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მარიკულტურის პროფესიული 
განათლების პროგრამა



საზღვაო ფერმერობა

თევზის, მოლუსკების და კიბოსნაირების
ზღვაში ფერმერული მოშენება

მარიკულტურა, როგორც სოფლის 
მეურნეობის ახალი სეგმენტი და 

შესაძლებლობათა ფართო დიაპაზონი



გარემოსდაცვითი ფასეულობა

საზღვაო ფერმებში ჰიდრობიონტების ხელოვნური მოშენება, სარეწაო ზეწოლის 
შერბილებას და თევზის მარაგის შენარჩუნებას განაპირობებს, გარდა დაცვითი 
ფუნქციისა, საზღვაო ფერმებში ,,წითელი წიგნის“ სახეობების კულტივირება, 
გადაშენების ზღვარზე მყოფი ზღვის ობიექტების აღწარმოებასაც უწყობს ხელს. 
საზღვაო ფერმებში მოლუსკების მოშენება, წყლის ხარისხზეც დადებითად 
აისახება და ზრდის ზღვის ტურისტულ-რეკრეაციულ ღირებულებას. 

ეკონომიკური მნიშვნელობა 

შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში, საზღვაო ფერმერობა ფართოდაა აპრობირებული და ის 
საექსპორტო ეკონომიკური შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა. საქართველოს ზღვის 
აკვატორიას აქვს მარიკულტურის განვითარების დიდი პოტენციალი, სანაპირო გამოირჩევა 
კარგი კლიმატური პირობებით და ეკოსისტემების მაღალი პროდუქტიულობით, რაც 

საზღვაო ფერმერობისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. 

სოციალური ფუნქცია

მარიკულტურის სამრეწველო ინდუსტრიის განვითარება, შექმნის სამუშაო ადგილებს. რაც 
შესაძლებლობებს აჩენს მომიჯნავე პროფესიის წარმომადგენლებისათვის, განსაკუთრებით 
მეთევზეებისათვის, რადგან მარიკულტურა მათ საქმიანობასთან, კვალიფიკაციასთან და 
გამოცდილებასთან ყველაზე ახლოს მყოფი სფეროა. 



პროექტის მისია

საქართველოში პროფესიული 
განათლების სექტორში 

მარიკულტურის (საზღვაო 
ფერმერობის) სპეციალიზაციის 

განვითარების ხელშეწყობა. ;

. 

❑ მარიკულტურის პოტენციალისა და 
შესაძლებლობების ფართოდ წარმოჩენა და 
პოპულარიზაცია;

❑ მარიკულტურის სასწავლო კურსის 
პროფესიული სასწავლებლების  
საგანმანათლებლო სისტემაში 
ინტეგრირება;

❑ საზღვაო ფერმერთა პირველი 
სტრუქტურიზებული 
კონტინგენტის ფორმირება;

❑ მარიკულტურის სპეციალიზაციის 
განვითარებისთვის მულტისექტორული 
თანამშრომლობის გაძლიერება.



საინფორმაციო კამპანია 
მარიკულტურის, როგორც საქართველოში ახალი პროფესიული სფეროს ფართოდ 

წარმოჩენისა და პოპულარიზაციის მიზნით, ჩატარდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია -
მარიკულტურის დანიშნულება და ფუნქცია, მოცემულ სექტორში ჩართვისა და დასაქმების 

პოტენციური შესაძლებლობები და მიმართულებები



სასწავლო კურსი 

მარიკულტურით დაინტერესებული პირებისგან შეირჩა 20-წევრიანი კონტინგენტი, რომელმაც 
პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ტრენინგ პროგრამის საფუძველზე,  მიმდინარე წლის 

აგვისტოს თვეში, გაირა საზღვაო ფერმერთა მოსამზადებელი ტრენინგ-კურსი 



საზღვაო ფერმერობის ტრენინგ-კურსმა მოიცვა 
საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში მარიკულტურის 
ადგილების შერჩევის, გეომორფოლოგიური შეფასების, 
ფერმების ტექნოლოგიური აგების, მათი 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფისა და 
ჰიდრობიონტების ხელოვნურად მოშენების ყველა 
ძირითადი საკითხი, თეორიული ასპექტებითა და 
პრაქტიკული მაგალითებით



სასწავლო-სამუშაო ვიზიტი ლატვიაში

26-30 სექტემბერი, 2018 წელი



მარიკულტურის საკოორდინაციო ჯგუფი

საკოორდინაციო ჯგუფის სახით შეიქმნა 
მულტისექტორული დიალოგის  პლატფორმა. მოცემულ 

ფორმატში, დეტალურად განიხილება პროფესიული 
განათლების სექტორში მარიკულტურის 

სპეციალიზაციის განვითარების გზები და პერსპექტივები



საზღვაო ფერმერთა მოსამზადებელი 
სასწავლო კურსის პროფესიული 

განათლების პროგრამაში ინტეგრირება



საზღვაო ფერმერთა ასოციაცია

ფუნქციონირებს პროფესიული კავშირის სახით, ერთის მხვრივ, უზრუნველყოფს საზღვაო ფერმერთა შორის 
ინფორმაციის გაცვლას, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას, ხოლო მეორე მხვრივ, ქმნის მექანიზმს საერთო 

ინიციატივების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის. ამდენად, ასოციაცია, საზღვაო ფერმერებს. საერთო 
მიზნების გარშემო თვითმობილიზაციის და ორგანიზებული ფორმით საკუთარი ინტერესების დაცვის 
საშუალებას აძლევს, რაც პროექტში თავად პროფესიული თემის აქტიურ ჩართულობას განაპირობებს



მადლობა ყურადღებისათვის !


