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მიღებისას პრაქტიკის კვლევის, როგორც მეთოდის, ქართულ რეალობაში დანერგვის 

საჭიროებისა და პერსპექტივის გაანალიზება. პრაქტიკის კვლევა დაიგეგმა საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა პროფესიული ორიენტაციის 

პროცედურის განვითარების მიზნით. პრობლემის სახელდების, საჭიროებების 

მოკვლევისა და გამოვლენის, გადაწყვეტის შესაძლო ვარიანტებისა და ოპტიმალური 

გზის შერჩევის პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ პროფესიული სასწავლებლების 

ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები და პროფესიული ორიენტაციისა და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერები. კვლევის შედეგების შეფასებამ გამოავლინა თანმდევი 

შედეგი - პრაქტიკის კვლევა შეიძლება  გახდეს სხვადასხვა სახელმწიფოებრივ 

ინსტიტუციაში პოლიტიკის შემუშავებისას და შესაბამისი, კონკრეტული ცვლილებების 

განხორციელების წარმატებული და ეფექტური მოდელი.  
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Abstract 

 

The goal of the study is to analyze the importance and prospects of action research in public policy 

making and later employ it as a method in a Georgian reality. Action research was designed with 

the involvement of the Ministry of Education and Science of Georgia in order to develop 

professional orientation procedures for people with special educational needs. The professional 

orientation and career guidance managers and inclusive education specialists of VET institutions 

were involved in the problem-naming, needs-researching and identifying, finding possible 

solutions, as well as in the decision-making process. The evaluation of the research results 

unveiled the following result: the action research can serve as a successful and effective tool for 

policy-making and implementing appropriate specific changes in various state institutions.  
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