს.

საქართველოში მრავალ ენაზე ლაპარაკობენ. 
ქართული ოფიციალური სახელმწიფო ენაა. აფხა-
ზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში როგორც 
ქართული, აგრეთვე, აფხაზურია ოფიციალური 
ენები. თუმცა, 2007 წელს, დე ფაქტო აფხაზეთის 
მთავრობამ მიიღო კანონი სახელმწიფო ენის შესა-
ხებ – აფხაზური ენის მხარდასაჭერად. ამ კანონის 
მუხლი 2 აღნიშნავს, რომ აფხაზური ერთადერთი 
ოფიციალური ენაა აფხაზეთში, ხოლო რუსული 
(აფხაზურთან ერთად) გამოიყენება სახელმწიფო 
ინსტიტუტებში და ოფიციალურ უწყებებში. 2015-
2016 აკადემიური წელი პირველი წელი იყო, როდე-
საც ქართული ენა, როგორც სწავლების ენა, ამო-
იღეს აფხაზეთის გალის რაიონის ქართულენოვან 
ტერიტორიებზე მოქმედი დაწყებითი სკოლებიდან. 
ჯამში, საქართველოში სხვადასხვა ენათა ოჯახში 
შემავალ 20-30 ენაზე ლაპარაკობენ. ესენია აზერ-
ბაიჯანული, სომხური, რუსული, ოსური, ყურმანჯი 
(ქურთული ენის ჩრდილო დიალექტი), უკრაინული, 
ბერძნული, ჩეჩნური, პოლონური, უდი, გერმანული,  
ესტონური, ავარული და ასირიული 23. 

23 ევროპის საბჭო (2016). უმცირესობათა ენები 
საქართველოში – კულტურული სიმდიდრის გამოხატვა. 
Minority Languages in Geirgia – Expressions of Cultural 
Wealth 

სოციალური ექსკლუზიის ფართოდ გავრცელე-
ბული მიზეზი სწორედ ის ფაქტია, რომ ეთნიკური 
უმცირესობის ბევრი წარმომადგენელი მხოლოდ სა-
კუთარ ენაზე ლაპარაკობს. ისინი, ვისი მშობლიური 
ენაც რუსული და სომხურია, საკმაოდ თავისუფ-
ლად საუბრობენ ქართულად (64% და, შესაბამისად, 
40% ენის ცოდნის პროფესიულ დონეს აღნიშნავს), 
ხოლო მათგან, ვისი მშობლიური ენაც აზერბაიჯა-
ნულია, მხოლოდ 19% ამბობს, რომ კარგად იცის 
ქართული.24 

ეთნიკური და ლინგვისტური განსხვავებების 
მსგავსად, საქართველოს საზოგადოება რელიგიურ 
ჭრილშიც მრავალფეროვანია. ყველა რელიგიას 
შორის წამყვანი პოზიცია ქართულ მართლმადი-
დებლურ ეკლესიას უჭირავს, რომელიც თითქმის 
სახელმწიფო ეკლესიის პოზიციასთან არის გათანაბ-
რებული. იგი ეროვნული იდენტობისა და ნდობის 
საფუძვლადაა მიჩნეული.25 რელიგიური უმცირესო-
ბები მოსახლეობის დაახლოებით 15%-ს შეადგენენ, 
მათ შორის მუსლიმები რაოდენობრივად ყველაზე 
მსხვილი უმცირესობაა (მოსახლეობის 10%). მეორე 
უმსხვილესი რელიგიური უმცირესობა სომხური სა-
მოციქულო ეკლესიაა (3%). სხვა ჯგუფები წარმოდ-
გენილია იეჰოვას მოწმეებით, კათოლიკეებით, იე-
ზიდებით, პროტესტანტებითა და იუდეველებით.2627 

24 მსოფლიო ბანკი (2017). სოციალური ექსკლუზია 
და ინკლუზია საქართველოში – ქვეყნის სოციალური 
ანალიზი. Social Exclusion and Inclusion in Georgia – A 
Country Social Analysis 
25 ბერტელსმანის ფონდი (2020). ბერტელსმანის 
ტრანსფორმაციის ინდექსი 2020, ქვეყნის რეპორტი – 
საქართველო. გიუტერსლოხი, BTI 2020 Country Report.
26 თავისუფლების სახლი, საქართველო 2019, მიმოხილვა 
Georgia 2019 
27 მსოფლიო ბანკი (2017)

საქართველო კავკასიაში მდებარეობს – ზუსტად იქ, სადაც ერთმანეთს ევროპისა და აზიის 
კონტინენტები ემიჯნება. დასავლეთით მას ესაზღვრება შავი ზღვა, ჩრდილოეთით – რუსეთი, 
სამხრეთაღმოსავლეთით – აზერბაიჯანი და სამხრეთით – სომხეთი და თურქეთი. ქვეყნის 
ტერიტორია გადაჭიმულია 69,700 კვადრატულ მეტრზე და მისი დედაქალაქია თბილისი. 

II. ქვეყნის პროფილი

სოციალური და დემოგრაფიული სტრუქტურა 
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საქართველოს მოსახლეობის 51.9% ქალია. მო-
სახლეობის უმეტესობა საშუალო ასაკობრივ კა-
ტეგორიაშია, 20% – 15 წელს ქვემოთაა, 65% – 15 
და 65 წელს შორის, ხოლო 15% – 65 წელს ზემოთ. 
სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 74 წელია, 
ქალების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა – 
78 წელი.

საქართველოში წიგნიერება თითქმის საყოველ-
თაოა, რადგან ყველა ასაკობრივი ჯგუფის 98%-ზე 
მეტი აცხადებს, რომ კითხულობს და წერს. 2017 
წლისთვის უწიგნური ინდივიდების საერთო რაოდე-
ნობამ 15 წლისა და ზემოთ ასაკში 20,603 ადამიანი 
შეადგინა.28 უწიგნურობა ყველაზე დიდ პრობლემად 
უმცირესობათა ჯგუფებში რჩება. აზერბაიჯანე-
ლებში უწიგნურობის ყველაზე მაღალი სავარაუდო 
დონეა – 2%.29 

2018 წელს საქართველოს მოსახლეობის ბუნებ-
რივმა მატებამ 1000 კაც მოსახლეზე 1.2 კაცი შეა-
დგინა. საქართველოს მოსახლეობის 58.7% ქალაქში 
და საქალაქო ტიპის დასახლებებში ცხოვრობს და 
ეს ტენდენცია მზარდია. მოსახლეობის ჯამური რა-
ოდენობა მცირდება, შობადობის დაბალი და გარე 
მიგრაციის მაღალი მაჩვენებლის გამო. 

შიდა მიგრაცია, ძირითადად, 
შეიარაღებული კონფლიქტებით, ბუნებრივი 
კატასტროფებითა და ცხოვრების 
სოციალურეკონომიკური დონითაა 
გამოწვეული. საქართველოს მოსახლეობის 
დაახლოებით 8%, 300,000 ადამიანზე 
მეტი შიდა იძულებით გადაადგილებაში 
იმყოფება. ამ ადამიანთა უმეტესობის 
იძუ ლებით გადადგილება აფხაზეთისა და 
ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
მოხდა 19911993 წლების შეიარაღებული 
კონფლიქტისა და 2008 წლის საქართველო
რუსეთის ომის დროს. 

28 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი, 
მონაცემები მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის, 
საქართველოს პროფილი, ვებგვერდი Data for the Sus-
tainable Development Goals Georgia profile 
29 მსოფლიო ბანკი (2017)

2016 წლის მდგომარეობით, აფხაზეთიდან გადა-
ადგილებულ პირთა მხოლოდ 44%-ს ჰქონდა კერძო 
საცხოვრებელი. გრძელვადიანი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის შედე-
გად, 2016 წლის მდგომარეობით, სამხრეთ ოსეთი-
დან იძულებით გადაადგილებულთა 73% კერძო სა-
ცხოვრებელში ცხოვრობდა.30 

ბოლო 20 წლის მანძილზე მნიშვნელოვნად შემ-
ცირდა სოფლის მაცხოვრებელთა რიცხვი, 2002-
დან 2014 წლამდე პერიოდში კლებამ 24% შეადგინა. 
ამავდროულად, ქალაქის მოსახლეობის წილი 5% 
ით გაიზარდა. საერთო ჯამში, სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობის შემცირების მაჩვენებელმა სამჯერ 
გადააჭარბა ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის შემ-
ცირების მაჩვენებელს.31 

2019 წელს მიგრაციულმა სალდომ 1000 სულ მოსა-
ხლეზე -2.2 შეადგინა (96,864 იმიგრანტი და 105,107 
ემიგრანტი). იმიგრანტთა ყველაზე დიდი წილი სამ-
შობლოში დაბრუნებული ქართველები არიან (56%), 
რასაც მოსდევს რუსები (12%) და მიგრანტები თურ-
ქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და ინდოეთიდან. 2019 
წელს საქართველოში მცხოვრებ საერთაშორისო 
მიგრანტთა საერთო რაოდენობა 79,000 ადამიანს 
შეადგენდა. საერთაშორისო მიგრანტები მეტწი-
ლად იყვნენ რუსეთიდან, სომხეთიდან, უკრაინიდან, 
აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და საბერძნეთიდან. 
მათი თითქმის ნახევარი საქართველოში დაიბადა.32 
ქართველი ემიგრანტები, მეტწილად, მიდიან რუ-
სეთში, შემდეგ საბერძნეთში, თურქეთში, იტალიაში, 
გერმანიაში და აშშ-ში. 2016 წლის მონაცემით, 6,365 
ქართველს დევნილის სტატუსი ჰქონდა უცხოეთში 
(მათ შორის 3,011-ს საფრანგეთში).33

ეთნიკურ ქართველებთან შედარებით, ეთნიკური 
უმცირესობების უფრო მაღალი პროცენტი მიდის 

30 შიდა გადაადგილების მონიტორინგის ცენტრი, 
ინფორმაცია საქართველოზე, ვებგვერდი Country 
information Georgia 
31 მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია (2017). 
საქართველოს მიგრაციის პროფილი, 2017 2017 Migration 
Profile of Georgia 
32 გაეროს ეკონომიკისა და სოციალურ საქმეთა 
დეპარტამენტი, UN DESA (2019). საერთაშორისო 
მიგრანტები, ქვეყნის პროფილი – საქართველო. 
33 მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია (2017)
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ემიგრაციაში. 2002 – 2014 წლებში, ემიგრაციის სა-
შუალო პროცენტი ქვეყნის მასშტაბით 15% იყო, აქე-
დან, რუსული თემი შემცირდა არაპროპორციულად 
61%-ით, სომხური – 20%-ით და აზერბაიჯანული – 
18%-ით.34

ის ფაქტი, რომ ემიგრანტების ორ მესამედზე მეტი 
სამუშაო ასაკშია, ეს პროცესები უარყოფითად აისა-
ხება ქვეყნის დემოგრაფიულ და ეკონომიკურ მდგო-
მარეობაზე. 

2016 წლიდან თითქმის 14%-ით გაიზარდა იმ ოჯა-
ხების რიცხვი, ვისაც წვდომა აქვს ინტერნეტზე და 
მოსახლეობის 83.8% მოიცვა. მიუხედავად იმისა, 
რომ ზრდის მაჩვენებელი სოფლებში უფრო მაღალი 
იყო (17%-იანი ზრდა 2016-დან), ვიდრე ქალაქში, 
მაინც რჩება განსხვავება სოფლად და ქალაქში 
ინტერნეტზე წვდომის საერთო მაჩვენებელში – 
ინტერნეტს ქალაქის მოსახლეობის 90.7%-ს, ხოლო 
სოფლის მოსახლეობის მხოლოდ 75% მოიხმარს. 
ზოგადად, მობილური კავშირი უფრო გავრცელე-
ბულია, ვიდრე წვდომა კომპიუტერზე. ქვეყანაში 
შთამბეჭდავი ცვლილებები განხორციელდა მობი-
ლური კავშირგაბმულობის კუთხით. 15 წელს და ზე-
მოთ ასაკობრივ კატეგორიაში მოსახლეობის წილმა, 
რომელიც მობილურ მოწყობილობებს (მობილური 
ტელეფონი, ლეპტოპი, ტაბლეტი, ა.შ) იყენებს და 
უკაბელო ინტერნეტზე აქვს წვდომა ნებისმიერი 
ლოკაციიდან, 2017 წლიდან 15%-იანი ზრდა განი-
ცადა და 2020 წლისთვის მოსახლეობის 94.7% მო-
იცვა. მობილურ კავშირს საკმაოდ ხშირად იყენებს 
ასაკიანი მოსახლეობაც (88%). მოსახლეობის 86%, 
ასაკობრივ კატეგორიაში 6 წელი და ზემოთ, მობი-
ლურ ტელეფონს ფლობს, ხოლო 92% აღნიშნავს, 
რომ მობილურ ტელეფონს ოჯახის წევრთან საზი-
აროდ იყენებს. 

შედარებით შეზღუდულია კომპიუტერზე წვდომა. 
ქალაქში მცხოვრებ ოჯახთა მხოლოდ 76% და სოფ-
ლად მცხოვრებთა მხოლოდ 42% ფლობს კომპიუ-
ტერს.35 საქართველოში საკმაოდ კარგი წვდომა აქვთ 

34 მსოფლიო ბანკი (2017), გვ. 16
35 ჯეოსტატი, ინფორმაცია შინამეურნეობებში 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ, 
ვებგვერდი Information and Communication Technologies 
Usage in Households 

ინტერნეტზე სკოლებს. საერთო ჯამში, ქსელური 
მზაობის (network readiness) კუთხით საქართველო 
იმ მოლოდინებს შეესაბამება, რაც შემოსავლის ამ 
დონის ქვეყნის მიმართ, შეიძლება, არსებობდეს.36

ადამიანის განვითარების ინდექსით – 0.786 და 
70-ე ადგილით საქართველო მის უახლოეს მეზობ-
ლებს – რუსეთსა და თურქეთს ჩამოუვარდება, თუმ-
ცა, უსწრებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს. 

შემოსავლის 29%-ს ფლობს ყველაზე მდიდართა 
10%, ხოლო ყველაზე ღარიბთა 40% შემოსავლის 
17.4%-ს ფლობს37. 2019 წლის მდგომარეობით ჯი-
ნის კოეფიციენტი (უთანასწორობის მაჩვენებელი)38 
36 ნიშნულზეა, რითაც ბალკანეთისა და კავკასიის 
რეგიონის სხვა ქვეყნებს უსწრებს. 2019 წელს სომ-
ხეთში იგივე მაჩვენებელი 29.9 იყო, 2011 წელს ბოს-
ნია და ჰერცოგოვინაში – 33.0, ხოლო 2017 წელს 
კოსოვოში – 29.0.

ეკონომიკური მახასიათებლები 

საქართველომ დიდი ეკონომიკური სირთულეები 
გამოიარა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმ-
ცა, საბოლოოდ მოახერხა მნიშვნელოვანი ეკონომი-
კური და საზოგადოებრივი ტრანსფორმაცია. დღეს 
საქართველო შეგვიძლია, მივიჩნიოთ ზედა დონის 
საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნად. მისი მთლი-
ანი შიდა პროდუქტი 2017 წლიდან 2018 წლამდე პე-
რიოდში 10.255 მილიონი ევროდან 11.189 მილიონ 
ევრომდე გაიზარდა. 2005 -2019 წლებში ეკონომიკა 
5,3%-ით იზრდებოდა. მსხვილი ეკონომიკური კრი-
ზისის მიუხედავად, პოზიტიური განვითარება მაინც 

36 პორტულანსის ინსტიტუტი (2020). ქსელის მზაობის 
ინდექსი 2020, საქართველო Network Readiness Index 
2020 Georgia 
37 გაეროს განვითარების პროგრამა, UNDP, ადამიანის 
განვითარების ინდიკატორები საქართველოში, 
მიმოხილვა Human Development Indicators Georgia 
38 ჯინის ინდექსი ზომავს ფიზიკური პირების ან 
შინამეურნეობების შემოსავლის გადანაწილების (ან ზოგ 
შემთხვევაში მოხმარების ხარჯების) განსვლას იდეალურად 
თანასწორი გადანაწილებიდან. ნულოვანი მაჩვენებელი 
ნიშნავს იდეალურ თანასწორობას (ყ ველას თანაბარი 
შემოსავალი აქვს), ხოლო 100 – იდეალურ უთანასწორობას 
(მთელ შემოსავალს ერთი ადამიანი ფლობს).
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შესაძლებელი გახდა. 2020-ში კორონავირუსის პან-
დემიის გამო მოსალოდნელია ეკონომიკის 6%-იანი 
ვარდნა.39 2019 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა 
პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე მიმდინარე ფა-
სებში 4,040 ევროს შეადგენდა. სერვისის სექტორს 
ყველაზე დიდი წვლილი მიუძღვის მთლიან შიდა 
პროდუქტში (დაახლოებით 60%), რასაც წარმო-
ება და მშენებლობა (18.5%) და სოფლის მეურნე-
ობა (7.8%) მოსდევს. დღეს სოფლის მეურნეობის 
სექტორი განსაკუთრებით არაეფექტიანია. მცირე 
ეკონომიკური გამოსავლიანობის მიუხედავად, 
მასში დასაქმებულია ადამიანების დიდი რაოდე-
ნობა (53%, საიდანაც 83% თვითდასაქმებულია). ეს 
ფაქტი განსაკუთრებით უარყოფით გავლენას სო-
ფელზე ახდენს. სექტორი, რომლის მნიშვნელობაც 
საქართველოში იზრდება, ტურიზმია.40 

2012 წელს, მთავრობის შეცვლის შემდეგ, ფისკა-
ლური დისციპლინის შესუსტებითა და გაზრდილი 
სოციალური დანახარჯებით, სახელმწიფო ვალი 
გაიზარდა მშპ-ს 46%-მდე (აქედან 78% საგარეო ვა-
ლია). საერთო ფისკალურმა დეფიციტმა მშპ-ს 3.1% 
შეადგინა. საქართველო, ექსპორტთან შედარებით, 
სულ უფრო მეტ იმპორტს ახორციელებს, რაც მიმ-
დინარე ანგარიშის 9.2%-იან დეფიციტში აისახება. 
უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები მშპ-ს 9.1%-
ია და დაფინანსების მდგრად წყაროს წამოადგენს. 
ოჯახები იღებენ გზავნილებს, რომელთა მოცულო-
ბაც კვლავ გაიზარდა და მშპ-ს 12.7%-ი შეადგინა 
მას მერე, რაც მკვეთრად შემცირდა 2015-ში.41 

საქართველომ მნიშნველოვანი პროგრესი განი-
ცადა სიღარიბის შემცირების გზაზე, კერძოდ – 2010 
და 2015 წლებში, როცა 550,000-ზე მეტმა მოქალაქემ 
სიღარიბისგან თავის დაღწევა შეძლო.42 მიუხედა-
ვად ამისა, სიღარიბის მაჩვენებლები მაინც მაღალი 
რჩება, მათ შორის საერთაშორისო ჭრილშიც. 2018 

39 მსოფლიო ბანკი, მსოფლიო ბანკი საქართველოში, 
მიმოხილვა, ვებგვერდი The World Bank in Georgia 
overview 
40 მსოფლიო ბანკი (2018). საქართველო 
რეფორმატორიდან აღმასრულებლამდე – ქვეყნის 
სისტემური დიაგნოზი, Georgia from Reformer to 
Performer – A Systematic Country Diagnostic 
41 იქვე.
42 იქვე.

წელს, მოსახლეობის 4.5% ცხოვრობდა სიღარიბის 
საერთაშორისო ზღვარს ქვემოთ, რომელიც დღეში 
1.90 აშშ დოლარს შეადგენს (2010-ში იგივე მაჩვე-
ნებელი 12% იყო). 15.5% ცხოვრობდა მცირე და 
საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების მიხედვით გან-
საზღვრული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომელიც 
დღეში 3.20 აშშ დოლარს შეადგენს. სიღარიბის მაჩ-
ვენებელი თანაბრად შემცირდა ქალაქებსა და სოფ-
ლებში და 20.1%-იანი საერთო ეროვნული მაჩვენე-
ბელი შეადგინა, თუმცა სოფლებში ამ მხრივ კვლავ 
ჩამორჩენაა. სოფლის მაცხოვრებელთა შორის ხუთი-
დან ერთი სიღარიბეში ცხოვრობს (23.1%).43 ის ოჯა-
ხები, სადაც ოჯახის თავი ქალია, სიღარიბის უფრო 
მაღალი რისკის ქვეშ არიან. ქალაქებში მცხოვრები 
იძულებით გადაადგილებული პირები და აზერბაიჯა-
ნული უმცირესობების ოჯახები, სიღარიბის უფრო 
მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევიან. მოსახლეობის 
თითქმის ნახევარი სიღარიბეში აღმოჩენის რისკის 
ქვეშაა. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სიღარიბის 
უფრო მაღალი მაჩვენებელია, ვიდრე დასავლეთში 
და დედაქალაქში. 

სამუშაო ძალის ასაკში მყოფი მოსახლეობის დიდი 
ნაწილი სამუშაო ძალის მიღმაა (26%) ან უმუშევა-
რია (10%), 64% – დასაქმებულია. სამუშაო ასაკში 
მყოფი მოსახლეობის მხოლოდ 30% იღებს ფორ-
მალურ სახელფასო ანაზღაურებას, დასაქმებული 
მოსახლეობის ნახევარი თვითდასაქმებულია (უდი-
დესი ნაწილი სოფლის მეურნეობაში). სამუშაო ძა-
ლაში ქალთა მონაწილეობის მაჩვენებელი 2017 
წელს 57.8% იყო (რაც დაახლოებით რეგიონის სა-
შუალო მაჩვენებელია). სამუშაო ძალაში მონაწილე-
ობის მხრივ გენდერული გარღვევა უცვლელია და 
20%-ს შეადგენს. ქალთა მონაწილეობის უმთავრესი 
წინაღობა ბავშვთა მოვლასა და ხანდაზმულებზე 
მზრუნველობის სახელმწიფო მხარდაჭერის დაბალი 
დონეა. „შეუსაბამობა ქალთა დასაქმებასა და ბავ-
შვის მოვლის პასუხისმგებლობებს შორის საკმაოდ 
დიდია და ქალთა დასაქმებაზე მიმართული განათ-
ლების დადებით გავლენას აბათილებს.”44

43 ჯეოსტატი (2019). საქართველოს სტატისტიკური 
წელიწდეული, 2019 Statistical Yearbook of Georgia: 2019 
44 მსოფლიო ბანკი (2018), გვ. 42
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უმუშევრობის დონე 2018 წელს 11.6%-მდე შემცირ-
და. კაცები (12.8%) უფრო ხშირად არიან უმუშევარი, 
ვიდრე ქალები (10.1%). უმუშევრობა უფრო დამახა სი-
ათებელია ქალაქების მაცხოვრებლებისთვის (17.4%), 
ვიდრე სოფელში მცხოვრებთათვის (5.5%). უმაღ-
ლესი განათლების მიღება არ აისახება უმუშევრობის 
დონის შემცირებაზე. პირიქით, მათ შორის, ვისაც 
უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული, უმუშევრო-
ბის დონე უფრო მაღალია. უმუშევართა დაახლოე-
ბით 40%-ს, მიღებული აქვს უმაღლესი განათლების 
ხარისხი.45 უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია 
ახალგაზრდებში და დაახლოებით 30%-ს შეადგენს.46 
ამავდროულად, ბევრი ახალგაზრდა არ მონაწილე-
ობს განათლების პროცესში და განათლების, დასაქმე-
ბის ან ტრენინგის მიღმა მყოფთა (NEET) კატეგორიას 
მიეკუთვნება. 15-დან 24 წლამდე ასაკის ახალგაზრდე-
ბის 26% დასაქმებული არ არის და არც საგანმანათ-
ლებლო პროცესებში მონაწილეობს. ეს მაჩვენებელი 
კიდევ უფრო დიდია 25-დან 29 წლამდე ასაკის კატე-
გორიაში და 31.9%-ს შეადგენს. მაჩვენებელი დაა-
ხლოებით 10%-ით მაღალია ქალთა შემთხვევაში და 
მზარდია ასაკის ზრდის პარალელურად. 15-დან 29 
წლამდე ასაკის ქალებში იგი 43%-ია. საერთო ჯამში, 
ქალები განათლების, დასაქმების ან ტრენინგის მიღმა 
მყოფთა ორ მესამედს შეადგენენ. ქალაქში მცხოვრები 
ახალგაზრდები ამ კატეგორიაში მოხვედრის უფრო 
მაღალი რისკის წინაშე არიან. არც განათლების დონე 
და არც პროფესიული განათლება ცალსახად არ გა-
ნსაზღვრავს ამ კატეგორიაში მოხვედრა-არ მოხვედ-
რის საკითხს.47 მაშინ, როცა განათლების, დასაქმე-
ბის ან ტრენინ გის მიღმა მყოფი ქალების უმეტესობა 
მომვლელად საქმდება, ახალგაზრდა კაცები, მეტ-
წილად, სამუშაოს მაძიებლებად რეგისტრირდებიან. 
ოჯახური წინაპირობა (მაგ. უმუშევარი მშობლები) და 
სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი მნიშვნელოვნად 
განსაზღვრავს ახალგაზრდა ადამიანების მოხვედრას 
ამ კატეგორიაში. 
45 იქვე.
46 ჯეოსტატი, დასაქმება და უმუშევრობა, ვებგვერდი 
Employment and Unemployment 
47 უ. ბარდაკი და სხვა ავტორები (2015). ახალგაზრდები 
დასაქმების, განათლებისა და ტრენინგის მიღმა, ევროპის 
განათლების ფონდი Young People not in Employment, 
Education or Training (NEET). 

პოლიტიკური სისტემა და 
სახელმწიფო სტრუქტურა 

საქართველომ ტურბულენტური წლები გამო-
იარა საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ. საგარეო 
საქმეთა ასპექტში ბოლო 30 წლის მანძილზე ქვეყა-
ნას მუდმივი დაძაბულობა ჰქონდა რუსეთთან. ად-
რეული 90-იანი წლებიდან მოყოლებული რუსეთი 
მხარს უჭერდა საქართველოს რეგიონების – აფხაზე-
თისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ ამბიცი-
ებს. რუსეთთან დაძაბულობა მშვიდობიანი ვარდე-
ბის რევოლუციის შემდეგ გამძაფრდა, რომელიც 
2003 წლის ნოემბერში მოხდა და გამოკვეთილად 
პრო-ევროპული საგარეო პოლიტიკისკენ გაუხსნა 
გზა საქართველოს. შედეგად, რუსეთმა საქართვე-
ლოზე ეკონომიკური სანქციები განახორციელა. 
სანქციებმა მწვავე დაღმასვლა გამოიწვია ქვეყ ნის 
ეკონომიკაში, რომელიც ყოველთვის რუსეთზე იყო 
დამოკიდებული ენერგეტიკის საკითხებში. კონ-
ფლიქტის კულმინაციად იქცა 2008 წლის 5 დღი-
ანი ბრძოლა ამ ორ სახელმწიფოს შორის სამხრეთ 
ოსეთის ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ცეცხლის 
შეჩერება საერთაშორისო დიპლომატიური ჩარევით 
მოხერხდა. რუსეთმა ცალმხრივად აღიარა რეგი-
ონის დამოუკიდებლობა და დღემდე ეტაპობრივად 
ავრცელებს თავის კონტროლს ამ ტერიტორიაზე.48 

პოლიტიკური ძალის ხშირი მონაცვლეობისა და სა-
ხალხო უკმაყოფილების გამო მერყევი იყო შიდა პო-
ლიტიკური მდგომარეობაც. 2003 წელს მთავრობას 
საბჭოთა კავშირის ყოფილი საგარეო საქმეთა მი-
ნისტრი და ქართველი კომუნისტი ლიდერი ედუარდ 
შევარდნაძე ჩაუდგა სათავეში. 1999 და 2000 წლებში 
მანიპულაციების შედეგად მოგებულმა არჩევნებმა, 
კორუფციამ და კრიმინალის გაზრდილმა დონემ სა-
ზოგადოების მასიური პროტესტი გამოიწვია და გზა 
გაუხსნა ვარდების რევოლუციას, რომელსაც მი-
ხეილ სააკაშვილი და მისი მოკავშირე ორი ლიდერი 
ხელმძღვანელობდა. მათ, შემდგომ, უკვე მმარ-
თველი პარტია – გაერთიანებული ნაციონალური 
მოძრაობა ჩამოაყალიბეს. სააკაშვილი პრეზიდენტი 
გახდა და ძალაუფლება 2012 წლამდე შეინარჩუნა 

48 მსოფლიო ბანკი (2018)
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საზოგადოებრივი პროტესტისა (ანტი-სამთავრობო 
მედია არხის დახურვის გადაწყვეტილების წინააღ-
მდეგ) და 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის მიუ-
ხედავად. ძალაუფლების პირველი დემოკრატიული 
ცვლილება 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებით განხორციელდა, რის 
შედეგადაც ოპოზიციურმა კოალიციამ „ქართულ მა 
ოცნებამ“ გაიმარჯვა.49 

2013 წელს ძალაში შევიდა ახალი კონსტიტუცია, 
რომელმაც საპრეზიდენტო რესპუბლიკა საპარ-
ლამენტო რესპუბლიკით ჩაანაცვლა.50 პრეზიდენტის 
ძალაუფლება მნიშვნელოვნად შეიზღუდა, ხოლო 
მთავრობისა და პარლამენტისა – გაიზარდა. კონ-
სტიტუციის თანახმად, პრეზიდენტი სახელმწიფოს 
ოფიციალური ხელმძღვანელია და ძალაუფლებაში 
ყოფნა, მაქსიმუმ, ორი ხუთწლიანი ვადით შეუძლია. 
მთავრობას პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. 
საქართველოს ერთპალატიანი პარლამენტი ჰყავს, 
რომელსაც ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ ირჩევენ 
შერეული საარჩევნო სისტემით. პარლამენტის 120 
წევრის არჩევა პროპორციული წარმომადგენლობით 
ხდება, 30 წევრს კი პირდაპირ ირჩევენ ერთმანდა-
ტიან ოლქებში. პლურალობის ხელშეწყობის მიზნით 
2020 წლის არჩევნებამდე საარჩევნო ბარიერი 1%-
მდე შემცირდა.51 უკანასკნელი არჩევნების შედეგები 
სადავო რჩება. მაშინ, როცა „ქართული ოცნების“ კო-
ალიციამ გამარჯვება გამოაცხადა, ოპოზიციურმა 
პარტიებმა (რომლებსაც ცენტრალური მემარჯვენე 
გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობა ხელმ-
ძღვანელობდა), უარი განაცხადეს დამარცხების აღი-
არებაზე და ხელახალი არჩევნების ჩატარებას ითხო-
ვენ. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა არჩევნები 
თავისუფალ, უსაფრთხო და კონკურენტულ არჩევნე-
ბად გამოაცხადეს მიუხედავად იმისა, რომ ხშირი იყო 
ბრალდებები ამომრჩეველთა დაშინების შესახებ. 

49 ბერტელსმანის ფონდი (2020)
50 ნ. ბორისოვი (2018). საპრეზიდენტო რესპუბლიკიდან 
საპარლამენტო რესპუბლიკამდე, მთავრობის სისტემების 
პარლამენტარიზაცია ყირგიზეთში, საქართველოსა და 
სომხეთში From Presidentialism to Parliamentarianism: 
Parliamentarization of Government Systems in Kyrgyzstan, 
Georgia and Armenia 
51 პარლამენტთაშორისი კავშირი IPU, პარლინის 
მონაცემთა ბაზა, საქართველოს პარლამენტის 
ვებგვერდი Georgia parliament website 

საქართველო უნიტარული სახელმწიფოა. მის შე-
მადგენლობაში ორი ავტონომიური რესპუბლიკა 
– აჭარა და აფხაზეთი, 9 რეგიონი და 67 მუნიცი-
პალიტეტი შედის.52 პოლიტიკის აღსრულება მთავ-
რობის ორ დონეზე ხდება – ცენტრალური და მუ-
ნიციპალური. მუნიციპალიტეტებს აქვთ მიწის, 
კულტურული და სოციალური საკითხების, ურბა-
ნული ინფრასტრუქტურის მართვის კომპეტენცია. 
თვითმმართველობის ერთეულები, მეტწილად, 
ავტონომიურად მოქმედებენ და დამოუკიდებელი 
ბიუჯეტები გააჩნიათ. მიუხედავად ამისა, პრაქტი-
კაში ისინი მაინც დამოკიდებული რჩებიან სახელ-
მწიფო ბიუჯეტის გადმორიცხვებზე, რადგან ადგი-
ლობრივი შემოსავლები მცირეა და საკმარისი არ 
არის ხარჯების დასაფარად. 

საქართველო ისეთი მსხვილი 
საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრია, 
როგორებიცაა გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაცია, იუნესკო, მსოფლიო სავაჭრო 
ორგანიზაცია, საერთაშორისო მონეტარული 
ფონდი, ეუთო და ევროპის საბჭო. ქვეყანას 
ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებებიც 
აქვს. 2016 წელს ევროკავშირთან 
ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით 
მოხდა კეთილმეზობლური პოლიტიკისა 
და „აღმოსავლეთის პარტნიორობის“ 
ფარგლებში ევროკავშირის ინსტიტუტებთან 
საქართველოს თანამშრომლობის 
ფორმალიზება.53 შეთანხმება ღრმა და 
ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო 
ზონასა და შენგენის ქვეყნებში უვიზო 
მიმოსვლას მოიცავს. საქართველო, 
ყოველწლიურად, საგრანტო დახმარების 
სახით იღებს 120 მილიონ ევროს.54 

52 ევროპის რეგიონების კომიტეტი, ზოგადი ინფორმაცია 
საქართველოს შესახებ, ვებგვერდი Georgia general 
53 ევროკომისია, ფაქტები და ციფრები ევროკავშირისა 
და საქართველოს ურთიერთობის შესახებ, ფაქტების 
ცხრილი Facts and Figures about EU-Georgia relations 
54 ევროკომისია, ევროკავშირისა და საქართველოს 
ურთიერთობები, ვებგვერდი EU – Georgia Relations 
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განათლების სისტემა 

საქართველოს განათლების სისტემამ ბოლო 
წლებში უდიდესი პროგრესი განიცადა. თუმცა, გა-
ნათლება კვლავაც არ არის თანასწორი და ბევრი ბა-
ვშვი იბრძვის საბაზო კომპეტენციების მისაღებად. 

სკოლამდელი განათლება ხელმისაწვდომია ბავ-
შვებისთვის 3-5 წლის ასაკში. ზოგადი განათლება 
მოიცავს სამ ეტაპს – დაწყებითს, საბაზოს და საშუ-
ალოს. აქედან პირველი ორი ეტაპი სავალადებულოა 
9 წლის მანძილზე, 6-დან 14 წლამდე ასაკში.55 დაწყე-
ბითი განათლება 1-დან მე-6 კლასამდე განათლებას 
ითვალისწინებს 6 – 11 წლის ასაკის ბავშვებისთვის; 
საბაზო ზოგადი განათლება კი მე-7 – მე-9 კლასებს 
12 -დან 14 წლამდე ასაკში; ხოლო საშუალო ზოგადი 
განათლება მოიცავს მე-10-მე-12 კლასებს. ამ ეტაპზე 
მოსწავლეებს შეუძლიათ, არჩევანი გააკეთონ ზოგად 
განათლებას, ზოგადი და პროფესიული განათლების 
ინტეგრირებულ მოდელსა და პროფესიულ განათ-
ლებას შორის.56 ზოგადი განათლების გზა პირდაპირ 
გრძელდება უმაღლესი განათლების ჯერ ბაკალავრის 
და შემდეგ მაგისტრატურის პროგრამებით.57 პროფე-
სიული განათლების გზაზე კი შუალედური, საშუალოს 
შემდგომი პროფესიული განათლების ეტაპი მოდის. 

2005 წლიდან მოყოლებული, საქართველო ბოლო-
ნიის პროცესის სრულუფლებიანი წევრია, ხოლო 2010 
წლიდან საქართველოს განათლების სისტემა ეროვ-
ნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ეფუძნება, რომელიც 
განათლების კვალიფიკაციათა სტრუქტურირებას 8 
დონეზე ახდენს და ევროპული საკვალიფიცაკიო ჩარ-
ჩოს შესაბამისია (იხ სურათი 1). 2017 – 2018 წლებში, 
ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან თავსებადო-
ბის გაზრდის მიზნით, ეროვნულ საკვალიფიკაციო 
ჩარჩოში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. ერო-
ვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს კოორდინაციასა 
 
55 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი, მდგრადი 
განვითარების მიზნების მონაცემები. Data for the 
Sustainable Development Goals Georgia profile 
56 Li, R. რ. ლი და სხვა ავტორები (2019), ეკონომიკური 
განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის 
(OECD) მიმოხილვა, შეფასება განათლებაში – საქართველო, 
პარიზი OECD გამომცემლობა.OECD Reviews of Evaluation 
and Assessment in Education: Georgia. 
57 ევროკომისია (2017). საქართველოს უმაღლესი 
განათლების სისტემის მიმოხილვა Overview of the Higher 
Education System Georgia 

და დანერგვაზე განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრია პასუხისმგებელი, ხოლო საქა-
რთველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
წამყვანი პოლიტიკური ინსტიტუტია ამ მხრივ.58 ერო-
ვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს რეფორმა კვლავაც 
პროცესშია და ამჟამად ძალისხმევა იდება არაფორ-
მალური და ინფორმალური განათლების პროცესში 
მიღებული კვალიფიკაციების ვალიდაციისა და აღია-
რების სისტემის შესაქმნელად და ეროვნულ საკვალი-
ფიკაციო ჩარჩოსთან მათი მისადაგებისთვის (მეტი 
დეტალები იხ. თავი 4). 

საქართველომ დაწყებითი და საბაზო საშუალო გა-
ნათლების თითქმის უნივერსალურ დონეს მიაღწია. 
2019 წელს დაწყებით განათლებაში ჩართულობის 
წმინდა მაჩვენებელი 97.1%, ხოლო საბაზო ზოგად 
განათლებაში ჩართულობის მაჩვენებელი 99.97% 
იყო. ჩართულობა საშუალო საფეხურის ზოგად გა-
ნათლებაში 2013 წლიდან 2019 წლამდე პერიოდში 
87.31%-დან 94.35%-მდე გაიზარდა – მათ შორის, 
ახალგაზრდა ქალთა ჩართულობა უფრო მაღალი 
იყო (96.15%), ვიდრე ახალგაზრდა კაცების (92.77%). 
პროფესიული განათლების სექტორის განახლებაში 
ჩადებული ძალისხმევის მიუხედავად, საშუალო 
ზოგადი განათლების ეტაპზე მყოფ მოსწავლეთა 
მხოლოდ 11.2% ჩაერთო პროფესიული განათლე-
ბის პროგრამებში (ეუთოს საშუალო მაჩვენებელი 
42.0%-ია).59 აკადემიური გზა უფრო პრესტიჟულად 
და მოქნილად ითვლება კვლავაც. 

ყოველი ოთხი სკოლიდან თითქმის სამი (72%) მო-
სწავლეებს ყოვლისმომცველ სწავლებას სთავაზობს 
ყველა კლასისათვის. კერძო სკოლებში დაწყებით სა-
ფეხურზე ჩარიცხვის მაჩვენებელი 2010 წლიდან 2019 
წლამდე პერიოდში 6.2%-დან 9.5%-მდე გაიზარდა. 

კერძო საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში ჩა-
რიცხვებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 
პროფესიული განათლების ინსტიტუტებზე მოდის 
(40.6%). ეს შეიძლება, იმით იყოს განპირობებული, 
რომ მოსახლეობას პროფესიულ განათლებას მხო-
ლოდ 34 სახელმწიფო სასწავლებელი სთავაზობს 
მაშინ, როცა კერძო სასწავლებლების რაოდენობა  

58 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი (2015). 
რეგიონული და ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოების 
გლობალური ინვენტარიზაცია, ნაწილი II, ეროვნული და 
რეგიონული ქეისები Global inventory of regional and national 
qualifications frameworks, v. II: national and regional cases
59 UNESCO Institute for Statistics (UIS), Georgia, Indicator 
“Distribution of enrolment by programme orientation”
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90-ია.60 კერძო ან სახელმწიფო სასწავლებლის არ ჩე-
ვანი ოჯახის შემოსავლის სტატუსზეა დამოკი დე ბუ-
ლი. არახელსაყრელი პირობების მქონე მოს  წავ ლეთა 
უმეტესობა – 99% სახელმწიფო სასწავ ლებლებში 
ირიცხება, მატერიალური უპირატესობის მქონე სტუ-
დენტებისთვის კი ეს მაჩვენებელი 75%-ია.

უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის საერთო მაჩ-
ვენებელმა 2017 წლის მდგომარეობით 57%-ს მიაღწია. 
საერთო ჯამში, ქალები უფრო ხშირად ირიცხებიან უნი-
ვერსიტეტებში, ვიდრე კაცები. ქალები (41.31%), ასევე, 
უფრო ხშირად ამთავრებენ უნივერსიტეტს, ვიდრე კა-
ცები (29.63%). უმაღლეს განათლებაში ჩართულ სტუ-
დენტთა 34.8% კერძო სასწავლებლებში სწავლობს. 30 
– 34 წლის ასაკობრივ ჯგუფში უმაღლესი განათლების 
დონემ 2018 წლისთვის 44.1%-ს მიაღწია. 

სახელმწიფო დანახარჯები განათლებაზე 2011 
წლიდან 2018 წლამდე პერიოდში მთლიანი დანახარ-
ჯების 10%-დან 13%-მდე გაიზარდა და მშპ-ს 3.5% 
შეადგინა. 2012-ში განათლებაზე სახელმწიფო და-
ნახარჯების დაახლოებით 60% დაწყებით და ზოგად 
60 ე. ლივნი და სხვა ავტორები (2018). საქართველოს პროფ. 
განათლების სისტემის რეფორმა. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პოლიტიკის ინსტიტუტის ეკონომიკის 
საერთაშორისო სკოლა Reforming the Georgian VET System: 
Achievements, Outstanding Challenges and Ways Forward.

საშუალო განათლებაზე იყო მიმართული, 6% – სა-
შუალოს შემდგომ არაუმაღლეს, 19% – უმაღლეს და 
14% წინა-დაწყებით განათლებაზე.61 

სასწავლებლებში ჩარიცხვის მაჩვენებელი სტუდე-
ნტთა ჯგუფების მიხედვით განსხვავდება. ზოგადად, 
წმინდა ჩარიცხვის მაჩვენებელი ეთნიკურ უმცირე-
სობებში უფრო დაბალია. ყველაზე დიდი წინაღობა 
ენის პრობლემები და სწავლისთვის აუცილებელი 
მასალების არქონაა. სოფლად მცხოვრებ მოსწავლე-
ებს ნაკლები წვდომა აქვთ ხარისხიან სწავლებაზე 
და უფრო დაბალ ქულებს იღებენ საერთაშორისო 
შეფასებებში, ვიდრე თბილისში და სხვა ქალაქებში 
მცხოვრები მოსწავლეები.62 სტუდენტთა საერთაშო-
რისო შეფასების პროგრამის (PISA) უკანასკნელი 
შედეგების თანახმად, სოციალურ-ეკონომიკური 
სტატუსი სასკოლო მოსწრების მნიშნველოვან გან-
მაპირობებელ ფაქტორად რჩება.63 
61 იუნესკოს სტატისტიკის ინსტიტუტი UNESCO 
Institute for Statistics (UIS), საქართველო, ინდიკატორი 
„სახელმწიფოს დანახარჯები განათლებაზე, როგორც 
მშპ-ს პროცენტული მაჩვენებელი”
62 რ. ლი და სხვა ავტორები (2019)
63 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაცია, OECD (2018). საქართველო, ქვეყნის მიმო-
ხილვა, სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების პროგრამის 
მიმოხილვა, 2018 წელი Country Note – PISA 2018 Results 

წყარო: რ. ლი და სხვა ავტორები (2019), გვ. 51
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XIX საუკუნის მანძილზე, კაპიტალიზმის შემოსვ-
ლასთან ერთად, ზრდასრულთა განათლების მიწო-
დების სტრუქტურა შეიცვალა. დაარსდა სხვადასხვა 
სასწავლებლები, როგორიცაა საკადასტრო კვლევის 
სკოლა (1874), თბილისისა და ქუთაისის მებაღე-
ობისა და მებაღჩეობის სკოლები (1855), რკინიგზის 
ტექნიკური სასწავლებელი (1870).65 

საბჭოთა პერიოდში ზრდასრულთა განათლება, 
ერთი მხრივ, უწყვეტ პროფესიულ განათლებად 
აღიქმებოდა და, მეორე მხრივ, მუდმივი იდეოლოგი-
ური პროპაგანდის ინსტრუმენტად გამოიყენებოდა. 
სტალინმა შექმნა „საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური 
და სამეცნიერო ცოდნის გამავრცელებელი საზოგა-
დოება” (კავშირი „ზნანიე“), რომელიც პროფესიული 
კურსების მიწოდებასთან ერთად, საბჭოთა რეჟიმის 
უპირატესობების, მისი პოლიტიკური და ეკონომი-
კური ხაზის პროპაგანდას ეწეოდა.66 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, პირველ 
ათწლეულში, საქართველოს განათლების სისტემაში 
რეფორმები განხორციელდა. რეფორმების მსხვილი 
შედეგები იყო საქართველოს კანონი „განათლების“ 
შესახებ, რომელიც ძალაში 1997 წლის ივნისში შევიდა 
და კანონი „დაწყებითი პროფესიული განათლების შე-
სახებ”, რომელიც 1998 წლის დეკემბერში ამოქმედდა. 
არც ერთ დოკუმენტში კონკრეტულად ზრდასრულთა 
განათლების საკითხი არ გაშლილა, თუმცა ორივე მო-
იცავდა დებულებას იმის შესახებ, რომ განათლება 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე-
ებისთვის, განურჩევლად ასაკისა. საშუალო და პრო-
ფესიული განათლების საბიუჯეტო დაფინანსება (მათ 
შორის უმაღლესი განათლებისა და ასპირანტურის) 
სახელმწიფოს მიერ უნდა ხდებოდეს. 
65 იქვე.
66 ლ. კვაჭაძე (2009), ზრდასრულთა განათლება სამხრეთ 
კავკასიაში – სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო. უ. 
გარტენშლეგერის – ევროპული ზრდასრულთა განათ-
ლება ევროკავშირის გარეთ – ზრდასრულთა განათლე-
ბის საერთაშორისო პერსპექტივები 63. ბონი: DVVI, გვ. 
131-147European Adult Education outside the EU

III. ზრდასრულთა განათლების ისტორიული 
განვითარება 

ზრდასრულთა განათლებას 

საქართველოში დიდი ხნის ისტორია 

აქვს. მისი პირველი გამოვლინება 

მე-4 საუკუნეში გვხვდება ფაზისის 

აკადემიაში (დღევანდელი ქალაქ 

ფოთის მახლობლად), სადაც 

ზრდასრული მოსწავლეებისთვის 

სწავლების ტექნიკების გადაცემა 

ხდებოდა. შუა საუკუნეებში 

მონასტრები ზრდასრულთა 

განათლების მნიშვნელოვან ცენტრებს 

წარმოადგენდა. პეტრიწონის 

მონასტერი (XI საუკუნე), იყალთოს 

აკადემია (XI – XIII საუკუნე) და 

გელათის მონასტერი (XII საუკუნე), 

დღევანდელი ქუთაისის მახლობლად, 

ყველაზე გავლენიანი მონასტრები 

და განათლების ცენტრები იყო. 

ეს ცენტრები უზრუნველყოფდა 

განათლებას არა მხოლოდ 

თეოლოგიაში, ფილოსოფიასა და სხვა 

აკადემიურ დისციპლინებში, არამედ 

ისეთ საკითხებშიც, როგორიცაა 

ოქრომჭედლობა, კერამიკა, 

მევენახეობა და მეღვინეობა. 64

64 რ. სანაძე, ლ. სანთელაძე (2017). 
ზრდასრულ თა განათლების ცენტრები საქა-
რთველოში. მ. ავრამოსვკას, ე. ჰირშისა და  
ბ. შმიდტ-ბეჰაუს ნაშრომი. ზრდასრულთა გა-
ნათლების ცენტრები როგორც განვითარების 
საკვანძო ელემენტი – გამოწვევები და წარმა-
ტების ფაქტორები, გვ. 29-45. Adult education 
centres as a key to development – challenges 
and success factors
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„დაწყებითი პროფესიული განათლების შესახებ“ 
კანონი პირველი საკანონმდებლო აქტი იყო საქარ-
თველოს პროფესიული განათლების ისტორიაში.67

დღეს საქართველოს კონსტიტუციის მუხლი 35 
ყველა მოქალაქისთვის უზრუნველყოფს განათლების 
არჩევანის თავისუფლებას. პრაქტიკაში ახალგაზრდე-
ბისთვის მართლაც არსებობს სხვადასხვა საგანმანათ-
ლებლო შესაძლებლობების არჩევანი. უფრო ასაკიანი 
ადამიანებისთვის კი უდავოდ არის საგანმანათლებლო 
შესაძლებლობების გაფართოების სივრცე.68

ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების მის-
წრაფებების მნიშვნელოვანი გავლენით, უწყვეტი გა-
ნათლების (მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის) 
ცნება პირველად საჯარო პოლიტიკის დებატებში 
ადრეულ 2000-იან წლებში გამოჩნდა. კერძოდ, გა-
ნათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული 
პროგრამის დანერგვის სამოქმედო გეგმაში, რომლის 
მიზანიც საქართველოსა და ევროკომისიის კანონ-
მდებლობების ჰარმონიზაცია იყო, აღინიშნებოდა: 
(1) რომ უნდა შემუშავდეს მთელი სიცოცხლის მან-
ძილზე სწავლის სტრატეგია ახალი ტექნოლოგიების 
გამოყენებაში ადამიანების კონკურენტუნარიანობის 
გასაზრდელად, მათი სოციალური ურთიერთობების 
გასამარტივებლად, თანაბარი შესაძლებლობების შე-
საქმნელად და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებ-
ლად; გარდა ამისა (2), საქართველო აქტიურად უნდა 
ჩაერთოს საერთაშორისო მოძრაობაში „განათლება 
ყველასთვის“, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ამბიციებს, 
შეინარჩუნოს წარსული მიღწევები და დაუყოვნებლივ 
გადალახოს მიმდინარე უარყოფითი ტენდენციები.69 
იმავე წელს, საქართველო გახდა ევროპის სამეზობ
ლო პოლიტიკის წევრი და შეიმუშავა ევროპის სამე-
ზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ძა-
ლაში 2006 წლის 14 ნოემბერს შევიდა. ამ დოკუმენტში 
მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პრინციპების 

67 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2008). ეროვნული ანგარიში: ზრდასრულთა 
განათლების განვითარება და მდგომარეობა 
საქართველოში, გვ. 8 National Report: Development and 
State of Art of Adult Learning and Education (ALE) in Georgia, 
68 გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია UNECE 
(2015). ასაკში შესვლის აქტუალიზაციის გზამკვლევი – 
საქართველო Road Map for Mainstreaming Ageing Georgia 
69 იქვე, გვ. 11

დანერგვა ქვეყნის მნიშვნელოვან ვალდებულებად 
აღინიშა. 

ამ ნაბიჯების მიუხედავად, საქართველოში ზრდას-
რულთა განათლება არასდროს დამდგარა თანმიმ-
დევრული განვითარების გზაზე. ეს, პირველ რიგში, 
შეიძლება, იმ ფაქტით იყოს განპირობებული, რომ 
ეროვნულ დონეზე არ არსებობდა ზრდასრულთა გა-
ნათლების ერთიანი ხედვა და ხშირად მას ზრდასრუ-
ლებისთვის ტრენინგისა და გადამზადების შესაძლებ-
ლობების უზრუნველყოფასთან აიგივებდნენ. სწორედ 
ამიტომ ითამაშა პროფესიული განათლების სისტემამ 
მნიშვნელოვანი როლი ზრდასრულთა განათლებაში 
ბოლო ათწლეულების მანძილზე საქართველოში. 

2005 წელს საქართველომ პროფესიული განათლე-
ბის კონცეფციის დოკუმენტი შეიმუშავა და დაამ-
ტკიცა. პირველად საქართველოს ისტორიაში სწო-
რედ ამ დოკუმენტში განისაზღვრა ზრდასრულთა 
განათლების კონცეფცია.70 ამას მოჰყვა 2007 წელს 
პროფესიული განათლების შესახებ კანონის მიღება. 
კანონი მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პრინ-
ციპებს ითვალისწინებს და მან ზრდასრულებს პრო-
ფესიული კოლეჯების კარი გაუხსნა. საინტერესოა 
ის, რომ 2009 წლისთვის, პროფესიულ სასწავლებ-
ლებში რეგისტრირებულ სტუდენტთა დაახლოებით 
ნახევარი (დაახლოებით 48%) ზრდასრულები (22 
წლის და ზემოთ) იყვნენ. კანონმა, ასევე, მოამზადა 
ბაზა ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოსა და არა-
ფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმე-
ბისა და სტრუქტურის შესაქმნელად, რაც საკვანძოა 
ზრდასრულთა განათლების განვითარებისთვის. 

დღემდე ზრდასრულთა განათლების დანერგვაზე 
მთავარი პასუხისმგებელი საქართველოს განათლე-
ბი სა და მეცნიერების სა მინისტროა. სამინისტრომ 
რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა, რომლებიც ზრდას-
რულთა განათლებისთვის მნიშვნელოვნად შეიძლება 
ჩაითვალოს. მაგალითად, დაინერგა არაფორმალური 
განათლების სპეციალური პროგრამები ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომად გენლებისთვის; აგრეთვე, 
მასწავლებლების მუდმივი პროფესიული ტრენინგის 
მიზნით, 2006 წელს დაარსდა მასწავლებელთა  
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ზპროფესიული განვითარების ცენტრი.71 ცენტრის 
მიზანია მასწავლებელთა პროფესიული განვი თა რე-
ბის მაღალი სტანდარტების დანერგვა და პრო  ფე-
სიული ტრენინგის, მასწავლებელთა გან ვითარებისა 
და სწავლების უფლების მინიჭების ერთიანი სის-
ტემის ჩამოყალიბება. 

შესაძლოა, საქართველოში ზრდასრულთა განათ-
ლების განვითარების მიმართულებით, ყველაზე 
საკ ვანძო მოვლენა ზრდასრულთა განათლების 
ასო ციაციის ჩამოყალიბება იყო, რომელმაც მთელი 
სიცოც ხლის მანძილზე სწავლის სტრატეგიის სამუ-
შაო ვერსია შეადგინა.72 2009 წელს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრომ და საქართველოს 
ზრდასრულთა განათლების ასოციაციამ ხელი მოა-
წერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლის 
ფარ გლებშიც სამინისტრომ შეთავაზებული სტრა-
ტეგიის განხილვისა და, მოწონების შემთხვევაში, 
დამტკიცების პასუხისმგებლობა აიღო. დოკუმენტის 
ფოკუსი, უპირველეს ყოვლისა, არაფორმალური გა-
ნათლების ხელშეწყობა იყო. ზრდასრულთა განათ-
ლების ასოციაციის ეს ინიციატივა წარუმატებლად 
დასრულდა, სტრატეგია არასოდეს დამტკიცებულა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოთა კავშირის და-
შლის შემდეგ, ზრდასრულთა განათლების სფეროში 
მთავარი მოთამაშეები და მომწოდებლები სამოქა-
ლაქო საზოგადოების ორგანიზაციები იყვნენ. ეს 
არასამთავ რობო ორგანიზაციები დონორებისა და 
უცხოური არაკომერციული ორგანიზაციების ფი-
ნანსური მხარდაჭერით ოპერირებდნენ. ყველაზე 
ძლიერი მოთამაშე ამ სფეროში 2002 წელს გამოჩ-
ნდა, როდესაც გერმანიის ზრდასრულთა განათლე-
ბის ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
გერმანულმა ინსტიტუტმა – DVV International-მა 
საქართველოში წარმომადგენლობა გახსნა.73 DVV 
International-ის მიზანია იყოს ცვლილებების კატა-
ლიზატორი და დაეხმაროს იმ ზრდასრულებს, რო-
მელთაც შეზღუდული წვდომა აქვთ განათლების 
შესაძლებლობებზე. საქართველოში ზრდასულთა 
განათლების პირველი ცენტრები DVV international-

71 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2008)
72 ლ. კვაჭაძე. (2009), გვ. 135
73 რ. სანაძე და ლ. სანთელაძე (2017)

ის ინიციატივითა და ევროკავშირისა და გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის ეკონომიკური თანა-
მშრომლობისა და განვითარების სამინისტროს ფი-
ნანსური მხარდაჭერით დაფუძნდა. პირველი ორი, 
ზრდასრულთა განათლების ორი მულტიფუნქციური 
სათემო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთში გაიხსნა. ცენ-
ტრებს საფუძვლად გერმანული „Volkshochschule”-ს 
(ზრდასრულთა სათემო განათლების ცენტრის) მო-
დელი დაედო. 2010 წელს ზრდასრულთა განათლე-
ბის დამატებითი ცენტრები გაიხსნა იძულებით გა-
დაადგილებულ პირთა დასახლებებშიც – კოდაში, 
შაუმიანში, სენაკსა და ჯვარში (იხილეთ თავი VI). 

ცენტრებმა ეტაპობრივად გააფართოეს სასწა-
ვლო პროგრამა და ზრდასრულ მოსახლეობას პრო-
ფესიული და პიროვნული განვითარების კურსების 
ფართო არჩევანს სთავაზობენ. ისინი, ასევე, ახო-
რციელებენ შესაძლებლობების განვითარებისა და 
ცნობიერების ამაღლების პროექტებს, სოციალური 
თუ სამოქალაქო განათლების სხვადასხვა ინიცი-
ატივებს.74 ცენტრების ოპერირების მდგრადობის 
უზრუნველსაყოფად, მათ ბაზაზე, ადგილობრივ მუ-
ნიციპალიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, 
ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები შეიქმნა. 
ცენტრები, როგორც თვით-დაფინანსებით (ფასიანი 
კურსების საშუალებით), აგრეთვე, ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა და საერთაშორისო ორგანიზა-
ციების ფინანსური მხარდაჭერით ფუნქციონირებს. 

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ისტო-
რიაში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მოვლენად 2014 
წელს საქართველოს ზრდასრულთა განათლების 
ქსელის (GAEN) ჩამოყალიბება იქცა. ქსელი DVVI-ის 
და ზრდასრულთა განათლების ცენტრების ინიცი-
ატივით შეიქმნა და მიზნად საქართველოში ზრდას-
რულთა განათლების განვითარება, ზრდასრულთა 
განათლების მომწოდებლების მხარდაჭერა და მათი 
სახელით ადვოკატირება დაისახა. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სა-
განმანათლებლო აქტივობები საქართველოში, რო-
გორც წესი, სამოქალაქო განათლებას უკავშირდება 
(დემოკრატია, აქტიური მოქალაქეობა, გენდერული 
საკითხები, გარემოს დაცვა, ტოლერანტობა და სხვა).

74 იქვე.
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მმართველი სტრუქტურები 

ზრდასრულთა განათლების საკითხების მთა-
ვარი მმართველი ორგანო ქვეყანაში განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროა. ზრდასრულთა გა-
ნათლების საკითხები იმართება ზრდასრულთა გა-
ნათლების განყოფილებაში, რომელიც 2019 წელს 
პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტა-
მენტის ფარგლებში შეიქმნა. 

მეორე ცენტრალური აქტორი განათლების ხარის-
ხის განვითარების ეროვნული ცენტრია, რომელიც სა-
მინისტროს ქვემდებარე სტრუქტურაა. ზრდასრულთა 
განათლების კუთხით მნიშვნელოვან როლს ცენტრის 
ორი დეპარტამენტი ასრულებს, ესენია: პროფესიული 
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტა-
მენტი და კვალიფიკაციის განვითარების განყოფი-
ლება. პროფესიული განათლების უზრუნველყოფის 
დეპარტამენტი პასუხისმგებელია ავტორიზაციისა და 
აკრედიტაციის პროცესებზე, პროფესიული განათ-
ლების პროგრამების მონიტორინგსა და კონტროლზე 
და სტანდარტების შემუშავება-გაუმჯობესებაზე; კვა-
ლიფიკაციის განვითარების განყოფილება კი პასუ-
ხისმგებელია ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 
განვითარებაზე, პროფესიული სტანდარტებისა და 
პროფესიული განათლების პროგრამების (მოდულები 
და კურიკულუმები) შემუშავების მეთოდოლოგიისა და 
წესების ჩამოყალიბებაზე, წინარე განათლების აღია-
რების მიდგომების განვითარებასა და ხელშეწყობაზე. 

უკანასკნელ პერიოდში, ზრდასრულთა განათლე-
ბის საკითხებში, ასევე, ჩაერთო შრომისა და და-
საქმების პოლიტიკის დეპარტამენტი. დეპარტამენ-
ტის მიერ განსაზღვრული პოლიტიკების დანერგვას 
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 
ახორციელებს. არსებობს, აგრეთვე, ახალგაზრდო-
ბის სააგენტო, რომელიც ახალგაზრდებთან (18-29 
ასაკობრივი ჯგუფი) დაკავშირებული საკითხების 
ფართო სპექტრში ჩაერთო, მათ შორის სწავლისა და 
განვითარების საკითხებში. 

IV. სამართლებრივი ჩარჩო და მმართველი 
სტრუქტურები 

სამინისტრო და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ-
ველო პალატა ერთობლივად გეგმავენ ახალი საა-
გენტოს „უნარები საქართველოს” (Skills Georgia) 
დაარსებას, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორე-
ბის პარტნიორობას დაეფუძნება. სააგენტო ეკო-
ნომიკის, შრომისა და რეგიონული განვითარების, 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროებისა და მათი 
ყველაზე მსხვილი წევრი ბიზნეს ორგანიზაციე-
ბის ზედამხედველობით იმუშავებს. პასუხისმგებ-
ლობის ამგვარი გაზიარების მოდელი ექსპერიმე-
ნტულია. ახალი სააგენტოს ფოკუსი სხვადასხვა 
სფეროები იქნება, როგორიცაა, კვალიფიკაციების 
განვითარება (მათ შორის, პროფესიული სტანდა-
რტები, განათლების სტანდარტები – პროფესი-
ული განათლების ეროვნული კურიკულუმისთვის, 
სასწავლო რესურსები და შეფასების ინსტრუმე-
ნტები), ინსტიტუციური განვითარება, ინკლუ-
ზიური განათლება და სტუდენტური სერვისები, 
სამუშაო პროცესში პრაქტიკული სწავლება, სე-
რვისების განვითარება, კვლევა და კომუნიკაცია. 
ამ სფეროებში ახალგაზრდები და ზრდასრულები 
თანაბრად იქნებიან გათვალისწინებული. ჯერ გა-
მოკვეთილი არ არის, როგორ გაიმიჯნება პასუხის-
მგებლობები სამინისტროსა და სააგენტოს შორის 
და სად მოექცევა ზრდასრულთა განათლების სა-
კითხები. 

მომავალში, ზრდასრულთა განათლების საკითხე-
ბის მართვაში მოსალოდნელია მუნიციპალიტეტე-
ბის როლის ზრდა, განსაკუთრებით ინფრასტრუქ-
ტურისა და დაფინანსების უზრუნველყოფის მხრივ. 
კანონით, მუნიციპალიტეტებს კულტურისა და სო-
ციალური საკითხების დარგში არაფორმალური გა-
ნათლების ხელშეწყობის კომპეტენცია გააჩნიათ. 
თუმცა, დღესდღეობით, მათი აქტიური ჩართულობა 
ზრდასრულთა განათლებაში, ძირითადად, ცენტრა-
ლური მთავრობის იმ დებულებებით ფერხდება, 
რომლებიც სხვა საბიუჯეტო პრიორიტეტებს სა-
ხავს. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ, 
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მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ არსებულ საგან-
მანათლებლო შეთავაზებებთან დაკავშირებით (მა-
გალითად, ზრდასრულთა განათლების ცენტრებში 
არსებული შეთავაზებები) მოქალაქეთა ცნობიერე-
ბის ამაღლებასა და მათ ინფორმირებაში. საკმარისი 
თავისუფლებისა და ბიუჯეტის მოქნილობის პირო-
ბებში, მუნიციპალიტეტებს თავად, ან ადგილობრივ 
ზრდასრულთა განათლების ინსტიტუტებთან თანა-

მშრომლობით, შეუძლიათ, აქტივობები განახორცი-
ელონ. მეორე მხრივ, მათ შეუძლიათ, ღირებული 
შუამავლის როლი ითამაშონ იმ ეროვნული პროგ-
რამების განხორციელებაში, რომელთა შინაარ-
სიც ცენტრალურ დონეზე განისაზღვრება. ინტერ-
ვიუებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 
წარსულში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი აქტიურად 
აფინანსებდა მასწავლებლების გადამზადებას.

2007 წლის პროფესიული განათლების შესახებ 
კანონში არაერთი ცვლილება შევიდა, თუმცა 2018 
წელს იგი ძალადაკარგულად გამოცხადდა და ძალაში 
შევიდა ახალი კანონი პროფესიული განათლების 

შესახებ, რომელიც სისტემაში არსებული ძირითადი 
ხარვეზების აღმოფხვრას ემსახურება. კერძოდ, ეს 
კანონი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა განათლების 
სისტემაში მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწა-

კანონები 

საქართველოში ზრდასრულთა განათლებას პირდაპირ ან ირიბად შემდეგი კანონები ეხება: 
• კანონი ზოგადი განათლების შესახებ1

• კანონი პროფესიული განათლების შესახებ2

• კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ3 
• კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ4 
• კანონი დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ5, რომელიც არაპირდაპირაა დაკავშირებული 

ზრდას რულთა განათლებასთან საქართველოში. 
მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლა ყველასთვის – ზოგადი განათლების შესახებ კანო

ნის ძირითადი პრინციპია. მუხლი 3.2.a) სახელმწიფო პოლიტიკის სფეროში ზოგადი განათლების 
ძირითად მიზნებში აღნიშნავს „ზოგადი განათლების ღიაობასა და თანაბარ ხელმისაწვდომობას 
ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში”. მუხლი 9 მიუთითებს, რომ ყველას აქვს სრული 
ზოგადი განათლების მიღების თანაბარი უფლება და განმარტავს, რომ „ზოგადი განათლების მი-
ღება შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნეს ალტერნატიული ფორმებით, სამინისტროს მიერ დადგე-
ნილი წესით, მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებებისა და შრომითი და ოჯახური პირობების 
გათვალისწინებით“. ამით კანონი უფლებას უტოვებს ზრდასრულებს, რომ საბაზისო განათლებაში 
არსებული დანაკლისი უკვე ზრდასრულ ასაკში აინაზღაურონ. 

1 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2005), საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ 
Legislative Herald of Georgia (2005), Law of Georgia on General Education 
2 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2008), საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 
Legislative Herald of Georgia (2018), Law of Georgia on Vocational Education 
3 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2010), საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების 
შესახებ Legislative Herald of Georgia (2010), Law of Georgia on Education Quality Improvement 
4 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2004), საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 
Legislative Herald of Georgia (2004), Law of Georgia On Higher Education 
5 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2020), საქართველოს კანონი დასაქმების მხარდაჭერის შესახებ 
Legislative Herald of Georgia (2020), Law on Employment Support 
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ვლის პრინციპების უკეთ დანერგვისთვის (მთელი 
ცხოვრების განმავლობაში სწავ ლის ხელშეწყობა 
და განათლებაზე თანასწორი წვდომა ყველასთვის). 
კონკრეტულად, კანონს, ფორ მალური განათლების 
განსაზღვრებასთან ერთად, „ინფორმალური გა-
ნათლების“ განსაზღვრებაც შემოაქვს, რომელიც 
ყოველთვის გაურკვევლობასა და აზრთა სხვა-
დასხვაობას იწვევდა პროფესიული განათლების 
პოლიტიკებში (მუხლი 3.b). ადრე ეს ტერმინი ნახ-
სენები იყო სტრატეგიულ დოკუმენტებში, თუმცა, 
კანონით არასდროს არ იყო განსაზღრული. გარდა 
ამისა, პროფესიული განათლების შესახებ ახალი 
კანონი პროფესიული განათლების პროგრამის კრი-
ტერიუმებს უსადაგებს ეროვნული საკვალიფიკა-
ციო ჩარჩოს დონეებს (მუხლი 6). ამრიგად, კანონი 
აღიარებს ზრდასრულ მოსწავლეთა პროფესიული 
განათლების საჭიროებებს და რაც ყველაზე მნიშ-
ვნელოვანია, პროფესიული განათლების შესახებ 
ძველ კანონში არსებული ჩიხების აღმოფხვრას ემ-
სახურება. კერძოდ, 2018 წლამდე, მათ, ვისაც სკო-
ლის 9 კლასი ჰქონდათ დამთავრებული, დაწყებითი 
პროფესიული განათლების სისტემაში სწავლის გაგ-
რძელება შეეძლოთ. თუმცა, თუ ამ ეტაპის გავლის 
შემდეგ, მოსწავლეებს უფრო მაღალი დონის პრო-
ფესიული განათლების ან უმაღლესი განათლების 
მიღება მოუნდებოდათ, ისინი ჯერ ზოგადი განათ-
ლების სისტემაში უნდა დაბრუნებულიყვნენ, და-
ემთავრებინათ საშუალო სკოლა (მე-12 კლასამდე) 
და შემდეგ გაეგრძელებინათ სწავლის სასურველი 
ეტაპი. ახალი კანონი კი პროფესიული განათლების 
დაწყებით ეტაპზე მყოფ მოსწავლეებს საშუალებას 
აძლევს, პარალელურად მიიღონ ზოგადი საშუალო 
განათლება. შედეგად, მათ უმაღლესი განათლების 
გაგრძელება შეფერხების გარეშე შეუძლიათ. 

საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის 
განვითარების შესახებ იურიდიულ ბაზას განსა-
ზღვრავს განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მე-
ქანიზმებისთვის. კანონი განათლების ხარისხის გან-
ვითარებასა და საგანმანათლებლო პროგრამების 
ავტორიზაციაზე პასუხისმგებელ ძირითად სტრუქ-
ტურად განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვ ნულ ცენტრს ასახელებს. კანონი, აგრეთვე, 

აყა ლიბებს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტან - 
დარტებს და იმ ინსტიტუტებს განსაზღვრავს, რო-
მელთაც ავტორიზაციის მიღების უფლება აქვთ.

უმაღლესი განათლების სფეროს არეგულირებს სა-
ქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. 
იგი, აგრეთვე, ეფუძნება ევროკავშირთან ასოცირე-
ბის დღის წესრიგით75 საქართველოს მთავ რობის მიერ 
აღებულ ვალდებულებებს, ბოლონიის პროცესს და 
ევროპის უმაღლესი განათლების ჩარ ჩო დოკუმენტს.

2020 წლის 14 ივლისს საქართველოს პარლამენ-
ტმა მიიღო კანონი დასაქმების ხელშეწყობის შესა
ხებ. კანონი განსაზღვრავს დასაქმების პოლიტიკის 
საკვანძო კონცეფციებს, როგორიცაა „უმუშევარი“, 
„სამუშაოს მაძიებელი“, „დასაქმება“. ზრდასრულთა 
განათლებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია 
იმის აღნიშვნა, რომ კანონი, ასევე, ისეთ ტერმინებ-
საც განსაზღვრავს, როგორიცაა „პროფესიული 
ორიენტაცია“ და „აქტიური ზომები შრომის ბაზარ-
ზე”. კანონი ახლად დაფუძნებული დასაქმების მხარ-
დაჭერის სახელმწიფო სააგენტოს ფუნქციებსაც 
აყალიბებს, რომლებიც სხვა ფუნქციებთან ერთად, 
სამუშაოს მაძიებლებისთვის მოკლევადიანი პროფე-
სიული ტრენინგებისა და გადამზადების კურ სების 
შეთავაზებას მოიცავს. 

პოლიტიკის დოკუმენტები 

დღეს განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი 
სტრატეგია 2017–202176 განათლების სფეროს საერ-
თო სტრატეგიული დოკუმენტია. სტრატეგია 2017 
წელს დამტკიცდა. დოკუმენტში ჩამოყალიბებულია 
მრავლისმომცველი ხედვა განათლების ყველა დო-
ნისთვის: სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და 
უმაღლესი განათლება, ზრდასრულთა განათლება, 
მეცნიერება და კვლევები. სტრატეგიის საერთო 
მიზანია: „მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის 
პრინციპზე დაფუძნებული, ხელმისაწვდომი და ხა-
რისხიანი განათლებისა და მეცნიერების სისტემის 
75 ევროსაბჭო (2014). 2014 წლის 16 ივნისის 
გადაწყვეტილება Decision of 16 June 2014 ევროკავშირის 
ოფიციალური ჟურნალი L 261/1
76 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2017)
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განვითარება, რომელიც ქვეყნის ყველა მოქალაქეს 
უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის მდგრადი შე-
დეგების მიღწევის შესაძლებლობით და ხელს შეუ-
წყობს საქართველოს ჩამოყალიბებას უმაღლესი გა-
ნათლებისა და კვლევის რეგიონულ ცენტრად“.

სტრატეგიის კონკრეტული მიზანია, ხელმისაწ-
ვდომობა გაზარდოს განათლების ყველა დონეზე 
– სკო ლამდელ, საშუალო და უმაღლეს განათლება-
ზე. სტრატეგია, ასევე, ითვალისწინებს პროფესიულ 
სას წავლებლებში ჩარიცხვის მაჩვენებლის გაზრდას, 
უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას 
და მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების 
სისტემის მოდერნიზაციას ქვეყნის მდგრადი განვი-
თარების ხელშეწყობისთვის. 

ეს სტრატეგია, აგრეთვე, ითვალისწინებს პროფე-
სიული განათლების სისტემის მოდულურ რესტრუქ-
ტურიზაციას, რადგან მოდულებისგან შედგენილი 
საგანმანათლებლო პროგრამა „კარგ საფუძველს 
ქმნის ზრდასრულთა სწავლებისთვის” – მოდულე-
ბით სწავლა კონკრეტულ საკითხებზე ფოკუსირე-
ბის საშუალებას იძლევა. 

პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა, მთელი ცხოვრების მანძილზე 
სწავ ლის პრინციპებზე დაყრდნობით, შეჯამებულია 
სტრატეგიულ მიზანში #2 – პროფესიული განათ-
ლების ნაწილში. ერთიანი სტრატეგია ხაზს უსვამს 
განათლების ძალისხმევის გავლენას მდგრადი სო-
ციალური და ეკონომიკური განვითარებისთვის და 
„საქართველო 2020“ სტრატეგიით განსაზღვრული 
მიზნების მისაღწევად. 77

სტრატეგია აღნიშნავს, რომ მთელი ცხოვრების მან-
ძილზე სწავლის დანერგვა საკვანძოა ახალი ეკონომი-
კისთვის, რადგან ეკონომიკა სულ უფრო დამოკიდე-
ბული ხდება ციფრულ, უცხო ენაზე კომუნიკაციისა 
და ინტერპერსონალურ უნარებზე. მათი განვითარება 
უნდა მოხდეს უფრო ასაკიან ჯგუფებშიც, კერძოდ, 
მათში, ვისაც საბაზო და საშუალო განათლება უკვე 
დასრულებული აქვთ. სტრატეგია იმასაც აღნიშნავს, 
რომ საჭიროა ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გა-
ტარება მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის შესაძ-

77 საქართველოს მთავრობა (202b). საქართველოს 
სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 
საქართველო „2020“, “GEORGIA 2020” 

ლებლობების განვითარებისთვის. სტრატეგია ამბობს, 
რომ ამის მისაღწევად, უნდა განახლდეს ეროვნული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩო და შეიქმნას და დაინერგოს 
პროცედურები უმაღლეს განათლებაში პროფესიული 
განათლების კრედიტების აღიარებისთვის. 

სტრატეგიის განხორციელების შეფასება და მო  ნი -
ტორინგი განათლებისა და მეცნიერების სტრა ტეგიის 
2019 წლის სამოქმედო გეგმაში განსაზ ღვრული შე-
დეგების ინდიკატორებით ხორციელ დე ბა78. პროფე-
სიული განათლების განვითარე ბის სტრატეგიულ 
მიზანს #2 ხუთი ქვე-მიზანი აქვს, თუმცა მათგან არც 
ერთი არ შეეხება ზრდასრულთა ინკლუზიას ან ასა-
კიანი მოსახლეობისთვის განათლების შესაძლებლო-
ბების შეთავაზებას. საინტერესოა, რომ საგანმანათ-
ლებლო პროგრამებში ზრდასრულთა ჩარ თუ ლობის 
გაზრდა ნახსენებია სტრატეგიის შეს რუ ლების შუა-
ლედური შეფასების ანგარიშში, შედე გების ინდიკა-
ტორში #2.79 შეფასება ეყრდნობა საქ სტატის მიერ 
ჩატარებულ კვლევას, რომლის თანახ მად, 2017 წელს 
ზრდასრულთა 1.7% მონაწი ლეობდა საგანმანათ-
ლებლო პროგრამებში. კონკრე ტული მინიშნებე-
ბის არარსებობის გამო, გურკვევე ლი რჩება, რო-
გორ შედ გა ეს მაჩვენებელი და მოი ცავს თუ არა ის 
არაფორ მალური განათლების პრო ცესებში მონაწი-
ლეობასაც (მეტი ინფორმაცია ზრდას რულთა მონა-
წილეობის შესახებ იხილეთ მე-8 თავში).

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარ-
მომადგენელთან ინტერვიუს შედეგად გაირკვა, 
რომ ზრდასრულთა განათლების მკაფიო პოლიტი-
კისა და სტრატეგიის შემუშავება დღესდღეობით არ 
იგეგმება. სამინისტროს ხედვით, ეს არ შეესაბამება 
განათლების ინკლუზიურ მიდგომას. ზრდასრულთა 
განათლება უმჯობესია, ეროვნული უნარების გან-
ვითარების სტრატეგიის ფარგლებში მოექცეს. ამ-
გვარად, ზრდასრულთა და ახალგაზრდების განათ-
ლების მნიშვნელობა ერთმანეთთან გათანაბრდება. 

78 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2017)
79 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, 
სამინისტრო (2019). 2017-2021 განათლებისა და 
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგიის დანერგვის 
შუალედური შეფასება Midterm Evaluation of the 
Implementation of Unified Strategy for Education and 
Science 2017-2021 
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განათლებისა და მეცნიერების ერთიან სტრატეგი-
აში მოყვანილი ამოცანები 2013 – 2020 პროფესული 
განათლების სტრატეგიასაც80 ეფუძნება, რომელიც 
2013 წელს დამტკიცდა. პროფესიული განათლების 
სტრატეგია ერთადერთი სტრატეგიული დოკუმენტი 
იყო, რომელიც ძალაში რჩებოდა ერთიანი სტრა-
ტეგიის შემუშავების შემდეგაც, რაც მიუთითებს 
იმაზე, რომ საქართველო პროფესიული განათლების 
სექტორის განვითარებას მაღალ პოლიტიკურ მნიშ-
ვნელობას ანიჭებს. საქართველოს პროფესიული გა-
ნათლების რეფორმის სტრატეგია 2013-2020 მიზნად 
ისახავს პროფესული განათლების გაუმჯობესებულ 
ინფრასტრუქტურას, პროფესიული განათლების 
პროგ რამების გაზრდილ ხარისხს, კურსდამთავრე-
ბულთა სრულ დასაქმებასა და პროფესიული განათ-
ლების ინსტრუქტორთა ძლიერ კადრებს. 

უკანასკნელ წლებში პროფესიული განათლების 
სისტემამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა.81 
იგი საგნობრივი პროგრამებიდან მოდულურ კური-
კულუმზე გადავიდა. ეს უკანასკნელი კი პროფე-
სიული საგანმანათლებლო კურსის სასწავლო მო-
დულებად დაყოფას გულისხმობს. სერტიფიკაციის 
მისაღებად სტუდენტებს ყველა მოდულის გავლა არ 
ევალებათ. მათ შეუძლიათ, მხოლოდ ერთი მოდული 
ან მოდულების კომბინაცია გაიარონ და შესაბამისი 
ნაწილობრივი კვალიფიკაცია მიიღონ. მეორე მნიშ-
ვნელოვანი ნაბიჯი დუალური პროგრამების შემო-
ღებაა, რომლებიც პრაქტიკულ სამუშაო გარემოში 
უზრუნველყოფს სასწავლო შედეგების, მინიმუმ, 
50%-იან მიღწევას (მეტი ინფორმაცია პროფესიული 
პროგრამების შესახებ მოცემულია მე-7 თავში).

დღეს პროფესიული განათლების 2013-2020 სტრა- 
ტეგია მოძველებულად ითვლება და მის განახლებაზე 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფე-
80 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2013). პროფესიული განათლების 
განვითარების სტრატეგია 2013-2020, Vocational 
Education and Training Development Strategy for 2013-2020 
81 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2020), 2017-2021 განათლებისა და 
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგიის, პროფესიული 
განათლების სამოქმედო გეგმის დანერგვის 2019 წლის 
ანგარიში. Report on the Implementation of Vocational 
Education Action Plan 2019 for the Unified Strategy on 
Education and Science (2017-2021) 

სიული განათლების დეპარტამენტი მუშაობს, რათა 
სტრატეგიაში პროფესიული განათლების ახალ კა - 
ნონში შესული მნიშვნელოვანი ცვლილებები აისახოს. 

ზრდასრულთა განათლების სფეროს განვითარე-
ბასთან უშუალოდ დაკავშირებული უკანასკნელი 
სიახლე ზრდასრულთათვის მოკლევადიანი სასწავ-
ლო კურსების შემოღებაა. მოკლევადიანი კურსების 
შეთავაზება პროფესიული განათლების შესახებ 
ახალი კანონის მიღებამდეც იყო შესაძლებელი, 
თუმცა, მაშინ ისინი ფორმალური განათლების ნა-
წილად არ ითვლებოდა და არც შესაბამისი სერ-
ტიფიკატები გაიცემოდა. პროფესული განათლების 
ახალ სისტემაში, პროფესიული განათლების ზოგად 
დიპლომირებულ კურსებთან ერთად (საშუალოდ 
2-3 წლიანი პროგრამა), უკვე შესაძლებელია მოკ ლე-
ვადიანი (3 თვემდე) პროფესიული კურსების გავ ლა 
და ფორმალური კვალიფიკაციის მიღება. სასწავლო 
კურსების მომწოდებელთა რაოდენობა იზრდება 
და მათ რიცხვში ახლა კერძო დაწესებულებები და 
არაფორმალური მომწოდებლებიც შეიძლება, შედი-
ოდნენ, თუკი ისინი შესაბამის ავტორიზაციას გაივ-
ლიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლი ლება, 
რადგან ახლა შეიძლება, მომწოდებელი ნე ბისმიერი 
იურიდიული პირი (მათ შორის, კერძო კომ პანიები 
და არაფორმალური მომწოდებლები) იყოს. 

მომწოდებლების რიგების გაფართოებამ მათი 
ლიცენზირების პროცედურების შემუშავების აუცი-
ლებლობა დააჩქარა. აუცილებელია, მომწოდებლე-
ბი განათლების ეროვნულ სტანდარტებს შეესა ბა  - 
მებოდნენ. შედეგად, მთავრობამ მიიღო და დ გენი - 
ლება # 131, რომელიც არეგულირებს მოკლე 
ვადიანი პროფესიული სწავლების/გადამ ზადების 
კურსების ჩატარებისთვის უფლე ბის მიღების 
პროცედურებს და ტრენინგ პრო ვაიდერად აღია
რების წესებსა და პირობებს82. დადგენილებაში 
წერია, რომ მოკლევადიანი პრო ფე სიული კურსების 

82 საქართველოს მთავრობის 131-ე დადგენილება 
პროფესიული ტრენინგის და გადამზადების კურსების 
ჩატარების უფლების მიღების პროცედურების შესახებ. 
აგრეთვე, ტრენინგ პროვაიდერად აღიარების წესები და 
პირობები. Government of Georgia, Decree No. 131 about 
the procedures for obtaining the right to implement short-
term vocational training/retraining courses and rules and 
conditions to be acknowledged as a training provider 
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მიწოდება ნებისმიერ იურიდიულ პირს შეუძლია, 
რომელიც ხარისხის დადგენილ სტანდარტებს აკმა - 
ყოფილებს. დადგენილება იმ ნაბიჯებსა და პრო - 
ცედურებს განსაზღვრავს, რო მელიც აპლიკანტმა 
უნდა გაიაროს. განათლების ხარისხის განვი თა- 
რების ეროვნული ცენტრი პა სუ ხისმგებელია მოწო - 
დებული სასწავლო პროგ რა მების გადამოწ მებაზე 
და სახელმწიფო სტან  და რ ტებთან მათი თავსება-
დობის დადგენაზე. პრო ფესიული განათ ლების დე - 
პარ ტა მენტი მართავს აკრედიტებული მომწოდებ-
ლების მონაცემთა ბაზას, რომელშიც ე.წ. „ტრენინგ 
კომპანიებიც“ შედიან. 

უკანასკნელ ათწლეულში უმაღლესი განათლე-
ბის სისტემამ მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია 
განიცადა. ევროპის უმაღლესი განათლებისა და, 
აგრეთვე, კვლევის ევროპულ სივრცეებში ინტეგრა-
ციის მიზნით, ასევე, განათლების ხარისხის გაუმჯო-
ბესებისა და საქართველოს უმაღლესი განათლების 
სისტემის ინტერნაციონალიზაციისთვის, მნიშვნე-
ლოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, ესენია: სამსაფეხური-
ანი უმაღლესი განათლების შემოღება, კრედიტების 
ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტე-
მის დანერგვა, ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და 
გარე სისტემების ამოქმედება, ეროვნული საკვალი-
ფიკაციო ჩარჩოს შექმნა, ევროკავშირის ერაზმუსის 
პროგრამაში მონაწილეობით სტუდენტთა და აკადე-
მიური პერსონალის მობილობის უზრუნველყოფა. 

უმაღლესი განათლების სისტემაში შესული ზო-
გიერთი უახლესი ცვლილებაა სახელმწიფო დაფი-
ნანსების ფიქსირებული საგრანტო მოდელის – ე.წ. 
ვაუჩერული სისტემის შემოღება, უმაღლესი განათ-
ლების სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების 
ინიცირება, უმაღლესი განათლების დაწესებულებე-
ბის ავტორიზაციის სტანდარტებისა და კრიტერიუ-
მების დანერგვა, საგანმანათლებლო პროგრამების 
აკრედიტაციის პროცედურების შემუშავება.83

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვ
ნული ცენტრი ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარ- 
ჩოს განვითარებაზეა პასუხისმგებელი84. ეროვნული 

83 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2017)
84 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრი, ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო, ვებგვერდი 
The National Qualifications Framework 

საკვალიფიკაციო ჩარჩო განახლდა და ლოკალურ 
კონტექსტს მოერგო 2019 წელს. მისი მიზანი სხვა-
დასხვა საგანმანათლებლო დონეების ერთ ჩარჩოში 
მოქცევა და ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 
ევროპის საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან თავსება-
დობის უზრუნველყოფაა. სხვა მსხვილი ამოცანა 
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს განახლება 
და შედეგზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემუშავების, კვალიფიკაციების გამ-
ჭვირვალობისა და მათი აღიარების მხარდაჭერაა. 
კვალიფიკაციების შინაარსი ცენტრის მიერ შემუ-
შავებული პროფესიული სტანდარტებისა და ერო-
ვნული ჩარჩოს პროგრამების მიხედვით განისა-
ზღვრება. მოსალოდნელია, რომ ახალი ეროვნული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩო ხელს შეუწყობს გამტარი-
ანობას ქვე-სექტორებს შორის, გაზრდის კვალიფი-
კაციებისა და შრომის ბაზრის საჭიროებების თავ-
სებადობას, ხელს შეუწყობს განათლების ხარისხის 
უზრუნველყოფას და გაზრდის კვალიფიკაციების 
შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობას.

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს განვითა-
რების მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ჯერ კიდევ 
არსებობს ეკონომიკური საქმიანობის რამდენიმე 
სფერო, რომელშიც პროფესიული სტანდატები გან-
საზღვრული არ არის. ამ გამოწვევას საფუძვლად კუ-
რიკულუმისა და საგანმანათლებლო სტანდარტების 
შემუშავებაში კერძო სექტორის ჩართულობის ნაკ-
ლებობა უდევს. 2009 წელს შექმნილ პროფესიული 
განათლების ეროვნულ საბჭოს ამ საკითხზე რეაგი-
რება უნდა მოეხდინა, თუმცა ის ეფექტური ორგანო 
არ აღმოჩნდა და ფუნქციონირება შეწყვიტა.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრი, აგრეთვე, წარმართავს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ავტორიზაციისა და ამ დაწე-
სებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების 
აკრედიტაციის პროცესს. ფორმალური განათ-
ლების ყველა მომწოდებელი ქვეყანაში (როგორც 
კერძო, ასევე სახელმწიფო) პერიოდულ ავტო-
რიზაციასა და აკრედიტაციას ექვემდებარება.  
ცენტრი ფორმალური და ინფორმალური სწავლის 
პროცესის ვალიდაციასაც არეგულირებს. ჭეშმა-
რიტი „სწავლის საზოგადოების“ პრე-რეკვიზიტი 
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ისეთი სისტემის შექმნაა, რომელიც ინდივიდებს 
იმის დოკუმენტირების საშუალებას აძლევს, რაც 
ფორმალური საგანმანათლებლო სისტემის მიღმა 
ისწავლეს. ეს მნიშვნელოვანია, რათა მათ ამ ჩანა-
წერების გამოყენება კარიერული წინსვლისთვის და 
შემდგომი განათლებისთვის შეძლონ.85 არაფორ-
მალური წინარე განათლების აღიარება პროფესი-
ული განათლების რეფორმის ერთ-ერთი პრიორი-
ტეტული სფერო იყო. პროფესიული განათლების 
ახალმა კანონმა არაფორმალური განათლების აღი-
არების სამართლებრივი საფუძველი განსაზღვრა. 
კანონი აყალიბებს კავშირს ეროვნული საკვალიფი-
კაციო ჩარჩოს განვითარებასა და ინფორმალური 
განათლების აღიარების მექანიზმების შექმნას შო-
რის (მუხლი 2ე)86. 2018 წლამდე არაფორმალური და 
ინფორმალური განათლების ვალიდაცია მხოლოდ 
პროფესიული განათლების საწყის საფეხურამდე 
იყო შესაძლებელი (ეროვნული საკვალიფიკაციო 
ჩარ ჩოს დონე 3). პროფესიული განათლების შესა-
ხებ ახალი კანონი კი პროფესიული განათლების მე-4 
და მე-5 დონეების აღიარების შესაძლებლობასაც 
იძლევა. სახელმწიფო დადგენილება #188 არაფორ-
მალური და ინფორმალური განათლების შედეგების 
აღიარების შესახებ87 დეტალურ პროცედურას გან-
საზღვრავს ამ პროცესისთვის. აღიარების პროცესი 
ოთხი ეტაპისგან შედგება: იდენტიფიცირება, დოკუ-
მენტირება, შეფასება და სერტიფიცირება.88

ფორმალური განათლების სისტემის გარდა, ზრდა-
ს რულთა განათლების სხვა მნიშვნელოვანი კომპო-
ნენტი უმუშევართა და სამუშაოს მაძიებელთათვის 

85 პროფესიული ტრენინგის განვითარების ევროპული 
ცენტრი CEDEFOP, ფორმალური და ინფორმალური 
სასწავლო პროექტების ვალიდაცია Validation of non-
formal and informal learning project website 
86 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2018), 
საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების 
შესახებ Law of Georgia on Vocational Education 
87 საქართველოს მთავრობა, 188 ნ დადგენილება 
არაფორმალური განათლების შედეგების აღიარების 
წესების განსაზღვრის შესახებ Government of Georgia, 
Decree No. 188n on the establishment of the rules for rec-
ognition of non-formal learning outcomes 
88 ი. წეროძე და სხვები (2019) საქართველო – ტურინის 
პროცესის ეროვნული ანგარიში, გვ. 38 Georgia – national 
Torino Process report

დასაქმების ხელშწყობის სახელმწიფო სააგენტოს 
ორგანიზებული ტრენინგები და გადამზადების 
კურსებია. პროგრამას საქართველოს დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაც-
ვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლი-
ტიკის დეპარტამენტი მართავს. სამუშაოს მა-
ძიე ბელ თათვის უნარების განვითარებისა და 
კვალი ფიკაციის შეცვლის შესაძლებლობის მიცემა 
შრო მისა და დასაქმების პოლიტიკის ეროვნული 
სტრა ტეგიის მნიშვნელოვანი მიზანია.89. 

სამუშაოს მაძიებელთა სწავლება მოკლევადიანი 
(3 თვემდე) პროფესიული კურსების საშუალებით 
ხდება, რომლებსაც 2019 წლამდე, მეტწილად, პრო-
ფესიული კოლეჯები ატარებდნენ. პროფესიული 
განათლების ახალი კანონის შემოღების შემდეგ, 
სამინისტროს მიერ დაფინანსებული მოკლევადი-
ანი ტრენინგ/გადამზადების კურსებიც გადაიხედა. 
2019 წლის #9 დადგენილებით, სამუშაოს მაძიე
ბელთა პროფესიული ტრენინგის, გადამზადებისა 
და კვალიფიკაციის შეცვლის სახელმწიფო პროგ
რამის დამტკიცების შესახებ90 ტრენინგის მომწო-
დებელთა შესაძლო სია გაიზარდა. ამ კურსების 
ჩატარება ნებისმიერ საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლებას (მათ შორის არაფორმალურ მომწოდებლებს) 
შეუძლია. ხდება, აგრეთვე, საგანმანათლებლო და-
წესებულებების წახალისება, რათა მათ ინდუსტ-
რიის წარმომადგეენლებთან ითანამშრომლონ. 

2020 წლიდან მოყოლებული, განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო და DVVI ზრდასრულთა 
ფორმალური, არაფორმალური და ინფორმალური 
განათლების დაფინანსების მეთოდოლოგიაზე მუ-
შაობენ. სამუშაოები 2021 წელს დასრულდება.

89 საქართველოს მთავრობა, შრომისა და დასაქმების 
პოლიტიკის ეროვნული სტრატეგია National Strategy of 
Labor and Employment Policy 
90 საქართველოს მთავრობა, 2019 წლის მე-9 
დადგენილება სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 
მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 
თაობაზე state program on job seekers’ professional train-
ing and retraining and requalification 

37

ზრდასრულთა განათლება საქართველოში  │ თვისებრივი კვლევა



V. დაფინანსება 

სახელმწიფო დანახარჯები 

საქართველოს სახელმწიფო დანახარჯები გა-
ნათლებაზე 2016-2018 წლებში საშუალოდ მშპ-ს 
3.5%-ს შეადგენდა91, რაც დაბალი მაჩვენებელია 
საერთაშორისო სტანდარტებთან შედარებით. თუმ-
ცა, როგორც მთლიანი სახელმწიფო დანახარჯის 
პროცენტული მაჩვენებელი, განათლებაზე გაწე-
ული ხარჯი თითქმის ორჯერ გაიზარდა 2012 – 2017 
წლებში – 7%-დან 13%-მდე.92 2019 წლის მარტში 
პრემიერ მინისტრმა განათლებაში და ადამიანური 
კაპიტალის განვითარებაში მასიური ინვესტირების 
შესახებ გააკეთა განაცხადი.93 2022 წლის ბოლოს-
თვის, განათლებაზე დანახარჯების წილი მშპ-ში 
6%-მდე უნდა გაიზარდოს. ამ მიზნის მისაღწევად 
მთავრობას დაგეგმილი აქვს, ბიუჯეტის 25%-მდე 
მიმართოს განათლებაში. 

უკანასკნელი მონაცემები სახელმწიფო საბიუ-
ჯეტო დანახარჯების შესახებ (მათ შორის ფუნქცი-
ური ჩაშლა სხვადასხვა სექტორის მიხედვით) 2017 
წლისაა და ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზეა 
ხელმისაწვდომი.94 

განათლებაზე გამოყოფილი 295 მილიონ ევროზე 
მეტის უდიდესი ნაწილი ზოგად განათლებაზეა მიმა-
რთული (იხილეთ გრაფიკი 1). იქიდან გამომდინარე, 
რომ ბიუჯეტში არ არსებობს სპეციალური მუხლი 
ზრდასრულთა განათლებასთან დაკავშირებით, ამ 
სფეროს ხარჯები, სავარაუდოდ, „პროფესიული გა-
ნათლებისა“ და „სხვა არაკლასიფიცირებული საგა-

91 იუნესკოს სტატისტიკის ინსტიტუტი UNESCO UIS, 
საქართველო, ინდიკატორი „სახელმწიფო დანახარჯები 
განათლებაზე, როგორც მშპ-ს პროცენტული 
მაჩვენებელი” 
92 რ. ლი და სხვა ავტორები (2019)
93 Agenda.ge, სტატია „სახელმწიფო პირობას დებს, 
ბიუჯეტის ერთი მეოთხედის ინვესტიცია ჩადოს 
განათლებაში“ Gov’t promises to invest 1/4th of budget in 
education 
94 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო (2017), 
სახელმწიფო ბიუჯეტის დანახარჯები, Georgian state 
budget expenditures 

ნმანათლებლო აქტივობების“ მუხლებშია შესული. 
პროფესიონალური განათლება საქართველოში 
გამოიყენება როგორც პროფესიული განათლების 
სინონიმი, რომელიც, თავის მხრივ, ზრდასრულთა 
განათლების მთავარ ფორმად აღიქმება (იხ. თავი I). 
ტერმინოლოგიაში არსებული ბუნდოვანება მონა-
ცემთა შეგროვებაზე ახდენს გავლენას. 

ამრიგად, ზრდასრულთა განათლებაზე და მის 
მრავალ ფორმასა და პროგრამაზე (ფორმალური, 
არაფორმალური, ინფორმალური) გაწეული სახელ-
მწიფო დანახარჯის ზუსტი კალკულაცია, ჯერჯე-
რობით, შეუძლებელია. ამ კვლევის მიზნებისთვის, 
ზრდასრულთა განათლების დაფინანსებაში, მხო-
ლოდ პროფესიულ განათლებაზე გაწეულ სახელ-
მწიფო დანახარჯებს შევეხებით. 

გრაფიკი 1: სახელმწიფო დანახარჯები  
განათლებაზე, ტიპის მიხედვით 

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია, 
 www.mof.ge მონაცემებზე დაფუძნებით.  
თანხები გადაყვანილია ევროში. 

პროფესიული განათლების დაფინანსებას 2013 
წლის სექტემბრის მთავრობის #244 დადგენილება 
არეგულირებს. დადგენილება სახელმწიფო პროფე 
სიული სასწავლებლების ვაუჩერული და პროგრამე- 

საქართველოს სახელმწიფო დანახარჯები 
განათლების ტიპის მიხედვით

2017

სხვა აქტივობები
71.273.261,70 �

კვლევა
10.075.472,00 �

საგანმანათლებლო 
სექტორის 

მხარდაჭერა
21.934.810,30 �

უმაღლესი განათლება
36.475.548,30 �

პროფესიული  
განათლება
8.618.909,20 �

ზოგადი  
განათლება
147.053.853,50 �
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ბის დაფინანსების ჩარჩოს განსაზღვრავს.95 ვაუჩე-
რული დაფინანსებით პროფესიულ სასწავლებლებს 
სასწავლო პროცესის ჩატარებისთვის აუცილებელი 
ხარჯების დაფარვა შეუძლიათ (მასწავლებელთა 
ხელფასების ჩათვლით). პროგრამული დაფინანსება 
პროფესიული სასწავლებლების შიდა და გარე თა-
ნამშრომლებს, აგრეთვე, საოპერაციო და ობიექტის 
მართვის ხარჯებს მოიცავს. სახელმწიფო აფინა-
ნსებს მოკლევადიან ტრენინგ პროგრამებსაც. ეს 
პროგრამები, შეიძლება, განახორციელოს სwაგანმა-
ნათლებლო დაწესებულების ან კერძო სამართლის 
იურიდიულმა პირმა, რომელიც კონკრეტულ სტა-
ნდარტებს აკმაყოფილებს (იხ. თავი VII). ავტორი-
ზაციის შემდეგ, კერძო დაწესებულებას შეუძლია, 
კონკრეტული პრიორიტეტული მიმართულებების 
დაფინანსების მოთხოვნით სახელმწიფოს მიმართოს. 
პრიორიტეტულ მიმართულებებს ყოველწლიუ-
რად განსაზღვრავს და ამტკიცებს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო. სახელმწიფო დაფინან-
სებასთან შედარებით, კერძო სექტორის/დამქირა-
ვებელთა, დონორთა და თავად მოსწავლეთა კონტ-
რიბუცია ძალიან მცირეა პროფესიულ განათლებაში.

2019 წელს დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველო-
ბის ფონდის (Good Governance Fund, GGF) მხარდა-
ჭერით დაიძრა რეფორმა სახელად „პროფესიული 
განათლების დივერსიფიცირებული დაფინანსების 
მექანიზმები”, რომლის ფარგლებშიც შესრულე-
ბაზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელები შე-
მუშავდა.96 პროექტის ერთ-ერთი დიდი მიღწევა 
იყო ის, რომ 2019 წელს კერძო პროფესიულ სასწა-
ვლებლებს პირველად გაუჩნდათ პრიორიტეტულ 
სფეროებში ვაუჩერული დაფინანსების მიღების 
შესაძლებლობა. შედეგად, კერძო პროფსასწავლებ-
ლების 234-მა სტუდენტმა იმ წელს სახელმწიფო 
დაფინანსებით ისარგებლა.97 მეტიც, ცვლილებები 
იმ უმაღლესი სასწავლებლების ადმინისტრაციულ 

95 ი.წეროძე და სხვა ავტორები (2019)
96 ო.დეასი და სხვა ავტორები (2019). პოლიტიკის 
შესაძლებლობები პროფესიული განათლების 
დაფინანსებისთვის საქართველოში, Policy Options for 
VET Financing in Georgia 
97 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2020)

ხარჯებსაც შეეხო, რომლებიც პროფესიულ საგან-
მანათლებლო პროგრამებს ახორციელებენ. ვაუჩე-
რული დაფინანსებით ახლა უკვე სასწავლებლების 
ადმინისტრაციული ხარჯების დაფარვაც შეიძლება, 
რაც დაფინანსების წინა მიდგომით არ დაიშვებოდა. 

ცხრილი 1: სახელმწიფო დანახარჯები  
პროფესიულ განათლებაზე, დანახარჯის  
ტიპის მიხედვით

ტიპი 2018 (ევრო98) 2019 (ევრო) 2020 (ევრო) 

ვაუჩერული 
დაფინანსება 3.521.291,02 € 4.701.387,67 € 6.057.373,86 € 

მათ შორის 
სახელმწიფო 3.521.291,02 € 4.686.451,48 € 5.547.671,64 € 

მათ შორის 
კერძო   0,00 €   15.010,88 €    509.702,22 € 

მიზნობრივი 
პროგრამები 3.203.161,20 € 4.506.468,55 € 4.360.113,46 € 

ტრენინგი და 
გადამზადება   0,00 €   79.969,35 €    193.387,65 € 

სულ: 6.724.452,22 € 9.287.825,57 € 10.610.874,97 € 

1 კვლევის მომზადების დროს ოფიციალური გაცვლითი კურსი იყო 1GEL=0.2489 EUR. 

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია, ეფუძნება განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2021 წლის თებერვალში 
მოწოდებულ მონაცემებს, თანხები გადაყვანილია ევროში.98

2013-2016 წლებში პროფესიული განათლების სა-
ხელმწიფო დაფინანსება 173%-ით გაიზარდა, რაც 
ამ სფეროთი სახელმწიფოს მზარდ დაინტერესებაზე 
მიუთითებს.99 2017 წელს, პროფესიული განათლების 
ბიუჯეტი, რომელიც 8.6 მილიონ ევროს აღემატე-
ბოდა, განათლებაზე სახელმწიფოს დანახარჯების 
დაახლოებით 3% იყო. 2018 წელს 6.7 მილიონ ევრო-
მდე შემცირების შემდეგ, სახელმწიფო დანახარჯები 
2019 წელს – 9.2 მილიონ ევრომდე, ხოლო 2020 წელს 
– 10.6 მილიონ ევრომდე გაიზარდა. მნიშვნელოვანი 
პროპორციული ზრდა იკვეთება კერძო ვაუჩერული 
დაფინანსებისა და ტრენინგის/გადამზადების მიმა-
რთულებით. მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ასევე, სახე-
ლმწიფო ვაუჩერული დაფინანსებაც.

98 კვლევის მომზადების დროს ოფიციალური გაცვლითი 
კურსი იყო 1 GEL = 0.2489 EUR.
99 ი.წეროძე და სხვა ავტორები (2019)
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კერძო სექტორის დანახარჯები 

ზრდასრულთა განათლებაზე კერძო 
სექტორის მიერ გაწეულ ხარჯებზე 
(მათ შორის შინამეურნეობებისა 
და კერძო კომპანიების) სანდო 
მონაცემები არ მოიპოვება. სახელმწიფო 
პროფესიულ სასწავლებლებში ყველა 
მოსწავლეს შეუძლია უფასოდ სწავლა, 
სწავლის ღირებულებას სახელმწიფო 
ვაუჩერები ფარავს. კერძო პროფესიულ 
სასწავლებლებში კი სწავლის 
ღირებულება, როგორც წესი, შერეული 
ფორმებით ფინანსდება – სახელმწიფოს 
დაფინანსებითა (პრიორიტეტული 
სექტორებისთვის) და მონაწილეთა 
გადასახადებით.100 

დონორები 

საქართველომ პროფესიული განათლების სისტე-
მის განვითარებისთვის მრავალმხრივი და ორმხრივი 
დონორების მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მიიღო (იხ.
თავი X). 2009 წლიდან მოყოლებული, ევროკავშირი 
საქართველოში პროფესიული განათლების ყვე-
ლაზე მსხვილი დონორია. ჯამში, ევროკავშირმა 97 
მილიონი ევროს ინვესტიცია განახორციელა ბიუ-
ჯეტსა და ტექნიკურ მხარდაჭერაში – დასაქმების, 
პროფესიული განათლების სექტორის რეფორმისა 
და უნარების განვითარების მიმართულებით.101 

მულტილატერალურ დონეზე მომზადების შე-
დეგად  2021 წლიდან ძალაში შედის 41.2 მილიონი 
ევროს მოცულობის სასესხო ხელშეკრულება აზიის 
განვითარების ბანკთან – „თანამედროვე უნარები 

100 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
საინფორმაციო პორტალი vet.ge, პროფესიული 
განათლების დაფინანსება, ვებგვერდი Vocational Educa-
tion Funding 
101 უ. ბარდაკი (2020), ადამიანთა განვითარების 
პოლიტიკები, საქართველო. ტურინის პროცესის 
შეფასება, ევროპის განათლების ფონდი Policies for 
Human Development Georgia. En ETF Torino Process 
Assessment. 

უკეთესი დასაქმებისთვის – პროფესიული განათ-
ლების სექტორის განვითარების პროგრამა”.102 

სხვა მნიშვნელოვანი მულტილატერალური ინი-
ციატივა მსოფლიო ბანკის 82.5 მილიონი ევროს 
მოცულობის სესხია ინოვაციების, ინკლუზიისა და 
ხარისხის განვითარების პროექტისთვის. 

ორმხრივ დონორებს შორის აღსანიშნავია დი-
დი ბრიტანეთის სახელმწიფო, რომელმაც კარგი 
მმართველობის ფონდის საშუალებით (Good Gover-
nance Fund GGF) 41.2 მილიონი ევრო გამოყო. 
ამ თანხით სამი მსხვილი პროექტი დაფინანსდა, 
რომელთა დანერგვასაც ამჟამად მსოფლიო ბანკი, 
ბრიტანეთის საბჭო და PricewaterhouseCoopers 
(PWC) საქართველო ახორციელებს. ამ პროექტების 
ფოკუსი პროფესიული განათლება, საჯარო და 
კერძო პარტნიორობის მექანიზმები და უმაღლესი 
განათლების ინსტიტუტებში მოკლევადიანი პრო-
ფესიული განათლების პროგრამებია. ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალუ-
რი სამინისტროს (BMZ) სახელით გერმანიის საერ-
თაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ (GIZ) 
30 მილიონი ევრო გაიღო სომხეთში, აზერბაიჯანსა 
და საქართველოში კერძო სექტორის რეგიონული 
განვითარებისა და პროფესიული განათლების 
პროგ  რამებში. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა 
– საქართველო 2014-2018 წლებში 13,2 მილიონი ევ-
როს მოცულობის პროექტი განახორციელა, რომლის 
დაფინანსება აშშ მთავრობამ გამოყო და რომე-
ლიც ინდუსტრიის ხელმძღვანელობით უნარებისა 
და სამუშაო ძალის განვითარებას შეეხებოდა. 
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სააგენტომ 2013 – 2022 წლებში 10.7 მილიონი ევრო 
გამოყო პროექტისთვის „პროფესიული განათლები-
სა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება სა-
ქარ თველოს სოფლის მეურნეობაში”, რომელიც 
სოფ ლის მეურნეობის სფეროში სამუშაო პროცესში  
წვრთნას შეეხებოდა. პროექტი გაეროს განვითა - 
რების პროგრამამ (UNDP) განახორციელა; და 
ბოლოს, დანიის სახელმწიფოს მიერ დაფინან - 
სებული ახალი პროექტი „ინკლუზიური შრო მის 
ბაზრები, საქართველოში სამუშაო ადგილების შე-

102 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (2020)
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საქმნელად“, რომელსაც ამჟამად ახორციელებს 
შრომის საერთაშირისო ოფისი და რომლის ბიუჯე- 
ტი 3.7 მილიონი ევროა. 

DVV International-ი, რომელიც საქართველოში 
ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით ყვე-
ლაზე დიდი მოთამაშეა, ფინანსურ მხარდაჭერას 
უწევს ზრდასრულთა განათლების 13 ცენტრს 
ქვეყნის მასშტაბით. ეს მხარდაჭერა, მეტწილად, 
ცენტრების ინსტიტუციურ და ადმინისტრაციულ 

ხარჯებზე და რამდენიმე პროგრამის განხორცი-
ელებაზეა მიმართული. 2019 – 2021 წლებში DVV 
Iinternational-მა თითქმის სამი მილიონი ევროს ინ-
ვესტირება შეძლო ზრდასრულთა განათლების ცენ-
ტრებისა და ზრდასრულთა განათლების სექტორის 
მხარდასაჭერად. ზრდასრულთა განათლების ცენ-
ტრების დაფინანსების სხვა წყაროებია ადგილობ-
რივი მუნიციპალიტეტები, სხვა დონორი ორგანიზა-
ციები და ფასიანი კურსებიდან შემოსავალი. 

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია

ცხრილი 2: დონორთა დაფინანსება, შეჯამება 

დონორი პროგრამა პერიოდი თანხა 

აზიის განვითარების ბანკი თანამედროვე უნარები უკეთესი 
დასაქმებისთვის  2021-დან 41.2 მლნ € 

დანიის სამეფოს მთავრობა 
ინკლუზიური სამუშაო ბაზრები 
საქართველოში სამუშაო ადგილების 
შესაქმნელად  

2020-დან 3.7 მლნ € 

DVV International-ი ზრდასრულთა განათლების ცენტრები 2019-დან 
დღემდე 

3 მლნ € 

ევროკავშირი უნარები დასაქმებისთვის (Skills4Jobs) 2009-დან 
დღემდე 97 მლნ € 

გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
საზოგადოება (GIZ) 

კერძო სექტორის განვითარება 
2013-დან 
დღემდე 30 მლნ € 

შვეიცარიის განვითრებისა 
და თანამშრომლობის 
სააგენტო  

სოფლის მეურნეობაში პროფესიული 
განათლებისა და ექსტენციის სისტემების 
მოდერნიზება საქართველოს სოფლის 
მეურნეობაში 

2013 – 2022 10.7 მლნ € 

დიდი ბრიტანეთის კარგი 
მმართველობის ფონდი 
(GGF) 

პროფესიული სწავლება, კერძო-საჯარო 
პარტნიორობა და პროფესიული განათლების 
მოკლევადიანი პროგრამები უმაღლეს 
სასწავლებლებში  

2015 – 2023 41.2 მლნ € 

აშშ მთავრობა, 
ათასწლეულის გამოწვევის 
ფონდი - საქართველო  

ინდუსტრიის ხელმძღვანელობით უნარებისა 
და სამუშაო ძალის განვითარება   2014 – 2019 13.2 მლნ € 

მსოფლიო ბანკი ინოვაცია, ინკლუზია და ხარისხი 2019 – 2026 82.5 მლნ € 
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პროფესიული ასოციაციები 

DVV International-ის საქართველოს წარმომა-
დგენლობა ქვეყნის ზრდასრულთა განათლების 
სექტორში ყველაზე მსხვილი არასამთავრობო მოთა-
მაშე და წამყვანი პროფესიული ორგანიზაციაა. DVV 
International-ის ოფისი თბილისში 2002 წელს გაიხსნა 
და დღეს არაერთ პროექტს ახორციელებს გერმა-
ნიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომ-
ლობის ფედერალური სამინისტროს, გერმანიის 
ფედერალური საგარეო საქმეთა ოფისის, ევროკავ-
შირისა და გაეროს სააგენტოების დაფინანსებით.103 
DVV International-ის მთავარი მიზანი ზრდასრულთა 
განათლების სისტემის განვითარების მხარდაჭე-
რაა, განსაკუთრებით არაფორმალური განათლების 
სფეროში. ორგანიზაცია ამ მიზანს ზრდასრულთა 
განათლების ადგილობრივი ორგანიზაციების ინ-
სტიტუციური განვითარების მხარდაჭერით, სიღა-
რიბის დაძლევასა და გარემოს მდგრად დაცვაზე 
მიმართული არაფორმალური განათლების პრო-
ექტებით, პოლიტიკურ წრეებსა და მოქალაქეებში 
საზოგადოების განვითრებისთვის ზრდასრულთა 
განათლების მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების 
ამაღლებით ახორციელებს. COVID-19 პანდემიურ 
სიტუაციაზე საპასუხოდ, DVV International-მა მო-
ახერხა ბევრი აქტივობის ონლაინ სივრცეში გადა-
ტანა. უკანასკნელი ონლაინ სასწავლო აქტივობები 
მოიცავდა ზრდასრულთა განათლების ცენტრების 
პროფესიული განათლების პედაგოგების ტრენინგს; 
აგრეთვე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტ-
როს პროფესიული განათლების დეპარტამენტისა 
და ზრდასრულთა განათლების განყოფილების, გა-
ნათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენ-
ტრის თანამშრომელთა ტრენინგებს დისტანციური 
სწავლების საკითხებზე.104 

საქართველოში, DVVI-ს ინიციატივით, ზრდას-
რულთა განათლების პირველი ცენტრები (იხილეთ 

103 DVVI Georgia website 
104 DVVI Georgia news website 

ქვემოთ) და საქართველოს ზრდასრულთა განათ-
ლების ქსელი (GAEN )105 დაარსდა. საქართველოს 
ზრდასრულთა განათლების ქსელი 2014 წელს 
შეიქმნა და ზრდასრულთა განათლების 13 ცენ-
ტრი გააერთიანა. ქსელი საქართველოს საზოგა-
დოებაში მთელი სიცოცხლის მანძილზე უწყვეტი 
სწავლისა და ზრდასრულთა განათლების პრინცი-
პების დანერგვისთვის და ამ პროცესებში ადგი-
ლობრივი და ეროვნული დონის პოლიტიკური მხა-
რეების ჩართვისთვის იღწვის. გარდა ამისა, ქსელი 
ტრენინგებსა და ვორქშოპებს ახორციელებს მისი 
წევრი ორგანიზაციების პროფესიული განვითარე-
ბისთვის და სასწავლო მასალებს შეიმუშავებს. უახ-
ლოეს წარსულში, ქსელმა შეიმუშავა მრავლისმომ-
ცველი ვებგვერდი106, რომელიც საქართველოს 
სხვადასხვა რეგიონში ზრდასრულთა ტრენინგების 
შესაძლებლობებზე აერთიანებს ინფორმაციას. 
პორ ტალი ამჟამად 241 ორგანიზაციისა და 2496 
კურსის შესახებ მოიცავს ინფორმაციას. როგორც 
მოსალოდნელი იყო, ამ კურსების უმეტესობა (79%) 
ხელმისაწვდომია თბილისში. 

2020 წელს, საქართველოს ზრდასულთა განათლე-
ბის ქსელმა, ზრდასრულთა განათლების 9 ცენტრ-
თან ერთად, ავტორიზაცია მიიღო „საბაზო კერვის“ 
პროფესიული სასწავლო პროგრამის დანერგვასა და 
კურსდამთავრებულებისთვის სახელმწიფოს მიერ 
დამტკიცებული სერტიფიკატის გაცემაზე.107

ამ სექციის დარჩენილი ნაწილი ინფორმაციას გვა-
წვდის საქართველოში ზრდასრულთა განათლების 
სხვა მსხვილ მომწოდებლებზე. ისინი კერძო, სახელ-
მწიფო და არა-სამთავრობო/არა-მომგებიან ორგანი-
ზაციებად არიან დაჯგუფებული. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ქვემოთ მოყვანილ მომწოდებელთა უმეტესობა 
მხოლოდ არაფორმალურ ან ინფორმალურ სწავლე-

105 GAEN website 
106 https://dvv.gaen.org.ge/en
107 DVVI საქართველო, სტატია ვებგვერდზე. სწავლა 
მთელი სიცოცხლის მანძილზე და სახელმწიფოს მიერ 
დამტკიცებული სერტიფიკატი, სექტემბერი 2020 Lifelong 
learning and the state-approved certificate 
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ბაზე არაა კონცენტრირებული. მათ დივერსიფიცი-
რებული პროფილი აქვთ, რომელიც სხვა მიმართუ-
ლებებთან ერთად ზრდასრულთა განათლებასაც 
მოიცავს. 

კერძო ან კომერციული 
მომწოდებლები 

კერძო უნივერსიტეტები 

საქართველოში 82 უნივერსიტეტია, აქედან 30 
მოსახლეობას უმაღლესი განათლების ყველა საფე-
ხურს სთავაზობს – ბაკალავრიატს, მაგისტრატურას 
და დოქტორანტურას.108 დანარჩენი უნივერსიტე-
ტები ეგრეთ წოდებული „სასწავლო უნივერსიტე-
ტებია“, რომლებიც დოქტორანტურისა და კვლევის 
მიმართულებებში არ ერთვებიან. 82 უნივერსიტე-
ტიდან უმეტესობა – 63 უნივერსიტეტი კერძოა. 
რეგულარული აკადემიური კურსების მიწოდების 
გარდა, მხოლოდ რამდენიმე უნივერსიტეტი სთავა-
ზობს ზრდასრულთა განათლების კლასგარეშე კურ-
სებს. ზოგიერთ კერძო უნივერსიტეტში არის კარიე-
რული განვითარების ცენტრები სტუდენტებისთვის 
და კურსდამთავრებულებისთვის. მაგალითად, ქარ-
თულ-ამერიკულ უნივერსიტეტს109 და საქართვე-
ლოს უნივერსიტეტს110 სერვისების საკმაოდ ფართო 
სპექტრი აქვთ. ისინი, ერთი მხრივ, აწარმოებენ 
სტუდენტების/კურსდამთავრებულების რეზიუმეე-
ბის მონაცემთა ბაზებს, ხოლო, მეორე მხრივ – მათი 
პარტნიორი დამქირავებლების ვაკანსიების ბაზებს. 
ამგვარად, სტუდენტებს ან დამქირავებლებს ადვი-
ლად შეუძლიათ ვაკანსიების ან თანამშრომლების 
შერჩევა. ამას გარდა, ამ უნივერსიტეტების კარიე-
რული ცენტრები რეგულარულ ტრენინგებსა (მაგ. 
რეზიუმეს შედგენასა და სამუშაო ინტერვიუსთვის 
მომზადების თემებზე) და ღონისძიებებს (მაგ. და- 
 

108 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
ავტორიზებული ინსტიტუტები, ვებგვერდი Authorized 
Institutions 
109 ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, ვებგვერდი Geor-
gian-American University 
110 საქართველოს უნივერსიტეტი, ვებგვერდი, University 
of Georgia 

საქმების ფორუმებს) ატარებენ, რათა ხელი შეუ-
წყონ სტუდენტების ინტეგრაციას დასაქმების ბაზა-
რზე. კავკასიის უნივერსიტეტს აქვს ტრენინგ ცენ-
ტრი, რომელიც სტუდენტებსა და ზრდასრულებს 
ბევრ სხვადასხვა კურსს სთავაზობს.111 ტრენინგ 
ცენტრი კომერციულ ბაზაზე ოპერირებს და პოტენ-
ციურ კლიენტთა მოთხოვნის საფუძველზე ავითა-
რებს ტრენინგ პროგრამებს. 

დამსაქმებლები და კომპანიები 

კომპანიები და დამსაქმებლები საკმაოდ მოკრძა-
ლებულნი არიან ზრდასრულთა განათლების განვი-
თარების ხელშესაწყობად საქართველოში. მცირე და 
საშუალო ზომის კომპანიები სირთულეებს აწყდე-
ბიან დასაქმებულთა ტრენინგის კუთხით, რადგან 
ამის ფინანსური შესაძლებლობა ხშირად არ აქვთ.112 
უფრო მსხვილი კომპანიები კი აშკარა უპირატე-
სობით სარგებლობენ ამ მიმართულებით, რადგან 
მეტი რესურსი გააჩნიათ შიდა ტრენინგების ჩასატა-
რებლად. თუმცა, იმ კომპანიების რაოდენობა, ვინც 
დაინ ტერესებულია სამუშაო რესურსის განვითარე-
ბაში ინვესტირებით, მაინც მცირეა. საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტ-
როს კვლევის მიხედვით, გამოკითხული კომპანიების 
მხოლოდ 8%-მა ჩაატარა ტრენინგები თანამშრომ-
ლებისთვის.113 ესენი, ძირითადად, საცალო და საბი-
თუმო გაყიდვების, მშენებლობის, ჯან დაცვისა და 
სოციალურ სფეროში მოქმედი კომპანიები იყვნენ.

ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე თვალსაჩინო 
მა გალითი: 

• სუპერმარკეტების მსხვილი ქსელის „გუდვი-
ლის“ ტრენინგ ცენტრი კადრებს ამზადებს 
კომპანიისთვის და თანამშრომლებს რეგულა-
რულად სთავაზობს ტრენინგებს.

111 კავკასიის უნივერსიტეტი, ვებგვერდი, Caucasus Uni-
versity 
112 პოსადასი და სხვა ავტორები (2018). დასაქმებული 
საქართველო: სამუშაო ადგილების ლანდშაფტის 
შეფასება. Georgia at Work: Assessing the Jobs Landscape 
113 საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო (2020). ბიზნესის მოთხოვნა უნარებზე, 
კვლევა Survey of Business Demand on Skills
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• TBC ბანკის IT აკადემია114 დაინტერესებულ 
პირებს სთავაზობს კურსებს საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით, 
კერძოდ: front-end პროგრამირებას, back-
end პროგრამირებას, ანდროიდის მობილურ 
პროგრამირებას, IOS მობილურ პროგრამირე-
ბას, UX კვლევასა და სტრატეგიას, და ტესტი-
რების ავტომატიზაციას; აგრეთვე, აკადემია 
დამამთავრებელი კურსების იმ სტუდენტებს, 
ვინც კარიერულ შესაძლებლობებს „თიბისი 
ბანკში“ ეძებს და ვისაც ამ საგნის შესწავლა 
სურს – „რისკების მართვის” პროგრამას სთა-
ვაზობს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 
აკადემიის ყველა ტრენინგი უფასოა. 

• თეგეტა აკადემია115 სამხრეთ კავკასიაში ავტო 
ინდუსტრიაში წამყვანი კომპანიის „თეგეტა 
მოტორსის“ მიერ დაფუძნებული სასწავლო 
ცენტრია. აკადემია, ძირითადად, ფოკუსირე-
ბულია თეგეტა მოტორსის ჰოლდინგის 26 
კომპანიისთვის ახალგაზრდა ტალანტების 
მოძიებასა და მათ ტრენინგზე. თეგეტა აკა-
დემია მოსწავლეებს ავტორიზებულ პროფე-
სიულ პროგრამებსაც სთავაზობს ავტოტრან-
სპორტის მიმართულებით; ასევე – სწრაფი 
გადამზადების კურსებს, სემინარებსა და 
ტრენინგებს საერთაშორისო პარტნიორების 
მონაწილეობით; იგი ახორციელებს თანამ-
შრომელთა პროფესიულ გადამზადებასაც. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთ კომპანიას განათ-
ლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად 
დაფუძნებული აქვს ტრენინგ კომპანიები. ამის მა-
გალითებია: კოლეჯი „კონსტრუქტ2” (სამშენებლო 
კომპანია „m2 დეველოპმენტი”), სარკინიგზო ტრან-
სპორტის კოლეჯი (საქართველოს რკინიგზა) და სა-
თავგადასავლო ტურიზმის სკოლა (სამთო ტურიზ-
მის განვითარების კომპანია). ეს კოლეჯები კერძო 
და საჯარო პარტნიორობის პრინციპით ოპერირებს 
– ერთი მხრივ, განათლებისა და მეცნიერების სამი-
ნისტრო და, მეორე მხრივ, კერძო კომპანია 50%-იან 
წილს ფლობენ თითოეულში. 
114 თიბისი ბანკის IT აკადემია, ვებგვერდი, TBC Bank IT 
Academy 
115 თეგეტა აკადემია, ვებგვერდი Tegeta Academy 

საჯარო პროვაიდერები 

პროფესიული სასწავლებლები 

პროფესიული სასწავლებლები საქართველოში რო-
გორც სახელმწიფო, ისე კერძო კოლეჯებითაა წარ-
მოდგენილი. სხვა ქვეყნებთან შედარებით, საქარ-
თველოში პროფესიული განათლების მიწოდებაში 
საკმაოდ დიდ როლს კერძო სექტორი თამაშობს.116 
ჯამში, 67 პროფესიული სასწავლებლიდან 17 სა-
ხელმწიფოა, 44 – კერძო და 6 – განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროსა და კერძო კომპანიების 
პარ ტნი ორობით შექმნილი.117 მიღებული სტუ დენ-
ტების რაოდენობა კერძო მომწოდებლებთან უფ რო 
დაბალია, ვიდრე სახელმწიფო კოლეჯებში, რაც, 
მეტ წილად, წინა წლებში სახელმწიფო დაფინან სების 
ნაკლებობას უკავშირდება. თუმცა, 2019 წლიდან, 
კერძო პროფესიულმა სასწავლებლებმა პირველად 
მიიღეს სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსება პრიო-
რიტეტულ სფეროებში. სახელმწიფო დაფინანსება 
კერძო პროფესიული სასწავლებლის 234 სტუდენტს 
გადაეცა.118

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ პროფესიული 
განათლება ჩვენში ნაკლები პოპულარობით 
სარგებლობს უმაღლეს განათლებასთან შედარებით. 
პროფესიული განათლება მეორე რიგის შესაძლო 
არჩევნად მიიჩნევა უმაღლესი განათლების 
აკადემიური გზის შემდეგ. ჩარიცხვის მაჩვენებელი 
პროფესიულ სასწავ ლებლებში მცირდება. 
მაგალითად, 2013 წლიდან 2017 წლამდე პერიოდში, 
პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტთა წილი 
უმაღლესი საშუალო განათლების წილში 14.6%-დან 
8.8%-მდე დაეცა.119 შესაბამისად, განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი კონკრეტული 
მიზანი პროფესიულ განათლებაში ჩართულობის 
მაჩვენებლის ზრდაა. 

116 ევროპის განათლების ფონდი (2020). საქართველო – 
განათლების, ტრენინგისა და დასაქმების განვითარება, 
Georgia – Education, Training and Employment Develop-
ments 2020
117 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
პროფესიული სასწავლებლები, ვებგვერდი Vocational 
Education Institutions 
118 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (2020), გვ. 13
119 იქვე.
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საქართველოში რამდენიმე სექტორული ასოცი-
აციაა, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ პრო-
ფესიული განათლების დეპარტამენტთან და დუ-
ალური პროფესიული პროგრამების კოორდინაციის 
როლი აქვთ აღებული თავიანთ სფეროში. ესაა, მა-
გალითად, საქართველოს ფერმერთა და მეღვინეთა 
ასოციაცია,120 რომელიც პროფესიულ კოლეჯებთან 
ერთად ხშირად ერთვება საგანმანათლებლო კუ-
რიკულუმის შედგენაში. მეორე მაგა ლითია საქარ-
თველოს შესაფუთი მასალების მწარმოებელთა 
ასოციაცია121, რომელიც საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრთან ერთად მონა-
წილეობს პროფესიული საგანმანათლებლო კურსე-
ბის განვითარებაში. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტები 

სტუდენტების კარიერული განვითარების მხარ-
დაჭერაში, კერძო უნივერსიტეტების მსგავსად, 
სახელმწიფო უნივერსიტეტებიც არიან ჩართული. 
მაგალითად, წამყვანი უნივერსიტეტებიდან ორს 
– ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერ სიტეტსა (თსუ) და ილიას სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტს – კარიერული განვითარების ცენტრები 
აქვთ. ამ ცენტრების კონსულტანტები, ძირითა-
დად, დასაქმების მედიაციასა და შესაბამისობის 
სერვისებს სთავაზობენ. ცხადია, ამ უნივერსიტეტე-
ბისთვის დიდი გამოწვევებია სტუდენტთა დიდი რა-
ოდენობა და ვაკანსიებისა და კარიერული ცენტრის 
თანამშრომლების შეზღუდული რაოდენობა. მიუხე-
დავად ამისა, ისინი მაინც კარგ მაგალითს წარმო-
ადგენენ საქართველოს იმ უნივერსიტეტებისთვის, 
რომლებიც ამჟამად დასაქმების არანაირ სერვისებს 
არ სთავაზობენ თავიან სტუდენტებს. 

განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს თსუ-ს 
უწყვეტი განათლების ცენტრი,122 რომელიც ზრდას-
რულებს აქტიურად სთავაზობს სხვადასხვა კურ-
სებს (მათ შორის საკუთარ, თუმცა, არა მხოლოდ 
საკუთარ სტუდენტებს). COVID-19 პანდემიის პერი-

120 იქვე.
121 საქართველოს შესაფუთი მასალების მწარმოებელთა 
ასოციაცია, Packaging Manufacturers Association of Georgia 
122 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი 
განათლების ცენტრი, TSU Center for Lifelong Learning 

ოდში, უწყვეტი სწავლების ცენტრი სწავლების ონ-
ლაინ რეჟიმზე გადავიდა. ცენტრის მიერ შეთავაზე-
ბული ონლაინ კურსებია: წამყვანი ტექნოლოგიები 
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესე-
ბაში, კვების უსაფრთხოება და ინსპექცია. 

ახალგაზრდული ცენტრები/საბჭოები 

ახალგაზრდობის განვითარების საკითხებში მუნი-
ციპალიტეტის ჩართულობის კარგი მაგალითია თბი-
ლისის მერია. თბილისის მერიის ახალგაზრდობისა 
და განათლების დეპარტამენტი მოსწავლე-ახალგაზ-
რდობის ეროვნულ სასახლესა123 და ახალგაზრდულ 
სახლებს მართავს124. ეს სტრუქტურები სახელმწიფო 
ჰაბებია, რომლებიც ახალგაზრდებს არაფორმალურ 
განათლებას სთავაზობს. მოსწავლე-ახალგაზრდო-
ბის ეროვნული სასახლე უკვე 79 წელია, მუშაობს. 
დღეს ის 6-დან 26 წლამდე ახალგაზრდებს ემსახურე-
ბა. უკანასკნელი სტატისტიკის მიხედვით, სასახ-
ლეში სხვადასხვა კლასებზე 4,500 მოსწავლე იყო 
დარეგისტრირებული. მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
ეროვ ნული სასახლე მოსახლეობას უფასო კურსებს 
სთავაზობს ქართულ ენაში, ლიტერატურასა და ფო-
ლ  კლორში; აგრეთვე – ფსიქოლოგიურ კონსულტა-
ციას, მონაწილეობას მუსიკალურ ბენდებსა და სხვა-
დასხვა კლუბებში (წიგნის კლუბი, შემოქმედებითი 
კლუბი). დამატებით, სასახლეს აქვს ფასიანი კურსე-
ბის ფართო არჩევანიც, კერძოდ: უცხო ენები, მათე-
მატიკა, ტექნოლოგიები, არქიტექტურა და ინჟინე-
რია, სოციალური მეცნიერებები, აუდიო-ვიზუალური 
ხელოვნება, ქორეოგრაფია და მუსიკა. მსგავს პროგ-
რამებს სთავაზობენ თბილისის სხვადასხვა უბნებს 
ახალგაზრდული სახლებიც. 

სახელმწიფო ინსტიტუტები 

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგი
ების სააგენტო (GITA) მოსახლეობას IT და ციფ-
რული უნარების ტრენინგებს სთვაზობს. აქ შედის 
ინოვაციების მენეჯმენტის, IT პროექტების მარ-
თვის ტრენინგები, კურსები პროგრამირების სხვა-
დასხვა ენებში, Android, Java, iOS, PHP, Python და  
 
123 ახალგაზრდობის სასახლე, ვებგვერდი, Youth Palace 
124 ახალგაზრდობის სახლები, ვებგვერდი, Youth Houses 
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სხვა. მსოფლიო ბანკის დახმარებით, საქართველოს 
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ შექ-
მნა საზოგადოებრივი ინოვაციის ცენტრები, რომ-
ლებიც უზრუნველყოფილია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 
ინტერნეტით, რათა ადგილობრივ საზოგადოებას, 
ცენტრების საშუალებით, ინტერნეტზე ჰქონდეს 
წვდომა. სააგენტო რეგულარულად აორგანიზებს 
IT შეჯიბრებებს და IT სფეროში უნივერსიტეტების 
კურ სდამთავრებულებს სტარტაპ შესაძლებლობე-
ბსა და სტაჟირებებს სთავაზობს. 

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია125 თავდაპირ-
ველად სამინისტროსა და სამინისტროს ქვემდებარე 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრო-
მელთა უწყვეტი პროფესიული გადამზადებისთვის 
შეიქმნა. დღეს აკადემია მუშაობს როგორც ფორმა-
ლური ტრენინგის მომწოდებელი ნე ბისმიერი დაინ-
ტერესებული პირისთვის. მოსახლეობას იგი ოთხი 
მიმართულებით სთავაზობს ტრენინგებს: ფინანსები, 
მენეჯმენტი, კანონმდებლობა და უნარები. ეს უკა-
ნასკნელი შეეხება ზოგადი და ინტერპერსონალური 
უნარების განვითარებასა და ისეთი კურსების ფართო 
არჩევანს, როგორებიცაა პრეზენტაციის უნარები, 
ემოციური ინტელექტის განვითარება, გენდერული 
თანასწორობა. აკადემიას, აგრეთვე, აქვს IT კურსე-
ბის შეთავაზებები – როგორიცაა Word, Excel, Power 
Point და სხვა. ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ 
არასამთავრობო სექტორთან და დონორებთან თანამ-
შრომლობით რამდენიმე პროექტი განახორციელა. 
მაგალითად, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან პარტ-
ნიორობით ქალ მეწარემეებს ტრენინგი ჩაუტარდათ 
ფინანსებში. დონორთა მხარდაჭერით, აკადემია ყო-
ველწლიურად გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა 
სოციალურ პროექტებს, რომლებიც სტუდენტთა და-
საქმების ზრდას, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების 
კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ქალთა ეკონომიკურ 
გაძლიერებას ემსახურება. 

იუსტიციის სამინისტროს ტრენინგ ცენტრი 
2001 წელს დაარსდა.126 მისი მთავარი ფუნქცია იუს-
ტიციის სამინისტროს გუნდისა და ახლად აყვანილი 

125 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ვებგვერდი, Acade-
my of the Ministry of Finance 
126 იუსტიციის სამინისტროს ტრენინგ ცენტრი, Training 
Center of the Ministry of Justice 

თანამშრომლების ტრენინგია. ტრენინგების გარდა, 
ის ახორციელებს საჯარო სექტორის სამსახურებში 
აპლიკანტთა ტესტირებასაც (მაგალითად, იმ აპ-
ლიკანტების ტესტირებას, ვისაც მერიაში უნდა და-
საქმება). ტრენინგები ოთხი მიმართულებით ტარ-
დება: სოციალური, იურიდიული, IT და ფინანსური. 
ტრენინგ ცენტრი სპეციფიკურ აუდიტორიაზე მორ-
გებულ კურსებსაც ატარებს. მაგალითად, მუნიციპა-
ლიტეტების მართვის საკითხებთან დაკავშირებული 
სპეციალური კურსები (ჯამში, 29) ადგილობრივი მუ-
ნიციპალიტეტების თანამშრომლებისთვის ჩატარდა. 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი127 განათლებისა და მეცნიერე-
ბის სამინისტროს ქვემდებარე საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირია. მისი მიზანია სწავლებისა და 
სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებელთა 
პროფესიული ცოდნის უწყვეტი განვითარებისა 
და მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტების 
განვითარების გზით. ცენტრი ღიაა მასწავლებ-
ლებისთვის როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო 
სასწავ ლო დაწესებულებებიდან და არაერთ სტრუქ-
ტურირებულ და არასტრუქტურირებულ პროგრა-
მას სთავაზობს მათ (იხილეთ, ასევე, თავი IX). 

მომწოდებლები არაკომერციული 
სექტორიდან, საქველმოქმედო 
ინტერესთა ჯგუფები 

როგორც ადრე აღინიშნა, არაკომერციული ორ
განიზაციები (მეტწილად, არასამთავრობო ორგა
ნიზაციები) არაფორმალური სწავლების მნიშვნე
ლოვანი მომწოდებლები არიან საქართველოში. 
სხვა მოთამაშეები, როგორებიცაა პროფკავში
რები, პროფესიული ორგანიზაციები და ფონდები, 
მხოლოდ მარგინალურ როლს თამაშობენ. 

ზრდასრულთა განათლების ცენტრები 

დღეს, საქართველოში ზრდასრულთა განათლე-
ბის 13 ცენტრი ფუნქციონირებს, ცენტრები შემდეგ 
ლოკაციებზეა განლაგებული:
127 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი, ვებგვერდი, National Center for 
Teacher Professional Development 
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• ქვემო ქართლის რეგიონი: კოდა (თეთრიწყა-
როს მუნიციპალიტეტი), მარნეული (მარნე-
ულის მუნიციპალიტეტი) და ბოლნისი (ბოლ-
ნისის მუნიციპალიტეტი);

• კახეთის რეგიონი: ლელიანი (ლაგოდეხის მუ-
ნიციპალიტეტი);

• სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი: ჯვარი 
(წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი) და სენაკი 
(სენაკის მუნიციპალიტეტი); 

• გურიის რეგიონი: ჩოხატაური (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტი);

• აჭარის რეგიონი: ქედა (ქედას მუნიციპალიტეტი);
• სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: ახალციხე (ახალ-

ციხის მუნიციპალიტეტი) და ახალქალაქი 
(ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი);

• რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი: ამ-
ბროლაური (ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი); 

• იმერეთის რეგიონი: ხარაგაული (ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტი) და ხონი (ხონის მუნიციპა-
ლიტეტი)

ცენტრების ოპერირება შესაძლებელი გახდა გერ-
მანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და გან-
ვითარების სამინისტროს დაფინანსებით, ადგი-
ლობრივი მუნიციპალიტეტებისა და რამდენიმე 
ადგილობრივი და საერთაშორისო დონორის ფინან-
სურ ხელშეწყობასთან ერთად.128 

ზრდასრულთა განათლების ცენტრები მოქნილი 
რესურსების მქონე ინსტიტუტებია, რომლებიც 
განლაგებულია ადვილად მისადგომ ადგილებში, 
ღიაა ყველა ასაკის ადამიანისთვის და მუშაობს 
მთელი კვირის მანძილზე, დასვენების დღეების 
გარეშე. ცენტრები აქტივობებს ადგილობრივი 
მაცხოვრებლების თხოვნებისა და საჭიროებების 
გათვალისწინებით გეგმავს. ცენტრები ჰოლისტი-
კური განათლების მიდგომებს იზიარებს, მათი მი-
ზანია, მოსწავლეები ყოველდღიური ცხოვრების 
გამოწვევებისთვის მოამზადონ. ბენეფიციარებს 
შეუძლიათ, კურსები ზრდასრულთა საგანმანათ-
ლებლო პაკეტიდან აირჩიონ, რომელშიც სხვა-
დასხვა მიმართულების ტრენინგ-პროგრამების 
ვრცელი არჩევანია, კერძოდ: 
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1. პერსონალური განვითარების პროგრამა (ტრა-
ნსვერსული უნარები, როგორიცაა: ენები, IT, 
ბუღალტერია, სამუშაოს ძიება, წარმატებული 
კომუნიკაცია და პრეზენტაცია, თანამშრომ-
ლობა და კონფლიქტების მენეჯმენტი);

2. პროფესიული განათლება (მოკლევადიანი 
პროფესიული კურსები პრაქტიკული სწავლე-
ბის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით);

3. კულტურული განათლება (გამოფენები, თე-
ატრალური წარმოდგენები, სახელოვნებო 
ვორქშოპები);

4. სამოქალაქო განათლება (საჯარო ლექციები, 
დისკუსიები და დებატები, ტრენინგები ადვოკა-
ტირებასა და ლობირებაში, კრიტიკული აზრო-
ვნება, სათემო პროექტების განხორციელება);

5. მეწარმეობა;
6. ფინანსური განათლება (ტრენინგები ოჯახე-

ბისთვის თამაშების გამოყენებით, კონსულ-
ტაციები ბანკთან ურთიერთობაზე, სესხებზე 
და ოჯახის დანაზოგზე);

7. განათლება სპორტისა და ჯანმრთელობის 
სფე  როში;

8. სოციალური მენტორობის პროგრამა; 
9. ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის სერვისები; 
10. იურიდიული კონსულტაცია 
ზრდასრულთა განათლების ცენტრების მი სიაა 

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის შესაძ ლებ-
ლობების უზრუნველყოფა ყველა მოქა ლა ქის თვის, 
განურჩევლად კლასობრივი წარმომად გენ ლობისა, 
სქესისა, განათლების დონისა, ასა კისა, რელიგიისა 
თუ ეროვნებისა. 2006 წლიდან მოყო ლებული ცენ-
ტრების საგანმანათლებლო კურსებში 200,000-ზე 
მეტი ბენეფიციარი მონაწილეობდა. მყი სიერი შე-
დე გე ბის გარდა (როგორიცაა დასაქმების შე საძ-
ლებლობის გაზრდა), ცენტრებში შეთავაზებულ 
კურსებს შემდგომი პოზიტიური გავლენაც აქვთ 
ადგილობრივ თემზე, როგორიცაა ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა (ეთნიკური უმცირესობები და იძუ-
ლებით გადაადგილებული პირები უფრო ინტეგ-
რირდებიან ადგილობრივ თემში), იმედისა და თავდა-
ჯერებულობის გაზრდა თემის წევრებში. ცენტრები 
წამყვან როლს თამაშობს ადგილობრივ სამოქალაქო, 
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საგანმანათლებლო, ბიზნეს და სხვა ინიციატივებში. 
მეტიც, ისინი სხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო 
მოთამაშეებისთვის და პროგ რამებისთვის დამაკავ-
შირებელ პუნქტად იქცა.129 

პროფკავშირები

ამ ტიპის ორგანიზაციებში ყველაზე მსხვილი 
მოთამაშე საქართველოს პროფკავშირების გაერთი-
ანებაა, რომელიც ქოლგა ორგანიზაციაა მისი წევრი 
21 სექტორული პროფკავშირისთვის. ამ სფეროში 
ადამიანური და ფინანსური რესურსები შედარებით 
შეზღუდულია და თითქმის არც ერთ პროფკავშირს 
არ გააჩნია რაიმე რეგულარული ტრენინგ შეთავა-
ზება მისი წევრებისთვის.130 მკაფიო გამონაკლისია 
საქართველოს განმანათლებელთა და მეცნიერთა 
თავისუფალი პროფკავშირები, რომელიც საკუ-
თარი წევრებისთვის პროფესიული განვითარების 
შესაძლებლობების შესათავაზებლად იღწვის. მისი 
წევრები, მეტწილად, საჯარო სკოლების მასწავლებ-
ლები არიან. ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებული 
პროექტები და პროგრამები დონორთა დაფინანსე-
ბაზეა დამოკიდებული, რადგან პროფკავშირების 
ბიუჯეტი, რომელიც საწევრო გადასახადებისგან 
შედგება, საკმარისი არ არის მისი 32 000 წევრის 
მომსახურებისთვის.131

პროფესიული ორგანიზაციები 

პროფკავშირების მსგავსად, პროფესიული ორგა-
ნიზაციები მხოლოდ მარგინალურ როლს ასრულებენ 
ზრდასრულთა განათლების მიწოდებაში. თუმ ცა, აქაც 
არსებობს ხაზგასასმელი გამონაკლისები. ყველაზე 
აქტიური პროფესიული ასოციაციები ადამიანური 
რესურსების ასოციაციებს მოიცავს, როგორიცაა 
HR Hub-ი132 და HR პროფესიონალთა ასოციაცია.133 
ორივე აქტიურად სთავაზობს თავის წევრებს 

129 DVVI საქართველო (2017)
130 საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება, 
ვებგვერდი, Georgian Confederation of the Trade Union 
Association 
131 იქვე. 
132 ეიჩარ ჰაბი, ვებგვერდი, HR Hub 
133 ადამიანური რესურსების პროფესიონალთა 
ასოციაცია, ვებგვერდი HR Professionals Association 

განვი თარების შესაძლებლობებს. მაგალითად, HR 
პროფესიონალთა ასოციაცია აორგანიზებს ტრენინ-
გებს, სემინარებსა და კონფერენციებს ადამიანური 
რესურსების მართვის სფეროსთან დაკავშირებულ 
ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე. უკანასკნელად მან 
ტრენინგი შრომის კოდექსში შესული ცვლილებებისა 
და მათი გავლენების შესახებ ჩაატარა ადამიანური 
რესურსების პროფესიონალთა მუშაობაზე. დამა ტე-
ბით, წევრებისთვის შეთავაზებული ტრენინგების 
გარ  და, HR Hub-ი ინოვაციურ პროექტზე „HR Hub  
Next” მუშაობს მათთვის, ვისაც სურს HR პრო-
ფესიონალი გახდეს. პროექტმა სტარტი 2018 წელს 
აიღო და ღიაა ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც 
ადამიანური რესურსების მიმართულებით პრო ფე-
სიონალიზაცია უნდა. ორი თვის განმავლობაში მათ 
შეუძლიათ, მონაწილეობა მიიღონ კურსებში, რომ-
ლებიც ათ შეხვედ რას მოიცავს. ყველა მონაწილეს 
ინდივიდუალური მენტორი ჰყავს, რომელიც ინდი-
ვიდუალურ კონსულტაციებს უზრუნველყოფს. ასო-
ციაცია პროგრამის მონაწილეებს მომავალი სამუ - 
შაო შესაძლებლობების აღმოჩენაშიც ეხმარება.  
კურ სის ღირებულება 295 ლარია (98 ევრო).

სოციალურ სფეროდან კიდევ ერთ მაგალითად 
შეგ ვიძლია, მოვიყვანოთ საქართველოს სოციალურ 
მუშაკთა ასოციაცია,134 რომელიც 2004 წელს 
დაარსდა. ასოციაცია ფლაგმანი იყო სოციალური 
მუშაკის პროფესიის განვითარებაში საქართველოში. 
იგი რეგულარულად სთავაზობს ტრენინგებსა 
და სემინარებს სოციალურ მუშაკებს, აგრეთვე, 
სხვა დაინტერესებულ მხარეებს იმ საკითხებზე, 
რომლებიც სოციალურ სამუშაოსა და სოციალურ 
პოლიტიკას შეეხება. 

არასამთავრობო ორგანიზაციები და 

ფონდები 

არასამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციები, ზოგადად, ზრდასრულთა განათ-
ლების სფეროს ყველაზე მსხვილი მომწოდებლები 
არიან. თუმცა, მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, 
რომ ზრდასრულთა განათლება იშვიათადაა ამ ორ-

134 საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 
ვებგვერდი, Georgian Social Workers’ Association 
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საქმიანობის 
სფერო 

ძირითადი ორგანიზაციები ამ 
მიმართულებით 

ტიპიური ტრენინგები 

ბავშვთა და 
ახალგაზრდების 
გაძლიერება  

ვორლდ ვიჟენ საქართველო (WVG) 

საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG) 

ასოციაცია „ათინათი“ „Atinati”  

- ლიდერობა  
- საჯარო გამოსვლები  
- კომუნიკაცია  

- დროის მართვა  

ქალთა 
ეკონომიკური 
გაძლიერება  

ტასოს ფონდი 

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია  
CHCA 

- საგრანტო წინადადებების მომზადება  

- ბიზნეს გეგმების შედგენა  

- პროფესიული ტრენინგები სხვადასხვა 
სფეროებში 

სოფლის 
მეურნეობის 
განვითარება  

CNFA 

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია (FAO) 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია  

- საგრანტო წინადადებების მომზადება  
- ბიზნეს გეგმის შედგენა  
- გაყიდვები (ფიჩინგი) 
- პრეზენტაციის უნარები  

განათლება  

განათლების, განვითარებისა და 
დასაქმების ცენტრი (EDEC) 

საქართველოს საგანმანათლებლო 
ინიციატივების ასოციაცია  

სხვადასხვა პროფესიული და 
ტრანსვერსული უნარების ტრენინგები  

 

განიზაციების ფოკუსი. არასამთავრობო ორგანი-
ზაციების უმეტესობა სპეციფიურ სფეროში (მაგ. 
ახალგაზრდების გაძლიერება, გენდერული თემები, 
ადამიანის უფლებები, ეკონომიკური განვითარება 
და სხვა) ოპერირებს და მათი პროექტების ფარგ-
ლებში ბევრი სხვადასხვა ტიპის ტრენინგია წა-

არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა, 
ქვეყანაში, ასევე, მოღვაწეობს რამდენიმე ცნობილი 
ტრენინგ კომპანია, რომლებსაც საქართველოს 
ყველა ასაკის მოქალაქისთვის სამოქალაქო 
განათლებისა და არაფორმალური ტრენინგების 
მიწოდების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 
ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია კონსულტაციისა 
და ტრენინგის ცენტრი (CTC)135, რომელიც ყველა 
დაინტერესებულ მხარეს სთავაზობს ტრენინგებს, 

135 კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, Center for 
Training & Consultancy 

ცხრილი 3: არსამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის სფერო საქართველოში

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია

რმოდგენილი. ტრენინგის თემები არასამთავრობო 
ორგანზაციების საქმიანობის სფეროს მიხედვით 
გან სხვავდება. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდ-
გენილია საქმიანობის სფეროების მიმოხილვა, აქ-
ტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების მაგა-
ლითებთან და ტიპიურ ტრენინგ კურსებთან ერთად. 

კონსულტაციებსა და ფასილიტაციის სერვისებს. 
ტრენინგების თემები მოიცავს სამოქალაქო 
საზოგადოების განვითარებას, კარგ მმართველობას, 
განათლებასა და მეწარმეობას. 

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი 
ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მათი 
ტრენინგები შედგენილია ზრდასრულთა 
განათლების პრინციპების სრული 
გათვალისწინებით. 
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საქართველოში ზრდასრულთა განათლების 
პრო გ   რამების დიდი ნაწილი პროფესიულ განათ
ლებას უკავშირდება:

• პროფესიული განათლების პროგრამები 
• პროფესიული ტრენინგისა და გადამზადების 

პროგრამები 
• მოკლევადიანი ტრენინგები და გადამზადების 

კურსები სამუშაოს მაძიებლებისთვის 
• კვალიფიკაციისგან დამოუკიდებელი სხვა, 

ლიბერალური თემების პროგრამები თემში  
ჩართულობა, სამოქალაქო განათლება და 
კულტურული პროგრამები. 

2018 წლის ახალი კანონი პროფესიული გა-
ნათლების შესახებ საგანმანათლებლო პროგ-
რამების ორ ტიპს განასხვავებს: პროფესიული 
განათ ლების პროგრამებს და პროფესიული ტრე-
ნინგისა და გადამზადების პროგრამებს. ორივე 
პროგ რამას განათლებისა და მეცნიერების სა-
მინისტრო ზედამხედველობს და ორივე პროგ რა-
მა, შეიძლება, ფორმალური განათლების ფორმად 
ჩაითვალოს იმ გაგებით, რომ მათი დასრულებისას 
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერ ტიფიცირება 
ხდება. 

პროფესიული განათლების პროგრამებს ის ინ-
სტიტუტები ახორციელებენ, რომლებსაც ოფიცი-
ალური საგანმანათლებლო სტატუსი აქვთ. მათ 
შორისაა ზოგადი განათლების, პროფესიული გა-
ნათლებისა და უმაღლესი განათლების სასწავლებ-
ლები (ყველა უნდა იყოს ავტორიზებული განათლე-
ბის ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
მიერ, განათლების ხარისხის განვითარების შესა-
ხებ კანონის თანახმად, მუხლი 8.1). 2019 წელს სა-
ქართველოში 119 ავტორიზებული პროფესიული 
სას წავლებელი იყო: 9 ზოგადი საგანმანათლებლო 
(ცხრავე კერძო), 87 პროფესიული კოლეჯი (20 
სახელ მწიფო და 67 კერძო), 23 უმაღლესი განათლე-
ბის დაწესებულება (14 სახელმწიფო და 9 კერძო). 

სახელმწიფო სასწავლებლებში მონაწილეთა მ ი- 
ღების მაჩვენებელი უფრო მაღალია, მაგრამ 2019 

წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მიერ დაფინანსების მიდგომების გადახედვის 
შედეგად, სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსების 
მიღების შესაძლებლობა კერძო სასწავლებლებმაც 
მოიპოვეს. ამ ღონისძიების შემდეგ მოსალოდნელია, 
რომ კერძო სასწავლებლებში ჩარიცხვების რაოდე-
ნობა გაიზრდება.136 პროფესიულ განათლებაში ჩარ-
თვა, როგორც წესი, წინ უძღვის ადამიანის შესვლას 
შრომის ბაზარზე. 

2019 წლიდან ყველა პროფესიული პროგრამა მო-
დულებად ჩამოყალიბდა და ეროვნული ხარისხის 
ჩარ ჩოს აღწერებთან შესაბამისობაში მოვიდა. ეს 
იმას ნიშნავს, რომ პროგრამების ფარგლებში მი-
ღებული კვალიფიკაცია განათლების შემდგომ, 
უფრო მაღალ დონეზე გაგრძელების საშუალებას 
იძლევა. პროფესიული პროგრამები მომწოდებელი 
ინსტიტუტების დონეზე დგება. ყველა საგანმანათ-
ლებლო პროგრა მა პროფესიული სტანდარტების 
საკანონმდებლო ჩარ ჩოსა და კრიტერიუმებს უნდა 
შეესაბამებოდეს. პროფესიული სტანდარტები იმ 
ამოცანებსა და მოვალეობებს განსაზღვრავს, რო-
მელთა შესრულებაც უნდა შეძლოს დასაქმებულმა 
კონკრეტული პროფესიით მუშაობისას და, აგრეთვე 
– მათ შესასრულებლად საჭირო უნარებს. ხარისხის 
უზრუნველყოფის სისტემა ყველა მომწოდებელ ინ-
სტიტუტს ყოველ წლიური თვითშეფასების ჩატარე-
ბას სთხოვს.

შეგვიძ ლია, განვასხვავოთ ოთხი პროფესიული 
პროგრამა: 137 
• საბაზისო პროფესიული განათლების პროგრამა 

(ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დონე 3); 
• მეორადი პროფესიული განათლების პროგრამა 

(ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დონე 4);
• უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამა 

(ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დონე 5);
• მოკლე ციკლის პროგრამა (ეროვნული 

საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დონე 5) 

136 ევროპის განათლების ფონდი, (2020), გვ. 7
137 ი. წეროძე და სხვები. (2019), გვ. 11
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მოკლე ციკლის პროგრამები ცოტა ხნის წინ და-
ინერგა და მათი მიზანი მეორადი პროფესიული 
განათლების პროგრამიდან უმაღლესი პროფესიული 
განათლების პროგრამაზე გარდამავალი ეტაპის 
ფასილიტაციაა. მოკლე ციკლის პროგრამის 
დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს ეძლევათ 
კრედიტები, ე.წ. „ასოცირებული ხარისხი“, რომელიც 
უფლებას აძლევს მათ, განათლება ბაკალავრის 
პროგრამაზე გააგრძელონ. ამ კრედიტების ჩათვლა 
ბაკალავრის პროგრამაზე ხდება (მოკლე ციკლის 
პროგრამის კურ სდამთავრებულებს შეუძლიათ, 180 
კრედიტი მიიღონ იმ 240-დან, რომელიც ბაკალავრის 
პროგრამის დასასრულებლადაა საჭირო). 

განათლების მიწოდებასა და შრომითი ბაზრის 
საჭიროებების ერთმანეთთან დასაახლოებლად და 
პროფესიულ განათლებაში კერძო სექტორის მონა-
წილეობის გასაზრდელად, ბოლო წლებში დიდი ყუ-
რადღება სამუშაო პროცესში წვრთნისა და დუალურ 
პროგრამებს დაეთმო. 2016-2019 წლებში დუალური 
პროგრამების რაოდენობა 3-დან 29-მდე გაიზარდა. 
2019 წელს დუალური პროგრამების მიწოდებაში 13 
საგანმანათლებლო დაწესებულება და 51 კომპანია 
ჩაერთო.138 

მაშინ, როცა პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამები, მეტწილად, იმ ახალგაზრდებზეა გა-
მიზნული, ვინც დასაქმების ბაზარზე უნდა შევიდეს, 
პროფესიული ტრენინგისა და გადამზადების 
პროგრამების მთავარი სამიზნეა ზრდასრულები, 
რომლებიც უკვე არიან დასაქმების ბაზარზე და 
განათლებისა და პროფესიული განვითარების 
გაგ რძელება აინტერესებთ. ეს პროგრამები 2019 
წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 
დასტარტა. მათი მიზანია უწყვეტი განათლების 
პერსპექტივიდან ზრდასრულთათვის განვითარების 
შესაძლებლობების მიცემა და ზრდასრულთა პრო-
ფესიული ტრენინგისა და გადამზადების ფორ-
მალიზაციის ხელშეწყობა.139 დასაქმებისა და მეწარ-
მეობის მიზნების გარდა, ეს პროგრამები მთელი 
სიცოცხლის მანძილზე სწავლის კონტექსტში,  
 

138 ი.წეროძე და სხვები (2019), გვ. 16
139 ევროპის განათლების ფონდი (2020)

პერსონალურ განვითარებასა და თვითრეალიზა-
ციასაც ემსახურება.140 

პროფესიული ტრენინგისა და 

გადამზადების პროგრამები 

მოკლევადიანი და მოქნილი ტიპისაა. 

კურსების დასრულება 3-4 თვეშია 

შესაძლებელი, მათ შორის – არა სრული, 

არამედ ნაწილობრივი დატვირთვითაც 

(მაგალითად, რეგულარული სამუშაო 

საათების პარალელურად). 

ეს პროგრამები დასაქმების ბაზრის მყისიერ საჭი-
როებებს პასუხობს. პროფესიული ტრენინგისა და 
გადამზადების პროგრამები, შეიძლება, ეროვნული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მე-2 და მე-5 დონეებს 
მიეკუთვნოს. აუცილებელი არ არის, პროფესიული 
ტრენინგისა და გადამზადების სასწავლო შედეგები 
სრულ თავსებადობაში იყოს ეროვნული საკვალი-
ფიკაციო ჩარჩოს მოთხოვნებთან. პროფესიული 
ტრენინგისა და გადამზადების ის პროგრამები, 
რომლებიც სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ პრი-
ორიტეტულ სფეროებს შეეხება, სახელმწიფო დაფი-
ნანსებას იღებს. 

პროფესიული ტრენინგისა და გადამზადების 
პროგრამები, შეიძლება, ფორმალური საგანმანათ-
ლებლო სისტემის გარეთ მყოფმა ინსტიტუტებმაც 
დანერგონ (კერძო ტრენინგ ცენტრები, ასოციაცი-
ები, მცირე საწარმოები, არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციები), რაც იმას ნიშნავს, რომ აუცილებელი 
არაა მომწოდებელ ორგანიზაციას ოფიციალური 
საგანმანათლებლო სტატუსი ჰქონდეს. საკმარისია, 
ის პროგრამის განხორციელებისა და ოფიციალური 
კვალიფიკაციის გაცემის ავტორიაზაციას ფლობ-
დეს. ამავდროულად, ავტორიზაცია არა მხოლოდ 
ხარისხის საბაზო დონეს უზრუნველყოფს, არამედ, 
ერთგვარად, სახელმწიფოს მიერ პროვაიდერის 
აღიარებასაც აღნიშნავს. ოფიციალურ საგანმანათ-

140 ევროსაბჭო (2020). საქართველოს მთავრობის მიერ 
წარდგენილი, მე-13 ეროვნული ანგარიში ევროპის 
სოციალური ქარტიის შესრულებაზე, გვ. 51, 13th National 
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ლებლო ინსტიტუტებს, რომლებიც უკვე სთვაზო-
ბენ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, 
უფლება აქვთ, საკუთარ პორტფელს მოკლევადიანი 
პროგრამებიც დაამატონ, ხარისხის უზრუნველყო-
ფის დამატებითი ნაბიჯების გავლის გარეშე. 2019 
წლის სექტემბრიდან პროვაიდერთა ამ წრეში დაახ-
ლოებით 5.000 შეთავაზება შეიქმნა პროფესიული 
განათლების გასაგრძელებლად. პროგრამის წარმა-
ტებით დასრულების შემდეგ მონაწილეები სახელ-
მწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატებსა და შე-
საბამის კრედიტებს იღებენ, რომელთა გადატანა 
სხვა პროფესიულ საკვალიფიკაციო პროგრამებზეც 
შეიძლება, ფორმალური განათლების გზის გაგრძე-
ლების შემთხვევაში. 

პროფესიული განათლების, აგრეთვე, ტრენინგე-
ბისა და გადამზადების პროგრამების დეტალურ 
მიმოხილვას ახალ ონლაინ პორტალზე გაეცნობით 
www.vet.ge. საგანმანათლებლო შესაძლებლობებ-
თან ერთად, პორტალი ინფორმაციას მოიცავს, ზო-
გადად, საქართველოში პროფესიული განათლების 
შესახებ, მის მმართველობით სტრუქტურაზე და 
სხვა დამატებით სერვისებზე (როგორიცაა, კარი-
ერული კონსულტაცია, ინკლუზიური განათლება 
და არაფორმალური განათლების აღიარება). პორ-
ტალზე წარმოდგენილია, ასევე, რესურსები მასწავ-
ლებლებისთვის და მოსწავლეებისთვის. გარდა 
ამისა, ვებგვერდზე მოცემულია სტატისტიკური 
ინფორმაციის ჩანართიც, რომელიც ჯერ კიდევ გან-
ვითარების საწყის ეტაპზეა და ამჟამად მხოლოდ ქა-
რთულ ენაზეა ხელმისაწვდომი. 

ინფორმაციის კიდევ ერთი წყაროა ონლაინ პლატ-
ფორმა www.vet.emis.ge. აქ ნახავთ ინფორმაციას 
პროფესიული ტრენინგებისა და გადამზადების 
პროგრამების, პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და სამ ავტორიზებულ სასერტი-
ფიკაციო ცენტრში არაფორმალური და ინფორმა-
ლური განათლების აღიარების შესაძლებლობების 
შესახებ. ამავე პლატფორმაზე ფიზიკურ პირებს 
შეუძლიათ, თავიანთი უნარების სერტიფიკაცია მო-
ითხოვონ სახელმწიფოს მიერ www.vet.emis.ge. 

არსებობს, აგრეთვე, მოკლევადიანი პროფესიული 
ტრენინგისა და გადამზადების პროგრამები სპეცი-

ალურად სამუშაოს მაძიებლებისთვის. სოციალური 
მომსახურების სააგენტო, რომელიც ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
საკითხების სამინისტროს სსიპ-ია, ახორციელებს 
სახელმწიფო პროგრამას „სამუშაოს მაძიებელთა 
პროფესიული ტრენინგები, გადამზადება და კვა
ლიფიკაციის ამაღლება”.141 დასაქმების სერვი-
სებზე დარეგისტრირების შემდეგ სამუშაოს მაძი-
ებლებს წვდომა ეძლევათ სააგენტოს სერვისებზე, 
სადაც შეუძლიათ, მიიღონ კარიერული განვითარე-
ბის რჩევები, მხარადაჭერა სამუშაოს ძიებაში, მედი-
აცია, მონაწილეობა დასაქმების ფორუმებში, მხარ-
დაჭერა სამუშაო გამოცდილების შესაძენად და 
ტრენინგ პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად. 
სამიზნე ჯგუფი ახალგაზრდებით არ შემოიფარგ-
ლება, თუმცა, პრიორიტეტი დაუცველი ჯგუფების 
წარმომადგენლებს, სპეციალური საჭიროებების 
მქონე პირებსა და ყოფილ მსჯავრდებულებს ენი-
ჭებათ.142 

მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროფესიული 
პროგრამები, რომლებიც 2014 წლიდან მოქმედებს, 
საქართველოში დასაქმების ბაზრის პროგრამების 
უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს. მათი მიზანია რე-
გისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების დატრე-
ნინგება, რათა გაიზარდოს მათი შესაძლებლობები 
იმ პოზიციებზე მუშაობის დასაწყებად, რომლე-
ბიც მოთხოვნადია ამჟამად დასაქმების ბაზარზე. 
რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლები სახელ-
მწიფო ვაუჩერს (1.000-დან 1.500-ლარამდე მოცუ-
ლობის) იღებენ, რომელთა გამოყენება პროფესი-
ული კოლეჯების მიერ შეთავაზებულ მოკლევადიან 
კურსებზე ჩასართველად შეუძლიათ. 2015-დან 
2018 წლების პერიოდში, სამუშაოს მაძიებელთა 
ტრენინგებში მონაწილეთა რიცხვი 500-დან 2.500-
მდე გა იზარდა. თუმცა, ყველაზე დიდი პრობლემა 
ისაა, რომ კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩ-
ვენებელი მაინც დაბალი რჩება. ხუთიდან მხოლოდ 
ერთი კურსდამთავრებული აღნიშნავს, რომ კურ-

141 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2020), გვ. 12
142 ი.წეროძე და სხვები (2019), გვ. 29

52 გერმანიის ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია │ DVV International



სის გავლის შემდეგ დასაქმდა, რაც საყურადღებო 
ფაქტია და ტრენინგ პროგრამის დიზაინსა და და-
საქმების ბაზრის მოთოვნებს შორის არსებულ აც-
დენაზე მიუთითებს.143 

ზრდასრულთა განათლების დიდი ნაწილი არაფო-
რმალური განათლების პროგრამებია, რომლებიც 
ზრდასრულებზეა მიმართული და მათი დასრულე-
ბის შედეგად არ გაიცემა ოფიციალური და ფორ-
მალური კვალიფიკაცია. ამის მაგალითებია ტრე-
ნინგები დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებსა და 
ტოლერანტობაზე, კურსები ევროინტეგრაციაზე, 
ჯანდაცვაზე, მეწარმეობაზე (სტარტაპის უნარები), 
გარემოს დაცვაზე, კულტურულ და კულტურათა-
შორის განვითარებაზე, სპეციფიური ტრენინგები 
შემდგომ პროფესიულ განვითარებაზე. აღნიშნული 
პროგრამების დასრულების შემდეგ მონაწილეები, 
როგორც წესი, დასწრების სიმბოლურ სერტიფიკა-
ტებს იღებენ. ზრდასრულთა განათლების ეს ფო-
რმები, მეტწილად, ტრენინგების, კონფერენციების, 
ვორქშოპების, სემინარების, დებატების ან სასწავ-
ლო ვიზიტების სახით არსებობს. 

არაფორმალური განათლების პროგრამებს ზრდა-
სრულებს ბევრი მომწოდებელი სთავაზობს, ესენია: 
ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კომპანიები, საწარმოები, საჯარო 
და კერძო ტრენინგ ორგანიზაციები, ბიბლიოთეკები 
და საბჭოები (იხ. თავი VI). 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარ-
მომადგენელმა, რომელთანაც ინტერვიუ ჩავატა-
რეთ, აღნიშნა, რომ პროფესიული განათლებისა 
და პროფესიული ტრენინგების ერთმანეთისგან 
გამიჯ ვნით საქართველომ მორგებული შეთავაზე-
ბების მიწოდება გააუმჯობესა მოქალაქეებისთვის. 
ეს პროგრამები ახალგაზრდებისა და ზრდასრუ-
ლთა საჭიროებებზე ფოკუსირდება. იქიდან გამო-
მდინარე, რომ არც ერთი სამიზნე ჯგუფისთვის არ 
არსებობს ასაკობრივი შეზღუდვა, ორივე მიმართუ-
ლებაში ჩართვა ორივე ჯგუფს შეუძლია. თუმცა, 

143 ა. დეკანოიძე (2020). დასაქმების პოლიტიკა 
განვითარების კონტექსტში. თბილისი, ადამიანის 
უფლებათა განათლებისა და მონიტორინგის 
ცენტრი, EMC.

დიპლომირებულ კურსებში ახალგაზრდების მონა-
წილეობის გასაზრდელად, სამინისტრო გეგმავს, 
ისე წარმართოს კომუნიკაცია, რომ მოკლევადიან 
კურსებში ჩასართველად მეტი მოტივაცია გაუჩ-
ნდეთ ზრდასრულებს. ამით სამინისტრო ცდილობს, 
თავიდან აიცილოს ზრდასრულთა მიერ სწავლის ვა-
დაზე ადრე მიტოვებისა და უფრო მოტივირებული 
ახალგაზრდების ადგილის დაკავების პრაქტიკა. 

ქვეყნის მასშტაბით არ არსებობს უფრო 

ასაკიანი ან საპენსიო ასაკის ადამიანთა 

სამიზნე ჯგუფებზე მორგებული 

პროგრამა, რომელიც სამუშაო 

პროცესიდან საპენსიო მდგომარეობაში 

გადასვლაში დაეხმარება და სწავლის 

ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის 

მათ. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, 

რომ მოკლევადიანი პროფესიული 

ტრენინგებისა და გადამზადების 

პროგრამებს, როგორც პროფესიული 

განათლების დანამატს, შეუძლია, 

სამუშაოს თანმხლები უწყვეტი 

ტრენინგის კულტურის დანერგვას 

შეუწყოს ხელი.144 უწყვეტი განათლების 

(მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

სწავლის) განვითარებად კულტურას 

და პროგრამების დივერსიფიკაციას 

შეუძლია, განათლების მიმართ 

უფრო დიდი ინტერესი გააჩინოს 

საზოგადოებაში და ხელი შეუწყოს 

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის 

დანერგვას პრაქტიკაში.

144 გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის (2015).
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VIII. მონაწილეობა 
ზრდასრულთა განათლებაში მონაწილეობის დე-

ტალური ანალიზი, მონიტორინგისა და შეფასების 
ყოვლისმომცველი და გამჭვირვალე ეროვნული 
სისტემის არარსებობის გამო, საქართველოში გარ-
თულებულია. საქართველო არ მონაწილეობს ეკო-
ნომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის 
ორგანიზაციის (OECD) ზრდასრულთა კომპეტენ-
ციების შეფასების საერთაშორისო პროგრამაში 
(PIAAC) და სახელმწიფო ორგანოებს ჯერ დანერ-
გილი არ აქვთ მოზრდილთა განათლების რეგუ-
ლარული და ყოვლისმომცველი მონიტორინგის 
სისტემა. სტატისტიკურ მონაცემებში არსებული 
ხარვეზი კი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
ეროვ ნული პოლიტიკის შემუშავებასა და, ასევე, 
ზრდასრულთა განათლების შეთავაზებების მორ-
გებას აფერხებს კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების 
საჭიროებებზე. 

დღეისათვის, მხოლოდ ფრაგმენტული 

და არათანმიმდევრული ინფორმაცია 

არსებობს იმ ადამიანთა შესახებ, 

რომლებიც ზრდასრულთა 

საგანმანათლებლო პროგრამებში 

მონაწილეობენ. მონაცემები, 

ძირითადად, ფორმალურ განათლებას, 

მონაწილეების რაოდენობასა და 

ხანდახან ასაკობრივ ჯგუფებს 

ეხება. პრაქტიკულად არ არსებობს 

ინფორმაცია შეთავაზებულ 

პროგრამებში მონაწილეობის 

მიღების ან არ მიღების მოტივაციასა 

და მონაწილეთა სოციალურ

ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესახებ.

 
„2017-2021 განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი 
სტრატეგიის 2019 წლის პროფესიული განათლების 
სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიში“ 
საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის (ჯეოს-
ტატის) მიერ ჩატარებულ კვლევას იყენებს, რომ-
ლის მიხედვითაც უწყვეტი სწავლების პროცესში 
18 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობის 4.7% იყო 
ჩართული 2017 წელს და 4.2% – 2018 წელს.

ანგარიში არ აღწერს გაანგარიშებაში შესულ სა - 
ს წავლო აქტივობებს, მაგალითად, ცნობილი არაა ეს 
რიც ხვები ფორ მალურ განათლებას შე ეხება თუ ინ - 
ფორ მალურს. საქართველოს მდგრა დი განვი თარე - 
ბის მიზნების საბჭო იძლევა მო ნაცემებს, რომლებიც 
აღწერს „ახალგაზრდებისა და ზრდასრულთა მონა - 
წილეობას ფორმალურ და არაფორმალურ განათ ლე- 
ბასა და სწავლებაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში, 
სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით, 25-64 
ასაკობრივ კატეგორიაში“ (იხ. თავი IX). თუმცა, 
მოწოდებული არ არის ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ 
როგორ შეგროვდა და განისაზღვრა ეს მონაცემები. 
ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა არ იძლევა 
მონაცემების გაფილტვრის საშუალებას სქესისა და 
ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით. 

2019 წლის მონაცემები ინფორმაციას გვაწ-
ვდის ზრდასრულთა მონაწილეობაზე ფორმა-
ლური განათლების პროგრამებში.145146 მონაცემები 
სტუდენ ტების პროფესიულ სასწავლებლებში გა-
დანაწილების შესახებ გვაჩვენებს, რომ ზრდას-
რულებსა და ახალგაზრდებში დაახლოებით ერთი 
დონის მოთხოვნაა პროფესიულ განათლებაზე. 
2019 წელს, ყველა სტუდენტის დაახლოებით 60% 
24 წელს ქვემოთ იყო, დაახლოებით 35% – 25 – 50 
წლებს შორის, და 5% – 50 წელზე ზემოთ. ზრდა-
სრულები უფრო მეტი ალბათობით მიმართავენ 
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებს მაშინ, 

145 უ. ბარდაკი (2020), გვ. 33
146 ე. ბოჭორიშვილი და ნ. ფერანიძე, (2020). 
საქართველოს განათლების სექტორი – ინდუსტრიის 
მიმოხილვა, გალტ ენდ ტაგარტის კვლევა, გვ. 23,  
Georgia’s Education Sector – Industry Overview 
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როცა ახალგაზრდები უფრო ხშირად მიმართა-
ვენ კერძო პროფესიულ სასწავლებლებს. საერთო 
ჯამში, პროფესიულ სასწავლებლებში ჩართული 
სტუდენტების მთლიანი რაოდენობა მცირე რჩება 
(10,000-დან 15,000-მდე), ამიტომ, ზრდასრულთა 
ჩართულობა პროფესიულ განათლებაში გადაჭარ-
ბებით არ უნდა შეფასდეს. 

2018 წლის პროფესიული განათლების კურსდამ-
თავრებულთა შემსწავლელი კვლევა მიუთითებს, 
რომ 25 წელზე უფროსი ასაკის ზრდასრულები, 
ძირითადად, შემდგომი განათლების ისეთი სფე-
როებით არიან დაინტერესებული, როგორიცაა გა-
ნათლება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და 
ხელოვნება. გარდა ამისა, 45 წელზე უფროსი ასაკის 
ზრდასრულებს აგრარული მეცნიერებები იზიდავს. 
გამოკითხულთა 79% – მა აღნიშნა, რომ ისინი მუ-
შაობდნენ ან უმუშევრები იყვნენ პროგრამის დაწყე-
ბამდე, ხოლო 44%–მა განაცხადა, რომ მუშაობას 
სწავლის პარალელურად განაგრძობდნენ, მინიმუმ, 
ნახევარ განაკვეთზე.147

კვლევები იმასაც გვაჩვენებს, რომ ზრდასრულთა 
მოთხოვნა იზრდება უმაღლეს განათლებაზე. თუ 
2009 წელს 25 წელზე უფროსი ასაკის მოსწავლე-
ები სტუდენტთა მხოლოდ 7%-ს შეადგენდნენ, მათი 
წილი თითქმის გაორმაგდა 2019 წლისთვის და 14% 
შეადგინა.148 ამ მაჩვენებლის ზრდის მიზეზებად 
მოყვანილია მოთხოვნა ერთდროულად რამდენიმე 
საგანში დიპლომის მიღებაზე და სამაგისტრო დო-
ნის სერტიფიცირებაზე, აგრეთვე, შრომის ბაზარზე 
არსებული მწირი პერსპექტივები.

DVVI და DIE ბონის ზრდასრულთა 

განათლების კვლევა 

ზრდასრულთა განათლებაში მონაწილეობის შე-
სახებ სტატისტიკური მონიტორინგისა და შეფასე-
ბის ფრაგმენტულობისა და ხარვეზების შესავსებად 

147 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  
სამინისტრო (2018).  
პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა 
ტრეისერული კვლევა 2018, გვ.8  
Tracer Study of 2018 VET Program Graduates, 
148 ე. ბოჭორიშვილი და ნ. ფერანიძე (2020), გვ. 32

(გან საკუთრებით, არაფორმალური და ინფორმა-
ლური განათლების კუთხით) DVV International-მა და 
DIE ბონმა ერთობლივად განახორციელეს ზრდას-
რულთა განათლების წარმომადგენლობითი კვლევა 
საქართველოში. კვლევის კონცეფცია ევროსტატის 
ზრდასრულთა განათლების კვლევას შეესაბამება. 
კვლევა CRRC საქართველომ განახორციელა.149150 
2020 წლის სექტემბრიდან ნოემბრის ჩათვლით პე-
რიოდში, გამოკითხვაში საქართველოში მცხოვრები 
18-დან 64 წლამდე ასაკის 4229 ადამიანი მონაწილე-
ობდა (26% – დედაქალაქიდან, 29% – სხვა ქალაქები-
დან, 44% – სოფლიდან). ეთნიკური უმცირესობების 
რესპონდენტთა შეწონილმა წილმა 12% შეადგინა.151 
კვლევის ფარგლებში შეკითხვა დაისვა უკანასკნელი 
12 თვის მანძილზე ფორმალური, არაფორმალური 
და ინფორმალური განათლების პროცესებში ჩართუ-
ლობის შესახებ. მომდევნო პარაგრაფები გამოკი-
თხვის ძირითად წინასწარ შედეგებს აჯამებს.152

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი ზრდასრულთა გა-
ნათლების აქტივობებში მონაწილეობის მდგომა-
რეობას წარმოგვიდგენს საქართველოში. ცხრილში 
ნაჩვენებია, რომ 18-დან 64 წლამდე გამოკითხუ-
ლთა მხოლოდ მცირე ნაწილი მონაწილეობს ფო-

149 ევროსტატი, ზრდასრულთა განათლების კვლევის 
მეტამონაცემები, ვებგვერდი, Adult Education Survey 
metadata 
150 ევროსტატი, ზრდასრულთა განათლების კვლევის 
მონაცემთა ბაზის ჯაჭვი: მოსახლეობა და სოციალური 
პირობები → განათლება და ტრენინგი → მონაწილეობა 
განათლებასა და ტრენინგებში → ზრდასრულთა 
სწავლება → მონაწილეობა განათლებასა და 
ტრენინგებში (ბოლო 12 თვის მანძილზე) 
151 გასათვალისწინებელია, რომ კვლევის სემფლში  
18-25 ასაკის ადამიანების ჩართვა იმაზე მიუთითებს, 
რომ ზრდასრულთა განათლება ამ ასაკობრივი 
ჯგუფისთვის, შეიძლება, საწყის განათლებას 
გაუტოლდეს მაშინ, როცა მაღალი ასაკობრივი 
კატეგორიისთვის ზრდასრულთა განათლებაში 
მონაწილეობა შემდგომ განათლებას, კვალიფიკაციის 
მიღებას ან კვალიფიკაციის შეცვლას უკავშირდება. 
152 კვლევის შედეგები გამოქვეყნების პროცესშია.  
ეს კვლევა ეფუძნება ჯერ გამოუქყვეყნებელ 
დოკუმენტში მოცემულ ინფორმაციას „ზრდასრულთა 
განათლების კვლევა საქართველოში“, რომელიც  
CRRC საქართველომ ჩაატარა. 
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რმალური განათლების რაიმე სახის აქტივობაში 
(7%). ეს წილი ოდნავ აღემატება ევროკავშირის 
(EU-27) საშუალო მაჩვენებელს და დამაჯერებე-
ლია, რადგან ევროკავშირის იგივე მაჩვენებელში 
არ შედის18-24 წლის  ასაკის მოსახლეობა, რომ-
ლებიც, მეტი ალბათობით, საწყის ფორმალურ გა-
ნათლებაში მონაწილეობს. უწყვეტი განათლების 
ზოგადი, არასაკმარისი მნიშვნელობა ზრდასრული 
მოსახლეობის აღქმაში კარგად გამოიხატება არა-
ფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობებში მო-
ნაწილეობის დონით. 

რესპონდენტთა მხოლოდ 13% მონაწილეობდა 
რაიმე სახის არაფორმალურ საგანმანათლებლო 
აქტივობაში კვლევის ჩატარებამდე ბოლო 12 თვის 
მანძილზე. ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამოუ-
ვარდება EU-27 ის საშუალო მაჩვენებელს. აგრეთვე, 
ნაკლებადაა გავრცელებული ინფორმალური გა-
ნათლებაც, ვიდრე საშუალოდ EU-27-ის ქვეყნებში. 

ცხრილი 4: ზრდასრულთა განათლებაში 
მონაწილეობის მაჩვენებლები საქართველოში 
შედარებული EU27 საშუალო მაჩვენებლებთან 

საქართველო 
(2020, ასაკი 

18-64)

EU-27 (2016153, 
ასაკი 25-64; 

არ შედის 
დიდი 

ბრიტანეთი) 

ფორმალური 
განათლება 7% 5% 

არაფორმალური 
განათლება 13% 41.4% 

ინფორმალური 
განათლება 46% 59.5% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი ფორმალური არაფორ-

მალური 
ინფორ-
მალური 

18-24 მონაცემები 
არ არის 25% 60% 

25 -44 მონაცემები 
არ არის 13% 49% 

45 -64 მონაცემები 
არ არის 7% 38% 

1 ზრდასრულთა შემდეგი კვლევა ევროპის მასშტაბით 2022 წელს ჩატარდება. 

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია, CRRC საქართველოს 
კვლევაზე დაფუძნებით (2021).

ზრდასულთა განათლების შეთავაზებებით საქარ-
თველოში, მეტწილად, ახალგაზრდები სარგებლო-
ბენ (იხ. ცხრილი 5). კვლევის შედეგები გვაჩვენებს, 
რომ მონაწილეობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი  
 
153 ზრდასრულთა შემდეგი კვლევა ევროპის მასშტაბით 
2022 წელს ჩატარდება.

18-24 წლის ასაკობრივ კატეგორიაშია და ასაკის 
ზრდასთან ერთად მცირდება. 

ცხრილი 5: ზრდასრულთა განათლებაში მონა
წილეობის მაჩვენებლები ასაკობრივი ჯგუფების 
მიხედვით 

საქართველო 
(2020, ასაკი 

18-64)

EU-27 (2016153, 
ასაკი 25-64; 

არ შედის 
დიდი 

ბრიტანეთი) 

ფორმალური 
განათლება 7% 5% 

არაფორმალური 
განათლება 13% 41.4% 

ინფორმალური 
განათლება 46% 59.5% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი ფორმალური არაფორ-

მალური 
ინფორ-
მალური 

18-24 მონაცემები 
არ არის 25% 60% 

25 -44 მონაცემები 
არ არის 13% 49% 

45 -64 მონაცემები 
არ არის 7% 38% 

1 ზრდასრულთა შემდეგი კვლევა ევროპის მასშტაბით 2022 წელს ჩატარდება. 

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია, CRRC საქართველოს 
კვლევაზე დაყრდნობით (2021).

კვლევის შედეგები, ასევე, ცხადყოფს, რომ ადამია-
ნთა მხოლოდ მცირე რაოდენობა (17%) ეძებს ინფო-
რმაციას სწავლის შესაძლებლობებზე. ამგვარ ინფო-
რმაციაზე მოთხოვნა უფრო დიდია დედაქალაქში, 
ვიდრე სხვა ქალაქებსა და სოფლებში. ქალები (21%) 
უფრო ხშირად ეძებენ ინფორმაციას, ვიდრე კაცები 
(13%). 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდები და სამუ-
შაო ძალის მიღმა მყოფები ყველაზე აქტიურები 
არიან სწავლის შესაძლებლობებზე ინფორმაციის ძი-
ებაში (ჯამში 40%). ისინი უფრო აქტიურები არიან, 
ვიდრე შედარებით ასაკიანი ჯგუფები (19% – 25-44 
წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში და 7% – 45-64 
წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში) და დასაქმებუ-
ლები (19%). უმცირესობათა წარმომადგენლები ინ-
ფორმაციით ნაკლებად ინტერესდებიან (10%); მე-
ტიც, ამ ინფორმაციას უფრო ხშირად ის ადამიანები 
ეძებენ, რომლებიც მაღალშემოსავლიან შინამეურნე-
ობებს წარმოადგენენ (25%). უმეტეს შემთხვევებში 
(81%), ადამიანებმა მოიპოვეს ის ინფორმაცია, რა-
საც ეძებდნენ და ეს, მეტწილად, ინტერნეტ ძიების ან 
სოციალური მედიის საშუალებით შეძლეს. 
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ზრდასრულები ფორმალურ 

განათლებაში 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, კვლევის რესპონდენ-
ტთა 7% მონაწილეობდა რაიმე ტიპის ფორმალური 
განათლების აქტივობაში კვლევამდე ბოლო 12 თვის 
მანძილზე; ერთ მესამედზე მეტი იყო ჩართული სა-
შუალოს შემდგომი არაუმაღლესი განათლების აქ-
ტივობებში, ხოლო 26% მოკლე ციკლის უმაღლესი 
განათლების პროგრამებს ესწრებოდა. 

გრაფიკი 2: ზრდასრულთა განათლებაში 
ჩართულობის დონეები 

34%

26%

24%

16%

საშუალოს შემდგომი არაუმაღლესი 
განათლება 

მოკლე ციკლის უმაღლესი განათლება

ბაკალავრიატი ან ექვივალენტი 

მაგისტრატურა, დოქტორანტურა 
ან ექვივალენტი 

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია CRRC საქართველოს 
კვლევაზე დაფუძნებით (2021)

მაშინ, როცა 18-24 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა 
მოსახლეობა, მეტწილად, ბაკალავრის ან ეკვივალენ-
ტი დონის განათლების პროცესებშია ჩართული, სა-
შუალოს შემდგომი, არაუმაღლესი დონისა და მოკლე 
ციკლის უმაღლესი განათლება უფრო პოპულარუ-
ლია შედარებით ასაკიან ჯგუფებში. ფორმალური გა-
ნათლების მონაწილეთა 49%, 45-64 წლამდე ასაკობ-
რივ კატეგორიაში, აღნიშნავს, რომ მონაწილეობდა 

საშუალოს შემდგომი განათლების აქტივობებში, 42% 
კი – მოკლე ციკლის კურსებში. საშუალოს შემ დგომი 
არაუმაღლესი განათლება, ასევე, ხშირი არჩევანია 
ეთნიკურ უმცირესობებს შორის. მაშინ, როცა კაცები 
უფრო ხშირად საშუალოს შემდგომ არაუმაღლეს გა-
ნათლებას იღებდნენ, ქალების უმეტესი ნაწილი მო-
კლე ციკლის უმაღლესი განათლების კუ რსებსა და 
მაგისტრატურის დონის საგანმანათლებლო პროგ-
რამებში იყო ჩართული. უმუშევრები უფრო ხშირად 
მონაწილეობდნენ ბაკალავრის დონის განათლების 
აქტივობებში, ვიდრე დასაქმებულები. 

სავარაუდოდ, COVID-19 პანდემიის შეზღუდვების 
გამო, მათი 48%, ვინც ფორმალური განათლების 
აქტივობებში მონაწილეობდა, აღნიშნავს, რომ პროგ-
რამა ორგანიზებული იყო და მეტწილად, ონლაინ და 
დისტანციური სწავლების ფორმით განხორციელდა. 
ბაკალავრისა და მაგისტრის დონეზე, თეორიული 
სამუშაოს დიდი წილის გათვალისწინებით, ლოგიკუ-
რია, რომ დისტანციური სწავლება უფრო მეტად ამ 
დონეებზე ხორციელდება (66%), ვიდრე საშუალოს 
შემდგომ ან მოკლე ციკლის კურსებზე (38%). 

მონაწილეთა დაახლოებით 50% ფორმალური გა-
ნათლების პროცესებს სამუშაოს პარალელურად 
ესწრებოდა. მათ შორის, 15% აღნიშნავს, რომ ტრე-
ნინგები ანაზღაურებადი სამუშაო საათების დროს 
ჩატარდა, ხოლო 35% ამბობს, რომ სწავლება, მეტ-
წილად, სამუშაო საათების მიღმა ტარდებოდა. 18-
24 ასაკობრივ ჯგუფში მყოფ რესპონდენტთა 80% 
-ზე მეტი და ის ჯგუფი, რომელიც ბაკალავრის დო-
ნის განათლებაში მონაწილეობდა, აღნიშნავს, რომ 
სწავლის პერიოდში არ მუშაობდნენ. 

ზრდასრულები არაფორმალურ 

განათლებაში 

შემდეგი თავი უფრო დეტალურად აღწერს ზრდას-
რულთა მონაწილეობას არაფორმალური განათლების 
პროცესებში. კვლევის ყველა რესპონდენტის 13%-მა 
აღნიშნა, რომ არაფორმალური განათლების რაიმე 
აქტივობაში მონაწილეობდა. სოციალური და ეკონო-
მიკური ინდიკატორების მიმართება მონაწილეობის 
ალბათობასთან ზრდასრულთა ფორმალური განათ-
ლების ქცევის ნიმუშების მსგავსია. არაფორმალურ 
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საგანმანათლებლო აქტივობებში მონაწილეობის 
მი ღების ალბათობა ახალგაზრდა ასაკში იზრდება; 
ქალები უფრო აქტიურად მონაწილეობენ, ვიდრე კა-
ცები; აგრეთვე, უფრო აქტიურია ქალაქის მოსახლე-
ობა, სოფლის მოსახლეობასთან შედარებით. 

ყველაზე ხშირი არაფორმალური საგანმანათ-
ლებლო აქტივობაა წვრთნა სამუშაო პროცესში 
(6%), რასაც მოსდევს კურსები (5%), ვორქშოპები 
და სემინარები (5%) და კერძო გაკვეთილები (3%). 
პროფესიული უნარების სხვა დონეებთან შედარე-
ბით, მაღალკვალიფიციური „თეთრსაყელოიანი“ 
მუშაკები უფრო მეტი ალბათობით ერთვებიან არა-
ფორმალური განათლების აქტივობებში, ზოგადად 
(38%). კონკრეტულად 23% მონაწილეობდა სამუშაო 
პროცესში წვრთნის აქტივობებში, 20% – ვორქშო-
პებსა და სემინარებში და 15% – კურსებში. მონაცე-
მები გვაჩვენებს, რომ არაფორმალური განათლების 
აქტივობებს შორის ყველაზე დიდი წილი სამუშაოს-
თან დაკავშირებით ხორციელდება. ამ აქტივობების 
უმეტესობას დამქირავებელი აფინანსებს. 

რესპონდენტთა დიდი წილისთვის ამ აქტივობებში 
ჩართვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზები და-
კავშირებულია სამუშაოსთან. ბევრს სურს, უკეთ 
შეასრულოს სამუშაო (49%), განსაკუთრებით კი, 
უფრო ასაკიან მოსახლეობასა და „თეთრსაყელო-
იანი“ პროფესიების წარმომადგენლებს. კარიერული 
პერსპექტივების გაუმჯობესება (დაასახელა რეს-
პონდენტთა 19%-მა) განსაკუთრებით მნიშვნელო-
ვანია შუა ხნის ასაკობრივი კატეგორიისთვის (25 – 
44 წელი). სხვების მონაწილეობა განპირობებულია 
სამსახურში ორგანიზაციული ან ტექნოლოგიური 
ცვლილებებით (12%). უფრო მცირე მაჩვენებელი 
აქვს პერსონალური განვითარებისთვის ან, ზოგა-
დად, საზოგადოებრივი სიკეთისთვის სასწავლო 
აქტივობებში მონაწილეობას – 19%. ახალგაზრდა 
ასაკობრივი ჯგუფები განსაკუთრებით აღნიშნავენ, 
რომ ყოველდღიური ცხოვრებისთვის აუცილებელი 
უნარების გაუმჯობესება სურთ, 17%-ს პერსონა-
ლური ინტერესების სფეროში უნდა ცოდნის გა-
უმჯობესება და მხოლოდ 1% ესწრება არაფორმა-
ლური განათლების აქტივობებს ახალი ადამიანების 
გასაცნობად ან, უბრალოდ, გასართობად. 

მონაწილეობის არ მიღება 

ფორმალურ და არაფორმალურ აქტივობებში მო-
ნაწილეობის არმიღების მიზეზები საკმაოდ მსგავ-
სია. პირველ რიგში, რესპონდენტები აღნიშნავენ, 
რომ არ მონაწილეობენ, რადგან „ვერ ხედავენ 
პერ სონალურ საჭიროებას შემდგომი განათლების 
მისაღებად“ (ეს მიზეზი რესპონდენტთა 20%-დან 
30%-მდე ამოარჩია); არმონაწილეობის შემდგომ მი-
ზეზებად დასახელდა „ოჯახური ვალდებულებები, 
რომლებიც დროს არ უტოვებს განათლების აქტი-
ვობებში მონაწილეობისთვის“ და „პერსონალური 
მოტივაციის არქონა“; დაახლოებით 15%-ს კი მიაჩ-
ნია, რომ უკვე ზედმეტად ასაკიანია განათლების 
პროცესებში მონაწილეობის მისაღებად. 

გრაფიკი 3: ფორმალური და არაფორმალური 
განათლების აქტივობებში არმონაწილეობის მიზეზი 

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია CRRC საქართველოს 
მონაცემებზე დაყრდობით (2021).

 გრაფიკი არ მიწყობს ხელს
 ჯანმრთელობის მიზეზები
 მანძილი განათლების ობიექტამდე
 ძვირია
 არ მაქვს დრო
 უკვე ზედმეტად დიდი ვარ
 არ მჭირდება სამუშაოსთვის
 ოჯახური ვალდებულებები
 არ მჭირდება პირადი მიზნებისთვის
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ინფორმალური განათლების 

აქტივობებში ჩართული ზრდასრულები 

რესპონდენტთა თითქმის 50% აღნიშნავს, რომ 
მონაწილეობს ინფორმალური განათლების რაიმე 
აქტივობაში. ინფორმალური განათლება უფრო გა-
ვრცელებულია დედაქალაქში (50%) და სხვა ქალა-
ქებში (48%), ვიდრე სოფლად (43%). როგორც მე-6 
ცხრილშია ნაჩვენები, ყველაზე ხშირად რესპონ-
დენტები კომპიუტერის გამოყენებით (32%) სწავ-
ლობენ. ნაკლებად იყენებენ ტურებს მუზეუმებში, 
ისტორიულ, ბუნებრივ ან ინდუსტრიულ ღირსშე-
სანიშნაობებზე; რესპონდენტთა მხოლოდ 5% იყო 
ჩართული ინფორმალური განათლების ამ აქტივო-
ბებში კვლევამდე 12 თვის მანძილზე. 

ცხრილი 6: მონაწილეობა ინფორმალურ 
განათლებაში სწავლის ფორმის მიხედვით  

სწავლის ფორმა 
მონაწილეობის 
მაჩვენებელი 

სწავლა კომპიუტერის 
გამოყენებით 

32%

სწავლა ოჯახის წევრისგან, 
მეგობრისგან, კოლეგისგან 

30%

სწავლა ტელევიზიის / რადიოს / 
ვიდეოს საშუალებით 

21%

სწავლა ბეჭდური მასალის 
გამოყენებით 

19%

სწავლა სასწავლო ცენტრების 
ვიზიტით (მათ შორის 
ბიბლიოთეკების)

6%

სწავლა მუზეუმებში, 
ისტორიულ, ბუნებრივ 
და ინდუსტრიულ 
ღირსშესანიშნაობებზე 
ტურების საშუალებით 

5%

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია, CRRC საქართველოს 
მონაცემებზე დაყრდობით (2021).

როგორც ნაჩვენებია ცხრილში 5 ზემოთ, ინფორ-
მალურ სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობა ასა-
კის ზრდასთან ერთად იკლებს. მონაცემები გვაჩ-
ვენებს, რომ სწავლა კომპიუტერის საშუალებით 
საკმაოდ უცხოა 45-64 წლების ასაკის ადამიანე-
ბისთვის, ამ ასაკობრივი კატეგორიიდან მხოლოდ 
22% აღნიშნავს კომპიუტერის საშუალებით სწავ-
ლას, შედარებით 48%-თან 18-24 ასაკობრივ კატე-
გორიაში; ასევე, ისინი უფრო იშვიათად სწავლობენ 
ოჯახის წევრებისგან, მეგობრებისგან ან კოლეგე-
ბისგან (24%), ვიდრე ახალგაზრდები (41%).

ზრდასრულთა განათლების კვლევის შედეგები, 
აგრეთვე, კარგად ასახავს იმ შთაბეჭდილებებს, 
რომლებიც ინტერვიუების დროს გაგვიზიარეს. ბევ-
რმა ადამიანმა არ იცის იმ შესაძლებლობების შესა-
ხებ, რომლებსაც ზრდასრულთა განათლება, შეიძ-
ლება, სთავაზობდეს. მოსახლეობაში განათლება, 
მეტწილად, ფორმალურ განათლებასთან, გადამზა-
დებასა და ხელახალ სერტიფიკაციასთნ ასოცირ-
დება. თუკი შემდგომი სწავლის მიზანი დასაქმება 
ან კარიერიული განვითარებაა, მაშინ მონაწილეებს, 
როგორც წესი, სწავლის დიდი მოტივაცია აქვთ. 

უმუშევრობის დროს ზრდასრულთა განათლება 
სერიოზულ საქმედ არ აღიქმება და ადამიანები 
ვერ აცნობიერებენ მთელი სიცოცხლის მან
ძილზე სწავლის უპირატესობებს პერსონალური 
და პროფესიული განვითარებისთვის. უფრო 
ასაკიან თაობებში განსაკუთრებით დომინირებს 
აზრი, რომ ადამიანის უწყვეტი განათლება ფორ-
მალური განათლების დასრულებასთან ერთად 
მთავრდება. დასაქმების ბაზარი მეტ მოქნილობას 
ითხოვს. ახალგაზრდები იწყებენ იმის მიხვედრას, 
რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლა სულ 
უფრო საჭირო ხდება დასაქმების ბაზარზე გადა-
სარჩენად. ზრდასრულთა განათლება და უწყვეტი 
განათლება მათთვის გაცილებით დიდ როლს ითა-
მაშებს მომავალში. 

დღეს საქართველოში მათი რიცხვი, ვინც ზრდას-
რულთა განათლების აქტივობებში პერსონალური 
თვითგანვითარების ერთადერთი მოტივაციით მო-
ნაწილეობს – მცირეა.
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ნებისმიერ საგანმანათლებლო სისტემაში, მთელი 
სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ინფრასტრუქტურის 
სიღრმისეული განვითარებისთვის, აუცილებელი 
ელემენტი ზრდასრულთა ედუკატორების/
პედაგოგების ანდრაგოგიური განვითარებაა. 

ევროკავშირის საბჭოს რეზოლუცია ევროპის 
ზრდასრულთა განათლების განახლებული დღის 
წესრიგის შესახებ აღნიშნავს, რომ „ზრდასრულთა 
განათლებაში დასაქმებული კადრების ხარისხის 
განვითარება, მაგალითად, მათი კომპეტენციების 
პროფილების განსაზღვრა, საწყისი ტრენინგისა და 
პროფესიული განვითარების ეფექტური სისტემე-
ბის ჩამოყალიბება და მასწავლებელთა, ტრენერთა 
და ზრდასრულთა განათლების სხვა კადრების მო-
ბილობის ფასილიტაცია” საჭიროა განათლებისა 
და ტრენინგის ხარისხისა და ეფექტიანობის გასაზ-
რდელად. ეს იმას გულისხმობს, რომ საკმარისი არ 
არის ზრდასრულთა განათლების პროგრამებში იმ 
მასწავლებლების ჩართვა, რომლებიც გაწვრთნი-
ლები არიან ბავშვების სწავლებაში. ბავშვებთან შე-
დარებით, ზრდასრულ მონაწილეებს უკვე გააჩნიათ 
ცოდნა და უნარები და შეუძლიათ საკუთარი გა-
მოცდილების გამოყენება. ამიტომ, ზრდასრულთა 
მასწავლებლებს, კიდევ უფრო მეტად, ვიდრე დაწყე-
ბითი და საშუალო საფეხურის მასწავლებლებს, მო-
ეთხოვებათ გუნდის ლიდერის, ფასილიტატორისა 
და ტრენერის როლის აღება. ეს ის რეალობაა, რო-
მელიც სულ სხვა მოთხოვნებს უყენებს ზრდასრულ-
თა მასწავლებლებს პერსონალური, სოციალური, 
მეთოდოლოგიური და დიდაქტიკური კომპეტენცი-
ების კუთხით. 

დღეს ზრდასრულთა პედაგოგების სამუშაო სივ -
რცე დიდაქტიკური და არადიდაქტიკური აქტი-
ვობების ფართო სპექტრს მოიცავს. დიდაქტიკურ 
აქტივობებში შედის სწავლა, საგანმანათლებლო კო-
ნსულტაციები და დაგეგმვა, სწავლება, სასწავ ლო 
და საგანმანათლებლო მასალების განვითარება და 
შეფასება. დამატებით, ზრდასრულთა პედაგოგები, 
შეიძლება, ჩაერთონ მენეჯმენტისა და მარკეტინგის 
აქტივობებში, საზოგადოებასთან ურთიერთობაში 

და საგანმანათლებლო პოლიტიკის კომიტეტების 
მუშაობაში. აქტივობების მრავალფეროვნება და 
თი თოეული პედაგოგის ფოკუსის სფერო საკმაოდ 
ართულებს და ამავდროულად, ძალიან მნიშვნე-
ლოვანს ხდის ზრდასრულთა პედაგოგების პროფე- 
სიონალიზაციისა და კვალიფიკაციის სტან დარ ტე- 
ბის ყოვლისმომცველი განსაზღვრების ჩამოყალი-
ბებას. 

ზოგადად, ზრდასრულთა პედაგოგების კვალი-
ფიკაცია ფორმალურ სამეცნიერო განათლებასა 
და, შემდგომ, ინფორმალურ ტრენინგებს ეფუძნება 
დიდაქტიკურ და მეთოდოლოგიის საკითხებში. თე-
ორიაზე დაფუძნებული ცოდნისა და პრაქტიკული 
უნარების სისტემური შეძენა, ჩვეულებრივ, სა-
განმანათლებლო სისტემის საშუალებით ხდება 
(რომელიც მასწავლებლებს საუნივერსიტეტო გა-
ნათლებას სთავაზობს რიგ საგნებში და, აგრეთვე, 
თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას დიდაქტი-
კისა და ზრდასრულებთან მუშაობის მეთოდო-
ლოგიის საკითხებში). ფორმალური აკადემიური 
განათლების შემდგომი გავრცობა და კონსოლიდი-
რება ინფორმალური თვითსწავლებით შეიძლება, 
მაგალითად, პროფესიული სამეცნიერო წყაროები-
დან, როგორიცაა ვებგვერდები, ჟურნალები, კონ-
ფერენციები. 

პროფესიული უწყვეტი განათლების გარემოსთვის 
დამახასიათებელია პოლიტიკის შემმუშავებელი 
კო მიტეტებისა და პროფესიული ასოციაციების 
არსებობა, რომლებიც ლიცენზირებისა და უწყვე-
ტი პროფესიული განათლების განვითარების პრო-
ცესებს არეგულირებენ და წარმართავენ. სექ ტო-
რის განვითარებას, შეიძლება, სახელმძღვანელოდ 
და ედოს ზოგადი და კონკრეტული პროფესიული 
სტან დარტები და მოსალოდნელი ქცევის 
სოციალურად აღიარებული აღწერები (სასურველი 
კომპეტენციებისა და ეთიკის კუთხით). 

პროფესიულ განვითარებას, საერთო (ეთიკურ) 
სტანდარტებსა და საზოგადოებრივ ორიენტაციას 
ერთად ძალა შესწევს, გაზარდოს ზრდასრულთა გა-
ნათლების ღირებულების აღქმა და აღიარება საზო-
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გადოებაში და ხელი შეუწყოს განათლების ამ სფე-
როში პროფესიონალიზმის დონის ზრდას.154

ზრდასრულთა განათლების პროფესიონალი-
ზაციისა და პერსონალური განვითარების დონე, 
პრობლემის გაცნობიერების მიუხედავად, საკმაოდ 
დაბალ საფეხურზეა საქართველოში. CONFINTEA 
IV-ისთვის მომზადებულ 2008 წლის ანგარიშში გა-
ნათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხაზს 
უსვამს „ახალი ტიპის საგანმანათლებლო სტრატე-
გიებისა და მიდგომების შემოღების“ საჭიროებას.155 
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ზრდასრულთა განათ-
ლების ორგანიზების სფეროში საჭიროა ტრენინგი 
და გადამზადება, სწავლების თანამედროვე მიდგო-
მებისა და შეფასების დანერგვა. 

არასაკმარისი პროფესიული განვითარება 
მხოლოდ ზრდასრულთა განათლებას 
როდი ეხება, ის განათლების ყველა 
სფეროში არსებობს. განათლებისა 
და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 
2017–2021 აღიარებს, რომ „ჯერ 
კიდევ არსებობს მასწავლებელთა 
კვალიფიკაციის გაუმჯობესებისა და 
სასწავლო პროცესის მოდერნიზაციის 
აუცილებლობა” და რომ „მასწავლებლის 
პროფესია პოპულარული არ არის”. 
განსაკუთრებით დაბალი სტატუსი 
აქვთ პროფესიული განათლებისა და 
ზრდასრულთა განათლების სფეროში 
მოღვაწე პედაგოგებს156 

პროფესიული განათლების პედაგოგებს დიდი 
ხნის მანძილზე არ მოეთხოვებოდათ პედაგოგიური 
დონის დემონსტრირება. პროფესიული სასწავლებ-
ლების მასწავლებელთა ხელფასები და პენსიები, 

154 ს. ლატკე და ა. შტრაუხი (2019). ზრდასრულების ედუ-
კატორთა კომპეტენციების ჩარჩო გლობალური მოქალა-
ქეობის სწავლებისთვის, იუნესკოს უწყვეტი განათლების 
ინსტიტუტი. იუნესკოს განათლებისა და საერთაშო-
რისო ურთიერთგაგების აზია-წყნარი ოკეანის ცენტრი 
Competency framework for adult educators in teaching 
GCED, UNESCO Institute for Lifelong Learning. 
155 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (2008)
156 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (2017), გვ. 15

ზოგადად, დაბალია. ამას ისიც ემატება, რომ გან-
საზღვრული არ არის საპენსიო ასაკი, რასაც იმ 
ფაქტამდე მივყავართ, რომ მასწავლებლები საყო-
ველთაო საპენსიო ასაკზე გაცილებით მეტხანს მუ-
შაობენ. 2019 წლის მდგომარეობით, პროფესიული 
განათლების 3.260 მასწავლებლიდან თითქმის ნახე-
ვარი 50 წელს იყო გადაცილებული. მეტიც, ბევრი 
მასწავლებელი ნახევარ განაკვეთზე მუშაობს და 
მათი დასაქმება სტაბილური არ არის, რადგან პრო-
ფესიული სასწავლებლების მასწავლებლები არა 
საჯარო მოხელეები, არამედ უშუალოდ სასწავლებ-
ლების თანამშრომლები არიან.157 

პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს 
კანონის მუხლი 2 აღნიშნავს, რომ სახელმწიფომ 
უნდა უზრუნველყოს: კ) პროფესიული განათლების 
მასწავლებელთა ტრენინგის, პროფესიული და კა-
რიერიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება 
და ლ) პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 
მობილობის ფასილიტაცია.158 თუმცა, მუხლი 28, 
რომელიც პროფესიული განათლების პედაგოგებს 
შეეხება, არ განსაზღვრავს ადეკვატური პროფესი-
ული კვალიფიკაციების ზოგად სტანდარტებსა და 
მათი რეგულირების წესებს. 

უწყვეტი პროფესიული განათლების კუთხით, პო-
ლიტიკებისა და ინსტიტუციურ ასპექტში აღსანიშ-
ნავი ნაბიჯები გადაიდგა. 2017-2021 განათლებისა 
და მეცნიერების ერთიან სტრატეგიაში პროფესი-
ული და ზრდასრულთა განათლების საკითხები 5.3 
თავშია მოცემული. სტრატეგიაში ნათქვამია, რომ: 

• მოდულარული სისტემის დანერგვასთან ერ თად 
საქართველომ დაიწყო „სწავლებისა და ხელ-
მისაწვდომობის ხარისხის ზრდა და მასწავლე-
ბელთა შესაძლებლობების განვითარება ”;

• ვაუჩერული დაფინანსების გაზრდის საშუალე-
ბით, 30%-ით გაიზარდა პროფესიული სასწავ-
ლებლების მასწავლებელთა ანაზღაურება; 

• შეიქმნა „პროფესიული განვითარებისა და 
პრო ფესიული განათლების მასწავლებელთა 
ახა ლი მოდელი“.

157 უ. ბარდაკი, (2020), გვ. 10
158 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2018), 
საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების 
შესახებ, Law of Georgia on Vocational Education 
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მასწავლებელთა განვითარების სფეროში მთა-
ვარი მოთამაშე მასწავლებელთა პროფესიული გან-
ვითარების ეროვნული ცენტრია, რომელიც 2006 
წელს დაარსდა და განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ექვემდებარება. ცენტრის მიზანია 
სკოლაში სწავლებისა და სწავლის ხარისხის გაუმ-
ჯობესება მასწავლებელთა პროფესიული ცოდნისა 
და შესრულების ხარისხის მაღალი სტანდარტების 
დანერგვითა და მასწავლებლის პროფესიის სტატუ-
სის გაუმჯობესებით. წარსულში ცენტრმა რამდე-
ნიმე პროგრამა დანერგა მასწავლებელთა პროფე-
სიული კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. თუმცა, ამ 
პროგრამების უმეტესობა სკოლების მასწავლებ-
ლებს შეეხებოდა. პროგრამებში შედის: 

• არაქართველ მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების პროგრამა, რომელიც ხელს 
უწყობს სახელმწიფო ენის სწავლებასა და 
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცი-
რესობების სამოქალაქო ინტეგრაციას. ქარ-
თული ენის გაკვეთილებს პროგრამის დამხ-
მარე, ასისტენტ-მასწავლებლები ატარებენ.159 

• „ასწავლე საქართველოსთვის“ – პროგრამა, 
რომელიც ხელს უწყობს მასწავლებლების 
მოზიდვას საქართველოს შორეულ რეგიო-
ნებში. პროგრამის ფარგლებში კონსულტანტ-
მასწავ ლებლების შერჩევა და გადანაწილება 
საქართველოს საჯარო სკოლებში ხდება. 
პროგრამის ნაწილი მასწავლებლებს სპეცი-
ალურ ტრენინგებს სთავაზობს – სწავლების 
უნარებში, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებში და ზოგადი განათლების სა-
კითხებში.160 

159 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი, სტატია ვებგვერდზე, არაქართველი 
მასწავლებლების პროფესიული განვითარების 
პროგრამა, აპრილი 2017, Non-Georgian teachers’ 
professional development program, 
160 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი, პროექტი „ასწავლე 
საქართველოსთვის“, ვებგვერდი Teach for Georgia project 

• STEM (მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია 
და მათემატიკა) ტრენინგები მასწავლებლე- 
ბისთვის და სკოლის დირექტორებისთვის, 
მიზანმიმართულია მოსწავლეთა აკადემიური 
მოსწრების გაუმჯობესებაზე STEM საგნებში 
და მე-7-მე-12 კლასის მასწავლებლებსა და სა-
ჯარო სკოლებს უტარდება.161 

• ტრენინგ პროგრამები ინკლუზიურ კლასებში 
სწავლებისთვის, რომელთა სამიზნე ჯგუფი 
საშუალო სკოლებისა და პროფესიული სას-
წავლებლების პედაგოგები არიან. კურსი 
რეკომენდებულია ყველა სპეციალური მასწავ-
ლებლისთვის, ფსიქოლოგისთვისა და ინკლუ-
ზიური განათლების კოორდინატორისთვის, 
ვინც დასაქმებულია სკოლებში. ცენტრმა შეი-
მუშავა და ჩაატარა ტრენინგები პროფესიული 
სასწავლებლების, იმ სტუდენტების სწავლე-
ბის ინდივიდუალურ მიდგომაზე, რომლებსაც 
სპეციალური საჭიროებები აქვთ. ტრენინგებს 
პროფესიული მიმართულების 399 პედაგოგი 
დაესწრო.162

• მასწავლებლებისთვის, ბიბლიოთეკარების  თ-
ვი სა და სკოლის დირექტორებისთვის ცენტრი 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნო-
ლოგიების ტრენინგებს ატარებს, რომელთა 
მიზანი მასწავლებელთა პროფესიული განვი-
თარების უზრუნველყოფა და საგანმანათ-
ლებლო გარემოს განვითარებაა, მასში ტექ-
ნოლოგიების ინტეგრაციით.163 

161 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი, ედოკატორთა პროფესიული 
განვითარების პროგრამა, ვებგვერდი Training Educators 
For Excellence project 
162 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი, ინკლუზიური განათლების 
ხელშეწყობის პროგრამა, Program for Facilitation of 
Inclusive Education 
163 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი, IT ტექნოლოგიები, ვებგვერდი, 
Information-Communication Technologies 
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პროგრამების უმეტესობა, რომლებსაც მასწავ-
ლებლებს უმაღლესი განათლების ინსტიტუტები 
სთავაზობენ, ზოგადი განათლების დონის მასწა-
ვლებლებს ამზადებს. ზოგიერთი პროგრამა, 
აგრეთვე, ამზადებს პროფესიულ სკოლაში სწავლე-
ბისთვის. დღესდღეობით არ არსებობს პროგრამა, 
რომლის მიზანია პროფესიული განათლების დონის  
მასწავლებლების მომზადება და რომელიც ანდრა-
გოგიული განათლების თეორიაზეა დაფუძნებული. 

GIZ-ის მხარდაჭერით, განვითარების ეტაპზეა 
ახალი სამაგისტრო პროგრამა „პროფესიული გა-
ნათლება და ადამიანთა უფლებების განვითარება”. 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბათუმის 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივე-
რსიტეტი და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახე-
ლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამ პროგრამის 
შემუშავებაში მონაწილეობდნენ და მალე მის აკრე-
დიტაციას გეგმავენ.164 

ევროპის განათლების ფონდის 2020 „ადამიანური 
კაპიტალის განვითარების პოლიტიკები” იმ თანმიმ-
დევრულ ცვლილებებს გადახედავს, რომლებიც გა-
ნათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დანერგა 
პროფესიული სწავლების გასავითარებლად. მათ შო-
რისაა მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნე-
ბის გაზრდა და დამსახურებაზე დაფუძნებული კარი-
ერული სტრუქტურის შექმნა. ახლა მასწავლებლებს, 
რომლებსაც უფროსი მასწავლებლის წოდების მიღება 
სურთ, პედაგოგიურ და საგნის ცოდნაში გამოცდის ჩა-
ბარება მოეთხოვებათ.165 2019 წელს, მასწავლებელთა 
პროფესიული გადამზადების ეროვნულმა ცენტრმა 
წარმატებით გადაამზადა პროფესიული სასწავლებ-
ლის 900 პედაგოგი „პროფესიული სასწავლებლების 
პედაგოგთა და ხელმძღვანელთა პროფესიული განვი-
თარების” პროგრამის ფარგლებში. 

 

164 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო (2020), გვ. 8
165 უ. ბარდაკი (2020), გვ. 46

კერძო პროფესიული სასწავლებლების მასწავ-
ლებლები ხუთი საგნის ტრენინგში მონაწილეობ-
დნენ, კერძოდ: სწავლების კურსი პროფესიული 
სას წავლებლების პედაგოგებისთვის; ინდვიდუა-
ლური კონსულტაცია კომპეტენციებზე დაფუძნე-
ბული შეფასების შესახებ; მოდულური სწავლება 
დამწყებთათვის; სამეწარმეო კომპეტენციების 
განვითარება; სწავლება საწარმოებში.166 მოსა-
ლოდნელია, რომ მასწავლებლის ჯილდოს შემო-
ღება პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა 
პროფესიის პოპულარობასა და ინოვაციებსაც  
გაზრდის. 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პრო-
ფესიული სწავლების პროფესიისთვისა და პროფე-
სიონალური განვითარებისთვის რეგულაციების  
შემუშავება დაიწყო. დოკუმენტი ჯერ დანერგილი 
არ არის. 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციით, 2019 წელს, პროფე-
სიული სწავლების პედაგოგთა 40%-ს (მათ შორის 
უმეტესობა ქალები არიან) მაგისტრის დიპლომი 
ჰქონდა, 35%-ს – ბაკალავრის დიპლომი, ხოლო 
10%-ს პროფესიული სასწავლებელი ჰქონდა დამ-
თავრებული.167

ყველაზე დიდი იმპულსი ზრდასრულთა განათლე-
ბის კონტექსტში, მასწავლებელთა პროფესიონალი-
ზაციისთვის როგორც ფინანსური, ასევე ტექნიკური 
თვალსაზრისით, მაინც არასამთავრობო და საერთა-
შორისო ორგანიზაციებიდან მოდის. (მაგალითად, 
იხილეთ ინფორმაცია მსოფლიო ბანკის ან ევროპის 
განათლების ფონდის ჩართულობის შესახებ მე-X 
თავში). ამ კუთხით განსაკუთრებული ძალისხმევა 
DVV International-მა გასწია თავისი პროექ ტების ფა-
რგლებში.168

166 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  
სამინისტრო (2020), გვ. 8
167 ი.წეროძე და სხვა ავტორები (2019), გვ. 47
168 DVVI საქართველო (2017) 
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დღესდღეობით დღესდღეობით 
არ არსებობს არ არსებობს 

პროგრამა, რომლის პროგრამა, რომლის 
მიზანია პროფესიული მიზანია პროფესიული 

განათლების დონის განათლების დონის 
მასწავლებლების მომზადება  მასწავლებლების მომზადება  
და რომელიც ანდრაგოგიული  და რომელიც ანდრაგოგიული  

განათლების თეორიაზეა განათლების თეორიაზეა 
დაფუძნებული. დაფუძნებული. 

DVV International-ის საქმიანობის მთავარი ფო-
კუსი საქართველოში ზრდასრულთა განათლე-
ბის სფეროში  პროფესიონალიზაციის სტანდარტის 
ზრდაა. DVV International-ის მიდგომაა ედუკატორთა 
და ტრენერთა შესაძლებლობების განვითარების 
სტრუქტურირებული პროგრამების შეთავაზება და 
ზრდასრულთა განათლების ტრენინგ პროგრამების 
ინკლუზია ფორმალური განათლების კურიკულუ-
მში.169 ზრდასრულთა განათლების ცენტრების ტრე-
ნერების შერჩევა მრავალსაფეხურიანი შერჩევის 
პროცესს მოიცავს და მათი აყვანა ცოდნისა და გა-
მოცდილების საფუძველზე ხდება. ტრენერებმა წერი-
ლობითი ტესტი უნდა გაიარონ კონკრეტულ საგანში 
ან ნაკეთობათა ნიმუშები წარმოადგინონ. დამატებით, 
მათ უნდა წარმოადგინონ საგანმანათლებლო პროგ-
რამა, რომელიც სასწავლო მიზნებსა და აქტივობებს 
აღწერს.170 

169 DVVI საქართველო, ვებგვერდი 
170 DVVI საქართველო, (2017) 

ცენტრების ადმინისტრაციული და მენეჯერული 
გუნდის სწავლება, ტრენინგი და გადამზადების წა-
ხალისება ზრდასრულთა განათლების ცენტრებს 
შორის ცოდნისა და გამოცდილების მუდმივი გაც-
ვლით ხდება. ახალ ცენტრებს უფრო გამოცდილი 
ცენტრებისგან შეუძლიათ სწავლა (მაგალითად, 
პროექტებისა და ფინანსური მართვის, არასამთავ-
რობო ორგანიზაციებთან ან სახელმწიფო სტრუქ-
ტურებთან კოლაბორაციის, მონაწილეთა მოზიდვის 
სტრატეგიების). დამატებით, DVVI რეგულარუ-
ლად აორგანიზებს ზრდასრულთა განათლების ექ-
სპერტების საერთაშორისო გაცვლას გერმანიაში 
ზრდასრულთა განათლების ცენტრებთან თანამ-
შრომლობით. 

DVVI საქართველო რეგულარულად მართავს ტრე-
ნინგებს ზრდასრულთა განათლების ცენტრების 
ტრენერებისა და ადმინისტრაციული გუნდისთვის. 
ტრენინგის საკითხები შეეხება ზრდასრულთა გა-
ნათლების მეთოდებს, გუნდური სამუშაოს დაგეგ-
მვასა და კულტურათშორის დიალოგს, სამუშაოს 
დაგეგმვასა და სამუშაო უნარებს, პროექტების 
მართვას, ადმინისტრირებას, შესრულების შეფასე-
ბას, მონიტორინგსა და შეფასებას. COVID-19 პან-
დემიაზე საპასუხოდ რიგი ტრენინგებისა ონლაინ 
ტარდება, მაგალითად, მეწარმეობისა და ბიზნეს 
დაგეგმარების, აგრეთვე – სოციალური მენტორო-
ბის ტრენინგები. 

ზოგ შემთხვევაში, ზრდასრულთა განათლების ცე-
ნტრები პირდაპირ მუშაობენ ადგილობრივ ტრენინგ 
მომწოდებლებთან. მაგალითად, კოდას ცენ ტრის 
ტრენერები საქართველოს სტრატეგიული კვლე-
ვისა და განვითარების ცენტრის ტრენინგებში მონა-
წილეობდნენ. ცენტრის მიზანია საქართველოს სა-
მოქალაქო საზოგადოების სექტორის გაძლი ერება, 
მათ შორის კონსულტაციებისა და ტრენინგების სა-
შუალებით.171 

171 საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და 
განვითარების ცენტრი, ვებგვერდი, Center for Strategic 
Research and Development of Georgia 
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იუნესკოს წინაშე აღებული 

ვალდებულება 

1949 წელს იუნესკოს წევრი ქვეყნები დანიაში, 
ელსინორეში შეიკრიბნენ, რათა განეხილათ, თუ რო-
გორ შეეძლო ზრდასრულთა განათლებას მსოფლიო 
ომის შემდგომ რეალობაში მშვიდობისა და ურთიერ-
თგაგების ხელშეწყობა მსოფლიოში. ის შეხვედრა 
ზრდასრულთა განათლების პირველ კონფერენციად 
იქცა, რომელიც ცნობილია სახელით CONFINTEA 
(CONFérence INTernationale sur l’Education des 
Adultes). მას შემდეგ, 1949-დან 2017 წლამდე პერი-
ოდში, ყოველ 12 წელიწადში ერთხელ ექვსი კონ-
ფერენცია ჩატარდა.172 2009 წელს, ბელემში, ბრა-
ზილიაში ჩატარებული ზრდასრულთა განათლების 
მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია (CONFINTEA 
VI) ბელემის სამოქმედო ჩარჩოს მიღებით დასრულ-
და. ჩარჩო სტრატეგიული სახელმძღვანელოა და 
წევრი ქვეყნების ვალდებულებებსა და ამ ვალდებუ-
ლებათა შესრულების მონიტორინგის მექანიზმებს 
განსაზღვრავს. ზრდასრულთა განათლების სფე-
როში მიმდინარე პროგრესის ანგარიშგება, ბელემის 
სამოქმედო ჩარჩოს თანახმად, რეგულარულად უნდა 
მოხდეს. შედეგად კი ზრდასრულთა განათლების 
გლობალური ანგარიში (GRALE) დგება.173 

ზრდასრულთა განათლების გლობალური ანგა-
რიში ზრდასრულთა განათლების მდგომარეობას 
წარმოაჩენს მსოფლიო მასშტაბით. პირველი ანგა-
რიში 2009 წელს გამოიცა და ბელემში, ბრაზილიაში 
ჩატარებული CONFINTEA VI-ის განხილვის მთავარ 
საგნად იქცა. 2009 წლის შემდეგ კიდევ ოთხი ანგა-
რიში (2009, 2013, 2016 და 2019 წლებში ) გამოიცა. 

172 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი, 
ზრდასრულთა განათლების საერთაშორისო 
კონფერენცია, ვებგვერდი, International Conferences on 
Adult Education (CONFINTEA) 
173 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი 
(2010). ზრდასრულთა განათლების VI საერთაშორისო 
კონფერენცია, ბელემის სამოქმედო ჩარჩო, CONFINTEA 
VI, Belém Framework for Action 

შემდეგი ანგარიშის გამოცემა დაგეგმილია 2022 
წელს. ანგარიში, აგრეთვე, იმის მონიტორინგსაც 
ახდენს, თუ რამდენად ასრულებენ იუნესკოს წევრი 
ქვეყნები თავიანთ საერთაშორისო ვალდებულე-
ბებს. იგი მოიცავს პოლიტიკის ანალიზს, კონკრე-
ტული სიტუაციების აღწერას, კვლევის მონაცემებს 
და ზრდასრულთა განათლების სტატუსს ასახავს 
მსოფლიოში. გლობალური ანგარიში იმ ეროვნული 
ანგარიშების საფუძველზე დგება, რომლებსაც წევ-
რი ქვეყნები წარუდგენენ იუნესკოს უწყვეტი განათ-
ლების ინსტიტუტს.174 

საქართველო იუნესკოს წევრი 1992 წელს გახდა. 
ქვეყანამ ხუთი ეროვნული ანგარიში წარადგინა. 
2008 წლის ანგარიში „ზრდასრულთა განათლების 
განვითარება და მდგომარეობა“175 განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრომ მოამზადა. იგი მო-
იცავს პოლიტიკის, საკანონმდებლო, საფინანსო 
საკითხებს; განიხილავს ზრადსრულთა განათლე-
ბის ხარისხს, მის მიწოდებას, მონაწილეობასა და 
მიღწევებს; და კვლევასა და საუკეთესო პრაქტიკის 
მაგალითებს წარმოადგენს; აგრეთვე – ზრდასრულ-
თა განათლების მოლოდინებსა და სამომავლო პე-
რსპექტივებს საქართველოში. CONFINTEA VI-ის 
მოლოდინებში ანგარიშში ჩამოთვლილია ზრდას-
რულთა განათლების სფეროს პრიორიტეტული სა-
კითხები საქართველოში. მათ შორის დასახელებუ-
ლია ზრდასრულთა განათლების შესაძლებლოების 
მიწოდება სხვადასხვა რისკ ჯგუფებისთვის (დევნი-
ლები, ეთნიკური უმცირესობები, სპეციალური სა-
ჭიროებების მქონე პირები და ა.შ); უწყვეტი განათ-
ლების სტრატეგიის განვითარება; რეგულარული 
სტატისტიკური აღრიცხვის შემოღება; ეროვნული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩოსა და ინფორმალური გა-
ნათლების აღიარების მექანიზმიების დანერგვა. 
174 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი, 
ზრდასრულთა განათლების გლობალური ანგარიში, 
ვებგვერდი Global Report – GRALE 
175 საქართველოს განათლების და მეცნიერების 
სამინისტრო (2008)

X. საერთაშორისო კონტექსტი 
სახელმწიფო ვალდებულებები და საერთაშორისო 
ინიციატივებში მონაწილეობა 
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პრიორიტეტულ საკითხებში შედის, აგრეთვე, 
ზრდას რულთა განათლების პოპულარიზაცია და 
ადვოკატირება; ანდრაგოგიკის, როგორც მეცნიერე-
ბისა და პროფესიის განვითარება; ქვეყანაში ზრდა-
სრულთა განათლების ერთიანი საინფორმაციო და 
საკონსულტაციო ქსელის შექმნა. პრიორიტეტებ-
შია აღნიშნული, ასევე, ზრდასრულთა ზოგადი და 
სამოქალაქო განათლების აღიარება, ფორმალური 
და ინფორმალური პროფესიული განათლებისა და 
ტრენინგების აღიარების პარალელურად. 

CONFINTEA VI-ის შემდეგ, ეროვნულმა მთავრო-
ბებმა პროგრეს ანგარიშები წარადგინეს გლო-
ბალური ანგარიშის (GRALE) მოსამზადებლად. 
ბელემის სამოქმედო ჩარჩოში მოცემული ვალდებუ-
ლებების შესაბამისად, განათლებისა და მეცნიერე-
ბის სამინისტრომ 2012 წელს იუნესკოს მიერ მოწო-
დებული კვლევის ნიმუშიც შეავსო და წარადგინა.176 
ანგარიში კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ „ზრდას-
რულთა განათლება საქართველოში ოფიციალუ-
რად განსაზღვრული და რეგულირებული არ არის 
საკანონმდებლო დონეზე”. სამინისტრო მიუთითებს 
ახლად შემუშავებულ პროფესიული განათლების 
გან ვითარების სტრატეგიაზე, რომელიც „[…] მხედ-
ველობაში იღებს ევროკავშირის უწყვეტი განათ-
ლების მემორანდუმის პრინციპებს, ხელს უწყობს 
არაფორმალური და ინფორმალური განათლების 
განვითარებას ფორმალური განათლების პარალე-
ლურად და აღიარების მექანიზმებს ქმნის ზრდა-
სრულებისთვის”. ანგარიშში ნახსენები არ არის 
კონკრეტული აქტივობები გაეროს წიგნიერების 
ათწლეულის ჩარჩოს ფარგლებში. 

კვლევის შედეგები მე-3 გლობალური ანგარი-
შისთვის 2015 წელს წარადგინა საქართველომ.177 
2009 წლიდან, ზრდასრულთა განათლების მიმართუ-
ლებით ყველაზე აღსანიშნავ მიღწევად ანგარიში 
სხვადასხვა პოლიტიკური და საკანონმდებლო  
დო კუმენტების მიღებას ასახელებს, ესენია: 2014 

176 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
(2012). CONFITEA VI შემდგომი ეროვნული პროგრეს 
ანგარიში, Follow-up of CONFINTEA VI National Progress Report 
177 გაეროს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი, 
ზრდასრულთა განათლების მე-3 გლობალური ანგარიში, 
მონიტორინგის კვლევის შედეგები საქართველოდან, 
GRALE 3 Monitoring survey results for Georgia 

წლის პოლიტიკის დოკუმენტი – პროფესიული ტრე-
ნინგების გაგრძელება აღმოსავლეთ ევროპაში, 
არაფორმალური და ინფორმალური განათლების 
ვალიდაცია, პროფესიული განათლების სტრატე-
გია (რომელიც 2009-2012 წლებში ევროკავშირის 
მხარდაჭერით შეიქმნა), არაფორმალური განათლე-
ბის აღიარების ბრძანება (რომლის რატიფიცირე-
ბაც 2011 წელს მოხდა), საქართველოს სოციალური 
და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქა-
რთველო – 2020” და განათლებისა და მეცნიერების 
განვითარების სტრატეგიული მიმართულების 2014 
წლის დოკუმენტი. 

მე-4 გლობალური ანგარიშისთვის კვლევა 2018 
წელს ჩატარდა და კვლევის შედეგები ინტეგრირდა 
გლობალურ ანგარიშში „არავინ დატოვო მიღმა: მო-
ნაწილეობა, თანასწორობა და ინკლუზია“. ეს ანგა-
რიში 2019 წელს გამოქვეყნდა.178 კვლევის შედგენის 
დროს მე-4 და მე-5 გლობალური ანგარიშებისთვის 
შემუშავებული ეროვნული ანგარიშებიდან ხელმი-
საწვდომი ონლაინ არც ერთი არ იყო. 

გლობალური მიზნების შესრულების 

ვალდებულება 

გაეროს მდგრადი განვითარების მე-4 მიზანი, 
რომელიც განათლების ხარისხს შეეხება, მოიცავს 
„ინკლუზიური და თანასწორი ხარისხიანი განათ-
ლების უზრუნველყოფას და უწყვეტი განათლების 
შესაძლებლობების წახალისებას ყველასთვის”179. 
მდგრადი განვითრების მე-4 მიზნის სამი ქვე-მი-
ზანი ზრდასრულთა განათლებას შეეხება (ცხრილი 
7). საქართველოს მთავრობამ მდგრადი განვი-
თარების მიზნების დანერგვის ხელშეწყობისა და 
მონიტორინგისთვის მდგრადი განვითარების მიზ-
ნების უწყებათაშორისი საბჭო ჩამოაყალიბა. პრე-
მიერ-მინისტრის 2020 წლის 23 იანვრის დადგენი-
ლებით, მდგრადი განვითარების მიზნების საბჭო 
საჯარო მმართველობის რეფორმის საბჭოს გა-
მოეყო და ცალკე სტრუქტურად ჩამოყალიბდა.179  

 

178 იუნესკოს უწყვეტი განათლების ინსტიტუტი (2019). 
ზრდასრულთა განათლების მე-4 გლობალური ანგარიში. 
4th Global Report on Adult Learning and Education
179 გაერო, მდგრადი განვითარების მიზანი 4, ვებგვერდი SGD 4
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მდგრადი განვითარების მიზნების საბჭო მდგრადი 
განვითარების მიზნების ინდიკატორების შედგე-
ნაზეა პასუხისმგებელი. მათი აღრიცხვა ელექტ-
რონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით 
ხდება ვებგვერდზე, რომელიც სპეციალურად შე-
იქმნა მდგრა დი განვითარების მიზნების ანგარიშ-
გებისთვის.180 მდგრადი განვითარების მე-4 მიზნის 

ზრდასრულ თა განათლებასთან დაკავშირებული 
ამოცანები და მათი შესაბამისი ინდიკატორები წა-
რმოდგენილია მე-7 ცხრილში, ქვემოთ. 180181 ზოგიერთი 
ინდიკატორის ფორმულირება საქართველოს კონ-
ტექსტზეა მორგებული მდგრადი განვითარების 
მიზნების საბჭოს მიერ182 და ეროვნულ ინდიკატო-
რებადაა მონიშნული. 

მდგრადი განვითარების მე4 
მიზნის ქვემიზნები (ზრდასრულთა 
განათლებასთან დაკავშირებული)

ინდიკატორები 

4.3. 2030 წლისთვის ყველა ქალისა და 
მამაკაცისთვის ხელმისაწვდომი და 
ხარისხიანი ტექნიკური, პროფესიული 
და საშუალო და უმაღლესი განათლების, 
მათ შორის საუნივერსიტეტო 
განათლების, უზრუნველყოფა

4.3.1. ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაში ახალგაზრდებისა და 
ზრდასრულების მონაწილეობის მაჩვენებელი ბოლო 12 თვის მანძილზე, 
სქესის მიხედვით ჩაშლილი
ეროვნული ინდიკატორები 
4.3.1 ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაში ახალგაზრდებისა და 
ზრდასრულების მონაწილეობის მაჩვენებელი ბოლო 12 თვის მანძილზე, 
ჩაშლილი ასაკობრივი ჯგუფისა და სქესის მიხედვით (25-64);
4.3.b.1 დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე იმ პირთა 
რაოდენობა, რომლებიც ჩართული არიან „პროფესიული განათლების, 
ტრენინგებისა და სამუშაოს მაძიებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 
სახელმწიფო პროგრამაში”;
4.3.c.1 იმ პატიმართა პროცენტული მაჩვენებელი, სქესის მიხედვით, 
რომლებიც ჩართული არიან განათლების პროცესებში (მათ შორის 
უმაღლესი განათლების) და/ან პროფ. განათლების ტრენინგ პროგრამებში; 

4.4. 2030 წლისთვის იმ ახალგაზრდებისა 
და ზრდასრული ადამიანების 
რაოდენობის მნიშვნელოვნად გაზრდა, 
რომელთაც დასაქმებისთვის, ღირსეული 
სამუშაოსთვის და მეწარმეობისთვის 
შესაფერისი უნარები, მათ შორის 
ტექნიკური და პროფესიული უნარები 
აქვთ

4.4.1. იმ ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების წილი, რომლებიც 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უნარებს ფლობენ, 
ჩაშლა უნარების მიხედვით; 

ეროვნული ინდიკატორები 
4.4.1.1 დასაქმებულთა, თვითდასაქმებულთა წილი პროფესიული 
სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა შორის;
4.4.1.2 დასაქმებულთა, თვითდასაქმებულთა წილი უმაღლესი 
განათლების მქონეთა შორის; 

2030 წლისთვის ყველა ახალგაზრდის 
და ზრდასრული ადამიანების 
მნიშვნელოვანი რაოდენობის, როგორც 
ქალების, ისე მამაკაცების მიერ წერა-
კითხვისა და არითმეტიკის ცოდნის 
მიღწევის უზრუნველყოფა

4.6.1. იმ მოსახლეობის წილი, კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფში, 
რომელმაც ცოდნის ფიქსირებულ დონეს მიაღწია ფუნქციონალურ (ა), 
წიგნიერებისა (ბ) და არითმეტიკის უნარებში, ჩაშლა სქესის მიხედვით; 
ეროვნული ინდიკატორი 
4.6.1 იმ ახალგაზრდებისა (15-24 წელი) და ზრდასრულების (15 წელი 
და ზემოთ) წილი, რომლებმაც მიაღწიეს ცოდნის ფიქსირებულ დონეს 
ფუნქციონალურ (ა), წიგნიერებისა (ბ) და არითმეტიკის (გ) უნარებში, 
ჩაშლა სქესის მიხედვით. 

ცხრილი 7: მდგრადი განვითარების მე4 მიზნის ზრდასრულთა განათლებასთან  
დაკავშირებული ქვემიზნები და შესრულების გლობალური და ეროვნული ინდიკატორები

წყარო: საკუთარი პრეზენტაცია საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების 
პორტალის მონაცემებზე დაყრდნობით www.sdg.gov.ge. 

180  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ვებგვერდის სტატია, ცვლილება 
საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების საბჭოს ფუნქციონირების წესებში, თებერვალი 2020. 
Amendments to the Rules of Operation of the SDGs Council in Georgia
181  ვებ-პორტალი sdg.gov.ge 
182 ვებ-პორტალი sdg.gov.ge, მიზანი 4, ხარისხიანი განათლება, Goal 4 – Quality Education 
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დეგად, 2019 წლის მდგომარეობით 10 წლის და ზე მოთ 
ასაკის მოსახლეობის დახელოვნების დო ნემ ფუნქცი-
ონალურ, წიგნიერებისა და არით მეტიკის უნარებში 
თითქმის 100%-ს მიაღწია. (იხ. გრა  ფიკი 5).185 არაფო
რმალურ განათლებაში მონა წი ლე ობის მაჩვენებ
ლის ვარდნის მსგავსად, 2020 წლის ვარდნა წიგნი
ერების მაჩვენებლებშიც აღინიშ ნა, რაც COVID19 
პანდემიის დროს სწავ ლის შე ფერ ხებულ პირობებს 
შეიძლება მივაკუთვნოთ. აქაც, მონიტორინგის 
ელექტრო ნუ ლი სის ტემა მონაცემების გაფილ ტრვის 
საშუალებას არ იძლევა სქესისა და ასაკობრივი  
ჯგუფის  მიხედ ვით.183184185

საქართველოს მიერ მდგრადი განვითარების მიზნე-
ბის მიღების შემდეგ, ქვეყანამ ორი ნებაყოფლობითი 
ეროვნული მიმოხილვის ანგარიში წარადგინა  

4.3.1 ეროვნული ინდიკატორის შესრულება უწ-
ყვეტი განათლების ინდექსით იზომება. მიუხედავად 
იმისა, რომ მიზანი 10%-იანი ზრდაა, საქართველოს 
მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული საბ-
ჭოს მიერ მოწოდებული მონაცემები გვაჩვე ნებს,183  
რომ მაჩვენებელი 2007-2020 წლებში 1.6%-დან 0.8%-
მდეა შემცირებული (იხ. გრაფიკი 4). 2020-ის ვარდნა 
შეგვიძლია, COVID-19 პანდემიის გამო სკოლებისა 
და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების და-
ხურვას მივაწეროთ. ელექტრონული მონიტორინ-
გის სისტემა მონაცემების სქესისა და ასაკობრივი 
ჯგუფების მიხედვით გაფილტვრის საშუალებას არ 
იძლევა და არც იმ ინფორმაციას, თუ როგორ გროვ-
დება ამ ინდიკატორისთვის მონაცემები.184

ბოლო ათწლეულის მანძილზე, მუდმივი ზრდის შე-

გრაფიკი 4: ახალგაზრდებისა და ზრდასრულთა მონაწილეობის მაჩვენებელი  
ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებასა და ტრენინგში

წყარო: საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების ვებ პორტალი www.sdg.gov.ge. 

4.3.1:  ახალგაზრდებისა და ზრდასრულთა მონაწილეობა ფორმალური და არაფორმალური განათლების აქტივობებში და 

ტრენინგებში ბოლო 12 თვის მანძილზე, სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით (25-64). მიზანი – 10%-იანი ზრდა

183 ვებ პორტალი sdg.gov.ge მიზანი 4.3.1. Goal 4.3.1  
184 შეადარეთ სქოლიოს # 151
185 ვებ პორტალი sdg.gov.ge მიზანი 4.6.1. Goal 4.6.1

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ინდექსი
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გაეროში, 2016186 და 2020187 წლებში. ანგარიშები 
მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის პროგ-
რესსა და იმ ინიციატივებს ასახავს, რომლებიც 
2030 დღის წესრიგის მიმართულებით 2014-2015 
და 2015-2020 წლებში განხორციელდა. ანგარი-

შები სიტუაციას აღწერს მდგრადი განვითარების 
თითოეული მიზნის მიხედვით, მათ შორის მე-4 მი-
ზანს. თუმცა, არც ერთ ანგარიშში, მეოთხე მიზნის 
განხილვისას, ზრდასრულთა განათლების შესახებ 
მონაცემები არ არის მოყვანილი. 

გრაფიკი 5: იმ ახალგაზრდებისა და მოზარდების წილი, რომლებმაც ცოდნის ფიქსირებულ 
დონეს მიაღწიეს (ა) ფუნქციონალურ, (ბ) წიგნიერებისა და (გ) არითმეტიკის უნარებში. 

წყარო: საქართველო მდგრადი განვითარების მიზნების ვებ პორტალი www.sdg.gov.ge. 

იმ ახალგაზრდებისა (15-24) და მოზარდების წილი (15 წელი და ზემოთ), რომლებმაც ცოდნის ფიქსირებულ 
დონეს მიაღწიეს (ა) ფუნქციონალურ, (ბ) წიგნიერებისა და (გ) არითმეტიკის უნარებში, სქესის მიხედვით 

186187უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე საქართველომ 
დონორთა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მიიღო, გან-
საკუთრებით განათლებისა და პროფესიული განათ-
ლების სისტემის განვითარებისთვის. 2009 წლიდან 
მოყოლებული, ევროკავშირი რეგულარული მხარ-
დაჭერის პროგრამებით პროფესიული განათლების 
ყველაზე დიდი დონორი იყო. ევროკავშირის მესამე, 
მიმდინარე პროგრამის „განათლება დასაქმებისთვის“ 
(Skills4Jobs) განხორციელება 2019 – 2023 წლებშია 

186 საქართველოს მთავრობა (2016). მდგრადი 
განვითრების მიზნების შესრულების პირველი 
ეროვნული მიმოხილვა, First Voluntary National Review on 
Implementation of the Sustainable Development Goals
187 საქართველოს მთავრობა (2020), ნებაყოფლობითი 
ეროვნული მიმოხილვა, საქართველო 2020, Voluntary 
National Review Georgia 2020

გათვალისწინებული. პროგრამა 30 მილიონი ევროს  
საბიუჯეტო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, დასაქ-
მების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად უნარების 
განვითარებისთვის.188 პროგრამის მიზანია ქალთა და 
კაცთა დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესება 
შერჩეულ რეგიონებში – უნარების შესატყვისობის 
სერვისების დანერგვით, უწყვეტი განათლების 
უნა რების მიწოდებითა და მეწარმეობის ტრენინგ 
შესაძლებლობების შექმნით. 

188 ევროპა საქართველოსთვის, EU4Georgia, შრომის 
ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმებაზე მორგებული 
უნარების განვითარების პროგრამა – საბიუჯეტო 
მხარდაჭერის კონტრაქტი, ვებგვერდი. Skills 
Development and Matching for Labour Market Needs – 
Budget Support Contract project 

ძირითადი მოთამაშეები და მიმდინარე პროექტები 
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პროფესიულ განათლებაში“.192 ამ პროექტში ჩართული 
არიან მსოფლიო ბანკი, დიდი ბრიტანეთის მთავრობა 
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სა-
მინისტრო. მისი მიზანია პროფესიული განათლების 
ხარისხის განვითარება საქართველოში, პროფესი-
ული განათლების მასწავლებელთა მარეგულირებელი 
სისტემების გაუმჯობესებისა და პროფესიული დახე-
ლოვნების საშუალებით.193 ბრიტანეთის მთავრობამ  
2 მილიონი ევროს დაფინანსება გამოყო. მსოფლიო 
ბანკის მიერ წარმართული იმპლემენტაციის ფაზა 
2019-2020 წლებში მიმდინარეობდა. პროექტის ხელ-
შესახები შედეგი 2021 წლის თებერვალში პროფესი-
ული განათლების სექტორის ახალი ვებგვერდის ჩა-
შვება იყო www.vet.ge (აღწერილია VII თავში). 

ევროპის განათლების ფონდმა არა ერთი პუბ
ლიკაცია გამოსცა უნარების განვითარებაზე სა
ქართველოში, როგორიცაა „უნარების თავსებადო-
ბის გაზომვა საქართველოში“194 და „ახალგაზრდების 
ტრანზიცია სამუშაოდ საქართველოში“195. 2018 წელს 
ფონდმა საქართველოში „ტურინის პროცესის“ ახალი 
ციკლი დაძრა, რომელიც ევროკავშირის მეზობელ 
ქვეყნებში უნარების განვითარების მოდერნიზების 
პროგრესს აფასებს. ტურინის პროცესი მონაწილეო-
ბითი სახის პროცესია, რომელიც ქვეყანაში პროფესი-
ული განათლების პოლიტიკების მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებულ ანალიზს გვთავაზობს. საქართველოში 
პროცესი 2010 წელს დაინერგა და ყოველ ორ წელი-
წადში ერთხელ ხორციელდება. იგი გვაძლევს სახელ-
მწიფოს პროფესიული განათლების სისტემის განვი-
192 მსოფლიო ბანკი, პრესრელიზი, მსოფლიო ბანკი და 
დიდი ბრიტანეთის მთავრობა საქართველოში პროფესი-
ული განათლების განვითარების მხარდასაჭერად, მაისი 
2019 World Bank and Government of United Kingdom to 
Support Development of Vocational Education and Training 
in Georgia
193 მსოფლიო ბანკი, მასწავლებელთა ხარისხის გაუმ-
ჯობესება პროფესიულ განათლებასა და ტრენინგში, 
საქართველო. პროექტის ფაქტების ცხრილი Georgia 
Strengthening Teacher Quality in Vocational Education and 
Training (VET) 
194 ევროპის განათლების ფონდი (2019). საქართველოში 
უნარების შეუთავსებლობის გაზომვა Skills Mismatch 
measurement in Georgia 
195 ა. დეკანოიძე, და უ. ბარდაკი (2018). ახალგაზრდების 
ტრანზიცია სამუშაოდ საქარველოში, ევროპის 
განათლების ფონდი, Youth transition to work in Georgia 

ერთერთი ყველაზე მსხვილი მოთამაშე საქა
რთველოს ზრდასრულთა განათლების სფე
როში DVV Internationalია (იხილეთ თავი VII.). 
2002 წლიდან მოყოლებული, DVVI კონცენტრი
რებულია ზრდასრულთა განათლების ქმედითი 
სისტემის განვითარებაზე საქართველოში, მათ 
შორის უნარების გან ვითარებაზე, კონფლიქ
ტების რეზოლუციასა და მშვიდობის შენებაზე, 
ედუკატორთა/მასწავლებელთა, პოლიტიკის 
შემქმნელთა და საგანმანათლებლო ორგანოე
ბის შესაძლებლობების ზრდაზე, ურთიერთგა
ცვლისა და ქსელურ საქმიანობაზე. ის მხარს 
უჭერს ზრდასრულთა განათლების ცენტრების 
ჩამოყალიბებას და ფუნქციონირებას ქვეყ
ნის სხვადასხვა რეგიონში და ედუკატორთა, 
ტექნიკურ სპეციალისტთა და გადაწყვეტილე
ბის მიმღებთა შორის თანამშრომლობასა და 
გამოცდილების გაზიარებას189

გერმანიის ორმხრივი განვითარების თანამ შ
რომ ლობა დუალურ საგანმანათლებლო პროგრა-
მებს ნერგავს სხვადასხვა სექტორში (სამშენებლო 
ტურიზმი, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექ-
ნოლოგიები, მშენებლობა, ტურიზმი, ლოგისტიკა, 
ტრანსპორტი, ღვინის წარმოება)190. ეს პროექტი 
GIZ-ის კერძო სექტორისა და პროფესიული განათ-
ლების რეგიონული პროგრამის ფარგლებში ხორცი-
ელდება, რომელიც სომხეთში, აზერბაიჯანსა და სა-
ქართველოში მიმდინარეობს. პროგრამა 2013 წელს 
დაიწყო და ამჟამად მეორე ფაზაშია (2017–2020). 
მისი ბიუჯეტი 30 მილიონი ევროა. აგრეთვე, KfW-მ 
ცოტა ხნის წინ დაიწყო მშენებლობისა და ლოგისტი-
კის სფეროში მოღვაწე ერთ-ერთი პროფესიული გა-
ნათლების ცენტრის მხარდაჭერა .191

2019 წლიდან მსოფლიო ბანკი ახორციელებს პრო-
ექტს „მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება 

189 DVVI საქართველო, ვებგვერდი, DVVI Georgia 
190 GIZ სამხრეთ კავკასიაში კერძო სექტორის 
განვითარება და ტექნიკური პროფესიული განათლება, 
პროექტის ვებგვერდი Private Sector Development and Tech-
nical Vocational Education and Training, South Caucasus project 
191 KfW საქართველო, ვებგვერდი, KfW Georgia, 
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თარების მიმოხილვას ევროპის განათლების ფონდის 
პარტნიორ ქვეყნებში. მიმოხილვაში ასახულია პროგ-
რესი და სამომავლო პრიორიტეტები. უკანასკნელი 
ანგარიში „ადამიანური კაპიტალის განვითარების 
პოლიტიკები” 196 2018-2020 ტურინის პროცესის ჩა-
რჩოს ფარგლებში მომზადდა. 

გაეროს განვითარების პროგრამა მეორე ფაზაზე 
(2019-2022) ახორციელებს პროექტს „უნარების 
განვითარება სოფლის მეურნეობაში”197, რომლის 
ფოკუსია კერძო და საჯარო პარტნიორობის ხელშე-
წყობა სოფლის მეურნეობის პროფესიულ განათლე-
ბაში, რათა ფერმერებს წვდომა ჰქონდეთ ხარისხიან 
პროფესიულ განათლებაზე და სოფლის მეურნეო-
ბის ექსტენციის სერვისებზე. პროგრამას შვეიცა-
რიის მთავრობა აფინანსებს. აქტივობები მოიცავს 
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და 
სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა წვრთნასა და 
პროფესიულ განვითარებას; ასევე, პროფესიული 
კოლეჯების საგანმანათლებლო სტანდარტებისა და 
კურიკულუმის დახვეწას. 

196 უ. ბარდაკი (2020) 
197 გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), პროექტი 
„პროფესიული განათლება და ექსტენციის მოდერნიზება 
სოფლის მეურნეობაში“ ვებგვერდი. Vocational Education 
and Training in Agriculture project 

XI. გამოწვევები 
და სამომავლო 
განვითარება 

ზრდასრულთა განათლების 
სამომავლო გამოწვევები 

ის ფაქტი, რომ საქართველოში ზრდასრულთა გა-
ნათლება, მისი ისტორიული განვითარების გამო, 
ღრმად ფესვგადგმულია პროფესიული განათლე-
ბის სისტემაში, სხვადასხვა გამოწვევებს უქმნის ამ 
სექტორის განვითარებას. საქართველოს მთავრო-
ბის ფოკუსი ზრდასრულთა ფორმალური უნარების 
განვითარებაზე აისახება როგორც პოლიტიკების, 
ასევე, აღსრულების დონეზე. 

უწყვეტი განათლებისა და ზრდასრულთა განათ-
ლების კონცეფციები ნაწილობრივ შესულია ზოგადი 
და პროფესიული განათლების შესახებ კანონებში, 
თუმცა ცალკე კანონმდებლობა ზრდასრულთა გა-
ნათლებისთვის არ არსებობს და, სავარაუდოდ, არც 
მომდევნო რამდენიმე წლის მანძილზე იარსებებს. 

იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო ბიუ-
ჯეტში ზრდასულთა განათლების მუხლი ცალკე არ 
არის გამოყოფილი, ამ სექტორს ფინანსური პრო-
გნოზირებადობა აკლია. ამ კუთხით, მომდევნო 
წლებში მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტების რო-
ლის გაძლიერება. შემდგომი დეცენტრალიზაცია, 
პასუხისმგებლობის გადანაწილება და ბიუჯეტის 
ალოკაცია მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება იმი-
სათვის, რომ ზრდასრულთა განათლების შეთა-
ვაზებები ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდეს. ცენ-
ტრალური მთავრობის აქტიური ჩართულობა 
ხელს უშლიდა მუნიციპალიტეტებს ზრდასრულ - 
თა განათლებისთვის რესურსების დამოუკიდებ-
ლად დაგეგმვასა და გადანაწილებაში. მუნიცი-
პალიტეტების მხრივ საჭიროა ადმინისტრაციული 
კადრების შესაძლებლობების შემდგომი განვი-
თარება, რათა მათ პროაქტიულად იმოქმედონ 
როგორც ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების 
უნარების განვითარების მიმართულებით. 

იქიდან გამომდინარე,  იქიდან გამომდინარე,  
რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში  რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში  
ზრდასულთა განათლების ზრდასულთა განათლების 
მუხლი ცალკე არ არის მუხლი ცალკე არ არის 
გამოყოფილი, ამ სექტორს გამოყოფილი, ამ სექტორს 
ფინანსური პროგნოზირებადობა ფინანსური პროგნოზირებადობა 
აკლია. ამ კუთხით, მომდევნო აკლია. ამ კუთხით, მომდევნო 
წლებში მნიშვნელოვანია წლებში მნიშვნელოვანია 
მუნიციპალიტეტების როლის მუნიციპალიტეტების როლის 
გაძლიერება.გაძლიერება.
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კერძო სექტორის ინვესტიცია არაფორმალურ გა - 
ნა თ ლებაში კვლავაც ძალიან მცირეა, სწორედ ამის 
 გამო საჭიროა პოპულარიზაციისა და ცნობიერების 
გაზრდის კამპანიები, პროცესში პოტენციური ბიზ-
ნეს პარტნიორების ჩართვის მიზნით. იქ, სადაც ფორ - 
მალური განათლების შესაძლებლობები შეზღუდუ-
ლია, დასაქმების ბაზრის საჭიროებებთან დაკავ-
შირებით მნიშვნელოვანია კერძო პროვაიდერებისა 
და კომპანიების პრაქტიკული ცოდნის გათვალის-
წინება. ეს ხელს შეუწყობს მოქნილი, ბაზარზე ორი-
ენტირებული სასწავლო პროგრამების შემუშა ვე-
ბას, რომლებიც დასაქმების მაჩვენებელს გაზრდის. 
არსებობს შეუთავსებლობა დასაქმების ბაზრის სა-
ჭიროებებსა და იმ უნარებს შორის, რომელთა სწავ-
ლებაც ხდება. მიუხედვად იმისა, რომ 2013 წლიდან 
მოყოლებული, პროფესიული განათლების სისტემის 
განვითარებაში დიდი ძალისხმევა და სახელმწიფო 
და ფინანსება ჩაიდო, მას კვლავ აკლია ეფექტიანობა, 
რადგან ბაზრის მიერ ადამიანური კაპიტალის ათვი-
სება არ ხდება. კერძო სექტორი ფორმალური პრო ფე-
სიული სასწავლებლების მიერ მიწოდებული განათ - 
ლებით კმაყოფილი არ არის. კომპანიები იშ ვია თად 
ცდილობენ, რომ სერვის პროვაიდერის აკრე დიტა - 
ცია მიიღონ კვალიფიკაციების/უნარე ბის გან ვი თა-
რების პროგრამებისთვის. იქიდან გამომ დი ნარე, 
რომ საქართველოში არ არსებობს უნარების აღია-
რების მექანიზმები, საკვანძო სექტორებისთვის 
(მაგ. ტურიზმისთვის) საჭირო უნარების ტრან სფორ- 
 მაცია არ ხდება იმ კვალიფიკაციებში, რომ ლებ საც 
განათლების სისტემა შესთავაზებდა მოსახ ლეობას. 
ჯერჯერობით, ეკონომიკა სათანა დოდ განვითარე-
ბული არ არის იმისათვის, რომ შეიქ მნას საკმარისი 
სამუშაო ადგილები და მოხდეს პროფესიების დივერ-
სიფიკაცია (მოსალოდნელია, რომ სამომავლო გაციფ - 
რულება და ავტომატიზაცია სიტუაციას კიდევ უფ რო 
გააუარესებს საწარმოებში).

ხუთი წლის წინანდელ ვითარებასთან შედარებით, 
როცა ფორმალური განათლების სისტემაში არ არ-
სებობდა ზრდასრულებზე მორგებული სერვისები, 
წინსვლა სახეზეა. პროფესიული ტრენინგისა და გა-
დამზადების პროგრამების დანერგვამ ცალკე გზა 
გაუხსნა ზრდასრულებს, რაც მათ სამუშაოსთან 

დაკავშირებული სერტიფიცირებული პროფესიული 
კვალიფიკაციის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. 
თუმცა, ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, ტრენინგ 
პროგრამები სრულად არ პასუხობს ზრდასრულთა 
სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების საჭიროებებს. 
მოთხოვნა ამ პროგრამებზე კვლავაც დაბალია და 
ზრდასრულები, მეტწილად, 3 წლიან დიპლომირე-
ბულ კურსებს ირჩევენ. ხშირად, 3 წლიან დიპლო-
მირებულ კურსებზე სწავლისას, ზრდასრულები 
ტოვებენ სწავლის პროცესს. ამ არჩევანით ისინი 
ხშირად უფრო ახალგაზრდა, მოტივირებული სტუ-
დენტებისთვის განკუთვნილ ადგილს იკავებენ. 

რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, ჯერ არ 
არსებობს ზრდასრულთა ისეთი კურსების დაფინან-
სების მექანიზმი, რომელიც სერტიფიცირებას არ მო-
ითხოვს და პირდაპირ არ არის დაკავშირებული შრო-
მის ბაზართან ან დასაქმებასთან. პასუხისმგებლობა 
არასამთავრობო სექტორის მოთამაშეებმა აიღეს და 
მოსახლეობას ისინი სთავაზობენ კურსებს სამოქა-
ლაქო განათლებაში, პერსონალურ განვითარებასა 
და სხვადასხვა ჰობის დახელოვნებაში. მაგრამ ისინი 
ხშირად დამოკიდებული არიან საერთაშორისო თანა-
დაფინანსებაზე და ფინანსური სტაბილურობისთვის 
იბრძვიან. 2021 წელს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო DVVI-ისთან ერთად, გამოსცემს პოლი-
ტიკის დოკუმენტს „დაფინანსების მეთოდოლოგიის 
განვითარება ზრდასრულთა ფორმალური, არაფორ-
მალური და ინფორმალური განათლებისა და სასწა-
ვლო პროგრამებისთვის”.

ცალკე გამოწვევაა პედაგოგიური განზომილება. 
პროფესიულ სასწავლებლებში ბევრ მასწავლებელს 
აქვს ინდუსტრიის გამოცდილება, თუმცა, არას-
დროს მომხდარა მათი გადამზადება ზრდასრულთა 
განათლების პედაგოგიურ საკითხებში. ასევე, პე-
დაგოგიური უნარები აკლიათ იმ კომპანიების ინ-
სტრუქტორებსაც, სადაც სტუდენტები დუალური 
პროფესიული განათლების ფარგლებში ესწრებიან 
გაკვეთილებს. ეს უარყოფითად აისახება პროფესი-
ული პროგრამების ხარისხზე, განსაკუთრებით იმ ინ-
სტიტუტებში, სადაც არ ხდება, ან იშვიათად ხდება 
მასწავლებელთა შეფასება შესრულებაზე დაფუძ-
ნებული მიდგომით. პროფესიული სასწავლებლების 

72 გერმანიის ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია │ DVV International



პედაგოგების სასწავლო პროგრამები თითქმის არ 
რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ. არასავალდე-
ბულო მოდულები სწავლებაზე, რომელიც მასწავლე-
ბელთა პროფესიული განვითარების სახელმწიფო 
ცენტრებში ტარდება, საკმარისი არ არის იმისათვის, 
რომ ზრდასრულთა მასწავლებლები ასაკობრივი 
ჯგუფებისთვის დამახასიათებელ სასწავლო მეთო-
დებსა და ანდრაგოგიკას გაეცნონ. კერძო ტრენინგ 
პროვაიდერები უფრო ხშირად რთავენ საკონსულ-
ტაციო კომპანიებსა და სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებს მათი ტრენერების გადამზადებაში. 
შედეგად, მათ ზრდასრულთა განათლების პრინცი-
პების უფრო დიდი ცოდნაც გააჩნიათ. 

COVID-19 პანდემიასთან  
დაკავშირებული გამოწვევები 
და დასკვნები ზრდასრულთა 
განათლების სისტემის 
განვითარებისთვის 

როცა გლობალური COVID-19 პანდემიის გამო 
პირველი შეზღუდვები შევიდა ძალაში, მასწავლე-
ბელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა 
ცენტრმა სხვადასხვა ონლაინ ტრენინგების შეთა-
ვაზება დაიწყო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ სა-
კომუნიკაციო ინსტრუმტენტების გამოყენებაზე 
(მაგ. MS Teams, Zoom). ამავდროულად, განათ-
ლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ კვლევა ჩა-
ატარა მოსწავლეთა რესურსების შესაფასებლად 
(მაგ. იმ სტუდენტების რაოდენობის გასარკვევად, 
ვისაც ელექტრონული მოწყობილობები ჰქონდათ). 
საერთო სიტუაცია დადებითად შეფასდა. სკოლების 
დირექტორებმა სხვადასხვა არხები შექმნეს მასწა-
ვლებლებისთვის, სადაც მათ შეეძლოთ, გაეცვალათ 
გამოცდილება და პრაქტიული ცოდნა მიეღოთ თა-
ვისუფალი დროის ისეთ აქტივობებზე, როგორიცაა 
კულინარია, თხილამურებით სრიალი და სხვა. 

პანდემიამ განსაკუთრებით ისეთი კურსები დააზა-
რალა, რომლებიც პრაქტიკულ აქტივობებს მოიცა-
ვდა. სერტიფიკატის გასაცემად ტექნიკურ კურსებს, 
როგორც წესი, პრაქტიკული გამოცდა ესაჭიროება, 
რომელიც საკლასო ვითარებაში და ზედამხედველო-

ბის ქვეშ ტარდება. პანდემიის გამო, ამ ტიპის ფორმა-
ლური განათლება ადრეულ ეტაპზევე შეჩერდა. ბევრ 
შემთხვევაში, სამოქალაქო საზოგადოების ორაგნი-
ზაციებმა სწრაფად გადაიტანეს ზრდასრულთა კუ-
რსები ონლაინ ფორმატში და ახლაც ამ ფორმატით 
აგრძელებენ სწავლებას. ეს ფაქტი იმაზე მიუთი-
თებს, რომ არაფორმალური განათლების სისტემა 
უფრო მოქნილია მსგავს რთულ სიტუაციებში ადაპ-
ტაციისას. 

DVVI საქართველომ პანდემიის ადრეულ ეტაპ-
ზევე შეიმუშავა გაციფრულების სტრატეგია და 
ზრდასრულთა ტრენერები IT კომპეტენციებში და-
ატრენინგა. 2020 წელს, DVVI-ის დაკვეთით შედგა, 
ასევე, „თეთრი დოკუმენტი“198, რომლის სამიზნე 
პროფესიული განათლების ის სპეციალისტები და 
პრაქტიკოსებია, ვინც პოლიტიკების შემუშავებაში 
მონაწილეობენ. დოკუმენტი მიმოიხილავს პროფე-
სიული განათლების გლობალურ საკვანძო ტენდენ-
ციებს და პანდემიის გავლენას პროფესიული განათ-
ლების სექტორზე საქართველოში. 

იმის მიუხედავად, რომ DVVIის 
მხარდაჭერით მოქმედი ზრდასრულთა 
განათლების ცენტრები 2021 წლის მარტში 
პანდემიური ლოქდაუნის შემდეგ ხელახლა 
გაიხსნა, ზოგიერთი კურსის მიწოდებას 
ისინი დღესაც ონლაინ აგრძელებენ. ონლაინ 
შეთავაზებების არსებობამ მონაწილეთა 
რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზარდა.

ერთ-ერთი ონლაინ შეთავაზება ფსიქოლოგიური 
მხარდაჭერის პროგრამაა, რომელსაც ძალიან მა-
ღალი მონაწილეობის მაჩვენებელი აქვს (არა მხო-
ლოდ ადგილობრივი მონაწილეები, არამედ საე-
რთაშორისო მიგრანტებიც). კოდას ზრდასრულთა 
განათლების ცენტრი პანდემიის დასრულების შე-
მდეგაც გეგმავს გააგრძელოს ისეთი ონლაინ კუ-
რსების რეგულარული შეთავაზება, რომლებიც არ 
მოიცავს პრაქტიკულ სწავლებას და ამით გაზარდოს 
მონაწილეთა რაოდენობა შორეული ადგილებიდან.
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XII. დასკვნები და 
რეკომენდაციები 

საქართველოში აუცილებელია ზრდასრულთა გა-
ნათლების მიმართ უფრო მიზნობრივი მიდგომის 
დანერგვა, რაც, პირველ რიგში, პროფესიული გა-
ნათლების ლოგიკაზე მისი დამოკიდებულების შე-
სუსტებას გულისხმობს. 

მაშინ, როცა საქართველომ მრავლისმომცველი 
საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშვებით, პროფესიულ 
განათლებაში პროგრესული ნაბიჯები გადადგა, 
მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა და ზრდას-
რულთა განათლების კონცეფციების ინტერპრეტა-
ცია და გამოყენება არ განვითარებულა ასაკობრივი 
ბარიერების გაქარწყლებისა და არაკომერციული 
განათლების ხელშეწყობის კუთხით. 

საკვანძო კანონებში უნდა გამოვიყენოთ ზრდას-
რულთა განათლების თანმიმდევრული ტერმინო-
ლოგია, რომელიც იუნესკოსა და ევროკავშირის საკ-
ვანძო დოკუმენტებში მოცემული საერთაშორისო 
პოლიტიკის ტერმინოლოგიის შესაბამისი იქნება 
(იხილეთ თავი I). ეს გულისხმობს ზრდასრულთა 
განათლების განვითარებას ფართო გაგებით, რაც 
ზრდასრულთა განთლების ყველა ფორმას მოიცავს 
საწყისი საგანმანათლებლო ციკლის დასრულების 
შემდეგ და, აგრეთვე, პროფესიული და არაპრო-
ფესიული განათლების ყველა ფორმას, რომელიც 
ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას 
უწყობს ხელს. 
 ზრდასრულთა განათლების ეროვნული კონ-

ცეფციების მისადაგება ზრდასრულთა განათ-
ლების საერთაშორისო ტერმინოლოგიასთან;

 ზრდასრულთა განათლების, როგორც საზო-
გადოებრივი სიკეთის აღიარება. 

2017- 2021 წლების განათლებისა და მეცნიერების 
ერთიანი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა კონკრე-
ტულ ქმედებებს მოითხოვს, რომლებიც ცალსახად 
ზრდასრულთა განათლებას შეეხება. განათლების 
სახელმწიფო ბიუჯეტში ცალკე საბიუჯეტო ხაზის 
გამოყოფამ, გრძელვადიან პერსპექტივაში, შეიძ-
ლება, მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი ზრდა სრულ-

თა განათლების საჭიროებებზე დაფუძნებული 
ღონისძიებების დაგეგმვას და საერთაშიროსო დო-
ნორების დაფინანსებაზე დამოკიდებულება შეამ-
ციროს. 

ეროვნულ მთავრობას შეუძლია, აღიაროს და პა-
ტივი სცეს ზრდასრულთა განათლების უზრუნვე-
ლყოფას საგადასახადო სტიმულირების სქემების 
საშუალებით. უფრო მეტიც, უნდა გაძლიერდეს 
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული და ფინა-
ნსური უფლებამოსილება, მათი მოქნილობისა და 
თავისუფლების უზრუნველსაყოფად, ქვეყნის მას-
შტაბით, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების უნარ- 
ჩვევების განვითარებისთვის.
 ზრდასრულთა განათლების სპეფიციური 

აქტივობების განსაზღვრა ეროვნულ დონეზე 
და მათი გაძლიერება ეროვნულ სტრატე-
გიებში; 

 სამინისტროების ჩართულობით, ზრდასრულ-
თა განათლებაზე გაწეული საჯარო და კერძო 
დანახარჯების მონიტორინგი და კოორდი-
ნაცია;

 სოციალური უთანასწორობის შემცირება 
და ზრდასრულთა განათლების ხელმისაწ-
ვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის. 
მაგალითად, სასწავლო ვაუჩერების ან სტი-
პენდიების და დამსაქმებლებისა და მიმწო-
დებლებისთვის საგადასახადო შეღავათების 
საშუალებით;

 მუნიციპალიტეტების უფრო მიზანმიმა-
რთული ჩართულობის ხელშეწყობა ზრდას-
რულთა განათლების უზრუნველყოფასა და 
მხარდაჭერაში.

საქართველოს მთავრობაში, პროფესიული გა-
ნათლების დეპარტამენტში შემავალ ზრდასრულთა 
განათლების განყოფილებას ადვოკატირების მნიშ-
ვნელოვანი როლი აკისრია. გარდა ამისა, „უნარები 
საქართველოს“ („Skills Georgia”), როგორც ახალი 
მმართველი სააგენტოს ჩამოყალიბება ძალიან მნიშ-
ვნელოვანი ნაბიჯია პროფესიული განათლების დი-
ვერსიფიკაციისთვის. მონაწილე სამინისტროებმა 
უნდა განიხილონ ის, თუ მომავალი თანამშრომ-
ლობით, როგორც შეიძლება, სარგებელი მოუტა-
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ნონ ზრდასრულთა განათლების სექტორის განვი-
თარებას მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის 
კონტექსტში. ზრდასრულთა განათლების ღონის-
ძიებებისა და პროგრამების მტკიცებულებებზე და-
ფუძნების მიზნით, საქართველოს ხელისუფლებამ 
ზრდასრულთა განათლების აქტივობების მონიტო-
რინგისა და შეფასების ყოვლისმომცველი სისტემა 
უნდა შეიმუშაოს. ამ კუთხით, ზრდასრულთა განათ-
ლების უახლესი კვლევა მნიშვნელოვან მიგნებებს 
გვაწვდის. 
 ზრდასრულთა განათლების საზოგადოდ აღი-

არებული და მკაფიოდ გამოკვეთილი გაგების 
ჩამოყალიბება „Skills Georgia”-ს სააგენტოს 
ფარგლებში;

 ზრდასრულთა განათლების პოლიტიკის გა-
ნსაზღვრა მტკიცებულებებზე დაფუძნებით; 
მათ შორის, მოსახლეობის უახლესი გამოკი-
თხვების შედეგებისა და საუკეთესო პრაქტი-
კების გათვალისწინებით. 

რაც შეეხება პროფესიული განათლებისა და გა-
დამზადების პროგრამებს, მომავალში უფრო სრულ-
ფასოვნად უნდა მოხდეს ზრდასრულთა ასაკობრივი 
ჯგუფების საჭიროებების გათვლისწინება, რათა 
მონაწილეობის მაჩვენებელი გაიზარდოს. მომდევნო 
ათწლეულის მანძილზე, ყველა დაინტერესებულმა 
მხარემ ძალისხმევა უნდა ჩადოს ზრდასრულთა 
განათლების მყარი არაფორმალური და ინფორ-
მალური ინფრასტრუქტურის შექმნაში, რომელიც 
ეკონომიკურ და სამუშაო კონტექსტს გასცდება. 
გან საკუთრებით, უნდა გაძლიერდეს არამონეტა-
რული მიზნის მქონე არაფორმალური პროგრამები, 
როგორიცაა, მაგალითად, სამოქალაქო განათლე-
ბისა და პიროვნული განვითარების კურსები. ინფო-
რმალური განათლების გაფართოება შესაბამისო-
ბაში მოიყვანს საქართველოს მთელი სიცოცხლის 
მანძილზე სწავლის მიდგომას გლობალურ და ევრო-
კავშირისეულ გაგებასთან. 

გარდა ამისა, სფეროში ახალ და დამკვიდრებულ 
მოთამაშეებს შორის თანამშრომლობამ და გამოც-
დილების გაცვლამ, შეიძლება, ხელი შეუწყოს მათი 
შესაძლებლობების გაზრდას. საუკეთესო გამოც-
დილების, დაფინანსების შესაძლებლობებისა და 

შესაბამისი სასწავლო შინაარსების გაზიარებამ, შე-
იძლება, გააძლიეროს პროვაიდერები და გააუმჯო-
ბესოს ზრდასრულთა განათლების შეთავაზებები. 
 ცნობიერების ამაღლების მიზნობრივი კამპა-

ნიების საშუალებით პროვაიდერების ფორმა-
ლური და არაფორმალური საგანმანათლებლო 
აქტივობების აღიარება და გააქტიურება;

 საჯარო და კერძო დაინტერესებულ მხარეებს 
შორის მჭიდრო თანამშრომლობისა და ქსელე-
ბის ფორმირების ხელშეწყობა.

ეს კვლევა ცხადყოფს, რომ ზრდასრულთა განათ-
ლება საქართველოში, მეტწილად, კვლავაც ისეთ 
ფორმალურ სასწავლო საქმიანობაზეა კონცენტრი-
რებული, რომელიც სამუშაო გარემოსთან არის კავ-
შირში. ზრდასრულთა განათლების ღონისძიებების 
დაგეგმვისა და აღსრულების პროცესში მიზანშეწო-
ნილია, მეტი ყურადღება არაფორმალური, ინფორ-
მალური და თვითმართვადი სწავლის განვითარებას 
დაეთმოს. საჭიროა ზრდასრულთა წახალისება სა-
კუთარ პიროვნულ განვითრებაზე მთელი ცხოვრე-
ბის მანძილზე პასუხისმგებლობის აღების კუთხით. 
ზრდასრულთა განათლების ინკლუზიურობისა და 
მრავალფეროვნების ხელშეწყობისთვის, ზრდასრუ-
ლთა განათლების პროგრამებზე უნდა გაიზარდოს 
დაბალი დონის განათლების მქონეთა, ხანდაზმუ-
ლთა და უმუშევართა ხელმისაწვდომობა და პროგ-
რამებში მათი ჩართულობა. ამ დაუცველი ჯგუფე-
ბის მოცვის მიზნით უნდა შემცირდეს შემდგომი 
ტრენინგისა და სწავლის სხვა ფორმების ხარჯები. 
ზრდასრულთა განათლების სხვადასხვა ფორმებში 
მონაწილეობისა და მოტივაციის სისტემატური მო-
ნიტორინგი ხელს შეუწყობს ისეთი პროგრამების 
შემუშავებას, რომლებიც სამზნე ჯგუფების სა-
ჭიროებებს პასუხობს და რომლებმაც, შეიძლება, 
ხელი შეუწყონ მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავ-
ლაზე მოთხოვნის სტიმულირებას, განსაკუთრებით 
კი, არაპროფესიული განათლების კუთხით. უნდა 
მოხდეს მონაცემთა რეგულარული შეგროვების გან-
ვრცობა და მონაწილეთა რაოდენობის გარდა, მონა-
ცემებმა ინფორმაცია უნდა მოიცვას სოციალური 
და ეკონომიკური მახასიათებლების (განსაკუთრე-
ბით ასაკის) და პერსონალური მოტივაციის შესახებ. 
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 მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება ზრდას-
რულთა უწყვეტი არაფორმალური განათ-
ლების უპირატესობებთან დაკავშირებით 
– პირადი, სოციალური და ეკონომიკური გან-
ვითარებისთვის;

 საშუალო და ხანდაზმული ასაკის მონაწი-
ლეთა, ქალებისა და დაუცველი ჯგუფების 
ზრდასრულთა განათლებაზე წვდომისა და 
აქტიური ჩართულობის გაზრდა; 

 ზრდასრულთა განათლების ყველა ფორმაში, 
განსაკუთრებით არაფორმალური განათლე-
ბის აქტივობებში, მონაწილეობისა და მოტი-
ვაციის რეგულარული და სისტემატური მონი-
ტორინგი.

მომავალში ზრდასრულთა განათლების სწავლე-
ბის პროფესიონალიზაციისთვის მეტი აქცენტი 
სწავლების ხარისხის მნიშვნელობაზე, ზრდასრული 
მოსწავლეების განსაკუთრებულ მახასიათებლებზე 
და საჭიროებებზე უნდა გაკეთდეს. ხშირად მასწავ-
ლებელთა ტრენინგი არ მოიცავს ანდრაგოგიულ 
პერსპექტივას, რომელიც ზრდასრულთა სწავლე-
ბის განსაკუთრებულ მოთხოვნებს ითვალისწი-
ნებს. ზრდასრულთა განათლების მომწოდებლებმა 
და პოლიტიკურად დაინტერესებულმა მხარეებმა 
ზრდასრულთა სწავლებაში უნდა განავითარონ 
პროფესიონალური და ეთიკური სტანდარტების 
საერთო გაგება, რომელიც ზრდასრულთა განათ-
ლების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, 
მოიცავს მოთხოვნებს მასწავლებლებისა და ტრე-
ნერების მიმართ. ანდრაგოგიკის საერთო გაგებასა 
და აქტიურ მხარდაჭერას საზოგადოების მიერ, შე-
უძლია, ამ საგანმანათლებლო სექტორის პროფე-

სიონალიზაციას შეუწყოს ხელი და ზრდასრულთა 
სწავლების ღირებულების აღიარება გაზარდოს სა-
ზოგადოებაში.
 ანდრაგოგიკისა და ზრდასრულთა პედაგოგე-

ბის სასურველი კომპეტენციებისა და თვისე-
ბების საერთო გაგების განვითარება;

 ზრდასრულთა პედაგოგების სასწავლო პროგ-
რამების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა, მაგალითად, უნივერსიტეტებში 
ან სამუშაო პროცესში წვრთნის საშუალებით. 

თუ პროფესიული განათლების მიმართულებით 
ჩადებულ უცხოურ კონტრიბუციას შევადარებთ, 
ზრდასრულთა განათლების სექტორის საერთაშო-
რისო მხარდაჭერა ნაკლებად მიზნობრივია. საერთა-
შორისო დონორებს შეუძლიათ, წვლილი შეიტანონ 
ზრდასრულთა განათლების ერთიანი მიდგომების 
ჩამოყალიბებაში. ეს შეიძლება, განხორციელდეს 
მათი ინტერვენციების დაგეგმვის დროს ეროვნული 
სტრატეგიის მიზნების გათვალისწინებით, ზრდას-
რულთა განათლების აქტივობების რეგისტრაციითა 
და ზრდასრულთა განათლების პროგრამების შესა-
ხებ კომუნიკაცის გააქტიურებით. 
 საერთაშორისო პროექტების ეროვნული 

განვითარების მიზნებთან შესაბამისობაში 
მოყვანა და ზრდასრულთა განათლების ღო-
ნისძიებების კოორდინაცია;

 საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსე-
ბული ზრდასრულთა განათლების აქტივობე-
ბის რეგისტრაცია, მარკირება და ვიზუალი-
ზაცია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ 
ზრდასრულთა განათლების პროგრამა უფრო 
მსხვილი პროექტის მხოლოდ ნაწილია. 
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