
                            
 
 

 

პრესრელიზი 

 

პროფესიული განათლების მხარდასაჭერად ახალი საინფორმაციო 

პორტალის პრეზენტაცია გაიმართა 

2021 წლის 18 თებერვალი - დღეს მსოფლიო ბანკმა,  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, პროფესიული განათლების 

შესახებ ახალი საინფორმაციო პორტალის www.vet.ge პრეზენტაციას უმასპინძლა. ახალი 

ელექტრონული პორტალი შექმნილია „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის გათვალისწინებით, სადაც 

თავს იყრის პროფესიული განათლების შესახებ არსებული ყველა საჯარო მონაცემი და 

სტატისტიკა, ასევე, ინფორმაცია ახალი ინიციატივების, სამთავრობო პოლიტიკისა და 

პრიორიტეტების შესახებ.  

ვებგვერდის ახალი დიზაინი და მოქნილი ფუნქციონალი,  აადვილებს უახლეს ინფორმაციაზე, 

მონაცემებზე და საგანმანათლებლო რესურსებზე  წვდომას. ის, დაეხმარება  არა მხოლოდ 

სტუდენტებს, არამედ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, მიიღონ საინტერესო ინფორმაცია და 

გააკეთონ სწორი კარიერული არჩევანი.  

ვებგვერდზე განთავსებული სანდო და სრულყოფილი მონაცემებით, ხელი შეეწყობა 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებას და ასევე, უნარების 

განვითარებისათვის საჭირო ყველა იმ არსებული  შესაძლებლობების გაზიარებას, რომელთაც 

პოტენციურ სტუდენტებს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები სთავაზობენ.   

პორტალი, ასევე ხელმისაწვდომს ხდის ინსტიტუციების პარტნიორობის შესახებ საჭირო 

ინფორმაციას და აუმჯობესებს პროფესიული განათლების იმიჯს. 

„მოხარული ვართ  წარმოგიდგინოთ პროფესიული განათლების ახალი ელექტრონული 

პორტალი www.vet.ge, რომელიც დარწმუნებული ვარ, გაზრდის სექტორის მიმართ ინტერესს და 

ხელმისაწვდომობას. მჯერა, რომ განახლებული ვებგვერდი, განსაკუთრებით ახლა COVID-19 

პანდემიის პირობებში, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს პროფესიული განათლების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელებაში და ასევე,  სტუდენტებს, მასწავლებლებს, კოლეჯებს შორის 

ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებაში,“ განაცხადა მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა 

დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში სებასტიან მოლინეუსმა. „ამასთან, მინდა განსაკუთრებით 

წავახალისო  პარტნიორები კერძო და საჯარო სექტორიდან, გამოიყენონ აღნიშნული ვებგვერდი 

სექტორთან სხვადასხვა სახის თანამშრომლობის ინიცირებისთვის.“  

ვებგვერდი შექმნილია მსოფლიო ბანკის პროექტის - „მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 

ამაღლება პროფესიულ განათლებაში“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია დიდი 

ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტის მიერ, ბრიტანეთის საელჩოს ‘კარგი 

მმართველობის ფონდის’ მეშვეობით. მისი მიზანია, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების შესაძლებლობების გაძლიერებით, ასევე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

გადაწყვეტილებებითა და ეფექტური მექანიზმების შექმნით, პროფესიული განათლების 

http://www.vet.ge/
http://www.vet.ge/


                            
 
 

 

სტუდენტებს შორის შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი უნარების განვითარების 

ხელშეწყობა. 

„ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების უწყვეტი მხარდაჭერის შედეგად, პროფესიული 

განათლების სტუდენტებს, მასწავლებლებს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს შესაძლებლობა 

ეძლევათ მარტივად მიიღონ ინფორმაცია და სასურველი მონაცემები საქართველოში 

პროფესიული განათლების შესახებ,“ განაცხადა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ თამარ ქიტიაშვილმა. “ასეთი 

მრავალფუნქციური ინსტრუმენტის შექმნა ხელს უწყობს გამჭვირვალობას, თანაბარ 

შესაძლებლობებს და ხარისხიან განათლებაზე უკეთეს ხელმისაწვდომობას. გვჯერა, რომ ეს 

პლატფორმა შექმნის ახალ სივრცეს პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისთვის, 

რომელიც საუკეთესო შესაძლებლობაა ღირსეული დასაქმებისთვის.“   

მსოფლიო ბანკის პროექტი „მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება პროფესიულ 

განათლებაში“, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით ხორციელდება და მხარს უჭერს მთავრობის 

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის იმპლემენტაციას, რომელიც თავის მხრივ, ხაზს უსვამს 

ადამიანური კაპიტალის განვითარების მნიშვნელობას, ეკონომიკის განვითარებისა და 

შემოსავლების ზრდისათვის.  

 

მსოფლიო ბანკის, საქართველოში საქმიანობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, 

ეწვიეთ: http://www.worldbank.org/ge 

ასევე Facebook გვერდს: https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia  
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