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შინაარსი

• გლობალიზაცია, კონკურენცია, მობილობა; 

– ლისაბონის პროცესი (2000)

• ევროპის სივრცის ,,მთელი სიცოცხლის განმავლობაში
სწავლის“  ჩამოყალიბება:  

– ბოლონიის პროცესი (1999)

– კოპენჰაგენის პროცესი (2003)

– ევროპის საკვალიფიკაციო ჩარჩო მთელი
სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისათვის (2008)

• სწავლის შედეგებზე (კომპეტენციებზე)  დაფუძნებული
მიდგომა

– ახალი პარადიგმა სწავლება-სწავლაში.



კომპეტენცია, კომპეტენციები და
სწავლის შედეგები
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საჭიროდავალებების
შესრულების
დადასტურებული
უნარი (საჭირო
კომპეტენციები)

საჭირო ცოდნა, 
უნარები, დამოკიდებულებები, ... 
(სწავლის შედეგები)
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კომპეტენცია და კვალიფიკაცია

• კომპეტენცია ორაზროვანი კონცეპციაა!

• კომპეტენცია – გარკვეულ სფეროში
წარმატებით მუშაობის დადასტურებული
უნარი, რომელიც აღწერილია შესაბამისი
შესრულების კრიტერიუმებით ან სწავლის
შედეგებით;  

• კვალიფიკაცია- ოფიციალურად აღიარებული
კომპეტენცია გარკვეულ სფეროში, 
დადასტურებული უფლებამოსილი ორგანოს
მიერ.  
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ეროვნული საკვალიფიკაციო
ჩარჩო

• ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო- ეს არის
მიღებული განათლების კონკრეტული
დონეების კვალიფიკაციების
კლასიფიცირებისათვის ინსტრუმენტი
დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, 
რომლის მიზანიცაა მოახდინოს ეროვნული
კვალიფიკაციების ქვე-სისტემების ინტეგრაცია
და კოორდინირება და გააუმჯობესოს
გამჭვირვალობა, ხელმისაწვდომობა, პროგრესია
და კვალიფიკაციის ხარისხი შრომის ბაზართან
და სამოქალაქო საზოგადოებასთან
მიმართებაში. 

რეკომენდაცია EQF შესახებ 2008 და2017



ესტონეთის საკვალიფიკაციო
ჩარჩო

• ესტონეთის საკვალიფიკაციო ჩარჩო არის
ყოვლისმომცველი 8-დონიანი ჩარჩო, რომელიც
ჩამოყალიბდა პროფესიული კვალიფიკაციების აქტის
(პროფესიული აქტი) მიერ 2008 წელს და ცვლილება
განიცადა 2015 წელს: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/501072015
005/consolide

• ესტონეთის საკვალიფიკაციო ჩარჩო მოიცავს ოთხ ქვე-
ჩარჩოს: ზოგადი განათლებისთვის, პროფესიული
განათლებისთვის, უმაღლესი განათლებისათვის და
პროფესიული კვალიფიკაციებისთვის შესაბამისი
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემით.   

• ესტონეთის საკვალიფიკაციო ჩარჩო მოიცავს
სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ (ხარისხის
უზრუნველყოფით) ყველა კვალიფიკაციას, რომელიც
აკმაყოფილებს ორ კრიტერიუმს: 

– განსაზღვრულია სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/501072015005/consolide


კვალიფიკაციების ქვე-
ჩარჩოები:

• ფორმალური განათლების კვალიფიკაციები: 

– ქვე-ჩარჩო უმაღლესი განათლების
კვალიფიკაციებისთვის (დონეები 6-8)   

– დაწყებითი და უწყვეტი პროფესიული განათლების
კვალიფიკაციები (დონეები 2-5)

– ზოგადი განათლების კვალიფიკაციების ქვე-ჩარჩო
(დონეები 1,2 და 4)

• პროფესიული (დარგობრივი, სამუშაოზე-
დაფუძნებული) კვალიფიკაციები:

– დარგობრივი კვალიფიკაციები (დონეები 2-8)
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ესტონეთის საკვალიფიკაციო
ჩარჩო (2008)
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კვალიფიკაციის სტანდარტები და
ესტონეთის საკვალიფიკაციო ჩარჩო

• ჩამოყალიბების ძირითადი მიმართულება–
სწავლის შედეგებზედაფუძნებული
სტანდარტებისკენ: 

• უმაღლესი განათლების სტანდარტი(2008)

– პროფესიული განათლების სტანდარტი (2009, 
2013) + ეროვნული სასწავლო გეგმა პროფესიული
განათლებისთვის (54)

– ეროვნული სასწავლო გეგმა საბაზო
საფეხურისთვის (2011)

– ეროვნული სასწავლო გეგმა საშუალო
განათლების საფეხურისთვის (2011)

– პროფესიული კვალიფიკაციის სტანდარტის
ახალი თაობა (2010-...)
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ესტონეთის საკვალიფიკაციო
ჩარჩო (2011)
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ევროპის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს- EQF განხორციელებადა
რეფერენსირების პროცესი (1) 

• ესტონეთის საკვალიფიკაციო ჩარჩო ჩამოყალიბდა
,,პროფესიული კვალიფიკაციების აქტის“ საფუძველზე
(01.09.2008)

• ესტონეთის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს რეფერნესირების
პროცესი ევროპის საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან ინიცირებულია
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ (იანვარი, 2010)

• ესტონეთის ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო (Kutsekoda) 
დამტკიცდა, როგორც ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი
ესტონეთში ევროპის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
განხორციელების მიზნით (თებერვალი, 2010)

• მომზადდა რეფერენსირების ანგარიშის პირველი ვერსია
(მაისი-ნოემბერი, 2010) ;  

• რეფერენსირების ანგარიშის განხილვა დაინტერესებულ
პირებთან ერთად (დეკემბერი, 2010–მარტი, 2011)

• სამი საერთაშორისო ექსპერტის ჩართვა ( დეკემბერი-აგვისტო, 
2011)

• მომზადდა რეფერენსირების ანგარიშის საბოლოო ვარიანტი
(მაისი-აგვისტო, 2011);

• რეფერენსირების ანგარიში გადაეცა ევროპის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს მრჩეველთა ჯგუფს. (სექტემბერი, 2011)



ევროპის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს-EQF განხორციელება და
რეფერენსირების პროცესი (2)

• რეფერენსირების ანგარიში განთავსდა EQF-ის პორტალზე
(ივლისი, 2012);

• საერთაშორისო კონფერენცია ესტონეთის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს განხორციელების დაწყების ნიშნად (ოქტომბერი, 
2012);

• ახალი პროფესიული განათლებისდაწესებულებების აქტი
მიღებულია (სექტემბერი, 2013);

• პროფესიული განათლების ახალი სტანდარტი მიღებულია;  
(სექტემბერი, 2013);

• ახალი ერონული სასწავლო გეგმა პროფესიული
განათლებისთვის ჩამოყალიბებულიდა განხოციელებულია
(სექტემბერი, 2013-....) ;     

• ახალი ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა პროფესიული
განათლებისთვის , ჩამოყალიბებული და განხორციელებულია
(სექტემბერი, 2012-...)      

• რეფერენსირების ანგარიში განახლებულიდა შესწორებულია
(სექტემბერი-ნოემბერი, 2014 

• რეფერენსირების ანგარიში მოწონებულია ესტონეთის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ
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ესტონეთის საკვალიფიკაციო
ჩარჩო (2015)
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ფორმალური განათლების
კვალიფიკაციები

ესტ.სა
კვ.ჩარჩ
ოს

დონეე
ბი

პროფესიული
კვალიფიკაციების

ნიმუშები

საბაზო განათლების სერთიფიკატი,
დაფუძნებული სასწავლო გეგმაზე
სპეციალური (საშუალო, მწვავე)
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
სტუდენტებისთვის

1

საბაზო განათლების სერთიფიკატი,
დაფუძნებული გამარტივებულ
სასწავლო გეგმაზე
საბაზო განათლების სერთიფიკატი
პროფესიული განათლების
სერთიფიკატი, დონე 2

2 მებაღე-ასისტენტი, ტყისმჭრელი

პროფესიული განათლების
სერთიფიკატი, დონე 3

3 ელექტრომოწყობილობის
ამწყობი, ხის ნაკეთობის დაზგის
ოპერატორი

საშუალოზოგადი განათლების
სერთიფიკატი
საშუალო პროფესიული განათლების
სერთიფიკატი
პროფესიული კვალიფიკაციის
სერთიფიკატი, დონე 4

4 კომბაინის (მოსავლის ასაღები)  
ოპერატორი, ვეტერინარის
ასისტენტი



გასათვალისწინებელი
საკითხები

• პროცესების სტრატეგიულიდაგეგმვა და მართვა;  

• მკაფიოდ განსაზღვრული კონცეპტუალური ჩარჩო
ინტეგრირებული ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
განხორციელების მხარდასაჭერად;  

• მონაწილე მხარეთა რეალური ჩართულობა;  

• ტრენინგი სწავლის შედეგებზე დაფუძნებულ
მიდგომასა და კონსტრუქციულ შესაბამისობაზე; 

• არაფორმალური და თვითგანათლების ვალიდაციის
მნიშვნელობა;

• ყურადღების კონცენტრირება ხარისხის შეფასებასა და
სერტიფიცირების პროცესებზე;  

• ევროპის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს -EQF
განხორციელების პროცესში ჩართულობის
მნიშვნელობა , EQF-თან რეფერენსირების ჩათვლით. 
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