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European Business Association Position Paper 

 

                                         Vocational Education After Covid-19 
 

                                                                               June 11, 2020 
 

 

 
Taking into consideration the crisis situation businesses are facing in Georgia due to COVID-19, 

Tamar Kitiashvili, the Deputy Minister of Education, Science, Culture and Sports of Georgia held 

an online meeting with the representatives of the private sector in the format of an open dialogue 

“Vocational Education for Business after Covid-19” on May 29, 2020. The meeting was organized 
by the European Business Association. 

 

The Public-Private dialogue was attended by more than 50 people including EBA member 
companies from different sectors and representatives of invited business/sectoral associations. 

 

The meeting was moderated by Mariam Kuchuloria, the Deputy CEO of the EBA and opening 
remarks were made by the CEO of the EBA, David Lee, and Tamar Kitiashvili, the Deputy Minister 

of Education, Science, Culture and Sports. 

 

Marika Zakareishvili, deputy head of the Vocational Education Development Department   
presented to the participants of the meeting the State’s policies related to vocation education. 

 

The meeting was organized to discuss the needs of businesses in terms of human resources and the 
steps planned by the Ministry. Along with the panelists, the meeting participants had the opportunity 

to ask questions and to receive answer from relevant representatives of the Ministry. 

 

Business Representatives on the Panel: 

 

- Manana Ugulava - Tourism and Gastronomy Academy, also Representative of the “Les 
Roches” in Georgia; 

- Roland Burdiashvili - “Schuchmann Wines Georgia”; 

- Iva Chkonia - Georgian Distributors Business Association; 

- Aleksi Chibarashvili - “Tegeta Academy”; 

- Tornike Tokhadze - Information Technology Association of Georgia, also Founder of 
“SKYHI”; 
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- Archil Martalishvili - “Adjara Textile”; 

- George Doborjginidze - Georgian Logistics Association; 

- Natalie Kvachantiradze - Georgian Tourism Association; 

- Nino Pruidze - Ecommerce Association Georgia; 

- Davit Tkhelidze - “SafCo”; 

 
The deputy minister discussed the various vocational education policies that need to be tailored to 

the needs of business to deal with the challenges faced, including training/retraining of human 

capital to adjust to the present and ongoing needs of business. 

 
Additionally, Tamar Kitiashvili noted the role and purpose of the public-private dialogue, in 

particular, a requirement to better enable the State to prioritize and plan interventions and tools 

tailored to the needs of both business and the State, whilst nothing that the most important thing is 
input from the private sector concerning the actual main challenges faced today as well as 

identifying the areas of human capital that need more investment, effort and attention in future. 

 

 

Noted Achievements 

 

 A New Law on Vocational Education;  

 

 The integration of general education learning outcomes in vocational education institutions;  

 

 A short-term training tool that considers training/retraining human capital in a short period of 

time and provides an opportunity for the State to tailor offers to the needs of the business in a 

short period of time. This tool is especially important for businesses today due to the current 
dire situation caused by COVID-19; 

 

 Business sector active position and desier independently (activating training centers within 

companies) or together with the state to  be involved to adjust with the challenges related with 

human capital. 
 

 “El Space-Worknet” a portal initiated by the Minstry of Labour, Health and Social Affairs. The 

portal is tailored to different consumers and provides a great opportunity to have access to the 

latest news in different sectors. The service is free of charge for everyone. 

 
The main focus of the meeting was the challenges and needs the business sector is facing due to 
Covid-19. Business representatives discussed the current needs in detail. 

 

Based on the Public-Private dialogue: 

 

The European Business Association position concerning business sector challenges related with 

Vocational Education. 

 
Though the Government has made many successful steps and created useful tools, business is still 

facing problems today and does not have full access to vocational education opportunities. The 

following specific challenges were defined.  
 

  Difficulties faced by businesses entering into formal education frameworks and the lack of 

support in this regard; 
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 A lack of learning resources for professional training/retraining in the Georgian language and 

difficulties entering into online platforms; 

 

 The low quality of communication and cooperation between Vocational Education service 

providers and business in order to ensure that the programs are more focused on market 

requirements; 

 
 A Lack of access to exchange programs for the students/professional teachers of the private 

colleges; 

 

 The newly created/enhanced demands after COVID-19, including e-commerce, data 

management, and social media management; 
 

 A Lack of collaboration between the public and private sectors. 

 

Recommendations 

 

At present it is not still clear for business how Vocational Education works and what are the benefits 

business can receive.  Accordingly, the most important issue is the State’s positioning of Vocational 
Education as a new opportunity to deal with the crisis thereby stimulating the business sectors’ 

deeper involvement in the process. The State needs to insure a structured ecosystem, because 

business needs to know about current strategies and to be informed about Vocational Education 

plans. 

 

Taking into consideration that cooperation between the private and public sectors in terms of 

vocational education is crucial for the country's progress and a number of challenges facing business 
today are mainly due to the lack of effective involvement of the private sector. The main 

recommendation is a closer relationship and constant dialogue between the business sector and State 

representatives in the process of State policy formation so that businesses can more easily enter into 

the framework of formal education.  In this respect, the Deputy Minister made the following 
statement of critical importance: “In order to ensure the logical continuation of this open dialogue 

format, the Ministry will launch an intensive campaign over the next two months to identify 

challenges with the business sector and industry associations and identify training needs.  

 

Taking into account its role as a business association whose members are already deeply involved 

in vocational education, the European Business Association expressed its readiness to take an active 
part in the development of processes to overcome the existing challenges faced by the private and 

public sectors through joint dialogue and cooperation. 

 

 
John Hugo Freddy Braeckeveldt  

 
Chairman of the European Business Association 

 
 

Contact person : Mariam Kuchuloria 

 
599 22 26 26, mariam.kuchuloria@eba.ge 
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საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს 

ბატონ მიხეილ ჩხენკელს 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს 

ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძეს 

 

 

ევროპული ბიზნეს ასოციაციის პოზიცია 

პროფესიული განათლება Covid-19-ის შემდეგ 
 

11 ივნისი, 2020 

 

COVID 19-ის ფონზე საქართველოში ბიზნესისთვის შექმნილი კრიზისული მდგომარებიდან 

გამომდინარე, ევროპული ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით 2020 წლის 29 მაისს 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ, 

თამარ ქიტიაშვილმა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ღია დიალოგის ფორმატში 

ონლაინ შეხვედრა „პროფესიული განათლება ბიზნესისთვის COVID-19-ის შემდეგ” გამართა. 

 

საჯარო-კერძო დიალოგში 50-ზე მეტმა პირმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის იყვნენ 

ევროპული ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიები სხვადასხვა სექტორიდან, მოწვეული 

ბიზნესისა და სექტორული ასოციაციების წარმომადგენლები.  

შეხვედრის მოდერატორი იყო მარიამ ქუჩულორია, ევროპული ბიზნეს ასოციაციის 

დირექტორის მოადგილე. დამსწრე პირებს მიესალმნენ დევიდ ლი, ევროპული ბიზნეს 

ასოციაციის გენერალური დირექტორი, თამარ ქიტიაშვილი - საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე.  

შეხვედრის მონაწილეებს პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებულ სახელმწიფოს 

ინსტრუმენტებსა და შეთავაზებებზე პრეზენტაცია წარუდგინა  მარიკა ზაქარეიშვილმა, 

პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ.  
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შეხვედრა დაეთმო ადამიანური რესურსების კუთხით ბიზნესის საჭიროებებისა და 

სამინისტროს მხრიდან გადასადგმელი ნაბიჯების განხილვას. პანელისტებთან ერთად, 

შეხვედრის მონაწილეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაესვათ კითხვები და მიეღოთ პასუხები 

განათლების სამინისტროს შესაბამისი წარმომადგენლებისაგან. 

 

პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ:  

 

- მანანა უგულავა - ტურიზმის და გასტრონომიის აკადემია, ასევე, ლე-როშეს 

წარმომადგენელი საქართველოში  

- როლანდ ბურდიაშვილი - „შუხმან ვაინს ჯორჯია” 

- ივა ჭყონია - საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია 

- თორნიკე თოხაძე - საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ასოციაცია, ასევე, 

კომპანია „სქაი ჰაი“ 

- ალექს ჩიბარაშვილი - თეგეტა აკადემია 

- არჩილ მართალიშვილი - კომპანია „აჭარა ტექსტილე” 

- გიორგი დობორჯგინიძე - საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია 

- ნინო ფრუიძე - საქართველოს ელექტრონული კომერციის ასოციაცია 

- ნატა კვაჭანტირაძე - საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია 

- დავით თხელიძე - კომპანია „საფკო” 

 

მინისტრის მოადგილემ პროფესიული განათლების ის მექანიზმები მიმოიხილა, რომელთა 

მორგებაც ეფექტური იქნება დღეს ბიზნესისთვის არსებულ გამოწვევებთან 

გასამკლავლებლად - ადამიანური რესურსის მომზადება-გადამზადებისა და ტრენინგების 

მიმართულებით ბიზნესის მოკლევადიანი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. 

 

ამასთან, თამარ ქიტიაშვილის მხრიდან საჯარო-კერძო დიალოგის მიზანსა და როლზე 

გაკეთდა განსაკუთრებული აქცენტი. კერძოდ, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო კარგად დასახოს 

სახელმწიფომ პრიორიტეტები და დაგეგმოს ბიზნესსა და სახელმწიფოს საჭიროებებზე 

მაქსიმალურად მორგებული ინტერვენციები/ინსტრუმენტები, უმნიშვნელოვანესია, კერძო 

სექტორის მხრიდან მიღებული იმპულსები, ინფორმაცია დღეს არსებულ ძირითად 

გამოწვევებზე, ასევე, იმ მიმართულებებზე, რომლებიც საჭიროებს ადამიანურ რესურსთან 

დაკავშირებული საკითხების ჭრილში მეტ ინვესტირებას, ძალისხმევასა თუ ყურადღების 

გამახვილებას.  

 

დასახელდა შემდეგი მიღწევები: 

 

 პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონი;  

 

 პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებში ზოგადი განათლების სწავლის 

შედეგების ინტეგრირება; 

 

 მოკლევადიანი ტრენინგის ინსტრუმენტი, რომელიც ადამიანური კაპიტალის მცირე 

დროში მომზადება/გადამზადებას გულისხმობს და იძლევა შესაძლებლობას, რომ 
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სახელმწიფოს შეთავაზება ბიზნესის საჭიროებებს მოერგოს მყისიერად, მოკლე ვადაში. 

აღნიშნული ინსტრუმენტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს ბიზნესისთვის  

COVID-19-თან დაკავშირებით არსებული სიტუაციიდან გამოდინარე; 

 

 ბიზნეს სექტორის გააქტიურება და სურვილი, დამოუკიდებლად (კომპანიის შიგნით 

ტრენინგ ცენტრების გააქტიურებით) ან სახელმწიფოსთან ერთად ჩაერთოს ადამიანურ 

კაპიტალთან დაკავშირებული გამოწვევების მოგვარებაში; 

 

 ელექტრონული სივრცე - WorkNet, რომლის შექმნაშიც დიდია საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლი. პორტალი მორგებულია 

სხვადასხვა მომხმარებელზე, შესაძლებელია პროფესიულ სფეროში მიმდინარე 

სიახლეებზე წვდომა, ამასთან, მომსახურება უფასოა ყველა მომხმარებლისთვის. 

 

 

შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება იმ გამოწვევებსა და საჭიროებებზე გამახვილდა, 

რომლის წინაშეც კერძო სექტორი აღმოჩნდა, პანდემიისა და მის შემდგომ პერიოდში. 

შეხვედრის მიმდინარეობისას, ბიზნესის წარმომადგენლებმა დეტალურად ისაუბრეს 

მიმდინარე პერიოდში გამოვლენილ საჭიროებებზე.  

 

აღნიშნულ კერძო-საჯარო დიალოგზე დაყრდნობით წარმოგიდგენთ   

 

ევროპული ბიზნეს ასოციაციის პოზიციას პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით 
ბიზნესისთვის არსებულ გამოწვევებზე: 
 

მიუხედავად სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული წარმატებული ღონისძიებებისა და 

სასარგებლო ინსტრუმენტების შექმნისა, დღეს ბიზნესი მაინც დგას რიგი სირთულეების 

წინაშე და ვერ ახერხებს პროფესიული განათლების კუთხით შესაძლებლობების 

მაქსიმალურად გამოყენებას. კერძოდ, გამოიკვეთა შემდეგი გამოწვევები: 

 

 ბიზნესისთვის ფორმალური პროფესიული განათლების ჩარჩოებში შემოსვლის სირთულე 

საგანმანათლებლო სპეციფიკების შესახებ გამოცდილების არ არსებობის  გამო და ამ 

კუთხით  ბიზნესის მხარდამჭერი  საკონსულატაციო სერვისების  საჭიროება; 

 

 პროფესიული მომზადება/გადამზადებისთვის ქართულ ენაზე სასწავლო რესურების 

არარსებობა   და ელექტრონულ პლატფორმებზე ხელმისაწვდომობის სირთულე;  

 

 კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის დაბალი ხარისხი პროფესიული განათლების სერვის 

პროვაიდერებსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის, იმისთვის რომ პროფესიული  

პროგრამები  უფრო მეტად  პასუხობდეს ბაზრის  მოთხოვნას;  

 

 კერძო კოლეჯების სტუდენტებისთვის/პროფესიული მასწავლებლებისთვის გაცვლით 

პროგრამებზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა; 
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გვ. 4 
ევროპული ბიზნეს ასოციაცია 

ს.ნ.: 405205521 

მისამართი: რაფიელ ერისთავის ქ. 3, IV სარ., თბილისი, 0179 საქართველო 

კონტაქტი: +995 599 25 66 55; info@eba.ge 

www.eba.ge 

 COVID-19-ის შემდეგ წარმოქნილი/გაძლიერებული მოთხოვნები, მათ შორის 

ელექტრონულ კომერციასთან, მონაცემთა მართვასთან და სოციალური მედიის 

მართვასთან დაკავშირებით;  

 

 თანამშრომლობის ნაკლებობა საჯარო და კერძო სექტორს შორის.  

 

რეკომენდაცია 

 

ამ ეტაპზე, ბიზნესისთვის ჯერ კიდევ ბუნდოვანია, თუ როგორ მუშაობს პროფესიული 

განათლება და რა ბენეფიტებს უნდა ელოდოს მისგან. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია, 

სახელმწიფოს მხრიდან მოხდეს პროფესიული განათლების პოზიციონირება, როგორც ახალი 

შესაძლებლობა ბიზნესისთვის კრიზისიდან გამოსასვლელად და ამ პროცესში ბიზნესის 

ჩართულობის სტიმულირება.  სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სტრუქტურიზებული 

ეკოსისტემის არსებობა.  ბიზნესს სჭირდება როგორც მიმდინარე სტრატეგიული დოკუმენტის 

გაცნობა, ასევე ინფორმაცია პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით სამომავლო 

გეგმებზე.  

 

გამომდინარე იქიდან, რომ თანამშრომლობა კერძო და საჯარო სექტორს შორის პროფესიული 

განათლების კუთხით ქვეყნის წინსვლისთვის არის გადამწყვეტი და მთელი რიგი 

გამოწვევები, რის წინაშეც დღეს ბიზნესი დგას, მეტწილად, სწორედ კერძო სექტორის ნაკლები  

ჩართულობითაა განპირობებული, მთავარი რეკომენდაცია იქნება სახელმწიფო პოლიტიკის 

ფორმირების პროცესში მჭიდრო კავშირი/მუდმივი დიალოგი ბიზნეს სექტორის 

წარმომადგენლებთან, რათა მათ შეძლონ ფორმალური განათლების ჩარჩოებში  უფრო 

მარტივად შემოსვლა. ამ მხრივ მისასალმებელია შეხვედრაზე გაკეთებული მინისტრის 

მოადგილის განცხადება, რომ აღნიშნული ღია დიალოგის ფორმატის ლოგიკური 

გაგრძელების უზრუნველსაყოფად, მომდევნო ორი თვის განმავლობაში სამინისტრო 

ინტენსიურ რეჟიმში განაგრძობს კამპანიას ბიზნეს სექტორთან და დარგობრივ ასოციაციებთან 

გამოწვევებისა და სამუშაო ძალის გადამზადების საჭიროებების იდენტიფიკაციის მიზნით. 

 

თავის მხრივ, ევროპული ბიზნეს ასოციაცია აცნობიერებს რა ასოციაციის როლს პროფესიული 

განათლების საკითხთან მიმართებით, მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ აქტიურ მონაწილეობას 

მიიღებს იმ პროცესებში, რომლებიც უზრუნველყოფს არსებული გამოწვევების კერძო და 

საჯარო სექტორის მხრიდან ერთობლივად, დიალოგითა და თანამშრომლობით გადალახვას. 

 

ჯონ ჰიუგო ბრაეკეველდტი  

ევროპული ბიზნეს ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე 

 

საკონტაქტო პირი: მარიამ ქუჩულორია 

599 22 26 26, mariam.kuchuloria@eba.ge  
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