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წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის 

მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის 

„რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 

დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ.

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 

დემოკრატიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და 

მიზნად ისახავს ამომრჩევლების იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით 

მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური 

თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, 

რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. 

პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 

იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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არსებული ვითარების მიმოხილვა და 
პრობლემის აღწერა
საქართველოს პარლამენტმა ჯერ კიდევ 2013 წელს მოახდინა გაეროს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (შშმპ) უფლებების კონვენციის 

(UNCPRD) რატიფიცირება, თუმცა მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე ამან არსე-

ბითად ვერ იმოქმედა. 

შშმ პირები ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯგუფია საქართველოში, რომელიც 

საზოგადოებისა თუ სახელმწიფოს სათანადო ყურადღების მიღმა რჩება. ხშირია 

მათი მხრიდან ამ ადამიანების დისკრიმინაციაც. შშმ პირები ყოველდღიურად 

უამრავ პრობლემას აწყდებიან, რაც მხოლოდ ტრანსპორტით, სხვადა სხვა 

სახის თავშეყრის ადგილით და ა.შ. არ შემოიფარგლება. არსებული სტიგმები 

და სტერეოტიპები ხელს უშლის მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას. 

სახელმწიფოს არაერთგზის განცხადების მიუხედავად, რომლის თანახმადაც, 

ის თავადაა პასუხისმგებელი შშმ პირთა მძიმე უფლებრივ მდგომარეობაზე, 

ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

შშმ პირებს სწავლის პროცესში განათლების უფლება ბოლომდე არა აქვთ 

რეალიზებული. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების 

საფეხური. პროფესიული სასწავლებლების განვითარება და ადაპტირებული 

გარემო ხელს შეუწყობს შშმ და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე (სსსმ) პირების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას და ცხოვრების 

ღირსეულ პირობებს შეუქმნის მათ.

პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, ინკლუ-

ზიური პროფესიული განათლება თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმა ნათლებლო 

პროცესია, რომელიც ყველა სტუდენტისა და მსმენელისთვის უზრუნველყოფს 

სასწავლო პროცესს მათი ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა 

და შესაძლებლობის გათვალისწინებით.

პროფესიული სასწავლებლების განვითარება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულია. ის 

ერთ-ერთია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების 

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათაგან. 

პროფესიული განათლება უმოკლესი გზაა დასაქმებისკენ, რადგან ზრდის 
კურსდამთავრებულთა შრომისუნარიანობას და შესაბამის კვალიფიკაციას 
ანიჭებს მათ. ნაკისრ ვალდებულებათა და გატარებულ ღონისძიებათა მიუხე-
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დავად, ინკლუზიური პროფესიული განათლების მეტი ეფექტიანობისთვის კიდევ 
ბევრია გასაკეთებელი. ამ კუთხით, სახელმწიფოს წინაშე მნიშვნელოვანი 
გა მო წვევებია, რასაც სახელმწიფო უწყებათა და მოწყვლადი ჯგუფების შეთან-
ხმებული ჩართულობა სჭირდება. პრობლემაა პროფესიული სასწავ ლებლების 
ადაპტაციაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებთან, 
რასაც ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპები ითვალისწინებს და 
გარკვეულწილად, შესაძლებლობათა გათანაბრებასაც ემსახურება.

დღის წესრიგშია ინკლუზიური პროფესიული განათლების სათანადოდ ცნობა, 

ინკლუზიური განათლების ობიექტზე ორიენტაცია და ადაპტირება; ასევე, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიერ საგანმანათლებლო 

პროგრამის სრულად ათვისება და პოტენციური დამსაქმებლების მხრიდან 

მათი კომპეტენციის აღიარება.

პრობლემის მოგვარებაზე პასუხისმგებელი მხარეებია: საქართველოს განა-

თლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საქართველოს 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

შშმ და სსსმ პირები სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური დაცვისა და განსა-

კუთრებული ზრუნვის ობიექტები არიან, რაც ხშირად მათ მიმართ არსე ბულ 

სტიგმათა ძირითადი მიზეზია. სახელმწიფო არ ასრულებს თავის ვალდებულებას 

- უზრუნველყოს ინკლუზიური საგანმანათლებლო პროცესი და დაეხმაროს ამ 

ჯგუფებს დასაქმებაში, რაც იწვევს საზოგადოებისგან მათ გარიყვას. საბოლოოდ, 

ისინი არ არიან ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების 

პროცესის აქტიური მონაწილეები და მუდმივად სოციალურ დახმარებაზე 

დამოკიდებულ ფენად რჩებიან. 

სამიზნე ჯგუფები: შშმ და სსსმ პირები და პოტენციური ბენეფიციარები.

პრობლემის ანალიზი
უმუშევრობის შემცირება საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი 

გამოწვევაა. აღნიშნული პრობლემა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირებშიც აქტუალურია, ვინაიდან მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება მათსავე დასაქმებას ემყარება. დღეის მდგომარეობით, შშმ 

პირთა შემოსავლის ძირითადი წყარო სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა 
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და შემოწირულობებია. უმეტესობა ვერ ახერხებს ღირსეული შრომით თავის 

რჩენას, რაც კიდევ უფრო აფერხებს სოციალურ კიბეზე მათ გადაადგილებას. 

ამას მხოლოდ სამუშაო ადგილების სიმწირე კი არ განაპირობებს, არამედ, შშმ 

პირებში კომპეტენციის ნაკლებობა და მათ ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე 

მორგებული პროფესიული პროგრამების არარსებობაც. 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა სოციალური დაცვის მიმართულებით, რადგან სწორედ სახელმწიფოს 

ევალება ამ ადამიანების სოციალური დაცვა და მათი ინდივიდუალური 

გან ვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალი-

ზაციისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა.

სამართლებრივი თვალსაზრისით, სახელმწიფო აღიარებს შშმ პირთა საჭი-

როებებს და ფორმალურად უზრუნველყოფს მათ სოციალურ დაცვას. კერ ძოდ, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ 

საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მიხედვით, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებს სახელმწიფო უქმნის აუცილებელ პირობებს განათლებისა და 

პროფესიული მომზადებისათვის. განათლების ორგანოები, ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ორგანოებთან ერთად, ვალდებული 

არიან, უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ადრეული 

და სკოლამდელი აღზრდა-განათლება; სკოლის გარეთ აღზრდა მათთვის 

ჯერო ვანი სარეაბილიტაციო დახმარების გასაწევად; აგრეთვე, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა საშუალო-სპეციალური და უმაღლესი განათლება 

ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად. სხვა საკითხია, რამდენად სრულდება 

კანონმდებლობით ნაკისრი ვალდებულებები რეალურად. ფაქტია, შშმ პირების 

პროფესიული განათლება და დასაქმება კვლავ გადაუჭრელი პრობლემაა.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლო-

ბის მქონე პირთათვის ხარისხიანი პროფესიული განათლების უზრუნველსაყო-

ფად მნიშვნელოვანი კომპონენტია საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

ადეკვატური სასწავლო გარემოს შექმნა, რომელიც უნდა პასუხობდეს ყველა 

მათგანის ინდივიდუალურ საჭიროებას. ეს მხოლოდ საკანონმდებლო გარან-

ტიებს კი არ გულისხმობს, არამედ, რეალურ ქმედებასაც. კონკრეტულად, კერძო 

და საჯარო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით ბაზარზე მოთხოვნადი 

პროფესიული კადრების მომზადებას. 

საგულისხმოა, რომ შშმ და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე პირთა პროფესიულ არჩევანს ხშირად შემთხვევითობა განაპირო ბებს 
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- პიროვნების ინდივიდუალური შესაძლებლობისა და ინტერესების გაუთვა-

ლისწინებლად. 

გარდა ამისა, პროფესიული სასწავლებლები საკმარისად არ თანამშრომლო-

ბენ პოტენციურ დამსაქმებლებთან. მიზეზი ისიცაა, რომ გადამზადებული 

კად რების არსებობის შემთხვევაშიც კი, საზოგადოებაში არსებული სტიგმა და 

დისკრიმინაციული დამოკიდებულება დამსაქმებლებს ხშირად აიძულებს, შშმ 

პირთა დასაქმებაზე უარი თქვან.

დოკუმენტის შექმნის მიზანი
შეზღუდული შესაძლებლობებისა და განსაკუთრებული საჭიროებების 

მქონე პირთათვის ინკლუზიური საგანმანათლებლო სივრცის შექმნით 

მათი ცხოვრების ღირსეული პირობების მხარდაჭერა.

დოკუმენტით განსაზღვრული ამოცანები
» შშმ პირთა განათლების უფლების სათანადო რეალიზაცია მათი ღირ-

სეული ცხოვრების უზრუნველსაყოფად; სოციალური ინტეგრაცია, 
ინდივიდუალური/პროფესიული განვითარება.

» შშმ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება შეთავაზებული პრო-
ფესიული სწავლების გარანტიით; მათთვის კვალიფიკაციის ამაღლება 
და შრომის ბაზარზე სრულფასოვანი ინტეგრაცია. 

» შშმ პირთათვის პრიორიტეტული პროფესიებისა და სასწავლო პროგრა-
მების განსაზღვრა, პროფესიული სასწავლებლების ინფრასტრუქტურული 
განვითარება და შშმ და სსსმ პირთა საჭიროებებზე მორგება. შრომის 
ღირსეული, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა. 

» კერძო სექტორის წახალისება და აქტიური თანამშრომლობა შშმ პირთა 
დასაქმების ხელშესაწყობად. 
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» შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უნარების გამოვლენა 
და მათი ხელშეწყობა; სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის ხელსაყრელი 
პირობების შექმნა.

» შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება სამუშაოს 
მოძიებასა და ეფექტურად შესრულებაში. 

» სასწავლო მოდულებისა და დასაქმების სისტემის მომზადება. 

» პროფესიული განათლების მიწოდების მონიტორინგი.

რეკომენდაციები შესაბამის უწყებებს
1. პროფესიული განათლების თანაბარი და ხარისხიანი ხელმისაწვდომობა. 

2. პროფესიული განათლების პროგრამების ფართო არჩევანი, მათ შო-
რის, ონლაინ კურსები; ზოგიერთი კურსის დისტანციურ ფორმატში 
სრუ ლად სწავლება. 

3. ელექტრონული გაცვლითი პროგრამების ამოქმედება. 

4. გარემო/ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტექნიკურად აღჭურვა.

5. პროფესიული სწავლების პროცესში მარტივი ინოვაციური ფორმების 
შემუშავება. 

6. პედაგოგებისა და ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლება. 

7. აქტიური კომუნიკაცია კერძო სექტორთან - ბაზარზე მოთხოვნადი 
პრო ფესიული სასწავლო პროგრამების შესამუშავებლად. 

8. საერთაშორისო ინკლუზიური სასწავლო პროგრამების საუკეთესო 
გამოცდილების დანერგვა. 

9. ეროვნული კანონმდებლობის დაახლოება საერთაშორისო კანონმდებ-
ლობასთან. 

10. შრომის ბაზრის (დამსაქმებელთა) ღიაობა / დამსაქმებელთა წახალი-
სება პროფესიული განათლების მქონე შშმ პირთა დასაქმების ხელშესა-
წყობად. 



რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და 
ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის © 11

11. პროფესიული განათლების მქონე შშმ და სსსმ პირთა კარიერული 

განვითარების ხელშემწყობი სისტემის დანერგვა. 

12. შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა და შშმ პირთა საჭიროებებთან 

ადაპტირება. 

13. სამუშაოს მაძიებელი შშმ პირების მონაცემთა ბაზის შექმნა. 

14. შშმ პირების ინფორმირება მათზე ორიენტირებული სამუშაო ადგი-

ლების შესახებ. 

15. შშმ პირთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა. 

16. ეფექტური შეფასებისა და მონიტორინგის მექანიზმების დანერგვა. 

17. კერძო სექტორთან თანამშრომლობა და წახალისება შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმებისთვის.

18. გრანტებისა და დაფინანსების მოძიება სასწავლო კურსების გასა მრა-

ვალ ფეროვნებლად. 

19. სამოქალაქო საზოგადოებისა და დაინტერესებულ პირთა ჩართულობა 

ინკლუზიური პროფესიული პროგრამების შემუშავებაში. 

შემუშავებული ხედვის პრიორიტეტული 
მიმართულებები 

» შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებს მორგებული 

პროფესიული სწავლების პროგრამების შემუშავება. 

» შშმ პირთა გათავისუფლება პროფესიულ სწავლებასთან დაკავშირებული 

ხარჯებისგან. 

» კონკრეტული, გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა პროფესიულ სწავლებისას თანაბარი 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

» შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კონკურენტუნარიანობის 

გაზრდა და შრომით ბაზარზე თანაბარი პირობების შექმნა. 
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» შშმ პირთა სპეციალიზაციის გაღრმავება. 

» შშმ პირთა თვითდასაქმება და ეკონომიკური გაძლიერება. 

» შშმ პირთა ცნობიერების ამაღლება სოციალური სამეწარმეო კუთხით 

და მათი წახალისება. 

» დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა და პროფესიული განათლების 

ინკლუზიურობაზე ორიენტაცია. 

შემუშავებული ხედვის კრიტიკული 
გააზრება
ადამიანის უფლებების დაცვა სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ვალდებულებაა. სწორედ სამართლებრივი და ინდივიდის 

საჭიროებებზე მორგებული სახელმწიფო უზრუნველყოფს შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირის უფლებას, განკარგოს საკუთარი ცხოვრება 

და ყველასათვის ხელმისაწვდომი, თანაბარი შესაძლებლობების საფუძველზე 

მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ აქტივობებში. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლების 

ხარისხს ერთიანი ევროპული საზოგადოების შექმნასა და შენარჩუნებაში 

გადამწყვეტი როლი ენიჭება. 

2014 წლის 12 აპრილს ძალაში შევიდა გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესა-

ძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ. კონვენციის მონაწილე 

სახელმწიფოები, უპირველესად, ეყრდნობიან გაეროს წესდების იმ პრინციპებს, 

რომლებიც თავისუფლების, სამართლიანობისა და საყოველთაო მშვიდობის 

საფუ ძვლად ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრისთვის დამახასიათებელ ღირსებასა 

და თავისუფლებას, ასევე, თანასწორობას და სხვა განუყოფელ უფლებებს 

აღიარებს. კონვენციის პირველი მუხლით დეკლარირებულია მისი მიზანი - 

ხელი შეუწყოს, დაიცვას და უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა თანაბარი უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლების რეალიზება, მათი 

თანდაყოლილი პიროვნული ღირსების პატივისცემა. 

კონვენციაში შეზღუდული შესაძლებლობა განმარტებულია, როგორც დინა მიური 

ცნება, რომელიც ჯანმრთელობის დარღვევის მქონე პირების, მათ მიმართ 
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დამოკიდებულებისა და გარემო ბარიერების ურთიერთქმედების შედეგია, 

რაც აფერხებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ თანაბარ, სრულყოფილ და 

ეფექ ტურ მონაწილეობას. 

ასევე, განმარტებულია, ვინ მოიაზრება შშმ პირად: შეზღუდული შესაძლებლო ბის 

მქონე პირებს მიეკუთვნებიან ადამიანები ფიზიკური, ფსიქიკური, ინტელექ-

ტუალური ან სენსორული მყარი დარღვევებით, რომელთა ურთიერთ ქმედებამ 

სხვადასხვა დაბრკოლებებთან, შესაძლოა, ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში ამ პირთა სრულ და ეფექტურ მონაწილეობას - სხვებთან თანაბარ 

პირობებში. 

გაეროს კონვენციაში შშმ პირთა უფლებების შესახებ (ძალაშია 2014 წლიდან) - 
სხვა ძირითად უფლებებთან ერთად, კონვენციის 24-ე მუხლით განსაზღვრულია 
შშმ პირთა განათლების უფლება. მისი რეალიზების უმთავრეს საშუალებად 
მოიაზრება კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა მიერ ინკლუზიური განათ-
ლების სისტემის დანერგვა და მუდმივი განათლების ხელმისაწვდომობა. 

განათლების უფლება, გარდა გაეროს ამ კონვენციისა, სხვა არაერთი მნიშვ-
ნე ლოვანი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტითაა აღიარებული. გაეროს 
კონვენცია კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს განათლების, როგორც სხვა უფლე-
ბებთან ფუნდამენტურად დაკავშირებული უფლების ეფექტურად დაცვისა და 
განხორციელების მნიშვნელობას და მონაწილე სახელმწიფოებს ამ უფლების 
დისკრიმინაციის გარეშე რეალიზების გზებს უჩვენებს. 

გაეროს კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთათვის თანასწორუფლებია ნობა 
უპირველესად, გონივრული მისადაგების ფორმას ეფუძნება. ეს გულისხმობს 
იმ აუცილებელ მოდიფიკაციებსა და კორექტივებს, რაც არ იწვევს დაუძლეველ 
სირთულეებს და უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
თანაბარი უფლებებისა და თავისუფლების ფუნდამენტურ ღირებულებათა 
რეალიზებას.

განათლების უფლების რეალიზების უმთავრეს საშუალებად კონვენციის მონა-
წილე სახელმწიფოთა მიერ ინკლუზიური განათლების სისტემის დანერგვისა 
და ცხოვრების მანძილზე განათლების ხელმისაწვდომობა მოიაზრება. გაეროს 
ამ კონვენციის გარდა, განათლების უფლება არაერთი მნიშვნელოვანი საერ-

თაშორისო სამართლებრივი აქტითაა აღიარებული. 

გაეროს კონვენცია კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს განათლების, როგორც სხვა 

უფლე ბებთან ფუნდამენტურად დაკავშირებული უფლების ეფექტურად დაცვისა 
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და განხორციელების მნიშვნელობას და მონაწილე სახელმწიფოებს უჩვენებს 

გზებს, როგორ განახორციელონ ეს უფლება დისკრიმინაციის გარეშე.

გაეროს კონვენციის შშმ პირთა უფლებების შესახებ 24-ე მუხლის მიხედვით, 

განათლების უფლების რეალიზების ყველაზე ეფექტური გზა ინკლუზიური 

განათლებაა. კონვენციის მიზნიდან გამომდინარე, ინკლუზიური განათლება 

გულისხმობს შშმ პირთა როგორც სკოლამდელ და ზოგად (სასკოლო), ასევე, 

პროფესიულ და უმაღლეს განათლებასაც. 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, ყველას აქვს განათლების უფლება. 

ასევე, შეუძლია აირჩიოს მისი მიღების ფორმა. ამ უფლების სუბიექტთა წრე 

ფართოა და თანაბრად მოიაზრებს შშმ პირთა განათლების უფლებას და მის 

ხელმისაწვდომობაზე სახელმწიფოს ვალდებულებას. 

განათლების სფეროში არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ სტრა-

ტეგია პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და მისი ხელმისაწვდომობის 

გაზრდით სწავლის ხარისხის მნიშვნელოვნად ამაღლებაა. პროფესიული 

განათლების მიზანი იმ კომპეტენციის/კომპეტენციების გამომუშავებაა, 

რომელსაც/რომლებსაც მოითხოვს კონკრეტული პროფესია ან/და შრომის ბაზარი 

და რომელიც/რომლებიც მიმართულია მუდმივი პროფესიული, სოციალური და 

პიროვნული განვითარებისკენ. 

ინკლუზიური განათლების საკითხი ასახულია საქართველოს კანონში 

პროფესიული განათლების შესახებ. ამ კანონის მე-4 მუხლის თანახმად, 

გან  საზღვრულია საგანმანათლებლო დაწესებულების ვალდებულება, უზრუნ-

ველყოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და შეზღუდული 

შესაძლებლობის პირთათვის ინდივიდუალურად მორგებული სასწავლო 

პროცესი და სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურება. ასევე, საგან-

მანათლებლო დაწესებულების სასწავლო გარემოს ხელმისაწვდომობა. 

აღნიშნული რეგულაციები, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია. მნიშვნელოვანია, 

შშმ პირთა მიერ პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის შეფასებისას 

მოვიშველიოთ სტატისტიკა - ყოველწლიურად რამდენი შშმ პირი იღებს 

პროფესიულ განათლებას და რა ბარიერები უშლის ხელს პრაქტიკაში ამ 

უფლების განხორციელებას. 

პროფესიული განათლების პროგრამების შემუშავებისას მნიშვნელოვანია 

მათი შშმ და სსსმ პირთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგება და ამ 

პირთა შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენების პერსპექტივა. სახელმ-
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წიფომ უნდა შესთავაზოს მათ პროგრამების ფართო არჩევანი, რაც საკუთარ 

კომპეტენციებზე, უნარებზე, ღირებულებებსა და შესაძლებლობებზე მორგებული 

პროფესიული განათლების მქონე პირს კონკურენტუნარიანად აქცევს.

შედეგების შეფასების კრიტერიუმები და 
ინდიკატორები
ინდიკატორები განსაზღვრავს: 

რამდენი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავდება; 

რამდენი ადამიანი გაივლის პროფესიული სასწავლებლის კურსს; 

რამდენი პოტენციური დამსაქმებელი დაინტერესდება ამ ადამიანებით და 

მათგან რამდენი დასაქმდება რეალურად. 

მონიტორინგის ინსტრუმენტები
» პროფესიული სასწავლებლის მმართველობითი სუბიექტების მართვის 

ფუნქციების ეფექტურად განხორციელების შესაძლებლობა; 

» პროფესიულ სასწავლებლებში არსებული მმართველობითი პოზიციების 

შესაბამისობა მათზე გადანაწილებულ პიროვნებათა სპეციალიზაციის, 

კვალიფიკაციის და მმართველობით უნარებთან; 

» პროფესიული სასწავლებლების ხელმძღვანელობის მიერ მიღებულ 

გადაწყვეტილებათა სისწორე და მიზანმიმართულობა; 

» პროფესიული სასწავლებლების ხელმძღვანელობის დამოკიდებულება 

ცვლილებების მართვასთან; 

» პროფესიული სასწავლებლების მიერ მიღწეული შედეგები.

 სტრუქტურული ერთეულების დონეზე საქმიანობის მონიტორინგი 

მოიცავს პროფესიული სასწავლებლების სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელთა სამუშაოს მონიტორინგს და მიმდინარე პროგრამების 

შეფასებას. 



რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და 
ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის ©16

ამ დროს დგინდება: 

» რამდენად სწორადაა განაწილებული სასწავლებელში მმართველობითი 

პოზიციები მომუშავე პირთა სპეციალიზაციის, კვალიფიკაციის და 

მმართველობითი უნარების გათვალისწინებით; 

» სასწავლო კურსებზე მართვის ფუნქციების ეფექტურად განხორციელების 

შესაძლებლობა; 

» აკადემიური პერსონალის მიერ განხორციელებული მმართველობითი 

გადაწყვეტილების სისწორე და მიზანმიმართულობა (უკუკავშირი, 

მოტივაცია);

» შედეგები, რომელთაც კონკრეტულმა პროფესიულმა მიმართულებამ 

მიაღწია.

» ინდივიდუალურ დონეზე განხორციელებული მონიტორინგის ამოცანაა 

პროფესიული სასწავლებლების მომსახურე პერსონალის, აკადემიური 

პერსონალისა და შშმ და სსმპ პირთა საქმიანობის შესახებ კმაყოფილების 

კვლევა. ამ დროს მნიშვნელოვანია: 

» მომსახურე პერსონალის სამუშაოს შეფასება.

» აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასება.

» უკუკავშირისა და მოტივაციის ასპექტების შეფასება.

პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 

და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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