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სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს

ჩამოყალიბება

უკეთესი გამჭვირვალობისა და
კვალიფიკაციებზე ხელმისაწვდომობისათვის

სლოვენიასა და ევროკავშირში



2005/2006 - ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან საკონსულტაციო პროცესი; 

შეთანხმება შესაბამის სამინისტროებთან და სოციალურ პარტნიორებთან
სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ჩამოყალიბების თაობაზე;  

2009 – ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ეროვნული საკოორდინაციო
პუნქტი
პროფესიული განათლების ეროვნული ინსტიტუტი დამტკიცდა, როგორც
ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი EQF 

NCP;

2010 – სლოვენიის მთავრობის მიერ დასახელებული უწყებათაშორისი სამუშაო
ჯგუფი (იანვარი, 2010)- ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო (დაინტერესებული მხარეების
წარმომადგენლები); 

2010 – სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ექსპერტთა ჯგუფი
ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია ეროვნული საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს შემუშავებასა და მის რეფერენსირებაზე ევროპულ საკვალიფიკაციო
ჩარჩოსთან/ ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცესთან (EQF/QF-EHEA) -

შეიქმნა 2010 წლის მაისში უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის წარდგინებით.      

საკვანძო მოვლენები
სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს

ჩამოყალიბება და რეფერენსირების პროცესი



2010 – 2011 სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ჩამოყალიბება
- ფართო საჯარო განხილვები (5 სამუშაო შეხვედრა)  და სამი
საერთაშორისო ექსპერტის ჩართვა;

- უმაღლესი, პროფესიული, ზოგადი, ზრდასრულთა განათლების
ექპსერტთა საბჭოებმა განიხილეს სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩო;  

- საერთაშორისო კონფერენცია სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
შესახებ.  

საკვანძო მოვლენები
სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს

ჩამოყალიბება და რეფერენსირების პროცესი



2011 – 2014 ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან და
ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოსთან რეფერენსირების პროცესი ( EQF და QF-EHEA);

- რეფერენსირების ანგარიშის მომზადება;
- რეფერენსირების სამუშაოს შეფასება სამი საერთაშორისო
ექსპერტის მიერ;   

- ეროვნული კონფერენცია და სამუშაო შეხვედრები
რეფერენსირების პროცესის პროექტზე;  

- აპრილი, 2013: სლოვენიის მთავრობას ეცნობა
რეფერენსირების ანგარიშის შესახებ;  

- მაისი, 2013: სლოვენიის რეფერენსირების ანგარიში
წარედგინა ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
მრჩეველთა ჯგუფს (EQF AG);

- ოქტომბერი, 2014: სლოვენიის რეფერენსირების საბოლოო
ანგარიში.

საკვანძო მოვლენები
სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს

ჩამოყალიბება და რეფერენსირების პროცესი



დაინტერესებული მხარეების ჩართვა პროცესში; 

- ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიზნებისთვის შექმნილი
უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი;  

- ბოლონიის პროცესის ექსპერტები; 

- სლოვენიის მთავრობა; 
- სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები (დამსაქმებლები,

პროფესიული კავშირები, უმაღლესი განათლება, სკოლები, 

სტუდენტთა წარმომადგენლები)  

- ხარისხის უზრუნველყოფის ორგანოები: განათლებისა და
უმაღლესი განათლების სამინისტრო, შრომის სამინისტრო, 

უმაღლესი, პროფესიული, ზოგადი და ზრდასრულთა
განათლების ეროვნული ექსპერტთა საბჭოები, უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო.  

საკვანძო მოვლენები
სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს

ჩამოყალიბება და რეფერენსირების პროცესი



სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩო განსაზღვრავს: 

 ჩარჩოს, როგორც კვალიფიკაციების გაერთიანებულ
სისტემას სლოვენიის რესპუბლიკაში;

 სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დონეების
შესაბამისობას ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს-

LLL და ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დონეებთან;

 კვალიფიკაციების რეფერენსირებასთან
დაკავშირებულ პროცედურებსა და კომპეტენციებს;

 ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტის დაფუძნებას
სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოსა და ევროპული
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიზნებისთვის;

 სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს რეესტრის
წარმოებას..

აქტი სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს შესახებ



სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩო



სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ბუნება და

მოქმედების სფერო

ფილოსოფია: კომუნიკაციის ჩარჩო

მიზანი:

 კვალიფიკაციების გამჭვირვალობისა და აღიარების
მიღწევა სლოვენიასა და ევროკავშირში;  

 სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობა;  

 სლოვენიის კვალიფიკაციების ქვე-სისტემების
ინტეგრაცია და ჰარმონიზაცია;  

 კვალიფიკაციების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის
გაუმჯობესება შრომის ბაზრისა და სამოქალაქო
საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით.

სტრუქტურა: სრულყოფილი ჩარჩო.
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სლოვენიის

საკვალიფიკაციო

ჩარჩო



განათლება

ჩარჩოს
დონეები განათლება

1 დაწყებითი სკოლისდამთავრების სერტიდიკატი
(დაბალი საგანმანათლებლო კრიტერიუმი) 

2 დაწყებითი სკოლისდამთავრების სერტიფიკატი

3 საბოლოო გამოცდის სერტიფიკატი (დაბალი VET)

4 საბოლოო გამოცდის სერტიფიკატი (საშუალო VET)

5 ზოგადიდა პროფესიული განათლების
სერტიფიკატი

6 უმაღლესი პროფესიულიდიპლომი

7 პირველიციკლისდიპლომი (პროფესიონალიდა
აკადემიკოსი

8 მეორე ციკლისდიპლომი (პროფესიონალი
მაგისტრი) 

9 მეცნიერების მაგისტრი (master of sience)

10 დოქტორის ხარისხი

განათლების განთავსება
სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს დონეზე განისაზღვრება
საგანმანათლებლო ან სასწავლო
პროგრამის მიერ

• განათლების მინისტრი
ამტკიცებს სლოვენიის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
ინდივიდუალური
განათლებისთვის
საგანმანათლებლო
პროგრამასთან ერთად, 

სლოვენიის რესპუბლიკის
კომპეტენტურ ექსპერტთა
საბჭოს წარდგინების
საფუძველზე. 

• უმაღლესი განათლების
მიზნებისთვის: სლოვენიის
უმაღლესი განათლების
ხარისხის უზრუნვლეყოფის
სააგენტო ამტკიცებს
სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს დონეს სასწავლო
პროგრამის
აკრედიტაციასთან ერთად. 



პროფესიული კვალიფიკაციები (See 

below, pls)



პროფესიული კვალიფიკაციები

ეროვნული პროფესიული კვალიფიკაცია

 საკანონმდებლო ბაზა- ,,ეროვნული პროფესიული კვალიფიკაციების
აქტი“ -2000

 კვალიფიკაცია ენიჭება არაფორმალური და თვითგანათლების
ვალიდაციის შემდეგ- ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების
შეძენის განსხვავებული გზების ფორმალიზება;

 მხოლოდ ზრდასრულთათვის (18+);

 კვალიფიკაციის დასტურად გაიცემა სერტიფიკატი. 

. 

Attention: this is slide 13, which is   

inconvertible.  



Slide 13-cont’d

Attention: This is another  part of  slide 13- green box to the right

პროფესიული კვალიფიკაციის განთავსება სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
დონეზე განისაზღვრება ეროვნული პროფესიული კვალიფიკაციების კატალოგით, 
პროფესიული შემდგომი განათლების (ტრენინგის) პროგრამა ან სასწავლო
პროგრამა შემდგომი ტრენინგისთვის. 

• ეროვნული პროფესიული კვალიფიკაცების კატალოგის დამტკიცების შემდეგ, 
შრომის მინისტრი, ასევე, ამტკიცებს სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
დონეს ინდივიდუალური ეროვნული პროფესიული კვალიფიკაციისთვის. 
განათლების მინისტრი ამტკიცებს სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დონეს
ინდივიდუალური პროფესიული კვალიფიკაციისთვის პროფესიული პოსტ-
ტრენინგის პროგრამასთან ერთად. 

• შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამის აკრედიტაციასთან ერთად, სლოვენიის
უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო ამტკიცებს
მომავალი ტრენინგის სასწავლო პროგრამის ჩარჩოს დონეს. 



დამატებითი კვალიფიკაციები

დამატებითია კვალიფიკაცია, რაც
დაემატება პირის კიმპეტენციებს
კონკრეტული პროფესიული
სფეროს დონეზე მიღწევის შემდეგ
და დაკავშირებულია შრომის
ბაზრის საჭიროებებთან. 

.

სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
რეფორმის ელემენტები

სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
მნიშვნელოვანი განახლება

გადაწყვეტილებას
დამატებითი
კვალიფიკაციების
განთავსების შესახებ
სლოვენიის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
და ევროპული
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
დონეებზე იღებს შრომის
მინისტრი



ხარისხის უზრუნველყოფა სლოვენიის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოში

საკვანძო დაწესებულებები

 უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი

 ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი-

სლოვენიის და ევროპული
საკვალიფიკაციო ჩარჩოები SQF-EQF

 NCP SQF-EQF-ის ექსპერტთა კომისია

ხარისხის უზრუნველყოფის ორგანოები
 განათლების სამინისტრო
 შრომის სამინისტრო;

 უმაღლესი განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სააგენტო.

სლოვენიის
საკვალიფიკაციო
ჩარჩოში განთავსდება
მხოლოდ
აკრედიტებული
კვალიფიკაციები.



რეფერენსირების პროცესის ძლიერი მხარეები
სლოვენიაში

• აღმოცენდა არსებულ რეფორმებზე;  

• კარგად განვითარებული საგანმანათლებლო სისტემა ხელმისაწვდომობისა და
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობებით; ორიენტაცია სიცოცხლის
განმავლობაში სწავლაზე;  .

• სასწავლო გეგმა ასახავს სწავლის შედეგებზე გადასვლას (სწავლის მიზნები ან
კომპეტენციები);  

• არაფორმალურად მიღებული ცოდნის აღიარება სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოში (ეროვნული პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემა); 

• დაინტერესებული მხარეების ინტენსიური ჩართულობა საწყის ეტაპზევე;  

• სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 10 დონის რეფერენსირება ევროპული
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 8 დონესთან.  



https://youtu.be/TYtaoQl3dyQ


ჩარჩოს განხორციელება

კვალიფიკაციები გაუმჯობესებული
გამჭვირვალობისა და ხელმისაწვდომობისათვის

სლოვენიასა და ევროკავშირში



ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი- სლოვენიის
საკვალიფიკაციო ჩარჩო-ევროპული

საკვალიფიკაციო ჩარჩო



ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი- სლოვენიის საკვალიფიკაციო

ჩარჩო-ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ამოცანები

 უზრუნველყოფს ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობას სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს, ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს და
ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესახებ.  

 ხელს უწყობს სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს და ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს;

 გაერთიანებულია ევროპული საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტების
ქსელში; 

 ზრუნავს სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაზე;  

 მართავს სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
რეფერენსირების პროცესს ევროპულ
საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან;  

 გასცემს ეროვნული პროფესიული
კვალიფიკაციის სერტიფიკატს სლოვენიისა და
ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოების
დონეების მითითებით.  



ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი- სლოვენიის საკვალიფიკაციო

ჩარჩო-ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ამოცანები

სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს კვალიფიკაციების
რეესტრი:  

 აწარმოებს სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
კვალიფიკაციების რეესტრს;   

 აქვეყნებს კვალიფიკაციებს კვალიფიკაციების რეესტრში;  

 ინარჩუნებს კავშირს ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
EQF portalom-თან

www.nok.si

https://ec.europa.eu/ploteus/en/search/site/?f[0]=im_field_entity_type:97&f[1]=im_field_location:387
http://www.nok.si/


ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი- სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩო-

ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ამოცანები

დამატებითი კვალიფიკაციები::

 მართავს დამატებითი კვალიფიკაციების სლოვენიის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოში განთავსების პროცესს;

 უზრუნველყოფს ეროვნული საკოორდინაციო
პუნქტის ექსპერტთა ჯგუფს პროფესიული და
ადმინისტრაციული მხარდაჭერით.  



ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი- სლოვენიის საკვალიფიკაციო

ჩარჩო-ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ამოცანები
სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს პოპულარიზაცია:

სხვადასხვა
სამიზნე
ჯგუფისათვის



ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი- სლოვენიის საკვალიფიკაციო

ჩარჩო-ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ამოცანები

სამუშაო შეხვედრები: 

სწავლის შედეგების პრაქტიკაში გამოყენება

სამიზნე
ჯგუფი:

პროფესიონა
ლები, 

რომლებიც
ამზადებენ
კვალიფიკაცი
ის აღწერას



სლოვენიის საკვალიფიკაციო

ჩარჩოს კვალიფიკაციების

რეესტრი



სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მონაცემთა ბაზის

მიზანი

სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩო, განსაკუთრებით
სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს კვალიფიკაციების
რეესტრის დახმარებით, მნიშვნელოვნად ამაღლებს
გამჭვირვალობას კვალიფიკაციების სისტემების
შესახებ ქვეყნის მასშტაბით.

იგი გამოიყენება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების მიერ: 

 კერძო პირები: სტუდენტები, უმუშევრები, დასაქმებულები;  

 დამსაქმებლები;

 საგანმანათლებლო დაწესებულებები; 

 კარიერის კონსულტანტები;

 აღიარების ორგანოები. 



ჩარჩოს მონაცემთა ბაზის

ჩამოყალიბება

2009 – 2014  

შერჩეულ
დარგებში

ინდივიდუალურ
ი

კვალიფიკაციები
ს აღწერის
მომზადება

2012

სლოვენიის
საკვალიფიკაციო

ჩარჩოს
კვალიფიკაციები

ს ონლაინ
რეესტრის
პლატფორმა

2014 – 2016

კვალიფიკაციებ
ის აღწერა

სლოვენიურდა
ინგლისურ
ენებზე



სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს კანონი (მიღებული
2015 წლის დეკემბერში ) განსაზღვრავს:
 საჭირო პარამეტრებს, რომლებითაც აღწერილია კვალიფიკაციები

სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მონაცემთა ბაზაში;  

 ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი- სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩო-ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩო -აქვეყნებს და პასუხს
აგებს ჩარჩოს მონაცემთა ბაზების მართვაზე მის ვებ-გვერდზე;  

 დაწესებულებებს, როგორებიცაა სლოვენიის უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო და სლოვენიის
რესპუბლიკის ეროვნული განათლების ინსტიტუტი, ევალებათ
მიაწოდონ საჭირო მონაცემები მონაცემთა ბაზას ინდივიდუალური
კვალიფიკაციების აღწერისა და რეესტრში ჩართვის მიზნით;   

 მონაცემთა ბაზების ბაზაც სამუდამოდ ინახება. 

სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
მონაცემთა ბაზების საკანონმდებლო

ჩარჩო



კვალიფიკაციის აღწერა

- კვალიფიკაციის დასახელება

- კვალიფიკაციის ტიპი

- კვალიფიკაციის კატეგორია

- ხანგრძლივობა

- კრედიტები

- დაშვების წინაპირობები

- განათლების საერთაშორისო
სტანდარტული
კლასიფიკაციის ISCED 

სფერო

- სლოვენიის საკვ. ჩარჩოს

დონე

- ევროპული საკვ. ჩარჩოს
დონე

- ევროპის უმაღლესი
განათლების სივრცის საკვ. 

ჩარჩოს დონე QF EHEA 

- სწავლის შედეგები

- შეფასების პროცედურა

- პროვაიდერები

- სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობა



სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მონაცემთა ბაზა- ფუნქციონალები

ჩარჩოს მონაცემთა ბაზა ჩარჩოს პორტალის ნაწილია; 

კვალიფიკაციის აღწერა სლოვენიურ და ინგლისურ
ენებზე;  

ძებნის განსხვავებული საშუალებები ( სახელი ან
გაფართოებული ძებნა რამდენიმე პარამეტრით);

კვალიფიკაციის სტრუქტურა;

განსხვავება ძველ და აქტუალურ კვალიფიკაციებს
შორის. 

http://www.nok.si/en


ვიდეო-მეგზური სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
მონაცემთა ბაზისთვის (სლოვენიურ ენაზე)

სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მონაცემთა ბაზა-

ფუნქციონალები

სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მონაცემთა
ბაზის არქივი.  



 

DIPLOMANT ANTICNIH IN HUMANISTICNIH 

tTUDIJ (UN)/DIPLOMANTKA ANTINIH IN 

HUMANISTICNIH STUDIJ (UN) 

  DIPLOMANT DIGITALNIH UMETNOSTI IN 

PRAKS (VS)/DIPLOMANTKA 

DIGITALNIH UMETNOSTI IN PRAKS (VS) 

DIPLOMANT DRAMATURGIJE IN SCENSKIH 

UMETNOSTI(UN)/DIPLOMANTKA 

DRAMATURGIJE IN SCENSKIH UMETNOSTI 

(UN)    

ნათარგმნი სახელი ბაკალავრის აკადემიური  ხარისხი ციფრული ხელოვნებისა და 

დიპლომი პრაDiploma in digital arts 

and 

ბაკალავრის  აკადემიური  ხარისხი 

    

    

 კლასიკური  და  ჰუმანიტარული  

მეცნიერებანი  

პრაქტიკის  დიპლომი  დრამატურგიასა  და 

საშემსრულებლო  ხელოვნებაში  

კვალიფიკაციის ტიპი  ბაკალავრის აკადემიური  ხარისხი 
ბაკალავრის  პროფესიული  

ხარისხის 
ბაკალავრის  აკადემიური  ხარისხი 

კვალიფიკაციის კატეგორია  საგანმანათლებლო კვალიფიკაცია  საგანმანათლებლო კვალიფიკაცია  საგანმანათლებლო კვალიფიკაცია  

 

 

ჩარჩოს მონაცემთა ბაზა-ფუნქციონალები



ჩარჩოს მონაცემთა ბაზის

ხარისხის უზრუნველყოფა

 სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ჩართულია
მხოლოდ აკრედიტებული კვალიფიკაციები;

 ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტი SQF-EQF 

პასუხიმგებელია სლოვენიის საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს რეესტრის მართვაზე; 

 ელექტრონული კომუნიკაციის დამყარება NAKVIS-

თან და NRP-პორტალთან სლოვენიის
კვალიფიკაციების შესახებ ზუსტი და უახლესი
ინფორმაციით უზრუნველყოფის მიზნით. 



ჩარჩოს მონაცემთა ბაზა– LOQ- პორტალი (სწავლის შესაძლებლობანი

და კვალიფიკაციები ევროპაში)

• 2013 – EQF-ის პორტალის სატესტო ფაზა შერჩეულ ქვეყნებში (ჩეხეთი, საფრანგეთი, 
ირლანდია,ლიტვა, ლატვია, სლოვენია, დიდი ბრიტანეთი)

•სექტემბერი, 2016 – ევროპის კომისიის რეგიონული ვიზიტი სლოვენიაში

•დეკემბერი, 2018 – სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს რეესტრის კვალიფიკაციები
გამოქვეყნებულია ,,ევროპაში სწავლის შესაძლებლობებისა და კვალიფიკაციების“ (QOR)
პორტალზე. 

•თებერვალი, 2019 – სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მონაცემთა ბაზის

კვალიფიკაციები გამოქვეყნებულია ESCO -ს პორტალზე (ESCO- ,,ევროპული

უნარები/კომპეტენციები, კვალიფიკაციები და პროფესიები“)



მომავალი გამოწვევები



მომავალი გამოწვევები

 გავხადოთ სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩო
მომხმარებლისადმი კიდევ უფრო მეგობრული;  

 ფუნქციურობა, რომელიც ჩარჩოს მონაცემთა ბაზის
მომხარებელს კარიერის არჩევაში ეხმარება; 

 აპლიკაციის დამატება, რომელიც საშუალებას მისცემს
ჩარჩოს მონაცემთა ბაზის პროფესიებს და
კვალიფიკაციებს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს;  

 მოკლე ვიდეო-რგოლების გამოშვება, რომელიც აღწერს
გარკვეულ ადამიანებს და მათ ისტორიებს
კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ სამუშაოს მაძიებლის
ან სტუდენტის როლში, და ა.შ. 



მომავალი გამოწვევები

 საპილოტე ,,მეპინგი“ -საგზაო რუქის შედგენა- სლოვენიის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოში აღწერილ კვალიფიკაციებსა და ESCO -ს
დამფუძნებლურ პრინციპებს შორის“; 

 დაიწყო სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს რეესტრის შეფასება
მისი ინტერესთა ჯგუფების აზრის გათვალისწინებით: მოსწავლე-
სტუდენტები, დამსაქმებლები, სამუშაოს მაძიებლები, უმუშევრები. 

 ჩვენ მოვამზადეთ ელექტრონული კითხვარი, რომლის
შევსებას და უკან გამოგზავნასაც შეძლებენ სლოვენიის
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ვებ-გვერდის მომხმარებლები. 

 ინფორმაცია, ასევე, შეგროვდება ფოკუს-ჯგუფების ჩატარების
დროს დაინტერესებულ მხარეებთან და სხვადასხვა
ღონისძიებებზე.  .



მომავალი გამოწვევები

 სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შეფასება ( CEDEFOP -ის-

,,პროფესიული ტრენინგის განვითარების ევროპული ცენტრი“ -

მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა)

მთავარი დაინტერესებული მხარეები- მოწვევა ფოკუს-ჯგუფში
მონაწილეობაზე, ინტერვიუ, სახელმწიფო დოკუმენტების ანალიზი.

1. სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს აღქმა/გაგება მთავარი
დაინტერესებული მხარეების მიერ; 

2. სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს წარმოჩენა
დაინტერესებულ მხარეთა შორის; 

3. სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს გამოყენება მთავარ
დაინტერესებულ პირებს შორის; 

4. სლოვენიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს გავლენის ანალიზი
განათლებისა და ტრენინგის სისტემაზე. 



მადლობა

ყურადღებისათვის!

urska.marentic@cpi.si

mailto:urska.marentic@cpi.si

