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ქიმიკოს–ლაბორანტის პროფესიული განათლება
ECVET –ის საკრედიტო სისტემის დროში
ევროგაერთიანების პროექტი Chemlab II, პროფესიული განათლების ევროპულ
საკრედიტო სისტემასთან (ECVET) ერთად, ქიმიკოს–ლაბორანტებს გერმანიაში,
საქართველოში, საბერძნეთში, პოლონეთსა და თურქეთში დამატებითი
კვალიფიკაციის მიღების შესაძლებლობას აძლევს
მიუნხენი/თესალონიკი

–

დღევანდელ

დამამთავრებელ

ღონისძიებამდე

ევროგაერთიანების პროექტის Chemlab II პარტნიორებმა („European Apprenticeship
Training for Chemical Laboratory Technicians“) ბევრ შედეგს მიაღწიეს: ECVET–ის
მეშვეობით, ქიმიკოს–ლაბორანტის პროფესიის დაუფლების მსურველებს, შესაძლებლობა
ეძლევათ სხვადასხვა მოდულები გაიარონ პარტნიორ ქვეყნებში და არა მარტო ახალი
ცოდნა და უნარები, არამედ ინტერკულტურული გამოცდილებები დააგროვონ. გარდა
ამისა, გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, ისინი მიიღებენ სამრეწველო და სავაჭრო პალატის
მიერ გაცემულ, დამატებითი კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერთიფიკატს.
(ევროგაერთიანების პროექტის Chemlab II შესახებ ვიდეო იხილეთ მითითებულ
ვებგვერდზე – www.bayfor.org/video_chemlab_II)
ევროგაერთიანების პროექტის მიზანი გახლდათ, დაპირისპირებოდა ევროპის ქიმიური
მრეწველობის სფეროში არსებულ სპეციალისტთა დეფიციტის პრობლემასა და, ასევე,
ახალგაზრდობის უმუშევრობის მაღალ მაჩვენებელს. სწორედ ამ მიზნით, 2011 წლის
ნოემბრიდან, ევრო კომისია, პროგრამის „სწავლა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში“
„ლეონარდო და ვინჩი“ ფარგლებში, ხელს უწყობდა პროექტს Chemlab II–ი, რისთვისაც
გამოყოფილი იქნა 280.000 ევრო. ამ პროექტის კოორდინატორი გახლავთ ბატონი დოქტ.
თომას ლეტცელი, რომელიც მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის ურბანული წყლის
რესურსების მართვის ანალიტიკური კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელია. CHEMALB II
კონსორციუმში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პარტნიორი გახლავთ.

EU CHEMLAB პროექტის იმპლემენტაცია საქართველოში
პროექტი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამების კერძო
სექტორის განვითარება სამხრეთ კავაკასიაში და კერძო სექტორის განვითარება საქართველოში
გახლავთ ფინანსურად და რჩევებით მხარდაჭერილი და ხორციელდება ივანე ჯავახიშვილის
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სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი კოორდინატორი დოქტ. ხათუნა კახიანი,
თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევების და
განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტია და პარტნიორ კომპანიებთან და ექსპერტებთან
ერთად მიზნად კვების უვნებლობის, ქიმიური, ფარმაცევტული, აგრარული და გარემოს დაცვის
სფეროებისათვის კადრების მომზადებას ისახავს. ქართულ პროექტში ჩართულია 5 ადგილობრივი
კომპანია; 2 კომპანია მატერიალურ ტექნიკური ბაზით და 9 ტრენერით, ხოლო 3 კომპანია

საკუთარ 7 მოსწავლე-თანამშროლით. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა საუნივერსიტეტო
უწყვეტი განათლების სასერიფიკატო კურსი „ქიმიური ლაბორატორიის ტექნიკური
ასისტენტი“, ხოლო შექმნილი პროფესიული საგამანმანათლებლო პროგრამის პროექტი
ფაკულტეტზე განიხილება ეროვნული აკრედიტაციისათვის.

წარმატების გასაღები დამსაქმებელთა და დასაქმებულთათვის ქიმიური მრეწველობის
სფეროში
გერმანიაში ქიმიკოს–ლაბორანტის პროფესიის შესწავლა, პროფესიული განათლების
ნაციონალურ – დუალურ (ორმაგ) სისტემაზეა აგებული, ამიტომაც, დასაქმებულები, ხშირ
შემთხვევაში, მხოლოდ გერმანული შრომის ბაზრით შემოიფარგლებიან. ევროპის ბევრ
ქვეყნებში არ არსებობს დუალური განათლების სისტემა და იქ მოცემული განათლების
ფორმები ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულია. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივ
მრეწველობას
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მასშტაბით, სერთიფიცირებული დუალური სწავლების სისტემის შემოღებაშია, რომელიც
გერმანულ მოდელს ეფუძნება და რაც სკოლისა და საწარმოში პრაქტიკული სწავლების
კომბინირებას გულისხმობს. სწორედ ამ გზით შეუძლიათ პროფესიის დაუფლების
მსურველებს თეორიული, პრაქტიკული და საერთაშორისო ცოდნის მიღება.
ECVET-ის მოდულები პარტნიორ ქვეყნებში
გარდა დუალური განათლების სისტემისა, Chemlab II–მა, ECVET–ის საკრედიტო სისტემის
მეშვეობით შეიმუშავა სხვადასხვა სტანდარტიზირებული მოდული. საუნივერსიტეტო
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მსგავსად,

მოცემული
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ერთეულებისათვის იქმნება ქულების დაგროვების შესაძლებლობა. აქცენტი კეთდება
ახალი უნარების შეძენაზე და არა სწავლების დროზე. გასული ორი წლის მანძილზე,
Chemlab II–მა მოდულები ყველა პარტნიორ ქვეყანაში განახორციელა. ასე მაგალითად,
გერმანიაში სურსათის ანალიზის, საბერძნეთში გარემოს ანალიზის და საქართველოში
გარემოს ანალიზის და გენმოდიფიცირებული პროდუქტების ანალიზის, თურქეთში წყლის
ანალიზის და პოლონეთში კი კოსმეტიკური ანალიზის მოდულები განხორციელდა.
პირველ მოდულს, მომავალი ქიმიკოს–ლაბორანტები საკუთარ სამშობლოში, ხოლო მეორეს
კი პარტნიორ ქვეყანაში გადიოდნენ. სწორედ ამ გზით, ორ–ორმა გერმანელმა მოსწავლემ
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დააგროვეს, ეს კი, შრომის ბაზარზე მათ შანსებს უფრო აუმჯობესებს. ქართველმა
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სამრეწველო და სავაჭრო პალატის მიერ სერთიფიცირება
დაგროვებული ECVET-–ქულების მნიშვნელობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად,
მიუნხენისა და ზემო ბავარიის სამრეწველო და სავაჭრო პალატამ, პროექტში მონაწილე
უნივერსიტეტებთან ერთად შეიმუშავა დამატებითი სერთიფიცირება. ეს პროფესიის
დაუფლების მსურველებს დამატებითი კვალიფიკაციის მოპოვების შესაძლებლობას
აძლევს. ეს პროცესიც, ასევე, ტრანსნაციონალური იყო: სამრეწველო და სავაჭრო პალატის
დამოუკიდებელი გარე აუდიტორები ახორციელებდნენ ტესტს. შემდგომ პროექტში უკვე,
Chemlab II–ის ECVET-მოდულების, დამატებითი მოდულებისა და სერთიფიცირების
ინტეგრირება უნდა მოხდეს პროექტში მონაწილე ქვეყნებისა და, ასევე, სხვა ქვეყნების
ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემაში. „ამ გზით ჩვენ გვსურს მომავალ ქიმიკოს–
ლაბორანტებს, დამატებითი კარიერული შანსები მივცეთ“ აღნიშნავს დოქტ. თომას
ლეტცელი.

საკონტაქტო მონაცემები:
Dr. rer. nat. ხათუნა კახიანი
„EU CHEMLAB პროექტის
იმპლემენტაცია საქართველოში“ მენეჯერი
ტელეფონი: +995 32 2304070
ელექტრონული ფოსტა: khatuna.kakhiani@tsu.ge
ვებ–გვერდი: http://chemlab-geo.bsenetworks.com/ და www.eu-chemlab.eu

საკონტაქტო მონაცემები:
PD Dr. rer. nat. habil. თომას ლეტცელი
Chemlab II–ის კოორდინატორი
ტელეფონი: +49 (0) 89 2891-3780
ელექტრონული ფოსტა: t.letzel@tum.de
ვებ–გვერდი: www.eu-chemlab.eu
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