
 

2007-08  
ანგარიში 



 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-0-0545-9 



 

 
3 

შინაარსი 
 

წინასიტყვაობა.......................................................................................................................................4 

ეროვნული შეფასება ............................................................................................................................5 

სახელმძღვანელოების ხარისხის ამაღლება.....................................................................................7 

ეროვნული კონფერენცია - “კვლევები განათლების სფეროში”...................................................8 

ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის კვლევები ............................................9 

სახელობო საგანმანათლებლო სტანდარტის შემუშავება ...........................................................11 

სახელმძღვანელო - ”სწავლებისა და შეფასების მეთოდები პროფესიულ განათლებაში” ....11 

სახელობო განათლების ზოგად განათლებასთან ინტეგრირება ...............................................12 

ეროვნული სასწავლო გეგმების პილოტირებისა და დანერგვის ტრენინგ-პროგრამების 
განხორციელება ქართულ და არაქართულენოვან სკოლებში....................................................13 

საგანმანათლებლო ფილმების სერია ..............................................................................................15 

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის გამოცემები .....................................16 

მეთოდური სახელმძღვანელოები ...................................................................................................17 

განმარტებითი ლექისკონი განათლების სპეციალისტებისათვის ............................................18 

ბავშვთა ტოლერანტობის საგანმანათლებლო პროგრამა ............................................................19 

სახელმძღვანელოების თარგმნის პროექტი ...................................................................................20 

ინკლუზიური განათლება.................................................................................................................21 

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის სკოლის მასწავლებლის საგნობრივი 
სტანდარტი ..........................................................................................................................................23 

უცხოური ენების დისტანციური სწავლების პროგრამა .............................................................24 

სკოლამდელი განათლება .................................................................................................................25 

გაზეთი "დიალოგი"............................................................................................................................26 

ქართული, როგორც მეორე ენა.........................................................................................................27 

საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის აღწურვილობა ...............................................................28 

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ძირითადი თანამშრომლები .......29 

 



 

 
4 

წინასიტყვაობა 
 

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრისთვის 2007-08 სასწავლო წელი კიდევ 
ერთი საინტერესო და ნაყოფიერ წლად გამოდგა. ერთი მხრივ გაგრძელდა ის განვითარება 
რომელიც წინა წლებში დაიწყო, მეორეს მხრივ შესრულდა სამუშაო ახალი მიმართულებებით 
და ასევე შემდეგ წლებში განსახორციელებელი ახალი ინიციატივებისთვის მომზადება 
დაიწყო. გაგრძელდა ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავება დანერგვა, მასწავლებლების 
ტრენინგები, სახელმძღვანელოების შექმნაში გამომცემლობების დახმარება და 
მასწავლებლებისთვის სასარგებლო მასალების შემუშავება. ამ წლის შემდეგ უკვე სკოლებში 
კლასების ნახევარში უკვე ახალი სასწავლო გეგმით და შესაბამისი ახალი 
სახელმძღვანელოებით ისწავლიან საქართველოს მოსწავლეები. 

2007-08 სასწავლო წლის განმავლობაში ჩვენი ცენტრი აქტიურად იყო ჩართული 
მასწავლებლების პროფესიული სტანდარტების განვითარებაში. ჩვენი ექსპერტები 
ეხმარებოდნენ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს, რომ საქართველოს 
მასწავლებლებთან ერთად შემუშავებულიყო ისეთი საგნობრივი სტანდარტები 
მასწავლებლებისთვის, რომელიც ერთი მხრივ აჩვენებდა თუ როგორი უნდა იყოს 
მასწავლებელი, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმით სწავლება შეეძლოს და მეორე მხრივ 
იქნებოდა მისაღები და გასაგები მასწავლებლებისთვის და მასწავლებლობის 
მსურველთათვის. 

სხვა ორი მნიშვნელოვანი სიახლე ცენტრის საქმიანობაში იყო სახელობო საგანმანათლებლო 
სტანდარტზე მუშაობა და სკოლამდელი აღზრდისა და განვითარების სტანდარტების 
შემუშავება. სახელობო განათლების სტანდარტი არეგულირებს სახელობო განათლებაში 
სასწავლო გეგმების აგების პრინციპებს, სწავლების შინაარსისა და პრაქტიკული ნაწილის 
თანაფარდობას და კრედიტების განსაზღვრის წესს. სკოლამდელი აღზრდისა და 
განვითარების სტანდარტები კი არის ის მოლოდინები, რაც ჩვენ უნდა გვქონდეს 
ბავშვებისგან. ეს სტანდარტები მომავალში უნდა გახდეს საფუძველი სკოლამდელი 
განათლების სფეროში ახალი პროგრამების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ინფრასტრუქტურის განვითარების, აღმზრდელების მოსამზადებელი კურსების და სხვ. 

ეს წელი ცენტრისთვის ისევე იყო სასწავლო წელი, როგორც სკოლებისთვის. ცენტრის 
თანამშრომლებმა ახალი გამოცდილება მრავალ მასწავლებელთან ერთად მუშაობით 
შეიძინეს. მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრი მრავალ კვლევას აწარმოებდა და ასევე სხვადასხვა 
სახით უამრავ გამოხმაურებას იღებდა მასწავლებლებისგან ჩვენს საქმიანობასთან 
დაკავშირებით. ეს გვაძლევს საფუძველს, რომ ვიცოდეთ რა ცვლილებებია ხარისხის 
გაუმჯობესების მხრივ ჩვენს ზოგად განათლების სისტემაში.  

 

სიმონ ჯანაშია 

ცენტრის დირექტორი 
19 მაისი 2008 
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ეროვნული შეფასება  
 

პროექტის მიზნები:  

• განათლების სისტემის ფუნქციონი-
რების შესახებ ობიექტური ინფორ-
მაციის მიღება, რაც აუცილებელია 
თითოეული მოქალაქის სრულყოფილი 
განათლების მიღების უფლების დაკმა-
ყოფილებისათვის; 

• განათლების სისტემის მდგრადი გან-
ვითარების მხარდაჭერა; 

• საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ანგარიშვალდებულების დაწესება 
საზოგადოების მიმართ; 

• განათლების სისტემაში მიმდინარე 
რეფორმების ეფექტიანობის შეფასება 
და დახვეწა. 

 

პროექტის ამოცანები:  

• მოსწავლეების ინდივიდუალური 
საგანმანათლებლო მიღწევების (ან 
შედეგების) პროგრესის გაზომვა იმ 
მიზნით, რომ დადასტურდეს რომ 
მიღწეულია ეროვნული სასწავლო 
გეგმით განსაზღვრული შედეგების 
გარკვეული დონე და განხორციელდეს 
მოსწავლეების ინდივიდუალური 
შედეგების კორექცია;  

• სკოლის და მასწავლებლის საქმია-
ნობის შეფასება სწავლების და სწავლის 
პროცესების დახვეწის და განვი-
თარების მიზნით;  

• რეგიონების მიხედვით მთელი ქვე-
ყნიდან შერჩეული მოსწავლეების 
ერთობლიობის საგანმანათლებლო 
შედეგების მონიტორინგი, რათა 
მოხდეს ზოგადი განათლების ხა-
რისხის და განვითარების ზოგადი 
ტენდენციების შეფასება.  

 

განსახორციელებული აქტივობები: 

ამ ეტაპზე შემუშავებულია შეფასების ჩარჩო, 
რომლის მიხედვით, მოსწავლეების შედეგების 
შეფასება მოხდება საბაზო განათლების 
დასრულების შემდეგ და დაწყებითი განათ-
ლების შუალედში. მეცნიერული მეთოდების 
საფუძველზე შეირჩევა საქართველოს ზოგად-
საგანმანათლებლო სკოლების რეპრეზენ-
ტატული რაოდენობა, სადაც მოხდება კვლევის 
სრულყოფილი პაკეტის ჩატარება, რომელიც 
ერთი მხრივ, მოგვცემს ინფორმაციას მოსწავ-
ლეთა შედეგების შესახებ, ხოლო მეორე მხრივ, 
გამოავლენს ამ შედეგების გამომწვევ მიზეზებს.  
ეროვნულ შეფასებაში რაოდენობრივი კვლევის 
მეთოდებთან ერთად გამოიყენებული იქნება 
თვისებრივი კვლევის მეთოდებიც.  

ამრიგად, შეფასების ინსტრუმენტში გათვა-
ლისწინებული იქნება იმ სიახლეების ეფექ-
ტიანობა, რომელიც ჩაიდო სწავლისა და 
სწავლების პროცესის რეფორმირებაში. კერ-
ძოდ, ეს არის ახალი სასწავლო გეგმა, ახალი 
სახელმძღვანელოები და გადამზადებული 
მასწავლებლები. 

 

ჩვენი შეფასების სისტემის მიხედვით, გათვა-
ლისწინებულია 4 წელიწადში ერთხელ 
შეფასების ჩატარება, რომელიც უზრუნ-
ველყოფს სამ წელიწადში ერთხელ მუდმივად 
განახლებადი ესგ-ს ეფექტიანობის შემოწმებას 
და რეკომენდაციების შემუშავებას მისი 
დახვეწის შემდგომი სამწლიანი ციკლისათვის. 
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კერძოდ, გათავლისწინებულია 4 წელიწადში 
ერთხელ შემდეგი შეფასებების ჩატარება:  

1) საბაზო განათლების დასრულების შემდეგ 
(მეცხრე კლასის ბოლოს), როდესაც მოსწავ-
ლეები ასრულებენ სავალდებულო სწავლის 
საფეხურს, მოხდება იმ უნარების შეფასება, 
რომლის მიღწევაც გათვალისწინებულია 
განათლების ეროვნული მიზნების მიხედვით. 
კერძოდ, ამ ეტაპზე განასაზღვრულია იმის 
გარკვევა, თუ რამდენად არის მიღწეული 
განათლების ეროვნული მიზნები. ეს უკა-
ნასკნელი კი გულისხმობს მოზარდში ისეთი 
უნარების განვითარებას, როგორიცაა პრობ-
ლემის გადაჭრის უნარები, ინდივიდებთან და 
ჯგუფებთან კომუნიკაციის უნარები, ტექნო-
ლოგიური და სხვა ინტელექტუალური მიღ-
წევების ეფექტიანად გამოყენების, ინფორ-
მაციის მოპოვების, დამუშავების და ანალიზის 
უნარები და ა.შ.  

1) პირველადი მონაცემების შეგროვება გათვა-
ლისწინებულია საბაზო კლასებისთვის 2009 
წლის მაისში, როდესაც საბაზო განათლების 
ბოლო საფეხურს პირველად დაასრულებენ ის 
მოსწავლეები, რომლებიც მეშვიდე კლასიდან 
განათლებას იღებენ ახალი ეროვნული 
სასწავლო გეგმის მიხედვით;  

2) დაწყებითი განათლების შუალედში კი, უფ-
რო მეტად ეროვნული სასწავლო გეგმის საგ-
ნობრივ სტანდარტებზე აქცენტით გათვალის-
წინებულია ზოგადი წიგნიერების (წერა-
კითხვა) და რაოდენობრივი აზროვნების 
(ანგარიში, გამოთვლა) შეფასება. ეს არის 
მოსწავლეთა საბაზისო უნარები, რომელიც 
ზემოქმედებას ახდენს მათ მიერ შემდგომი 
განთლების მიღებაზე და ცალკეულ საგნებში 
მოსწავლეების უნარ-ჩვევების განვითარებაზე. 
2009-2010 სასწავლო წელს მეოთხე კლასს 
პირველად დაასრულებენ ის მოსწავლეები, 
რომლებიც პირველი კლასიდან განათლებას 
იღებენ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის 
მიხედვით;  

 ამ ეტაპზე შეფასება მიზნად ისახავს სწავლის 
და სწავლების პროცესების დახვეწას, 
მოსწავლეების შედეგების კორექციას და ა.შ. 
2010 წლის ოქტომბერში, მეხუთე კლასის 
დასაწყისში და 2012 წლის მაისში, მეოთხე 
კლასის ბოლოს დაგეგმილია მოსწავლეთა 
შეფასება შესაბამისად, წიგნიერებასა (ქარ-
თული ენა და ლიტერატურა) და რაოდე-
ნობრივ აზროვნებაში (მათემატიკა). 

პარტნიორები:  

გამოცდების ეროვნული ცენტრი და საერ-
თაშორისო კონსულტანტები.  

თვისებრივი და რაოდენობრივი შედეგები:  

შეფასების შედეგები გამოყენებული იქნება 
მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლები-
სთვის, სახელმძღვანელოების ასევე, ეროვ-
ნული სასწავლო გეგმის სტანდარტების, 
გრიფირების წესის და ა.შ. გაუმჯობესე-
ბისთვის; ეს არის მუდმივი უკუკავშირის 
პროცესი, როდესაც სწავლების შედეგები 
გამოყენებულია განათლების სისტემის დასა-
ხვეწად, მასში მონაწილე ყველა რგოლისთვის 
(განათლების სპეციალისტები, ავტორები, 
მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები) 
რეკომედაციების და მის საფუძველზე 
განხორციელებული სხვადასხვა საგანამათ-
ლებლო ღონისძიების საშუალებით.  

მოსწავლეთა სასწავლო შედეგების გათვა-
ლისწინება უნდა მოხდეს სკოლების მიერ მათი 
თვითშეფასების მიზნებისთვის. სკოლებს 
შეუძლიათ მოახდინონ სხვა სკოლებთან 
შედარება ქვეყანაში არსებულ დონესთან 
შესაბამისობაში და საკუთარი პროგრესზე 
დაკვირვება დროის მანძილზე. მოსწავლეების 
შედეგების გაანალიზებით, ყოველი სკოლა 
იმუშავებს ინდივიდუალური განვითარების 
გეგმას, რომელიც იბეჭდება ადგილობრივ 
ბეჭდვით ორგანოებში ან ვრცელდება რესურს 
ცენტრების მიერ. 
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სახელმძღვანელოების ხარისხის ამაღლება 
 
პროექტის მიზანია: 

სკოლების უზრუნველყოფა მაღალი ხარისხის 
სახელმძღვანელოებით. 
 
პროექტის ამოცანები:  

• სახელმძღვანელოების პილოტირება; 
• სახელმძღვანელოების კონკურსი; 
• სახელმძღვანელოების გრიფირება. 

 
განხორციელებული აქტივობები 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის 
მიხედვით, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი ახორციელებს გრიფირებას. 
გრიფირების ძირითადი აზრია დადგინდეს 
სახელმძღვანელოების შესაბამისობა ეროვნულ 
სასწავლო გეგმასთან. გრიფირება ხდება 
მხოლოდ ეროვნული სასწავლო გეგმით 
დადგენილ საგნებში. 
გრიფირება ხდება ორი გზით. ერთი გზაა 
პილოტირება, როდესაც სახელმძღვანელო 
ერთი წლის განმავლობაში გადის გამოცდას 
საპილოტე სკოლებში და ამ პროცესის შედეგად 
ადასტურებს, რომ იმსახურებს რეკომენდე-
ბული სახელმძღვანელოს გრიფს. სახელმძღვა-
ნელოებისთვის გრიფის მინიჭების მეორე გზაა 
სახელმძღვანელოების კონკურსი, როდესაც 
გამომცემლობა უკვე დასრულებულ სახელ-
მძღვანელოს წარუდგენს ეროვნული სასწავლო 
გეგმებისა და შეფასების ცენტრს. 
იმისთვის, რომ ხარისხიანი სახელმძღვანე-
ლოები შეიქმნას, ეროვნული სასწავლო გეგ-
მებისა და შეფასების ცენტრმა შეიმუშავა 
სახელმძღვანელოების შექმნის მსოფლიოს 
მასშტაბით ორიგინალური სქემა. საქართვე-
ლოს გამომცემლობები ეროვნული სასწავლო 
გეგმებისა და შეფასების ცენტრში წარმოად-
გენენ საკუთარი სახელმძღვანელოს ნიმუშებს, 
რომლებიც გამოიცდება საქართველოს 100 
სკოლაში. გამომცემლობები იღებენ გამოხმაუ-
რებას ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრის ექსპერტებისგან, ხვდებიან 
საპილოტე სკოლების მასწავლებლებს და 
ნაწილ-ნაწილ წერენ სახელმძღვანელოებს. 
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების 
ცენტრი ატარებს კვლევებს სახელმძღვანე-
ლოების თაობაზე. კვლევის შედეგების ანა-
ლიზის საფუძველზე რეკომენდაციები ეძლე-
ვათ სახელმძღვანელოების ავტორებს და 
ტარდება ტრეინინგები. 

პილოტირების პროცესი ხორციელდება 2005 
წლიდან. პილოტირება ჩატარდა I, II,III VII, 
VIII,IX, X, XI კლასებში. 2008 წლის სექტემ-
ბრიდან იგეგმება პილოტირება IV კლასში. 
გამომცემლობების, საპილოტე სკოლებისა და 
სასწავლო გეგმების ექსპერტების მიერ შექმ-
ნილი სახელმძღვანელოები მაღალი ხარის-
ხისაა.  
კონკურსის ძირითადი მიზანია, შეამოწმოს 
წარმოდგენილი დასრულებული წიგნები და 
დაადგინოს, რამდენად შეესაბამება ეს 
სახელმძღვანელოები ეროვნული სასწავლო 
გეგმის მოთხოვნებს, რამდენად გამართულია 
ისინი შინაარსობრივად, პედაგოგიურად და 
ტექნიკური პარამეტრების მხრივ. კონკურსზე 
გრიფის მინიჭების დროს არ არსებობს რაიმე 
 

 
რაოდენობრივი შეზღუდვა. რამდენი სახელ-
მძღვანელოც აკმაყოფილებს კონკურსის პირო-
ბებს, იმდენი იღებს ეროვნული სასწავლო 
გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ რეკო-
მენდებული სახელმძღვანელოს გრიფს. სკო-
ლას ეძლევა საშუალება ალტერნატიული 
სახელმძღვანელოებიდან აირჩიოს მისთვის 
სასურველი, რომელიც მასწავლებლებს დაეხმა-
რება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვა-
ლისწინებული შედეგების მიღწევაში. სახელ-
მძღვანელოს არჩევა ხდება მინიმუმ 3 წლით, 
საგნობრივი კათედრის ერთობლივი გადაწყვე-
ტილების შედეგად.  
ახალი სახელმძღვანელოებით სწავლება მიმ-
დინარეობს I, II, VII, X, VIII და XI კლასებში. 
2008 წლის სექტემბრიდან პილოტირებული და 
კონკურსის გზით შერჩეული სახელმძღვა-
ნელოები დაინერგება III, IX და XII კლასებში.  
არაქართუნელოვანი სკოლებისათვის პარტ-
ნიორი ორგანიზაციის მიერ ითარგმნება გრიფ-
მინიჭებული სახელმძღვანელოები. თარგმნი-
ლი სახელმძღვანელოები პილოტირებას გა-
დიან 30 წინასწარ შერჩეულ სკოლაში. სახელ-
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მძღვანელოები თარგმნილია რუსულ, სომხურ 
და აზებაიჯანულ ენებზე. 
 

 
 
პილოტირება განხორციელდა I, II, VII, VIII, X 
და XI კლასებში. ახალი სახელმძღვანელოებით 
სწავლება მიმდინარეობს I, VII და X კლასებში.  
 

2008 წლის სექტემბრიდან სკოლებში ახალი 
სახელმძღვანელოებით დაკმაყოფილდება II, 
VIII და XI კლასები. არაქართუნელოვანი 
სკოლებისათვის ეროვნული სასწავლო 
გეგმებისა და შეფასების ცენტრისა და 
მოწვეული ექსპერტების მიერ შეიქმნა 
ქართული ენის სახელმძღვანელო ”თავთავი,” 
რომელიც ითვალისწინებს სწავლების სამ 
დონეს. ასევე სკოლებში მოქმედებს 
სახელმძღვანელო - ქართული, როგორც მეორე 
ენა. 
  
პარტნიორები 

გამომცემლობები, საპილოტე სკოლებისა და 
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების 
ცენტრის ექსპერტები, მასწავლებლები, 
მოწვეული ექსპერტები.  

 

ეროვნული კონფერენცია - “კვლევები განათლების სფეროში” 
 

პროექტის მიზნები და ამოცანები:  

• გააუმჯობესოს კომუნიკაცია განათლე-
ბის სფეროში მომუშავე სხვადასხვა სამათავ-
რობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 
შორის;  
• ხელი შეუწყოს თანამშრომლობას განა-

თლების სფეროში მომუშავე სხვადასხვა სპე-
ციალისტებს შორის ინფორმაციის გაცვლის 
და შესაძლო ერთობლივი კვლევითი პრო-
ექტების დაგეგმვის თვალსაზრისით;  
• ხელი შეუწყოს განათლების სფეროში 

არსებული კვლევების პოპულარიზაციას და 
ხარისხის ამაღლებას. კერძოდ, განათლების 
კვლევის სფეროში მომუშავე სპეციალის-
ტებისთვის კვლევის მაღალი სტანდარტის 
ჩამოყალიბებას.  

 
პროექტის აქტივობები:  

2008 წლის 30 მაისს ჩატარდა პირველი ეროვ-
ნული კონფერენცია ”კვლევები განათლების 
სფეროში”.  

მასში მონაწილეობა მიიღეს განათლების სფე-
როში მომუშავე მკვლევარებმა, განათლების 
სპეციალისტებმა, საგნობრივმა ექსპერტებმა, 
საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლების მას-

წავლებლებმა, დოქტორანტურის და მაგისტრა-
ტურის სტუდენტებმა. მონაწილეებმა იმსჯე-
ლეს განათლების სფეროში არსებულ პრობლე-
მებზე, მათი მოგვარების სწორ და კოორდი-
ნირებულ სტრატეგიებზე.  

კონფერენცია გახსნა საქართველოს განათლე-
ბისა და მეცნიერების მინისტრმა, ბატონმა გია 
ნოდიამ. საკუთარი კვლევისა და მუშაობის 
შედეგები წარმოადგინეს ეროვნული სასწავლო 
გეგმების და შეფასების ცენტრის, გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის, განათლების აკრედიტა-
ციის ეროვნული ცენტრის, მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ცენტრის, ილია 
ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის, დიმიტრი უზნაძის სახელობის 
ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის, განათლების 
პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის 
საერთაშორისო ინსტიტუტის, თელავის ი. გო-
გებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის, თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახე-
ლობის სახელმწიფო კონსერვატორიის, საჯარო 
სკოლების წარმომადგენლებმა.  
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ასევე, ერთდროულად გაიმართა სამი თემა-
ტური სესია შემდეგ სფეროებში: თეორიულ-
მეთოდოლოგიური მიდგომები სწავლებაში; 
სწავლების პრაქტიკული საკითხები და კულ-
ტურა საგანმანათლებლო სივრცეში. სესიის 
ბოლოს გაიმართა დისკუსიები და შემუშავდა 
ეფექტური სტრატეგიები.  

 

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ეროვ-
ნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენ-
ტრის მიერ კონფერენციისათვის მიძღვნილ 
სპეციალურ კრებულში. ასევე, დაიდება ეროვ-
ნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენ-
ტრის ვებ-გვერდზე www.ganatleba.org;  

პროექტის მნიშვნელობა და აქტუალობა:  

იმ პირობებში, როდესაც ნაკლებია კოორდი-
ნაცია განათლების სფეროში მომუშავე სპეცია– 

ლისტებს შორის, განსაკუთრებულ მნიშვნე-
ლობას იძენს ეროვნული კონფერენციის ჩატა-
რება, რომელიც აამაღლებს გამოყენებითი, 
პრაქტიკული კვლევების მნიშვნელობას ჩვენს 
საზოგადოებაში პროფესიონალებს შორის 
აზრთა ურთიერთგაცვლის საშუალებით.  

პროექტის პარტნიორები:  

ეროვნული გამოცდების ცენტრი და ილია 
ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

 
პროექტის სამომავლო გეგმები და პერსპექ-
ტივები:  

განსაზღვრულია ეროვნული კონფერენციის 
რეგულარულად ჩატარება. მომავალში 
იგეგმება საერთაშორისო თანამშრომლობაც. 
 

 
 

ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის კვლევები  
 
 
პროექტის მიზნები და ამოცანები:  

ესგ-ს პილოტირების პროცესში (2006-08) 
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების 
ცენტრის მნიშვნელოვან საქმიანობას წარ-
მოადგენს ერთის მხრივ, ეროვნული სასწავლო 
გეგმების პილოტირების მონიტორინგი და, 
მეორე მხრივ, იმ ფაქტორების კვლევა, რომ-
ლებიც გავლენას ახდენენ საქართველოში პი-
რობებში სწავლისა და სწავლების შედეგებზე.  
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განხორციელებული აქტივობები: 

ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირების 
მეორე წელს (2006-07 წლები) ჩატარდა 
კვლევები, რომელიც ეხებოდა მასწავლებ-
ლების და მოსწავლეების სწავლის პროცესის, 
მასწავლებელთა საგაკვეთილო პრაქტიკის 
კვლევას - კერძოდ, სწავლების თანამედროვე 
მეთოდების და შეფასების სისტემის 
გამოყენებაში მასწავლებელთა პროფესიული 
დახელოვნების შესწავლას, მოსწავლეების 
შედეგების შეფასებას ქართულში (მეორე 
კლასი), საზოგადოებრივ მეცნიერებებში (მერვე 
კლასი) და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები-
სთვის შესატყვისი ზოგადი ტექნიკური 
უნარების გამოყენებაში (მერვე კლასი). ასევე, 
2006-2007 წლებიდან დაიწყო არაქართუ-
ლენოვანი სკოლების პილოტირებაც. კერძოდ, 
განხორციელდა ქართულის, როგორც II ენის 
სწავლების შედეგების შეფასება, მასწავლებ-
ლების და მშობლების დამოკიდებულებების, 
მოსწავლეების სასწავლო მოტივაციის საკით-
ხების და სკოლების კულტურის შესწავლა.  
2006-2007 სასწავლო წელს პილოტირების 
ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევებმა მოიცვა 
II, VIII და XI პილოტირებული კლასების 
მოსწავლეები და და მასწავლებლები, ხოლო 
არაქართულენოვან სკოლებში კი – I, VII და X 
კლასების მასწავლებლები, მოსწავლეები და 
მათი მშობლებიც. 
 

2006-07 სასწავლო წელს დაიწყო ეროვნული 
სასწავლო გეგმის დანერგვა საქართველოს ყვე-
ლა სკოლაში და განხორციელდა ფართომას-
შტაბიანი ტრენინგები - ე.წ ფასილიტაციის 
შეხვედრები. ამ შეხვედრებს ატარებდნენ 
საპილოტე სკოლების მასწავლებლები, რომლე-
ბიც თავიანთ გამოცდილებას გადასცემდნენ 
თავიანთ კოლეგებს, თანასწორებს. ფასილი-
ტაციის შეხვედრების, ასევე დანერგვის ტრე-
ნინგების მონიტორინგის მიზნით დაიგეგმა და 
განხორციელდა სხვადასხვა კვლევა. ასევე, 
2006-07 წელს შემუშავდა ინკლუზიური სწავ-
ლების პროექტის მონიტორინგის და შეფასების 
კონცეპტუალური ჩარჩო და კვლევის შესა-
ბამისი ინსტრუმენტები.  
 

2006-07 წელს გამოყენებულ იქნა, როგორც 
ერთჯერადი კვლევითი ინსტრუმენტები საწ-

ყისი მდგომარეობის შესასწავლად (მაგალი-
თად, არაქართულენოვანი სკოლების კულტუ-
რის საკვლევი კითხვარი, სწავლის სწავლის 
კვლევის ინსტრუმენტი და სხვ.), ასევე გან-
ხორციელდა გრძელვადიანი კვლევები (მასწავ-
ლებლის დაკვირვება, მასწავლებლის დღიური, 
შემაჯამებელი შეფასების კითხვარი). ამისა-
თვის გამოყენებულ იქნა როგორც რაოდენო-
ბრივი, ასევე თვისებრივი ინსტრუმენტები.  
 
პარტნიორები: 

კვლევებისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმე-
ბისა და შეფასების ცენტრმა სპეციალურად 
მოამზადა სპეციალისტები და ჩართო სტუ-
დენტები, რომლებიც სასწავლო პრაქტიკას 
გადიან შეფასების ჯგუფთან.  
 
თვისებრივი და რაოდენობრივი შედეგები:  

კვლევების შედეგების გათვალისწინება მოხდა:  
ა) მასწავლებლების სატრენინგო პროგრამების 
გასაუმჯობესებლად – მაგ., შეიცვალა ტრენინ-
გების ჩატრების ფორმატი.  
ბ) სასწავლო გეგმების დახვეწისას – მაგ., კვლე-
ვების შედეგების გათვალისწინებით მეტი აქ-
ცენტი კეთდება პრობლემის გადაჭრის უნარ-
ჩვევების განვითარებაზე, მოსწავლის მეტა-
კოგნიტური უნარ-ჩვევების განვითარებაზე და 
ა.შ.  
გ) სასწავლო მასალების დახვეწისას – მაგ., 
სახელმძღვანელოების კვლევების ერთი ნაწი-
ლი გადაეცათ გამომცემლობებს. მეორეს მხრივ, 
ჩატარდა კონსულტაციები საპილოტე სახელ-
მძღვანელოების ავტორებთან და გამომცემ-
ლებთან, მომზადდა სპეციალური ერთდღიანი 
სემინარი თემაზე “პრობლემაზე დაფუძნებუ-
ლი სწავლა 
 
სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები:  

2008 წლის ივლისში გამოვა ეროვნული სას-
წავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის კვლე-
ვების მეორე ნაწილი, ხოლო 2008 წლის ბოლოს 
კი მესამე ნაწილი. მათში მოცემული იქნება 
ზემოთ დასახელებლი კვლევების დეტალური 
ანგარიში. კვლევების ელექტრონული ვერსია  
შეგიძლიათ იხილოთ ასევე ცენტრის ვებ-გვერ-
დზე: www.ganatleba. org. 
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სახელობო საგანმანათლებლო სტანდარტის შემუშავება  
 
პროექტის მიზანი:  

სახელობო საგანმანათლებლო სტანდარტის 
შემუშავება, რომელიც დაარეგულირებს სტან-
დარტული სახელობო საგანმანათლებლო პრო-
გრამის შექმნისა და დამტკიცების წესს.  
 
პროექტის აქტუალობა:  

სახელობო საგანმანათლებლო სტანდარტი 
არის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს 
სტანდარტული სახელობო საგანმანათლებლო 
პროგრამის შექმნის წესს და პროგრამის აუცი-
ლებელ მოთხოვნებს. სტანდარტული სახე-
ლობო საგანმანათლებლო პროგრამები შემუ-
შავდება სახელობო საგანმანათლებლო სტან-
დარტის საფუძველზე. გარდა ამისა, სტანდარ-
ტული სახელობო საგანმანათლებლო პროგრა-
მის დასამტკიცებლად სავალდებულოა სახე-
ლობო საგანმანათლებლო სტანდარტში მოყვა-
ნილი მოთხოვნებისა და წესის შესრულება.  
 
განხორციელებული აქტივობა:  

ამ ეტაპზე შემუშავებულია სახელობო საგანმა-
ნათლებლო სტანდარტის პროექტი, რომელიც 
დასამტკიცებლად გადაეცა საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს.  
საგანმანათლებლო სტანდარტის პროექტი 
შეიმუშავა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრმა; პროექტის განხილვაში 

მონაწილეობდნენ პროფესიული ცენტრები, 
ექსპერტები, ასევე საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრო.  

• დოკუმენტში განსაზღვრულია სტან-
დარტული სახელობო საგანმანათლე-
ბლო პროგრამის შექმნის, დამტკიცე-
ბისა და შეფასების წესი;  

• დოკუმენტში ასახულია სახელობო 
განათლების ძირითადი ორიენტირები 
და სტანდარტული სახელობო საგანმა-
ნათლებლო პროგრამების ძირითადი 
მოთხოვნები; 

• დოკუმენტში განსაზღვრულია სტან-
დარტული სახელობო საგანმანათ-
ლებლო პროგრამის სტრუქტურა; 

• შემუშავებულია დამატებითი დოკუ-
მენტი - სტანდარტული სახელობო 
საგანმანათლებლო პროგრამების კრე-
დიტებში გაანგარიშების წესი. 

 
პროექტის სამომავლო გეგმები:  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ან/და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – ეროვნული სასწავლო 
გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ 
სახელობო საგანმანათლებლო სტანდარტის 
მოქმედების ანალიზი მინიმუმ 2 წელიწადში 
ერთხელ. 

 

 

სახელმძღვანელო - ”სწავლებისა და შეფასების მეთოდები პროფესიულ 
განათლებაში”  
 

პროექტის მიზანი:  

სახელმძღვანელოს - ”სწავლებისა და შეფასების 
მეთოდები პროფესიულ განათლებაში” - 
შემუშავება. 
 
პროექტის აქტუალობა:  

სახელმძღვანელოს შექმნის საჭიროება პრო-
ფესიული  განათლების სფეროში ისეთი ლი-
ტერატურის ნაკლებობითაა განპირობებული, 
რომელიც მასწავლებლებსა და ინსტრუქტო-

რებს სწავლებისა და შეფასების სწორად და-
გეგმვასა და განხორციელებაში დაეხმარებოდა.  
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სახელობო 
განათლების პედაგოგებისა და ინსტრუქტორე-
ბისთვის. სახელმძღვანელოში წარმიდგენილი 
იქნება სწავლებისა და შეფასების მეთოდების 
თეორიული მიმოხილვა, პრაქტიკიდან მოტა-
ნილი მაგალითები, სავარჯიშოები, ნიმუშები 
და რეკომენდაციები. სახელმძღვანელო აგე-
ბული იქნება ინტერაქტიულ პრინციპზე, რაც 
დაეხმარება მასწავლებლებსა და ინსტრუქ-
ტორებს პრაქტიკაში გამოიყენონ სწავლებისა 
და შეფასების მეთოდები. 



 

 12 

განხორციელებული აქტივობები: 

ამ ეტაპისათვის განხორციელებულია შემდეგი 
აქტივობები:  
 

• შერჩეულია სახელმძღვანელოზე მომუ-
შავე ავტორთა ჯგუფი; 

• განსაზღვრულია სახელმძღვანელოს 
სტრუქტურა; 

• განსაზღვრულია მოთხოვნები და ვალ-
დებულებები შემსრულებელთა მი-
მართ;  

• მიმდინარეობს მასალის დამუშავება. 
 
პროექტის სამომავლო აქტივობები: 

სახელმძღვანელოს მომზადება, რედაქტირება 
და გამოცემა (ტირაჟი - 800ც.); პროფესიული 
ცენტრები სახელმძღვანელოს უფასოდ 
მიიღებენ. 

 

სახელობო განათლების ზოგად განათლებასთან ინტეგრირება 
 

პროექტის მიზანი  

პროექტის მიზანია სახელობო განათლების 
ზოგად განათლებასთან ინტეგრირება სასკო-
ლო კურიკულუმის არჩევითი საგნების ხარ-
ჯზე.  
 
პროექტის აქტუალობა: 

სახელობო განათლების ზოგად განათლებას-
თან ინტეგრირება მნიშვნელოვანია იმდენად, 
რამდენადაც ის:  
ა. ხელს შეუწყობს მოსწავლეების მომზადებას 
კონკრეტულ სახელობო სპეციალობაში, ასევე 
დასაქმებაში ზოგადი განათლების დასრუ-
ლების შემდეგ;  
ბ. მოსწავლეს საფუძველს შეუქმნის შემდგომი 
პროფესიული მომზადებისათვის; ზოგადი 
განათლების საშუალო საფეხურზე გავლილი 
საგანი ან პროგრამა შესაძლებელია გამოიყენონ 
განათლების მომდევნო ეტაპზე;  
გ. მოსწავლეს შეუქმნის წინაპირობას, რათა 
შემდგომ გააკეთოს არჩევანი და დაგეგმოს 
თავისი კარიერა.  
 
სახელობო განათლების ზოგად განათლებას-
თან ინტეგრირების საწყის ეტაპზე დაგეგმილია 
პილოტირება; პილოტირებაში მონაწილეობის 
მიღება შეუძლია ყველა სკოლას, თუ მას აქვს 
სწავლებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნი-
კური ბაზა, საგანმანათლებლო პროგრამა და 
ჰყავს შესაბამისი პედაგოგები. 
რაც შეეხება იმ სკოლებს, რომელთაც არ 
გააჩნიათ მატერიალური ბაზა, მათთვის 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
კონკურსის საფუძველზე გასცემს მცირე 
გრანტებს მატერიალური ბაზის მოსაწყობად. 

განხორციელებული აქტივობები:  

 ამ ეტაპისათვის განხორციელებულია შემდეგი 
აქტივობები: 

• გამოცხადდა კონკურსი, როგორც პრო-
ექტების  შემოტანაზე, ისე მცირე გრან-
ტის მიღებაზე; სკოლებისათვის მომ-
ზადდა ინფორმაცია კონკურსის წესე-
ბისა და პირობების შესახებ; 

• მომზადდა ინსტრუქციები და სარე-
კომენდაციო ფორმები სახელობო პრო-
გრამის დასაწერად და მცირე გრანტი 
პროექტის მოსამზადებლად;  

• მიმდინარეობს კონსულტაციები სკო-
ლებთან; 

• სახელობო საგანმანათლებლო პროგრა-
მების სწავლებისა და შეფასების მეთო-
დებთან დაკავშირებით შემუშავდა 
სატრეინინგო პროგრამა, თეზისები; 

• შემუშავდა სახელობო პროგრამების 
შეფასების ფორმა.  

 
სამომავლო გეგმები:  

• განცხადებების განხილვა სპეციალუ-
რად შედგენილი კომისიის მიერ; 

• საპილოტე სკოლის შერჩევა საქართვე-
ლოს მასშტაბით; საპილოტედ დაგეგ-
მილია 40 სკოლის შერჩევა; 

• პილოტირების დაწყება შერჩეულ 
სკოლებში 2008 წლის 1 სექტემბრიდან; 

• პედაგოგთა ტრეინინგების ორგანიზება 
სწავლებასთან დაკავშირებულ საკით-
ხებზე;  

• პილოტირების პროცესის მონიტო-
რინგი და შეფასება. 
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ეროვნული სასწავლო გეგმების პილოტირებისა და დანერგვის ტრენინგ-
პროგრამების განხორციელება ქართულ და არაქართულენოვან 
სკოლებში 
 
პროექტის მიმართულებები: 

1. ეროვნული სასწავლო გეგმების პილო-
ტირების ტრენინგ-პროგრამა.  

 
2. ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერ-

გვის ტრენინგ-პროგრამა. 
 

 
1. ეროვნული სასწავლო გეგმების პილოტი-

რების ტრენინგ-პროგრამა.  
 

მიზნები და ამოცანები: 

• ეროვნული სასწავლო გეგმის, განსა-
კუთრებით კი ახალი საგნობრივი პრო-
გრამების გამოცდა და დახვეწა; 

• ახალი სახელმძღვანელოების შექმნის 
ხელშეწყობა; 

• სამოდელო სკოლების შექმნა, რომ-
ლებიც ხელს შეუწყობენ სხვა სკოლებს 
ახალი მიდგომების დანერგვაში. 

 
პროექტში მონაწილეობს საქართველოს 102 
ქართული და 30 არაქართულენოვანი სკოლა.  
საპოლოტე პროგრამა მიმდინარეობდა 7 
სატრენინგო ცენტრში. (3 დასავლეთ საქარ-
თველოში, 4 აღმოსავლეთ საქართველოში) 
 

 
პილოტირების ტრენინგ-პროგრამის ჩასატა-
რებლად მომზადდა 6 სახელმძღვანელო მსმე-
ნელთათვის. ასევე მომზადდა სპეციალური 
სახელმძღვანელო მწვრთნელებისათვის. 

პილოტირების პროექტის ფარგლებში პედა-
გოგები გადიოდნენ საფუძვლიან საგნობრივ 
ტრენინგებს.  
132 საპილოტე სკოლის პედაგოგები ჩართუ-
ლები იყვნენ პროფესიული განვითარების 
პროცესში. მათი გამოცდილება მნიშვნელოვ-
ნად განსხვავდება სხვა სკოლის მასწავლებ-
ლების გამოცდილებისაგან.  
 
 
პილოტირების ტრენინგ-პროგრამაში 
მონაწილე სკოლები 

ქართული საპილოტე სკოლები: 

თბილისი 
1. ისანი-სამგორის რაიონი, #87 საჯარო სკოლა 
2. დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, #147 საჯარო 

სკოლა 
აჭარა 

3. ბათუმის #1 საჯარო სკოლა; 
4.  ბათუმის #4 საჯარო სკოლა; 
5. ქობულეთის #4 საჯარო სკოლა; 
6. ქობულეთის რაიონი, ხუცუბნის საჯარო სკოლა; 
7. .ქედის რაიონი, ზვარეს საჯარო სკოლა; 
8.  შუახევის რაიონი, ჭვანის საჯარო სკოლა; 
9. ხელვაჩაურის რაიონი, ხელვაჩაურის საჯარო 

სკოლა; 
10. ხელვაჩაურის რაიონი, ერგეს საჯარო სკოლა; 
11. ხულოს რაიონი, დიდაჭარის საჯარო სკოლა; 
გურია 

12. ლანჩხუთის რაიონი, აცანის საჯარო სკოლა; 
13. ლანჩხუთის #2 საჯარო სკოლა; 
14. ოზურგეთის #5 საჯარო სკოლა; 
15. ოზურგეთის რაიონი, მთისპირის საჯარო სკოლა; 
16. ჩოხატაურის #1 საჯარო სკოლა; 
17. ჩოხატაურის რაიონი, ჩაისუბნის საჯარო სკოლა. 
სამეგრელი ზ/სვანეთი 
18. ფოთის #1 საჯარო სკოლა. 
19. ზუგდიდის #3 საჯარო სკოლა. 
20. ზუგდიდის #14 საჯარო სკოლა. 
21. ზუგდიდის რაიონი, კახათის საჯარო სკოლა. 
22. ხობის #2 საჯარო სკოლა. 
23. ხობის რაიონი, ხეთის საჯარო სკოლა. 
24. ჩხოროწყუს #1 საჯარო სკოლა. 
25. ჩხოროწყუს რაიონი, ხაბუმეს საჯარო სკოლა. 
26. წალენჯიხის #1 საჯარო სკოლა. 
27. წალენჯიხის რაიონი, ფახულანის საჯარო სკოლა. 
28. ლეძაძამეს საჯარო სკოლა. 
29. აბაშის რაიონი, ონტოფოს საჯარო სკოლა. 
30. მარტვილის რაიონი, კურზუს საჯარო სკოლა. 
31. მესტიის რაიონი, ჭუბერის საჯარო სკოლა. 
აფხაზეთი 
32. აფხაზეთის #11 საჯარო სკოლა. 
33. აფხაზეთის #12 საჯარო სკოლა. 
იმერეთი 
34. ქუთაისის #17 საჯარო სკოლა. 
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35. ქუთაისის #32 საჯარო სკოლა. 
36. ხონის რაიონი, ნამაშევის საჯარო სკოლა. 
37. სამტრედიის #6 საჯარო სკოლა. 
38. წყალტუბოს რაიონი, ფარცხანაყანების #1 საჯარო 

სკოლა. 
39. ტყიბულის რაიონი, ორპირის საჯარო სკოლა. 
40. ვანის რაიონი, შუაგორის საჯარო სკოლა. 
41. ბაღდათის #2 საჯარო სკოლა. 
42. თერჯოლის რაიონი, გოგნის საჯარო სკოლა; 
43. ზესტაფონის #3 საჯარო სკოლა; 
44. ჭიათურის #1 საჯარო სკოლა; 
45. ჭიათურის რაიონი, წირქვალის საჯარო სკოლა; 
46. საჩხერის რაიონი, პერევის საჯარო სკოლა; 
47. ხარაგაულის რაიონი, ვახანის საჯარო სკოლა; 
რაჭა-ლეჩხუმი/ქვ. სვანეთი 
48. ონის საჯარო სკოლა; 
49. ლენტეხის რაიონი, ჩიხარეშის საჯარო სკოლა; 
50. ამბროლაურის რაიონი, სადმელის საჯარო სკოლა; 
51. ცაგერის რაიონი ორბელის საჯარო სკოლა; 
სამცხე-ჯავახეთი 
52. ადიგენის საჯარო სკოლა; 
53. ადიგენის რაიონის ზანავის საჯარო სკოლა; 
54. ახალციხის #1 საჯარო სკოლა; 
55. ახალციხის რაიონი, ურაველის საჯარო სკოლა; 
56. ასპინძის რაიონი, აწყვიტის საჯარო სკოლა; 
57. ბორჯომის რაიონი, ბაკურიანის საჯარო სკოლა; 
58. ბორჯომის რაიონი, წაღვერის საჯარო სკოლა; 
59. ახალქალაქის #3 საჯარო სკოლა; 
60. ახალქალაქის რაიონი, კოთელიის საჯარო სკოლა; 
61. ნინოწმინდის რაიონი, სპასოვკის საჯარო სკოლა; 
შიდა ქართლი 

62. გორის #4 საჯარო სკოლა; 
63. გორის რაიონი, ფლავის საჯარო სკოლა; 
64. ხაშურის #5 საჯარო სკოლა; 
65. ხაშურის რაიონი, ბროლოსნის საჯარო სკოლა; 
66. ქარელის #2 საჯარო სკოლა; 
67. ქარელის რაიონი, ქვემო ხვედურეთის საჯარო 

სკოლა; 
68. კასპის #3 საჯარო სკოლა; 
69. კასპის რაიონი, ლამისყანის საჯარო სკოლა; 
70. სამაჩაბლო. ერედვი. ბერულას საჯარო სკოლა; 
71. სამაჩაბლო. ქურთა. ქურთის საჯარო სკოლა; 
კახეთი 

72. გურჯაანის #1 საჯარო სკოლა; 
73. გურჯაანის რაიონი, კარდენახის საჯარო სკოლა; 
74. სიღნაღის რაიონი, წნორის #1 საჯარო სკოლა; 
75. სიღნაღის რაიონი, საქობოს საჯარო სკოლა; 
76. თელავის #1 საჯარო სკოლა; 
77. თელავის რაიონი, ხოდაშნის საჯარო სკოლა; 
78. ახმეტის რაიონი, მატანის #1 საჯარო სკოლა; 
79. ყვარლის #1 საჯარო სკოლა; 
80. ყვარელის რაიონი, მთისძირის საჯარო სკოლა; 
81. ლაგოდეხის #3 საჯარო სკოლა; 
82. ლაგოდეხის რაიონი, გიორგეთის საჯარო სკოლა; 
83. საგარეჯოს #2 საჯარო სკოლა; 
84. საგარეჯოს რაიონი, ნინოწმინდის საჯარო სკოლა; 
85. დედოფლისწყაროს #1 საჯარო სკოლა; 
86. დედოფლისწყაროს რაიონი, არბოშიკის საჯარო 

სკოლა; 
ქვემო ქართლი 

87.  წალკის რაიონი. ბაშქოის საჯარო სკოლა; 
88. დმანისის #3 საჯარო სკოლა; 
89. თეთრიწყაროს #1 საჯარო სკოლა; 

90. თეთრიწყაროს რაიონი, დიდი თონეთის საჯარო 
სკოლა; 

91. ბოლნისის #3 საჯარო სკოლა; 
92. ბოლნისის რაიონი დისველის საჯარო სკოლა; 
93. მარნეულის #5 საჯარო სკოლა; 
94. მარნეულის რაიონი, შულავერის #1 საჯარო 

სკოლა; 
95. რუსთავის #24 საჯარო სკოლა; 
96. გარდაბნის რაიონი, სართიჭალის #2 საჯარო 

სკოლა; 
მცხეთა-თიანეთი 

97. ყაზბეგის რაიონი არშის საჯარო სკოლა; 
98. ახალგორის რაიონი, იკოთის საჯარო სკოლა; 
99. დუშეთის #2 საჯარო სკოლა; 
100. დუშეთის რაიონი, ქვეშეთის საჯარო სკოლა; 
101. თიანეთის რაიონი, ხევსურთსოფლის საჯარო 

სკოლა; 
102. მცხეთის #1 საჯარო სკოლა. 
 
 
 
არაქართულენოვანი საპილოტე სკოლები: 

თბილისი 
1. ისანი-სამგორის რაიონი, #98 საჯარო სკოლა; 
2. ისანი-სამგორის რაიონი, #121 საჯარო სკოლა; 
3. ისანი-სამგორის რაიონი, #146 საჯარო სკოლა; 
4. ისანი-სამგორის რაიონი, #81 საჯარო სკოლა; 
5. ისანი-სამგორის რაიონი, #96 საჯარო სკოლა; 
6. ისანი-სამგორის რაიონი, #131 საჯარო სკოლა; 
7. დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, #37 საჯარო სკოლა; 
8. მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, #72 საჯარო სკოლა; 
9. გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, #148 საჯარო 

სკოლა; 
10. გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, #79 საჯარო სკოლა; 
სამცხე-ჯავახეთი 
11. ახალქალაქის რაიონი, ტურციხის საჯარო სკოლა; 
12. ახალქალაქის რაიონი, კორხის საჯარო სკოლა; 
13. ახალქალაქის რაიონი, დადეშის საჯარო სკოლა; 
14. ახალქალაქის #5 საჯარო სკოლა; 
15. ახალქალაქის რაიონი, დილისკის #1 საჯარო 

სკოლა; 
16. ახალციხის #3 საჯარო სკოლა; 
17. ნინოწმინდის რაიონი, გორელოვკის #2 საჯარო 

სკოლა; 
18. ნინოწმინდის #1 საჯარო სკოლა; 
19. ნინოწმინდის რაიონი, ოროჯალის საჯარო სკოლა; 
20. ნინოწმინდის რაიონი, მამზვარის საჯარო სკოლა; 
ქვემო ქართლი 
21. გარდაბნის რაიონი, ქესალოს საჯარო სკოლა; 
22. ბოლნისის რაიონი, გეტას საჯარო სკოლა; 
23. ბოლნისის რაიონი, ჭაპალას საჯარო სკოლა; 
24. მარნეულის #3 საჯარო სკოლა; 
25. მარნეულის რაიონი, ალგეთის #2 საჯარო სკოლა; 
26. მარნეულის რაიონი, ჯანდარას საჯარო სკოლა; 
27. მარნეულის რაიონი, სადახლოს #1 საჯარო სკოლა; 
28. მარნეულის რაიონი, კირაჩ-მუღანლოს საჯარო 

სკოლა; 
29. დმანისის რაიონი, ქვემო ოროზმანის საჯარო 

სკოლა; 
30. დმანისის რაიონი, ამამლოს საჯარო სკოლა; 
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2. ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვის 
ტრენინგ-პროგრამა. 

 
პროექტის მიზანი: 

ეროვნული სასწავლო გეგმის და ახალი 
საგნობრივი პროგრამების დანერგვა საქარ-
თველოს ყველა (ქართულენოვან და არაქარ-
თულენოვან) საჯარო სკოლაში. 
დანერგვის პროგრამა ზოგადი ხასიათისაა და 
შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმების 
დანერგვას ემსახურება. პროგრამა აცნობს 
მასწავლებლებს შედეგზე ორიენტირებული 
სასწავლო გეგმების მიზნებსა და ამოცანებს, 
სწავლისა და სწავლების ახალ მიდგომებს და 
მასთან დაკავშირებულ ცვლილებებს.  
პროექტში მონაწილეობა შეეძლო საქარ-
თველოს ყველა საჯარო სკოლის (ქართუ-
ლენოვან და არაქართულენოვან) მასწავლებ-
ლებს. ტრენინგები მიმდინარეობდა საქართვე-
ლოს ყველა რაიონის სკოლა-ცენტრებში. 
ტრენინგისათვის იქმნება სპეციალური მასა-
ლები, რომლებიც ურიგდებათ მსმენელებს. 
პილოტირებისა და დანერგვის ტრენინგებს 
წარმართვენ მწვრთნელები, რომლებიც მთელი 
წლის განმავლობაში გადიან სპეციალურ მომ-
ზადებას.  

 

 
 
ტრენინგებზე მუშაობის სტილი, გამოყე-
ნებული მეთოდები და ხერხები წარმოადგენს 
ინტერაქტიური მიდგომების საუკეთესო 
მოდელს, რაც მასწავლებლებს ახალი ტიპის 
გაკვეთილის შემუშავებაში ეხმარება. მასწავ-
ლებლები ჩართულნი არიან საკუთარი პრაქ-
ტიკის ანალიზისა და კვლევის პროცესში და 
ფოკუსირებულნი არიან კლასის საჭიროე-
ბებზე.

 

საგანმანათლებლო ფილმების სერია 
 

პროექტის მიზნები: 

• რეფორმის პროცესის ხელშეწყობა;  
• სკოლებისთვის დახმარების გაწევა 

სასწავლო პროცესის ორგანიზებასა და 
გაუმჯობესებაში; 

• მასწავლებლების დახმარება სასწავლო 
დისციპლინების ეფექტურად სწავლებაში; 

• სწავლების სტრატეგიების გაცნობა; 
• განათლების სფეროში პრობლემური 

საკითხების წინ წამოწევა და მათი 
გადაჭრის გზების ძიება; 

 
იმისთვის, რომ მასწავლებლებისთვის უფრო 
თვალსაჩინო გახდეს ის მეთოდები, რომელთა 
დანერგვასაც ითვალისწინებს სასწავლო რე-
ფორმა, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრმა აუცილებელად ჩათვალა, 
ეროვნული სასწავლო გეგმების პარალელუ-
რად, გადაეღო საგანმანათლებო ფილმების 

სერია – "მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავ-
ლება". 
 

 
 
ფილმები განკუთვნილია დღევანდელი და 
მომავალი მასწავლებლებისთვის. შესაძლებე-
ლია მათი გამოყენება დამხმარე მასალად 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების-
თვის. 
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განხორცილებული აქტივობები: 

2006–2007 სასწავლო წელს ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრმა 
გადაიღო ათი ფილმი, რომლებიც უკვე 
გავრცელდა ჩვენს ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში. 
 

 
 
2007 წლის სექტემბერში საკონსულტაციო 
ჯგუფმა შეიმუშავა ახალი ფილმების თემატიკა 
და დაიწყო მუშაობა ამ ფილმების სცენარების 
შექმნაზე. დაიგეგმა 10 ფილმის გადაღება,  
 

რომელთა ხანგრძლივობა, სავარაუდოდ, 30 
წუთია. სამუშაო გეგმის მიხედვით, ფილმების 
გადაღება და ტირაჟირება უნდა დასრულდეს 
2008 წლის ივნისში. 
 
ფილმების ჩამონათვალი:    
1. პრეზენტაცია; 
2. თანამშრომლობით სწავლა; 
3. მასწავლებელთა თანამშრომლობა; 
4. დებატები;  
5. პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული 

სწავლა; 

6. კეთებით სწავლა; 
7. მოტივაცია;  
8. სწავლის სწავლა; 
9. სასწავლო გარემოს ორგანიზება;  
10. ეროვნული სასწავლო გეგმა. 
 
ფილმები გავრცელდება საქართველოს ყველა 
სკოლაში და რესურსცენტრში, ასევე იმ 
უმაღლეს სასწავლებლებში, რომლებშიც 
მიმდინარეობს მომავალი პედაგოგების 
მომზადება. 

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის გამოცემები 
 
პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს 
ბეჭდვითი პროდუქციის მომზადება, შექმნა და 
მათი გადაცემა  საქართველოში მოქმედი ზოგა-
დსაგანმანათლებლო სკოლებისა და სხვა საგან-
მანათლებლო ორგანიზაციებისათვის. ეს პრო-
დუქცია მოიცავს როგორც ეროვნულ სასწავლო 
გეგმებს სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინებ-
ში, ისე დამხმარე მასალას პედაგოგებისათვის 

და განათლების სფეროს სხვა წარმომადგენ-
ლებისათვის. აღნიშნული პუბლიკაციები მნიშ-
ვნელოვან დახმარებას უწევს ზოგადსაგანმა-
ნათლებლო სკოლების პედაგოგებს პროფესიუ-
ლი განვითარებაში. ასევე მნიშვნელოვანია მა-
თი როლი მომავალი მასწავლებლებისთვისაც. 

 
2007 წელს პროექტის ფარგლებში გამოცემული 
პუბლიკაციები: 

N დასახელება 
1 ეროვნული სასწავლო გეგმა (უცხო ენები - 

დაწყებითი/საბაზო/საშუალო) 
2 ეროვნული სასწავლო გეგმა (დაწყებითი/ 

საბაზო/საშუალო) 
3 ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 

შეფასების ცენტრის მიერ განხორციელე-
ბული კვლევები (2005-2007წ.წ.) 

4 წიგნი "როგორ ვასწავლოთ მოსწავლეებს 
აზროვნება"  

5 განმარტებითი ლექსიკონი განათლების 
სპეციალისტებისათვის - პირველი ნაწილი 

6 ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფა-
სების ცენტრის წლიური ანგარიში 

7 სასარგებლო რესურსები მასწავლებლები-
სათვის - პირველი ნაწილი 

8 ინკლუზიური განათლება და საზოგა-
დოება (კვლევის ანგარიში) 

9 განსხვავებული საჭიროების მქონე პირთა 
განათლება (თარგმანი) 
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პროექტის ფარგლებში დაბეჭდილი ყველა 
პუბლიკაცია უსასყიდლოდ გადაეცა საქარ-
თველოს ყველა საგანმანათლებლო სკოლასა 
და რესურსცენტრს, ასევე ბიბლიოთეკებს, უნი-
ვერსიტეტებსა და სხვა საგანმანათლებლო 
ორგანიზაციებს საქართველოში. 
 
 
2008 წლისათვის პროექტის ფარგლებში 
დაგეგმილია შემდეგი პუბლიკაციების 
გამოცემა: 

N დასახელება 
1 ეროვნული სასწავლო გეგმა (უცხო 

ენები - დაწყებითი/საბაზო/საშუალო) 
2 ეროვნული სასწავლო გეგმა 

(დაწყებითი/საბაზო/საშუალო) 
3 ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 

შეფასების ცენტრის მიერ განხორ-
ციელებული კვლევები (2007-2008წ.წ.) 

4 წიგნი "პრობლემაზე დაფუძნებული 
სწავლება "  

 

5 განმარტებითი ლექსიკონი განათლების 
სპეციალისტებისათვის - მეორე ნაწილი 

6 ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრის წლიური ანგარიში 

7 სასარგებლო რესურსები მასწავლებ-
ლებისათვის - მეორე ნაწილი 

8 ინკლუზიური განათლების სახელ-
მძღვანელო* 

9 ეროვნული კონფერენციის - ”კვლევები 
განათლების სფეროში” - მასალები 

10 წიგნი ”როგორ ვასწავლოთ მოსწავ-
ლეებს კითხვა”  

 
*აღნიშნული სახელმძღვანელო იბეჭდება ნორ-
ვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს 
მხარდაჭერითა და დაფინანსებით. 
ამ პროექტის ფარგლებში ასევე იგეგმება 
აღნიშნული პუბლიკაციების დისტრიბუცია 
საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათ-
ლებლო სკოლასა და სხვა საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში. 
 
 
 

მეთოდური სახელმძღვანელოები  
 
პროექტის მიზaნიa:  

მეთოდური სახელმძღვანელოები დაეხმარება 
მასწავლებლებს, წიგნების ავტორებს და სხვა 
დაინტერესებულ პირებს სახელმძღვანელოს 
შექმნაში და უკეთესად სწავლებაში.  

პროექტის ამოცანები:  

ეროვნული სასწავლო გეგმის (ესგ) მიხედვით, 
სწავლა ნიშნავს ცოდნის შეძენას, უნარ-
ჩვევებისა და დამოკიდებულებების განვი-
თარებას.  

ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების 
ცენტრი გთავაზობთ მეთოდური სახელმძღვა-
ნელოების სერიას, რომელიც მოიცავს 
რეკომენდაციებს იმის შესახებ, თუ როგორ 
უნდა მოხდეს ზემოთ ჩამოთვლილი უნარ-
ჩვევების ეფექტური სწავლება და განვითარება.  

პროექტის მნიშვნელობა და აქტუალობა:  

ესგ-ს მიხედვით, ძირითადი აქცენტი მიმარ-
თულია უნარ-ჩვევების განვითარებაზე. ამ 
თვალსაზრისით, მეთოდური სახელმძღვანე-

ლოები იქნება სასარგელო საგანმანათლებლო 
რესურსი დაინტერესებული პირებისათვის. 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმას, 
რომ მეთოდური სახელმძღვანელოების შექ-
მნაში ჩართულნი არიან სხვადასხვა საგნობ-
რივი ექსპერტები. ამის შედეგად წიგნები 
მრავალფეროვანია, პრაქტიკულ ხასიათს 
ატარებს და შესაბამისად, დააკმაყოფილებს 
სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენლების 
გემოვნებას.  

განხორციელებული აქტივობები: 

2007 წელს გამოიცა პირველი მეთოდური 
სახელმძღვანელო “როგორ ვასწავლოთ მოსწავ-
ლეებს აზროვნება”, რომლის მიზანია სააზ-
როვნო უნარების განვითარებასთან დაკავში-
რებული მოსაზრებების მოწოდება (ტირაჟი 
10 000). წიგნში განხილულია ისეთი 
საკითხები, როგორიცაა აზროვნება და 
შემეცნება საკლასო გარემოში, ბლუმის 
ტაქსონომია და მისი გამოყენება სხვადასხვა 
სასწავლო დისციპლინებში, აზროვნების ზედა 
დონის უნარ-ჩვევების ამოქმედების მეთოდიკა, 
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დამაზუსტებელი შეკითხვების დასმის 
ხელოვნება, უნარ-ჩვევების ეტაპობრივი 
განვითარება, ბლუმის სააზროვნო დონეების 
შესაბამისი დავალებების შექმნა ძირითადი 
სიტყვების გამოყენებით. წიგნში მოცემულია 
პრაქტიკული რეკომენდაციები იმის შესახებ, 
თუ როგორ უნდა მოხდეს საკლასო გარემოში 
შეკითხვების ეფექტურად დასმა, რაც ხელს 
შეუწყობს მოსწავლის აზროვნების აქტივაციას.  

მეთოდური წიგნი უფასოდ გადაეცა ყველა 
რესურს ცენტრს და მასში შემავალ სკოლებს.  

ამჯერად მიმდინარეობს მუშაობა მეორე 
მეთოდურ სახელმძღვანელოზე “პრობლემაზე 
დაფუძნებული სწავლა”. მასში განხილულია 

ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორიცაა 
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლის მნიშ-
ვნელობა, პრობლემური ამოცანების გადაჭრის 
სტრატეგიები, პრობლემური ამოცანების ტი-
პები. წიგნში მოცემულია მრავალფეროვანი 
მაგალითები სხვადასხვა სასწავლო დისცი-
პლინებიდან.  

სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები:  

2008 წლის ივლისში გამოვა მეორე მეთოდური 
სახელმძღვანელო “პრობლემაზე დაფუძნე-
ბული სწავლა”. ასევე, დაგეგმილია სხვა მეთო-
დოლოგიური სახელმძღვანელოების მომზა-
დებაც. 

 

განმარტებითი ლექსიკონი განათლების სპეციალისტებისათვის 
 
პროექტის მიზნები:  

განმარტებითი ლექსიკონი პედაგოგებს, განათ-
ლების სპეციალისტებს, განათლების ფსიქო-
ლოგებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს 
გააცნობს იმ ძირითად ტერმინებს, რომლებიც 
გამოიყენება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, 
სასწავლო გეგმების პილოტირების და დანერ-
გვის ტრენინგ-პროგრამაში და, ზოგადად, 
უკავშირდება განათლების სისტემის რეფორმას 
და მის საფუძველზე განხორციელებულ 
სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე გაგებას.  
 
განმარტებითი ლექსიკონი განათლების სფე-
როში მოღვაწე სხვადასხვა პროფესიის ადა-
მიანებს დაეხმარება გამოყენებულ ლექსიკაში 
ერთნაირი მნიშვნელობები მიანიჭონ ყოველ 
ტერმინს. ეს მათ გაუადვილებთ სასწავლო 
მიზნების მიღწევას და ხელს შეუწყობს მათ 
შორის პროფესიული დიალოგის წარმართვას. 
ლექსიკონი ასევე, დაეხმარება მასწავლებლებს 
სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის მომზადე-
ბაში.  
 
პროექტის ამოცანები:  

დაგეგმილია ლექსიკონის სამ ნაწილად 
გამოშვება.  
 
ლექსიკონი სტრუქტურირებულია შემდეგნაი-
რად: ტერმინები დაჯგუფებულია ოთხ ძი-
რითად კატეგორიაში: უნარ-ჩვევები, თეო-

რიები, სასწავლო პროცესი და განათლების 
სისტემა. თითოეულ კატეგორიაში კი ტერ-
მინები დალაგებულია ანბანთრიგზე.  

 
პროექტის მნიშვნელობა და აქტუალობა:  

განმარტებითი ლექსიკონის შექმნის იდეა 
დაიბადა მასწავლებლებისგან წამოსული სურ-
ვილიდან – გაიგონ მეტი საგნმანათლებლო 
რეფორმის შესახებ და მხარი აუბან სწავლებისა 
და სწავლის თანამედროვე მოთხოვნებს. 

 
განხორციელებული აქტივობები: 

2007 წელს გამოიცა ლექსიკონის პირველი 
ნაწილი, რომელშიც განხილულია 120-მდე 
აქტუალური ტერმინი საგანმანათლებლო 
სფეროდან (ტირაჟი 10 000). ლექსიკონი უფა-
სოდ გადაეცა ყველა რესურს ცენტრს და მასში 
შემავალ სკოლებს. ამჯერად მიმდინარეობს 
მუშაობა ლექსიკონის მეორე ნაწილზე.  

 
სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები:  

2008 წლის ივლისში გამოვა ლექსიკონის მეორე 
ნაწილი, რომელშიც განხილული იქნება 100-
მდე ტერმინი. მეორე ნაწილში განსაკუთ-
რებული აქცენტი გაკეთდება განათლების სფე-
როში არსებულ თეორიებზე. ასევე დაგეგმილია 
ლექსიკონის მესამე ნაწილის გამოცემაც.  
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ბავშვთა ტოლერანტობის საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

პროექტის მიზნები და ამოცანები:  

ტოლერანტობის საგანმანათლებლო პროგრამა 
მიზნად ისახავს ბავშვებში ტოლერანტობის, 
თანადგომის, თანამშრომლობისა და კონ-
ფლიქტის მოგვარების უნარ-ჩვევების განვი-
თარებას, ჰუმანური ღირებულებების ჩამოყა-
ლიბებას. ამასთან, პროგრამა მიმართულია 
სკოლებში აკადემიური ინოვაციების განვი-
თარებისა და მრავალფეროვანი სასწავლო 
გარემოს ჩამოყალიბებისკენ. 
პროგრამა განკუთვნილია 9-
11 წლის ბავშვების (IV-V 
კლასელები), მათი პედა-
გოგების, მშობლებისა და 
აღმზრდელებისთვის. იგი 
ხელს უწყობს ზოგადი 
განათლების ეროვნული 
მიზნების მიღწევას.  
იგი რეკომენდებულია, რო-
გორც 1-წლიანი ფაკულტა-
ტური სასწავლო კურსი, 
სულ მცირე 36 აკადემიური საათის 
ხანგრძლივობით (1 სთ/კვირა) და მოიცავს 
როგორც საგაკვეთილო პროცესს, ისე 
კლასგარეშე აქტივობებს.  
 
განხორცილებული აქტივობები: 

2007 წლის ოქტომბრიდან ბავშვთა ტოლე-
რანტობის საგანმანათლებლო პროგრამა ხორ-
ციელდება ფედერაციის “გადავარჩინოთ ბავ-
შვები” და ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრის ერთობლივი ძალის-
ხმევით. 

 
ფედერაციისა და ცენტრის ერთობლივმა სამუ-
შაო ჯგუფმა (ბუბა ოჩიაური, ნინი ბესელია, 
ნინო ლორთქიფანიძე და გიორგი გახელაძე) 
შექმნა სახელმძღვანელო (მასწავლებლისა და 
მოსწავლის წიგნები) ”ჩვენი ეზოს ამბები”.  

2008 წლის მარტიდან სასწავლო წლის ბო-
ლომდე მიმდინარეობდა ფაკულტატური 
კურსის ნებაყოფილობითი გამოცდა საქართვე-
ლოს 22 საჯარო სკოლაში 1600-მდე მოსწავლეს-
თან. მათ სხვადასხვა გამოცდილება ჰქონდათ:  
გამოცდის მიმდინარეობისას თითოეულ 
სკოლაში განხორციელდა სამუშაო ჯგუფის 
წევრებისა და ფედერაციის წარმომადგენლების 
3 საკონსულტაციო-საინფორმაციო ვიზიტი 
(მარტი, აპრილი და მაისი - 2008წ.). 

გამოსაცდელად შერჩეული კლასების ყველა 
მოსწავლესა და მასწავლებელს უფასოდ 
გადაეცათ სახელმძღვანელოები. პროგრამაში 
ჩართული მასწავლებლებისგან მიღებულია 
სახელმძღვანელოებისა და პროგრამის 
მიმდინარეობის შეფასებები. 
 
სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები: 

გამოცდის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, 
სამუშაო ჯგუფის მიერ გაუმჯობესებული 
ბავშვთა ტოლერანტობის საგანმანათლებლო 
ფაკულტატური პროგრამისა და სასწავლო 
მასალების დანერგვა განხორციელდება 2008-
2009 სასწავლო წლის დასაწყისში (2008 წლის 
სექტემბერი-ნოემბერი) საქართველოს 30 
რაიონში.  
ფედერაცია ”გადავარჩინოთ ბავშვები”, 
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების 
ცენტრი და საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო სხვა დაინტე-
რესებულ ორგანიზაციებთან ერთად ტოლე-
რანტობის საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხელშესაწყობად შეიმუშავებენ და განახორციე-
ლებენ რეგულარულ დამატებით ღონისძიე-
ბებს (კონკურსები, ოლიმპიადა და ა.შ.).  
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სახელმძღვანელოების თარგმნის პროექტი 
 

პროექტის ამოცანა: 

ახალი საგანმანათლებლო სტანდარტების მი-
ხედვით ქართულ ენაზე შექმნილი სახელ-
მძღვანელოებისა და სასწავლო მასალების 
თარგმნა რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ 
ენებზე. 
 
პროექტის მიზანი: 

პროექტის მიზანია არაქართული სკოლების 
ჩართვა ქვეყნის ერთიან საგანმანათლებლო 
სივრცეში, რაც აუცილებელია საზოგადოებაში 
ეროვნული უმცირესობების ინტეგრირები-
სთვის. საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი 
ეთნიკური წარმომავლობის ბავშვი ჩვენი 
ქვეყნის სრულუფლებიან მოქალაქედ უნდა 
ჩამოყალიბდეს და კონკურენტუნარიანი უნდა 
იყოს, მიუხედავად იმისა, ქვეყნის რომელ 
მხარეში ან რომელ ენაზე მიიღო მან სასკოლო 
განათლება. ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება 
საქართველოში ერთიანი საგანმანათლებლო 
სტანდარტის შემოღება, რომელიც გან-
საზღვრავს 
სასწავლო 
პროცესს 
როგორც 
ქართულ, 
ისე არაქარ-
თულ სკო-
ლებში. 
შესაბამი-
სად, აუცი-
ლებელია 
არაქარ-
თული სკო-
ლების თა-
ნამედროვე 
სახელ-
მძღვანელოებითა და სხვა სასწავლო მასა-
ლებით უზრუნველყოფა, რაც ხორციელდება 
კიდეც თარგმნის პროექტის ფარგლებში. 
 
 განხორციელებული აქტივობები: 

თარგმნის პროექტის პირველი ეტაპი დაიწყო 
2006 წლის ივნისში. ითარგმნა პირველი, 
მეშვიდე და მეათე კლასების სახელმძღვა-
ნელოები (სულ 22 დასახელების წიგნი), 

რომლებმაც პილოტირება გაიარეს ქვეყნის 
მასშტაბით შერჩეულ 10 სომხურ, 10 აზერ-

ბაიჯანულ 
და 10 რუ-
სულ სკო-
ლაში.  
2007 წლის 

ზაფხულში 
დაიწყო ამ სა-
ხელმძღვანე

ლოების 
სრულფასო–

ვან წიგნებად 
დაბეჭდვა. 

დღეისათვის 
მათი აბსო-

ლუტური 
უმრავლესო-

ბა უკვე გამოცემულია და წიგნის ბაზარზეა 
გატანილი. 
2007 წლის ზაფხული-დანვე დაიწყო პროექტის 
მეორე ეტაპი, რომელიც მეორე, მერვე და 
მეთერთმეტე კლასების სახელმძღვანელოების 
თარგმნას ითვალისწინებს (სულ 19 
დასახელების წიგნი). მიმდინარე სასწავლო 
წლის მანძილზე ხდებოდა მათი ნაწილ-ნაწილ 
შეტანა საპილოტე სკოლებში. ზაფხულიდან 
დაიწყება უკვე მთლიანად თარგმნილი 
სახელმძღვანელოების წიგნებად ბეჭდვა-
გამოცემის პროცესი. 
 
 
პარტნიორები: 

თარგმანს ასრულებს "სტრატეგიისა და გან-
ვითარების ინსტიტუტი". 
პროექტი ხორციელდება გენერალური სპონ-
სორის "საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუ-
ფისა" და სპონსორის "ბანკი რესპუბლიკას" 
ფინანსური მხარდაჭერით. 
 
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და თანა-
მედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტის 
შესაბამისი სახელმძღვანელოების შექმნის 
კვალდაკვალ გაგრძელდება მათი ეროვნული 
უმცირესობების ენაზე თარგმნის პროცესი, 
რათა არაქართული სკოლები სრულფასოვნად 
იყვნენ ჩართულნი ქვეყანაში მიმდინარე 
განათლების რეფორმაში. 
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ინკლუზიური განათლება 
 

პროექტის მიზანი: 

პროექტი მიზნად ისახავს დედაქალაქის ათ 
სკოლაში ინკლუზიური სწავლების დანერგვას 
და ამისათვის აუცილებელი პროცედურების 
სახელმწიფო ორგანიზაციებისათვის გაცნობას. 
ასევე პროექტის მსვლელობისას და მისი 
დასრულების შემდეგ მიღებული გამოცდი-
ლების გათვალისწინებით ინკლუზიური 
განათლების სახელმწიფო პოლიტიკისა და 
სტრატეგიის ჩამოყალიბებას. 
 
ინკლუზიური განათლება გულისხმობს შემ-
დეგი ჯგუფების ჩართვას სასკოლო ცხოვ-
რებაში: 

• შეზღუდული შესაძლებლობებისა და 
შეფერხებული განვითარების  მქონე 
ბავშვები; 

• ეთნიკური უმცირესობების წარმომად-
გენელები; 

• მაწანწალა და უსახლკარო ბავშვები;  
• ემოციური, ქცევის და მეტყველების 

პრობლემების მქონე ბავშვები. 
• სოციალური პრობლემების მქონე 

ბავშვები; 
• გენდერული ნიშნით გარიყული 

მოსწავლეები. 
 

განხორცილებული აქტივობები: 

სკოლების შერჩევა 
პროექტის პირველ ეტაპზე გეოგრაფიული 
განაწილების პრინციპით შეირჩა დედაქალაქის 
ათი სკოლა: 
 
სკოლა  მისამართი 

21 მთაწმინდა-კრწანისი; პეტრიაშვილის 7 
67 მთაწმინდა-კრწანისი; ლესელიძის 25 

130 დიდუბე-ჩუღურეთი; დიღმის მასივი 
1V კვარტალი 

24 დიდუბე -ჩუღურეთი; ბაქოს ქ. #1 
10 გლდანი-ნაძალადევი; ც. დადიანის 186 

180 ისან-სამგორი; ვარკეთილი-3, III-ა მკ-
რნი 

87 ისან-სამგორი; ქეთევან წამებულის 
გამზირი 90ა 

60 ვაკე-საბურთალო; ყაზბეგის პრ. #39 

181 გლდანი-ნაძალადევი; მუხიანის IVბ 
მ/რ 

160 გლდანი-ნაძალადევი; ფ. 
მოსულიშვილის #1N 

ტრენინგები 
ნორვეგიელმა ექსპერტებმა ჩაატარეს ტრენინ-
გები ტრენერებისათვის, რის შედეგადაც 
მომზადდა შემდეგი სატრენინგო მოდულები: 

• კლასის მენეჯმენტი, განათლების 
ინდივიდუალური გეგმა, მშობლებთან 
ურთიერთობა; 

• სმენის და მხედველობის დარღვევები; 
• ქცევითი დარღვევები (ADHD); 
• სწავლის უნარის დაქვეითება. 

აღნიშნული მოდულების მიხედვით, პედაგო-
გებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენ-
ლებისათვის მოეწყო ტრენინგები მონაწილე 
სკოლებში. 
არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით, 
მიმდინარეობს ინკლუზიური განათლების 
სახელმძღვანელოზე მუშაობა, რომლის გამო-
ცემა და გავრცელება დაგეგმილია 2008-2009 
სასწავლო წლის დასაწყისისათვის. 
 
მულტიდისციპლინური გუნდი 
სკოლების კვალიფიციური დახმარების მიზ-
ნით შეიქმნა მულტიდისციპლინური გუნდი 
შემდეგი შემადგენლობით: 

• სპეც. განათლების კონსულტანტი; 
• ფსიქოლოგი; 
• ლოგოპედი;  
• ოკუპაციური თერაპევტი;  
• ნევროლოგი. 

 
ფიზიკური გარემოს ადაპტაცია 

დედაქალაქის 10 საჯარო სკოლაში იქნა 
გადაჭრილი  შეზღუდული შესაძლებლო- 
 ბების მქონე პირთა შეუფერხებლად შეღწევისა 
და გადაადგილების პრობლემა. 
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შესაბამისი სტანდარტების გათვალისწინებით 
მოეწყო, როგორც შიდა, ისე გარე პანდუსები, 
გადაკეთდა ტუალეტები და კლასებში 
შესასვლელი კარები. 
სკოლებში მოეწყო და შესაბამისი ინვენტარით 
აღიჭურვა რესურსცენტრები, რომლებიც 
გაკვეთილების მიღმა მოსწავლეებთან ინდივი-
დუალური ან ჯგუფური მუშაობის დამატებით 
საშუალებას იძლევა. 
რესურსცენტრების მოწყობა მოხდა, როგორც 
საერთო საჭიროებების, ისე სკოლების ინდი-
ვიდუალური საჭიროებების გათვალისწი-
ნებით. 
მთლიანობაში, აღნიშნული კომპონენტის 
განხორციელებამ სკოლებს საშუალება მისცა, 
უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე მოსწავლეთა ნაწილობრივი ან მთლიანი 
ჩართვა სასწავლო პროცესში, შეზღუდვებისა 
და საჭიროებების გათვალისწინებით. 
 
საინფორმაციო კამპანია 
პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა საინფორ-
მაციო კატალოგი, ბროშურა, პოსტერი, 
 მოეწყო შეხვედრები მას-მედიის წარმომად-
გენელთათვის. 
 

 
 

პარტნიორები 

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიე-
რების სამინისტრო; 

• ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის 
სამინისტრო; 

• განათლებისა და ტრენინგების 
ნორვეგიის დირექტორატი; 

• განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვის 
და მართვის საერთაშორისო ინსტი-
ტუტი; 

• კოალიცია შეზღუდული შესაძლებ-
ლობის მქონე პირთა განათლე-
ბისათვის; 

• კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრე-
ბისათვის. 
 

სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები: 

პროექტის სამომავლო მიზანია ხელი შეუწყოს 
საქართველოს ხუთ რეგიონში ინკლუზიური 
განათლების დანერგვასა და მის შემდგომ 
პოპულარიზაციას. შესაბამისად, უახლოეს 
მომავალში, სხვადასხვა კრიტერიუმების 
საფუძველზე, პროექტის ფარგლებში მოხდება 
საჯარო სკოლების შერჩევა და შემდგომში 
მათი ადაპტაცია; საზოგადოების ინფორმი-
რებულობის ხარისხის გაზრდა; მასწავლებ-
ლების და შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე ბავშვთა მშობლების გადამზადება და 
მათთვის სპეციალურად მომზადებული 
სატრენინგო მოდულების შეთავაზება; ასევე, 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
მოსწავლეთა განათლების პრინციპებისა და 
ინკლუზიური სწავლების ძირითად დანიშ-
ნულებასთან დაკავშირებით, საგანმანათ-
ლებლო რესურსცენტრების, სახელმწიფო 
ორგანოების თანამშრომელთა ტრენინგებით 
უზრუნველყოფა; რეგიონულ დონეზე, უმაღ-
ლეს სასწავლებლებში სამუშაო შეხვედრების 
ჩატარება. 

პროექტის ფარგლებში იგეგმება ინკლუზიური 
განათლების დანერგვასთან მიმართებაში 
საზაფხულო სკოლის მოწყობა და შესაბამისი 
ღონისძიებების განხორციელება, ასევე აღნიშ-
ნულ სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების 
გაზიარებაც. 
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დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის სკოლის მასწავლებლის 
საგნობრივი სტანდარტი 
 
პროექტის მიზანი 

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის 
სკოლის მასწავლებლის საგნობრივი სტან-
დარტის შექმნა. სტანდარტი განსაზღვრავს, თუ 
რა უნდა იცოდეს და რა უნდა შეეძლოს საგნის 
კომპეტენტურ მასწავლებელს. აღნიშნული 
დოკუმენტი: 
•  დაეხმარება მასწავლებლებს პროფესიულ 
სრულყოფაში;  
• მისცემს გეზს უმაღლესი სასწავლებლების 
განათლების ფაკულტეტებს პროგრამებზე 
მუშაობისას; 
• განსაზღვრავს სასერტიფიკაციო გამოცდე-
ბის პროგრამას. 
 
 
 
განხორციელებული აქტივობები 

საგნობრივი სტანდარტების შექმნისას ეროვ-
ნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენ-
ტრის ექსპერტები თანამშრომლობდნენ საკონ-
სულტაციო საბჭოებთან, რომლის შემადგენ-
ლობაში შედიოდნენ: ილია ჭავჭავაძის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების 
ფაკულტეტის ლექტორები, გამოცდების 
ეროვნული ცენტრის ექსპერტები, სკოლების 
მასწავლებლები. 
 

 
სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები: 

სტანდარტების სამუშაო ვერსიები გადაეგზავ-
ნებათ სკოლებს განხილვისა და კომენტი-
რებისათვის. შემოსული შენიშვნებისა და 
რჩევების საფუძველზე სტანდარტში შევა 
ცვლილებები.  
საბოლოოდ, სტანდარტს გამოიყენებენ სკო-
ლები და უმაღლესი სასწავლებლები. ის იქნება 
მასწავლებლის, როგორც მაძიებლის თეო-
რიული ცოდნისა და პრაქტიკული საქმიანობის 
შეფასების ამოსავალი დოკუმენტი. სტან-
დარტის საფუძველზე შეიქმნება საგამოცდო 
პროგრამები და შედგება ტესტები მასწავ-
ლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდისათვის. 
აგრეთვე, მნიშვნელოვანი იქნება სტანდარტის 
მოთხოვნების გათვალისწინება სკოლების 
აკრედიტაციის პროცესში. ამ სტანდარტის 
საფუძველზე შეიქმნება პროფესიული  ლიტე-
რატურა, რომელიც დაეხმარება მასწავ-
ლებლებს სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის 
მომზადებასა და პროფესიულ განვითარებაში. 
დაბოლოს, მასწავლებელი  სტანდარტს საკუ-
თარი ცოდნისა და პრაქტიკის დასახვეწად 
გამოიყენებს. 
ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს მასწავლებელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ, 
ბიძგს მისცემს განათლების სისტემის რეფორ-
მირების პროცესს. 
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უცხოური ენების დისტანციური სწავლების პროგრამა 
 
პროექტის მიზნები და ამოცანები 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს სსიპ საქართველოს განათლების 
სისტემაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის 
ფონდი “ირმის ნახტომი” ეროვნული სასწავლო 
გეგმებისა და შეფასების ცენტრთან ერთად 
ახორციელებს უცხოური ენების დისტანციური 
სწავლების პროგრამას, რომლის მიზანია:  
• საქართველოს თითოეული მოქალა-
ქისათვის ხარისხიან განათლებაზე თავი-
სუფალი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 
• განათლების სისტემის მოდერნიზაცია და 
ახალი ტიპის კომპეტენციების განვითარება. 
• ვებ ორიენტირებული და მართვადი 
დისტანციური სასწავლო პროგრამების მიღება 
(content+software). 
• ვირტუალური საგანმანთლებლო გარემოს / 
პლატფორმის ფორმირება.  
• ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლო-
გიების (ICT) გამოყენება უცხოური ენების 
სწავლებაში. 
• ICT – ტევადი საგანმანათლებლო გარემოს 
ფორმირება. 
 
 
პროექტის მდგომარეობა ამ ეტაპისათვის 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს სსიპ საქართველოს განათლების 
სისტემაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის 
ფონდმა “ირმის ნახტომი” და ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის 
ექსპერტებმა დისტანციური სწავლების 
საერთაშორისო გამოცდილების გათვალის-
წინებით, 2008 წლის მარტში შეიმუშავეს 
ინგლისური ენის ელექტრონული სწავლების 
განხორციელების სამოქმედო გეგმა. განი-
საზღვრა უცხოური ენის დისტანციური 
სწავლების კურსის შეფასების კრიტერიუმები, 
რომელთა საშუალებით შესაძლებელია ე-
კურსის პარამეტრების იდენტიფიცირება 
ეროვნულ სასწავლო გეგმებთან როგორც 
შინარსობრივი, ისე მეთოდოლოგიური 
თვალსაზრისით.   

მოცემულ ეტაპზე ხდება ე-კურსის შესწავლა / 
გაანალიზება არსებული კრიტერიუმების 
საფუძველზე. მომზადდა სატენდერო განა-
ცხადი სკოლებისათვის ინგლისური ენის 
დისტანციური სწავლების კურსის შერჩევს 
თაობაზე.  
 
სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები 

პროექტის განხორციელების მომდევნო ეტაპზე 
იგეგმება სასურველი პროდუქტის შერჩევა 
ტენდერის საფუძველზე წარმოდგენილი 
მასალიდან. მომდევნო, დისტანციური 
სწავლების დანერგვის ეტაპი ითვალისწინებს 
სკოლებში ტექნიკური ბაზის გამართვას, 
მასწავლებელთათვის სატრენინგო კურსის 
მომზადებასა და ტრენინგების ჩატარებას 2008 
წლის დეკემბერში. მომდევნო საფეხურზე 
გათვალისწინებულია პროგრამის პილოტირება 
წინასწარ შერჩეულ სკოლებში, საბოლოო 
შედეგების შეფასება და ექსპერტიზა, რის 
შედეგადაც მოხდება პროდუქტის შესყიდვა 
მის პრაქტიკულად გამოყენებისათვის.  
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სკოლამდელი განათლება 
 
პროექტის მიზნები და ამოცანები: 

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის 
პროექტი 2008 წელს დაიწყო და მიზნად 
ისახავს სკოლამდელი განათლების მომსა-
ხურების ხარისხის უზრუნველყოფას და მასზე 
საყოველთაო ხელმისაწვდომობას. პროექტის 
ამოცანაა სკოლამდელი განათლების სახელ-
მწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა, სკოლამდელი 
სექტორის დახმარების სტრატეგიის შემუშავება 
და მისი განხორციელება, აგრეთვე, საზო-
გადოების უკეთ ინფორმირებას. 
 
განხორციელებული აქტივობები: 

სკოლამდელ ასაკში ბავშვის სწავლების და 
განვითარების სტანდარტების შექმნის მიზნით 
ცენტრში მოიწვიეს ადრეულ ასაკში ბავშვის 
განვითარების და ბავშვის ჯანმრთელობის 
სპეციალისტთა და ექსპერტთა ჯგუფები. 
სპეციალისტთა ჯგუფმა შექმნა ადრეულ ასაკში 
ბავშვის განვითარების და სწავლების სტან-
დარტების დოკუმენტი, რომელიც შეამოწმა 
ექსპერტთა ჯგუფმა. სტანდარტების შემუშა-
ვების პროცესში სპეციალისტებმა იხელ-
მძღვანელეს ბავშვის განვითარების შესახებ 
არსებული თანამედროვე ლიტერატურით და 
გამოიყენეს ეროვნული და საერთაშირისო 
გამოცდილებები ბავშვის აღზრდის, სწავლე-
ბისა და განვითარების სფეროში.  
სტანდარტების დოკუმენტი აერთიანებს 
ინფორმაციას დაბადებიდან 6 წლამდე ასაკის 
ბავშვის ქცევის, უნარების, ცონდისა და 
განვითარების შესახებ. სტანდარტების 
დოკუმენტი ფართო დანიშნულებისაა და 
საშუალებას მისცემს მასწავლებლებს, მშობ-
ლებს და ბავშვზე მზრუნველებს, უკეთ 
ჩასწვდნენ ბავშვის განვითარების დინამიკას 
და ხელი შეუწყონ ბავშვის მრავალმხრივ 
განვითარებას. სწორედ ამ მიზნით მოხდა 
სტანდარტების განსაზღვრა ისეთ სფეროებში, 
როგორებიცაა სწვლისადმი მიდგომა, 
შემეცნებითი განვითარება და განათლება, 
ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება, 
სოციალურ-ემოციური განვითარება.  
სტანდარტების დოკუმენტი გახლავთ საფუძ-
ველი იმ ინიციატივებისა და სიახლეებისა, 
რომელთა განხორციელებაც დაგეგმილია სკო-
ლამდელი განათლების სფეროს გაუმჯო-
ბესების მიზნით. კერძოდ, ეს დოკუმენტი 
იქნება სახელმძღვანელო მასალა მათთვის, 
ვინც შექმნის მასწავლებლის სტანდარტს და 

მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლების 
პროგრამებს.  
სტანდარტების დოკუმენტის სამუშაო ვარიან-
ტი განიხილეს არა მხოლოდ ადგილობრივმა 
ექსპერტებმა ფსიქოლოგიის, ადრეულ ასაკში 
ბავშვის განვითარების, სამედიცინო სფეროს 
დარგში, არამედ ამერიკის შეერთებული შტა-
ტების კოლუმბიისა და იელის უნივერსიტეტის 
სპეციალისტებმაც.  
საერთაშორისო დონის ექსპერტმა ლინ კაგანმა 
შეამოწმა სტანდარტების დოკუმენტის სამუშაო 
ვარიანტი და ჩაატარა სამუშაო შეხვედრები 
სტანდარტებზე მომუშავე სპეციალისტების 
ჯგუფთან. მანვე ადრეულ ასაკში ბავშვის 
განვითარების საკითხებზე მომუშავე ექსპერ-
ტებსა და სპეციალისტებს ჩაუტარა ტრენინგი 
სტანდარტების მნიშვნელობის თაობაზე, თუ 
როგორ ხდება ადრეულ ასაკში ბავშვის განვი-
თარების სტანდარტების ქვეყნის მასშტაბით 
დანერგვა სკოლამდელი განათლების მომსა-

ხურების სფეროში. სტანდარტების დოკუმენტი 
სარეკომენდაციო ხასიათისაა და ფართო 
აუდიტორიისთვისაა შედგენილი. დოკუმენტი 
მზად არის ეროვნულ დონეზე განხილვისა და 
დამტკიცებისათვის. ამ მიზნით დაიწყო 
სტანდარტების დოკუმენტის გავრცელება 
ქვეყნის მასშტაბით, რაც სასწავლო წლის 
ბოლოსთვის დასრულდება. 
სტანდარტების დოკუმენტის შექმნის პარალე-
ლურად მიმდინარეობდა სკოლამდელი განათ-
ლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტის 
შემუშავება.  დოკუმენტი გადმოსცემს საყო-
ველთაოდ აღიარებული ბავშვთა უფლებების 
დაცვის დოკუმენტებში გადმოცემულ 
(ასახულ) პრინციპებს. მასში ასახულია 
ეროვნული ხედვა, მისწრაფებები და მოლო-
დინი სკოლამდელი განათლების შესახებ. 
მიმდინარეობს დოკუმენტის განხილვა ფართო 
საზოგადოების წარმომადგენლებთან, რათა 
მოხდეს მასში ჩამოყალიბებული მისწრაფე-
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ბების, მოლოდინის, სურვილების საყოველ-
თაოდ აღიარება და დამტკიცება. 
პროექტი თანამშრომლობს ადგილობრივი 
თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან 
ქვეყნის მასშტაბით და აგროვებს ინფორმაციას 
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში 
ბავშვთა ჩართულობის შესახებ. 
 
პროექტის პარტნიორები:  

2007 წელს ბავშვებთან მომუშავე პროფესიო-
ნალებსა თუ მომვლელებს შორის ცოდნისა და 
გამოცდილების დეფიციტის აღმოფხვრისა და 
ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების 
ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების მიზნით, 
საქართველოს პარლამენტში, ”იუნისეფის” 
დახმარებით შეიქმნა ადრეული ასაკის ბავშვთა 
განვითარების ეროვნული ალიანსი. ალიანსში 
შედიან სხვადასხვა სამინისტროების, სამეც-
ნიერო წრეების, პროფესიული ასოციაციების, 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზა-
ციების წარმომადგენლები და განვითარების 
სფეროში მომუშავე უცხოელი პარტნიორები. 
ალიანსმა შეიმუშავა ადრეულ ასაკში ბავშვთა  
განვითარების სტრატეგია, რომელშიც განი-
საზღვრა არაერთი აქტივობა ადრეულ ასაკში 
ბავშვთა აღზრდისა და განათლების 
გასაუმჯობესებლად. სკოლამდელი განათ-
ლების მხარდაჭერის პროექტი ამ სტრატეგიის 
ნაწილია და ის ცენტრის ხელმძღვანელობით 

ხორციელდება. ცენტრი თანამშრომლობს რო-
გორც ალიანსთან, ისე არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციებთან, უმაღლესი განათლების ცენ-
ტრებთან, ადგილობრივი თვითმმართველო-
ბებისა და საზოგადოების წარმომადგენ-
ლებთან. 
 
პროექტის სამომავლო გეგმები:  

პროექტი უახლოეს მომავალში გეგმავს სკო-
ლამდელი განათლების სექტორის განვი-
თარების პოლიტიკის ეროვნული დოკუმენტის 
შემუშავებას და მის დამტკიცებას. ეროვნულ 
დოკუმენტში წარმოდგენილი იქნება ინფორ-
მაცია იმ მექანიზმების შესახებ, რომელსაც 
სახელმწიფო შეიმუშავებს ან შეუწყობს ხელს 
სკოლამდელი განათლების სექტორში მომსა-
ხურების გასაუმჯობესებლად.  
პოლიტიკის დოკუმენტი შეეხება ისეთ 
საკითხებს, როგორებიცაა სკოლამდელი განათ-
ლების სექტორში მრავალფეროვანი მომსახუ-
რების ტიპების შექმნა, სოციალურად დაუ-
ცველი მოსახლეობისათვის სკოლამდელი 
განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ-
ყობა.  
პროექტი უახლოეს მომავალში აპირებს 
ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარებისა და 
სწავლების სტანდარტების დანერგვისათვის 
საჭირო საქმიანობების დაგეგმვას და 
განხორციელება.  

გაზეთი "დიალოგი" 
 
გაზეთი "დიალოგი" უკვე მეორე წელია 
გამოდის. 2007-2008 სასწავლო წელს გამოიცა 10 
ნომერი. "დიალოგი" აღმოჩნდა კომუნიკაციის 
ეფექტური ფორმა, რაც სკოლის ადმი-
ნისტრაციას, მასწავლებლებს, მშობლებს, 
მოსწავლეებს უშუალოდ აძლევს საშუალებას 
შეკითხვებით მიმართონ ჩვენი ცენტრის 
ექსპერტებს, გაუზიარონ მათ თავიანთი 
ხედვები და მიიღონ მათგან პასუხები. ეს 
შეკითხვები ცენტრში მომუშავე სპეცია-
ლისტებსაც ეხმარებათ გაიგონ, რა არის 
პრობლემატური საკითხები, რა საჭიროებს მეტ 
განმარტებას და რა არის შესაცვლელი. წელს 
გადაწყდა "დიალოგის" თარგმნა სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე საქართველოს იმ 
რეგიონებისთვის, სადაც მოსახლეობა 
ნაკლებად ფლობს სახელმწიფო ენას, მაგრამ 
მათთვისაც აუცილებელია ფეხი აუწყონ 
საგანმანათლებლო სისტემაში მიმდინარე 
რეფორმებს.  

აღსანიშნავია, რომ ”დიალოგი” განკუთვნილი 
იყო როგორც საჯარო, ისე კერძო 
სკოლებისთვის. ის საგანმანათლებლო 
რესურსცენტრების დახმარებით უკლებლივ 
ყველა სკოლას უსასყიდლოდ მიეწოდებოდა.  

 
თითოეული ნომრის გამოცემისათვის 
შეკითხვები შეგროვება ხდებოდა სხვადასხვა 
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გზით (რესურსცენტრები, ელექტრონული 
ფოსტა, ტრენინგები, ტელეფონი, ფოსტა). 
ხდებოდა მათი დახარისხება და ამის შემდეგ 
მუშავდებოდა პასუხები.  
კითხვებზე პასუხი "დიალოგის" ძირითადი 
ტექსტია, თუმცა გაზეთი ასევე შეიცავს 
სასარგებლო რჩევებს და მეთოდების აღწერას 
მასწავლებლებისთვის. ორწლიანი პრაქტიკის 
მანძილზე რედაქციაში დაგროვდა 
რეკომენდაციები და მეთოდური მითითებები.  
მასალა განთავსდა ცენტრის საიტზე, დალაგდა 
თემატურად, რაც უფრო აადვილებს მასალის 
მოძიებას და ზრდის მკითხველთა 
აუდიტორიას (www.ganatleba.org). მისი 
მეშვეობით შესაძლებელია კითხვების 
მოწოდებაც და შესაბამისი პასუხების მიღებაც. 

ის, რომ "დიალოგი" კომუნიკაციის 
წარმატებული ფორმაა, ამაზე მეტყველებს 
სკოლებიდან მოსული ასობით კითხვა, მათი 
მოთხოვნა გაზეთის ტირაჟის გაზრდაზე, 
სკოლებში გამოკრული გაზეთები და ა.შ. 
შთამბეჭდავია "დიალოგის" ვიზიტორთა 
რაოდენობა ვებ-გვერდზე.  
დიალოგის მეშვეობით მოხერხდა სწავლებისა 
და სკოლის მართვის მრავალი ახალი 
პრინციპის უკეთ გაცნობიერება, სიახლეების 
გაზიარება, საკამათო საკითხის გადაწყვეტა და 
სხვა. 
”დიალოგის” გამოცემა გაგრძელდება მომა-
ვალშიც. 

 

ქართული, როგორც მეორე ენა 
 
პროექტის მიზანი: 

• ქართულის, როგორც მეორე ენის 
საგნობრივი პროგრამის შემუშავება იმ 
არაქართულენოვანი მოსწავლეებისათვის, 
რომლებიც სწავლობენ ქართულს, როგორც 
სახელმწიფო ენას. 

• ხელი შეუწყოს სრულფასოვანი მოქალაქის 
აღზრდას, რომელიც შეძლებს სამოქალაქო 
საზოგადოებაში ინტეგრაციას და საკუ-
თარი წვლილის შეტანას მის განვითა-
რებაში. 

• უზრუნველყოს ქართული კულტურის 
შესწავლა და პატივისცემა. 

• ხელი შეუწყოს სახელმწიფოებრივი 
აზროვნების ჩამოყალიბებას; სახელმ-
წიფოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური 
ჯგუფის სოციოკულტურულ თავისებუ-
რებათა დაფასებას და პატივისცემას; 
სოციოკულტურული მრავალფეროვნების 
მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების 
გამოვლენას. 

• უზრუნველყოს დამოუკიდებლად ქარ-
თული ენის ცოდნის შემდგომი გაღრმავება 
და გამდიდრება. 

 
 
განხორციელებული აქტივობა: 

ამ ეტაპისათვის შემუშავებულია დაწყებითი (I-
II კლასები) და საბაზო საფეხურების სასწავლო 
პროგრამა. შესაბამისად, I-II კლასების 
სასწავლო პროგრამა უკვე გადაცემულია 
გამოსაცემად, ხოლო საბაზო საფეხურის სას-

წავლო პროგრამის სამუშაო ვერსია გადა-
ეგზავნათ ცენტრის ექსპერტებს შემდგომი 
განხილვისა და კომენტარებისათვის. შემო-
სული შენიშვნებისა და რჩევების გათვა-
ლისწინებით, საბაზო საფეხურის სასწავლო 
პროგრამაში შევა ცვლილებები.  
• პროგრამა შედგება ორი ძირითადი 

ნაწილისაგან: სტანდარტი და პროგრამის 
შინაარსი. 

• სტანდარტი  შედგება სამი ძირითადი 
კომპონენტისაგან: მიმართულება, შედეგი, 
ინდიკატორი. 

• დაწყებითი საფეხურის პროგრამის 
შინაარსში მოცემულია სამეტყველო 
ფუნქციები შესაბამისი ენობრივი კონ-
სტრუქციებითა და ენობრივი ფორ-
მულებით, ასევე გრამატიკული მასალა და 
სარეკომენდაციო ლექსიკა.  

• საბაზო საფეხურის პროგრამის შინაარსში 
ყოველი კლასის ბოლოს მოცემულია 
მხოლოდ პრიორიტეტული სამეტყველო 
ფუნქციები შესაბამისი ენობრივი 
კონსტრუქციებით, ფორმულებითა და 
ძირითადი გრამატიკული საკითხებით. 
  

 
პროექტის სამომავლო გეგმები: 

პროგრამა ხელს შეუწყობს ავტორებს სახელ-
მძღვანელოების შექმნაში, რაც თავის მხრივ, 
უზრუნველყოფს ქართული ენის ეფექტური 
სწავლების პროცესს. 
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საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის აღჭურვილობა 
 
პროექტის მიზნები და ამოცანები 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისას, 
ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, არსებითი 
მნიშვნელობა ენიჭება შემეცნების პროცესში 
მოსწავლის აქტიურად ჩართვას. ეს მოსწავლეს 
საშუალებას მისცემს, მიღებული ცოდნა და 
შეძენილი უნარ-ჩვევები კონკრეტულ  სიტუაციას 
მიუსადაგოს,  პრაქტიკულად გამოიყენოს და 
გადაჭრას მის წინაშე მდგომი პრობლემა. ამ მიზნის 
მისაღწევად  საჭირო ცოდნის მიღება და უნარ-
ჩვევების  განვითარება სწავლების პროცესის 
გარდაქმნას მოითხოვს. კერძოდ, მოსწავლეს 
შესაძლებლობა უნდა მიეცეს, ისწავლოს კეთებით. 
ამისთვის საჭიროა, სკოლების აღჭურვა 
კვლევისთვის საჭირო ხელსაწყო-დანადგარებით. ამ 
პრობლემის გადაჭრის მიზნით, გადაწყდა 
ეროვნული სასწავლო გეგემებისა და შეფასების 
ცენტრის თაოსნობით სკოლების მომსახურების 
ახალი სისტემის  შექმნა, რომელიც გულისხმობს 
სკოლებისთვის მათი მოთხოვნილების შესაბამისი 
ლაბორატორიული აღჭურვილობით უფასო 
სარგებლობის შესაძლებლობის მიცემას.    
 
პროექტის განხორციელება 

ზემოაღნიშნული ამოცანის გადასაჭრელად საჭირო 
აღჭურვილობის შესაძენად 2007 წელს გამოცხადდა 
ტენდერი ფიზიკაში, ბიოლოგიასა და ქიმიაში 
სასკოლო ლაბორატორიების აღჭურვილობის 
მოწოდებაზე.  
ტენდერში გამარჯვებულებმა 2008 წელს 
მოგვაწოდეს შესაბამისი აღჭურვილობა, რომელიც  
განაწილდა და განთავსდა რესურსცენტრებში. 
ყოველ რესურსცენტრს გადაეცა ერთი, მაქსიმუმ, 
ორი სრული კომპლექტი.  ყოველ კომპლექტში 
გაერთიანებულია თითოეული საგნისთვის 
სასწავლო თემატიკის შესაბამისად შედგენილი 22 
ქვეკომპლექტი.  
 

 

 
  
იმისათვის, რომ სკოლები  სრულად იყვნენ 
ინფორმირებული შექმნილი სამსახურისა და მისი 
მომსახურებით სარგებლობის წესების შესახებ,  
ეროვნული სასწავლო გეგემებისა და შეფასების 
ცენტრის თაოსნობით გადაწყდა გამოიცეს ბუკლეტი, 
რომელიც შეიცავს დაწვრილებით ინფორმაციას 
საგნობრივი კომპლექტების შედგენილობის შესახებ, 
აგრეთვე, ყველა იმ დოკუმენტის ნიმუშს, რომელიც 
უნდა შეავსოს "დამქირავებელმა" სკოლამ 
რესურსცენტრიდან მისთვის საჭირო 
კომლექტის/ქვეკომპლექტის გატანისას.    
 
სამომავლო პერსპექტივები 

აღნიშნული პროექტის წარმატებით განხორციელება 
ხელს შეუწყობს მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს, 
რომ საბუნებისმეტყველო საგნების შესწავლის 
პროცესი უფრო საინტერესო, სახალისო და 
შედეგიანი გახდეს.   
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ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ძირითადი თანამშრომლები 
 

თანამშრომელი საქმიანობა განათლება გამოცდილება 
სიმონ  
ჯანაშია 

ცენტრის დირექტორი ჰარვარდის უნივერსიტეტის, 
განათლების სკოლა - MA; 
თსუ - ისტორიის ფაკულტეტი 

ამერიკული აკადემია თბილისში; 
ქართული სასწავლებელი; 
თსუ - საქ. ისტორიის კათედრა 

ნიკა  
მალაზონია 

პროექტების მენეჯერი კრისტიან ალბრეხტის უნივერსიტეტი;     
ჰამბურგის ეკონომიკური კოლეჯი;  
 სტუ- საერთაშორისო სამართალი 

CENN 
ESCA 
Selected Sound GmbH & Co KG  

ნატალია 
გოძიაშვილი 

ფინანსური მენეჯერი ACCA, - საერთაშორისო ბუღალტერთა 
ასოციაციის წევრი UK - აკრედიტ. 
ფინანსისტი 
თსუ - ფიზიკის ფაკულტეტი 

სახელმწიფო კანცელარია, 
თბილკომბანკი, 
განათლების პროექტის 
საკოორდინაციო ცენტრი  

მანანა  
კვირკველია 

თანაშემწე, ხარისხის 
მენეჯერი 

თსუ - დ/ე ფაკულტეტი - ანგლისტიკა, 
MA, BA; 

Lingua House  
 

შორენა 
საძაგლიშვილი 

შეფასების 
მიმართულების 
კოორდინატორი 

თსუ, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. 
კოლუმბიის უნივერსიტეტი, - MSc 
სოციალურ მეცნიერებებში.  
PhD ფსიქოლოგიაში  

ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი, სოც. 
სამუშაოს სამაგისტრო პროგრამა, 
Every Child, World Vision, Columbia 
University –Research Center 

ნანა  
დალაქიშვილი 

დანერგვის 
მიმართულების 
კოორდინატორი 

თსუ -ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 
სთრათკლაიდის უნივერსიტეტი 
გარემოსმცოდნეობის 
სასერთიფიკაციო კურსი 

12 3-ე ეკოლოგიური სკოლა, მასწ. 
კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 
გადამზადების ინსტიტუტი, OSGF 

თამარ  
ჯაყელი 

ჰუმანიტარული 
მიმართულების 
კოორდინატორი 

თსუ დ/ე ევროპის ენებისა და 
ლიტერატურის ფაკულტეტი, 
ფრანგული ენა და ლიტერატურა 

მე-12 სკოლა; 
 ფრანგული ენის ცოდნის დიპლომის 
(DELF-DALF) საგამოცდო ჟიურის 
წევრი 

თინათინ  
სალაყაია 

საბუნებისმეტყველო - 
მათემატიკის 
მიმართულების 
კოორდინატორი 

თსუ - ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 
PhD - ბიოლოგიაში 
სთრათკლაიდის უნივერსიტეტი 
გარემომცოდნეობის სასერთიფიკაციო 
კურსი 

123-ე საშუალო სკოლა  
თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტი 
მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარები პროექტი 
 

თათია  
პაჭკორია 

ინკლუზიის 
მიმართულების 
კოორდინატორი 

თსუ - ფილოლოგიის ფაკულტ. ა. ვირსალაძის სახ. ხელოვნების სკოლა;   
ECHO/Caritas Denmark 

ანი  
ქიტიაშვილი 

პროფესიული 
განათლების 
კოორდინატორი 

თსუ - ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი - 
MA; ედინბურგის უნივერსიტეტი MSc 
კვლევის განხრით ფსიქოლოგიაში; 
PhD ფსიქოლოგიაში 

თსუ - ხარისხის მართვის სამსახური; 
თსუ - ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი        
გლობალური ინიციატივა 
ფსიქიატრიაში. 

ზაქარია 
გიუნაშვილი 

მათემატიკის 
მიმართულების 
ხელმძღვანელი, ისტ. 
პროექტის მენეჯერი 

თსუ მექანიკა-მათემატიკის 
ფაკულტეტი 

Yokohama City University: Post-Doc. 
შავი ზღვის საერთ. უნივერსიტეტი 
ა. რაზმაძის მათ. ინსტიტუტი. 

ეკატერინე  
კორძაძე 

მათემატიკის ექსპერტი თსუ მექანიკა-მათემატიკის 
ფაკულტეტი 

სტუ - ”პოლიტექნ. ინტელექტი”  
149 -ე საშუალო სკოლა 

ლაშა 
კოკილაშვილი 

ინფორმაციული და 
საკომუნიკაციო ტექნო-
ლოგიების მიმართუ-
ლების ხელმძღვანელი 

სიმონს კოლეჯი, განათლების 
მეცნიერების ფაკულტეტი MA; 
PhD ფიზიკა-მათემატიკაში  
თსუ, მათემატიკის ფაკულტეტი 

ამერიკული აკადემია თბილისში, 
ფონდი ”ირმის ნახტომი” 
თსუ მექანიკა მათემატიკის 
ფაკულტეტი  

გიორგი  
ზედგინიძე 

საზოგადოებრივი 
მეცნიერებების 
მიმართულების 
ხელძღვანელი 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის განათ-
ლების სკოლა - MA; 
ცენტრალური ევროპის 
უნივერსიტეტი- MA; 
თსუ - უცხო ენებისა და ლიტერატურის 
ფაკულტეტი 
თსუ - ისტორიის ფაკულტეტი 

თსუ , ისტორიის ფაკულტეტის 
ლექტორი და მკვლევარი; სამოქლაქო 
განათლების პროექტის 
”აღმოსავლეთის სწავლული.” 
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გიორგი  
გახელაძე 

სამოქალაქო 
განათლების, შეფასების 
ექსპერტი 

თსუ ფიზიკის ფაკულტეტი 
ამერიკული განათლების აკადემია, 
სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვა 
და განვითარება, AED 

თბილისის 49-ე სკოლის მათემატიკისა 
და ფიზიკის მასწავლებელი, იუნესკო-ს 
ასოცირებულ სკოლათა პროექტის 
კოორდინატორი; ეროვნული სასწავლო 
გეგმების კომპონენტის კრიტიკული 
ანალიზის თანაავტორი ფონდ 
"ჰორიზონტის" პროგრამის 
ფარგლებში; ორჰუსის კონვენციის 
დანერგვის მწვრთნელი (TACIS, EU); 

მანანა  
რატიანი 

გეოგრაფიის ექსპერტი, 
პროექტ ”დიალოგის” 
მენეჯერი 

თსუ, გეოგრაფია -გეოლოგიის 
ფაკულტეტი.  
PhD - გეოგრაფიაში 

გაეროს ევროპის ეკონომიკური 
კომისიის ”განათლება მდგრადი 
განვითარებისთვის” პროცესის 
ეროვნული კოორდინატორი; 
თსუ, გეოგრაფიის ფაკულტეტი 
თსუ, სამეცნიერო ჟურნალი 
"საქართველოს გეოგრაფია" 

ირინა სამსონია ქართული ენისა და 
ლიტერატურის ჯგუფის 
კოორდინატორი 

თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი თბილისის მე-6 საავტორო სკოლა; 
მერილენდის უნივერსიტეტი, აშშ; 
საქართველოს პარლამენტის 
განათლების, მეცნიერებისა და 
კულტურის კომიტეტი 

ნინო  
დობორჯგინიძე 

ქართული ენისა და 
ლიტერატურის 
ექსპერტი 

თსუ - ფილოლოგიის ფაკულტეტო ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი; 
თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

ბუბა  
ოჩიაური 

ესთეტიკის და სპორტის 
მიმართულების 
ხელმძღვანელი 

ი. ნიკოლაძის სამხატვრო 
სასწავლებელი  
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის 
სახვითი ფაკულტეტი  

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა 
ხატვის პედაგოგი 
სტუ, არქიტექტურის ფაკულტეტი 
ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო NRC 

რუსუდან  
თაყაიშვილი 

მუსიკის ექსპერტი ი.გოგებაშვილის სახ. პედ. მეცნ. 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 
ასპირანტურა PhD პედაგოგიკაში 
ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო 
კონსერვატორია 
დ. არაყიშვილის სახ. სამუსიკო სასწ. 

ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო 
კონსერვატორია 
თბილისის სამუსიკო კოლეჯი  
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები 
(წმ. გიორგის საერო, გ. რამიშვილის 
საავტორო) 

ეკა  
სლოვინსკი 

ბუნებისმეტყველების 
მიმართულების 
ხელმძღვანელი 

თსუ, ბიოლოგიის ფაკულტეტი 123-ე საჯარო სკოლა;  
სულხან-საბა ორბელიანის 
პედაგოგიური უნივერსიტეტი; 
Care / BP ,,ახალი სკოლა”  

ნათია  
საღინაძე 

ქიმიის ექსპერტი თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტი 
სასერტიფიკაციო კურსი ინოვაციური 
მეთოდებით სწავლება 

ექსპერიმენტული მორფოლოგიის 
ინსტიტუტი 
გ. რამიშვილის საავტორო სკოლა 

მაია მელიქიძე ქართულის, როგორც 
მეორე ენის მთავარი 
კონსულტანტი 

თსუ - ფილოლოგიის ფაკულტეტი 
ფილოლოგიურ მეცნიერებათა 
კანდიდატი 

თსუ - ძველი ქართული ენის კათედრა 
მე-6 გერმანული საავტორო სკოლა 

მარიკა  
კაპანაძე 

ფიზიკის ექსპერტი, 
გამოცემების პროექტის 
მენეჯერი 

თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტი 
PhD ფიზიკა-მათემატიკაში 
შტუტგარტის ვალდორფპედაგოგიკის 
უმაღლესი სკოლა  

ბიოფიზიკის ინსტიტუტი 
შტუტგარტის უნივერსიტეტი 
თბილისის თავისუფალი ვალდორფის 
სკოლა 

თეა 
ბერძენიშვილი 

შეფასების ექსპერტი, 
შეფასების პროექტის 
მენეჯერი 

ი. ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი - 
დოქტორატურა. თსუ ფილოსოფია-
ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი 
ფ. შილერის იენის უნივერსიტეტი  

გაეროს ასოციაციის სკოლა 
დებატების საერთაშორისო ასოციაცია 
IDEA  
”ბავშვი და გარემო” 

მზია  
წერეთელი 

შეფასების ექსპერტი თსუ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი 
 ფსიქოლოგიის დოქტორი  

თსუ - სოც. და პოლიტ. მეცნ. 
ფაკულტეტი, სამაგისტრო პროგრამა 
”კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში”.  

მარიკა  
სიხარულიძე 

გერმანულის ექსპერტი უცხო ენათა ინსტიტუტი- გერმანული 
ენის ფაკულტეტი; ზაარბრიუკენის 
უნივერსიტეტი-გერმანისტიკის 
ფაკულტეტი 

27-ე საავტორო სკოლა 
”ახალი ქართული გაზეთი”  
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გულნარა 
(მარინა) 
ჩხიკვაძე 

ინგლისურის ექსპერტი, 
უცხო ენების  
დისტანციური 
სწავლების პროექტის 
მენეჯერი 

თსუ – დ/ე ენებისა და ლიტერატუ-
რის ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და 
ლიტერატურაU 

თბ. პირველი საჯარო სკოლა 
საქართველოს ინგლისური ენის 
მასწავლებელთა ასოციაცია (ETAG)  

ანა  
მხეიძე 

რუსულის ექსპერტი თსუ - რუსული ფილოლოგიის 
ფაკულტეტი 

მე-6 საავტორო სკოლა  

ნინო  
გორდეზიანი 

ლოჯისტიკის 
სპეციალისტი, 
ტრენინგების პროექტის 
მენეჯერი 

თაუ - ბიოლოგია; 
PhD ბიოლოგიაში; 
TACIS -ის პროექტი. მენეჯმენტის და 
მარკეტინგის სასერთიფიკაციო კურსი. 
ფლორენცია, იტალია.  

თსუ ბიოსამედიცინო ფაკულტეტი; 
სახელმწიფო აბრეშუმის მუზეუმი; 
პროექტი ”ილია ჭავჭავაძე” . 

თამაზ  
ლაითაძე 

ლოჯისტიკის 
სპეციალისტი 

სტუ, სამშენებლო ფაკულტეტი.  
თბილისის ეკოლოგიურ-ეკონომიკური 
ინსტიტუტი, იურიდიული 
ფაკულტეტი. 

კინოსტუდია ”კვალი”  

ია  
ამირიძე 

ბიბლიოთეკის 
სპეციალისტი; 
სახელმძღვანელოების 
თარგმნის პროექტის 
მენეჯერი 

თსუ. დ/ევროპის ენებისა და 
ლიტერატურის ფაკულტეტი 
სამხატვრო აკადემია 
ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკ. 

თცსს-ის ბიბლიოთეკარი; 
თსუ-ს ახალციხის ფილიალის 
ლექტორი. 

მარიამ 
ბერძენიშვილი 

ბიბლიოთეკის 
სპეციალისტი; 
სახელმძღვ. 
პილოტირების პროექტის 
მენეჯერი 

თსუ - ფილოლოგიის ფაკულტეტი 
(კლასიკური ფილოლოგია);  
ჰამბურგის უნივერსიტეტი - 
MA(ანტიკური ლიტ. ისტორია) 

ბსუ 

ლევან  
ახვლედიანი 

საგანმანათლებლო 
ფილმების პროექტის 
მენეჯერი 

თსუ - აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ფაკულტეტი 

მე-20 საჯარო სკოლა 
თსუ 

ინგა 
ზურაბიანი 

ფინანსისიტი თსუ-მექანიკა-მათემატიკის 
ფაკულტეტი, MA; ACCA-Profesional 
Certification United Nations 
Curriculum; ESM-Tbilisi- Management 
of Corporative Finance; თსუ- 
სამართალმცოდნეობა 

სტუდენტური ორგანიზაცია (NGO)  
FINCA Georgia  
  

ჟანა  
ქოიავა 

ცენტრის იურისტი საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი - 
სამართალმცოდნეობა 

საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო;  
სსიპ 

კახა  
ღონღაძე 

ტექნიკური 
ადმინისტრატორი 

იურისტი, მატემატიკოსი შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ,,კამარას 
კომპიუტერები"; განათლების პროექტი 
,,ილია ჭავჭავაძე" 

მალხაზ 
დაუთაშვილი 

ოფის-მენეჯერი საქართველოს პროლიტექნიკური 
უნივერსიტეტი; სპეციალობა -  
მშენებელ-ინჯინერი; მოსკოვის 
საინჟინრო სამშენებლო ინსტიტუტი – 
ასპირანტურა 

პროექტ ,,ილია ჭავჭავაძის" 
საკოორდინაციო ცენტრი; ევრაზიის 
ფონდი; კერძო სამშენებლო სექტორი; 
სამშენებლო ტრესტი - ,,ხიდმშენი"; 
საპროექტო ინსტიტუტი - 
,,კავგიპროტრანსი" 

კონსტანტინე 
ჯაფარიძე 

მძღოლი თბილისის ინდურსტრიული 
ტექნიკუმი 

საგზაო მეურნეობის სამმართველოს 
საწრმოო ტექნიკური განყოფილების 
ინჟინერი; თბილისის კავკაზ-
გვირაბმშენის მთავარი ტექნიკოსი; 
სააქციო საზოგადოება ,,ქართუ 
ჯგუფის" სამეურნეო სამსახურის 
სპეციალისტი 
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