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განსახილველი საკითხები

1. ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მართვის ზოგადი პრინციპები 
2. ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩო და ხარისხის უზრუნველყოფა
3. ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოს მონიტორინგი



ჩარჩოს მართვის საკითხები

■ ჩარჩოს სტრუქტურისა და შინაარსის შემდგომი განვითარება

■ სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული პროგრამებისა და შესაბამისი კვალიფიკაციების

შემუშავების ხელშეწყობა

■ განათლების, მომზადების, გადამზადების სისტემის კვალიფიკაციების ჩარჩოში ჩართვა
და კვალიფიკაციების რეესტრში რეგისტრირება

■ არაფორმალური განათლების აღიარების საფუძველზე მინიჭებული კვალიფიკაციების

კავშირი ჩარჩოსთან

■ ჩარჩოს მონიტორინგი

■ ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე საზოგადოების ინფორმირება

■ ევროპული სივრცის კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან თვით-სერტიფიცირების პროცესის

განხორციელება



ჩარჩოს მართვის პროცესებში ჩართული
პირები

■ მრჩეველთა საბჭო

■ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - კოორდინირებას
უწევს ჩარჩოს დანერგვას, მართვას, განვითარებას

■ პროფესიული კვალიფიკაციის ვალიდაციის საბჭოები - შრომის ბაზრის
მოთხოვნების გათვალისწინებით პროფესიულ კვალიფიკაციებში

■ უმაღლესი დარგობრივი საბჭოები - დარგობრივი მახასიათებლების
ფორმირება, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა

■ ავტორიზაციის (სკოლა, პროფესიული, უმაღლესი) საბჭოები

■ აკრედიტაციის საბჭოები



ჩარჩოს მართვა

მრჩეველთა საბჭო - კოლეგიური ორგანო, 2 წლით  (5-9)

ამოცანები

■ ჩარჩოს განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების განხილვა

■ ჩარჩოს განხორციელების სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვა

■ ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის განხილვა

■ მონიტორინგის შედეგების შესწავლა

■ წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება და დირექტორის
წინაშე წარდგენა



კვალიფიკაციების ჩართვა ჩარჩოში და
ხარისხის უზრუნველყოფა

■ ინდივიდუალური კვალიფიკაციები ხდება ჩარჩოს ნაწილი

■ ხორცილდება მხოლოდ გარე ხარისხის უზრუნველყოფით

■ აისახება კვალიფიკაციების ელექტრონულ რეესტრში

ჩარჩო

შიდა ხარისხი

გარე ხარისხი

ელექტრონული 
რეესტრი



სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული პროგრამებისა და
შესაბამისი კვალიფიკაციების შემუშავება

ჩარჩოს დონის აღმწერი - განზოგადებული

■ სკოლა - ეროვნული სასწავლო გეგმა -სასკოლო პროგრამა

■ პროფესიული - საგანმანათლებლო სტანდარტი - პროფესიული 
პროგრამა

■ უმაღლესი - დარგობრივი მახასიათებელი - უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამა



ჩარჩოს მონიტორინგი

მიმდინარე

■ ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, შესრულების წლიური ანგარიშის მომზადება-განხილვა, რეკომენდაციების შემუშავება

■ ეფუძნება შესრულების კრიტერიუმების მიხედვით განხორციელებული საქმიანობის შეფასებას

■ დასახული ამოცანების შესრულებისას წამოჭრილი პრობლემების  იდენტიფიცირება

■ განისაზღვრება პრობლემის გადაჭრის გზები 

■ აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია სამოქმედო გეგმის კორექტირება, რასაც თავისი პროცედურა გააჩნია

კომპლექსური 
■ ტარდება 4-5 წელიწადში

■ განიხილება ჩარჩოსთან დაკავშირებული ყველა წესი და პროცედურა, უშუალოდ ჩარჩოს დოკუმენტი

■ კვლავ ადეკვატურად ასახავენ თუ არა დონის აღმწერები სწავლის ან/და დასაქმების სფეროების მოთხოვნებს?

■ არის თუ არა კვალიფიკაციების მრავალფეროვნება დაკავშირებული ჩარჩოსთან?

■ ხომ არაა ახალი ტიპის კვალიფიკაციების შემოღება აუცილებელი? ან რამდენად შეესაბამება კანონმდებლობით
განსაზღვრული კვალიფიკაციები ქვეყნის წინაშე მდგარ მოთხოვნებს?

■ ცენტრის დირექტორის აქტით შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფი



ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე
საზოგადოების ინფორმირება

■ საერთაშორისო დონეზე არსებულ მარეგულირებელ ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა (განსაკუთრებით რეგულირებადი პროფესიების
კონტექსტში)

■ საერთაშორისო კონფერენციების განხორციელება, მონაწილეობა

■ საერთაშორისო დონეზე ერთობლივ პროექტებში მონაწილეობა

■ ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობა



EQE - ჩარჩოს დანერგვის მხარდაჭერა

■ სწავლის შედეგების (პროფესიული, მომზადება, გადამზადება, უმაღლესი) დონის დადგენის
მეთოდოლოგიის შემუშავება

■ კვალიფიკაციის სერთიფიცირებული ექსპერტების მომზადება

■ სწავლის შედეგების დონის, პროგრამის ფორმირების შესაძლებლობების შესახებ ფასიანი სერვისის
შეთავაზება

■ პროფესიული კვალიფიკაციის ვალიდაციის საბჭოს შესაძლებლობების გაძლიერება

■ უმაღლესი დარგობრივი მახასიათებლის ფორმირება

■ კოორდინირებული მუშაობა რეგულირებადი პროფესიების მარეგულირებელ ორგანოებთან და მათი
ჩართა ვალიდაციის, უმაღლესი დარგობრივი საბჭოების მუშაობაში

■ საერთაშორისო დონეზე არსებულ მარეგულირებელ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა
(განსაკუთრებით რეგულირებადი პროფესიების კონტექსტში)

■ საერთაშორისო კონფერენციების განხორციელება, მონაწილეობა

■ საერთაშორისო დონეზე ერთობლივ პროექტებში მონაწილეობა

■ ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა



მადლობა ყურადღებისთვის

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

2019 წლის მარტი


