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შე სა ვა ლი

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ რო აგ რ ძე ლებს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე-
ბის სის ტე მა ში ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სის ტე მურ 
მხარ და ჭე რა სა და სპე  ცი  ა  ლუ  რი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
სა  ჭი  რო  ე  ბის მქო  ნე პირ   თათ   ვის პრო  ფე  სი  უ  ლი გა  ნათ  -
ლე  ბის თა  ნა  ბა  რი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბას. 

ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვი სა და გან ვი-
თა რე ბის გზით ხორ ცი ელ დე ბა პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბის რე ფორ მის მხარ და ჭე რა, რაც პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის1  
ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი პრინ ცი პი ა. 

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ როს ინი ცი ა ტი ვა ხელს უწყობს სპე ცი ა ლუ რი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო საჭიროების და შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა გა ნათ ლე ბი სა და 
შრო მის უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბას, რაც სა ხელ მ წი-
ფოს მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბაა (26 დე კემ ბე რი, 
2013 წე ლი) „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის“2 შე სა ბა მი სად. 

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში სპე ცი ა ლუ-
რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბი სა და შეზღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სწავ ლე ბის 
ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბი ა:

 სტუ დენ ტ თა აღ ჭურ ვა შრო მის ბა ზარ ზე მოთხოვ-
ნა დი პრო ფე სი ე ბის შე სა ბა მი სი უნარ - ჩ ვე ვე ბით;

 პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბა სტუ დენ-
ტ თა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, ინ ტე-
რე სე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ბა მი სად; 

1 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2013 წლის 26 დეკემბრის N300 
ბრძანება „პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-
2020 წლები) დამტკიცების თაობაზე“.

2 საქართველოს პარლამენტის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირება მოხდა 2013 
წლის 26 დეკემბერს.

1 The Order of the Prime Minister of Georgia; #300, December 26, 2013  - ,,On 
Approval of Vocational Education reform Strategy (2013-2020)’’

2 The Convention on the Rights of Persons with Disabilities” has been ratified by 
the Parliament of Georgia on December 26, 2013.

Preface

The Ministry of Education and Science of Georgia 
continues its systemic support of inclusive voca-
tional education within the Vocational Education 
and Training (VET) system and the development of 
equal opportunities for persons with special educa-
tional needs.

The introduction and development of inclusive 
education is a significant element in the reform 
of vocational education and one of the key prin-
ciples of the Vocational Education Development 
Strategy1.

The initiative of the Ministry of Education and 
Science of Georgia promotes the realization of 
the rights of persons with special education-
al needs/disabilities in education and employ-
ment, something the Georgian government is 
obliged to provide under the UN Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (Decem-
ber 26, 2013)2.

Education of students with special educational 
needs within the VET system is based on the follow-
ing fundamental principles:

 Equipping of  students with skills relevant for the 
labor market; 

 Provision of vocational education in accordance 
with individual abilities, interests and needs of stu-
dents; 

 Support for graduate employment in the open la-
bor market. 

To establish an inclusive vocational education sup-
port system, the Ministry of Education and Science 
of Georgia is carrying out analyses of current needs 
and is responding with relevant measures.
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 კურ ს დამ თავ რე ბულ თა და საქ მე ბის მხარ და ჭე-
რა ღია შრო მის ბა ზარ ზე. 

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბი სა და და-
საქ მე ბის მხარ დამ ჭე რი სის ტე მის შე ნე ბი სას, სა ქარ-
თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის-
ტ რო აანა ლი ზებს სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში 
არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბებს და თა ვი სი აქ ტი ვო ბე ბით 
ახ დენს მათ ზე რე ა გი რე ბას. 

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ინი ცი ა-
ტი ვა მხარ და ჭე რი ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი-
ფო ბი უ ჯე ტით და ნორ ვე გი ის  გა ნათ ლე ბი სა და 
კვლე ვის სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბით. 

აღ ნიშ ნულ დო კუ მენ ტ ში წარ მოდ გე ნი ლია 2014-
2015 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ ნორ ვე გი ის გა-
ნათ ლე ბი სა და კვლე ვის სა მი ნის ტ როს მხარ და ჭე-
რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვის შე დე გე ბი, 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე-
ვე ბი და მო ცე მუ ლია მო მავ ლის გეგ მე ბი. 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 

სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პრო ფე სი უ ლი 

სტუ დენ ტე ბი 

2013 წლი დან სულ უფ რო მე ტი სპე ცი ა ლუ რი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რი გა მოთ ქ-
ვამს სურ ვილს, მი ი ღოს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა 
და შე სა ბა მი სად, დი ნა მი კაც და დე ბი თი ა: თუ კი 2013 
წელს, პირ ვე ლი მი ღე ბი სას, ჩა რიცხულ სტუ დენ ტ თა 
რა ო დე ნო ბა 51 იყო, 2015 წლის სა შე მოდ გო მო მი-
ღე ბი სას მა თი რიცხ ვი 180 გახ და. 

The initiative of inclusive vocational education is 
supported by the Georgian government through 
the state budget and funds provided by the Norwe-
gian Ministry of Education and Research.  

This document presents the outcomes of the ini-
tiatives implemented by The Ministry of Educa-
tion and Science of Georgia in close cooperation 
with the Norwegian Ministry of Education and 
Research. 

Vocational Students with Special 
Educational Needs
The increasing trend of people with special educa-
tional needs seeking vocational education has been 
noted since 2013. Indeed, the number of students    
with special educational needs being enrolled rose 
from 51 in 2013, to 180 in fall 2015.  
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აღ ნიშ ნუ ლი დი ნა მი კა მი უ თი თებს შემ დეგ გა რე მო-
ე ბა ზე: თა ნა მიმ დევ რუ ლად იზ რ დე ბა სპე ცი ა ლუ რი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა 
და მა თი ოჯა ხე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ინ კ ლუ ზი-
უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბის 
შე სა ხებ; მა ტუ ლობს მო ტი ვა ცია აღ ნიშ ნულ პირ თა 
მხრი დან და იზ რ დე ბა ნდო ბა პრო ფე სი უ ლი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მი სად მი. 

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით ყვე ლა პრო ფე სი ულ 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში ინერ გე-
ბა ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა. 2015 
წლის მდგო მა რე ო ბით, სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტე ბი 23 სა-
გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში იღე ბენ პრო-
ფე სი ულ გა ნათ ლე ბას. 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტე ბი ირიცხე ბი ან 18 პრო ფე სი ულ 
კო ლეჯ ში და  პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მე ბის გან მა-
ხორ ცი ე ლე ბელ 5 უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა ში.

This trend suggests that awareness of the opportu-
nities in inclusive vocational education among per-
sons with special educational needs and their fam-
ily members is increasing and that their motivation 
and trust in the VET system is also rising.

Inclusive vocational education is being introduced 
in all VET institutions across Georgia. In 2015, a total 
of 23 VET institutions were providing vocational ed-
ucation to students with special educational needs.

Students with special educational needs are en-
rolled in 18 vocational colleges and five higher ed-
ucation institutions, providing vocational education 
programs.
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სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტე ბი პრო ფე სი ულ პროგ რა მებს 
არ ჩე ვენ თა ვი ან თი ინ ტე რე სე ბი სა და ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
ისი ნი გა და ნა წი ლე ბუ ლი არი ან შემ დეგ პრო ფე სი-
ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე:

Students with special educational needs select vo-
cational education programs according to their in-
terests and individual abilities. The distribution of 
these students in vocational educational programs 
is presented below.

2014 წ. სტუდენტების გადანაწილება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

Distribution of Students in Vocational Educational Programs - 2014

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი / Chassis Technician

ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი / 
Pre-Processor Of Fruit And Vegetables

კონდიტერი / Confectioner

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი / Wood Artistic Work Specialist

ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი / 
Footwear, Leather Goods And Accessories Specialist

სტილისტი / Stylist/Hairdresser

სარესტორნო საქმის მწარმოებელი / Restaurant Business Producer

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი / Sartorial Products Specialist

სამაცივრე მოწყობილობების ტექნიკოსი / Technician Of Refrigerator Devices

პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი / Poligraphic   Industry Technician

ოფისმენეჯერი / Office-Manager (Secretary- Advisor)

მცირე ბიზნესის მწარმოებელი / Small Business Producer

მცენარეთა დაცვა / Plant Protection

მღებავი / Painter

მზარეული / Cook

მეფილე-მომპირკეთებელი / Tile-Layer

მასაჟისტი / Masseur

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი / 
Computer Network And System Technician

კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაცია / Computer Graphics And Animation

კომპიუტერული გრაფიკა / Computer Graphics

ინფორმაციული ტექნოლოგი / Information Technologist

ინტერნეტტექნოლოგი / Internet Technologist (Web-Specialist)

თექის ხელოსანი / Felt Designer

თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი / Gypsum Plasterboard Specialist

ზეინკალი / Locksmith

ვეტერინარული ციფრული ხელსაწყოების სპეციალისტი / 
Veterinary Treatment Specialist

ვებტექნოლოგი / Web Technologies

ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკისა და შეკეთების 
სპეციალისტი / Diagnostician-Repairer Of Electronic And Digital Appliances

ელექტრიკოსი / Electrician

დურგალი / Carpenter

დეკორატიული და გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი / 
Decorative Applied Textile Specialist

გამყიდველ-კონსულტანტი / Shop Assistant

ბუღალტერი / Accountant

ავტომობილის ძრავის შემკეთებელი / Engine Repairer

4

1

1

1

1

10

5

3

2

2

2

2

36

2

1

1

1

1

1

1

6

5

3

3

5

4

4

2

2

3

8

9

9

11

სულ / Total  152



12 ინკლუზიური განათლების დანერგვა 
საქართველოს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემაში

სულ / Total  223

ბანკის ოპერატორი / Bank Operator

მწვრთნელი / Trainer

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი / Specialist Of Pharmaceutical Drug Origin

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი / Low Voltage Electrician

სასტუმრო საქმის მწარმოებელი / Hotel Business Producer

შემდუღებელი / Welder

კალატოზი / Brick-Layer

სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი / 3D Graphic Specialist

საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი / Technical Designer Of Publishing Business

ვებპროგრამისტი / Web Programmer

ავტომობილის დიაგნოსტიკა / Motor-Vehicle Diagnostician

ვებინტერფეისის დეველოპერი / Software Developer

ფარმაცევტის თანაშემწე / Pharmacist’s Assistant

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი / Chassis Technician

ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი / Pre-Processor Of Fruit And Vegetables

ავტომობილის შემკეთებელი ელექტროტექნიკოსი / Vehicle Repair Electrician

კონდიტერი / Confectioner

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი / Wood Artistic Work Specialist

ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი / Footwear, Leather Goods And Accessories Specialist

ტრაქტორისტ-მემანქანე / Tractor Driver

სტილისტი / Stylist/Hairdresser

სასურსათო პროდუქციის ეკოლოგიური კონტროლი / Ecological Control Of Grocery Products

სარესტორნო საქმის მწარმოებელი / Restaurant Business Producer

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი / Sartorial Products Specialist

სამაცივრე მოწყობილობების ტექნიკოსი / Technician Of Refrigerator Devices

პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი / Poligraphic   Industry Technician

ოფისმენეჯერი / Office-Manager (Secretary- Advisor)

მცირე ბიზნესის მწარმოებელი / Small Business Producer

მღებავი / Painter

მონტაჟის რეჟისორი / Editor (Film-Cutter, Audio-Visual Image Specialist)

მზარეული / Cook

მეფილე-მომპირკეთებელი / Tile-Layer

მემინანქრე / Chaser

მასაჟისტი / Masseur

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი / Computer Network And System Technician

კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაცია / Computer Graphics And Animation

კომპიუტერული გრაფიკა / Computer Graphics

ინფორმაციული ტექნოლოგი / Information Technologist

ინტერნეტტექნოლოგი / Internet Technologist (Web-Specialist)

თექის ხელოსანი / Felt Designer

თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი / Gypsum Plasterboard Specialist

ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკისა და შეკეთების სპეციალისტი / 
Diagnostician-Repairer Of Electronic And Digital Appliances

დურგალი / Carpenter

დეკორატიული და გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი / Decorative Applied Textile Specialist

ბუღალტერი / Accountant

ბარმენი / Barman

ავტომობილის ძრავის შემკეთებელი / Engine Repairer

ავტომობილის ზეინკალი / Vehicle Repair Locksmith

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

16

59

11

4

4

4

4

4

2

2

2

4

3

3

5

7

7

3

23

4

4

5

2

2

2

2

2

2

2

8

2

2015 წ. სტუდენტების გადანაწილება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

Distribution of Students in Vocational Educational Programs - 2015
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სულ / Total  426

2013 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს ამო ცა ნაა, ყვე ლა 
პირს მი ა წო დოს ხა რის ხი ა ნი პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბა, მი უ ხე და ვად მი სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სა ჭი რო ე ბი სა თუ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბი სა. 
პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბას ეუფ ლე ბი ან სტუ დენ ტე-
ბი შემ დე გი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბე ბით:

  

Since 2013, the Ministry of Education and Science 
of Georgia has sought to provide quality vocational 
education to everyone, despite of their special edu-
cational needs or disabilities. Vocational education 
is provided to students with the following special 
educational needs:

 

27

34

20

31

1

8

34

17

27

1

65

110

ფიზიკური / Physical

სმენა / Hearing

მხედველობა / Visual

მრავლობითი / Multiple

კომუნიკაცია / Communication

ინტელექტუალური / Intellectual

ფიზიკური / Physical

სმენა / Hearing

მხედველობა / Visual

მრავლობითი / Multiple

კომუნიკაცია / Communication

ინტელექტუალური / Intellectual

20
14

20
15

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება / შეზღუდული შესაძლებლობა 

Number of students by special educational needs/disabilities
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ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მე ბი                                                         

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 

გა ნათ ლე ბი სას

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს სტუ დენ ტ ზე ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მე ბით სპე ცი-
ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
სტუ დენ ტე ბის თ ვის პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი-
წო დე ბის ყვე ლა ეტაპ ზე. 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის ეტა პი

 

Individual Approaches to   
Inclusive Vocational Education

The Ministry of Education and Science of Georgia 
follows student-oriented individual approaches at 
all stages of the provision of vocational education 
and training for students with special educational 
needs.

Stage of Identification of Special   

Educational Needs

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მულტიდისციპლინური გუნდის შეფასების ფორმა

დ
ემ

ო
გრ

აფ
იუ

ლ
ი 

მო
ნა

ცე
მე

ბი

მოსწავლის/პირის სახელი, გვარი

პირადი ნომერი

მისამართი 

ტელეფონის ნომერი

დაბადების თარიღი

ასაკი (წელი, თვე, რიცხვი)

შე
ფ

ას
ებ

ა შეფასების თარიღი

შეფასების ადგილი

შემფასებლები

  

შე
ფ

ას
ებ

ის
 მ

ე-
თ

ო
დ

ო
ლ

ო
გი

ა გამოყენებული მეთოდი/ინსტრუმენტი

შეფასების სფერო

მომართვის მიზეზი

რატომ დასჭირდა შეფასება, თუ არის წარსულში 
შეფასებული

  

სა
მე

დ
იც

ინ
ო

 
სა

ჭი
რ

ო
ებ

ა დიაგნოზი

მედიკამენტები (მიღების სიხშირე და ხანგრძ-
ლივობა)

სოციალური ისტორია და ოჯახური გარემო

სა
გა

ნმ
ა-

ნა
თ

ლ
ებ

ლ
ო

 
გა

მო
ცდ

ილ
ებ

ა საჯარო სკოლა N 

კლასი   

საგანმანათლებლო ისტორია (საბავშვო ბაღი, 
სკოლა, პროფესიული კოლეჯი)

Assessment Form of the Multidisciplinary Team of the Ministry of 
Education and Science of Georgia

D
em

og
ra

ph
ic

 D
at

a 
 Student’s/person’s name, family name

Personal ID # 

Address 

Phone # 

Birth date: (year, month, date) 

Age   

As
se

ss
m

en
t Assessment date:

Assessment place:

Evaluators:

  

A
ss

es
sm

en
t  

M
et

ho
do

lo
gy

Applied technique /Tool

Assessment area: 

Purpose of referral:

Why the assessment is needed, if already was assessed 
in the past 

  

M
ed

ic
al

     
   

N
ee

ds
 

Diagnose

Medications (frequency and duration of  
administration) 

Social History and family environment

Ed
uc
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Ex
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nc

e Public school  # 

Grade

Educational history  (Pre-school, school, VET college)
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პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში, პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის მსურ ვე ლად რე-
გის ტ რა ცი ი სას, პირს (აპლიკანტს) აქვს უფ ლე ბა, 
მი უ თი თოს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა-
ჭი რო ე ბის არ სე ბო ბის ფაქ ტი. 

თი თო ე უ ლი სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა-
ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რად და რე გის ტ რი რე ბულ აპ-
ლი კანტს აფა სებს სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო ში სპე ცი ა ლუ რად ამ 
მიზ ნით შექ მ ნი ლი ექ ს პერ ტ თა გუნ დი. 

აპ ლი კან ტის პი როვ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი სა და შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის სიღ რ მი სე უ ლი შე ფა სე ბის სა-
ფუძ ველ ზე ექ ს პერ ტ თა გუნ დი ინ დი ვი დუ ა ლუ რად 
უზ რუნ ველ ყოფს:

 სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
და დას ტუ რე ბას ან უარ ყო ფას; 

 აპ ლი კან ტის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სა ჭი რო ე ბე ბის აღ წე რას;

 რე კო მენ და ცი ებს აპ ლი კან ტის პრო ფე სი უ ლი 
ტეს ტი რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის პრო ცე სის მი წო დე-
ბის თ ვის. 

ეს ინ ფორ მა ცია ფორ მ დე ბა წე რი ლო ბი თი დო-
კუ მენ ტის სა ხით და მი ე წო დე ბა შე სა ბა მის პრო-
ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას. 
პრო ფე სი უ ლი სა გან მან თ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტით სპე-
ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
აპ ლი კან ტის პრო ფე სი უ ლი ტეს ტი რე ბის პრო ცე-
სის და გეგ მ ვი სა და გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბი სას. 

    

  

    

When registering as an applicant in the VET system, 
an individual (applicant) has the right to declare a 
special educational need.

Each person registered as an applicant having a spe-
cial educational need is assessed by a team of ex-
perts, established at the Ministry of Education and 
Science.

Based on an in-depth assessment of personal factors 
and abilities of the applicants, the experts decide:

 Approval or rejection of special educational needs; 

 Description of the individual educational needs of 
an applicant; 

 Recommendations for an applicant’s vocational 
testing and provision of vocational education. 

Information is documented in written form and is-
sued to the relevant VET institution for purposes of 
planning professional testing and provision of voca-
tional education. 
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 Conclusion: (Includes the answer to the purpose of referral)     
    
 Recommendations:   
Members of the Multidisciplinary team of the
Ministry of Education and Science of Georgia   
(Signatures of at least 3 members)

 დასკვნა: (მოიცავს პასუხს მომართვის მიზეზზე)  
    
 რეკომენდაციები:      
  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
 მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები:  
 (მინიმუმ სამი წევრის ხელმოწერა)

შეფასების სფეროები

მო
ტო

რ
ულ

ი 
სფ

ერ
ო

მსხვილი მოტორიკა

ნატიფი მოტორიკა
  

კო
გნ

იტ
ურ

ი 
ფ

უნ
ქც

იე
ბი აღქმა 

ყურადღება

მეხსიერება (მხედველობითი, სმენითი)

აზროვნება 

მეტყველება (რეცეპტული და ექსპრესიული) 

ვიზუალურ-სივრცითი უნარები

ვიზუალურ-მოტორული უნარები

  

აკ
ად

ემ
იუ

რ
ი 

უნ
არ

ებ
ი წერა

კითხვა

თხრობა

არითმეტიკა

  

ფ
უნ

ქც
იუ

რ
ი 

უნ
არ

ებ
ი

თვითმომსახურების ჩვევები (ტუალეტის, კვების, 
ჩაცმისა და ჰიგიენის)

სამუშაო, სასწავლო და საცხოვრებელი სივრცის 
ორგანიზება

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გამოყენება

ტრანსპორტით სარგებლობა

ფულის მენეჯმენტი

უსაფრთხოების დაცვა

დროის მენეჯმენტი

  

ქც
ევ

ა 
დ

ა 
ემ

ო
ცი

ა კონფლიქტურ სიტუაციებში რეაგირება

სხვათა დაზიანება 

თვითდაზიანება

ტანტრუმი, პიკა, დესტრუქციული ქცევები

სხვა... 

  

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ა წამყვანი საკომუნიკაციო საშუალებები 

კომუნიკაციის თავისებურებები თანატოლებთან და 
უფროსებთან

  

ინ
ტე

რ
ეს

ი საქმიანობები, რომლებსაც მოსწავლე 
განსაკუთრებული ინტერესითა და ჩართულობით 
ახორციელებს

 Assessment Areas  

M
ot

or
  S

ki
lls

Gross Motor skills   

Fine Motor skills   

  

Co
gn

iti
ve

 Functioning Perception  

Attention

Memory  (visual, hearing)  

Cognition 

Language (receptive and expressive)    

Visual - Spatial skills 

Visual - Motor skills

  

Ac
ad

em
ic

 s
ki

lls Writing

Reading

Narration

Arithmetic (counting) 

  

Fu
nc

tio
na

l S
ki

lls

Self-care skills  (using toilet, eating, dressing)    

Organization of working, educational and living spaces 

Use of household equipment

Use of transport 

Money management

Security protection

Time management

  

Be
ha

vi
or

/ E
m

ot
io

ns

Responding to conflict situations

Injuries to others

Self-injury

Tantrum, pica, destructive behaviors 

Others

  

Co
m

m
un

ic
at

io
n

Key communication tools

Specifics of communication with peers and adults   

  

In
te

re
st

s

Activities that a student performs with special interest and 
engagement   



17Introduction of Inclusive Education 
in Vocational Education and Training System of Georgia

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში 

რე გის ტ რა ცი ის ეტა პი

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში, პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის მსურ ვე ლად რე-
გის ტ რა ცი ი სას, პირს (აპლიკანტს) აქვს უფ ლე ბა, 
აირ ჩი ოს (მონიშნოს) მის თ ვის სა ინ ტე რე სო სა მი 
პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით; სა ბო ლოო გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა კი პრი ო რი ტე ტულ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბით პრო ფე სი უ ლი 
პროგ რა მე ბის პრაქ ტი კუ ლი მო სინ ჯ ვის შემ დეგ 
მი ი ღოს. 

პრო ფე სი უ ლი ტეს ტი რე ბის ეტა პი

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
და დას ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, აპ ლი კან ტის თ ვის 
მი სი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით იგეგ მე ბა პრო ფე სი უ ლი ტეს ტი რე ბის 
პრო ცე სი. პრო ფე სი უ ლი ტეს ტი რე ბის პრო ცესს 
გეგ მა ვენ პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მის მას წავ ლე-
ბე ლი, ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
სპე ცი ა ლის ტი და სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტ თა ასის ტენ ტი. 
და გეგ მ ვი სას, აღ ნიშ ნუ ლი გუნ დი ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლობს ექ ს პერ ტ თა გუნ დის მი ერ უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლი დას კ ვ ნით. 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე აპ ლი კან ტ თა პრო ფე სი უ ლი ტეს ტი რე ბა 
გუ ლის ხ მობს შერ ჩე უ ლი პრო ფე სი უ ლი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მის / პ როგ რა მე ბის შე სა ბა-

Registration in VET System

When registering as an applicant in the VET system, 
an individual (applicant) has a right to select (mark) 
three vocational education programs, according to 
his/her interests and abilities. Applicant makes a fi-
nal decision on prioritized educational program af-
ter practical testing for vocational programs. 

Professional Testing

In the event of approval of a special educational 
need, professional testing is arranged for the appli-
cant, according to his/her individual characteristics. 
The testing is organized by a vocational education 
teacher, inclusive vocational education specialists 
and an assistant of students with special educa-
tional needs. In its planning, this team follows the 
conclusion  and recommendations provided by the 
team of experts.

Professional testing of applicants with special ed-
ucational needs implies practical realization of the 
vocational education program/programs, selected 
by the applicants. Practical realization is guided by 



18 ინკლუზიური განათლების დანერგვა 
საქართველოს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემაში

მი სი აქ ტი ვო ბე ბის პრაქ ტი კულ გან ხორ ცი ე ლე-
ბას. აქ ტი ვო ბის პრაქ ტი კულ გან ხორ ცი ე ლე ბას 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მის 
მას წავ ლე ბე ლი, ხო ლო ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი და სპე ცი-
ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
სტუ დენ ტ თა ასის ტენ ტე ბი აკ ვირ დე ბი ან და აფა-
სე ბენ პრო ცესს. 

აქ ტი ვო ბე ბის პრაქ ტი კულ გან ხორ ცი ე ლე ბას მოჰ-
ყ ვე ბა რეფ ლექ სი ა: 

 რო მე ლი პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მა აღ მოჩ ნ და ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო აპ-
ლი კან ტის თ ვის?

 რო მე ლი პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მის აქ ტი ვო ბას გა უმ კ ლავ და აპ ლი კან ტი 
სხვა ზე უფ რო ეფექ ტი ა ნად და წარ მა ტე ბით?

 რო მელ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ზე 
ისურ ვებ და აპ ლი კან ტი სწავ ლას?

შე მა ჯა მე ბელ შეხ ვედ რა ზე აპ ლი კან ტი იღებს გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბას პრო ფე სი უ ლი ტეს ტი რე ბი სას 
მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას აპ ლი კან ტი ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლობს თა ვი სი ინ ტე რე სე ბი თა და შე საძ-
ლებ ლო ბე ბით. 

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბის ეტა პი

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე თი თო ე უ ლი სტუ დენ ტის თ ვის პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბა იგეგ მე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რად მი სი სა ჭი რო ე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით. 

პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბა ში არ სე ბუ ლი ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბის გუნ დი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
მას წავ ლე ბელ თან ერ თად მსჯე ლობს: რამ დე-
ნად არის შე საძ ლე ბე ლი, რომ სტუ დენ ტი პრო-
ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მას სტან-
დარ ტუ ლი გზით და ფორ მით და ე უფ ლოს; ხომ 
არ სა ჭი რო ებს სტუ დენ ტი სას წავ ლო პროგ რა-
მის ადაპ ტა ცი ას; მი საღ წე ვი სწავ ლის შე დე გე-
ბის თვი სებ რივ ან რა ო დე ნობ რივ ცვლი ლე ბას 

a vocational education teacher, inclusive vocation-
al education specialists as well as assistants of stu-
dents with special educational needs observe and 
evaluate the process.

Practical realization of activities is followed by re-
flection  from students and organizers of profession-
al testing: 

 Which vocational educational program appeared 
most interesting to the applicant? 

 Which vocational education program was handled 
by the applicant most effectively and successfully? 

 Which education program would the applicant 
like to learn? 

At the concluding meeting, the applicant makes a de-
cision according to the experience acquired at profes-
sional testing. When taking a decision, the applicants 
naturally follow their interests and abilities.

Stage of Vocational Education Provision

Provision of vocational education for students with 
special educational needs is planned individually, 
taking into consideration their unique needs and 
abilities.

Together with the vocational education teacher, the 
inclusive vocational education team, functioning 
in VET institutions, discuss the following matters: 
whether it is possible to provide vocational educa-
tion to a student with special educational needs in 
the standard manner and format; whether a student 
requires the educational program to be adapted in 
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და /ან სწავ ლე ბი სა და შე ფა სე ბის სტრა ტე გი ე ბის 
ცვლი ლე ბას. 

სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტის თ ვის 
იქ მ ნე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სას წავ ლო გეგ მა, რო-
მე ლიც ეფუძ ნე ბა პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ-
ლო პროგ რა მას / მო დულს და წარ მო ად გენს მის 
ადაპ ტა ცი ას. 

terms of setting alternative qualitative or quantita-
tive learning outcomes and/or making alterations to 
instructional and assessment strategies.

If needed, an Individual Education Plan, based on 
the vocational education program/module and its 
adaptation is elaborated for a student with special 
educational needs.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შესაძ-
ლებელია აზუსტებდეს:
 სწავლის შედეგებს
 შესრულების კრიტერიუმებს
 კომპეტენციის პარამეტრის ფარგლებს
 მტკიცებულებებს
 საკონტაქტო სასწავლო დატვირთვას 
(თეორიული და პრაქტიკული 
მეცადინეობისთვის)
 დროს დამოუკიდებელი სამუშაოსთვის
 განხორციელების მიდგომებს
 სასწავლო თემატიკასა და სწავლების 
მეთოდებს
 სასწავლო გარემოს 
 რეკომენდებულ ტექნიკურ 
აღჭურვილობას თეორიული და 
პრაქტიკული სწავლებისთვის
 მასალებს, ნედლეულს, მათ ტექნიკურ 
მახასიათებლებსა და რაოდენობას
 მტკიცებულებების შეგროვების 
რეკომენდებულ მიდგომებს
 შეფასების რეკომენდებულ 
მიმართულებებსა და ინსტრუმენტებს
 სარეკომენდაციო ლიტერატურას ან/და 
ინფორმაციის წყაროებს
 საჭირო დამატებით საგანმანათლებლო 
მომსახურებას. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სას წავ ლო გეგ მა გა მო ი ყე ნე ბა 
რო გორც სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო სპე ცი ა ლუ რი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პრო ფე სი უ ლი 
სტუ დენ ტის სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის გან-
ხორ ცი ე ლე ბი სას. 

Individual Education Plan May Clarify:

 Learning outcomes
 Implementation criteria 
 Scopes of competence parameters 
 Evidences 
 Educational  workload (for theoretical 
and practical classes)
 Time for independent work 
 Implementation approaches 
 Learning topics and teaching 
methods
 Educational environment  
 Recommended technical equipment 
for theoretical and practical teaching 
 Materials, raw materials, their quantity 
and technical specification 
 Recommended approaches for 
evidence collection 
 Recommended directions and tools of 
assessment  
 Recommended reference list or/and 
informational resources 
 Needed additional educational 
services 

Individual Educational Plan is applied as a guide-
book for the implementation of the educational 
process of students with special educational needs.
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პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბი სა და  
კვა ლი ფი კა ცი ის მი ნი ჭე ბის ეტა პი

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტის თ ვის კვა ლი ფი კა ცი ის მი ნი ჭე-
ბის სა კითხი ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გა ნი ხი ლე ბა. 

სა მარ თ ლი ა ნო ბის დაც ვით პრო ფე სი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მა აღი ა რებს კომ პე ტენ ცი ას, რო-
მელ საც სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი-
რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტი და ე უფ ლა, თუნ დაც მი სი 
შე დე გი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბო დეს სხვა 
სტუ დენ ტ თა მიღ წე ვე ბის გან. 

სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი კვა ლი ფი კა ცი ის მი სა-
ღე ბად სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი-
რო ე ბის მქო ნე სტუ დენტს მო ეთხო ვე ბა (სხვათა 
მსგავ სად), და ა დას ტუ როს პრო ფე სი უ ლი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ყვე ლა კომ პე ტენ ცი ის არ სე ბო ბა. 

თუ სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე-
ბის მქო ნე სტუ დენ ტი სას წავ ლო შე დე გებს სრუ-
ლად ვერ დაძ ლევს, მას კვა ლი ფი კა ცია არ მი ე-
ნი ჭე ბა, თუმ ცა პრო ფე სი უ ლი სა გან მან თ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა გას ცემს ოფი ცი ა ლურ ცნო ბას 
სტუ დენ ტის მი ერ დაგ რო ვი ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის 
მი თი თე ბით. 

მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სე ბი 

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 

გა ნათ ლე ბი სას

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 

მხარ დამ ჭე რი გუნ დი

პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბებ ში სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი-
რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თ ვის მხარ დამ ჭე რი 
გა რე მოს შექ მ ნის მიზ ნით, თი თო ე ულ კო ლეჯ ში 
და ფუძ ნ და ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის მხარ დამ ჭე რი გუნ დე ბი, რო მელ თა შე მად-
გენ ლო ბა ში შე დი ან ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი და სპე ცი ა ლუ რი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა 
ასის ტენ ტე ბი. 

Vocational Education Recognition and 

Qualification Awarding

Awarding of a relevant qualification to a student 
with special educational needs is discussed on an 
individual basis.

Based on fair principles, the achievements of a stu-
dent with special educational needs is recognized 
by the VET system, even if his/her learning outcomes 
differ from other students’ outcomes.

To be awarded full or partial qualification, a student 
with special educational needs is required (like oth-
ers) to demonstrate that he or she has mastered the 
competences within the vocational education pro-
gram.

In the event of incomplete achievement of learning 
outcomes, qualification is not awarded to a student 
with special educational needs, but the VET institu-
tion issues an official letter, specifying the acquired 
competences.

Inclusive Vocational Education  

Support services

Inclusive Vocational Education Support 

Team

To create a supportive environment for students 
with special educational needs in vocational educa-
tion institutions, inclusive vocational education sup-
port teams consisting of inclusive vocational edu-
cation specialists and the assistants of persons with 
special educational needs, have been established in 
each college.

The responsibilities of these specialists are outlined 
below:

Inclusive Vocational Education Specialist:

Directly supervises and actively manages stu-
dents with special educational needs and provi-
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აღ ნიშ ნუ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის სა მუ შაო ვალ დე ბუ-
ლე ბას წარ მო ად გენს:

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის  
სპე ცი ა ლის ტი

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მხარ-
დამ ჭე რი სპე ცი ა ლის ტი უშუ ა ლოდ ადევ ნებს 
თვალ ყურს და აქ ტი უ რად მარ თავს სპე ცი ა ლუ რი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ-
ტის პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბა ში ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სა და სა ჭი რო მომ სა ხუ-
რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პრო ცესს. 

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლებ ლებ თან 
ერ თად აანა ლი ზებს სტუ დენ ტის დო კუ მენ ტა ცი ას, 
რა თა სწავ ლის დაწყე ბამ დე ადეკ ვა ტუ რად, სტუ-
დენ ტის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბის შე-
სა ბა მი სად და ი გეგ მოს სას წავ ლო პრო ცე სი. 

ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი ჩარ-
თუ ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სას წავ ლო გეგ მე ბის 
შექ მ ნა ში, სას წავ ლო გა რე მოს მორ გე ბა ში და 
მას წავ ლე ბელ თან ერ თად აქ ტი უ რად მუ შა ობს 
სწავ ლე ბის სტრა ტე გი ებ ზე. 

მას ევა ლე ბა, თი თო ე უ ლი სტუ დენ ტის შემ თხ ვე ვას 
მი ა დევ ნოს თვა ლი, დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყოს, რომ 
და მა ტე ბი თი სერ ვი სი ან მორ გე ბის სა ჭი რო ე ბა 
დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი ა. 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო   
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რის ასის ტენ ტი

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო-
ნე პი რის ასის ტენ ტი გაკ ვე თი ლის პრო ცეს ში ეხ მა-
რე ბა სტუ დენტს ჩა ერ თოს მიმ დი ნა რე სას წავ ლო 
აქ ტი ვო ბებ ში; მხარს უჭერს სას წავ ლებ ლის შიგ ნით 
მის ადაპ ტა ცი ა სა და და მო უ კი დებ ლად ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბას სწავ ლი სა და დას ვე ნე ბის პრო ცეს ში; ეხ მა რე-
ბა ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი-
ა ლის ტებ სა და მას წავ ლებ ლებს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში; მო ნა წი ლე ობს უსაფ რ-
თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის პრო ცეს ში და აკონ ტ-
რო ლებს უსაფ რ თხო ე ბის პი რო ბებს. 

2015 წლის მდგო მა რე ო ბით, 13 პრო ფე სი ულ 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში მუ შა ობს 

sion of needed services in vocational education 
institutions. 

Together with vocational education teachers, he or 
she analyzes a student’s documentation, with a pur-
pose to plan the educational process adequately, 
considering the needs and abilities of a student. 

Specialist involved in the development of the Indi-
vidual Educational Plan, adjustment of educational 
environment and together with teachers actively 
working on the development of teaching strategies. 

He or she is responsible for following each student’s 
case, to be sure that additional services and appro-
priate accommodation are provided. 

Assistant to a Person with Special Educational 
Needs:

Helps a student with special educational needs to 
engage in educational activities during lessons. 

Supports in adaptation and independent function-
ing in the process of education and during breaks.

Helps inclusive vocational education specialists and 
teachers in realizing individual plans.

Participates in a process of safety provision and 
monitors safety conditions. 

In 2015, there were 18 inclusive vocational educa-
tion specialists and seven assistants of persons with 
special educational needs working in 13 vocational 
education institutions.

A positive trend of specialists’ employment is noted 
in vocational education institutions to deal with the 
increasing number of students with special educa-
tional needs.
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18 ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
სპე ცი ა ლის ტი და 7 ასის ტენ ტი. 

პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ-
ში აღი ნიშ ნე ბა სპე ცი ა ლის ტე ბი სა და ასის ტენ ტე ბის 
და საქ მე ბის და დე ბი თი ტენ დენ ცი ა. სას წავ ლებ ლე ბი, 
სა დაც მა ტუ ლობს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა, უზ რუნ-
ველ ყო ფენ აღ ნიშ ნუ ლი კად რე ბის და მა ტე ბას სპე ცი-
ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ-
დენ ტ თა მხარ და სა ჭე რად. 

და მა ტე ბი თი მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ რომ შე ი მუ შა ვა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბებ ზე რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მი 
და ახ დენს სტუ დენ ტ თა ინ დი ვი დუ ა ლურ სა ჭი რო ე-
ბებ ზე და მა ტე ბით და უ ყოვ ნე ბელ რე ა გი რე ბას. 

აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფით იზ-
რ დე ბა სტუ დენ ტ თა სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ-
თუ ლო ბა, თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა და მი წო დე ბუ ლი 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი. 

2014-2015 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რომ სპე ცი ა ლუ რი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტე-
ბის თ ვის და ნერ გა შემ დე გი მხარ დამ ჭე რი სერ ვი-
სე ბი: 

ჟეს ტუ რი ენის თარ ჯიმ ნე ბის მომ სა ხუ რე ბა სმე ნის 
დარ ღ ვე ვის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თ ვის      

აღ ნიშ ნუ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ სტუ-
დენ ტ თა თან ხ ლე ბას პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი-
ღე ბის ყვე ლა ეტაპ ზე (პროფესიული ტეს ტი რე ბი სას, 
თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი ნე ო ბი სას, შე-
ფა სე ბი სას და სხვა) და მათ მხარ და ჭე რას ინ ფორ-
მა ცი ის გაც ვ ლი სა და კო მუ ნი კა ცი ი სას.  

მო ბი ლო ბი სა და ორი ენ ტა ცი ის ტრე ნე რე ბის მომ-
სა ხუ რე ბა მხედ ვე ლო ბის დარ ღ ვე ვის მქო ნე სტუ-
დენ ტე ბის თ ვის

აღ ნიშ ნუ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ 
სტუ დენ ტე ბის თ ვის საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი დან 

Additional Support Services

The Ministry of Education and Science of Georgia 
has developed a mechanism to immediately react 
to the needs of individuals with special educational 
needs.

Provision of these services enhances the engage-
ment and participation of students in the educa-
tional process and improves the quality of provided 
vocational education.

Below the supportive services for students with spe-
cial educational needs introduced by the Ministry of 
Education and Science in 2014–2015 are listed and 
described:

Sign language interpreters’ service for deaf and 
hearing impaired students 

These specialists ensure students’ follow-up aassis-
tance at each stage of vocational education (pro-
fessional testing, theoretical and practical teaching, 
assessment, etc.) and support them   in information 
sharing and communication.
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პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბამ დე გზი სა და სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბით 
სარ გებ ლო ბის დას წავ ლას, ორი ენ ტა ცი ის უნა რის 
გან ვი თა რე ბას პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა ში.  

სპე ცი ა ლუ რი ასის ტენ ტე ბის (ლაბორანტების) 
მომ სა ხუ რე ბა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და /ან მძი მე ფი-
ზი კუ რი შეზღუდ ვის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თ ვის 

აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ სპე ცი ა-
ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
სტუ დენ ტ თა მხარ და ჭე რას სას წავ ლო გა რე მო ში 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სას, პი რა დი ჰი გი ე ნის დაც ვი სას, 
უსაფ რ თხო ე ბი სას. 

სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის მქო ნე ასის ტენ ტე-
ბის მომ სა ხუ რე ბა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და /ან მძი მე 
ფი ზი კუ რი შეზღუდ ვის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თ ვის 

აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით შე საძ ლე ბე ლი ხდე-
ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი დან პრო ფე სი ულ სა-
გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბამ დე სტუ დენ ტის 
უსაფ რ თხო ტრან ს პორ ტი რე ბა და შინ დაბ რუ ნე ბა. 

Mobility and orientation trainers’ service for stu-
dents with visual impairment 

These specialists help students to  learn a route from 
their place of residence to the vocational education 
institution, to use the necessary means of transpor-
tation and to develop the orientation skills within 
the educational institution. 

Special assistants’ service (Lab. assistants) for 
students with intellectual and/or severe physical 
disability  

These specialists ensure support of students with 
special educational needs in functioning in the 
learning environment, as well as the maintenance of 
hygiene and safety. 

Transportation service for students with intellec-
tual and/or severe physical disability 

This service ensures a student’s safe transportation 
from his or her place of residence to the vocational 
education institutions and back home.  
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2014 – 2015 წლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან    

დაფინანსებული მხარდამჭერი სერვისები

Support services financed by the Ministry of Education and Science in 2014-2015

სივრცითი 
ორიენტაციისა 
და მობილობის 

ტრენერი 

სივრცითი 
ორიენტაციისა 
და მობილობის 

ტრენერი 

სპეციალისტის რაოდენობა / Number of Specialists სპეციალისტის რაოდენობა / Number of Specialists

სერვისის მომხმარებელ სტუდენტთა რაოდენობა 
/ Number of students who use service

სერვისის მომხმარებელ სტუდენტთა რაოდენობა 
/ Number of students who use service

Orientation and 
mobility specialist

Orientation and 
mobility specialist

Sign language 
interpreter

Sign language 
interpreterSpecial assistent 

- driver
Special assistent 

- driver
Special assistent - 

caretaker
Special assistent - 

caretaker

ჟესტური ენის 
თარჯიმანი

ჟესტური ენის 
თარჯიმანი

სპეციალური 
ასისტენტი - 

მძღოლი

სპეციალური 
ასისტენტი - 

მძღოლი

სპეციალური 
ასისტენტი - 
მომვლელი

სპეციალური 
ასისტენტი - 
მომვლელი

2014 2015
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ადაპ ტი რე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ რო სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა-
ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თ ვის, სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, უზ რუნ ველ ყოფს სას წავ ლო მა სა-
ლებს ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფორ მა ტით. 

კერ ძოდ, სუს ტად მხედ ველ და უსი ნათ ლო სტუ-
დენ ტებს სას წავ ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი მი ე წო-
დე ბათ ელექ ტ რო ნულ ფორ მატ ში. სპე ცი ა ლუ რი 
კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მის სა შუ ა ლე ბით, მა თი 
გახ მო ვა ნე ბის პი რო ბებ ში, სტუ დენ ტის თ ვის მი საწ-
ვ დო მი ხდე ბა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ში ნა არ სი. 

და მა ტე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რომ და იწყო პრო ფე სი-
უ ლი გა ნათ ლე ბის ახა ლი, 2015 წელს შექ მ ნი-
ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის აუდი ო ჩა ნა წე რე ბის 
(ადამიანის მი ერ გახ მო ვა ნე ბუ ლი სტუ დი უ რი ჩა-
ნა წე რი) შექ მ ნა. 2015 წელს ჩა ი წე რა ერ თი აუდი-
ო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, 2016 წელს ჩა ი წე რე ბა არ-
სე ბუ ლი 26 სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო. 

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი   

გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის   

უზ რუნ ველ ყო ფა

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის გაძ ლი ე რე ბა
ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის-
ხის უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლე ბელ თა კომ-
პე ტენ ცი ის ასა მაღ ლებ ლად სწავ ლე ბის დი ფე რენ-
ცი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბის სა კითხებ ში, 
რაც უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თ ვის 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბი სას. 

და ი ნერ გა ინ კ ლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბა ში ჩარ თულ 
სპე ცი ა ლის ტ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სა 
და გაძ ლი ე რე ბის მე ქა ნიზ მი. კერ ძოდ, მას წავ-
ლებ ლის სახ ლ მა შექ მ ნა სპე ცი ფი კუ რი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო კურ სე ბი სპე ცი ა ლის ტ თა და და-
ინ ტე რე სე ბულ პირ თა მო სამ ზა დებ ლად და /ან 
გა საძ ლი ე რებ ლად: 

Adapted educational resources

If needed, the Ministry of Education and Science of 
Georgia provides alternative formats of education-
al materials for students with special educational 
needs. In particular, manuals are provided in elec-
tronic format for blind and low vision   students. 
Audio recording of the manuals by special comput-
er program makes their content accessible for stu-
dents.

In addition, the Ministry of Education and Science 
started to create audio versions (human voice re-
corded in a studio) of vocational education manuals, 
developed in 2015. One audio-book was recorded in 
2015 and 26 manuals will be recorded in 2016.

Provision of Inclusive Vocational 
Education Quality

Enhancement of Human Resources

To ensure the quality of inclusive vocational edu-
cation, the enhancement of vocational education 
teachers’ competence in the application of differen-
tiated educational approaches is being carried out. 
This has crucial importance in the education of stu-
dents with special educational needs.

A mechanism for the improvement and enhance-
ment of professional qualification of specialists en-
gaged in inclusive vocational education has been 
introduced. In particular, the following specific ed-
ucational courses for training and/or retraining of 
specialists and interested individuals have been de-
veloped by the Teachers Professional Development 
Center:

Courses for sign language interpreters 
The course is designed for sign language interpret-
ers, other interested individuals and comprises: a) 
training of interested individuals as interpreters; b) 
enhancement of sign language interpreters’ qualifi-
cation. 
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ჟეს ტუ რი ენის თარ ჯი მან თა კურ სი
გან კუთ ვ ნი ლია ჟეს ტუ რი ენის თარ ჯიმ ნე ბი სა და 
და ინ ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის და გუ ლის ხ მობს:

ა) მსურ ველ თა ჟეს ტუ რი ენის თარ ჯიმ ნე ბად მომ-
ზა დე ბას; 
ბ) ჟეს ტუ რი ენის თარ ჯი მან თა კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბას.

ჟეს ტუ რი ენის შეს წავ ლის კურ სი 
გან კუთ ვ ნი ლია ჟეს ტუ რი ენის შეს წავ ლის მსურ-
ველ თათ ვის, თა ვად სმე ნის დარ ღ ვე ვის მქო ნე 
პირ თათ ვის და გუ ლის ხ მობს ჟეს ტუ რი ენის შეს-
წავ ლას ელე მენ ტა რულ დო ნე ზე. 

კურ სი ყრუ ბავ შ ვ თა აღ ზ რ დის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის 
შე სა ხებ

სმე ნის დარ ღ ვე ვის მქო ნე ბავ შ ვ თა მშობ ლე ბის თ ვის 
შექ მ ნი ლი კურ სი გუ ლის ხ მობს ყრუ პირ თა გან ვი თა-
რე ბის, გა ნათ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სა და კულ ტუ-
რის გაც ნო ბას; მშობ ლის თ ვის მხარ და ჭე რის გზე ბის 
წარ დ გე ნას; ჟეს ტუ რი ენის სწავ ლე ბას.

კურ სი ყრუ მოს წავ ლე თა სწავ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბის შე სა ხებ

ყრუ მოს წავ ლე თა მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის შექ მ-
ნი ლი კურ სი გუ ლის ხ მობს ყრუ პირ თა გან ვი თა-
რე ბის, გა ნათ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სა და კულ-
ტუ რის გაც ნო ბას; მოს წავ ლე თა სწავ ლე ბი სა და 
მა თი მხარ და ჭე რის გზე ბის წარ დ გე ნას; მას წავ-
ლებ ლე ბის თ ვის ჟეს ტუ რი ენის სწავ ლე ბას.

კურ სი სმე ნის დარ ღ ვე ვის  მქო ნე მოს წავ ლე თა 
სწავ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის შე სა ხებ

ნარ ჩე ნი სმე ნი სა და კოხ ლე ა რუ ლი იმ პ ლან ტის 
მქო ნე მოს წავ ლე ე ბის მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის გან-
კუთ ვ ნი ლი კურ სი აც ნობს მათ სმე ნის დარ ღ ვე ვის 
მქო ნე ბავ შ ვე ბის გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ სა 
და სწავ ლე ბის სტრა ტე გი ებს. 

კურ სი მცი რემ ხედ ველ მოს წავ ლე თა სწავ ლე ბის 
შე სა ხებ

სა ჯა რო სკო ლის მას წავ ლებ ლე ბი სა და ინ კ ლუ ზი-
უ რი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის თ ვის გან კუთ-

Sign language courses

The course covers teaching of elementary sign lan-
guage and is designed for individuals interested in 
learning sign language and for persons with hearing 
impairments. 

Course on parenting deaf children 
The course, designed for parents of children with 
hearing impairment, comprises the following issues: 
development of deaf individuals; familiarization 
with the specifics and culture of the deaf communi-
ty; presentation of the methods of parental support; 
teaching sign language. 

Course on specific issues of teaching deaf stu-
dents
The course, designed for teachers of deaf children, 
covers the following issues: development of deaf 
individuals; familiarization with the specifics and 
culture of the deaf community; presentation of the 
methods of education and support of deaf students; 
teaching of sign language to teachers. 

Course on specifics of education of students with 
hearing impairments 
The course is designed for teachers of students with 
residual hearing and cochlear implants, introducing 
the specifics of development and instructional strat-
egies for children with hearing impairments. 

Course on education of low vision   students 
The course, designed for public school teachers 
and inclusive education specialists, introduces the 
strategies of accommodation for the educational 
environment, selection-application of supporting 
appliances and instruction of low vision   students. 

Braille system teaching course 
The course, designed for public school teachers and 
inclusive education specialists, develops literacy 
skills by using Braille and Braille teaching strategies 
for blind students. 

Mobility and spatial orientation teaching course  
Training modules prepare specialists to be able to 
assist blind individuals in developing mobility and 
orientation skills.
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Course on vocational guidance and consultation 
for students with special educational needs
The course is designed for public school teachers, 
inclusive education specialists and career planning 
managers. The module introduces the key principles 
of vocational guidance, tools of planning and imple-
mentation of a student’s individual transition plan 
and keeping documentation.

Six persons with disabilities (four deaf and two blind 
specialists) have been employed by the Teachers 
Professional Development Center while developing 
and conducting these training modules.

The courses were selected based on the analyses of 
the needs of students, teachers and parents in the 
educational environment.

ვ ნი ლი კურ სი აც ნობს მათ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
გა რე მოს მორ გე ბის, დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბე ბის 
შერ ჩე ვა- გა მო ყე ნე ბი სა და სწავ ლე ბის სტრა ტე გი-
ებს მცი რემ ხედ ვე ლი მოს წავ ლე ე ბის თ ვის. 

ბრა ი ლის სის ტე მის შეს წავ ლის კურ სი

სა ჯა რო სკო ლის მას წავ ლებ ლე ბი სა და ინ კ ლუ ზი-
უ რი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის თ ვის გან კუთ ვ-
ნი ლი კურ სი ავი თა რებს ბრა ი ლის გა მო ყე ნე ბით 
წე რა- კითხ ვის უნარ სა და ბრა ი ლის სწავ ლე ბის 
სხვა დას ხ ვა ტექ ნი კას უსი ნათ ლო მოს წავ ლე ე ბის-
თ ვის.

მო ბი ლო ბა და სივ რ ცე ში ორი ენ ტა ცი ის სწავ ლე-
ბის კურ სი

სატ რე ნინ გო მო დუ ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბა სპე ცი-
ა ლის ტ თა გა დამ ზა დე ბა, რა თა მათ შეძ ლონ უსი-
ნათ ლო პირ თა მხარ და ჭე რა მო ბი ლო ბა -ო რი ენ-
ტა ცი ის უნა რის გა მო მუ შა ვე ბი სას.

კურ სი სპე ცი ა ლუ რი სა გან მან თ ლებ ლო სა ჭი რო ე-
ბის მქო ნე მოს წავ ლე თა პრო ფო რი ენ ტა ცი ა სა და 
კონ სულ ტა ცი ა ზე

კურ სი გან კუთ ვ ნი ლია სა ჯა რო სკო ლის პე და გო-
გე ბის თ ვის, დამ რი გებ ლე ბის თ ვის, ინ კ ლუ ზი უ რი 
გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის თ ვის, კა რი ე რის 
და გეგ მ ვის მე ნე ჯე რე ბის თ ვის. მო დუ ლი მო ნა წი-
ლე ებს აც ნობს ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის კონ-
ტექ ს ტ ში პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის ძი რი თად 
პრინ ცი პებს, მოს წავ ლის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ტრან-
ზი ცი ის გეგ მის შედ გე ნის, გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და 
დო კუ მენ ტე ბის წარ მო ე ბის სხვა დას ხ ვა წესს.

მას წავ ლებ ლის სახ ლის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი სატ-
რე ნინ გო მო დუ ლე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და მა თი ჩა-
ტა რე ბი სას და საქ მ და ექ ვ სი შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რი - ოთხი ყრუ და ორი 
უსი ნათ ლო სპე ცი ა ლის ტი. 

კურ სე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო ში მოს წავ-
ლე თა, სტუ დენ ტ თა, მას წავ ლე ბელ თა, მშო ბელ თა 
სა ჭი რო ე ბე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე ირ ჩა. 
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Inclusive and Special Educational Programs 

at Ilia State University 

The enhancement of inclusive and special educa-
tion teaching at higher education institutions is an 
important task of the Ministry of Education and Sci-
ence. This is considered the key factor for ensuring 
quality education for students with disabilities and 
special educational needs.

Special Education Master’s Program

In 2014, the Special Education Master’s Program 
was introduced at Ilia State University with the sup-
port of the Norwegian Ministry of Education and 
Research. After admission was announced, eight 
students were enrolled in the program through a 
competition.

This initiative increased the opportunity to train 
special education teachers who are the main human 
resource in the process of inclusive education intro-
duction in the field of education in Georgia.

Inclusive Education Summer School

To enhance the qualification of general and voca-
tional education specialists (teachers, special edu-
cation teachers, psychologists, sign language inter-
preters), the Ministry of Education and Science of 
Georgia continues to support the inclusive educa-
tion summer school (short-term courses).

ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში   

ინ კ ლუ ზი უ რი და სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის  

სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი 

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის 
სა მი ნის ტ როს თ ვის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის გზით 
სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სის გაძ ლი ე რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამო ცა-
ნა ა. უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ინ კ ლუ ზი უ რი და 
სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბის სწავ ლე-
ბის გაძ ლი ე რე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სა ჭი რო ე ბი სა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბის მქო ნე პირ თათ ვის ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის უმ თავ რეს ფაქ ტო რად არის 
გან საზღ ვ რუ ლი. 

სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სა მა გის ტ რო პროგ რა მა

ნორ ვე გი ის გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვის სა მი ნის-
ტ როს მხარ და ჭე რით 2014 წელს ილი ას სა ხელ-
მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში და ი ნერ გა სპე ცი ა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბის სა მა გის ტ რო პროგ რა მა და გა მოც-
ხად და პირ ვე ლი მი ღე ბა. კონ კურ სის შე დე გად სა-
მა გის ტ რო პროგ რა მა ზე რვა სტუ დენ ტი ჩა ი რიცხა. 

აღ ნიშ ნულ მა ინი ცი ა ტი ვამ გა ზარ და შე საძ ლებ-
ლო ბა, აკა დე მი ურ დო ნე ზე მომ ზად დ ნენ სპე ცი ა-
ლის ტე ბი - სპეციალური მასწავლებლები, რომ-
ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ ძი რი თად მხარ დამ ჭერ 
ადა მი ა ნურ რე სურსს სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სივ რ ცე ში ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და-
ნერ გ ვის პრო ცეს ში. 

ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სა ზაფხუ ლო სკო ლა

ზო გა დი და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სფე რო-
ში ჩარ თულ სპე ცი ა ლის ტ თა (მასწავლებლები, 
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In 2014-2015, the specialists invited by the Norwe-
gian Ministry of Education and Research with the 
mediation of the Ministry  of Education and Science 
of Georgia , have ensured the improvement of lo-
cal professionals and the development of thematic 
courses focused on challenges in the Georgian edu-
cational system.

The following courses were delivered: sign language 
training course; classroom observation.

The tradition of summer school courses, conducted 
at Ilia State University, is very popular and participa-
tion levels are high.

Development of Educational 
Resources

Inclusive Vocational Education Guidebook

To improve the team of specialists engaged in inclu-
sive vocational education, a guidebook reflecting the 
joint vision and recommendations on the organization 
of the educational process for students with special 
educational needs has been developed. This guide-
book will be used by the VET institutions in the plan-
ning and implementation of the educational process 
of students with special educational needs.

სპეც მას წავ ლებ ლე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი, ჟეს ტუ რი 
ენის თარ ჯიმ ნე ბი) კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 
მიზ ნით, სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე-
რე ბის სა მი ნის ტ რომ გა აგ რ ძე ლა ინ კ ლუ ზი უ რი გა-
ნათ ლე ბის სა ზაფხუ ლო სკო ლის (მოკლევადიანი 
კურ სე ბის) მხარ და ჭე რა. 

2014-2015 წლებ ში სა მი ნის ტ როს შუ ამ დ გომ-
ლო ბით ნორ ვე გი ის გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვის 
სა მი ნის ტ რო დან მოწ ვე ულ მა სპე ცი ა ლის ტებ მა 
უზ რუნ ველ ყ ვეს სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა-
სუ ხოდ თე მა ტუ რი კურ სე ბის შექ მ ნა, საკ ლა სო 
დაკ ვირ ვე ბა. 

ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში მიმ დი ნა რე 
სა ზაფხუ ლო კურ სე ბის ტრა დი ცია დი დი პო პუ ლა-
რო ბით სარ გებ ლობს და გა მო ირ ჩე ვა დას წ რე ბის 
მსურ ველ თა დი დი აქ ტი ვო ბით.

სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის 

შექ მ ნა

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
გზამ კ ვ ლე ვი

ინ კ ლუ ზი ურ პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში ჩარ-
თულ სპე ცი ა ლის ტ თა გაძ ლი ე რე ბის თ ვის შე იქ მ ნა 
გზამ კ ვ ლე ვი, რო მელ შიც ასა ხუ ლია სპე ცი ა ლუ რი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პრო-
ფე სი ულ სტუ დენ ტ თა სას წავ ლო პრო ცე სის ორ-
გა ნი ზე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ერ თი ა ნი ხედ ვა 
და რე კო მენ და ცი ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი გზამ კ ვ ლე ვით 
იხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბენ პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტ თა სას-
წავ ლო პრო ცე სის და გეგ მ ვა- გან ხორ ცი ე ლე ბი სას. 
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The guidebook introduces the following topics:გზამ კ ვ ლე ვი ასა ხავს შემ დეგ სა კითხებს: 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების 
გზამკვლევი

სარჩევი:

 ინკლუზიური პროფესიული განათლების 
კონტექსტი საქართველოსა და 
მსოფლიოში

 პროფესიული განათლების მომზადების, 
დასაქმების პროცესის ორგანიზება და 
მისი მნიშვნელობა

 პროფესიული განათლების სისტემაში 
ჩარიცხვის ალტერნატიული წესი

 სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე პირის სასწავლო 
პროცესი

 ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის 
დოკუმენტი

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და 
მისი წარმოება პროფესიული განათლების 
სისტემაში

 მულტიდისციპლინური გუნდური მუშაობა

 პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში ინკლუზიური 
პროფესიული განათლების პროცესში 
ჩართულ პირთა მოვალეობები

Inclusive Vocational Education Guidebook

Content:

 Inclusive vocational education context in 
Georgia and worldwide

 Provision of vocational education, 
organization of employment process and its 
importance   

 Alternative regulation of enrollment to the 
VET system 

 Educational process for persons with special 
educational needs 

 Document of individual transition plan 

 Individual Education Plan and its application 
in the VET system  

 Multidisciplinary team work 

 Responsibilities of personnel engaged in inclusive 
vocational education process in VET institutions. 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო „შეფასება სწავ ლი სათ ვის 
ინ კ ლუ ზი ურ სკო ლებ ში“

სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში შე ფა სე ბის თა ნა-
მედ რო ვე მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვის მიზ ნით, 2014 
წელს და ი ბეჭ და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო - „შეფასება 
სწავ ლი სათ ვის ინ კ ლუ ზი ურ სკო ლებ ში“. სა ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო ნორ ვე გი ის გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვის 
სა მი ნის ტ როს შუ ამ დ გომ ლო ბით შექ მ ნეს ნორ ვე-
გი ელ მა და ბრი ტა ნელ მა ავ ტო რებ მა - პრო ფე-
სორ მა რი ჩარდ რო უზ მა და კნუტ რო არ ენ გ მა. 

Manual “Assessment for Learning in Inclu-
sive Schools”

To introduce the innovative assessment approaches 
in the educational system, the manual “Assessment 
for Learning in Inclusive Schools” was printed in 
2014. The manual was developed by Norwegian and 
British authors - Prof. Richard Rose and Knut Roar 
Eng with the assistance of the Norwegian Ministry 
of Education and Research.
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Given the high interest in this innovative assess-
ment tool, the manual was translated into the Geor-
gian language.

The assessment model presented in the book was 
first introduced at the Inclusive Education Interna-
tional Conference in Tbilisi in 2012 and in 2012-2013 
during the summer school held at Ilia State Univer-
sity.

In 2014, the manual was presented in higher edu-
cation institutions of Georgia by the Norwegian au-
thor.

Braille teaching methodological manual

To support the teachers and parents engaged in the 
educational process of blind students, the Braille 
teaching methodological manual (electronic ver-
sion) has been developed. The manual explains sev-
eral effective strategies of Braille teaching.

Georgian Sign Language Bank

For decades, sign language had not been introduced 
as an instructional language in the Georgian educa-
tional system which hindered universal teaching.

შე ფა სე ბის თანამედროვე მო დე ლის მი მართ 
დი დი ინ ტე რე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით აღ ნიშ ნუ-
ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ითარ გ მ ნა ქარ თულ ენა-
ზე. სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში გან ხი ლუ ლი შე ფა სე ბის 
მო დე ლი პირ ვე ლად წარ მო ად გი ნეს 2012 წელს 
თბი ლის ში გა მარ თულ ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე-
ბის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე, 2012-2013 
წლებ ში კი - ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
სა ზაფხუ ლო სკო ლა ში. 

2014 წელს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო თა ვად ნორ ვე გი-
ელ მა ავ ტორ მა წა რად გი ნა  სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ-
ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. 

ბრა ი ლის სწავ ლე ბის მე თო დო ლო გი უ რი 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო

უსი ნათ ლო მოს წავ ლე თა სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პრო ცეს ში ჩარ თულ მას წავ ლე ბელ თა და მშო-
ბელ თა მხარ და სა ჭე რად შე იქ მ ნა ბრა ი ლის სწავ-
ლე ბის მე თო დო ლო გი უ რი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
(ელექტრონული ვერ სი ა). სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
გან მარ ტავს ბრა ი ლის სწავ ლე ბის რამ დე ნი მე 
ეფექ ტი ან სტრა ტე გი ას.

ქარ თუ ლი ჟეს ტუ რი ენის ბან კი

ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში  ჟეს ტუ რი ენა 
სწავ ლე ბის სა შუ ა ლე ბად არ გა მო ი ყე ნე ბო და, 
რის გა მოც შე იზღუ და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტერ მი-
ნე ბი სა და ცნე ბე ბის ჟეს ტუ რი შე სა ბა მი სო ბე ბის 
დამ კ ვიდ რე ბა. 
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To ensure quality vocational education for students 
with hearing impairments, it was deemed necessary 
to promote the development of Georgian sign lan-
guage entailing identification, registration of Geor-
gian signs and dissemination among potential us-
ers.

The methodology of sign language development 
in the Georgian context has been elaborated. The 
Georgian analogue of electronic program “SignWiki” 
for sign collection, registration and promotion was 
created and the organization “The Union of Deaf of 
Georgia” ensuring participation through sign lan-
guage for deaf individuals in this process.

Working on sign language relevance to the Import-
ant terms and concepts of National Curriculum and 
Vocation educational programs was held during the 
period of 2014-2015. 

Video clips presenting 2648 signs, corresponding 
graphical images (word) and photos were upload-
ed to the web-page ge.signwiki.org. A promotional 
campaign of the web-page was also carried out.

From Vocational Education   

to Employment

Since 2014, the Ministry of Education and Science 
of Georgia has been actively involved in the de-
velopment and implementation of employment 
support services for persons with disabilities, be-
ing aware that inclusive education can only be 
considered successful if it leads to the employ-
ment of graduates.

20 graduates with special educational needs have 
been employed during the period of 2014-2015.

სმე ნის დარ ღ ვე ვის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თ ვის ხა რის-
ხი ა ნი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფის თ ვის აუცი ლებ ლობად გა ნი საზღ ვ რა ქარ თუ ლი 
ჟეს ტუ რი ენის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა - ქარ თუ-
ლი ჟეს ტე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რე გის ტ რი რე ბა და 
გავ რ ცე ლე ბა პო ტენ ცი ურ მომ ხ მა რე ბელ თა შო რის. 

შე მუ შავ და სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტექ ს ტ ში ჟეს ტუ რი 
ენის გან ვი თა რე ბის მე თო დო ლო გი ა; ჟეს ტე ბის 
შეგ რო ვე ბის, რე გის ტ რი რე ბი სა და გავ რ ცე ლე-
ბის თ ვის შე იქ მ ნა ჟეს ტე ბის რე გის ტ რა ცი ის ელექ-
ტ რო ნუ ლი პროგ რა მის SignWiki-ის ქარ თუ ლი 
ანა ლო გი; ორ გა ნი ზა ცია „საქართველოს ყრუ თა 
კავ ში რი“ უზ რუნ ველ ყოფ და პრო ცეს ში ჟეს ტუ რი 
ენით მო სარ გებ ლე ყრუ პირ თა მო ნა წი ლე ო ბას. 

2014-2015 წლებ ში მიმ დი ნა რე ობ და ეროვ ნუ ლი 
სას წავ ლო გეგ მი სა და პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პროგ რა მე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტერ მი-
ნე ბი სა და ცნე ბე ბის ჟეს ტურ შე სა ბა მი სო ბებ ზე მუ-
შა ო ბა. და მუ შა ვე ბუ ლი 2648 ჟეს ტის ამ სახ ვე ლი 
ვი დე ორ გო ლი, შე სა ბა მი სი გრა ფი კუ ლი გა მო სა ხუ-
ლე ბა (სიტყვა) და ფო ტო გან თავ ს და ვებ გ ვერ დ ზე 
- ge.signwiki.org. 

მიმ დი ნა რე ობ და მუ შა ო ბა აღ ნიშ ნუ ლი ვებ გ ვერ-
დის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით. 

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბი დან 

და საქ მე ბის კენ

2014 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო აქ ტი უ რად ჩა ერ-
თო შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ-
თა და საქ მე ბის მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სის შე მუ შა-
ვე ბი სა და და ნერ გ ვის პრო ცეს ში. სა მი ნის ტ რო 
აც ნო ბი ე რებს, რომ ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში ჩა ით ვ ლე-
ბა წარ მა ტე ბულ ინი ცი ა ტი ვად, თუ კი მას კურ ს დამ-
თავ რე ბულ თა და საქ მე ბაც მოჰ ყ ვე ბა. 

2014-2015 წლებ ში პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ 20 სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე კურ ს დამ თავ რე-
ბუ ლი და საქ მ და.  
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Study of Employers’ Attitudes

To develop the employment support services for 
persons with disabilities, the Ministry of Education 
and Science deemed it reasonable to share the best 
experiences of western countries and to apply re-
search based approaches in its work.

A survey on the attitudes and readiness of employ-
ers towards employment of persons with disabil-
ities/special educational needs was planned and 
implemented in 2014.

The goal of the survey was to identify the key chal-
lenges, supporting factors and preconditions, gen-
erally emerging in the employment of persons with 
disabilities/special educational needs.

The qualitative survey covered employers with and 
without experience of employing persons with dis-
abilities/special educational needs, and was con-
ducted by IPM Research.

The main difference between the employers with ex-
perience and employers without experience in the 
employment of persons with disabilities/special ed-
ucational needs, is their subjective opinion on the 
abilities of the individuals. For respondents without 

დამ საქ მე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ლა

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა 
და საქ მე ბის მხარ დამ ჭე რი გზე ბის შე სა მუ შა ვებ-
ლად სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე-
რე ბის სა მი ნის ტ რომ მი ზან შე წო ნი ლად მი იჩ ნია 
და სავ ლე თის სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე ბის გა ზი-
ა რე ბა და კვლე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მის 
გა მო ყე ნე ბა. 

2014 წელს და ი გეგ მა და გან ხორ ცი ელ და 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის / ს პე ცი ა ლუ რი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა 
და საქ მე ბის მი მართ დამ საქ მე ბელ თა და მო კი დე-
ბუ ლე ბე ბი სა და მზა ო ბის კვლე ვა. 

კვლე ვის მი ზა ნი იყო იმ ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბის, 
ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი სა და წი ნა პი რო ბე ბის  
გა მოვ ლე ნა,  რომ ლე ბიც შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის / ს პე ცი ა ლუ რი  სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი-
რო ე ბის მქო ნე  პირ თა და საქ მე ბი სას იკ ვე თე ბა.

თვი სებ რი ვი ხა სი ა თის კვლე ვამ მო იც ვა შეზღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბის / ს პე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა და საქ მე ბის 
გა მოც დი ლე ბის მქო ნე და აღ ნიშ ნუ ლი გა მოც დი-
ლე ბის არ მ ქო ნე დამ საქ მებ ლე ბი. კვლე ვა ჩა ა ტა-
რა ორ გა ნი ზა ცი ამ „აი ფი ემ კვლე ვე ბი“. 
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experience, the employment of persons with disabil-
ities/special educational needs is a very complicated 
issue, while experienced respondents report that hav-
ing such an employee at a working place, work perfor-
mance, relations with the staff and quality of adapta-
tion were not in any way detrimental to the company, 
and was in fact, on the contrary, beneficial.

Characterizing employees with disabilities, the em-
ployers noted the following attributes: high com-
mitment to the work; punctuality; high social com-
petence; adequate attitude to work; and high levels 
of responsibility.

The results of this survey served as a baseline for fur-
ther employment support activities, carried out by 
the Ministry of Education and Science of Georgia.

Employment Support Service for Persons 

with Disabilities
Together with the Ministry of Labor, Health and So-

cial Affairs, the Ministry of Education and Science 
shared the European-supported employment mod-
el that was presented in the Georgian context by the 
formal president of European Union of Supported 
Employment.

The supported employment model entails inclusion 
of people with disabilities and special educational 
needs in an open labor market with the support of 
job coaches.

ძი რი თა დი გან ს ხ ვა ვე ბა და საქ მე ბის გა მოც დი ლე-
ბის მქო ნე და არ მ ქო ნე დამ საქ მებ ლებს შო რის 
არის სუ ბი ექ ტუ რი წარ მოდ გე ნე ბი შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის და საქ მე ბის შე-
სა ხებ. გა მოც დი ლე ბის არ მ ქო ნე რეს პონ დენ ტებს 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე/ ს პე ცი ა ლუ-
რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რის 
და საქ მე ბა ძალ ზე რთულ სა კითხად მი აჩ ნი ათ, 
მა შინ რო დე საც გა მოც დი ლე ბის მქო ნე რეს პონ-
დენ ტე ბის თ ვის ასე თი თა ნამ შ რომ ლის არ სე ბო ბა 
სამ სა ხურ ში, მის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო, 
კო ლექ ტივ თან ურ თი ერ თო ბა და ადაპ ტა ცი ის ხა-
რის ხი არა თუ პრობ ლე მებ სა და გან სა კუთ რე ბულ 
ბა რი ე რებს არ გუ ლის ხ მობს, არა მედ მიჩ ნე უ ლია 
რო გორც უპი რა ტე სო ბა წარ მო ე ბის თ ვის.

და საქ მე ბულ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო-
ნე პი რებს მა თი დამ საქ მებ ლე ბი ახა სი ა თე ბენ 
საქ მი სად მი გა მორ ჩე უ ლი ერ თ გუ ლე ბით, პუნ ქ ტუ-
ა ლო ბით, მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ით, 
სა მუ შა ო სად მი ადეკ ვა ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბი თა 
და მა ღა ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გრძნო ბით. 

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის 
სა მი ნის ტ რომ აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შე დე გებს 
და ა ფუძ ნა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პირ თა და საქ მე ბის მხარ დამ ჭე რი შემ დ გო მი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი.

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა  

და საქ მე ბის მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სი

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის 
სა მი ნის ტ რომ შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო-
ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან ერ თად გა ი-
ზი ა რა ევ რო პის მხარ და ჭე რი თი და საქ მე ბის მო-
დე ლი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტექ ს ტ ში 
წარმოადგინა ევროპის მხარდაჭერითი დასაქმე-
ბის გაერთიანების ყოფილმა პრეზიდენტმა. 

მხარ და ჭე რი თი და საქ მე ბის მო დე ლი გუ ლის ხ-
მობს და ბალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი, შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბი სა და სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა ჩარ თ ვას 
შრო მის ღია ბა ზარ ზე და საქ მე ბის კონ სულ ტან ტ-
თა მხარ და ჭე რის სა ფუძ ველ ზე. 
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In 2015, arrangements were made for the re-
cruitment of 10 job coaches and one coordinator 
throughout Georgia for 2016 (to ensure full compli-
ance with the above-stated approach, the process 
was coordinated by a British specialist).

The activities planned for 2016 include the follow-
ing: recruitment and selection of job coaches; train-
ing of selected job coaches; establishment of an 
employment service for persons with disabilities; 
provision of services to beneficiaries.

Enhancement of Employers’ Awareness and 

Motivation

To support the process of employment of persons 
with disabilities, the Ministry of Education and Sci-
ence of Georgia has carried out a number of activ-
ities:

 A publication for employers was developed in 
2015, covering the following topics: attitudes of em-
ployers towards persons with disabilities in Georgia; 
factors affecting decisions on employment of per-
sons with disabilities and fair approaches to their 
employment. 

The publication provides the experience and vision 
of employers and employed persons with disabili-
ties related to these issues. The publication was dis-
seminated among employers. 

2015 წელს მომ ზად და გა რე მო სა ი მი სოდ, რომ 
2016 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით შერ ჩე უ-
ლი ყო 10 და საქ მე ბის კონ სულ ტან ტი და ერ თი კო-
ორ დი ნა ტო რი (პროცესს კო ორ დი ნა ცი ას უწევ და 
ბრი ტა ნე ლი სპე ცი ა ლის ტი, აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო-
მის მოთხოვ ნე ბის ზედ მი წევ ნით დაც ვის მიზ ნით.)

2016 წელს და გეგ მი ლი ა: და საქ მე ბის კონ სულ-
ტან ტ თა რეკ რუ ტი რე ბა და შერ ჩე ვა; სა მუ შა ოს თ-
ვის მომ ზა დე ბა ტრე ნინ გე ბის გზით; შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა და საქ მე ბის სერ-
ვი სის გა მარ თ ვა, ბე ნე ფი ცი არ თა მომ სა ხუ რე ბა. 

დამ საქ მე ბელ თა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და 

მო ტი ვა ცი ის გაზ რ და 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე პირ თა და საქ მე ბის პრო ცე სის მხარ და სა ჭე-
რად სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე-
ბის სა მი ნის ტ რომ და მა ტე ბით რამ დე ნი მე მი მარ-
თუ ლე ბით იმუ შა ვა:

 2015 წელს მომ ზად და პუბ ლი კა ცია დამ საქ მებ-
ლე ბის თ ვის. მას ში ასა ხუ ლია შემ დე გი სა კითხე ბი: 
დამ საქ მე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა მი მართ სა ქარ-
თ ვე ლო ში; შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პირ თა და საქ მე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე მოქ მე დი 
ფაქ ტო რე ბი; სა მარ თ ლი ა ნი მიდ გო მა მა თი და-
საქ მე ბი სას.

პუბ ლი კა ცი ა ში მო ცე მუ ლია დამ საქ მე ბელ თა და 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე და საქ მე-
ბულ პირ თა გა მოც დი ლე ბა და ხედ ვა აღ ნიშ-
ნულ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით. პუბ ლი კა ცია 
ვრცელ დე ბა დამ საქ მე ბელ თა შო რის. 

 2014-2015 წლებ ში გა ი მარ თა შეხ ვედ რე ბი პრო-
ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
პარ ტ ნი ორ დამ საქ მებ ლებ თან და სა ქარ თ ვე ლო-
ში მოქ მედ მსხვილ, სა შუ ა ლო და მცი რე მე წარ მე-
ებ თან. შეხ ვედ რებ ზე წარ დ გე ნი ლი იყო შეზღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა და საქ მე ბის 
სა ერ თა შო რი სო მო დე ლე ბი, მო ნა წი ლე მხა რე ებ-
თან გა ი მარ თა დის კუ სია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე პირ თა და საქ მე ბის უპი რა ტე სო ბის, 
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 Meetings with partner employers of the VET 
institutions, small- and medium-sized entrepre-
neurs and major industrialists operating in Geor-
gia were organized in 2014-2015. International 
models of employment of persons with disabili-
ties were presented at the meetings. Participants 
discussed the advantages and challenges emerg-
ing in the employment of persons with disabilities 
and means of problem solving, as well as existing 
stereotypes and opportunities of employment in 
their companies. 

Inclusive Vocational Education 
and Training System
The introduction of inclusive vocational educa-
tion in the Georgian educational system requires 
a systemic approach. Inclusion of students with 
special educational needs in the VET system and 
their training for employment requires the follow-
ing:

 Recognition of the priority of inclusive vocation-
al education within the educational system 

 Permanent consideration of inclusive education 
principles in the process of current vocational ed-
ucation reform 

The Ministry of Education and Science of Georgia 
unconditionally supports the following approach: 
inclusive education principles shared at all levels 
of the system; establishment of a cooperation 
network within and outside the Ministry.

 The structural units of the Ministry of Education 
and Science of Georgia – Vocational Education 
Development Department and National Curric-
ulum Department ensure defining and manage-
ment of inclusive vocational education policy. 

 Observance of inclusive vocational educational 
principles at a practical level is delegated to the 
agencies subordinated to the Ministry of Educa-
tion and Science of Georgia. 

Legal entities of Public Law conduct the introduc-

თა ნამ დე ვი გა მოწ ვე ვე ბი სა და მა თი გა დაჭ რის 
გზე ბის შე სა ხებ; გა ა ნა ლიზ და დამ კ ვიდ რე ბუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მა თი და საქ-
მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა
სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცე ში ინ-
კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვა 
სის ტე მურ მიდ გო მას სა ჭი რო ებს. 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტ თა პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ჩარ თ ვა და მა თი მომ ზა-
დე ბა და საქ მე ბის თ ვის მო ითხოვს:

 სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის მხრი დან ინ კ ლუ-
ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის პრი ო რი ტე-
ტად აღი ა რე ბას; 

 ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პრინ ცი პე ბის მუდ მივ 
გათ ვა ლის წი ნე ბას პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
მიმ დი ნა რე რე ფორ მის პრო ცეს ში.

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის 
სა მი ნის ტ რო აღ ნიშ ნულ მიდ გო მას   უპი რო ბოდ 
უჭერს მხარს: ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პრინ-
ცი პე ბი გა ზი ა რე ბუ ლია სის ტე მის ყვე ლა დო ნე ზე, 
შექ მ ნი ლია თა ნამ შ რომ ლო ბი თი ქსე ლი რო გორც 
უწყე ბის შიგ ნით, ისე მის გა რეთ. 

 სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე-
ბის სა მი ნის ტ როს სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბი 
- პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის დე-
პარ ტა მენ ტი და ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მე ბის 
დე პარ ტა მენ ტი გან საზღ ვ რა ვენ და მარ თა ვენ 
ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის პო-
ლი ტი კას. 

 პრაქ ტი კის დო ნე ზე ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვა ზე ზრუნ ვა დე-
ლე გი რე ბუ ლია გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ როს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ უწყე ბებ ზე. 

სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბი, თა ვი-
ან თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში, ზრუ ნა ვენ სა გან-
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tion of inclusive vocational education. The Nation-
al Center for Teachers’ Professional Development 
oversees the enhancement of professional com-
petence of vocational education teachers in this 
field while the Educational and Scientific Infra-
structure Development Agency ensures physical 
accessibility for students. In addition, the Nation-
al Center for Educational Quality Enhancement 
looks after vocational education quality.

 The inclusive vocational education is support-
ed by the Vocational Education National Council, 
with the goal of promoting vocational education 
and issuing recommendations on policy planning 
and implementation. 

The inclusive vocational education development 
thematic working group, composed of represen-
tatives of relevant units of the Ministry of Educa-
tion and Science of Georgia, subordinated agen-
cies and other state and non-state organizations 
were all founded within the Council. 

 Establishment of outcome-oriented inclusive 
vocational education with the employment of 
graduates with special educational needs as a 
main indicator. The Ministry of Education and 
Science of Georgia intensively cooperates with 
the Ministry of Labor, Health and Social Affairs 
and its subordinated agencies in this area. Coor-
dinated work has been carried out to define em-
ployment support mechanisms for persons with 
disabilities. 

  To ensure the identification of special educa-
tional needs of individuals and immediate re-
sponses, an inclusive vocational consultative 
group was founded in the Ministry of Education 
and Science of Georgia. The group conducts dis-
cussions of an inclusive vocational education 
process, its assessment and the elaboration of 
recommendations for its effectiveness. The con-
sultative group unites non-governmental orga-
nizations, working in the field of disability and 
related issues. 

 To guarantee the quality of provided vocation-
al education, the main principles of the approach 

მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი-
უ ლი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვა ზე: მას წავ ლე ბელ თა 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი 
კო ორ დი ნა ცი ას უწევს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
მას წავ ლებ ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ზრდას აღ ნიშ-
ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით; სა გან მა ნათ ლებ ლო და 
სა მეც ნი ე რო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის 
სა ა გენ ტო უზ რუნ ველ ყოფს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის ფი ზი კუ რი გა რე მოს მი საწ ვ-
დო მო ბას; გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის 
ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი ზრუ ნავს პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბის ხა რის ხ ზე და ა. შ.

 ინ კ ლუ ზი ურ პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბას მხარს 
უჭერს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი 
საბ ჭო, რომ ლის მი ზა ნია პრო ფე სი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა, პო ლი ტი კის 
და გეგ მ ვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა. 

საბ ჭოს ფარ გ ლებ ში შექ მ ნი ლია ინ კ ლუ ზი უ რი 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის თე მა-
ტუ რი სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მე ლიც და კომ პ ლექ ტე-
ბუ ლია გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის-
ტ როს შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის, 
დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი უწყე ბე ბის, სხვა სამ თავ რო-
ბო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბით. 

 შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შე ნე ბის თ ვის, რი სი 
ინ დი კა ტო რიც სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე კურ ს დამ თავ რე ბულ თა და საქ-
მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე-
ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო ინ ტენ სი უ რად 
თა ნამ შ რომ ლობს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან და მის 
დაქ ვემ დე ბა რე ბულ უწყე ბებ თან. კო ორ დი ნი რე ბუ-
ლად გა ნი საზღ ვ რა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პირ თა და საქ მე ბის მხარ დამ ჭე რი მე ქა ნიზ-
მე ბი. 

 მო ქა ლა ქე ე ბის სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და 
მათ ზე და უ ყოვ ნებ ლად რე ა გი რე ბის მიზ ნით სა-
ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ რო ში შექ მ ნი ლია ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფი. 
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were explained and shared with administrations 
of the VET institutions. Their competence in the 
management of inclusive vocational education 
has been improved and it is planned to enhance 
the awareness of supervisory councils in this di-
rection as well. 

 To support inclusive vocational education, in-
formation on current processes is provided to a 
local self- administration of the municipalities, 
where the VET institutions are functioning. The 
discussion of needs of persons with disabilities 
and analyses of opportunities of employers is reg-
ularly carried out by the initiative of the Ministry 
of Education and Science of Georgia. 

 The international conference “Create the Op-
portunity” was conducted in 2015 for discussion 
of inclusive vocational education outcomes with 
a wide audience.

The international conference served as a platform 
for the field representatives and experts to define 
key directions of inclusive education, perspec-
tives of individuals engaged in the process and 
the mechanisms of support. International and lo-
cal experts in the inclusive education, vocational 
education and employment fields participated in 
the conference.

The conference participants were educated about 
the supported employment model in the Geor-
gian context.

იგი უზ რუნ ველ ყოფს ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის პრო ცე სის გან ხილ ვას, შე ფა სე ბა-
სა და რე კო მენ და ცი ებს მი სი ეფექ ტი ა ნო ბის ასა-
მაღ ლებ ლად. სა კონ სულ ტა ციო ჯგუფ ში გა ერ თი-
ა ნე ბუ ლია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პირ თა სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. 

 ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი-
წო დე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მიდ გო-
მის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი გან მარ ტე ბუ ლი და 
გა ზი ა რე ბუ ლია პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ე ბის თ ვის. 
ამაღ ლე ბუ ლია მა თი კომ პე ტენ ცია ინ კ ლუ ზი უ რი 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მარ თ ვის სა კითხებ ში. 
და გეგ მი ლია პრო ფე სი ულ სას წავ ლებ ლებ ში სა-
მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე-
ბა აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით. 

 ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
მხარ და სა ჭე რად, მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე ინ-
ფორ მი რე ბუ ლი არი ან იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი, სა დაც 
პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბი ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ-
ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს ინი ცი ი-
რე ბით ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ თან 
რე გუ ლა რუ ლად მიმ დი ნა რე ობს სპე ცი ა ლუ რი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბი სა და შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სა ჭი რო ე ბე ბის 
გან ხილ ვა, დამ საქ მე ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბის ანა ლი ზი და სხვა. 

 ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე ინ კ ლუ ზი უ რი 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე დე გე ბის გან სა-
ხილ ვე ლად 2015 წელს გა ი მარ თა ინ კ ლუ ზი უ რი 
გა ნათ ლე ბის მე ო რე სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ-
ცია - „შექმენი შე საძ ლებ ლო ბა“. 

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია წარ მო ად გენ და 
პლატ ფორ მას, დარ გის წარ მო მად გენ ლებ თან 
და ექ ს პერ ტებ თან ერ თად გან საზღ ვ რუ ლი ყო ინ კ-
ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი,  პრო ცეს ში ჩარ თულ პირ თა და-
საქ მე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი და მხარ დამ ჭე რი მე ქა-
ნიზ მე ბი. კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს 
სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ მა ექ ს პერ ტებ-
მა და წარ მო მად გენ ლებ მა ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ-
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The coordination and cooperation of the Ministry 
of Education and Science of Georgia with parties 
engaged in vocational education and related ar-
eas are an indicator of successful inclusive voca-
tional education.

Challenges in Inclusive 
Vocational Education
Inclusive education has a short history in the Geor-
gian educational system which is a main cause of 
the challenges which exist in the field. The Ministry 
of Education and Science has analyzed the needs 
and is working in the following directions:

Maximum engagement of students with special 
educational needs in vocational education and 
training system 

Since 2013, after the first initiative of inclusive voca-
tional education, the number of students enrolled in 
VET institutions has increased. 

For the first enrollment in 2013, the number of enrolled 
students    with special educational needs was 51 and 
in fall 2015 this figure increased to 180. Despite the 
progressive indicators, it is still difficult for the Minis-
try of Education and Science of Georgia to assess to 
what extent it has managed to cover the enrollment of 
individuals with special educational needs in the VET 
system. The reason for this is the absence of a unified, 
statistical database on individuals with special educa-
tional needs and, among them, the number of those 
interested in getting vocational education.

ლე ბის, პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბი სა და და საქ მე-
ბის სფე რო დან. 

კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ე ბი გა ეც ნენ და მხა რი 
და უ ჭი რეს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტექ ს ტ ში მხარ და ჭე-
რი თი და საქ მე ბის მო დე ლის პი ლო ტი რე ბას.

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის წარ მა-
ტე ბის ინ დი კა ტო რი სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს მხრი დან პრო ფე-
სი ულ გა ნათ ლე ბა ში მო ნა წი ლე და მას თან მო-
საზღ ვ რე მხა რე ებ თან კო ორ დი ნი რე ბა და თა ნამ-
შ რომ ლო ბა ა.

ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი 

გა ნათ ლე ბის გა მოწ ვე ვე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში 
ინ კ ლუ ზი ურ პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბას ხან მოკ ლე 
ის ტო რია აქვს. უპი რა ტე სად ამ მი ზე ზით არის გან-
პი რო ბე ბუ ლი არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი. სა ქარ თ ვე-
ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო 
აანა ლი ზებს სის ტე მა ში არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბებს 
და მუ შა ობს შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: 

ცდი ლობს, მაქ სი მა ლუ რად მო იც ვას სპე ცი ა ლუ რი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რე ბი 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ჩარ თ ვის 
მიზ ნით.

2013 წლი დან, ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბის პირ ვე ლი ინი ცი ა ტი ვის შემ დეგ, პრო-
ფე სი ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
იზ რ დე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი-
რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა. 

2013 წელს, პირ ვე ლი მი ღე ბი სას, ჩა რიცხულ სტუ-
დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა 51 იყო, 2015 წლის სა შე-
მოდ გო მო მი ღე ბი სას მა თი რიცხ ვი 180 გახ და. 

მი უ ხე და ვად ასე თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა, სა ქარ თ-
ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის-
ტ როს უჭირს შე ა ფა სოს, რამ დე ნად მო იც ვა მან 
სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე პი რე ბი მა თი პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში 
ჩარ თ ვის მიზ ნით. ამის მი ზე ზია ის, რომ არ არ-
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Therefore, the Ministry of Education and Science of 
Georgia promotes inter-agency cooperation that 
will improve the registration of persons with disabil-
ities and special educational needs. Subsequently, 
the Ministry will be able to discuss objectively what 
percentage of individuals with special educational 
needs were given the opportunity to acquire voca-
tional education and the number of those not cov-
ered by the VET system.

The identification of these indicators will be fol-
lowed by a study of reasons why some persons with 
special educational needs remain unreached by the 
VET system. Thereafter, the Ministry of Education 
and Science will respond appropriately within the 
scope of its competence.

At the same time, the Ministry is working on widen-
ing the geographical accessibility of vocational ed-
ucation (new VET institutions are being established; 
dormitories are being provided in VET institutions) 
which in its turn should positively influence the re-
ferral of individuals with special educational needs 
to VET institutions.

Organization of transition from general 
education to vocational education system 
and employment

The transition from general education to the voca-
tional education system and employment is a criti-
cal phase in anyone’s life. This stage can determine 
a person’s future including what role he or she takes 
on in life. The process is gradual and implies sever-
al steps: assessment of one’s own achievements; 
understanding one’s own interests; becoming fa-
miliar with different life opportunities; and making 
informed decisions.

Often, in order to reduce the number of spontaneous 
choices made by individuals with special education-
al needs, appropriate support becomes necessary 
as these individuals still have limited opportunities 
to gain varied and interesting experience in society 
and become familiar with their own abilities and job 
placements.

სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი-
რო ე ბის (შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის) მქო ნე 
პირ თა, და მათ შო რის,  პრო ფე სი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის მი ღე ბის მსურ ველ თა, ერ თი ა ნი სტა ტის-
ტი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი.

შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო მხარს უჭერს უწყე ბა-
თა შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბას, რომ ლის ფარ გ-
ლებ შიც გა უმ ჯო ბეს დე ბა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბი სა და სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა აღ რიცხ ვი ა ნო ბა. შე დე-
გად, სა მი ნის ტ რო შეძ ლებს ობი ექ ტურ მსჯე ლო-
ბას, სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო-
ე ბის მქო ნე პირ თა გან რამ დენ პრო ცენტს მის ცა 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა და რამ დე ნი დარ ჩა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის მიღ მა. 

აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის დად გე ნას მოჰ ყ ვე-
ბა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე პირ თა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ფარ გ-
ლებს გა რეთ დარ ჩე ნის მი ზე ზე ბის კვლე ვა და სა-
მი ნის ტ როს და უ ყოვ ნე ბე ლი რე ა გი რე ბა თა ვი სი 
კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში. 

იმავ დ რო უ ლად, სა მი ნის ტ რო ზრუ ნავს პრო ფე სი-
უ ლი გა ნათ ლე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი მი საწ ვ დო მო-
ბის გა ფარ თო ე ბა ზე (მიმდინარეობს ახა ლი პრო-
ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
და ფუძ ნე ბა; კო ლე ჯებ ში პან სი ო ნის მომ სა ხუ რე-
ბის და მა ტე ბა), რა მაც, თა ვის მხრივ, პო ზი ტი უ რი 
გავ ლე ნა უნ და იქო ნი ოს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თა მო მარ თ-
ვი ა ნო ბა ზე. 

ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სა ფე ხუ რი დან პრო ფე სი

უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა სა და და საქ მე ბა ზე 

გა დას ვ ლის (ტრანზიციის) ორ გა ნი ზე ბა 

ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სა ფე ხუ რი დან პრო ფე სი-
უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა სა და და საქ მე ბა ზე 
ტრან ზი ცია ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში 
ერ თ -ერ თი კრი ტი კუ ლი პრო ცე სი ა. ის უკავ შირ დე-
ბა სა სურ ვე ლი მო მავ ლის გან ჭ ვ რე ტას, ცხოვ რე-
ბის მი მარ თუ ლე ბის არ ჩე ვა სა და ახა ლი რო ლის 
შე ძე ნას. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ადა მი ან ში თან და თან 
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Therefore, the Ministry of Education and Science 
needs to organize the transition and vocational 
guidance process.

This approach is being developed and introduced 
at the general education level, in the vocational 
education system and as an independent service. 
The vocational guidance methodology is being de-
veloped while the staff involved in the process are 
being trained. Piloting of the methodology will start 
in 2016.

Compliance of vocational education with 
educational needs of students 

A high proportion of students with special educa-
tional needs in VET institutions require high and 
multilateral competences of vocational education 
providers. Competences that will enable them to 
clearly identify the needs and effectively respond to 
them.  

The education of teachers is being implemented 
through continuous trainings, while success in the 
application of individual and flexible approaches 
can be achieved through accumulation of practice 
and experience. It’s been not long that vocational 
education teachers are facing new professional ex-
perience and challenges and pro.

In addition, international practice shows that meet-
ing the needs of students with special educational 
needs is possible only with the involvement of pro-
fessionals with the relevant competence.

For example, the effectiveness of education of hear-
ing impaired students is determined by the recom-
mendations of deaf and hard of hearing students’ 
teaching specialists (surdopedagogs  ). The same 
can be said of visually impaired students and the im-
portance of specialists (tiflopedagogs ) in that area.

Specialized staff are in short supply in the Georgian 
educational system which is a fundamental reason 
for all students’ needs not being fully met.

ჩნდე ბა, რაც გუ ლის ხ მობს სა კუ თა რი მიღ წე ვე ბის 
შე ჯა მე ბას, ინ ტე რე სებ ში გარ კ ვე ვას, მო მავ ლის 
მოწყო ბის სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბის გაც ნო ბა-
სა და ინ ფორ მი რე ბულ არ ჩე ვანს. 

იმი სათ ვის, რომ შემ ცირ დეს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რის მი ერ არ ჩე ვა-
ნის სპონ ტა ნუ რო ბა, არ ც თუ იშ ვი ა თად აუცი ლე ბე ლია 
შე სა ბა მი სი მხარ და ჭე რა. მათ თ ვის შეზღუ დუ ლია სა-
ზო გა დო ე ბა ში სხვა დას ხ ვა სა ინ ტე რე სო გა მოც დი-
ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, სა კუ თა რი თა ვი სა 
და და საქ მე ბის ად გი ლე ბის გაც ნო ბა. 

შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს წი ნა შე დგას ტრან ზი-
ცი ის პრო ცე სი სა და პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის 
ორ გა ნი ზე ბის სა ჭი რო ე ბა.

აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა მუ შავ დე ბა და ინერ გე ბა ზო-
გა დი გა ნათ ლე ბის სა ფე ხურ ზე, პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მა ში და და მო უ კი დე ბე ლი სერ ვი-
სის სა ხით. 

მუ შავ დე ბა პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის მე თო დო-
ლო გი ა; მზად დე ბა პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი კად რი; 
2016 წელს და იწყე ბა მიდ გო მე ბის პი ლო ტი რე ბა. 

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე სა ბა მი სო ბა სტუ

დენ ტ თა სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბებ თან

პრო ფე სი ულ სას წავ ლებ ლებ ში სპე ცი ა ლუ რი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სტუ დენ ტ თა 
სიმ რავ ლე მო ითხოვს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
მიმ წო დე ბელ თა ფარ თო და მრა ვალ მ ხ რივ კომ-
პე ტენ ცი ას, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მათ, მო ახ-
დი ნონ სა ჭი რო ე ბე ბის ზუს ტი იდენ ტი ფი ცი რე ბა და 
ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მას წავ ლე ბელ თა 
და ხე ლოვ ნე ბა მიმ დი ნა რე ობს მა თი უწყ ვე ტი გა-
დამ ზა დე ბის გზით. თუმ ცა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და 
მოქ ნი ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბი სას წარ მა-
ტე ბა მი იღ წე ვა პრაქ ტი კი სა და გა მოც დი ლე ბის 
დაგ რო ვე ბის ხარ ჯ ზე. პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
მას წავ ლებ ლე ბი არ ც თუ ისე დი დი ხა ნი ა, ახა ლი 
პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის 
წი ნა შე აღ მოჩ ნ დ ნენ. 
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The Ministry of Education and Science of Georgia is 
fully aware of the need to train these personnel with-
in the higher education system and has launched 
specialized qualification courses for specialty areas.

Initiatives for 2016
To ensure sustainable development of inclusive vo-
cational education, in 2016 the Ministry of Educa-
tion and Science of Georgia will work in the follow-
ing directions:

 Enhancement of inter-agency dialogue and coor-
dination; 

 Increase the number of enrolled students with 
special educational needs; 

 Improvement of provided vocational education 
quality; 

  Increase the number of employed graduates. 

სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ადას ტუ რებს აგ რეთ ვე, 
რომ სტუ დენ ტ თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბის დაკ-
მა ყო ფი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ შე სა ბა მი-
სი კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე პრო ფე სი ო ნალ თა ჩარ-
თუ ლო ბით. მაგ., სმე ნის დარ ღ ვე ვის მქო ნე პირ თა 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნო ბას 
მეტ წი ლად გან საზღ ვ რავს სურ დო პე და გოგ თა რე-
კო მენ და ცი ე ბი; მხედ ვე ლო ბის დარ ღ ვე ვის მქო ნე 
პირ თა გა ნათ ლე ბას კი - ტიფ ლო პე და გო გე ბის 
მო ნა წი ლე ო ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცე ში 
ასე თი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბაა და შე სა ბა მი სად, 
სტუ დენ ტ თა სა ჭი რო ე ბე ბიც სრუ ლად არ არის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ რო აც ნო ბი ე რებს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სივ რ ცე ში აღ ნიშ ნუ ლი კად რე ბის მომ-
ზა დე ბის სა ჭი რო ე ბას და გა მო დის ინი ცი ა ტი ვით, 
სას წავ ლებ ლებ ში და ი ნერ გოს ვიწ რო პრო ფი ლის 
სპე ცი ა ლის ტ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო კურ სე ბი. 

2016 წლის ინი ცი ა ტი ვე ბი
ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე-
მის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს თ ვის 
2016 წელს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შემ დე გი მი მარ თუ-
ლე ბე ბი: 

 უწყე ბა თა შო რი სი დი ა ლო გი სა და კო ორ დი ნა-
ცი ის გაძ ლი ე რე ბა;

 სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბის ზრდა;

 მი წო დე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხა-
რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა;

 და საქ მე ბულ კურ ს დამ თავ რე ბულ თა რა ო დე ნო-
ბის ზრდა.








