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1. პროგრამა „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ 

1.1 პროგრამის აქტუალობა 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთიან პოლიტიკას ახორციელებს 

ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ არა 

ერთი ნაბიჯი გადაიდგა ქართული ენის სწავლების მიმართულებით, ერთ-ერთ პრობლემად 

კვლავ რჩება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მიერ სახელმწიფო ენის 

არცოდნა, რამაც შეუძლია შეაფერხოს მათი სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის 

პოლიტიკურ, კულტურულ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო 

ინტეგრაციის სტრატეგიის ფარგლებში, ახორციელებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს 

საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების სახელმწიფო ენის სწავლებისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. ტარდება ისეთი კომპლექსური 

ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს განათლების ხელმისაწვდომობას ეთნიკური 

უმცირესობებისთვის, ხელს უწყობს სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციასა და ასევე, 

ეროვნული უმცირესობების ენობრივი და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას. 

საგანმანათლებლო პოლიტიკის ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

ეთნიკური უმცირესობებისთვის ქართული ენის შესწავლის პროგრამებს. კერძოდ, ქართული 

ენის სწავლების ეფექტურ გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული პროექტების შემუშავებასა და 

განხორციელებას. 

 

1.2 პროგრამის მიზნები 

 

 ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება 

არაქართულენოვან სკოლებში; 

 ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონების ქართული ენის 

მასწავლებლების პროფესიული განვითარების მოტივირება და ხელშეწყობა; 

 ეთნიკური, კულტურათაშორისი და საზოგადოებრივი კავშირების განმტკიცება; 

 ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; 
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1.3 პროგრამის ამოცანები 

 

 არაქართულენოვან სკოლებში სახელმწიფო ენის სწავლების თანამედროვე 

მეთოდების დანერგვა; 

 არაქართულენოვან სკოლებში ქართულენოვან მასწავლებელთა მივლინება 

ადგილობრივი მასწავლებლების დახმარების მიზნით; 

 არაქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის ქართული ენის თანამედროვე 

სახელმძღვანელოების და დამხმარე სასწავლო მასალების შექმნა; 

 არაქართულენოვან მოსახლეობაში სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება 

ფორმალური და არაფორმალური აქტივობებისა და ღონისძიებების გზით; 

 ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ინიციატივების 

ხელშეწყობა. 

 

1.4 პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფი 

 

ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში არსებული არაქართულენოვანი სკოლების 

მოსწავლეები, მასწავლებლები, სკოლის დირექცია, ადგილობრივი თემი. 

 

1.5 პროგრამის განხორციელების გზები 

 

1.5.1 მოხალისე ქართული ენის პედაგოგების გაგზავნა არაქართულენოვან სკოლებში 

არაქართულენოვან სკოლებში, ქართული ენის ფლობის დონის გაუმჯობესების მიზნით, სსიპ 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საჭიროებისამებრ 

აცხადებს პროგრამის მონაწილეთა შესარჩევ კონკურსს. პროგრამაში მონაწილეობა  

შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს, , რომლებიც სრულყოფილად ფლობენ სახელმწიფო 

ენას და ფლობენ აკრედიტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების  მინიმუმ 

ბაკალავრის ხარისხს ნებისმიერ სპეციალობაში. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველების   

რეგისტრაცია შესაძლებელია  ელექტრონულად ვებ-გვერდებზე www.tpdc.ge , www.hr.gov.ge   

და www.mes.gov.ge. ქართული ენისტესტის ჩაბარებისა და გასაურების შედეგად შერჩეული 

კანდიდატები გადიან  ინტენსიურ მომზადებას  და განაწილდებიან სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო 

ქართლისა და კახეთის არაქართულენოვან სკოლებში. მოხალისე მასწავლებლები ეხმარებიან 

ადგილობრივი არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებს საგაკვეთილო პროცესის 

წარმართვასა და/ან ქართული ენის გაკვეთილის ჩატარებაში. ეს, ერთიმხრივ,   ხელს უწყობს 

http://www.tpdc.ge/
http://www.hr.gov.ge/
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მოსწავლეთა და პედაგოგთა ქართული ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესებას და მეორე მხრივ, 

მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ადგილობრივი მოსახლეობის ქართული ენის ფლობის დონეს. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსახლეობასთან მჭიდრო ურთიერთობა და 

ექსტრაკურიკულური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის მონაწილე მოხალისე 

მასწავლებლები ცხოვრობენ ადგილობრივ ოჯახებში და რეგიონებში რჩებიან მინიმუმ ერთი 

აკადემიური წლის მანძილზე. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში შერჩეული მონაწილეები 

არაქართულენოვან სკოლაში იმუშავებენ მინიმუმ ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში.  

 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს 

მოხალისეებს ყოველთვიური ხელფასით. მოხალისე პედაგოგების ხელფასის ოდენობა 

განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რამდენად არის არაქართულენოვანი სკოლა 

დაშორებული დედაქალაქიდან და კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან. 

შესაბამისად, პედაგოგების შრომის ანაზღაურება დიფერენცირებულია ოთხ კატეგორიად:  

თბილისიდან 90 კმზე ახლოს განლაგებულ  მუნიციპალიტეტებში (ბოლნისი, მარნეული, 

გარდაბანი, თეთრიწყარო, საგარეჯო) არსებული სკოლების მასწავლებლებისათვის 

ხელფასის ოდენობა განისაზღვრება არა ნაკლებ 625 და არა უმეტეს 656,25 ლარისა.  

თბილისიდან 90 კმზე შორს განლაგებულ  მუნიციპალიტეტებში (დმანისი, წალკა, ახმეტა, 

დედოფლისწყარო, ახალქალაქი, ახალციხე, ნინოწმინდა, ბორჯომი, ასპინძა) არსებული 

სკოლების მასწავლებლებისათვის ხელფასის ოდენობა განისაზღვრება არა ნაკლებ 675 და არა 

უმეტეს 750 ლარისა. 

ხელფასის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან სკოლამდე 

მანძილის მიხედვით (იხ. მოცემული ცხრილი)  

მუნიციპალიტეტი  მანძილი მუნიციპალიტეტის 

ცენტრიდან სკოლამდე არ 

აღემატება 13 კმ. 

მანძილი მუნიციპალიტეტის 

ცენტრიდან სკოლამდე 

აღემატება 13 კმ. 

ბოლნისი 

მარნეული 

გარდაბანი 

თეთრიწყარო 

საგარეჯო 

ლაგოდეხი* 

I კატეგორია  - 625 (500) 

ლარი 

II  კატეგორია  - 656,25 (525) 

ლარი 

აღნიშნულ კატეგორიაში ჩაითვლება ლაგოდეხის რაიონის სკოლებიც, სადაც კლიმატური და 

საცხოვრებული პირობები გაცილებით ლმობიერია, ვიდრე სხვა რეგიონებში. 
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მუნიციპალიტეტი მანძილი მუნიციპალიტეტის 

ცენტრიდან სკოლამდე არ 

აღემატება 13 კმ. 

მანძილი მუნიციპალიტეტის 

ცენტრიდან სკოლამდე 

აღემატება 13 კმ. 

დმანისი 

წალკა 

ახმეტა 

დედოფლისწყარო 

ახალქალაქი 

ახალციხე 

ნინოწმინდა 

ბორჯომი 

ასპინძა  

III კატეგორია  -  675 (540) 

ლარი 

IV კატეგორია - 750 (600) 

ლარი 

 

** ხელფასი მითითებულია სახელმწიფო გადასახადების ჩათვლით და მოიცავს ცხოვრებისა 

და კვების ხარჯსაც.   

ზემოხსენებული კრიტერიუმების მიხედვით განსაზღვრული ანაზღაურების ოდენობა 

გაწერილია თითოეული არაქართულენოვანი სკოლისათვის. აღნიშნული ნუსხა ახლავს 

პროგრამას დანართის სახით. ამასთან,  რთული კლიმატური და საცხოვრებელი პირობების 

გათვალისწინებით, პროგრამის მონაწილე მასწავლებლებს ზამთრის თვეებში გათბობის 

მიზნით ხელფასზე დაემატებათ გათბობის უზრუნველყოფის ხარჯი 300 ლარის ოდენობით 

(75 ლარი თვეში, 4 თვის განმავლობაში).  

 

2014 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  ერთ ნაკადად 

(2014-2015 აკადემიური წლის დაწყებამდე)შეარჩევს ჯამში არაუმეტეს 300 ბაკალავრის 

ხარისხის მქონე მოხალისე მასწავლებელს. მონაწილეთა ზუსტი რაოდენობა განისაზღვრება 

მიმდინარე საჭიროებების მიხედვით. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია 

მოხდება ელექტრონულად. ის კანდიდატები, ვინც დააკმაყოფილებს პროგრამაში 

მონაწილეობისთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, გაივლიან ტესტირებას ქართულ ენაში 

ტესტებს მოამზადებენ მოწვეული ექსპერტები. ტესტირების შემდეგ ჩატარდება გასაუბრება. 

შერჩეული კანდიდატები გაივლიან სპეციალურ მომზადებას.  სატრენინგო მოდულებსა და 

მასალებს მოამზადებენ მოწვეული ექსპერტები. დაკომპლექტდება  20-25 კაციანი ჯგუფები. 

ტრენინგის მონაწილეები უზრუნველყოფილი იქნებიან სატრენინგო და საკანცელარიო 

მასალებით. ასევე, პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება მონაწილეთა ტრანსპორტირებისა 

და ტრენინგების პროცესში მათთვის საცხოვრებელი ფართი და კვების ღირებულება. 

პროგრამაში ჩართულ მოქმედმოხალისე-მასწავლებლებს, რომლებმაც მინიმუმ ერთი 

აკადემიური წელი წარმატებით დაასრულეს პროგრამაში და სურვილი აქვთ გააგრძელონ 

მუშაობა ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებსა და სკოლებში, არ აქვთ ვალდებულება 
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გაიარონ ონლაინ რეგისტრაცია და ტესტირება ქართულ ენაში, მაგრამ ვალდებულები არიან 

გაიარონ გასაუბრება და პროგრამის ახალ კანდიდატებთან ერთად მონაწილეობა მიიღონ 

საერთო კონკურსში. 

განსაკუთრებულ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდა დამატებით მოხალისე მასწავლებლების 

აყვანა, შესაძლებელია პროგრამის ფარგლებში მონაწილეების შესარჩევი კონკურსის 

გამოცხადება. 

 

მომზადებული მოხალისე მასწავლებლები გაიგზავნებიან სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო 

ქართლისა და კახეთის არაქართულენოვან სკოლებში.  

 

პროგრამის ფარგლებში დაიფარება სამიზნე რეგიონების ყველა ის არაქართულენოვანი 

სკოლა, სადაც ქართული ენის დამხმარე  მასწავლებლის არსებობის აუცილებლობაა. 

ამავდროულად, ორი  ან მეტი მოხალისე მასწავლებელი გაიგზავნება იმ სკოლებში, სადაც 

მოსწავლეთა რაოდენობა  მაღალია და არსებობს დამატებითი ადამიანური რესურსის 

გაგზავნის საჭიროება.  

 

პროგრამაში მონაწილეობის წარმატებით დასრულების შემდეგ (მინიმუმ ორი სასწავლო 

სემესტრი), პროგრამის მონაწილე მოხალისე მასწავლებლებს გადაეცემათ სერტიფიკატები. 

ამავდროულად, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

უზრუნველყოფს ბაკალავრის ხარისხის მქონე პროგრამის მონაწილეთა მაგისტრატურაში 

სწავლის ხარჯების დაფარვას სრული სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის 

ოდენობით იმ სტუდენტებისათვის, რომლებმაც ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა, 

მაგრამ ვერ მოიპოვეს გრანტი საერთო კონკურსის ფარგლებში.  

 

 

1.5.2 არაქართულენოვანი მოსწავლეების უზრუნველყოფა ქართული ენის სასწავლო 

მასალებით 

 

2011-2013 წლებში პროგრამის ,,ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის” ფარგლებში 

შეიქმნა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის I-XII დონის ქართული ენის 

სახელმძღვანელოები არაქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის. შედგა ავტორთა ჯგუფი, 

რომლებმაც მოამზადეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელმძღვანელოები. 
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პროცესში ჩართული იყვნენ რედაქტორები, დიზაინერ-დამკაბადონებლები და მხატვრები. 

სახელმძღვანელოს კომპლექტი შედგება მოსწავლის სახელმძღვანელოს, მოსწავლის 

რვეულის, მასწავლებლის სახელმძღვანელოსა და აუდიო დისკისგან.  

 

 

ქართული ენის სახელმძღვანელო აგებულია  თანამედროვე პედაგოგიკის პრინციპებზე, 

რომლის ქვაკუთხედია ენის კომუნიკაციური სწავლება. კომუნიკაციურ-ინტერაქტიული 

მეთოდი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ენის სწავლების ტრადიციული და გრამატიკულ-

მთარგმნელობითი მიდგომებისაგან. არაქართულენოვანი მოსწავლეებისათვის განკუთვნილი 

სახელმძღვანელოების სერია ასევე ითვალისწინებს იმ სოციოლინგვისტურ და 

ფსიქოლინგვისტურ ასპექტებსაც, რომლებიც დამახასიათებელია შესაბამისი ასაკობრივი 

ჯგუფებისათვის. 

 

წიგნის თემატური ერთეულები და მათი თანმიმდევრობააგებულია მოსწავლეთა 

ინტერესებისა და რეალურ საცხოვრებელ გარემოში, ყოფით სიტუაციებში მიმდინარე 

მოვლენების, საჭიროებების გათვალისწინებით. რაც შეეხება გრამატიკის სწავლებას, აქცენტი 

გაკეთდება ე.წ. გამოყენებით, ანუ კომუნიკაციურ გრამატიკაზე. სახელმძღვანელოში 

გრამატიკა ის იარაღია, რომლითაცმოსწავლემ სათანადო შედეგს უნდა მიაღწიოს.მოსწავლის 

სახელმძღვანელო და რვეული დაიბეჭდა 20 000 ტირაჟით, ხოლო მასწავლებლის 

სახელმძღვანელოს I დონე - 1000, ხოლო II-XII დონეები 2000 ტირაჟით, მასწავლებლის 

სახელმძღვანელოებს თან ახლდა აუდიო დისკი. სახელმძღვანელოები დარიგდა 

არაქართულენოვან სკოლებში უსასყიდლოდ, მათ მიერ მოწოდებული მოთხოვნილი 

რაოდენობების შესაბამისად. როგორც დაწყებითი, ასევე საბაზო დონის აღნიშნულ  

სახელმძღვანელოებს 2012 წელს მიენიჭა სახელმწიფო გრიფი სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, ხოლო2013 წელს 

X-XII დონეებს გრიფი მიენიჭა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. 2013 წელს 

დამატებით დაიბეჭდა „ქართული ენის“ I-IV დონის სახელმძღვანელოები. I დონე მოსწავლის 

წიგნი 4000 ტირაჟით, მოსწავლის რვეული 4500 ტირაჟით.II-IV დონეები მოსწავლის წიგნი 

3000 ტირაჟით, მოსწავლის რვეული 4500 ტირაჟით.2014 წლის იანვარში  სახელმძღვანელოს 

X-XII დონეები დაურიგდება ყველა არაქართულენოვან საჯარო სკოლას. 

 

საჭიროების შემთხვევაში 2014 წელს დამატებით დაიბეჭდება სახელმძღვანელოს მოსწავლის 

სამუშაო რვეულები. 
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პროგრამის ფარგლებში შექმნილი I-IX დონის სახელმძღვანელოები დარიგდა 

არაქართულენოვან სკოლებში უსასყიდლოდ, მათ მიერ მოწოდებული რაოდენობების 

შესაბამისად.დაბეჭდვის შემდეგ X-XII დონის სახელმძღვანელოები არაქართულენოვან 

სკოლებს დაურიგდებათ იგივე პრინციპით. 

 

სასწავლო მასალების სახით, 2011-2013 წლებში ასევე შეიქმნა სპეციალური 12 

კომპიუტერული თამაში I- XII დონეებისთვის, რომლებიც განთავსდა სპეციალურ ვებ-

გვერდზე (www.buki.ge). კომპიუტერული თამაშები სრულ თანხვედრაშია ქართული ენის 

ახალ სახელმძღვანელოსთან და მის თემატიკასთან.  

 

 

1.5.3 არაფორმალური აქტივობები 

 

პროგრამის წარმატებით განხორციელების მიზნით, მნიშვნელოვანია, ჯეროვანი ყურადღება 

მიექცეს არა სწავლა-სწავლების არა მხოლოდ ფორმალურ, არამედ არაფორმალურ 

აქტივობებსაც. შესაბამისად, პროგრამის მონაწილე მასწავლებლები (შე)ქმნიან და 

ორგანიზებას (გა)უწევენ სახელმწიფო ენის სასწავლო წრეებს. ამასთან, პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლეთა და სკოლების პარტნიორიბისპროექტები. 

 

 

1.5.4 საინფორმაციო უზრუნველყოფა 

 

პროგრამის წარმატებით განხორციელების მიზნით, მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე 

ღონისძიებებზე კარგად იყვნენ ინფორმირებულები თავად ბენეფიციარები. ამიტომ, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მათთვის დაგეგმილი და განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის დროულად და ეფექტური ფორმით მიწოდება.  

პროგრამის ფარგლებში მომზადდება და დაიბეჭდება სხვადასხვა სახის საინფორმაციო 

მასალები, რომლებიც გავრცელდება პროგრამის სამიზნე რეგიონებში. 

 

 

http://www.buki.ge/
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1.6 პროგრამის ადმინისტრირება 

 

პროგრამის ადმინისტრირებას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი. პროგრამის 

განხორციელებას უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც კოორდინაციას 

გაუწევს პროგრამის კოორდინატორი.  

პროგრამის თანამშრომლები უზრუნველყოფილი იქნებიან საკანცელარიო, საკომუნიკაციო 

და სამივლინებო ხარჯებით, პორტატული კომპიუტერებით.  

 

1.7 მონიტორინგი 

 

პროგრამის ქვე-კომპონენტისა და მიმართულებების დახვეწის მიზნით განხორციელდება 

პროგრამის აქტივობებისა და პროგრამაში ჩართული პირების მოქმედებების მონიტორინგი 

და შეფასება. 

 

მონიტორინგის კოორდინატორი პროგრამის კოორდინატორთან ერთად შეიმუშავებს 

პროგრამის მონიტორინგის სამუშაო გეგმას და უზრუნველყოფს მის განხორციელებას და 

ანალიზს. პროგრამის ფარგლებში ჩართული მასწავლებლები წარმოადგენენ პერიოდულ 

ანგარიშებს, რომლის ანალიზიც მოხდება პროგრამის მონიტორინგის კოორდინატორის მიერ.  

 

მასწავლებლების მიერ შესრულებული საქმიანობის ანალიზი მონიტორინგის 

სპეციალისტების დახმარებით განხორციელდება. მონიტორინგის თანამშრომლები 

აწარმოებენ საგაკვეთილო პროცესზე და სწავლებაზე დაკვირვებას, ამ პროცესში ჩართული 

პირების გამოკითხვას.  

 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი მონიტორინგი აფასებს პროგრამის დანერგვის პროცესის 

ეფექტურობას და მონაწილე მასწავლებლების საქმიანობის ხარისხს.  
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1.8 პროგრამის საბოლოო შედეგები 

 

2014 წელს შეირჩევა და გადამზადდება მონაწილეთა ახალი ნაკადი (საჭიროების 

შესაბამისად) , რომლებიც შემდგომში არაქართულენოვან სკოლებში გაიგზავნებიან. 

მოხდება ფართო საზოგადოებისა და ბენეფიციარების ინფორმირება პროგრამის 

ფარგლებში მიმდინარე აქტივობებზე; 

პროგრამის მონაწილეების მიერ განხორციელდება არაფორმალური სწავლების 

ღონისძიებები. 

 

1.9 ბიუჯეტი 

 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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2. პროგრამა „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ 

 

2.1 პროგრამის აქტუალობა 

პროგრამა ”ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა” გულისხმობს ქართული ენისა 

და ლიტერატურის კვალიფიციური მასწავლებლების  მივლინებას სამცხე-ჯავახეთის, 

ქვემო ქართლისა და კახეთის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლების 

იმ არაქართულენოვან სკოლებში, სადაც განსაკუთრებით მწვავედ დგას ქართული 

ენის ცოდნისა და სწავლების საკითხი.  

 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, ქართული ენის სწავლების 

მხრივ, საკმაოდ რთული სიტუაციაა. პროგრამა ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობასა და ქართული 

ენის მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას ისახავს მიზნად. 

 

2.2 პროგრამის რეზიუმე 

 

2009-2012 წლებში კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 1000-მდე კადრმა, მათგან 

ტესტირება და გასაუბრება წარმატებით მხოლოდ 86-მა ტრენერ-მასწავლებელმა 

გაიარა. ამჟამად დასაქმებულია 77 პედაგოგი.   

 

ახლადარჩეული ტრენერ-მასწავლებლები გადიან ტრენინგებს: „ქართულის, როგორც 

მეორე ენის სწავლების მეთოდიკა“ (50 სთ), „ეთნიკური და რელიგიური 

ტოლერანტობა“ (5 სთ) და აზერბაიჯანული ან სომხური ენის შემსწავლელ სწრაფ 

კურსს (50 სთ) და მხოლოდ ამის შემდეგ ნაწილდებიან სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო 

ქართლისა და კახეთის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში. ამ 

სოფლებში მოსახლეობის თითქმის 100% სომეხი ან აზერბაიჯანელია; ქართული 

მათთვის უცხო ენაა, მოსახლეობის დიდ ნაწილს არც რუსული ესმის. აქედან 

გამომდინარე, ახლად ჩასულ მასწავლებელს ელემენტარულ დონეზე მაინც 

მოეთხოვება ადგილობრივი ენის ცოდნა, რათა დაამყაროს თემთან ურთიერთობა, 

ჩართოს ღონისძიებებში მშობლები და სხვა მასწავლებლები.  

 

აღნიშნული მასწავლებლები, საათობრივი ანაზღაურების გარდა,  სახელმწიფო 

პროგრამიდან იღებენ ხელფასს 1000 ლარის ოდენობით. 
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2.3 პროგრამის მიზნები 

არაქართულენოვან მოსახლეობაში სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება; 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების ქართული ენის 

მასწავლებლების პროფესიული განვითარება; 

ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების გაუმჯობესება; 

ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. 

 

2.4 პროგრამის ამოცანები 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში სახელმწიფო ენის ცოდნის 

დონის ამაღლება და ქართული ენის შესწავლის მოტივაციის გაზრდა;  

არაქართულენოვან სკოლებში ქართული ენის სწავლების გაუმჯობესება; 

თემის ჩართვა კლასგარეშე აქტივობებში. 
  

პროგრამა: ”ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა” ხორციელდება შემდეგ 

რაიონებში: ახალქალაქი, ნინოწმინდა, წალკა, ბოლნისი, დმანისი, გარდაბანი, 

მარნეული, საგარეჯო.  

 

 

2.5 ძირითადი ღონისძიებები 2013 წლისთვის 

კონკურსი 

ყოველ გაზაფხულს ცხადდება კონკურსი ახალი კადრების (ქართული ენის 

მასწავლებლების) შესარჩევად, 2011-2013 წლებში შეირჩნენ მხოლოდ 

სერტიფიცირებული მასწავლებლები, რომლებიც მივლინებულები არიან სამცხე-

ჯავახეთის და ქვემო ქართლის არაქართულენოვან სკოლებში. 2014 წელს დამატებით 

შეირჩევა დაახლოებით 15 სერტიფიცირებული ქართული ენის მასწავლებელი. 

 

პროგრამის მონაწილე მასწავლებლები სკოლებში ქართული ენის სწავლების 

პარალელურად, ატარებენ ტრენინგებს მასწავლებლებისთვის, ორგანიზებას უწევენ 

სხვადასხვა ღონისძიებას (საახალწლო, საზაფხულო, საშემოდგომო დღესასწაულებს, 

პოეტებისა და მწერლებისადმი მიძღვნილ დღეებს, რელიგიურ/ეროვნულ 

დღესასწაულებს, გამოფენებს, კონკურსებს, სპექტაკლებს და ა.შ), რომლის მიზანი 

თემში ქართული ენის  შესწავლის მოტივაციის გაღვივება, სახელმწიფო პროგრამაში 

ჩართულობის გაზრდა, შესაბამისად, არაქართულენოვან მოსახლეობაში სახელმწიფო 

ენის ცოდნის დონის ამაღლება და ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის 

პროცესის ხელშეწყობაა. 
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ახალი პედაგოგის ჩასვლის შემდეგ სოფლებში ენის შემსწავლელთა ჯგუფი დგება - 

„ქართული ენის კლუბი“. პროგრამის მონაწილე ტრენერ-მასწავლებელი ვალდებულია 

შექმნას „ქართული ენის კლუბში“ მოხვედრის მსურველთა ჯგუფი, ჯგუფი შესაძლოა, 

დაკომპლექტებული იყოს: აბიტურიენტებით, მასწავლებლებით, მოსწავლეებით, 

მშობლებით და თემის  სხვა წარმომადგენლებით. პროგრამაში ჩართული მასწავლებლის 

მოვალეობაა, ასევე, ჩაუტაროს ტრენინგები ადგილობრივი ქართული ენის მასწავლებლებს 

და იზრუნოს მათ პროფესიულ განვითარებაზე. გააცნოს მათ განათლების სისტემაში 

გავრცელებული სიახლეები.  

 

კლუბების მოსაწყობად და სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი პროგრამაში 

ჩართულ სკოლებს, საჭიროების შემთხვევაში, გადასცემს საჭირო ინვენტარს, აუდიო-

ვიდეო აპარატურას, სასწავლო-ვიზუალურ მასალას და თვალსაჩინოებებს. 

 

ბროშურა 

2014 წელს კონკურსის გამოცხადებამდე დაიბეჭდება საინფორმაციო ბროშურა, 

რომელიც პროგრამის „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ ოთხწლიან 

მუშაობას ასახავს. ბროშურა დაიბეჭდება მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხით. მასში 

შევა კვლევები,  სხვადასხვა ღონისძიების ფოტო-მასალა, დაინტერესებული პირების 

შთაბეჭდილებები.  

 

კონფერენცია 

პროგრამის ”ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა” ფარგლებში ყოველწლიურად 

ტარდება კონფერენცია (ან კონფერენციები), სადაც ტრენერ-მასწავლებლებთან ერთად 

მონაწილეობას იღებენ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის თანამშრომლები და მოწვეული ექსპერტები.   

 

2014 წელს, ასევე, ჩატარდება კონფერენცია(ები)  

 

შუალედური კონფერენცია მიზნად ისახავს, გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას, 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების იდენტიფიკაციას, ქართული, 

როგორც მეორე ენის სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვას და 

პრეზენტაციებს, მეორე ენის სწავლებისადმი კომუნიკაციური მიდგომის ეფექტური 

სტრატეგიის და სასწავლო რესურსების გაცნობას.  

ასევე, წლის ბოლოს ჩატარდება პროგრამის შემაჯამებელი კონფერენცია, სადაც 

მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამის მონაწილეები, ცენტრის წარმომადგენლები და 

მოწვეული ექსპერტები.  
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საზაფხულო სკოლა 

2014 წლის ზაფხულში (ივლისი-აგვისტო) კვლავ დაგეგმილია საზაფხულო სკოლის 

პროექტის განხორციელება - პროგრამაში ჩართული  მასწავლებლები და აზერბაიჯანელი და 

სომეხი მოსწავლეები გაემგზავრებიან ტენდერის საფუძველზე შერჩეულ სასტუმროში; 

ტრენერ-მასწავლებლები სხვადასხვა ინტერაქტიული მეთოდით (სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ვარჯიშებით, თამაშებით, მხიარული სტარტებით) შეასწავლიან 

ეთნიკურად სომეხ და აზერბაიჯანელ ბავშვებს ქართულს.  

 

ის მასწავლებლები, რომლებიც არ მოისურვებენ საზაფხულო სკოლის პროექტით ბანაკის 

ტიპის სასტუმროში წასვლას, დარჩებიან სკოლებში, წინასწარ ჩამოაყალიბებენ მოსწავლეთა 

ჯგუფებს და ივლისის თვეში თავისუფალ რეჟიმში (თამაშის, ექსკურსიების, ღონისძიებების 

ჩატარების გზით) გააგრძელებენ ქართული ენის სწავლებას.  

 

საზაფხულო სკოლაში იკრიბებიან ეთნიკურად ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი 

ბავშვები,  მათი კომუნიკაციის ერთადერთი ენა არის ქართული, ეს ფაქტი ააქტიურებს მათ 

პასიურ ცოდნას (ხშირ შემთხვევაში მოსწავლეებს სახელმწიფო ენა მხოლოდ ქართული ენის 

მასწავლებლისგან ესმით) და ძალიან ეფექტიანია, გარდა ამისა მოსწავლეებისთვის ეს არის 

ზაფხულის არდადეგების მხიარულად, მეგობრების და მასწავლებლების წრეში გატარება, 

რასაც ასევე მოკლებულია ბავშვების 99%. 2010-2013 წლებში სხვადასხვა სკოლის, კუთხის და 

ეროვნების მოსწავლეები ისე დამეგობრდნენ, რომ დღემდე აქვთ კონტაქტი (მხოლოდ 

ქართულ ენაზე) ტელეფონით და სოციალური ქსელების გამოყენებით. არდადეგები 

სრულდება დიდი კონცერტით, რომელიც სპეციალურად მზადდება მთელი საზაფხულო 

სკოლის პროექტის განხორციელების მანძილზე. 

 

აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება არსებითია პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი 

მიზნის, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეებისათვის საზოგადოებაში 

ინტეგრირების ხელშეწყობისა და  ეთნიკური, კულტურათაშორისი და საზოგადოებრივი 

კავშირების განმტკიცებისათვის. 

 

 

ქართული ენის სახლები 
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2014 წელს იორ-მუღანლოს და მარნეულის ენის სახლებში კვლავ იქნებიან დასაქმებულები 

პროგრამის ტრენერ-მასწავლებლები, ისინი აგრძელებენ ადგილობრივი 

მასწავლებლებისთვის და თემის წარმომადგენლებისთვის ქართული ენის სწავლებას. 

  

  

 

გაცვლითი და დამეგობრების პროექტები 

2013 წელს პროგრამის: ”ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა” მონაწილეთა 54%-მა 

დაგეგმა და განახორციელა გაცვლითი პროგრამები. სომხური და აზერბაიჯანული სკოლები 

დამეგობრდნენ სხვადასხვა რეგიონის ქართულ სკოლებთან.  

ტრენერ-მასწავლებლებმა მოიძიეს პარტნიორი სკოლა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში 

(თბილისი, გურჯაანი, გორი, გარდაბანი, საგარეჯო, ჩაქვი, ზესტაფონი, ხაშური და სხვ.) და 

მოაწყო გაცვლითი ღონისძიებები, ესენია: ერთმანეთთან ვიზიტი და ცხოვრება 1 კვირის 

განმავლობაში, გაკვეთილებზე დასწრება,  საერთო კონცერტი/სპექტაკლი, სხვადასხვა 

კერძების გაცნობა, ქართული მართლმადიდებლური, სომხური სამოციქულო ეკლესიების, 

მეჩეთების და სხვა კულტურული ძეგლების დათვალიერება.   

2014 წელს წელს კვლავ მოხდება გაცვლითი-დამეგობრების ინიციატივების განხორცილება, 

ასეთ პროექტებში ჩართულია სამივე (ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული) ეროვნების 

მოსწავლეები და მასწავლებლები, რაც ინტერ-კულტურული ურთიერთობის უნიკალურ 

მაგალითს წარმოადგენს.  

 

2.6 პროგრამაში ჩართული მხარეები 

ტრენერ-მასწავლებლები; 

საჯარო სკოლის მოსწავლეები; 

საჯარო სკოლის მასწავლებლები; 

თემის წარმომადგენლები; 

საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრი; 

2.7 ანგარიშგება 

ცენტრის მიერ მომზადებულია სპეციალური ფორმები (ხელშეკრულების დანართები), 

რომელსაც ავსებს მასწავლებელი და უგზავნის პროგრამის კოორდინატორს ყოველი 

სემესტრის ბოლოს.  ანგარიშიდან ვიგებთ, ყოველი მასწავლებლის 
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წარმატებას/წარუმატებლობას: როგორ მუშაობს ”ქართული ენის კლუბი”, რამდენი მონაწილე 

ესწრება ტრენინგებს, რამდენმა XII კლასელმა გადალახა მინიმალური ბარიერი  საატესტატო 

გამოცდაზე ან აბიტურიენტმა - მისაღებ გამოცდაზე, რამდენი მოსწავლე ესწრება 

გაკვეთილს/რამდენი აცდენს, რა არის ადგილობრივი ქართული ენის მასწავლებლების ან 

მოსწავლეების გაცდენის მიზეზები. როგორია ტრენერ-მასწავლებლის საათობრივი 

დატვირთვა და რომელ კლასებს ასწავლის, რა კლასგარეშე აქტივობებს/ღონისძიებებს 

ატარებს და ა.შ. 

 

2.8 მონიტორინგი 

პროგრამა: ”ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენის” ფარგლებში ორჯერ (აპრილი-მაისი, 

ნოემბერი-დეკემბერი) ტარდება მონიტორინგი.  მონიტორინგის სპეციალისტები ასრულებენ 

საველე სამუშაოებს და ახდენენ დაკვირვებას მასწავლებლებზე, გამოკითხვას აწარმოებენ 

დირექტორებზე და მოსწავლეებზე. ასრულებენ პროგრამის მონიტორინგის ჩარჩოთი 

განსაზღვრულ შეფასებებს სპეციალური კითხვარების და დაკვირვების ფორმების 

გამოყენებით, ესწრებიან ყველა ტრენერ-მასწავლებლის მიერ ჩატარებულ 

გაკვეთილს/ტრენინგებს.  

 

2014 წელს დაგეგმილია კვლევის განხორციელება, რომელიც შეეხება ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლების ქართული ენის მასწავლებლების 

ცოდნის დონეს. ამგვარი კვლევა ჩატარდა 2009 წელს, სანამ დაიწყებოდა პროგრამაზე 

მუშაობა, ამჟამად საინტერესოა როგორ შეიცვალა სიტუაცია პროგრამის ამუშავებიდან 5 

წლის შემდეგ. 

 

2.9 პროგრამის საბოლოო შედეგები 

 

2014 წელს პროგრამის ფარგლებში შერჩეულია და ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებული რეგიონების სკოლებში განაწილებულია დაახლოებით 90 ტრენერ-

მასწავლებელი.   

არაქართულენოვან სკოლებში გაუმჯობესდა ქართული ენის სწავლების ხარისხი; 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლებში გაუმჯობესდა 

ადგილობრივი ქართული ენის მასწავლებლების დონე; 

ამაღლდა ადგილობრივი მასწავლებლების ქართული ენის სწავლის მიმართ 

მოტივაცია; 
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ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლების ქართული ენის 

კლუბებში გაიზარდა მსურველთა რაოდენობა; 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლებში დაინერგა 

ქართული ენის სწავლების თანამედროვე მეთოდები; 

ახალგაზრდა თაობა დაინტერესდა მასწავლებლის პროფესიით და მოხდა მათი 

საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვა. 

მოსწავლეთა შორის გაიზარდა საქართველოში დარჩენის და სწავლის გაგრძელების 

მსურველთა რაოდენობა. 

 

2.10 ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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3. პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ 

3.1 პროგრამის აქტუალობა 

ახალი ათასწლეულის დადგომასთან ერთად, საქართველომ ახალი მიზნები დაისახა 

ქვეყნისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან სხვადასხვა სფეროში. დაიწყო აქტიური 

რეფორმების გატარება ამა თუ იმ სისტემის მოდერნიზაციისა და თანამედროვე, დასავლურ 

სტანდარტებთან მიახლოებისთვის, რაც უამრავ გამოწვევასა და სირთულესთან აღმოჩნდა 

დაკავშირებული.  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, თავის მხრივ, აქტიურად ჩაერთო 

დაწყებული რეფორმების პროცესში და დაიწყო განათლების სისტემის გარდაქმნა, 

დასავლური ღირებულებებისა და სტანდარტების დანერგვა.  

სამინისტროს მიერ დაწყებულ რეფორმებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია 

უცხო ენების სწავლების ხელშეწყობასა და ხარისხის განვითარებას. აღნიშნული წამოწყების 

მიზანია, ქართველ ახალგაზრდებს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ჰქონდეთ უცხო ენის 

შესწავლის საშუალება და იყვნენ არა მხოლოდ ამ ენაზე მოსაუბრე-კომუნიკატორები, არამედ 

მოაზროვნე-ინდივიდები, რაც ხელს შეუწყობს მათ ერთიან ევროპულ სივრცეში 

ინტეგრირებას. 

  

3.2 პროგრამის რეზიუმე 

2010 წლიდან განხორციელებული სტრატეგიული გეგმის მიხედვით, ზოგად 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უდიდესი ყურადღება ექცევა უცხო ენის სწავლების 

ხელშეწყობას.  

სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამა ,,ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად” გულისხმობს უცხოელი მოხალისე-მასწავლებლების  საქართველოში ჩამოყვანას  და 

მათ საჯარო სკოლებში  განაწილებას ინგლისური ენის სწავლების მიზნით.  პროგრამის 

ფარგლებში დასაქმებული უცხოელი მოხალისე მასწავლებლები, ინგლისური ენის 

სწავლებას, ახორციელებენ ყველა იმ საჯარო დაწესებულებაში, სადაც ამის საჭიროება 

არსებობს. აღნიშნული საჭიროებას განსაზღვრავს მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი.   

დასაშვებია პროგრამის ფარგლებში დასაქმებულ  მოხალისე მასწავლებელთაგან კადრების 

შერჩევა და პროგრამის მმართველ გუნდში დასაქმება. აღნიშნული კადრ(ებ)ის შერჩევა 

მოხდება პროგრამის საჭიროებიდან გამომდინარე, კონკრეტულ პოზიციაზე არსებული 

ვაკანსიის შესაბამისად, სამუშაო პირობების ინდივიდუალურად განსაზღვრით.     
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პროგრამის ფარგლებში მოხდება იმ საერთაშორისო პროექტის/პროქტების მხარდაჭერა, 

რომლებიც ემსახურება, ქართველი ახალგაზრდების უცხო ენის ცოდნის დონის ამაღლებას 

და  სწავლების  ხარისხის გაუმჯობესებას საქართველოს საჯარო სკოლებში. პროგრამის 

დახმარებით განხორციელდება ჩინური ენის სწავლების პროცესის ხელსწყობა თბილისის 

საჯარო სკოლებში. 

3.3 პროგრამის მიზანი 

უცხო ენის ცოდნა აუცილებელია სოციალური და კულტურული განვითარებისათვის. 

ინგლისური ენა ყველაზე საჭირო და გამოყენებად უცხო ენად მიიჩნევა მთელს მსოფლიოში 

და მათ შორის საქართველოში. „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ არის ის 

პროგრამა, რომლის უმთავრესი მიზანი საზოგადოებაში არსებული ენობრივი ბარიერის 

დაძლევაა. ასევე, სკოლის მოსწავლეებში, მასწავლებლებში, ადგილობრივ თემში,  უცხო ენის 

ცოდნის დონის ამაღლება და კულტურული და სოციალური ღირებულებების 

ურთიერთგაცვლა. პროგრამის მიზანი ემსახურება ქართველი ახალგაზრდების 

ინტეგრირებას გლობალურ  სივრცეში. 

3.4 პროგრამის ამოცანები 

 სკოლის მოსწავლეებისთვის წერის, კითხვისა და საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება/გაუმჯობესება; 

 შემოქმედებითი და ინტერაქტიული, საკლასო და კლასგარეშე აქტივობის მეშვეობით, 

მოსწავლეების დამატებითი უნარ-ჩვევების განვითარება, გაუმჯობესება; 

 ადგილობრივ უცხო ენის პედაგოგებთან უშუალო თანამშრომლობა, რაც ხელს 

შეუწყობს  მათ საკომუნიკაციო ინგლისური ენის გაძლიერებას; 

 ადგილობრივი თემის წევრების უცხო ენის ცოდნის დონის ამაღლება. 

3.5 პროგრამის განხორციელების ეტაპები 

პროგრამის ეფექტურად განხორციელებისათვის დაგეგმილი აქტოვებები: 

  შენიშვნა: ხსენებული აქტოვობები ხორციელდება საჭიროებების მიხედვით.  

პროგრამის პოპულარიზაცია: 

 PR და მარკეტინგი - მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება, დაგეგმვა და 

განხორციელება; რეკლამა, ინტერნეტ ქსელების საშუალებებით და უშუალო 

დასწრებით, მასწავლებელთა დასაქმების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, 

დასაქმების სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციაზე მონაწილეობა.   

პოტენციური მოხალისეების დაინტერესება პროგრამაში მონაწილეობით; 

 პროგრამის ვებ-გვერდის მუდმივი  განახლება; 
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 პროგრამის პოპულარიზაციის მიზნით სარეკლამო რგოლების სხვადასხვა 

მედია-სივრცეში განთავსება; 

 სხვადასხვა კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი  ღონისძიების 

ჩატარება; 

 სოციალური ქსელების მეშვეობით პროგრამასთან დაკავშირებული  

ინფორმაციის გავრცელება; 

 

მოხალისეების შერჩევის პროცესი: 

 მოხალისეობის მსურველ აპლიკანტთა  მონაცემების ანალიზი და  შერჩევა: 

- მოხალისეთა რეგისტრაცია  პროგრამის ვებ-გვერდზე. მათთან მუდმივი 

მიმოწერა სხვადასხვა - მათთვის აქტუალურ  საკითხზე;  

- აპლიკანტებთან გასაუბრება სკაიპის მეშვეობით; 

  მოხალისეთა მხრიდან იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რომელიც 

დადგენილია ცენტრის მიერ: 

- მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი - 20 წელი ; 

- მინიჭებული ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 

- ჯანმრთელობის დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა, როგორც ფიზიკური, 

ასევე მენტალური; 

- კრიმინლაური წარსულის არქონა  და ა.შ. 

  საჭიროებიდან გამომდინარე, უცხოური ორგანიზაციების დახმარებით, 

მოხალისეთა რეკრუტირება; 

 მოხალისეთა ჩამოყვანისათვის საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება: 

 ავიაბილეთების დაჯავშნა, შეძენა, ფრენის პროცესის მონიტორინგი  

 

სკოლების, მასწავლებლებისა და ოჯახების შერჩევის პროცესი: 

 საჯარო სკოლებისა და  მოხალისის მასპინძლობის მსურველი ოჯახების 

მოძიება და მონახულება; 

 სკოლის დირექციის მიერ ადგილობრივი ინგლისური ენის პედაგოგთა 

შერჩევა უცხოელ მოხალისეებთან თანამშრომლობის მიზნით; 

 სკოლასა  და ცენტრს შორის გაფორმებული მემორანდუმით უფლება 

მოვალეობების განსაზღვრა; 

 მასპინძელი ოჯახების შერჩევა და  ხელშეკრულებით რეგულირებული  

ურთიერთობების დეტალურად განხილვა/განმარტება. 
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მოხალისეთა მომზადება სასწავლო პროცესისთვის: 

 მოხალისეთა საქართველოში ჩამოსვლისთანავე მათთვის საორიენტაციო 

ტრენინგის ჩატარება; 

 სკოლაში განაწილებისთანავე საინფორმაციო შეხვედრის ჩატარება. 

 

სხვა აქტივობები: 

 სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარება,  კულტურული ღირებულებების უკეთ 

გაცნობის მიზნით;  

 მოხალისეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა და 

ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში შესაბამისი ღონისძიებების 

გატარება; 

 

პროგრამის მონიტორინგი: 

2014  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მონიტორინგი 

შემდეგი მიმართულებებით:  

1. მოხალისე მასწავლებელთა  პროფესიული საქმიანობა;  

2. მოხალისე მასწავლებელთა სოციალური აქტივობა; 

3. მდგომარეობა ოჯახებში.  

 

შენიშვნა: პროგრამის თანამშრომლების მიერ მონიტორინგი  ხორციელდება 

ეტაპობრივად თითოეულ აკადემიურ სემესტრში საჭიროებიდან გამომდინარე.       

 

ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება  

 

 მოხალისესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება; 

 მასპინძელ ოჯახთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმება;  

 სკოლასთან შესაბამისი მემორანდუმის გაფორმება;  

 ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, შესაბამისი 

სამართლებრივი პროცედურების გატარება.  

 

ურთიერთანამშრომლობის დასრულებისას განსახორციელებელი ღონისძიებები:   

 მოხალისეთა უზრუნველყოფა ავიაბილეთებით; 
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 სერტიფიკატისა და სარეკომენდაციო წერილის მომზადება/გადაცემა. 

 

 

2014 წელს განსახორციელებელი სხვა აქტივობები: 

 საორიენტაციო და შუალედური (პროფესიული) ტრენინგები;  

 პროგრამაში ჩართული სკოლის მოსწავლეებისთვის განსაზღვრული 

აკადემიური  აქტივობების განხორციელება;  

 კვლევა პროგრამის ეფექტურობის შესახებ.  

 

პროგრამის შეფასების ეტაპები: 

სისტემატურად განხორციელდება ვიზიტები სკოლებში, შეფასდება 

მოხალისის მიერ შესრულებული სამუშაო. იწარმოებს  სკოლის დირექციის, 

მასპინძელი ოჯახის და მოსწავლეთა  გამოკითხვა. მოპოვებული ინფორმაცია 

დამუშავდება და ანგარიშის სახით გადაეგზავნება მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნულ ცენტრს.  

შეფასების პროცესის ეტაპებია: 

 სასწავლო პროცესის პარალელურად მიმდინარე შეფასება; 

 სასწავლო წლის ბოლოს საბოლოო შეფასება; 

 

3.6 პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფები 

 საჯარო სკოლების მოსწავლეები;  

 საჯარო სკოლების მასწავლებლები;  

 ადგილობრივი თემი და საზოგადოება; 

 

3.7 მოხალისეების მუშაობის ძირითადი პრინციპები: 

 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის ხარისხიანი უცხო ენის გაკვეთილების 

შეთავაზების მიზნით უცხო ენის ადგილობრივ მასწავლებლებთან ეფექტური 

თანამშრომლობა და ინოვაციური  მეთოდების გამოყენება.  
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 მოალისე მასწავლებლებისა და ადგილობრივი პედაგოგების 

თანამშრომლობაზე, გაკვეთილის ერთობლივ დაგეგმვაზე, ცოდნისა და 

გამოცდილების ურთიერთგაზიარებაზე აქცენტის გაკეთება; 

 თანამასწავლებელთან ერთად პროგრამის ამოცანების უკეთ და ეფექტურად 

განხორციელების მიზნით სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიების 

დაგეგმვა და განხორციელება;  

 სკოლებისთვის უცხო ენის შესაბამისი სასწავლო ლიტერატურის მოძიებაში 

ხელშეწყობა. 

3.8 მეთოდოლოგია 

 პროგრამის განსახორციელებლად, აუცილებელი იურიდიული და ფინანსური 

დოკუმენტაციის/ბაზის მომზადება; 

 პროგრამის  „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“  შესახებ 

საინფორმაციო კამპანიის დაწყება; 

 პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო ყველა აქტივობის ზედმიწევნით 

დაცვა; 

 პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის 

პირობებისა და ვალდებულებების გაცნობის მიზნით სამუშაო შეხვედრების 

მოწყობა; 

 პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან  

შესაბამისი ხელშეკრულებების/მემორანდუმების გაფორმება; 

 ტრენინგების დაგეგმვასა და ჩატარებაზე პასუხისმგებელი პირებისგან 

ტრენინგის მომზადების, განხორციელებისა და დასრულების შესახებ 

ინფორმაციის სისტემატურად მიღება;  

 პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური  

დოკუმენტაციის საფუძველზე ანგარიშსწორება; 

 შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა და მონიტორინგის გეგმის შემუშავება. 

3.9 პროგრამაში ჩართული სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულები, ორგანიზაციები და 

მათი როლი პროგრამის განხორციელებაში 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ საქართველოს 

განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს საგანმანათლებლო  რესურსცენტრები, საჯარო სკოლები.  

 

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 
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პროგრამის მართვასა და ადმინისტრირებას განახორციელებს საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ს.ს.ი.პ. მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი.  პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს 

თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც კოორდინაციას გაუწევს პროგრამის 

კოორდინატორი.  

საგანმანათლებლო რესურსცენტრის როლი  

საგანმანათლებლო რესურსცენტრები ასრულებენ შუამავლის როლს პროგრამას 

„ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“  და საჯარო სკოლებს შორის.  

რესურსცენტრი, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სხვა 

საშუამავლო/დამხმარე ღონისძიებებსაც.  

სკოლის როლი 

სკოლის დირექცია წარუდგენს მოხალისე მასწავლებელს სკოლის პედ. კოლექტივს, 

აცნობს სკოლის შინაგანაწესს. 

სკოლამ უნდა უზრუნველყოს მოხალისე მასწავლებლი შესაბამისი მატერიალური 

რესურსებით (კომპიუტერი, პრინტერი და ა.შ); 

სკოლამ უნდა  უზრუნველყოს მოხალისე მასწავლებლის ჩართულობა უცხო ენის 

სწავლების დონის განსავითარებლად გამიზნულ სხვადასხვა კლასგარეშე 

ღონისძიებაში: ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები და ა.შ.; 

სკოლის დირექტორი გულისხმიერად უნდა მოეკიდოს მოხალისის ნებისმიერ 

პრობლემას, იქნება ეს უშუალოდ საგაკვეთილო, თუ, ზოგადად, სასკოლო პროცესის 

დროს წარმოქმნილი პრობლემა. 

სხვა ორგანიზაციები 

პროგრამის განვითარების ეტაპებზე შესაძლოა, აუცილებელი გახდეს უცხოური 

პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიება, რომლებიც დაეხმარებიან პროგრამას 

კვალიფიციური კადრების მოძიებაში. 

3.11  გარემო და საზოგადოება 

მოხალისე მასწავლებლის განაწილებისას გასათვალისწინებელი გარემოებები: 

 უსაფრთხო გარემო თემში; 
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 რესურსცენტრის და სკოლის ადმინისტრაციის სურვილი მივლინებულ 

მახალისესთან ითანამშრომლოს მინიმუმ ერთი წელი; 

 ქალაქი/სოფელი/დაბიდან სამედიცინო პუნქტის/ექიმის  მაქსიმუმ 30 კმ 

რადიუსში ხელმისაწვდომობა;   

 ქალაქში/სოფელში/დაბაში მუდმივი სატრანსპორტო მიმოსვლის 

შესაძლებლობა (სამარშრუტო ტაქსი ან ავტობუსი); 

 თემში ან მეზობელ სოფელში/ქალაქში/რაიონულ ცენტრში საიმედო 

კავშირგაბმულობის საშუალების (ქალაქის ტელეფონი და/ან ფოსტა) არა 

უმეტეს 30 კმ რადიუსში ხელმისაწვდომობა; 

 თემში პირველადი მოხმარების საგნების მაღაზიის ფუნქციონირება.   

საცხოვრებელი პირობები 

 მასწავლებლის/ უცხოელი მოხალისის  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;  

 მასპინძელი ოჯახის მოძიება, რომელშიც გამოყოფილი იქნება ერთი ოთახი 

სტუმრისთვის;  

 მასპინძელი ოჯახის დადგენილი კრიტერიუმების თანახმად შერჩევა 

(მუდმივი ცხელი/ცივი წყალი, მოწესრიგებული სველი წერტილები, ოთახის 

გამათბობლით უზრუნველყოფა, ტექნიკის თავისუფლად გამოყენების 

შესაძლებლობა);  

 სასურველია, სახლი უზრუნველყოფილი იყოს ინტერნეტით; 

 მოხალისე-მასწავლებლის  კვებით უზრუნველყოფა; 

 მასწავლებლის/ უცხოელი მოხალისის მიერ ოჯახისთვის  საკუთარი 

ხელფასიდან ყოველთვიურად ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხის  

გადახდა კომუნალური გადასახადებისა და კვების ხარჯებისთვის; 

საცხოვრებელი პირობების მონახულება/შემოწმება 

 მასპინძლობის მსურველი ოჯახების შესახებ ინფორმაციის სისტემატურად 

განახლება; 

 მას შემდეგ, რაც შეირჩევა სავარაუდო ოჯახები, პროგრამის 

წარმომადგენელის მივლინება შესაბამის რეგიონში ოჯახში ცხოვრების 

პირობების შესამოწმებლად;  

 მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით შერჩეულ ოჯახებთან დაკავშირება 

და მონახულება.  

3.10 კონტრაქტით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებები 

პროგრამაში ჩართული მოხალისე მასწავლებელი  ვალდებულია: 

 დაიცვას სკოლის შინაგანაწესი და მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსი; 
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 მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მოამზადოს მასპინძელი 

ოჯახის წევრები ინგლისურ ენაში; 

 წარუდგინოს პროგრამას ყოველთვიური/კვირეული ანგარიში მის მიერ 

შესრულებული სამუშაოს თაობაზე; 

 დაგეგმოს და ჩაატაროს ინგლისური ენის გაკვეთილები საქართველოს 

საჯარო სკოლაში; 

 მოამზადოს სწავლებისათვის საჭირო სასწავლო მასალა, აგრეთვე, 

დაგეგმოს სხვა სასწავლო ღონისძიებები;  

 საჭიროების შემთხვევაში, ჩაატაროს მოსწავლეებთან დამატებითი 

ინდივიდუალური სამუშაო; 

 ცენტრის მოთხოვნის შესაბამისად ჩაატაროს გაკვეთილები ინგლისური 

ენის შემსწავლელი საზაფხულო და ზამთრის სასკოლო ღონისძიებების 

დროს; 

 დაეხმაროს საქართველოს საჯარო სკოლას ინგლისური ენის სწავლების 

უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზებაში;  

 გადაუხადოს მასპინძელ ოჯახს კომუნალური გადასახადებისა და 

ორჯერადი კვების თანხა 200 ლარი სახ. გადასახადების გადახდის შემდეგ.    

 

ანგარიშგება 

პროგრამაში ჩართულ მოხალისე მასწავლებელთა საქმიანობის ანალიზის მიზნით, 

მათ მიერ  ივსება ანგარიშის ფორმა, რომელსაც მოხალისე მასწავლებელი  

ყოველთვიურად უგზავნის პროგრამაში დასაქმებულ კომპეტენტურ პირს.  

შენიშვნა: ყოველთვიური ანგარიში შედგება აკადემიური და არააკადემიური ნაწილებისგან. 

აკადემიურ ნაწილში მოხალისეები მიუთითებენ ინფორმაციას შემდეგ საკითხებზე: სწავლების 

მეთოდები, სკოლაში არსებული რესურსები, დისციპლინასთან დაკავშირებული საკითხები, 

მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები, მოხალისის მიერ ინიცირებული კლასგარეშე აქტივობები, 

მშობლებთან ინტერაქცია.  ასევე ინფორმაციას თანამასწავლებლეთან ერთად  გეგმის შედგენის 

შესახებ. არააკადემიურ ნაწილში მოხალისეები ისაუბრებენ გარემოსთან ადაპტაციაზე, მასპინძელ 

ოჯახთან ინტერაქციაზე და აღწერენ საცხოვრებელ პირობებს. 

3.11 ანაზღაურება 

პროგრამაში ჩართული მოხალისე-მასწავლებელი მიიღებს ყოველთვიურ 

ანაზღაურებას: 

1. მასპინძელ ოჯახში ცხოვრების შემთხვევაში 750 (შვიდას ორმოცდაათი) ლარს სახ. 

გადასახადების ჩათვლით; 
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2. საცხოვრებელი ფართის ქირაობის შემთხვევაში 625 (ექვსას ოცდახუთი) ლარს, 

ასევე სახელმწიფო გადასახადების ჩათვლით.  

 

3.12 პროგრამის ადმინისტრირება/მონიტორინგი 

პროგრამის ადმინისტრირებას განახორციელებს პროგრამა ,,ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად’’, რომელსაც კოორდინაციას გაუწევს პროგრამის 

კოორდინატორი  

პროგრამის უკეთ წარმართვისა და დახვეწის მიზნით, განხორციელდება პროგრამაში 

ჩართული პირების შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი და შეფასება. ამისათვის 

შეირჩევა კომპონენტის კოორდინატორი, რომელიც შეიმუშავებს პროგრამის 

მონიტორინგის სამუშაო გეგმას და უზრუნველყოფს მის განხორციელებას.  

მონიტორინგი განხორციელდება ასევე პროგრამაში ჩართულ მოხალისე 

მასწავლებელთა საქმიანობის ანალიზის მიზნით, რაც მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 

მოპოვებულ ინფორმაციის გარდა ასევე მოიცავს მოხალისე მასწავლებლების 

მხრიდან ყოველთვიურ მოხსენებით ანგარიშებს. 

3.13 პროგრამის განხორციელების ვადები 

უცხოელი მოხალისეების შერჩევა მოხდება ეტაპობრივად. პროგრამაში 

ახლადჩართული მოხალისე მასწავლებლების საქართველოში ჩამოყვანა/განაწილება 

მოხდება 2014 იანვარში და აგვისტოში  (აკადემიური სემესტრის დაწყებამდე) . 

 

 

3.14 პროგრამის საბოლოო შედეგები 

2014 წლის განმავლობაში დაგეგმილია დაახლოებით 150 უცხოელი მოხალისის 

განაწილება საჯარო სკოლებში 1014 წლის ორივე აკადემიური სემესტრის 

განმავლობაში. რაც, თავის მხრივ მეტყველებს 300 ადგილობრივი პედაგოგის და 

15000 მოსწავლის  პროგრამაში ჩართვას.  
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3.15 ბიუჯეტი 

 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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4. პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“ 

4.1  პროგრამის აქტუალობა 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმები 

მიმართულია ზოგადი განათლების სისტემის განვითარებისა და საჯარო სკოლებში სწავლა-

სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა 

ამ მიმართულებით, ერთ-ერთ პრობლემად კვლავ რჩება კვალიფიციური კადრების მოზიდვა 

საქართველოს რეგიონების საჯარო სკოლებში. არის შემთხვევები, როცა სკოლას არ ჰყავს ამა 

თუ იმ საგნის მასწავლებელი, ასევე ხშირია შემთხვევა, როცა მასწავლებელი ასწავლის საგანს 

არა სპეციალობით. არსებულ ვითარებას ადასტურებს პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს 

განხორციელებული სკოლის საჭიროებების კვლევა, ასევე შეუვსებელი ვაკანსიები, 

რომლებიც რეგულარულად ქვეყნდება ცენტრის მიერ შექმნილ მასწავლებელთა ვაკანსიების 

ვებ-გვერდზე (www.teacherjobs.ge) და ფიქსირდება პროგრამის მონაცემთა ბაზაში. ასეთი 

სიტუაცია, ბუნებრივია, იწვევს სწავლის ხარისხის დაქვეითებას.  

საქართველოში საჯარო სკოლის ნებისმიერი მოსწავლისთვის, მიუხედავად იმისა, 

დედაქალაქში სწავლობს იგი, თუ მაღალმთიანი რაიონის რომელიმე სოფელში, ხარისხიანი 

განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა განათლების რეფორმის 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. განსაკუთრებულ ყურადღებას და დახმარებას 

საჭიროებენ რეგიონის ის სკოლები, სადაც კვალიფიციური მასწავლებლის დეფიციტია და 

მოსახლეობა ვერ იღებს შესაბამის განათლებას. ასეთ ადგილებში მოსახლეობა 

ტენდენციურად ტოვებს სოფლებს და განათლების მისაღებად მიდის ქალაქში.  

მასწავლებელთა ნაკლებობა ფიქსირდება, როგორც მაღალმთიან რაიონებში, ასევე 

საქართველოს სხვა კუთხეებშიც. მასწავლებლის დეფიციტს განიცდიან ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში. პროგრამის აქტუალობა კარგად ჩანს სკოლების 

მიერ გაცხადებული მოთხოვნის საფუძველზე. რესურს-ცენტრების მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის ანალიზის შედეგად იკვეთება მოთხოვნა სხვადასხვა საგნის მასწავლებელზე.  

არსებული ვითარების პრევენციისა და სკოლებში ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფის 

მიზნით შეიქმნა პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“, ვინაიდან, სწორედ, განათლება 

შეიძლება იყოს მიგრაციის შემცირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ასევე 

უკეთესი მომავლის საწყისი. აღსანიშნავია ის ფაქტორიც, რომ განათლების ხარისხის მქონე 

საზოგადოება უფრო მეტად არის სოციალურად ორიენტირებული, რაც სხვა სიკეთეებთან 

ერთად, საყოველთაო განათლების სისტემის გაუმჯობესების ერთ-ერთი წინაპირობაა. 

 

http://www.teacherjobs.ge/


 

33 

 

4.2 პროგრამის რეზიუმე 

კომპონენტი წარმოადგენს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

განხორციელებული რეფორმის მეორე ფაზის ნაწილს და სრულ შესაბამისობაშია 

განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პრიორიტეტულ მიმართულებებთან. 

2009-2010 სასწავლო წელს, პროგრამის პილოტირება განხორცილდა ,,განათლების სისტემის 

გარდაქმნისა და განმტკიცების პროგრამის (APL2)”  1.B კომპონენტის (”მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების სისტემის გაძლიერება”) ფარგლებში. მისი დაფინანსება მოხდა 

იაპონური მთავრობის გრანტიდან  საქართველოს მთავრობასა და საერთაშორისო 

განვითარების ასოციაციას შორის დადებული დაფინანსების საერთაშორისო 

ხელშეკრულების ფარგლებში (2006 წლის 17 ნოემბერი, გრანტი # TF57515 GE), ხოლო 2010 

წლიდან პროექტს მიენიჭა სახელმწიფო პროგრამის სტატუსი. 

4.3 პროგრამის მიზანი 

კვალიფიციური კადრების მოზიდვის გზით სწავლა-სწავლების პროცესის ხელშეწყობა და 

განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა საქართველოს ყველა 

საჯარო სკოლაში. 

4.4 პროგრამის ამოცანები 

კვალიფიციური კადრების მასწავლებლის პროფესიით დაინტერესება, შესაბამის 

ვაკანტურ ადგილებზე მოზიდვა და დასაქმება; 

მასწავლებლებისთვის განათლების სფეროში მიმდინარე სიახლეების გაცნობისა და 

სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების სასწავლო პროცესში დანერგვა-

გამოყენების პროცესის ხელშეწყობა; 

მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების გაზრდა; 

ადგილობრივი თემის სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. 

4.5 პროგრამის აღწერა 

პროგრამის ფარგლებში შერჩეული კონსულტანტ-მასწავლებლები განაწილდებიან 

საქართველოს საჯარო სკოლებში შესაბამისი ვაკანსიების შესავსებად. კონსულტანტ-

მასწავლებლები სკოლის დირექციასთან  თანამშრომლობით, ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე 

დაყრდნობით და სკოლაში კონკრეტული საგნის სწავლების პრობლემატიკიდან და 

საჭიროებიდან გამომდინარე, შეიმუშავებენ სამოქმედო გეგმას, ყოველი სასწავლო სემესტრის 

ბოლოს მოამზადებენ ანგარიშს სწავლების პროცესის მიმდინარეობისა და დაგეგმილი 

ღონისძიებების შესრულების შესახებ. კონსულტანტ-მასწავლებელმა სწავლების დროს უნდა 

გამოიყენოს სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა. მას შესაძლებლობა ექნება, მუდმივად 

მიიღოს ინფორმაცია ცენტრის მიერ განხორციელებული პროგრამებისა და ღონისძიებების 
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შესახებ, აგრეთვე მასწავლებლის პროფესიაში არსებული სიახლეების შესახებ, რომელიც 

პერიოდულად უნდა გააცნოს თავის კოლეგებს და მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი სკოლაში 

სიახლეების დანერგვას. პროგრამის ფარგლებში კონსულტანტ-მასწავლებლები სკოლებში 

დასაქმდებიან სულ მცირე ერთი აკადემიური წლით და ამ პერიოდის განმავლობაში 

იზრუნებენ სკოლებში სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესებაზე. 

აღნიშნული პროგრამის საშუალებით, ერთის მხრივ, ხელი ეწყობა კვალიფიციური კადრების 

საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვასა და ვაკანსიების შევსებას, მეორეს მხრივ კი, 

ახალგაზრდა თაობების, კვალიფიციური კადრების მასწავლებლის პროფესიით 

დაინტერესებას.  

 

4.6 პროგრამის სამიზნე ჯგუფი 

საჯარო სკოლის მოსწავლე 

საჯარო სკოლის დირექცია 

ადგილობრივი მასწავლებელი 

ადგილობრივი თემი 

კონსულტანტ-მასწავლებელი 

4.7 პროგრამაში ჩართული მხარეები 

4.7.1 საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრი 

პროგრამის ეფექტურად ადმინისტრირების  მიზნით, გამოიკვეთა საგანმანათლებლო 

რესურს-ცენტრის როლის აქტუალობა. სწორედ, რესურს-ცენტრების მეშვეობით 

ხორციელდება ვაკანსიების მოძიება ქვეყნის მასშტაბით. ისინი ასრულებენ შუამავალი 

რგოლის როლს სკოლას, ცენტრსა და კონსულტანტ-მასწავლებელს შორის. 

 

4.7.2 სკოლა 

პროგრამის წარმატებით განხორციელებაში ერთ-ერთი მთავარი დაინტერესებული მხარე 

სკოლა და სკოლის პერსონალია. დირექტორს მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება კონსულტანტ-

მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით. სკოლის დირექციამ უნდა 

ითანამშრომლოს ცენტრთან და დროულად ჩააყენოს ცენტრის პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი 

საქმის კურსში პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ. სკოლა იღებს 

პასუხისმგებლობას უზრუნველყოს სათანადო გარემო კონსულტანტ-მასწავლებლის 

პროფესიული საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით.  
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4.7.3 კონსულტანტ-მასწავლებელი 

კონსულტან-მასწავლებელთან ფორმდება შრომითი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც  

შემდეგი  ფუნქცია-მოვალეობები ეკისრება. კონსულტანტ-მასწავლებელი ვალდებულია: 

სწავლების პროცესი: 

ასწავლოს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგანი სკოლაში; 

აწარმოოს არაფორმალური სწავლება (შექმნას საგნობირივი წრეები, ჩაატაროს 

დამატებითი გაკვეთილები, განახორციელოს  საგანმანათლებლო და შემეცნებითი 

პროექტები); 

გამოიყენოს სწავლების თანამედროვე მეთოდები;  

გამოიყენოს საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ხელი შეუწყოს მათ დანერგვას 

სწავლა-სწავლების პროცესში; 

 

სასწავლო გარემო: 

განსაზღვროს მოსწავლეთა და მასწავლებელთა საჭიროებები და ითანამშრომლოს 

სკოლის დირექციასთან და მასწავლებლებთან სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების 

მიზნით; 

დაგეგმოს და განახორციელოს სხვადასხვა აქტივობა, რომელშიც ჩართული იქნებიან 

არამარტო მასწავლებლები და მოსწავლეები, არამედ მშობლები და თემის 

წარმომადგენლები; 

სკოლებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება და ერთობლივი პროექტების 

ხელშეწყობა;  

ითანამშრომლოს დამსაქმებელთან პროგრამით გათვალისწინებული სიახლეების 

პედაგოგიურ პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით. კოორდინატორს  საკუთარი 

საქმიანობის შესახებ დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია; 

კონკრეტული საგნის პრობლემატიკიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე შეიმუშაოს 

სამოქმედო გეგმა და ყოველი სასწავლო სემესტრის ბოლოს მოამზადოს შესაბამისი 

ანგარიში; 

 

პროფესიული განვითარება 

ხელი შეუწყოს ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებასა და 

მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებას. კერძოდ, მიაწოდოს 

ინფორმაცია განათლების სფეროში არსებული სიახლეებისა და პროგრამების შესახებ, 

როგორც მოსწავლეებს ასევე მასწავლებლებს, სკოლის დირექციას და მშობლებს; 

მასწავლებელთა პროფესიული საჭიროებებიდან გამომდინარე, შეიმუშაოს სამოქმედო 

გეგმა და ასახოს მის მიერ განხორციელებული აქტივობები შესაბამის ანგარიშში.  

სასწავლო წლის განმავლობაში აწარმოოს და სასწავლო წლის ბოლოს წარადგინოს 

საკუთარი პორტფოლიო სწავლა-სწავლების პროცესისა და დაგეგმილი 

ღონისძიებების მიმდინაროების შესახებ; 
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სკოლის ბაზაზე ორგანიზება გაუწიოს საინფორმაციო შეხვედრებს სფეროში 

არსებული სიახლეების შესახებ. კოლეგებთან ერთად განიხილოს და გაანალიზოს:   

პროფესიული ლიტერატურა: სახელმძღვანელოები, კვლევები, მონოგრაფიები, 

სტატიები, ჟურნალი „მასწავლებელი“, საგანმანათლებლო ფილმები. 

სხვა სკოლების გამოცდილება,  

ეროვნული სასწავლო გეგმა,  

სახელმწიფო პროგრამები, 

საგანმანათლებლო ვებ-გვერდები ან/და თამაშები, 

ელექტრონული ბიბლიოთეკა და ა.შ. 

 

4.8 ძირითადი ღონისძიებები 2013 წლისათვის 

პროგრამის ფარლებში 2014 წელს იგეგმება შემდეგი აქტივობების განხორციელება:  

ვაკანსიების იდენტიფიკაცია: აღსანიშნავია, რომ მაღალკვალიფიციური 

მასწავლებლის დეფიციტი ფიქსირდება, როგორც მაღალმთიან ზონებში, ასევე ბარში 

მდებარე სკოლებშიც. შესაბამისად, 2014-2015 სასწავლო წლისთვის, პილოტირების 

ეტაპზე, პროგრამის გეოგრაფიული არეალი მოიცავს არა მხოლოდ მაღალმთიანი და 

შორეული რაიონების სკოლებს, არამედ, დაფარავს საქართველოს რეგიონების ყველა 

იმ საჯარო სკოლას, სადაც კვალიფიციური მასწავლებლის დეფიციტია. ვაკანსიების 

შევსება განხორციელდება ეტაპობრივად. თავდაპირველად დაკმაყოფილდება 

მცხეთა-მთიანეთის სკოლებში არსებული ვაკანსიები. ვაკანსიების იდენტიფიკაცია 

განხორციელდება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

მიერ, როგორც დამოუკიდებლად, ასევე საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების 

დახმარებით, სკოლის დირექციის უშუალო მონაწილეობით და სპეციალურად 

შემუშავებული ვაკანსიების სარეგისტრაციო ფორმის მეშვეობით.   

პროგრამაში ჩასართავი სკოლების შერჩევა ხორციელდება სხვადასხვა კრიტერიუმის 

გათვალისწინებით. შერჩევის ეტაპზე სკოლა წარმოადგენს მასწავლებლის მოთხოვნის 

ფორმას, სადაც  სკოლის დირექცია უზრუნველყოფს შემდეგი სახის ინფორმაციას: რა 

საგნის მასწავლებელი სჭირდება სკოლას და რა საათობრივი დატვირთვით; რა 

პირობებს სთავაზობს მასწავლებელს; დაბინავების რა შესაძლებლობები არსებობს 

თემში; რა რესურსები აქვს სკოლას, რომ მასწავლებელმა შეძლოს საკუთარი 

პროფესიული უნარების რეალიზაცია; ინფორმაცია თემის სპეციფიკის შესახებ, 

გარემო პირობების შესახებ და ა.შ.  

პროგრამის წარმატებით განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია მიმდინარე 

ღონისძიებების შესახებ ბენეფიციარების ინფორმირება. ამიტომ, განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ 

ინფორმაციის დროულად და ეფექტური ფორმით მიწოდება. აუცილებელია 

სხვადასხვა სახის საინფორმაციო და სააგიტაციო შინაარსის რესურსის დამზადება-

გავრცელება სამიზნე ჯგუფებში, მათ შორის, შესაბამისი ვიდეო-რგოლის განთავსება 

მედია-სივრცეში. ასევე დაგეგმილია სხვადასხვა საინფორმაციო ხასიათის 



 

37 

 

შეხვედრების ორგანიზება, მათ შორის, უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში. 

პროგრამის მონაწილე კონსულტანტ-მასწავლებელთა შესარჩევი კონკურსის 

გამოცხადება: კონკურსი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან: პირველ ეტაპზე შერჩევა 

ხდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: კვალიფიკაცია, მოტივაცია, 

აზრის გადმოცემის უნარი და სხვა. კონკურსის მეორე ეტაპი ითვალისწინებს 

ტესტირებას საგანსა და პროფესიულ უნარებში. სერტიფიცირებული პედაგოგები არ 

გადიან ტესტირების ეტაპს. ისინი პირდაპირ გასაუბრებაზე მოიწვევიან. მესამე 

ეტაპზე კონკურსანტებს ჩაუტარდებათ გასაუბრება. 2014-2015 სასწავლო წლისთვის 

დაგეგმილია პროგრამაში ჩართული კონსულტანტ-მასწავლებელთა რიცხვის 

დაახლოებით 30 %-ით გაზრდა, რაც დამოკიდებულია დაფიქსირებული ვაკანსიების 

რაოდენობაზე. პროგრამის ფარგლებში, 2014-2015 სასწავლო წლისთვის პედაგოგების 

შერჩევა მოხდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებში. 

საჭიროებიდან გამომდინარე, არსებული ვაკანსიების შევსების მიზნით, პროგრამის 

მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შესაძლებელია კონკურსის განმეორებით 

გამოცხადება. შერჩეულ კადრებს ჩაუტარდებათ შესაბამისი საორიენტაციო ტრენინგ-

კურსი. 

შერჩეული კადრებისთვის საორიენტაციო ტრენინგების უზრუნველყოფა 

პროფესიულ უნარებსა და შესაბამის სპეციფიკურ საკითხებში, მათ შორის, 

საგნობრივი მიმართულებებით. სატრენინგო მოდულებსა და მასალებს მოამზადებენ 

ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტები. დაკომპლექტდება ტრენინგ-ჯგუფები. 

ტრენინგის მონაწილეები უზრუნველყოფილი იქნებიან სატრენინგო და 

საკანცელარიო მასალებით. 

შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება, როგორც ახლად შერჩეული კონსულტანტ-

მასწავლებლებთან, ასევე მოქმედ კონსულტანტ-მასწავლებლებთან. აღსანიშნავია, 

რომ შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება იმ ახლად შერჩეულ კონსულტანტ-

მასწავლებლებთან, რომლებიც დაიმსახურებენ ტრენერთა დადებით შეფასებას. 

შეფასებისა და მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით შესაძლებელია, როგორც 

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა, ასევე, დადებითი შეფასებისას, 

საჭიროებების გათვალისწინებით - ხელშეკრულების გაგრძელებაც.  

პროგრამაში მონაწილეობის წარმატებით დასრულების შემდეგ (მინიმუმ ორი 

სასწავლო სემესტრი), პროგრამის მონაწილე კონსულტანტ-მასწავლებლებს 

გადაეცემათ სერტიფიკატები. 

კონფერენციის, სამუშაო შეხვედრების, სემინარებისა და ტრენინგების  ორგანიზება: 

აღნიშნული ტიპის შეკრებებზე გაკეთდება ანგარიში წინა წლის შედეგებისა და 

სამომავლო გეგმების შესახებ. აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ 

კონსულტანტ-მასწავლებლები და ცენტრის ხელმძღვანელობა, ასევე მოწვეული 

სტუმრები. შეხვედრების მიზანია კონსულტანტ-მასწავლებლების ერთმანეთთან 

დაახლოება, გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარება და მათთვის დამატებითი 

ტრენინგების ჩატარება და სფეროში დანერგილი სიახლეების გაცნობა; ასევე 

კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ იდენტიფიცირებული მთავარი პრობლემების 

ერთმანეთისთვის გაზიარება და მათ მოსაგვარებლად გარკვეული გეგმების 

შემუშავება. ტრენინგების თემატიკა და სპეციფიკა განისაზღვრება არსებული 

საჭიროებებიდან გამომდინარე. 
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4.9 სკოლებისა და მასწავლებლების შერჩევა 

4.9.1 სკოლების შერჩევა 

პროგრამის განხორციელების პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ვაკანსიების მხრივ 

პრობლემური სკოლების იდენტიფიკაცია და მათი საჭიროებების განსაზღვრა, რისთვისაც 

ცენტრმა შეიმუშავა შემდეგი სტრატეგია: 

სკოლებში ვაკანსიების იდენტიფიკაციის პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ 

საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრებს, რადგანაც ისინი წარმოადგენენ შუამავალ რგოლს 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების  ეროვნულ ცენტრსა და სკოლებს შორის და 

ფლობენ მეტ ინფორმაციას ადგილობრივი სკოლების საჭიროებებზე.   

რესურს-ცენტრები რაიონში არსებულ ყველა სკოლას აცნობენ ცენტრის მიერ მიწოდებულ 

პროგრამის გზამკვლევს, მასწავლებლის მოთხოვნის ფორმას და მასწავლებელთა ვაკანსიების 

სარეგისტრაციო ფორმის მეშვეობით აგროვებენ ინფორმაციას ვაკანსიების შესახებ. სკოლის 

დირექციამ დროულად უნდა მიაწოდოს რესურს-ცენტრს ვაკანსიების შესახებ მონაცემები. 

მასწავლებლის მოთხოვნის ფორმაში  სკოლის წარმომადგენლები ავსებენ შემდეგი სახის 

ინფორმაციას: რა საგნის მასწავლებელი სჭირდებათ და  რა საათობრივი დატვირთვით; რა 

პირობებს სთავაზობენ მასწავლებელს; დაბინავების რა შესაძლებლობები გააჩნიათ; რა 

რესურსები აქვს სკოლას იმისთვის, რომ მასწავლებელმა შეძლოს საკუთარი უნარების 

რეალიზაცია; ინფორმაცია თემის სპეციფიკის შესახებ, გარემო პირობების, უსაფრთხოებისა 

და სხვა საკითხების შესახებ. ცენტრში შემოსული მონაცემების საფუძველზე საბოლოოდ 

განისაზღვრება პროგრამაში ჩასართავი სკოლების სია.  

4.9.2 მასწავლებლების შერჩევა 

 

4.9.3 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

ზოგადი პროფესიული კომპეტენციები: 

შესაბამისი უმაღლესი განათლება და/ან მასწავლებლობის სერტიფიკატი შესაბამის საგანში*;  

პედაგოგიური გამოცდილება (სასურველია); 

პროექტებში მონაწილეობისა და პროექტების მართვის გამოცდილება (სასურველია);  

საგნის საფუძვლიანი ცოდნა და მაღალი ინტერესი საგნისადმი;  

სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 
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ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი: საოფისე პროგრამების 

ცოდნა. 

 

* უპირატესობა მიენიჭება კანდიდატებს, რომლებიც ფლობენ მასწავლებლის სერტიფიკატს 

შესაბამის საგანში და გააჩნიათ პედაგოგიური გამოცდილება. 

 

პიროვნული მახასიათებლები: 

მაღალი მოტივაცია; 

ლიდერის თვისებები და ეფექტური კომუნიკაციის უნარები;  

გამართულად მეტყველებისა და აზრის თავისუფლად გადმოცემის უნარი; 

არაკონფქლიტური, გაწონასწორებული პიროვნება. 

 

4.9.4 კონკურსი 

პროგრამაში მონაწილე მასწავლებლების შერჩევა ხდება კონკურსის საფუძველზე.  

I ეტაპი: ამ ეტაპზე კანდიდატების შერჩევა ხდება მათ მიერ რეგისტრაციისას 

დაფიქსირებული მონაცემების საფუძველზე (კვალიფიკაცია, მოტივაცია, აზრის გადმოცემის 

უნარი).  

II ეტაპი*: ტესტირება საგანსა და პროფესიულ უნარებში 

III ეტაპი: გასაუბრება** 

* სერტიფიცირებული კანდიდატები არ გაივლიან შერჩევის მეორე ეტაპს. ისინი მოწვეულ 

იქნებიან გასაუბრებაზე. 

 

4.10 პროგრამის ადმინისტრირება  

პროგრამის ადმინისტრირებას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც 

კოორდინაციას გაუწევს პროგრამის კოორდინატორი. 
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4.11 პროგრამის მონიტორინგი 

პროგრამის მონიტორინგს ახორციელებს მონიტორინგის ჯგუფი. მონიტორინგი 

მოიცავს ადგილობრივ ვიზიტებს სკოლებში და სპეციალურად წინასწარ 

შემუშავებული კითხვარების შევსებას, რომელთა მეშვეობითაც ხდება პროგრამის 

მიმდინარეობის შეფასება. გამოკითხვა იწარმოებს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან: 

სკოლის დირექცია, ადგილობრივი მასწავლებლები, კონსულტანტ-მასწავლებლები, 

მოსწავლეები და მშობლები. მონიტორინგის სპეციალისტების მიერ გაკეთებული 

საბოლოო ანგარიშის საფუძველზე პროგრამის კოორდინატორი მონაწილეებს 

უზრუნველყოფს შესაბამისი რეკომენდაციებითა და კომენტარებით. მონიტორინგი 

ასევე მოიცავს დაკვირვებას კონსულტანტ-მასწავლებლის სრულ პროფესიულ 

საქმიანობაზე, როგორც სასწავლო კომპონენტში, ასევე საკონსულტაციო 

მიმართულებით. 

 

რეგულარულად შეფასდება კონსულტანტ-მასწავლებლების სამოქმედო გეგმები და 

ანგარიშები, ხოლო სასწავლო წლის ბოლოს ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტების მიერ 

შეფასდება მათ მიერ წარმოებული პორტფოლიოები. 

 

მონიტორინგი ხორციელდება წელიწადში ორჯერ. საველე სამუშაოები კლიმატური 

პირობებიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს ოქტომბერი - დეკემბრის და აპრილი-

ივნისის პერიოდში. შესაძლოა, ადგილი ჰქონდეს ვადების გადაწევას კლიმატური 

ცვლილებებიდან გამომდინარე. 

4.12 მოსალოდნელი შედეგები 

კვალიფიციური კადრები ინტერესდებიან მასწავლებლის პროფესიით და შემოდიან 

პროფესიაში: შერჩეულ კადრებს გავლილი აქვთ ეფექტური საორიენტაციო ტრენინგ-კურსი 

პროფესიული უნარების განვითარების მიმართულებით; 

ვაკანტური ადგილები შევსებულია კვალიფიციური კადრებით.  

კონსულტანტ–მასწავლებლებს აქტიური მონაწილეობა აქვთ მიღებული პროფესიული 

განვითარების სხვადასხვა ღონისძიებაში.  

გაზრდილია ადგილობრივი მასწავლებლების მოტივაცია, მათი მონაწილეობა სხვადასხვა 

დონის სასკოლო აქტივობებში, კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების 

პროგრამებში.  

გაზრდილია მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება, მოსწავლეები აქტიურ მონაწილეობას 

ღებულობენ სხვადასხვა დონის სასკოლო ღონისძიებებში: პროექტებში, ოლიმპიადებსა და 

კონფერენციებში.  

ადგილობრივი თემი ჩართულია სასკოლო ცხოვრებაში.  
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4.13 პროგრამის მონაწილეების ანაზღაურება და წახალისება 

კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ სკოლებში საათობრივი დატვირთვის მიხედვით 

მიღებულ ანაზღაურებას ემატება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების  ეროვნული 

ცენტრის მიერ დანიშნული დანამატი, რომელსაც კონსულტანტ-მასწავლებელი იღებს 

კონტრაქტის ვადის მიხედვით.  

კონსულტანტ-მასწავლებლის დანამატის ოდენობა განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა 

მანძილზე მდებარეობს სკოლა მონაწილის რეგისტრირებული საცხოვრებული ადგილიდან. 

შესაბამისად, კონსულტანტ-მასწავლებლების შრომის ანაზღაურება დიფერენცირებულია 

შემდეგ კატეგორიებად:  

საცხოვრებელი ადგილიდან 80 კმ-ზე და ახლოს განლაგებულ  მუნიციპალიტეტებში 

არსებული სკოლების მასწავლებლებისათვის დანამატის ოდენობა განისაზღვრება არა 

ნაკლებ 400 და არა უმეტეს 750 ლარისა გეოგრაფიული ზონის მიხედვით.  

საცხოვრებელი ადგილიდან 80 კმ-ზე შორს განლაგებულ  მუნიციპალიტეტებში არსებული 

სკოლების მასწავლებლებისათვის ხელფასის ოდენობა განისაზღვრება ფიქსირებული 1000 

ლარის ოდენობით. 

საცხოვრებელი ადგილიდან* ≤80 კმ  

 

საცხოვრებელი ადგილიდან* >80 კმ  

 

I კატეგორია 

ბარი  

II კატეგორია 

მაღალმთიანი 

III კატეგორია 

 

400,00 750,00 1000,00 

* ხელფასი მითითებულია სახელმწიფო გადასახადების ჩათვლით და მოიცავს ცხოვრებისა 

და კვების ხარჯსაც.   

მილევად რეჟიმში, იმოქმედებს დანამატის IV კატეგორია იმ მასწავლებლებისთვის, 

რომლებიც ხელშეკრულების საფუძველზე, დანამატთან ერთად მიიღებენ სამაგისტრო 

გრანტს. მათი დანამატი განისაზღვრება ფიქსირებული თვიური 440 ლარის ოდენობით, 

ხოლო ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ ბაკალავრის ხარისხის მქონე მონაწილეს, 

რომელსაც არ აქვს მოპოვებული სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტი, დაუფინანსდება სწავლა 

მაგისტრატურაში. 

კონსულტანტ-მასწავლებლებს დანამატი ეძლევა ათი თვის განმავლობაში (სექტემბერი - 

ივნისი).  
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დამატებით პროგრამაში ჩართულ მოხალისეებს შესაძლებლობა ექნებათ, მონაწილეობა 

მიიღონ საგანმანათლებლო ტრენინგებში, ცენტრის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა 

ღონისძიებაში. 

 

4.14 ანგარიშგება 

კონსულტანტ-მასწავლებელი ანგარიშვალდებულია სკოლისა და მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წინაშე.  

სემესტრის ბოლოს კონსულტანტ-მასწავლებელი ცენტრს წარუდგენს ანგარიშს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის შესახებ წინასწარ შემუშავებული ფორმით, ხოლო 

სასწავლო წლის დასასრულს ანგარიშთან ერთად ცენტრს წარუდგენენ მასწავლებლის 

პროფესიულ პორტფოლიოს, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მასწავლებლის სწავლების 

მეთოდების ეფექტურობასა და მის მზარდ პროფესიულ განვითარებას, მის ცოდნას, უნარებს, 

დამოკიდებულებებს, ქცევებს.  

წარმოდგენილი პორტფოლიოების, მათ შორის, სამოქმედო გეგმებისა და სემესტრული 

ანგარიშების, ასევე მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე შეფასდება თითოეული 

მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობა. 

 

4.15 ბიუჯეტი  

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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5. „მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის“ სახელმწიფო პროგრამა 

5.1 პროგრამის დასაბუთება 

საქართველოში, როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, ზოგადი განათლების სისტემის ერთ-

ერთი ყველაზე სერიოზული ამოცანა მასწავლებლის პროფესიაში ახალგაზრდა, 

კვალიფიციური კადრის მოზიდვა და შენარჩუნებაა. 

საქართველოს როგორც სოფლის, ასევე ქალაქის სკოლებში ახალგაზრდა კვალიფიციური 

მასწავლებლების დაინტერესებისა და სკოლაში დასაქმების დიდი პრობლემაა.  უმაღლეს 

სასწავლებელში მიღებული ცოდნა და განსაკუთრებით პრაქტიკისათვის განკუთვნილი დრო 

არასაკმარისია იმისათვის, რომ ახალბედა მასწავლებელი საკმარისი და შესაბამისი 

პროფესიული უნარების აღჭურვოს. ახალბედა მასწავლებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია 

პროფესიული ხელშეწყობა პირველი ნაბიჯების დამოუკიდებლად გადადგმისთვის. ამიტომ, 

მასწავლებლების სერტიფიცირებასთან ერთად მაძიებლობა განიხილება  როგორც 

პროფესიის რეგულირების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.  

მაძიებლობის პერიოდის გავლა შესაძლებლობას აძლევს დამწყებ მასწავლებელს გამოცდილი 

პედაგოგის დახმარებით გამოიმუშაოს მასწავლებლობისთვის აუცილებელი პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევები და განიმტკიცოს თეორიული ცოდნა. 

მასწავლებლობის მაძიებლობის საპილოტე პროექტის (2008-2010) განხორციელებისას 

მაძიებლების, მენტორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების აზრის გამოკითხვის 

შედეგებისა და განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო 

ინსტიტუტის მიერ 2009 წლის  ჩატარებული კვლევის (”მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ცენტრის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მასწავლებელთა 

ინფორმირებულობა და განწყობა-დამოკიდებულები” 2009 წლის მაისი-აგვისტო) 

საფუძველზე ნათლად გამოიკვეთა მასწავლებლობის მსურველების-მაძიებლებისა და 

სკოლების (პედ. კოლექტივი, დირექცია) მოტივაცია და მაძიებლობა-მენტორობის 

ინსტიტუტის დანერგვის საჭიროება. 

მაძიებლობის პროგრამა 2010-2011 სასწავლო წლიდან სახელმწიფო  პროგრამის სტატუსით 

ხორციელდება.  

5.2 პროგრამის მიზნები 

 მაძიებლების მიერ პროფესიული უნარების შეძენა–განვითარების, საგნობრივი 

ცოდნის გაღრმავებისა და სასკოლო გარემოსთან ადაპტაციის ხელშეწყობა 

 მოსწავლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენისა და განათლების 

ეროვნული მიზნების მიღწევის ხელშეწყობა. 
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 მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის რეგულირება ზოგადი განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით. 

 მასწავლებელის სტატუსის ამაღლება და პროფესიის პოპულარიზაცია. 

 

5.3 2013-2014 სასწავლო წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები 

2013-2014 სასწავლო წელს მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში შერჩეულია 126 მენტორი 

და 300 მაძიებელი. 

2014 წელს დაგეგმილია „მასწავლებლობის მაძიებელთა რეგისტრაციისა და მაძიებლობის 

პერიოდის გავლის წესის“ განხილვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით და მასში 

შესაბამისი ცვლილებების შეტანა. 2013-2014  სასწავლო წლისათვის პროგრამა ხორციელდება 

საქართველოს 11 ქალაქში, კერძოდ: თბილისის, მცხეთის, ახალციხის, თელავის, გორის, 

ქუთაისის, ოზურგეთის, ბათუმის,  ზუგდიდის,  ფოთისა და რუსთავის 81  საჯარო  და კერძო 

სკოლაში. 

 

წელს პროგრამის განხორციელება ასევე იგეგმებოდა რაჭაში, კერძოდ ამბროლაურში, თუმცა 

აქ მაძიებლობის მსურველი არ დაფიქსირებულა. 

5.4 მენტორები 

2013-2014 წელს პროგრამის ფარგლებში შერჩეული მენტორებიდან 62, მენტორობის 

გამოცდილების მქონე პედაგოგია, რომელიც 2012-2013 სასწავლო წელს მონაწილეობდა 

მაძიებლობის პროგრამაში. 2013 წლის 13-14-15 და 20-21-22 დეკემბერს პროგრამაში 

ახლადშერჩეულ 64 მენტორს ჩაუტარდა ტრენინგი ეფექტურ მენტორობასთანდა 

მაძიებლებთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  2014 წელს დაგეგმილია 

მენტორების საჭიროებათა კვლევა და გამოკითხვა, რომლის საფუძველზეც მენტორებთან 

ჩატარდება სამუშაო შეხვედრები და ტრენინგები. ერთი თემა - (მაძიებლის წლიური 

საქმიანობის) შეფასება - უკვე გამოიკვეთა ზემოთაღნიშნულ ტრენინგზე, როგორც ერთ-ერთი 

პრიორიტეტულად განსახილველი. 

 

2013–2014 სასწავლო წელს პროგრამაში ჩართულ მენტორებს გადაეცემათ პროგრამაში 

მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

 

2014 წლის ზაფხულში გამოცხადდება კონკურსი მაძიებლობის მსურველთათვის 2014-2015 

სასწავლო წლისათვის.  შესაბამისად შეირჩევა მენტორები საგნებისა და სკოლების 

მიხედვით. 2014 წლის ზაფხულის პერიოდი გამოყენებული იქნება იმისათვის, რომ 

მაძიებლობის მსურველებმა დროულად მოახერხონ დარეგისტრირება. 2014 წლის 
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სექტემბერში შერჩევა მენტორები იმ საგნებსა და სკოლებში, სადაც დარეგისტრირდნენ 

მაძიებლები.    

 

2014 -2015 სასწავლო წლიდან დაგეგმილია მაძიებლობის პროგრამის გაფართოება 

საქართველოს სხვა რეგიონებსა და ქალაქებში, მათ შორის სოფლის სკოლებშიც. ეს ხელს 

შეუწყობს როგორც სოფლის სკოლების განვითარებას, ასევე შესაბამისი კვალიფიკაციის 

მასწავლებლების შემდგომ დასაქმებას რეგიონის სკოლებში.    

 

 

5.5 მაძიებლები 

2013-2014 სასწავლო წელს იგეგმება მაძიებლების გამოკითხვა, რაც უფრო მიზანმიმართული 

და მაძიებლების კონკრეტული პროფესიული უნარების განვითარებაზე პროფესიულ 

განვითარებაზე ორიენტირებული ტრენინგების ჩატარების საშუალებას მოგვცემს. 

 

ამ მიმართულებით მუშაობენ მენტორებიც, რომლებიც ამზადებენ მაძიებლების პროფესიულ 

საჭიროებათა კვლევას და მაძიებლებთან ერთად ადგენენ მაძიებლის სამოქმედო გეგმას. 

 

2014 წლის პირველ ნახევარში პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ მაძიებლებს ჩაუტარდათ 

გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების ტრენინგი. წლის განმავლობაში მაძიებლები 

მონაწილეობას მიიღებენ მასწავლებლის სახლში დაგეგმილ სემინარებსა და პროფესიული 

განვითარების აქტივობებში. ეს შესაძლებლობას მისცემს მაძიებლებს, სასკოლო გარემოში, 

მენტორთან თანამშრომლობით პრაქტიკულად გამოიყენონ ტრენინგსა თუ სემინარზე 

გავლილი მასალა. ასევე მოეწყობა მაძიებლებთან შეხვედრები გამოცდილების გაზიარების 

მიზნით. 

სასწავლო წლის ბოლოს მაძიებლის შემაჯამებელი საქმიანობის შეფასებაში მონაწილეობენ 

და სადემონსტრაციო გაკვეთილს ესწრებიან: 

 მენტორი, რომელიც წარმოადგენს ანგარიშს მაძიებლის საქმიანობის შესახებ; 

 დირექტორი ან სასწავლო ნაწილი, რომელიც ცენტრს დადგენილი წესით წარუდგენ 

დოკუმენტს მასწავლებლობის მაძიებლის მასწავლებლის პროფესიულ 

სტანდარტთანდამასწავლებლისპროფესიულიეთიკისკოდექსთანშესაბამისობისშესახებ; 

 ცენტრისწარმომადგენელი (პროგრამისკოორდინატორი, პროგრამისკონსულტანტი, 

ტრენერი). 
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2014 წელს მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ მაძიებლებს, რომლებიც 

წარმატებით დაასრულებენ მაძიებლობის პროცესს, გადაეცემათ პროგრამაში მონაწილეობის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

 

5.6 მონიტორინგი 

პროგრამაში ჩართული მენტორები შეიმუშავებენ მაძიებლების პროგრამებსა და სამოქმედო 

გეგმებს, რომელსაც  განიხილავენ და აანალიზებენ პროგრამის ტრენერ- კონსულტანტები. 

2014 წლის დასაწყისსა და სასწავლო წლის დასარულს ჩატარდება პროგრამის მონიტორინგი: 

ადგილზე იქნებიან მივლენილი ცენტრისმონიტორები/ტრენერ-კონსულტანტები, რომლებიც 

დაესწრებიან მენტორების გაკვეთილებს, დააკვირდებიან და გააანალიზებენ მაძიებლების 

საქმიანობას, მენტორისა და მაძიებლის პროფესიულ ურთიერთობას და გამართავენ 

საინფორმაციო/სამუშაო შეხვედრებსმენტორ-მაძიებლებთან, სკოლის დირექციასთან და 

შესაბამის რეკომენდაციებს მისცემენ მაძიებლობის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით. 

  

5.7 მენტორისა და მაძიებლის სახელმძღვანელოს მეორე გამოცემა  

2013 წლის დასასრულს  მომზადდა და ტენდერში გამარჯვებულ კოპანიას დასაბეჭდად 

გადაეცა მენტორისა და მაძიებლის სახელმძღვანელოები მეორე რედაქტირებით. 

დაგეგმილია მათი გადაცემა 2014 წელს პროგრამაში ჩართული მენტორებისა და 

მაძიებლებისთვის. 

გარდა ამისა, პროგრამის პოპულარიზაციის მიზნით მომზადდა პროგრამის სარეკლამო 

პოსტერი, კალენდარი და სანიშნე, რაც გამოყენებული იქნება საინფორმაციო და სამუშაო 

შეხვედრებზე, როგორც პროგრამის მონაწილეებთან, ასევე დაინტერესებულ და ჩართულ 

მხარეებთან. 

5.8 პროგრამაში ჩართული პირების შერჩევის პროცედურები 

5.8.1 საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 

პროგრამაში მონაწილე ქალაქების რესურს-ცენტრებში მოხდება ერთი პირის 

იდენტიფიცირება. რესურსცენტრის პასუხისმგებელი პირი: 

 მაძიებლების რეგისტრაციისა და მაძიებლობის პერიოდის გავლის წესის თანახმად 

არეგისტირებს მაძიებლობის კანდიდატებს; 

 ხელს უწყობს პროგრამის წარმომადგენლებს სამუშაო შეხვედრების, ტრენინგების,  

მონიტორინგისა და საიტ-ვიზიტების ორგანიზებაში. 
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რესურსცენტრების პასუხისმგებელი პირებისათვის აღნიშნული მოვალეობების 

საფუძვლიანად გაცნობის მიზნით მაძიებლობის კოორდინატორი საჭიროებისამებრ 

ჩაატარებს სამუშაო შეხვედრებს რესურსცენტრის წარმომადგენლებთან.   

5.8.2 პროგრამაში ჩართული მხარეები  (სკოლა) 

პროგრამის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, სკოლის დირექტორი ქმნის მაძიებლების 

შესარჩევ კომისიას. კომისია განსაზღვრავს მაძიებლების შესარჩევი კონკურსის შინაარსსა და 

ფორმას,  ცენტრის რეკომენდაციის საფუძველზე. 

სკოლის შესარჩევი კომისია ატარებ სგასაუბრებას  ან/და ტესტირებას სკოლაში განაწილებულ 

მაძიებლობის კანდიდატებთან და არჩევს მაქსიმუმ ოთხ მაძიებელს, რომელიც ყველაზე 

მეტად შეესაბამება სკოლის ინტერესებს, სპეციფიკასა და არსებულ გარემოს. 

მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის შესარჩევი კომისიის მიერ მაძიებლების შერჩევის პროცესი 

მაქსიმალურად ობიექტურად წარიმართოს.  ამ მიზნით რამოდენიმე სკოლაში გაიგზავნება 

ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც დააკვირდება მაძიებლობის კანდიდატის შერჩევის 

პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში გასცემს რეკომენდაციას კონკრეტულ საკითხზე. 

5.8.3 პროგრამაში ჩართული მხარეები (მენტორი) 

მენტორი არის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სერტიფიცირებული 

მასწავლებელი, რომელსაც გააჩნია პედაგოგად მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი 

გამოცდილება, ასწავლის ეროვნული სასაწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგანს სკოლაში 

და აკმაყოფილებს ცენტრის/ მენტორთა შესარჩევი კომისიის მიერ შემუშავებულ 

კრიტერიუმებს. 

მენტორობის კანდიდატთა კონკურსი გამოცხადდება მაძიებლობის მსურველთა კონკურსის 

დასრულებისა და შედეგების გაანალიზების შემდეგ, რაც საშუალებას მოგვცემს ზუსტად 

განვსაზღვროთ რომელ ქალაქებში და რომელ კონკრეტულ საგნებზეა მოთხოვნა 

მაძიებლობის  პერიოდის  გავლასთან დაკავშირებით. 

მენტორების შერჩევა მოხდება ორ ეტაპიანი კონკურსის საფუძველზე: პირველი ეტაპი 

გულისხმობს მენტორობის კანდიდატის მიერ ელექტრონული განაცხადისა და სამოტივაციო 

წერილის წარდგენას ცენტრში. მეორე ეტაპი, გასაუბრება ცენტრის მიერ შექმნილ 

კომისიასთან,  ჩაუტარდებათ მხოლოდ პირველ ეტაპზე გასულ კანდიდატებს. გასაუბრებაზე 

მენტორობის კანდიდატი წარმოადგენს გაკვეთილის გეგმას და პასუხობს კომისიის წევრთა 

შეკითხვებს. 

პროგრამაში ჩართვამდე, პროგრამაში შერჩეულ მენტორებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი 

ეფექტურ მენტორობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ხოლო წლის ბოლოს ტრენინგი 

მენტორების პროფესიული განვითარების საჭიროებიდან გამომდინარე. პროგრამაში 

მონაწილეობის შესაძლებლობა ასევე ექნებათ იმ მენტორებს, რომლებიც უკვე 



 

48 

 

მონაწილებდნენ პროგრამაში მენტორის სტატუსით. მათთან გასაუბრება ჩატარდება 

განსხვავებული ფორმატით: მენტორობის გამოცდილების მქონე მასწავლებლები 

წარმოადგენენ მენტორის პორტფოლიოს, მენტორის სტატუსით გაწეული საქმიანობის 

ანგარიშს, ისაუბრებენ მენტორობის გამოცდილებასა და მაძიებლების შედეგებზე 

(სერტიფიცირების შედეგები, დასაქმება ან სხვა პროგრამებში ჩართვა და სხვ) 

მაძიებლობის პერიოდის განმავლობაში, მენტორები და მაძიებლები მონაწილეობას მიიღებენ 

ცენტრისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინიტროს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში. 

2013 წელს პროგრამაში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, პროგრამაში 

მონაწილეთა შერჩევა მოხდება ზაფხულში, რაც საშუალებას მოგვცემს სასწავლო წლის 

დაწყებიდან მოკლე ხანში დავიწყოთ სკოლებში პროგრამის განხორციელება და 2014 წლის 

ბოლომდე ჩავატაროთ როგორც მენტორთა, ასევე მაძიებლთა ტრენინგი და სამუშაო 

შეხვედრები. ამრიგად, მაძიებლებს საშუალება ექნებათ დროულად დაიწყონ მაძიებლობის 

პროცესი და მიიღონ რაც შეიძლება მეტი სასკოლო პრაქტიკა. 

 

5.8.4 პროგრამაში ჩართული მხარეები (მაძიებელი) 

მასწავლებლობის მაძიებლობის უფლება შეიძლება მოიპოვოს პირმა, რომელიც დადგენილი 

წესით გაივლის რეგისტრაცია სმასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში, 

დააკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებსა და ცენტრის 

მიერ  შემუშავებულ კრიტერიუმებს. მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის 

უფლება აქვს საბაზო / საშუალო საფეხურის ბაკალავრის /  მაგისტრის აკადემიური ხარისხის 

მქონე იმ საგნების მასწავლებლობის მაძიებლობის კანდიდატებს, რომელშიც ჩატარდა 

სერტიფიცირება. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაციის გამოცხადების 

შემდეგ, მაძიებლობის კანდიდატები დაუკავშირდებიან შესაბამის რესურს–ცენტრს და 

წარადგენენ ცენტრის მიერ განსაზღვრულ დოკუმენტაციას. 

დარეგისტრირებული კანდიდატები განაწილდებიან სკოლების მიხედვით, სადაც სკოლის 

კომისიები, გასაუბრების შედეგად, შეარჩევენ სასურველ კანდიდატებს. 

კომისიის მიერ მაძიებლის შერჩევის შემდეგ, მაძიებელი საბოლოოდ რეგისტრირდება 

ცენტრის მასწავლებლობის მაძიებლობის რეგისტრაციიის ელექტრონულ საინფორმაციო 

სისტემაში, მაძიებლის სტატუსით. 

მაძიებელთა შერჩევის მიზნით, იმ სკოლის დირექტორებმა, სადაც უკვე შერჩეულია 

მენტორი,   შეიქმნება შესარჩევი კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედის დირექტორი, 

სამეურვეო საბჭოსა და პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) და იმ საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მენტორი, რა საგანშიც მაძიებელი გაივლის 

მაძიებლობის პერიოდს. 
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კომისია, ცენტრის რეკომენდაციის საფუძველზე, განსაზღვრავს მაძიებლების შერჩევის 

ფორმასა და შინაარსს. კომისიის გადაწყვეტილებები ფორმდება ოქმით, რომელსაც სკოლა 

წარმოადგენს ცენტრში გასაუბრების დასრულებიდან 10 დღის ვადაში. 

5.9 ანაზღაურება 

პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული მასწავლებელი - მენტორი უხელმძღვანელებს 1–4  

მაძიებელს და სახელმწიფო პროგრამიდან იღებს დამატებით ანაზღაურებას 250 ლარის 

ოდენობით (დარიცხული), რაც 70 ლარით აღემატება წინა წლებში მენტორების 

ანაზღაურებას. მაძიებლებს არ ექნებათ ანაზღაურება, თუმცა ზოგადი განათლების შესახებ 

კანონის მიხედვით სკოლა უფლებამოსილია გადაუხადოს გარკეული თანხა. 

5.10 ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1.  
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6. პროგრამა „პროფესიული სტანდარტები განათლებაში“ 

6.1 პროგრამის რეზიუმე 

პროფესიული სტანდარტები განათლებაში გულისხმობს იმ პროფესიების სტანდარტებისა და 

ეთიკის კოდექსების  დადგენას, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განათლების 

სისტემისათვის: ეს არის მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი; სკოლის დირექტორის 

პროფესიული სტანდარტი; პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებლის პროფესიული 

სტანდარტი; ეთიკის კოდექსები მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორებისათვის და 

ასევე ქცევის კოდექსი სკოლის მოსწავლეებისათვის. 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ფარგლებში მზადდება 

ყველა პროფესიული სტანდარტი, ეთიკისა და ქცევის კოდექსები, რომელთაც ამტკიცებს 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. პერიოდულად კვლევების, 

აკადემიური საჭიროებების, სერტიფიცირების შედეგების ანალიზის საფუძველზე ხდება 

პროფესიული სტანდარტებისა და ეთიკის კოდექსების რედაქტირება, განახლება და მათი 

შედარება საერთაშორისო საგანამათლებლო ქვეყნებში არსებულ წარმატებულ 

სტანდარტებთან, რათა საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული პროფესიული 

სტანდარტები შესაბამისობაში იყოს წარმატებული ქვეყნების პროფესიულ სტანდარტებთან.     

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ადგენს მასწავლებლის 

პროფესიულ სტანდარტს  პირველი საფეხურის (დაწყებითი) და მეორე (საბაზო-საშუალო) 

საფეხურის მასწავლებლებისათვის, საგნობრივ სტანდარტებს ეროვნული სასწავლო გეგმით 

გათვალსიწინებული ყველა სავალდებულო საგნის მასწავლებლისათვის. მასწავლებლის 

პროფესიული სტანდარტი, ისევე როგორც სკოლის დირექტორისა და პროფესიული 

საგანამათლებლო დაწესებულების მასწავლებლის სტანდარტები, არის ნორმატიული 

დოკუმენტი, რომელშიც თავმოყრილია ის თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები, რაც 

მოეთხოვება მაღალკვალიფიცურ მასწავლებელს ან სკოლის ხელმძღვანელს.   

მასწავლებლისა და სკოლის დირექტორის სტანდარტების განვითარებისა და დახვეწის 

მიზნით სისტემატურად მიმდინარეობს თანამშრომლობა მოქმედ მასწავლებლებთან, 

დირექტორებთან, პედაგოგიურ უნივერსიტეტებთან, გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან, 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან და ეროვნული სასწავლო 

გეგმებისა და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტთან. მიმდინარეობს 

საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობა, მასწავლებელთა და დირექტორების 

აკადემიური საჭიროებების კვლევა, რათა მასწავლებლებისა და დირექტორების 

პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებები დაგეგმილი იქნას ერთის მხრივ 

მათი აკადემიური საჭიროებების მიხედვით, ხოლო მეორეს მხრივ უცხოელი ექსპერტების 

გამოცდილებისა და საერთაშორისო სტანდარტების გათვალსიწინებით. 
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6.2 პროგრამის დასაბუთება 

პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი 

განათლების მიმართულებით დასმულ უმნიშვნელოვანეს პრიორტეტებთან.  

პროფესიული სტანდარტები განათლებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა 

განათლების პოლიტიკის წარმატებით დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის. პროფესიული 

სტანდარტების შემუშავების მიზანია, მასწავლებლებისა და სკოლის ხელმძღვანელების 

მოსამზადებელი პროგრამების შემუშავების ხელშეწყობა, ასევე მათი საქმიანობის შეფასება 

(სერტიფიცირება) და  და პროფესიული განვითარების დაგეგმვა. სტანდარტი  წარმოადგენს 

მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა შეფასების ეფექტურ ჩარჩო-დოკუმენტს. ამ 

დოკუმენტების მიხედვით იქმნება მასწავლებელთა და განათლების ადმინისტრირების 

მოსამზადებელი პროგრამები და სტანდარტები აგრეთვე მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ 

უმაღლესი სასწავლებლების განათლების ფაკულტეტების პროგრამების აკრედიტაციის 

მინიჭებაში.   

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეფორმა მიზნად ისახავს 

თანამედროვე სტანდარტებისა და კონკურენტუნარიანი მომავალი თაობების აღზრდას. ამ 

მიზნის მიღწევა კი მხოლოდ ისეთი მასწავლებლითა და სკოლის ხელმძღვანელის 

მუშაობითაა შესაძლებელი, რომელიც თანამედროვე და საერთაშორისო საგანამთლებლო 

სივრცეში არსებული წარმატებული გამოცდილების მიხედვით შექმნილი პროფესიული 

სტანდარტის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.  

პროფესიული ეთიკის ნორმები მასწავლებლისა და სკოლის დირექტორის 

კომპეტენტურობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა. მასწავლებელი ან 

სკოლის დირექტორი მხოლოდ მაშინ შეიძლება მაღალკვალიფიცურად ჩაითვალოს, თუკი 

მას არამარტო თეორიული ცოდნა აქვს და პრაქტიკულ უნარებშიც დახელოვნებულია, 

არამედ ამ ორ პირობასთან ერთად იგი პროფესიული ეთიკის ნორმებს უპირობოდ იცავს 

მოსწავლესთან, კოლეგასთან, მშობელთან და სასწავლო პროცესთან დაკავშორებულ სხვა 

მხარესთან ურთიერთობაში. 

6.3 პროგრამის მიზნები 

• განათლების სისტემაში არსებული პროფესიული სტანდარტების შესაბამისობა 

საერთაშორისო პროფესიულ სტანდარტებთან.  

პროფესიული სტანდარტების დადგენა, რედაქტირება და განახლება  

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლების, პროფესიული 

სასწავლებლის მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორებისათვის.  

პროფესიული ეთიკის კოდექსებისა და მოსწავლის ქცევის კოდექსის 

იმპელემენტაციის ხელშეწყობა ზოგადასაგანამთლებლო სკოლებში და პროფესიულ 

საგანამათლებლო დაწესებულებებში;  
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მაძიებლისა და მენტორის  სტანდარტების რედაქტირება და განახლება; 

მასწავლებელთა სერტიფიცირებისათვის საჭირო საგამოცდო პროგრამების 

პროექტების შემუშავება გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით; 

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა სტანდარტის გადამუშავება და 

იმპლემენტაცია; 

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული 

განვითარების კონცეფციის პროექტის შემუშავება. 

6.4 პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები 

გადამუშავებულია ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლის 

პროფესიული სტანდარტის საგნობრივი ნაწილი;  

დაბეჭდილია მასწავლებლის სტანდარტის გადამუშავებული საგნობრივი ნაწილი და 

ეთიკის კოდექსები; 

ჩატარებულია კვლევა სტანდარტის იმპლემენტაციაზე; 

ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და სემინარები მასწავლებლის 

სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსების ცნობადობის ამაღლებისა და იმპლემენტაციის 

მიზნით; 

შემუშავებული და დაბეჭდილია მასწავლებლის სტანდარტის გზამკვლევი. 

გადამუშავებულია პროფესიული საგანამათლებლო დაწესებულების მასწავლებლის 

სტანდარტი პედაგოგიურ უნარებში; 

შემუშავებულია პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებლის მომზადებისა და 

პროფესიული განვითარების კონცეფციის პროექტი. 

6.5 2014 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1 მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის საგნობრივი ნაწილის გადამუშავება: 

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის საგნობრივი ნაწილი პერიოდულად 

ექვემდებარება ექსპერტთა მიერ გადახედვა-გადამუშავებასა და მასში შესაბამისი 

ცვლილებების შეტანას.   

თითეული მიმართულებით საჭიროა, რომ დაქირავებული იქნეს ორი ან სამი საგნობრივი 

ექსპერტი. თითეული მიმართულებით ჩასატარებელია ასევე სამუშაო შეხვედრები  

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით.  
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6.5.2 მასწავლებლის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსების ბეჭდვა: 

მას შემდეგ, რაც გადამუშავდება საგნობრივი სტანდარტები, საჭიროა, რომ მასწავლებლის 

სტანდარტის საგნობრივი ნაწილი დაიბეჭდოს და მიეწოდოს ზოგადსაგანამათლებლო 

სკოლებს.  

2013 წელს გადამუშავდა მასწავლებლის, სკოლის დირექტორის ეთიკის კოდექსების და 

მოსწავლის ქცევის კოდექსი. ისევე, როგორც მასწავლებლის სტანდარტი, საჭიროა სკოლებში 

ხელმისაწვდომი იყოს ეთიკისა და ქცევის კოდექსების ბეჭდური ვერსია  

6.5.3 კვლევა: „მასწავლებლის სტანდარტის იმპლემენტაცია მასწავლებელთა მომზადებისა 

და პროფესიული განვითარების სისტემაში.“  

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი არის მასწავლებელთა მომზადებისა და 

პროფესიული განვითარების სისტემის საფუძველი. საჭიროა, რომ ვიცოდეთ, რამდენად 

უდგას რეალურად საფუძვლად ეს დოკუმენტი ერთის მხრივ მასწავლებელთა მომზადების, 

ხოლო მეორე მხრივ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამებსა და სხვა 

ღონისძიებებს.  კვლევის ჩატარება აუცილებელია მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის 

ქმედითუნარიანობის დასადგენად. კვლევა მოიცავს მასწავლებლებს, სკოლის დირექტორებს, 

უნივერსიტეტებს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს, გამოცდების 

ეროვნულ ცენტრს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ორგანიზაციებს.  

იმისათვის, რომ კვლევა ობიექტური, გამჭვირვალე იყოს, სასურველია, კვლევა ჩატარდეს 

რომელიმე კვლევითი ორგანიზაციის მიერ. კვლევაზე გამოცხადდება კონკურსი და 

კონკურსის საფუძველზე შეირჩევა შესაბამისი ორგანიზაცია.   

6.5.4 სამუშაო ვიზიტები რეგიონებში: 

საგნობრივი სტანდარტების გადამუშავების შემდგომ აუცილებელია, სამუშაო ვიზიტების 

გამართვა შესაბამისი საგნის მასწავლებლებთან და უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან 

სტანდარტების გაცნობისა და განხილვის მიზნით.  

6.5.5 პროგრამის ცნობადობის ამაღლებისათვის საჭირო ღონისძიებები: 

მომზადდება და გავრცელდება საინფორმაციო ბროშურა და/ან სტატიები, ინტერვიუები  

სხვადასხვა სოციალურ მედიაში/ტელევიზიაში. სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები, 

სემინარები 

მასწავლებლის პროფესიული და დირექტორის სტანდარტის, ასევე ეთიკის კოდექსების 

იმპლემენტაციის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდება სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და 

სემინარები სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად თანამშრომლობით. ეროვნული 

სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი, გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, რესურსცენტრები, სკოლის დირექტორები,  ის 

უნივერსიტეტები, რომლებიც მომავალ მასწავლებლებს ამზადებენ. 
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6.6 გამოცდილების გაზიარება საერთაშორისო დონეზე 

პროფესიული სტანდარტების აქტუალობის დადგენის მიზნით, პერმანენტულად 

მიმდინარეობს საერთაშორისო გამოცდილების კვლევა, შემუშავებული სტანდარტების 

განხილვა საერთაშორისო ექსპერტებთან სტანდარტების შეფასების მიზნით, საერთაშორისო 

და ადგილობრივ ექსპერტებთან თანამშრომლობა. ასევე  კონფერენციების, სემინარების, 

ტრენინგების დაგეგმვა და ორგანიზება, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო 

დონეზე. 

6.7 ბიუჯეტი 

პროგრამისათვის 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ბიუჯეტი 

მოცემულია დანართში #1. ასევე, პროგრამის განხორციელების თანადაფინანსებას 

უზრუნველყოფს UNICEF-ი, ცენტრსა და  UNICEF-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის 

საფუძველზე. 
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7. მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების (ტრენინგების) პროგრამა 

7.1 პროგრამის დასაბუთება 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი 

პრიორიტეტი სკოლებში სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაა. გამომდინარე აქედან, 

განათლების სისტემის რეფორმირებისას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

მასწავლებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, საერთაშორისო 

სტანდარტებსა და მოთხოვნებთან მათი ცოდნის გათანაბრება. ამ მიზნით, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს მრავალფეროვან 

პროგრამებს, რომელიც მიმართულია მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე.  

7.2 პროგრამის მიზნები 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით და 

ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა გადამზადება; 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. 

7.3 მასწავლებელთა გადამზადება და პროფესიული განვითარება 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი პროგრამის ფარგლებში 

გეგმავს   ტრენინგებსა და გრძელვადიან სასწავლო კურსებს სხვადასხვა საგნობრივი 

მიმართულებით და  ზოგად პროფესიულ უნარებში. მრავალფეროვანი არჩევანი 

მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს, საკუთარი შეხედულებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, 

დაგეგმონ პროფესიული განვითარების გზა.   

გრძელვადიანი ტრენინგ-კურსის  (75 დან 95 საკონტაქტო საათი) გავლა  ემსახურება 

კონკრეტული მიმართულებით ცოდნის შეძენასა და უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 

 მოკლევადიანი  საგნობრივი  ტრენინგები (3 დან 25 საკონტაქტო საათი)  კი 

მასწავლებელს დაეხმარება სისტემაში მოიყვანოს საკუთარი კომპეტენციები.   

 

საგნობრივ და ზოგად პროფესიულ უნარებში ტრენინგების და სასწავლო კურსის 

მომზადებასა და განხორციელებაში მონაწილეობას მიიღებენ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის  კონსულტანტები, თანამშრომლები და ტრენერები.  

ტრენინგის და სასწავლო კურსის მომზადებისა და ჩატარებისას გათვალისწინებული იქნება 

მასწავლებლის სტანდარტი, ეროვნული სასწავლო გეგმა და მასწავლებელთა საჭიროებათა  

ანალიზი.  
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ტრენინგების და სასწავლო კურსის განმავლობაში მასწავლებლები უზრუნველყოფილნი 

იქნებიან სატრენინგო მასალით (საკითხავი მასალა, სავარჯიშოების კრებული).  

გრძელვადიანი ტრენინგ-კურსები და მოკლევადიანი საგნობრივი ტრენინგები ჩატარდება 

მთელი საქართველოს მასშტაბით. 

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ სკოლის მასწავლებლები, რომლებიც ზრუნავენ უწყვეტ 

პროფესიულ განვითარებაზე. 

 

7.4 პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები 

2014 წლის განმავლობაში ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სხვადასხვა საგნობრივი 

მიმართულებით და ზოგად პროფესიულ უნარებში არანაკლებ 12 000 მასწავლებელი 

გადამზადდება. 

გრძელვადიანი ტრენიგ-კურსის და მოკლევადიანი საგნობრივი ტრენინგის დასრულების 

შემდგომ გაიცემა  სერტიფიკატი.სერტიფიკატს მიიღებენ ის პედაგოგები, რომლებიც 

წარმატებით გაივლიან ტრენინგს.  

 

7.5 მასწავლებლის სახლში დაგეგმილი აქტივობები 

განათლების სისტემის რეფორმირებისას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

პედაგოგების პროფესიული კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. ამ მიზნით, განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის ბაზაზე 2011 წლის 5 ოქტომბერს გაიხსნა თბილისის მასწავლებლის სახლი. 2012 

წლის 23 მარტს  ქ.  ქუთაისის რეგიონული მასწავლებლის სახლი, ხოლო 2013 წლის 29 

ნოემბერს ქ. ბათუმის მასწავლებლის სახლი. თბილისის,  ქუთაისის და ბათუმის 

მასწავლებლის სახლებში პედაგოგებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ სასწავლო პროცესში 

უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენების გამოცდილებას, დაეუფლონ სწავლებისა და სწავლის 

თანამედროვე მეთოდებს, გაიზიარონ სწავლების წარმატებული პრაქტიკა და მათთვის 

პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით მიიღონ რეკომენდაციები.  

მასწავლებელის სახლი (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი) მასპინძლობს ეროვნულ და 

საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარებს; ტარდება შეხვედრები ქართველ და უცხოელ 

ექსპერტებთან, საჩვენებელი გაკვეთილები, დისკუსიები, მიზნობრივი ტრენინგები.  

მასწავლებლის სახლში შემდეგი ტიპის აქტივობები განხორციელდება: 
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ტრენინგები, 

გრძელვადიანი სასწავლო კურსები; 

სემინარები, 

სამუშაო შეხვედრები, 

მასტერ კლასები და სამოდელო გაკვეთილები, 

კონფერენციები, 

პროფესიული ლიტერატურის განხილვა, 

მოსწავლეების ვიზიტი მასწავლებლის სახლის ლაბორატორიაში, 

სახელმძღვანელოს პრეზენტაციები, 

ნამუშევრების გამოფენები, და ა.შ. 

 

7.5.1 ტრენინგები და გრძელვადიანი სასწავლო კურსები 

მასწავლებლის სახლში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი) მასწავლებლებისთვის როგორც 

ზოგადი პროფესიული უნარების, ასევე სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებებით 

მრავალფეროვანი თემატიკის და ხანგრძლივობის - გრძელვადიანი ტრენინგკურსები და 

მოკლევადიანი საგნობრივი ტრენინგები განხორციელდება. ~ 

მასწავლებლის სახლში ტრენინგები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ფარგლებში მოქმედი პროგრამებში ჩართული ყველა 

მასწავლებლებისათვის/მონაწილისათვის  განხორციელდება.  

 

7.5.2 სემინარები 

სემინარების განმავლობაში მონაწილეები გაეცნობიან განათლების სისტემაში არსებულ 

სიახლეებს. სემინარებს ჩაატარებენ წარმატებული პრაქტიკის მქონე ქართველი და უცხოელი 

ექსპერტები, რომლებიც კოლეგებს საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ.  

 

7.5.3 სამუშაო შეხვედრები 

სამუშაო შეხვედრის განმავლობაში მონაწილეები ისაუბრებენ განათლების სისტემაში 

არსებულ სიახლეებზე. სამუშაო შეხვედრების განმავლობაში მონაწილეთა საჭიროებების 

ანალიზი განხორციელდება. 
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7.5.4 მასტერ კლასები და სამოდელო გაკვეთილები 

მასწავლებლის სახლში მასწავლებლებისთვის მასტერ კლასები და სამოდელო გაკვეთილები 

განხორციელდება. მასტერ კლასის განმავლობაში წარმატებული პრაქტიკის მქონე 

მასწავლებლები ან/და ცენტრის კონსულტანტები მონაწილეებს გამოცდილებას გაუზიარებენ 

და შეხვედრის განმავლობაში წარმოშობილ კითხვებს გასცემენ პასუხს. ხოლო წარმატებული 

სერტიფიცირებული მასწავლებლები გამოცდილების გაზიარების მიზნით სამოდელო 

გაკვეთილებს ჩაატარებენ. 

 

 

7.5.5 კონფერენციები 

მასწავლებლის სახლში სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფისთვის კონფერენციები დაიგეგმება, 

რომლის განმავლობაშიც მონაწილეები მათთვის მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით 

მიიღებენ ინფორმაციას.  

კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ წარმატებული პრაქტიკის მქონე მასწავლებელი, 

მასწავლებლის სახლის კონსულტანტები და მოწვეული ექსპერტები. 

 

7.5.6 პროფესიული ლიტერატურის განხილვა 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის, მასწავლებლის სახლის 

ბიბლიოთეკაში ყოველკვირეულად მოხდება თანამედროვე პუბლიკაციების და 

სახელმძღვანელოების პრეზენტაცია.  

მოეწყობა სახელმძღვანელოს ავტორებთან შეხვედრა, შეხვედრის განმავლობაში მოხდება 

სახელმძღვანელოში არსებული საკითხების სიღრმისეული განხილვა. 

 

7.5.7 მოსწავლეების ვიზიტი მასწავლებლის სახლის ლაბორატორიაში 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების უკეთ შესწავლის მიზნით, მასწავლებლის სახლის  

სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები ესტუმრებიან.  

ვიზიტის განმავლობაში მოსწავლეები თეორიული ცოდნის პრაქტიკასთან დაკავშირებას 

შეძლებენ და ლაბორატორიაში არსებული დანადგარების დახმარებით სხვადასხვა ტიპის 

ცდების ჩატარებას შეძლებენ უსაფრთხოების ნორმის დაცვით. 
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7.5.8 სახელმძღვანელოების პრეზენტაცია 

მასწავლებლის სახლში მოხდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ცენტრის 

მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოების პრეზენტაცია.  

პრეზენტაციის განმავლობაში მონაწილეები შეძლებენ უშუალოდ წიგნის 

ავტორთან/ავტორებთან  შეხვედრას და მნიშვნელოვან საკითხებზე მათთვის კითხვების 

დასმას. 

 

7.5.9 ნამუშევრების გამოფენა 

მასწავლებლის სახლში მოხდება მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ნამუშევრების 

გამოფენა.  

 

7.6 პროგრამის ფარგლებში ტრენერთა და კონსულტანტთა შერჩევის პროცედურები 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი გააგრძელებს 

ხელშეკრულებებს იმ ტრენერებთან, რომლებთანაც ცერნტი წარმატებით თანამშრომლობდა 

2013 წლის განმავლობაში. ამის გარდა, საჭიროების შემთხვევაში,  ცენტრი მოახდენს 

საგნობრივი, ზოგადი პროფესიული უნარების ტრენერებისა და კონსულტანტების შერჩევას. 

ტრენერებისა და საგნობრივი  კონსულტანტების  კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი მოიცავს 

შემდეგ ეტაპებს: 

დოკუმენტაციის წარდგენა; 

გასაუბრება, და 

ინდივიდუალური დავალება. 

 

დოკუმენტაციის წარდგენა: 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრი აცხადებს საჯარო 

კონკურსს, რომლის განმავლობაშიც კანდიდატები წარადგენენ დოკუმენტაციას. 

კანდიდატის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  

უმაღლესი განათლება (შესაბამის სფეროში); 
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სახელმძღვანელოს ავტორობა ან/და თანაავტორობა, აკრედიტირებულ ტრენინგ- პროგრამის 

ავტორობის გამოცდილება; 

საგანმანათლებლო სფეროში მუშაობის გამოცდილება, მინიმუმ 2 წელი; 

სასურველია ტრენერად მუშაობის გამოცდილება. 

 

კრიტერიუმები, რომლის გადამოწმებაც ხდება დოკუმენტების შეფასებისას: 

კვალიფიკაციის დონე; 

ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარები; 

შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნება; 

გუნდური მუშაობის უნარი; 

არგუმენტირებული მსჯელობის/საკუთარი მოსაზრების მკაფიოდ ჩამოყალიბების 

უნარი. 

 

ინდივიდუალური გასაუბრება 

ინდივიდუალური გასაუბრების დროს კანდიდატთან ხდება პირისპირ გასაუბრება შემდეგი 

კრიტერიუმებით: 

არგუმენტირებული მსჯელობის/ საკუთარი მოსაზრების მკაფიოდ ჩამოყალიბების უნარი; 

მოტივაცია; 

ზოგადი პიროვნული მახასიათებლები/ ემოციური მდგრადობა; 

კოლეგებთან თანამშრომლობა; 

ღირებულებების სისტემა და ინტერესები. 

 

შერჩევის განმავლობაში კანდიდატებს ევალებათ ინდივიდუალური დავალების შესრულება, 

რომლის ხარისხიც გათვალისწინებული იქნება კანდიდატის საბოლოო შეფასებისას. 

7.7 ტრენერთა და თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა, 

კონსულტანტთა,  ტრენერთა და წარმატებული პრაქტიკის მქონე მასწავლებელთა 

მოტივაციის ამაღლებისა და პროფესიული ზრდისათვის, ცენტრი ზრუნავს  მათ პროფესიულ 

განვითარებაზე.  
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აღნიშნული გულისხმობს სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზებას, რომლის 

განმავლობაშიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

თანამშრომლები, ტრენერები, კონსულტანტები და სკოლის მასწავლებლები უცხოელი ან/და 

ქართველი ექსპერტის დახმარებით მიიღებენ კვალიფიცირებულ ინფორმაციას/გაივლიან 

ტრენინგებს მათთვის საინტერესო თემებზე,  გაეცნობიან სწავლების თანამედროვე 

მეთოდებს და საგნის სწავლების სპეციფიკას. 

პროფესიული განვითარების მიზნით შესაძლებელია დაიგეგმოს ცენტრის თანამშრომლების, 

ტრენერების ან/და კონსულტანტების და სკოლის მასწავლებლების მივლინება/სტაჟირება  

საზღვარგარეთ.   

სტაჟირების განმავლობაში მონაწილეები გაეცნობიან საზღვარგარეთ არსებულ განათლების 

სისტემის სიახლეებს და გაივლიან შესაბამის ტრენინგს. 

უცხოეთში სტაჟირების გავლისა და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, პროგრამის 

მონაწილეები უცხოეთში მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეიმუშავებენ და 

განახორციელებენ სემინარებს ქართველი კოლეგებისთვის. 

ტრენერების ტრენინგი 

პროგრამის წარმატების უზრუნველსაყოფად მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ტრენერები და ტრენერ-კონსულტანტები პროფესიული განვითარების 

მიზნით გაივლიან ტრენერთა ტრენინგს, რომელსაც ცენტრის საგნობრივი კონსულტანტები 

ან უცხოელი მოწვეული კონსულტანტები ჩაატარებენ. ტრენერთა ტრენინგის თემატიკა 

განისაზღვრება ტრენერების საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე. 

მონიტორინგი 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შეირჩევა 

მონიტორინგის სპეციალისტები, რომლებიც განახორციელებენ საგნობრივი და ზოგადი 

პროფესიული უნარების ტრენინგების მონიტორინგს. მონიტორინგის სპეციალისტები 

პროგრამის კოორდინატორთან წარადგენენ წინასწარ შედგენილ და მომზადებულ ფორმებსა 

და კითხვარებს: 

დაკვირვების ფორმა - სადაც აღწერენ ტრენინგის გარემოს, ტრენერის მუშაობას და  

მასწავლებლების  ჩართულობას ტრენინგის პროცესში; 

ტრენინგის შეფასების კითხვარი - სადაც ტრენინგის მონაწილე მასწავლებლები შეაფასებენ 

სატრენინგო გარემოს, ტრენერის მუშაობასა და უნარ-ჩვევებს, მიღებულ ცოდნასა და 

მოსალოდნელ შედეგებს. 
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დაკვირვების ფორმებსა და შეფასების კითხვარებს ცენტრის მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი პირი შეაჯამებს. 

7.8 ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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8. პროგრამა „სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება“ 

8.1 პროგრამის აქტუალობა 

საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები, უპირველეს ყოვლისა, 

მიმართულია ზოგადი განათლების სისტემის განვითარებისა და საჯარო სკოლებში სწავლა-

სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ 

პროფესიონალი მასწავლებლების გუნდით, რომლებიც ურთიერთთანამშრომლობის 

საფუძველზე მუდმივად სრულყოფენ საკუთარ პედაგოგიურ პრაქტიკას, ცოდნასა და უნარ-

ჩვევებს. თავად სკოლის შიგნით კვლევასა და საჭიროებებზე დაფუძნებული პროფესიული 

განვითარების ხელშეწყობა სკოლის წარმატების აუცილებელი პირობაა. გარედან 

შეთავაზებულ პროგრამებში მასწავლებელთა ნაწილის ფრაგმენტული მონაწილეობა 

სკოლაში საგანმანათლებლო გარემოს ძნელად ცვლის, რუტინაში სიახლეების შეტანასა და  

სწავლა-სწავლების ხარისხის ზრდას დროში საგრძნობლად ახანგრძლივებს. 

მასწავლებლების პროფესიულ საჭიროებების დადგენა და მასზე ოპერატიული რეაგირება, 

უპირველეს ყოვლისა, სკოლაშივე უნდა მოხდეს. ამიტომ იძენს განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დეცენტრალიზებული მოდელი 

- სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება. ეს მოდელი გულისხმობს იმ 

საქმიანობათა ერთობლიობას, რომელთაც თავად სკოლა ახორციელებს თანამშრომელთა 

პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის.  ამისათვის 2013 წლიდან 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს სკოლის 

ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამას, რომლის პილოტირებაც 

მიმდინარეობს საქართველოს ყველა რეგიონის 206 სკოლაში. სკოლებში შეიქმნა 

პროფესიული განვითარების ჯგუფები, რომლებიც ზრუნავდნენ როგორც საკუთარი, ასევე 

კოლეგების პროფესიულ განვითარებაზე, ცდილობდნენ  პედაგოგების ჩართვას 

პროფესიული განვითარების მრავალფეროვან აქტივობებში, რათა ხელი შეუწყონ მათში 

თვითგანვითარებისა და პროფესიული ზრდის სურვილის, როგორც ღირებულების, 

ჩამოყალიბებას. 

8.2 პროგრამის მიზანი 

8.3 პროგრამის მიზანი 

სკოლებზე პასუხისმგებლობის დელეგირებისა და ავტონომიურობის ზრდის პირობებში 

მასწავლებელთა პროფესიული საჭიროებების დადგენა და სკოლის დონეზე მასწავლებელთა 

უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. 
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საკუთარი პროფესიული განვითარების დაგეგმვაში, წარმართვასა და შეფასებაში 

მასწავლებელთა მონაწილეობისა და  პასუხისმგებლობის ზრდა. 

სკოლებში ურთიერთთანამშრომლობის კულტურის დამკვიდრება.  

მასწავლებელთა საქმიანობის ხარისხის ეფექტიანობის ზრდა ურთიერთსწავლების გზით. 

რაც  საბოლოოდ  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის 

გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. 

 

8.4 პროგრამის ამოცანები 

სკოლის განვითარებაში ამ ჯგუფების მნიშვნელობის გაცნობიერება, მათი ფუნქციებისა და 

მოვალეობების  განსაზღვრა; 

სკოლებში პროფესიული განვითარების ჯგუფების კონსულტირება და საქმიანობის 

მონიტორინგი; 

მასწავლებელთა საჭიროებების კვლევა; 

ეფექტიანი საგაკვეთილო პროცესის  ხელშეწყობა ურთიერთთანამშრომლობისა და 

გამოცდილების გაზიარების გზით; 

  

სკოლაში სწავლისა და სწავლების  ხარისხის შეფასების ძირითადი მექანიზმებისა და 

ინსტრუმენტების გაცნობა და გამოყენება; 

 

სასწავლო პროცესის დიაგნოსტირების,  მონიტორინგისა და შეფასების შედეგების 

ანალიზის, როგორც სწავლისა და სწავლების  ხარისხის განვითარების მნიშვნელოვანი 

საშუალების, გაცნობა და გამოყენება; 

 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისათვის მოსწავლეთა შეფასების 

შედეგების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა; 

 

სკოლებს შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობებისათვის ხელშეწყობა პროგრამის 

ფარგლებში სასკოლო ქსელების ჩამოყალიბების გზით.  
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8.5 პროგრამის პილოტირების ეტაპზე განხორციელებული საქმიანობები და მათი 

ეფექტიანობა 

პროგრამის ფარგლებში 2013 წლის განმავლობაში დაგეგმილი  აქტივობებიდან ამ 

პერიოდისათვის  განხორციელდა შემდეგი: 

პილოტირებისათვის შეირჩა 206 ისეთი სკოლა, რომლებშიც არის ყველა ძირითადი 

საგნობრივი კათედრა.  

პროგრამის შესახებ ინფორმირების მიზნით თბილისის, რუსთავის და მცხეთის 

სკოლების დირექტორებთან, რესურსცენტრების იმჟამინდელ ხელმძღვანელებსა და 

მთავარ სპეციალისტებთან მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრა.  

პროგრამის შესახებ სკოლების ინფორმირების მიზნით 4 მარტიდან 17 აპრილამდე 

ცენტრის თანამშრომლებისა და ქვეპროგრამის ტრენერების მონაწილეობით ჩატარდა 

ქვეპროგრამის 133 პრეზენტაცია პილოტირებაში ჩართული სკოლებისათვის. 

პრეზენტაციებმა მოიცვა ყველა რეგიონი.  

მომზადდა  ტრენინგმოდულები - 8-დღიანი ზოგადი ხასიათის ტრენინგისათვის 

(სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება) და 2-დღიანი 

საგნობრივი ტრენინგისათვის (ტრენინგის თემატიკა განისაზღვრა ზოგად ტრენინგზე 

გამოთქმული სურვილებისა და მასწავლებელთა ფოკუს-ჯგუფებთან შეხვედრების 

საფუძველზე.  

მომზადდნენ პროგრამის ტრენერებისათვის.  

ჩატარდა 64 8-დღიანი ტრენინგი, რომელშიც  მონაწილეობა მიიღო 1401-მა  

მასწავლებელმა და 61 2-დღიანი საგნობრივი ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო 1415-მა მასწავლებელმა. 

ცენტრის მონიტორინგის სამსახურის, პროგრამის კოორდინატორისა და 

ტრენინგმოდულის ავტორების მიერ განხორციელდა ტრენინგების მონიტორინგი.  

ჩატარდა მცირე სოციოლოგიური კვლევა, რომლის მიზანი იყო პროგრამის შესასებ 

სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ჯგუფის წევრების 

მოსაზრებების, მათი დამოკიდებულებებისა და განწყობების შესწავლა. 

მოხდა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერ-კონსულტანტების 

მიერ ადგილებზე ჯგუფების კონსულტირება და მათი მუშაობის მონიტორინგი 

(თითო სკოლაში ჩატარდა 5 კონსულტაცია და ერთი მონიტორინგი). 

მოეწყო სასწავლო რესურსების გამოფენა და 5-დღიანი კონფერენცია, რომელზეც 

გაანალიზდა  მიღებული  შედეგები, მოხდა ქვეპროგრამის შუალედური შეფასება და 

შედეგებზე დაყრდნობით დაიგეგმა შემდგომი ნაბიჯები 

მომზადდა  ტრენინგმოდული (4-დღიანი, 20-საათიანი) „სწავლების ეფექტიანი 

სტრატეგიები და შეფასება.  

8.6 პროგრამის  პილოტირების შედეგები 

პროგრამის დასაწყისში, ჯერ კიდევ საინფორმაციო შეხვედრების დროს, სკოლების დიდ 

ნაწილში შეიმჩნეოდა ერთგვარი ნიჰილიზმი პროგრამის მიმართ და, აქედან გამომდინარე, 
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ინდიფერენტული დამოკიდებულება. ეს ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამაც დაადასტურა. 

ამის მიზეზად მასწავლებლები ასახელებდნენ: 

დროის უკმარისობას; 

სკოლაში ისედაც დატვირთული რეჟიმის პირობებში დამატებითი ფუნქციების გაჩენას, 

თანაც ანაზღაურების გარეშე; 

ეჭვს ზემდგომი ორგანოების მიერ მოწოდებული წამოწყების მიმართ („ყოფილა ასეთი 

მცდელობა, მაგრამ ამისაგან არაფერი გამოვიდა“);  

უხერხულობის, უნდობლობისა და შიშის განცდას გაკვეთილებზე დასწრებისა და 

საქმიანობის შეფასების ობიექტურობასთან დაკავშირებით.  

 პირველი რვადღიანი ტრენინგის შემდეგ პროფესიული განვითარების ჯგუფის წევრთა 

დამოკიდებულება ნაწილობრივ შეიცვალა. კერძოდ, ფოკუსჯგუფებთან ინტერვიუების 

შედეგად გამოიკვეთა: 

ტრენინგზე მიღებული ინფორმაცია საჭირო და აუცილებელი იყო არა მარტო ამ ჯგუფების 

მონაწილეებისათვის, არამედ ყველა პედაგოგისთვის, რადგან 

უკეთ გაიაზრეს პროგრამის მიზნები და მნიშვნელობა.  

გაიღრმავეს ცოდნა პროფესიული ურთიერთობებისა და პროფესიული განვითარების 

ფორმებზე. 

ისწავლეს, როგორ განეხორციელებინათ ტრენინგზე მიღებული თეორიული ცოდნა 

პრაქტიკაში. 

ახალი  კუთხით  შეხედეს  მათთვის აქამდე ნაცნობ   საკითხებს, რამაც საშუალება მისცა 

კიდევ უფრო გაეღრმავებინათ ცოდნა და ეზრუნათ საკუთარი და კოლეგების პრაქტიკის 

გაუმჯობესებაზე. 

გაიმდიდრეს გამოცდილება, რადგან მიეცათ სხვა სკოლების მასწავლებლების გაცნობისა და 

ურთიერთობების შესაძლებლობა. 

 ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა დაასახელეს ის სირთულეები, რომლებსაც შეხვდნენ 

პროგრამის განხორციელების პირველ ეტაპზე. კერძოდ: 

დროის უქონლობა (გადატვირთული სამუშაო რეჟიმის პირობებში მასწავლებლებს არ 

რჩებათ დრო ურთიერთთნამშრომლობისა და ჯგუფის საქმიანობის ეფექტიანად 

წარმართვისათვის). 
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ე.წ. „ვარსკვლავი პედაგოგების“ პროგრამისადმი  გულგრილი და ნიჰილისტური 

დამოკიდებულება. 

საკითხებისადმი ინდივიდუალისტური მიდგომა (მასწავლებლების დიდი ნაწილი არ 

ამჟღავნებს სურვილს, ითანამშრომლოს კოლეგებთან, რადგან მიიჩნევს, რომ თავადაც 

ახერხებს ან მოახერხებს პრობლემის გადაჭრას). 

გაკვეთილზე დასწრების „ფენომენი“ (მასწავლებლები არ გამოხატავენ სურვილს, დაისწრონ 

კოლეგა გაკვეთილზე. გაკვეთილზე დასწრებას ისინი აიგივებენ მათი საქმიანობის 

კონტროლსა და შემოწმებასთან). 

არაჯანსაღი კრიტიკა (ჯგუფის ზოგიერთ წევრი ვერ ავლენს კოლეგასთან ეფექტურ 

კომუნიკაციას. გაკვეთილებზე დაკვირვების შედეგად გამოთქმული შენიშვნები კეთდება 

არაკორექტულად, რაც სხვა მასწავლებლების მხრიდან იწვევს გაღიზიანებასა და 

უკმაყოფილებას).   

დირექციის გულგრილი დამოკიდებულება, ხშირ შემთხვევაში გამოწვეული პროგრამის 

მნიშვნელობის გაუაზრებლობით. 

სკოლის სხვა პედაგოგების დაბალი მოტივაცია. 

ჯგუფის წევრთა ანაზღაურების ან თუნდაც წახალისების სხვა ფორმების არარსებობა. 

 

მიუხედავად ამ სირთულეებისა, პროგრამის პილოტირების პროცესში გამოიკვეთა 

დადებითი ტენდენციები (ვეყრდნობით მონიტორინგის მასალებსა და კონსულტანტთა 

ანგარიშებს): 

სკოლების 68%-ში მოხდა სკოლის კულტურის დიაგნოსტირება (ტრენინგებზე 

მიღებული საკითხავი მასალის მიხედვით). 

სკოლების 76%-ში ჩატარდა სკოლის საჭიროებების პირველადი კვლევა, რის 

საფუძველზეც მათ წარმოადგინეს სკოლის ბაზაზე ჩასატარებელი პროფესიული 

განვითარების ღონისძიებების (ტრენინგების) ჩამონათვალი. 

სკოლების 89%-ში აქტიურ ფაზაშია შესული ჯგუფის წევრთა შორის გაკვეთილებზე 

ურთიერთდასწრება. 

67%-ში განხორციელდა  პრაქტიული კვლევები სხვადასხვა საკითხზე. 

71%-ში განხორციელდა ერთობლივი პროექტები. 

ჯგუფების 92,3% მიიჩნევს, რომ პროგრამა სიცოცხლიუნარიანია და მიმართულია 

უშულოდ სკოლის, მასწავლებლების საჭიროებებზე.  

44,7% მიიჩნევს, რომ ჯგუფებმა შეძლეს სკოლის სხვა პედაგოგთა ჩართვა მათ მიერ 

დაგეგმილ საქმიანობებში. 

63,9% მიიჩნევს, რომ პროგრამამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა სკოლაში 

თანამშრომლობითი კულტურის დამკვიდრებაში. 
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8.7 პროგრამის აღწერა 

2014 წლის განმავლობაში სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების ჯგუფებთან 

იმუშავებენ კონსულტანტები, რომლებიც დაეხმარებიან მათ საქმიანობის ეფექტიანად 

წარმართვაში, პრაქტიკული კვლევების ჩატარებაში, სკოლის საჭიროებებზე მორგებული და 

სკოლის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების, სწავლება-სწავლის ხარისხის 

გაუმჯობესებაზე მიმართული სხვა ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელებაში, საკუთარი 

საქმიანობის შეფასებაში და მთელი სკოლის მასშტაბით თანამშრომლობითი კულტურისა და 

პროფესიული განვითარების, როგორც, ღირებულების, დამკვიდრებაში.  

სკოლების საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე სკოლების ბაზაზე  ჩატარდება ტრენინგები 

სხვადასხვა მიმართულებით. ტრენინგების მომზადებასა და განხორციელებაში 

მონაწილეობას მიიღებენ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

ექსპერტ-კონსულტანტები, თანამშრომლები და  ტრენერები, ასევე სკოლებს მიეწოდებათ 

ინფორმაცია სხვა პროვაიდერი ორგანიზაციების მიერ მომზადებული აკრედიტებული 

პროგრამების შესახებ (ასეთების არსებობის შემთხვევაში).  

სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ჯგუფების საქმიანობისა და 

სკოლაში თანამშრომლობითი კულტურის, პროფესიული განვითარების, როგორც, 

ღირებულების, დამკვიდებისათვის აუცილებებლია სკოლის ადმინისტრაციის მხარდაჭერა, 

ამიტომ პროგრამაში ჩართული სკოლების დირექტორებისათვის ჩატარდება ტრენინგები.  

პროგრამაში მონაწილეთა სურვილის გათვალისწინებით სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ყველა ჯგუფისათვის ჩატარდება ტრენინგები სწავლების 

ეფექტიან სტრატეგიებსა და შეფასების საკითხებზე. ტრენინგები ჩატარდება მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტების მიერ 

მომზადებული ტრენინგ-მოდულის მიხედვით.  

შეიქმნება მცირე სასკოლო ქსელები, რომლებიც გაცვლიან ერთმანეთში პროგრამის 

ფარგლებში მიღებულ გამოცდილებას და დაგეგმავენ ერთობლივ ღონისძიებებს. 

პერიოდულად მოხდება პროგრამის მონიტორინგი, ხოლო წლის ბოლოს - შეფასება.  

8.8 ძირითადი ღონისძიებები 2014 წლისათვის 

პროგრამის ფარლებში 2014 წელს იგეგმება შემდეგი აქტივობების განხორციელება:  

კონსულტანტთა ვიზიტები პროგრამაში ჩართულ სკოლებში. წლის განმავლობაში 

თითო სკოლაში განხორციელდება კონსულტანტის 10 ვიზიტი (თვეში ერთი).  
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სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ჯგუფის გზამკვლევის 

მომზადება. ჯგუფების დასახმარებლად მომზადდება გზამკვლევი, რომელშიც თავს 

მოიყრის მასალები მათთვის საინტერესო საკითხებზე, კერძოდ, ჯგუფის საქმინობის 

დაგეგმვასა და განხორციელების გზებზე, სკოლის კულტურაზე, თანამშომლობითი 

კულტურის ჩამოყალიბების საშუალებებზე, ჯგუფის როლზე სკოლის პრობლემებისა 

და მასწავლებლების საჭიროებების იდენტიფიცირებაში, მასწავლებლის საქმიანობის 

თვითშეფასებასა და შეფასებაზე, „კრიტიკული მეგობრების“ ინსტიტუტის ეფექტიან 

საქმიანობაზე.    

სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების  მიმართ 

დამოკიდებულებებისა და განწყობების კვლევა. კვლევა დაადგენს სკოლის ბაზაზე 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და, ზოგადად, თანამშრომლობის 

კულტურის მიმართ მასწავლებელთა და ადმინისტრაციის დამოკიდებულებასა და 

განწყობებს. ეს საშუალებას მოგვცემს, შევისწავლოთ მიღებული მონაცემების 

ცვლილების დინამიკა, კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე მოხდება 

პროგრამის სრულყოფა.   

ტრენინგები პროფესიული განვითარების ჯგუფის წევრებისათვის. წინასწარ 

მომზადებული ტრენინგმოდულის მიხედვით პროფესიული უნარების ჯგუფიდან 

შერჩეული ტრენერები ჩააატარებენ 4-დღიან ტრენინგს სწავლების ეფექტიან 

სტრატეგიებსა და შეფასებაზე. მასწავლებლებს საშულება ექნებათ ტრენინგის 

თითოეულ ეტაპზე (2-დღიან ტრენინგებს შორის ერთკვირიანი  შუალედია 

გათვალისწინებული) მიღებული ცოდნა გამოსცადონ პრაქტიკაში და მოსაზრებები 

გაუზიარონ ერთმანეთს ტრენინგის ყოველ მომდევნო ეტაპზე. ტრენინგის 

მონაწილეები უზრუნველყოფილი იქნებიან სატრენინგო და საკანცელარიო 

მასალებით.  

ტრენინგები ეფექტური კომუნიკაციის საკითხებზე. სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ჯგუფების საქმიანობის წარმატებას მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს მათი ეფექტური კომუნიკაცია კოლეგებთან. პროგრამის პილოტირების 

პირველმა ეტაპმა ზოგიერთ სკოლაში გვიჩვენა ხარვეზები სწორედ კომუნიკაციაში. 

ტრენინგები ამ მიმართულებით ხელს შეუწყობს ამ ხარვეზის გამოსწორებას.   

სკოლების კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე ტრენინგები სკოლის ბაზაზე. 

საჭიროებათა კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე სკოლებში ჩატარდება 

ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით.  

ტრენინგები პროგრამაში ჩართული სკოლების დირექტორებისათვის. დირექტორების 

კონკურსის შემდეგ, სავარაუდოდ, სკოლების ერთ ნაწილში შეირჩევიან ახალი 

კადრები, ამასთან, პროგრამის ხელშეწყობისა და მხარდაჭერისათვის მნიშვნელოვანი 

იქნება არსებული დირექტორების მომზადებაც ამ მიმართულებით.  

პროგრამაში ჩართული სკოლების ქსელების შექმნა. ტერიტორიულად ახლომდებარე 

სკოლები შექმნიან სასკოლო ქსელებს, სადაც ისინი გაუზიარებენ ერთმანეთს 

გამოცდილებას, დაგეგმავენ ერთობლივ ღონისძიებებს. ეს იქნება ერთ-ერთი 

ეფექტური საშუალება შედარებით ინერტული სკოლების სტიმულირებისა და 

გააქტიურებისათვის.     

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ადგილებზე ჯგუფების 

საქმიანობის მონიტორინგი. წლის განმავლობაში ჩატარდება 3 მონიტორინგი, 
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რომელთა მასალებზე დაყრდნობით შემუშავდება რეკომენდაციები კონკრეტული 

სკოლის საქმიანობისა და,ზოგადად, პროგრამის გაუმჯობესებისათვის.  

პროფესიული განვითარების ჯგუფების საქმიანობის შესახებ პერიოდული 

ანგარიშები/ინფორმაცია/ანალიზი. ჯგუფის წევრები მოამზადებენ ანგარიშებს 

ჩატარებული მუშაობის შესახებ, მიმოიხილავენ შედეგებს. შეხვედრების მიზანია 

სამუშაო ჯგუფების ერთმანეთთან დაახლოება, გამოცდილებისა და 

იდენტიფიცირებული პრობლემების ერთმანეთისთვის გაზიარება, მათი გადაჭრის 

გზების ერთობლივად დაგეგმვა. ამის საფუძველზე ჯგუფები წარმოადგენენ საკუთარ 

მოსაზრებებს პროგრამის  შემდგომი სრულყოფის შესახებ. ასეთი შეხვედრები 

გაიმართება სამ დონეზე:  

კათედრების შიგნით 

კათედრებს შორის 

საპილოტე სკოლებს შორის - რეგიონული კონფერენცია. პროგრამის ფარგლებში 

მოეწყობა ორი კონფერენცია - ივლისსა და დეკემბერში.  

ჯგუფების მუშაობის ეფექტიანობის შეფასება. შეფასების მრავალმხრივობისა და 

ინფორმატიულობის უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებული იქნება სხვადასხვა 

ფორმა, კერძოდ:  

-  თვითშეფასება 

-  შიდასასკოლო შეფასება 

- გარე შეფასება. 

შეფასების შედეგების გაანალიზება და შედეგებზე დაყრდნობით შემდგომი 

ნაბიჯების დაგეგმვა. შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგინდება 

პროგრამის პილოტირების პროცესში გამოვლენილი ძლიერი და სუსტი მხარეები, ის 

რისკები, რომელთა გათვალისწინებაც, შესაძლებელია, ვერ მოხერხდა. დაიგეგმება 

ღონისძიებები ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და საუკეთესო გამოცდილების 

განსაზოგადებლად. 

8.9 პროგრამაში ჩართული მხარეები 

8.9.1 სკოლა 

პროგრამის წარმატებით განხორციელებაში ერთ-ერთი მთავარი დაინტერესებული მხარე 

სკოლა და, კერძოდ, სკოლის ადმინისტრაციაა. სკოლის პოლიტიკა და არსებული (ან 

შესამუშავებელი) პროცედურები უნდა უზრუნველყოფდეს მასწავლებლების ჩართულობასა 

და მონაწილეობას სკოლის საქმეში. ადმინისტრაციას კარგად უნდა ჰქონდს გააზრებული 

ლიდერი და ნოვატორი მასწავლებლების როლი და მნიშვნელობა. ამიტომ დიდია სკოლის 

ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა ჯგუფებისათვის კომფორტული სამუშაო პირობების 

შექმნასა და მათი წახალისების მექანიზმების შემუშავებაში.  

8.9.2 პროფესიული განვითარების ჯგუფის წევრი  

8.9.3 პროფესიული განვითარების ჯგუფის წევრი  

სკოლაში მოქმედი ჯგუფის წევრები იზრუნებენ, უპირველეს ყოვლისა, საკუთარ და 

კოლეგების პროფესიულ განვითარებაზე, დაეხმარებიან კოლეგებს პროფესიული 

საჭიროებების დადგენასა და თვითგანვითარების დაგეგმვაში. მუდმივი თანამშრომლობა და 
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კომუნიკაცია გაზრდის მათ როგორც საგნობრივ, ისე მეთოდურ კომპეტენციას, რაც, თავის 

მხრივ, პოზიტიურად აისახება სასწავლო პროცესზე. 

 ჯგუფის წევრები 

დააკვირდებიან ერთმანეთის საქმიანობას, „კრიტიკული მეგობრების“ პოზიციიდან 

განიხილავენ თითოეულის გამოცდილებას. 

დაკვირვებისა და მოსწავლეთა შედეგების ანალიზის საფუძველზე დაადგენენ 

ერთმანეთის პროფესიულ საჭიროებებს. 

ერთად იმუშავებენ სასწავლო პროგრამის დაგეგმვაზე, განხორციელებასა და 

შეფასებაზე. 

რეგულარულად შეიკრიბებიან სწავლებაში არსებული პრობლემების განსახილველად 

და ერთობლივად მოძებნიან მათი გადაჭრის გზებს. 

გაუზიარებენ ერთმანეთს სხვადასხვა გზით მოპოვებულ სიახლეებს სწავლებასა და 

სწავლაში, საკუთარ გამოცდილებას.  

გამოიყენებენ პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ელემენტებს და გაუზიარებენ 

კვლევის შედეგებს როგორც საკუთარი, ისე სხვა სკოლების პედაგოგებს.   

თანამშრომლობა და კომუნიკაცია ხელს შეუწყობს გუნდური პასუხისმგებლობის 

ჩამოყალიბებას, რაც, თავის მხრივ, კიდევ უფრო ეფექტიანს გახდის ცალკეული 

წარმატებული მასწავლებლის ინდივიდუალურ მცდელობებს. ამასთან, გაზრდის იმ 

მასწავლებლების აქტიურობას, რომლებსაც საკმარისი წვლილი არ შეაქვთ საერთო მიზნის 

მიღწევაში. 

8.10 პროგრამის ადმინისტრირება  

პროგრამის ადმინისტრირებას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც 

კოორდინაციას გაუწევს პროგრამის კოორდინატორი. 

8.11 პროგრამის მონიტორინგი 

პროგრამის მონიტორინგს განახორციელებს მონიტორინგის ჯგუფი. მონიტორინგი 

მოიცავს ადგილობრივ ვიზიტებს სკოლებში და სპეციალურად წინასწარ 

შემუშავებული კითხვარების შევსებას, რომელთა მეშვეობითაც ხდება პროგრამის 

ეფექტურად განხორციელების კონტროლი. კითხვარები შემუშავებულია სკოლის 

დირექტორებისთვის, მასწავლებლებისთვის, თავად ჯგუფის წევრებისათვის. 

მონიტორინგის სპეციალისტების მიერ გაკეთებული საბოლოო ანგარიშის 

საფუძველზე პროგრამის კოორდინატორი შეიმუშავებს  შესაბამის რეკომენდაციებს, 

რომლების დროულად მიეწოდება ყველა პადაგოგს. 
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8.12 ანგარიშგება 

ჯგუფის წევრები ანგარიშვალდებულნი არიან სკოლის ადმინისტრაციისა და 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წინაშე. ისინი  

ცენტრის მოთხოვნის შესაბამისად წარუდგენენ ანგარიშს სკოლის ადმინისტრაციასა 

და ცენტრს მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ წინასწარ 

შემუშავებული ფორმით. ასევე, ანგარიშთან ერთად ცენტრს წარუდგენენ მათი 

საქმიანობის ამსახველ დოკუმენტაციას.   

     

8.13 ბიუჯეტი  

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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9.  „მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) 

ტრენინგების“ პროგრამა 

9.1 პროგრამის დასაბუთება 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 2009 წლიდან 

ახორციელებს მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) 

ტრენინგებს. ისტ ტრენინგების პროგრამის მიზანი მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 

ამაღლება და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესებაა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ინტეგრირების გზით. მიზნის მისაღწევად 2009-2013 წლებში სხვადასხვა 

ისტ ტრენინგ-კურსი ჩატარდა საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის. 2013 წლის 

ბოლოსთვის საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში მასწავლებელთა გარკვეული 

რაოდენობაა მომზადებული, რომლებიც ისტ-ის სასწავლო პროცესში ინტეგრირების უნარ-

ჩვევებს ფლობენ. მომზადებული მასწავლებლების სტატისტიკა ასე გამოიყურება: თოთოეულ 

საჯარო სკოლაში საშუალოდ მასწავლებლების 32%-მა გაიარა ისტ-ის საბაზო კურსი („ირმის 

ნახტომის“ მიერ მომზადებული მასწავლებლების რაოდენობის გათვალისწინებით), 35%-მა 

გაიარა ისტ-ის მეორე დონის ტრენინგი, ამასთან ყველა პირველი, მეორე და მესამე კლასის 

დამრიგებელს გავლილი აქვთ „1:1 ელექტრონული სწავლების“ ტრენინგი, მასწავლებლების 

გარკვეულმა ნაწილმა დამატებით გაიარეს ისტ-ის მოკლე მოდულები.  

ამ ეტაპზე აქტუალურია მომზადებული რესურსის სკოლის ბაზაზე გააქტიურება, მათ მიერ 

მიღებული უნარების პრაქტიკაში გამოყენების პოპულარიზება და ხელშეწყობა. მითუმეტეს 

რომ ყველა სკოლაში უკვე მომზადებულია ის კადრი, რომელსაც სკოლაში ინოვაციის, 

განსაკუთრებით კი ციფრული კულტურის დამკვიდრების პოტენციალი გააჩნია.  

შესაბამისად, 2014 წელს ისტ ტრენინგების პროგრამა ორი მიმართულებით იმუშავებს. ერთი 

მხრივ, ისტ ტრენინგები გაგრძელდება იმ მასწავლებლების პროგრამაში ჩასართველად, 

რომლებსაც ისტ ტრენინგები აქამდე არ გაუვლია. მეორე მხრივ კი, აქტივობები 

განხორციელდება ციფრული კულტურის სკოლაში დამკვიდრების პოპულარიზებისა და 

უკვე მომზადებული მასწავლებლების რესურსის გააქტიურების უზრუნველსაყოფად. 

მომზადებული მასწავლებლები ისტ-ის სკოლაში დანერგვის აუცილებელ პირობად სკოლის 

მზაობას, ინფრასტრუქტურის გამართულობას, დირექციის მხრიდან ხელშეწყობას, 

ელექტრონული რესურსის მრავალფეროვნებას, და მასწავლებლების წახალისება-აღიარებას 

ასახელებენ. 
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9.2 პროგრამის მიზნები 

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირების გზით; 

 

სკოლაში ციფრული კულტურის დამკვიდრების ხელშეწყობა ისტ-ში მომზადებული 

მასწავლებლების რესურსის გააქტიურების, მათში დაგროვილი ცოდნისა და  

უნარების პრაქტიკაში თანმიმდევრული გამოყენების ხელშეწყობის, ასევე სკოლის 

დირექციის პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფის გზით; 

 

ქართულენოვანი ელექტრონული სასწავლო რესურსის შექმნა და გამოყენების 

პოპულარიზება ისტ-ის სასწავლო პროცესში ინტეგრაციის ხელშესაწყობად. 

 

9.3 პროგრამის აღწერა 

პრიორიტეტულ მიმართულებების მისაღწევად ”მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი” განახორციელებს  ისტ-ის ტრენინგების პროგრამას 

საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის. პროგრამის ფარგლებში შემდეგი აქტივობები 

განხორციელდება: უკვე არსებული ისტ ტრენინგ-კურსები გაგრძელდება, საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების  მიმდინარე ტენდენციების მიხედვით ახალი ტრენინგ-კურსები 

მომზადდება და განხორციელდება მასწავლებლებისთვის, რაიონულ ცენტრებში სკოლის 

დირექტორებთან და მასწავლებლებთან ისტ-ის პოპულარიზების მიზნით საინფორმაციო 

შეხვედრები მოეწყობა, საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების მიმართულებით პროფესიული 

სოციალური ქსელი ამოქმედდება, ვიდეო-გაკვეთილებისა და ტექნიკური გაიდლაინების 

საცავი შეიქმნება, ეროვნული კონფერენცია მოეწყობა საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებსა და 

მათი სკოლაში გამოყენების შესახებ. 

 

ისტ ტრენინგები საბაზო და საშუალო საფეხურზე 

9.4 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი 

მასწავლებლებისათვის 

კურსი მიზნად ისახავს მასწავლებლებისთვის კომპიუტერთან მუშაობის ელემენტარული 

უნარ-ჩვევების გამომუშავებას: კომპიუტერის ჩართვა-გამორთვა, მაუსთან და 

კლავიატურასთან მუშაობა, ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა, მონაცემთა რედაქტირება 

ელექტრონულ ცხრილში, ინტერნეტში ძიება და ელექტრონული ფოსტა.  
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2009-2013 წლებში საბაზო ტრენინგები 12102 მასწავლებელმა გაიარა (ფონდ ”ირმის 

ნახტომის” ფარგლებში 2005-2008 წლებში დამატებით 22 000 მასწავლებელია 

მომზადებული). საბაზო კურსისთვის დამუშავდა და დაიბეჭდა სახელმძღვანელო 

”ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი მასწავლებლებისთვის”. 

სახელმძღვანელო უსასყიდლოდ გადაეცემათ საბაზო კურსის ტრენინგის მონაწილეებს.  

2014 წელს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსში დაახლოებით 

2200 მასწავლებელი მომზადდება.  

9.5 მეორე დონის ტრენინგი: „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება სასწავლო პროცესში“  

კურსი მიზნად ისახავს სასწავლო პროცესში ისტ-ის ინტეგრირებაში საგნის მასწავლებლების 

ხელშეწყობას  ეროვნული სასწავლო გეგმისა და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის 

შესაბამისად.  

კურსი 39 საათს მოიცავს, რომელიც 4 მოდულადაა დაყოფილი: ისტ-ის როლი და 

შესაძლებლობები სასწავლო პროცესში; ისტ-ით გამდიდრებული გაკვეთილის მომზადება და 

განხორციელება; ისტ-ით გამდიდრებული სასწავლო პროექტის მომზადება და 

განხორციელება; პროფესიული განვითარება ისტ-ის საშუალებით. სახელმძღვანელოში 

აღწერილია ისტ-ის გამოყენების მეთოდოლოგია და ტექნიკური ინსტრუმენტები (ტექსტური 

რედაქტორი, ელექტრონული ცხრილები, საპრეზენტაციო პროგრამა, ცნების რუკის 

კომპიუტერული პროგრამა, ინტერნეტში რესურსების მოძიება სხვადასხვა ფორმატში, 

ელექტრონული ფოსტა, დოკუმენტების გაზიარება ინტერნეტის საშუალებით, ვებბლოგებზე 

დარეგისტირება და მუშაობა, საგანმანათლებლო რესურსების საცავში Lemill.net 

ელექტრონული სასწავლო მასალების განთავსება და მოძიება).  

2009-2012 წლებში მეორე დონის ტრენინგ კურსში 17092 მასწავლებელი მომზადდა. 

მონაწილეებმა ისტ-ით გამდიდრებული საგაკვეთილო გეგმები და სასწავლო პროექტები 

მოამზადეს და ინტერნეტში განათავსეს შესაბამისი ციფრული რესურსით (ბლოგები, 

პრეზენტაციები, შეფასების რუბრიკები, აუდიო-ვიდეო ფაილები და ა.შ), რითაც ხელი 

შეუწყვეს ქართულენოვანი ციფრული სასწავლო მასალის გამდიდრებას, სკოლაში არსებული 

კომპიუტერული ლაბორატორიის მიზანმიმართულად და გეგმიურად სასწავლო პროცესში 

გამოყენებას, სასწავლო გარემოს გამრავალფეროვნებას.  

2013 წელს ისტ-ის მეორე დონის ტრენინგ-კურსში დაახლოებით 5500 მასწავლებელი 

მომზადდება. ტრენინგი განხორციელდება ყველა საჯარო სკოლისთვის, ისეთი 

პროპორციით, რომ თითოეული სკოლიდან მასწავლებელთა საერთო რაოდენობის მინიმუმ 

32% გადამზადდეს.  
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9.6 ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება სერტიფიცირებული და სქემაში 

ჩართული მასწავლებლებისთვის 

კურსი მიზნად ისახავს სასწავლო პროექტების განხორციელებისას ისტ-ის ინტეგრირებაში 

საგნის მასწავლებლების ხელშეწყობას  ეროვნული სასწავლო გეგმისა და მასწავლებლის 

პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად.  

კურსი 36 საათს მოიცავს, რომელიც 8 მოდულადაა დაყოფილი. კურსი დაეხმარება 

მასწავლებელს განსაზღვროს: 

როგორ გამოიყენოს პროექტები სწავლის პროცესის გაუმჯოსებისთვის 

როგორ შეიძლება დაიგეგმოს მოსწავლეზე ორიენტირებული შეფასებები 

როგორ შეიძლება ინტერნეტის ადეკვატურად და პასუხისმგებლობით გამოყენება 

როგორ უნდა უზრუნველყოს მოსწავლეთა მიერ სასწავლო ამოცანების მიღწევა 

პროექტებზე მუშაობის დროს 

როგორ ჩართოს მოსწავლეები შეფასების პროცესში 

როგორ შეუწყოს ხელი მოსწავლეებს გახდნენ დამოუკიდებელი მკვლევარები 

როგორ გამოიყენოს ტექნოლოგიები სწავლების სტრატეგიების გაუმჯობესებისთვის 

როგორ მოამზადოს და გამოაქვეყნოს საკუთარი ნამუშევრები ეფექტურად 

მონაწილეები ისტ-ით გამდიდრებულ სასწავლო პროექტებს მოამზადებენ და ინტერნეტში 

განათავსებენ შესაბამისი ციფრული რესურსით (ბლოგები, პრეზენტაციები, შეფასების 

რუბრიკები, აუდიო-ვიდეო ფაილები და ა.შ), რითაც ხელს შეუწყობენ ქართულენოვანი 

ციფრული სასწავლო მასალის გამდიდრებას, სკოლაში არსებული კომპიუტერული 

ლაბორატორიის მიზანმიმართულად და გეგმიურად სასწავლო პროცესში გამოყენებას, 

სასწავლო გარემოს გამრავალფეროვნებას.  

2013 წელს ინტელის ძირითად კურსი ორი მიმართლებით ჩატარდა: ა) სერტიფიცირებული 

და სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის და ბ) მესამე კლასის დამირეგებლებისთვის, 

რომლებიც სასწავლო პროცესში ბუკს იყენებენ.  2013 წელს 628 სერტიფიცირებული/სქემაში 

ჩართული მასწავლებელი მომზადდა. 2014 წელს დაამატებით 1500 მასწავლებლის 

მომზადება იგეგმება.  
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9.7 ისტ ტრენინგები დაწყებით საფეხურზე 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამის ”ნეთბუქები 

პირველკლასელებისთვის” ფარგლებში საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის 

მასწავლებელსა და მოსწავლეს კომპანია ”ინტელის” მიერ წარმოებული ნეთბუქი გადაეცემა.  

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 3 წლის განმავლობაში 

ახორციელებს ტრენინგებს პირველი კლასის  დამრიგებლებისთვის, რომლებმაც 2011-2012, 

2012-2013 და 2013-2014 სასწავლო წელს პირველ კლასი მიიღეს. პირველი კლასის 

დამრიგებლებს 2012 და 2013 წლებში ასევე ჩაუტარდათ კონსულტაცია ე.წ. “ქოუჩინგის” 

მეთოდის გამოყენებით.  

სასწავლო პროცესში ნეთბუქების  მიზანმიმართული ინტეგრაციის ხელშესაწყობად საჭიროა, 

დაწყებითი კლასის მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული განვითარების 

უზრუნველყოფა. შესაბამისი დრო უნდა გამოიყოს ტრენინგისთვის, რეფლექსიისთვის, 

მიღებული ცოდნის უნარებში გადაზრდისთვის. 

ამის გათვალისწინებით, მასწავლებელთა ისტ ტრენინგების პროგრამა დაწყებითი კლასის 

მასწავლებლებისთვის შემდეგ ფაზებად დაიყოფა: 

I კლასი, I სემესტრი - 21 საათიანი ტრენინგი “1:1 ელექტრონული სწავლების” პირველი ეტაპი 

და “ქოუჩინგი” საკლასო ოთახში; 

I კლასი, II  სემესტრი - “1:1 ელექტრონული სწავლების” მეორე ეტაპი და “ქოუჩინგი” საკლასო 

ოთახში; 

II კლასი, I სემესტრი - 15 საათიანი ტრენინგი “შებრუნებული საკლასო ოთახი”;  

II კლასი, II სემესტრი - “ქოუჩინგი” საკლასო ოთახში; 

III კლასი, I და II სემესტრი - ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება. 

9.8 1:1 ელექტრონული სწავლება პირველ კლასებში 

ტრენინგი მიზნად ისახავს სასწავლო პროცესში 1:1 ელექტრონული სწავლების 

ინტეგრირებაში პირველი კლასის დამრიგებლების ხელშეწყობას ეროვნული სასწავლო 

გეგმისა და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად. კურსი 2 ეტაპად არის 

დაყოფილი და 36 საათისგან შედგება, შემდეგი საკითხებით: ნეთბუქთან მუშაობა და 

ფიზიკური სტრუქტურის გაცნობა, ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა, ინტერნეტში 

საგანმანათლებლო რესურსის ძიება, ელექტრონული ფოსტა და დოკუმენტის 

გაცვლა/გაზიარების საშუალებები, საპრეზენტაციო პროგრამა, კლასის მართვის 



 

78 

 

კომპიუტერული პროგრამის ადმინისტრირება, ვიდეოს შექმნა; ისტ-ით გამდიდრებული 

გაკვეთილისა და სასწავლო პროექტის მომზადება, შესაბამისი სასწავლო ელექტრონული 

რესურსის მომზადება, 1:1 სასწავლო გარემოში გაკვეთილის და სასწავლო პროექტის 

განხორციელება და შეფასება. 

2011-2012 წლებში 8895 მასწავლებელი მომზადდა, ტრენინგები გაიარეს პირველი კლასის 

დამრიგებლებმა, დამატებით 2011-2012 წლებში პროგრამაში ჩაერთვნენ ის მასწავლებლები 

რომლებიც ქართულ ენას და მათემატიკას ასწავლიდნენ, მაგრამ არ იყვნენ კლასის 

დამრიგებლები. 2014 წელს ტრენინგებს გაივლიან დამრიგებლები, ძირითადი საგნის 

მასწავლებლები (იმ შემთხვევაში თუ ისინი დამრიგებლები არ არიან) და ინგლისური ენის 

მასწავლებლები (სურვილისამებრ). მოსამზადებელი მასწავლებლების სავარაუდო 

რაოდენობა 3200-მდე იქნება.  

9.9 1:1 ელექტრონული სწავლება მეორე კლასში 

მეორე კლასის მასწავლებლებისთვის ტრენინგ-კურსი მომზადდება ბუკების ეფექტური და 

მიზანმიმართული ინტეგრირების ხელშესაწყობად სასწავლო პროცესში. 20 საათიანი 

ტრენინგი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებში მიმდინარე თანამედროვე ტენდენციებისა და 

მასწავლებელთა საჭიროებების გათვალისწინებით იქნება ორგანიზებული. ტრენინგის 

სავარაუდო თემატიკა იქნება: “შებრუნებული საკლასო ოთახი” (ე.წ. Flipped Classroom), ვიდეო 

როგორც სასწავლო რესურსი და ა.შ., მეორე კლასის მასწავლებლებთან განხორციელებულ 

“ქოუჩინგზე” ყურადღება გამახვილდება სკოლის შიგნით მასწავლებლების 

თანამშრომლობის გაძლიერებაზე.  

წელს ტრენინგებს გაივლის ყველა ის მასწავლებელი (დაახლოებით 2300), რომლებიც 2014-

2015 სასწავლო წელს მეორე კლასს მიიღებენ.  

9.10 დაწყებით კლასებში მასწავლებლების კონსულტაცია  

”ნეთბუქები პირველკლასელთათვის” წარმატებული განხორციელებისა და პროცესის 

მონიტორინგისთვის, მასწავლებლების დახმარება/მხარდაჭერის სისტემა განხორციელდება 

“ქოუჩინგის” მეთოდზე დაყრდნობით. სისტემა მიზნად ისახავს მასწავლებლის მხარდაჭერას 

და ინდივიდუალურ დახმარებას სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების გამოყენების ყველა 

ეტაპზე: სასწავლო გეგმის/პროექტის მომზადება, სასწავლო ელექტრონული მასალის 

მომზადება, გაკვეთილის/პროექტის განხორციელება და გაკვეთილის/პროექტის შეფასება.  

2014 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

შერჩეული ტრენერები 3000-მდე კონსულტაციას განახორციელებენ.  
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9.11 ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება მესამე კლასის მასწავლებლებისთვის, 

რომლებიც სასწავლო პროცესში ბუკებს იყენებენ 

ინტელის კურსი განხორციელდება იმ მესამე კლასის მასწავლებლებისთვის, რომლებიც 

სასწავლო პროცესში  ბუკებს იყენებენ. საჯარო სკოლის თითოეულ კლასში ერთი მე-3 

კლასის მასწავლებელი გაივლის ტრენინგს. 2013 წელს 684 მესამე კლასის მასწავლებელი 

მომზადდა. 2014 წლის გაზაფხულსა და ზაფხულში მომზადდება 1885 მესამე კლასის 

მასწავლებელი. სექტემბრიდან ტრენინგებს შეუერთდება ის 750 მასწავლებელი, რომლებიც 

მესამე კლასს 2014-2015 სასწავლო წელს ასწავლიან, სულ დაახლოებით 2635 მესამე კლასის 

მასწავლებელი. 

9.12 ისტ-ის მოკლე ტრენინგ-კურსები 

ტრენინგები ჩატარდება სამიზნე ჯგუფების მიხედვით (ერთი საგნის მასწავლებლების 

ნიშნით დაჯგუფებული, სერტიფიცირებული და ა.შ.) მასწავლებლებისთვის, რომლებიც 

ფლობენ ისტ-თან მუშაობის უნარებს და სურთ თავისი საგნის სწავლებისას ყველაზე ხშირად 

გამოყენებადი ელექტრონული სასწავლო ინსტრუმენტების მუშაობას გაეცნონ. 2011-2013 

წლებში 8 მოდული დამუშავდა და ტარდებოდა:  

ედმოდო - ვირტუალური საკლასო ოთახი 

საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები სასწავლო პროცესში 

ელექტრონული ინსტრუმენტი „გუგლ-დედამიწა“ 

ელექტრონული სასწავლო თამაშების გამოყენება გაკვეთილზე 

ელექტრონული სასწავლო რესურსების მომზადება „ანიმოტოს“ გამოყენებით 

ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი 

HTML ენის სწავლების მეთოდიკა მეექვსე კლასში 

„მომავლის კლასის“ გამოყენება სასწავლო პროცესში 

2014-2015 წლებში ისტ-ის მოკლე ტრენინგ-კურსებს ახალი მოდულები დაემატება. 

მოდულების თემატიკის შერჩევა მოხდება მასწავლებლებთან და დირექციასთან შეხვედრის 

და საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე, ასევე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებში 

მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით. სავარაუდო თემატიკა 

შესაძლებელია იყოს: მობილურის გამოყენება სასწავლო პროცესში, ონლაინ და “blended” 

სწავლება, “შეტრიალებული” საკლასო ოთახი (flipped classroom), 1:1 სწავლის 

სახელმძღვანელო მშობლებისთვის და ა.შ. 

2011-2013 წლებში სულ 3393 მასწავლებელი მომზადდა, 2014 წელს დამატებით 2000-მდე 

მასწავლებელი მომზადდება ისტ-ის მოკლე ტრენინგ-კურსებში. 
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9.13 კომპიუტერული ლაბორატორიის გამოყენება საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების სფეროში მიმდინარე ტენდენციების პოპულარიზების და დანერგვის 

მიზნით 

მასწავლებლის სახლში 2014 წლიდან ფუნქციონირებას დაიწყებს განახლებული 

კომპიუტერული ლაბორატორია. კომპიუტერული ლაბორატორია მიზნად ისახავს სამუშაო, 

თანამშრომლობითი სივრცე შექმნას პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის, განათლების და 

ტექნიკური ექსპერტებისთვის, რათა მათ მრავალფეროვანი ტექნოლოგიური 

ინსტრუმენტების საშუალებით სხვადასხვა საგანმანათლებლო ამოცანების შესრულება-

გადაწყვეტას შეუწყონ ხელი.  ლაბორატორიაში განხორციელდებდა: 

ა) სხვადასხვა ისტ (ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) კურსების, სამუშაო 

შეხვედრების, სესიების, ონლაინ კონფერენციის ჩატარება მასწავლებლებისთვის, ასევე 

განათლებისა და ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ექსპერტებისთვის, უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლებისთვის. 

ბ) საგანმანათლებლო ტექნიკური ინსტრუმენტებისა და საშუალებების დემონსტრირება, 

ინსტრუმენტების გარჩევა, სასწავლო პროცესში გამოყენებისთვის შესაბამისი 

მეთოდოლოგიის დამუშავება, რათა მათი შემდგომი იმპლემენტაცია დაიგეგმოს სკოლებში. 

გ) ინდივიდუალური და ჯგუფური ვიზიტები, სადაც მასწავლებლები, უნივერსიტეტების 

წარმომადგენლები თუ განათლების ექსპერტები საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

სფეროში ინოვაციური პროექტების დაგეგმვას და  განხორციელებას შეძლებენ. 

დ) ციფრული ინტერაქტიური სასწავლო   რესურსების შექმნა ლაბორატორიაში 

დამონტაჟებული ვირტუალური სტუდიის გამოყენებით. 

ე) საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების და ინოვაციების გაცნობა-გაზიარება მასწავლებლებს, 

ასევე ექსპერტებსა და მასწავლებლებს შორის. 

9.14 ელექტრონული სასწავლო რესურსების შექმნა და გავრცელება 

კომპიუტერულ ლაბორატორიაში ვირტუალური სტუდია იმოქმედებს ციფრული 

ინტერაქტიური სასწავლო რესურსების შესაქმნელად. სტუდია ხელს შეუწყობს სასწავლო 

პროცესის გამდიდრებას მრავალფეროვანი ციფრული სასწავლო მასალით. მისი საშუალებით 

შესაძლებელია HD კონტენტის პირდაპირ გადაცემა ინტერნეტით, ინტერაქტიური 

ვირტუალური ტელეკონფერენციის ჩატარება და ჩაწერა. კომპიუტერული პროგრამა შეიცავს 

მზა შაბლონებს ვირტუალური ოთახის მოსაწყობად, რომლის მოდიფიცირებაც ნებისმიერ 

მსურველს შეუძლია, ასევე მზა გადაწყვეტილებებს კონტენტის შესაქმენლად, რომელიც 

საბაზო ისტ უნარების მქონე დაინტერესებულ პირებსაც მარტივად შეუძლიათ მართონ. 
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კომპიუტერულ ლაბორატორიაში დამონტაჟებული ვირტუალური სტუდიის გამოყენებით 

ელექტრონული სასწავლო რესურსები შეიქმნება. მაგ., ვიდეოები, რომელიც სხვადასხვა 

ტექნიკური ინსტრუმენტების გამოყენებასა და სასწავლო პროცესში ინტეგრირების 

დემონსტრირებას ასახავს, ელექტრონული პორტფოლიოს წარმოება და ა.შ. ასევე, შექმნება 

ვიდეო გაიდლაინების საცავი სხვადასხვა ტექნიკური ინსტრუმენტის გამოყენების თაობაზე, 

საცავში შევა ის ინსტრუმენტები რომლებიც ისტ-ის სხვადასხვა კურსზე ისწავლება, ასევე 

დამატებით ინსტრუმენტები ხელმისაწვდომი იქნება დაინტერესებული 

მასწავლებლებისთვის, რომ მათ დამოუკდებლად შეძლონ ისტ უნარების განვითარება. მათ 

შორის: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Google apps, dropbox, moviemaker, youtube, weblog,  

cloud storage და ა.შ. სასწავლო ელექტრონული რესურსის ქონთენთის შერჩევა მოხდება 

ფოკუს-ჯგუფების კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე, საერთაშორისო წარმატებული 

მაგალითებისა და საუკეთესო პრაქტიკის, ასევე განხორციელებული კვლევების 

საფუძველზე.  

9.15 ელექტრონული ანგარიშგების ვებ-სისტემა შექმნა ტრენინგის მონაწილე 

მასწავლებლების რეგისტრაციისთვის 

ელექტრონული ვებზე დაფუძნებული ელექტრონულ ბაზა შეიქმნება, რომელიც განათლების 

მართვის საინფორმაციო სისტემისბაზასთან იქნება სინქრონირებული. ვებ-ვაზის 

საშუალებით:  

ა) ტრენერები პირადი მომხმარებლის სახელით შეძლებენ სისტემაში შესვლას და 

ანგარიშების ატვირთვას (რაც ამჟამად ელექტრონული ცხრილების და ელექტრონული 

ფოსტის საშუალებით სრულდება).  

ბ) ვებ-ბაზა სრულყოფილ სტატისტიკას მისცემს პროგრამის მენეჯმენტს სკოლებში ისტ-ში 

მომზადებული მასწავლებლების, ასევე თითეული მასწავლებლის მიერ გავლილი კურსების 

შესახებ (რაც ელექტრონული ცხრილებით ვერ ხერხდებოდა). 

გ) ტრენერები შეძლებენ ტრენინგების კალენდრის წარმოებას. კალენდარზე წვდომა ექნება 

მონიტორინგის სპეციალისტებსაც, რომ მათ თავის მხრივ ტრენინგების მონიტორინგი 

დაგეგმონ. დღემდე კალენდარის გაწერა Google Caender საშუალებით ხდებოდა, თუმცა, ეს 

ინსტრუმენტი არასრულყოფილად იძლევა ისტ ტრენინგების პროგრამისთვის საჭირო 

მოთხოვნების შესრულების შესაძლებლობას.  

დ) ტრენერები შეძლებენ მომზადებული მასწავლებლების გადამოწმებას და სკოლის 

დირექციის ინფორმირებას მოსამზადებელი მასწავლებლების შესახებ. 
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9.16 ადგილობრივი კონფერენცია „საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები 

საქართველოში“ 

კონფერენციის მიზანი ტექნლოგიების სასწავლო პროცესში გამოყენების საუკეთესო 

პრაქტიკის მაგალითებისა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარებაა  მასწავლებლებს, 

ექსპერტებს, უნივერსიტეტის წარმომადგენლებსა და საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციებს შორის. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ ისტ-ის 

სასწავლო პროცესში გამოყენებით დაინტერესებული ინოვატორი მასწავლებლები, 

რომლებიც ფლობენ ტექნოლოგიებს და სასწავლო პროცესში იყენებენ, მათ შორის: სქემაში 

ჩართული მასწავლებლები, ბუკის პროგრამის მონაწილე აქტიური მასწავლებლები, 

კონკურსებს, საერთაშორისო პროექტებსა და გაცვლით პროგრამებში მონაწილე 

მასწავლებლები.  

კონფერენციაზე სხვადასხვა ტიპის აქტივობები იქნება ორგანიზებული: მასწავლებლების, 

უნივერსიტეტის და საგანმანთლებლო ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების 

წარმომადგენლების მიერ წარმართული სამუშაო შეხვედრები პარალელურ ჯგუფებში, 

საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპეტების მოხსენებები, საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების გამოფენა, სკოლებისა და უნივერსიტეტების პოსტერების სესია და ა.შ. 

კონფერენციის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდება რესურსცენტრებში ორგანიზებულ 

შეხვედრებზე, ასევე ცენტრის ვებ-გვერდისა და კონფერენციისთვის შექმნილი საიტის 

საშუალებით.  

9.17 საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და ისტ ტრენინგების პროგრამის 

პოპულარიზების მიზნით დირექტორებთან და მასწავლებლებთან შეხვედრები  

რესურს-ცენტრებთან ერთად დაიგეგმება შეხვედრები დირექტორებთან რესურს-ცენტრებში, 

და იმავე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სკოლაში მასწავლებლებთან. შეხვედრის მიზანი 

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების პოპულარიზება, სკოლების ინფორმირება და აქტიური 

სკოლისა და მასწავლებლის აღიარება/წახალისებაა.  

თითეულ რესურს-ცენტრში 2 შეხვედრა დაიგეგმება:  

ა) დირექტორებთან საინფორმაციო შეხვედრები - შეხვედრაზე განხილული იქნება: ისტ-ის 

პროგრამა და ტრენინგ-კურსების მიმოხილვა, როგორ შეუძლიათ სკოლებს მონაწილება 

მიიღონ პროგრამაში; ისტ-ის სასწავლო პროცესში ინტეგრირების მნიშვნელობა და 21-ე 

საუკუნის უნარ-ჩვევები; თითეულ დირექტორი ინფორმაციას მიიღებს მის სკოლაში ისტ-ში 

მომზადებული მასწავლებლების შესახებ, რა ცოდნასა და უნარებს ფლობენ მასწავლებლები 
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კონკრეტული კურსის დასრულების შემდეგ და როგორ შეუძლია დირექციას სასწავლო 

პროცესში გამოყენების ხელშეწყობა; ასევე, გაეცნობიან განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსთან ერთად შემუშავებულ რეკომენდაციას სკოლის კომპიუტერული 

ლაბორატორიების მოწყობის და შენახვის, აიტი მენეჯერის აუცილებლობის და მათი 

ფუნქცია/მოვალეობების (განსაკუთრებით ბუკებთან მიმართებაში), ინფორმაციული 

მენეჯერის საჭიროებისა და ფუნქცია-მოვალეობების, როუტერების შეძენის, ბუკების მოვლა-

პატრონობის შესახებ; მიიღებენ რჩევებს ისტ-ით გამდიდრებული სივრცის მოწყობის, 

პირველ კლასში ბუკების ინტეგრირების და მასწავლებლების თანამშრომლობის 

წახალისების, დაწყებით კლასებში ქოუჩინგის მნიშვნელობის, ბუკების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით მასწავლებლების მონიტორინგის, მასწავლებლებს შორის გამოცდილების 

გასაზიარებლად კათედრების როლისა და მნიშვნელობის შესახებ. 

ბ) რესურს-ცენტრის მიერ შერჩეულ ერთ-ერთ სკოლაში დაიგეგმება შეხვედრა აქტიურ და 

დაინტერესებულ მასწავლებლებთან. მასწავლებლები მიიღებენ ინფორმაციას ისტ-

ტრენინგების პროგრამაში მიმდინარე სიახლეების და მათში მონაწილეობის შესაძლებლბის 

შესახებ. ტრენერებთან ერთად დაიგეგმება მინი სესია მასწავლებლებისთვის თანამედროვე 

ტენდენციების და ახალი ინსტრუმენტების სადემონსტრაციოდ. ადგილზევე ორგანიზებული 

იქნება მცირე კონკურსი ისტ-ის გამოყენებაზე.  წინასწარ ტრენერებიდან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე აქტიური მასწავლებლები/სკოლები ისტ ტრენინგების 

სარეკლამო პროდუქციით (საწერი კალამი, ფანქარი, მაისური, ნაჭრის ჩანთა, ჭიქა, 

ბლოკნოტი, ფლეშ-მეხსიერება და ა.შ.) დასაჩუქრდებიან.  

9.18 სოციალური ქსელის ადმინისტრირება  

საგანამნათლებლო ტექნოლოგიებით დაინტერესებული მასწავლებლებისთვის სოციალური 

ქსელი შეიქმნება, სადაც მასწავლებლები მუდმივად განახლებად ინფორმაციას მიიღებენ 

ისტ-თან დაკავშირებულ საინტერესო საკითხებზე, პროგრამაში მიმდინარე სიახლეებზე, 

უზრუნველყოფილი იქნებიან ახალი ინსრუმენტების აღწერით და სასწავლო ვიდეოებით, 

გაუზიარდებათ საუკეთესო პროექტების/ბლოგების მისამართები, წარმატებული ისტორიები 

ტრენინგებიდან/ქოუჩინგიდან. ამ ფორმით, უწყვეტი კომუნიკაცია გაგრძელდება იმ 

მასწავლებლებთან, რომლებმაც ტრენინგები გაიარეს და შემდგომი დახმარება სჭირდებათ 

სასწავლო პროცესში ისტ-ის ინტეგრირების უზრუნველსაყოფად. 

9.19 ტრენერთა სამუშაო შეხვედრები  

პროგრამის წარმატების უზრუნველსაყოფად ტრენერებისთვის შემდეგი სესიები დაიგეგმება: 

სამუშაო შეხვედრა, 2014 წლის სამოქმედო გეგმის, მონიტორინგის შედეგების, განათლების 

სფეროში მიმდინარე სიახლეების გასაცნობად. 



 

84 

 

ტრენერების ტრენინგი პროგრამაში ჩართული ახალი ტრენერებისთვის  

ბუკის ტრენერების ტრენინგი ქსელის კონფიგურაციაში 

ტრენერების ტრენინგი მე-2 კლასის მასწავლებელეთა ტრენინგების უზრუნველსაყოფად. 

დამატებითი ტრენინგები საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვრება ტრენერების 

საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე. 

9.20 ტრენინგების მონიტორინგი და საჭიროებათა კვლევა 

ისტ ტრენინგების წარმატებით განხორციელების უზრუნველსაყოფად ტრენინგების 

მონიტორინგი განხორციელდება ყველა რეგიონში, ასევე მოსწავლეების, მასწავლებლებისა 

და ისტ ტრენინგების პროგრამის საჭიროებათა კვლევა.  

9.21 ლოგოტიპიანი მასალების დაბეჭდვა 

ისტ ტრენინგების პროგრამის პოპულარიზების უზრუნველსაყოფად ლოგოტიპიანი 

პროდუქცია მომზადდება და დაიბეჭდება: კალამი, მაისური, ნაჭრის ჩანთა, ჭიქა, ბლოკნოტი, 

ფლეშ-მეხსიერება, კალენდარი, საინფორმაციო ტრიპლეტი ისტ ტრენინგების პროგრამის 

შესახებ და ა.შ. 

ლოგოტიპიანი მასალები რესუსრ-ცენტრებში ორგანიზებული შეხვედრების დროს 

დაურიგდებათ დირექტორებს და მასწავლებლებს, ასევე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

კონფერენციის მონაწილეებს.   

9.22 პროგრამაში ჩართულ პირთა ანაზღაურება 

საბაზო კურსი 24 საათისგან შედგება, ადგილობრივი ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, 1 

ჯგუფის (12 მასწავლებელი) მოსამზადებლად ტრენერის ანაზღაურება 720 ლარს შეადგენს 

(24 საათი x 30 ლარზე). მობილური ტრენინგისას ტრენერის ანზღაურება 960 ლარით 

განისაზღვრება (24 საათი x 40 ლარი). 

მეორე დონის ტრენინგების ჩასატარებლად 1 ჯგუფზე (12 მასწავლებელი) ტრენერის 

ანაზღაურება 1170ლარს შეადგენს (39 საათი x 30 ლარი). მობილური ტრენინგის ჩატარების 

შემთხვევაში ანაზღაურება 1 560 ლარს შეადგენს (39 საათი x 40 ლარი). 

პირველი კლასის დამრიგებლების ტრენინგი ”1:1 ელ-სწავლების დანერგვის” ტრენინგების 

ჩასატარებლად 1 ჯგუფზე (12 მასწავლებელი) ტრენერის ანაზღაურება  I ეტაპის 

ტრენინგისთვის 630 ლარს შეადგენს (21 საათი x 30 ლარი), II ეტაპისთვის 450 ლარს (15 საათი 

x 30 ლარი). იმ შემთხვევაში თუ ტრენერს რეგიონიდან გადაადგილება და შესაბამისად, 

სატრანსპორტო და საცხოვრებელი ხარჯები სჭირდება ტრენინგის ჩასატარებლად 
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ანაზღაურება I ეტაპის ტრენინგისთვის 840 ლარს შეადგენს (21 საათი x 40 ლარი), მეორე 

ეტაპისთვის 600 ლარს (15 საათი x 40 ლარი). 

მეორე კლასის მასწავლებლებისთვის “1:1 ელექტრონული სწავლების ტრენინგი” 450 ლარს 

შეადგენს (15 საათი x 30 ლარი). იმ შემთხვევაში თუ ტრენერს რეგიონიდან გადაადგილება და 

შესაბამისად, სატრანსპორტო და საცხოვრებელი ხარჯები სჭირდება ტრენინგის 

ჩასატარებლად ანაზღაურება 600 ლარით განისაზღვრება (15 საათი x 40 ლარი). 

“ქოუჩინგის” ანაზღაურება ერთი მასწავლებლის სამუშაო პროცესში 

მხარდაჭერა/შეფასებისთვის 50 ლარით განისაზღვრება, თუ ტრენერი თავის საცხოვრებელ 

ერთეულში ატარებს ტრენინგს. იმ შემთხვევაში თუ საცხოვრებელი ერთულიდან 50 კმ 

რადიუსის ფარგლებში გადაადგილდება ანაზღაურება შეადგენს 60 ლარს, თუ 50 კმ-ს 

აღემატება - 70 ლარს.  

ინტელის ძირითადი კურსის ტრენინგების ჩასატარებლად 1 ჯგუფზე (12 მასწავლებელი) 

ტრენერის ანაზღაურება 720 ლარს შეადგენს (36 საათი x 20 ლარი). მობილური ტრენინგის 

ჩატარების შემთხვევაში ანაზღაურება 1 080 ლარს შეადგენს (36 საათი x 30 ლარი). 

ახალი ტრენინგ-მოდულის მომზადება სირთულის მიხედვით განისაზღვრება: მარტივი 

მოდული - 1 საათი 20 ლარი, საშუალო სირთულის მოდული - 1 საათი - 40 ლარი, რთული 

მოდული - 1 საათი 50 ლარი.  

ტექნიკური ინსტრუმენტების აღწერა - გაიდის მომზადებისთვის ანაზღაურება 1 წუთზე 20 

ლარს შეადგენს. 

ვიდეო ინსტრუქციის მომზადებისთვის ანაზღაურება 1 საათიან ქრონომეტრაჟზე  200 ლარით 

განისაზღვრება. 

9.23 მოსალოდნელი შედეგები 

 2200 მასწავლებელი აღჭურვილია კომპიუტერთან მუშაობის საბაზო უნარ-ჩვევებით; 

 2000 მასწავლებელი აღჭურვილია სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების 

ინტეგრირების პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით; 

 4135 მასწავლებელი (მათ შორის, 2635 მესამე კლასის და 1500 საბაზო-საშუალო 

საფეხურის მასწავლებლები) აღჭურვილია სასწავლო პროექტების დაგეგმივისა, 

განხორციელებისა და შეფასების, თითოეულ სტადიაზე ისტ-ის ინტეგრირების უნარ-

ჩვევებით; 

 ქართული ელ-რესურსების საცავი შევსებულია 10000-მდე ინოვაციური ისტ-ზე 

დაფუძნებული საგაკვეთილო გეგმითა და სასწავლო პროექტით, რომელსაც თან 

ერთვის შესაბამისი ელექტრონული რესურსი; 

 5500 მასწავლებელს პირადი ბლოგი აქვს შექმნილი, სადაც მის მიერ დამუშავებული 

პროექტის პორტფოლიო და ელ-რესურსებია ატვირთული; 
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 3200 პირველი კლასის მასწავლებელი აღჭურვილია ნეთბუქებთან მუშაობის 

ტექნიკური უნარ-ჩვევებითა და 1:1 ელექტრონული სწავლებისათვის საჭირო 

მეთოდოლოგიით; 

 2300 მეორე კლასის მასწავლებელი 1:1 ელექტრონული სწავლების 

უზრუნველსაყოფად ტექნიკური უნარებისა განვითარებასა და მეთოდოლოგიის 

გაცნობას განაგრძობს; 

 ნეთბუქების სასწავლო პროცესში გამოსაყენებლად საჭირო ტექნიკური და 

მეთოდოლოგიური მასალა მომზადებულია და გადაეცა პროგრამის მონაწილე 3200 

მასწავლებელს ეფექტური ისტ-ით გამდიდრებული გარემოს უზრუნველსაყოფად; 

 2200 ცალი მე-2 დონის  ტრენინგ-სახელმძღვანელო დაბეჭდილია და გადაეცა 

ტრენინგის მონაწილეებს ტექნოლოგიებთან დამოუკიდებლად მუშაობის 

უზრუნველსაყოფად; 

 2400 საბაზო კურსის სახელმძღვანელო დაბეჭდილია და გადაეცა ტრენინგის 

მონაწილეებს ტექნოლოგიებთან ელემენტარული ოპერაციების დამოუკიდებლად 

შესრულების უზრუნველსაყოფად; 

 ეფექტური ისტ-ით მდიდარი გარემოს უწყვეტობისა და სახელმწიფოს მიერ 

დასახული სტანდარტების უზრუნველსაყოფად ჩამოყალიბებულია მასწავლებელთა 

მხარდაჭერის სისტემა „ქოუჩინგის“ მეთოდის გამოყენებით. სისტემა ერთი მხრივ 

ხელს უწყობს პროცესის მონიტორინგს და მეორე მხრივ, მასწავლებლებს ეხმარება 1:1 

ელექტრონული სწავლების სტრატეგიების დანერგვაში სასწავლო პროცესში. 

 3000-მდე კონსულტაცია განხორციელდა “ქოუჩინგის” მეთოდის გამოყენებით 

სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების ეფექტური ინტეგრირების უზრუნველსაყოფად; 

 ტრენერთა ჯგუფი მომზადებულია და ფლობს საჭირო უნარებსა და 

საგანმანათლებლო სისტემაში ისტ-თან დაკავშირებულ სიახლეებს, რათა მათ თავის 

მხრივ შეძლონ სხვადასხვა საგნის მასწავლებლების აღჭურვა საჭირო უნარ-ჩვევებით; 

 მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით ისტ–ის მოკლე კურსების მოდულები 

მომზადებულია და ტარდება სხვადასხვა საგანში ელექტრონული ინსტრუმენტების 

გამოყენებაზე იმ მასწავლებლებისთვის, რომლებიც აქტიურად იყენებენ ისტ–ს 

სასწავლო პროცესში; 

 2000 მასწავლებელმა ისტ-ის მოკლე ტრენინგ-კურსში მიიღო მონაწილეობა მისთვის 

საინტერესო ინსტრუმენტების გასაცნობად და სასწავლო პრცესის 

გასამრავალფეროვნებად; 

 სოციალური ქსელი შექმნილია და ფუნქციონირებს ტრენინგში ჩართული, და სხვა 

დაინტერესებული მასწავლებლებისთვის საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

კუთხით სიახლეების მისაწოდებლად, მათთან უწყვეტი კომუნიკაციის 

უზრუნველსაყოფად; 

 50 სასწავლო ვიდეო მომზადებულია და ინტერნეტში ხელმისაწვდომი 

მასწავლებლებისთვის ისტ-ის ინტეგრირების მეთოდოლოგიის, საუკეთესო 

პრაქტიკის მაგალითების, სიახლეების გასაცნობად. 

 ელექტრონული ინსტრუმენტების აღწერა გაიდის სახით მომზადებულია და 

ინტერნეტში ხელმისაწვდომი (დაახლოებით 2300 წთ-იანი მასალა). 

 250-მდე მასწავლებელი და სკოლის დირექტორი მიიღებს ინფორმაციას ისტ-ის 

სასწავლო პროცესში გამოყენების უახლესი ტენდენციების და აქტიური 

ინსტრუმენტების შესახებ საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენციაზე. 
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ორგანიზაციებმა, რომლებიც საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების სფეროში 

მოღვაწეობენ გააცნეს მასწავლებლების თავიანთ ინსტრუმენტები, და ასევე 

უკუკავშირს მიიღებეს  მასწავლებლებისგან რა სჭირდებათ სასწავლო პროცესში. 

უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა მასწავლებლებს გააცნეს საგანმანათლებლო 

ისტ-ის სფეროში მიმდინარე კვლევებისა და ტენდენციების შესახებ და უკუკავშირი 

მიიღეს მათგან. 

 კომპიუტერული ლაბორატორია დატვირთულია და მიმდინარეობს ტრენინგები, 

სემინარები თუ სამუშაო შეხვედრები საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებში მიმდინარე 

ტენდენციების გაცნობა-გაზიარებისთვის. 

 ელექტრონული ანგარიშგების ვებ-სისტემა მომზადებულია და ფუნქციონირებს 

ტრენერებისთვის, მონიტორინგის სპეციალისტებისა და პროგრამის 

მენეჯმენტისთვის სტატისტიკური მონაცემების უზრუნველსაყოფად. 

 50 რესურს-ცენტრში საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა დირექტორებთან და 

მასწავლებლებთან საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და ისტ ტრენინგების 

პროგრამის პოპულარიზებისთვის, რამაც მასწავლებლებისა და სკოლის დირექციის 

გააქტიურებას შეუწყო ხელი სასწავლო პროცესსი ისტ-ის ინტეგრირებაში. 

 

9.24 პროგრამის ბიუჯეტი  

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1.  
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10. პროგრამა „პროფესიული განვითარების სქემა“ 

10.1 პროგრამის აქტუალობა 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული 

რეფორმები მიმართულია ზოგადი განათლების სისტემის განვითარებისა და საჯარო 

სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.  2011 წლიდან პროგრამის 

ამოქმედების შემდეგ მასში ნებაყოფილობით  ჩაერთო 5779 სერტიფიცირებული 

მასწავლებელი, რომელთა რაოდენობა განსაკუთრებით გაიზარდა 2013 წელს - 3808. 

პროგრამის ფარგლებში 2100 მასწავლებელს გაეწია ინდივიდუალური კონსულტაციები. 

შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა მასწავლებლების სერიოზული მოიტივაცია წარმოაჩინონ 

საკუთარი კვალიფიკაცია, რის საფუძველზეც მიეცემათ კარიერული ზრდის საშუალება.  

ცენტრის მიერ ჩატარებულ კონფერენციებზე, წარმოდგენილმა მასწავლებლების 

განხორციელებულმა აქტივობებმა,  დაგვანახა პირდაპირი კავშირი პროფესიონალიზმის და 

სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის ზრდას შორის.   2014 წლისთვის დაგეგმილმა 

სიახლემ, პროფესიული განვითარების სქემა სავადებულო გახდეს ყველა მოქმედი 

მასწავლებლისათვის, წარმოაჩინა დიდი ინტერესი პროგრამისადმი.    აქედან გამომდინარე 

მნიშვნელოვანია გააზრება და შეფასება განვლილი სამუშაოების, ახალი ეფექტური 

ცვლილებების გატარება სერტიფიცირებისა და პროფესიული განვითარების პროცესის 

დახვეწის მიზნით, რომლის მთავარი ინდიკატორი სკოლაში სწვალ/სწავლების ხარისხის 

გამუმჯობესება უნდა იყოს. 2014 წლის სერტიფიცირების და პროფესიული განვითარების 

სქემის პროგრამა მიზნად ისახავს ამ  საკითხების გადაწყვეტის ხელშეწყობას.  

 

10.2 პროგრამის რეზიუმე 

პროგრამა ეხმარება   სერტიფიცირებულ პედაგოგებს რომლებიც ჩაერთვებიან პროფესიული 

განვითარების სქემაში აიმაღლონ კვალიფიკაცია. პედაგოგები წარმატებით განახორციელებენ 

კრედიტების დაგროვების აქტივობებს, რაშიც მათ დახმარებას გაუწევს ცენტრი. 

პროფესიული განვითარების სქემის აქტივობების განხორციელების ხარისხის გაზრდა, 

სკოლებში გაზრდის სწავლა/სწავლების ხარისხსაც. 

 

პროგრამა დეხმარება სქემაში ჩართული პედაგოგებს, ლიდერის თვისებების და ფუნქციების 

განვითარება, გაძლიერებაში. მათი მონაწილეობით, საგნობრივ კათედრებზე, სკოლაში 

შეიქმნება და განვითარდება საგაკვეთილო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების სისტემა. 

სქემაში ჩართული ლიდერი-პედაგოგების დახმარებით გაიზრდება კათედრების მუშაობის 
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ეფექტურობა და კოორდინაცია, რაც აისახება სკოლებში სწავლა/სწავლების ეფექტურობასა  

და  მათი დამოუკიდებლობის ხარისხზე. 

 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლებში პროფესიული განვითარების პროცესების 

კოორდინირება და დაჩქარება, რაც შეიძლება მეტი სკოლის ჩართვის ხელშეწყობა ამ 

პროცესში. 

 

გამოცდების,  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრებთან და ეროვნული 

სასწავლო გეგმების დეპარტამენტთან თანამშრომლობით, პროფესიული განვითარების 

აკრედიტებული პროგრამების მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მჭიდრო 

ურთიერთობის პროცესში მივიღებთ მასწავლებლების პროფესიული განვთარების და 

კარიერული ზრდის გაუმჯობესებულ, ეფექტურ სისტემას, რომელიც უშუალო 

ზემოქმედებას მოახდენს სკოლაში მიმდინარე სწავლა/სწავლების ხარისხზე. 

10.3 პროგრამის მიზანი 

ამაღლდეს მასწავლებლების კომპეტენცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 

რომლებშიც მოღვაწეობენ პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული პედაგოგები, 

გაიზარდოს და გაუმჯობესდეს  სწავლა/სწავლების ხარისხი. მასწავლებლის პროფესიულ 

განვითარება დაუკავშირდეს მის კარიერული ზრდას, რაც გაზრდის მოტივაციას და 

მოიზიდავს ახალ კადრებს ზოგადი განათლების სისტემაში. 

10.4 პროგრამის ამოცანები 

 მოქმედი მასწავლებლების და მასწავლებლობის მსურველი პირების დახმარება 

აიმაღლონ კვალიფიკაცია; 

 სერტიფიცირებული პედაგოგების მოტივაციის გაზრდა დროულად და აქტიურად 

ჩაერთონ პროფესიული განვითარების სქემაში 

 პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულ მასწავლებელბს დავეხმაროთ კრედიტების 

დაგროვების აქტივობების წარმატებით განხორციელებაში რაც აისახება  მათ კარიერულ 

ზრდაზე და პარალელურად მოსწავლეთა სწავლის ხარისხზე. 

 პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული პედაგოგების მონაწილეობით სკოლებში  

სწავლა/სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მექანიზმების შექმნის და დახვეწის 

ხელშეწყობა, რაც აისახება მოსწავლეთა სწავლის შედეგების გაუმჯობესებაზე; 

 პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული პედაგოგების და მათი კოლეგების  

ურთიერთთანამშრომლობის კულტურის განვითარების ხელშეწყობა, რაც აისახება 

მთლიანად სასკოლო კულტურაზე და სწავლების ხარისხზე; სკოლების დახმარება, 

უწყვეტ სწავლასა და განვითარებზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნაში. 
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 გასული წლებში განხორციელებული სამუშაობის ანალიზის და ობიექტური კვლევების 

საფუძველზე მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემის დახვეწაზე მუშაობის 

გაგრძელება.ახალი პროფესიული განვითარების სქემის დანერგვის დაწყება საჯარო 

სკოლებში, ამ პროცესში თანამშრომლობა გამოცდების,  განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმების 

დეპარტამენტთან. ასევე თანამშრომლობა არასამთავრობო საგანმანთლებლო 

ორგანიზაციებთან და უმაღლეს სასწავლებლებთან პედაგოგების პროფესიული 

განვითარების პროგრამების განხორციელებაში.  

 მასწავლებლების პროფესიული საქმიანობის პორტფოლიოების საინფორმაციო ბაზის 

განვითარება და სრულყოფა, რომელიც დაეხმარება სისტემას მასწავლებლის 

კვალიფიკაციის შეფასებაში. 

 მასწავლებლის მიერ საკუთარი პროფესიული საქმიანობის თვითშეფასების  მიზნით, 

ვიდეოგადაღების მეთოდის აპრობირების და შემდგომი დანერგვის ხელშეწყობა. ეს 

დაეხმარება მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობის  ობიექტური შეფასების პროცესს.  

 

 

10.5 პროგრამის აღწერა 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სერტიფიციების მსურველი პირების, მოქმედი 

პედაგოგების და პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართვის მსურველ პედაგოგთა 

რეგისტრაცია. პროფესიული განვითარების სქემის პოპულარიზაციის მიზნით, ქვეყნის 

მაშტაბით მოხდება მასწავლებლების დეტალური ინფორმირება. სერტიფიცირებულ 

პედაგოგებს, რომლებიც ჩაერთვებიან ან უკვე ჩართული არიან პროფესიული განვითარების 

სქემაში, ჩაუტარდებათ მრავალფეროვანი ტრენინგები, გაეწევათ ინდივიდუალური 

კონსულტირება, რათა მათ წარმატებით განახორციელონ კრედიტების დაგროვების 

აქტივობები. მოეწყობა ფესტივალები და კონფერენციები, პროექტ-გაკვეთილების, სასწავლო 

პროცესის კვლევების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენების თემაზე. 

პროექტების და კვლევების განხორციელების პროცესში პედაგოგებს გაეწევათ 

ინდივიდუალური კონსულტირება.  

პროგრამის ფარგლებში, სქემაში ჩართული მასწავლებლების მონაწილეობით, სკოლების 

საგნობრივ კათედრებს, გაეწევათ დახმარება სწავლა/სწავლების ხარისხის განვითარებაში. 

პროგრამა ხელს შეუწყობს სქემაში ჩართული მასწავლებელბს გახდნენ სკოლის ლიდერები. 

წლის განმავლობაში გაგრძელდება  მუშაობა პროფესიული განვითარების და კარიერული 

ზრდის არსებული პროცესის დახვეწაზე, რომელშიც აქტიურად ვითანამშრომლებთ 

სამინისტროს საგანმანათლებლო ეროვნულ ცენტრებთან და არასამთავრობო სექტორთან. 
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10.6 ძირითადი ღონისძიებები 2014 წლისათვის 

პროგრამის ფარლებში 2014 წელს იგეგმება შემდეგი აქტივობების განხორციელება:  

 რეგისტრაცია 2014 წელს დაგეგმილი სერტიფიცირების გამოცდისათვის და 

პროფესიული განვითარების სქემაში ჩასართავად; 

 ცენტრში არსებული მასწავლებელთა რეგისტრაციის საინფორმაციო სისტემის 

დახვეწა/განვითარება.  მასწავლებელთა საინფორმაციო სისტემაში საკონტაქტო 

პირადი მონაცემების,  კვალიფიკაციის შესახებ და პროფესიული განვითარების 

აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციის შეტანა; 

 პროფესიული განვითარების სქემის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება სკოლებში, 

დეტალური განმარტებების მიწოდება კრედიტების დაგროვების აქტივობების 

შესახებ; 

 პრეზენტაციების დაგეგმვა, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სერტიფიცირებულ 

პედაგოგებში მოტივაციის გაზრდას, აქტიურად ჩაერთონ პროფესიული 

განვითარების სქემაში; 

 პროფესიული განვითარების სქემის ახალი დებულების დამტკიცების შემდგომ 

საინფორმაციო ბუკლეტის მომზადება და დაბეჭდვა; 

 ტრენინგების და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება – სერტიფიცირებული 

მასწავლებლებისათვის პროფესიული განვითარების სქემის კრედიტების დაგროვების 

აქტივობების შესახებ ცოდნისა და პრაქტიკის გაღრმავების მიზნით;  

 პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული პედაგოგების პროფესიული 

საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით კონსულტირებისა და მონიტორინგის პროცესი; 

 პროფესიული განვითარების სქემის კონსულტირებისა და მონიტორინგის 

მონაწილეებთან სიტემატური შეხვედრები – კონსულტირებისა და მონიტორინგის 

შედეგების, ანალიზი და შეფასება. ინფორმაციის მიწოდება ცენტრის შიდა 

განხილვებისათვის და გარე დაინტერესებული პირებისათვის.  პროცესის 

განვითარებაზე მუშაობა; 

 სკოლებში სქემაში ჩართული, სერტიფიცირებული და მოქმედი პედაგოგების 

მონაწილეობით (თანამშრომლობით) პროფესიული საქმიანობის განვითარების  

სისტემის შემუშავება; 

 სკოლებში სქემაში ჩართული ლიდერი პედაგოგების მონაწილეობით 

სწავლა/სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების სისტემების შექმნაში დახმარების გაწევა; 

 ტრენინგ მოდულის შემუშავება: “მასწავლებლის პროფესიული პორტფოლიო“. 

ტრენინგი დაეხმარებამასწავლებელს ისწავლოს პროფესიული პორტფოლიოს 

წარმოება, ანალიზი და შეფასება, რაც  დაეხმარება მას პროფესიული კომპეტენციის 

განვითარებაში;   

 კონსულტირების და მონიტორინგის პროცესის ფარგლებში, ტრენინგების  დროს, 

პეოფესიული განვითარების სქემაში ჩართული პედაგოგების საჭიროებების კვლევა  
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და აქედან გამომდინარე ტრენინგ მოდულების დახვეწა/განვითარება, რომელიც 

დეხმარება პდაგოგებს მათი პროფესიული პრობლემების დაძლევაში; 

 მასწავლებლების პროფესიული საქმიანობის პორტფოლიოების საინფორმაციო ბაზის 

განვითარება და სრულყოფა; 

 მასწავლებლის მიერ საკუთარი პროფესიული საქმიანობის თვითშეფასების  მიზნით, 

ვიდეოგადაღების მეთოდის აპრობირების და შემდგომი დანერგვის ხელშეწყობა;  

 სამუშაო შეხვედრები პროფესიული განვითარების აკრედიტებული პროგრამების 

მქონე ორგანიზაციებთან – ერთობლივი ძალისხმევის კოორდინაცია პროფესიული 

განვითარების პროცესში; 

 სამუშაო შეხვედრების მოწყობა  გამოცდების,  განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენთთან, 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ცვლილებების და დამატებების 

შეტანზე მუშაობის პროცესში. 

10.7 პროგრამაში ჩართული მხარეები 

 საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრები  

პროგრამის ეფექტურად ადმინისტრირების  მიზნით, გამოიკვეთა საგანმანათლებლო 

რესურს-ცენტრის როლის აქტუალობა. სწორედ, რესურს-ცენტრები ასრულებენ შუამავალი 

რგოლის როლს სკოლას, ცენტრსა და მასწავლებელს შორის. ისინი აქტიურად მონაწილეობენ 

სერტიფიცირებისა და პროფესიული განვითარების სქემის შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელებასა და პრეზენტაციების მოწყობის პროცესში. ასევე მჭიდრო თანამშრომლობა 

გვექნება პროგრამის ფარგლებში ფესტივალების და კონფერენციების მოწყობისას. 

 

 საჯარო სკოლები 

 კვალიფიციური ტრენერები 

 ცენტრის საგნობრივი კონსულტანტები 

 სქემის კონსულტანტები და მონიტორები 

 პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული მასწავლებლები 

 ცენტრის ისტ ტექნოლოგიების დანერგვის პროგრამა 

 

პროგრამის ფარგლებში ტრენინგების ჩატარების, კონფერენციებისა და ფესტივალების 

მოწყობის პროცესში აუცილებელი იქნება მჭიდრო თანამშრომლობა სკოლებთან, დირექციასა 

და პედაგოგებთან.  

სკოლა დაინტერესებული მხარე იქნება სწავლა/სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების 

სისტემის განვათარების პროცესში. ცენტრის კვალიფიციური საგნობრივი კონსულტანტები 

და ტრენერები, სქემის მონიტორები(კონსულტანტები) ითანამშრომლებენ, პროფესიული 
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განვითარების სქემაში ჩართულ მასწავლებლებთან, როგორც ლიდერებთან,  სკოლის 

საგნობრივ კათედრებზე. 

 სკოლასთან და რესურსცენტრებთან თანამშრომლობით საგნობრივი კონსულტანტები, 

კვალიფიციური ტრენერები, სქემის მონიტორები დაეხმარებიან სქემაში ჩართულ 

მასწავლებლებს და მათ კოლეგებს პროქტების, კვლევების დაგეგმვა-განხორციელებაში 

ფესტივალებისა და კონფერენციებისათვის. 

ისტ ტექნოლოგიების დანერგვის პროგრამასთან თანამშრომლობით განხორციელდება 

მასწავლებლების მიერ შექმნილი  ელექტრონული რესურსების შესახებ – 

კონფერენცია/კონკურსი 

 

 გამოცდების,  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრები და 

ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი 

 პროფესიული განვითარების აკრედიტებული პროგრამების მქონე არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

მნიშვნელოვანი იქნება მჭიდრო თანამშრომლობა ცენტრებთან მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების სქემაში ცვლილებების და დამატებების შეტანზე მუშაობის 

დასაწყებად. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან – ერთობლივი ძალისხმევის 

კოორდინაცია პროფესიული განვითარების და კარიერული ზრდის პროცესში. 

 

10.8 პროგრამის ადმინისტრირება  

პროგრამის ადმინისტრირებას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც 

კოორდინაციას გაუწევს პროგრამის კოორდინატორი. აღნიშნულ ჯგუფში  

გათვალისწინებული იქნება რეგისტრაციის კოორდინატორი, მენეჯერი, საგნობრივი 

ექსპერტები  და სხვა. 

10.9 პროგრამის მონიტორინგი 

პროგრამის მონიტორინგს ახორციელებს მონიტორინგის ჯგუფი. მონიტორინგი მოიცავს 

შერჩევით ვიზიტებს მასწავლებლებთან და სკოლებში, სადაც განხორციელდა პროგრამის 

კონსულტანტის ვიზიტი. მონიტორინგში შედის ასევე სპეციალურად წინასწარ 

შემუშავებული კითხვარების შევსება, რომელთა მეშვეობითაც ხდება პროგრამის ეფექტურად 

განხორციელების კონტროლი.კითხვარები შემუშავებულია სკოლის დირექტორებისთვის, 

მასწავლებლებისთვის. მონიტორინგის სპეციალისტების მიერ გაკეთებული საბოლოო 

ანგარიშის საფუძველზე პროგრამის კოორდინატორი მონაწილეებს უზრუნველყოფს 
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შესაბამისი რეკომენდაციებითა და კომენტარებით. მონიტორინგი ხორციელდება მთელი 

წლის განმავლობაში. 

 

10.10 პროგრამის მონაწილეების ანაზღაურება და წახალისება 

პროგრამაში მონაწილეობენ ტრენერების ანაზღაურება დაითვლება მათ მიერ ჩატარებული 

ტრენინგ საათების მიხედვით.  

სქემაში ჩართული მასწავლებლების პროფესიული საქმიანობის მონიტორინგის 

სპეციალისტები/ კონსულტანტები - ჰონორარი იანგარიშება საიტვიზიტების მიხედვით, 

საშუალოდ 1 საიტვიზიტი - 117,5 ლარი. 

საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტანტების გარკვეული ნაწილი მიიღებს დანამატს 

ანაზღაურებაზე ელექტრონული პორტფოლიოების საინფორმაციო ბაზების 

შექმნა/სრულყოფის მიზნით. 

10.11 ანგარიშგება 

პროგრამის ტრენერები ანგარიშვალდებულები არიან პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ტრენინგებისა და სერტიფიცირების სამსახურის უფროსის წინაშე. 

პროგრამის კონსულტანტები ანგარიშვალდებულები არიან პროგრამის კოორდინატორის 

წინაშე. 

მონიტორინგის სპეციალისტები ანგარიშვალდებულები არიან ცენტრის მონიტორინგის 

სამსახურის წინაშე. 

პროგრამის ასისტენტები ანგარიშვალდებულები არიან პროექტის კოორდინატორის წინაშე. 

ყველა მონაწილე წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ანგარიშებს სამუშაოს დასრულების 

თანავე. 

10.12 ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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11.  „ინკლუზიური და სპეციალური განათლების განვითარების ხელშეწყობის“ 

პროგრამა 

 

11.1 პროგრამის აქტუალობა 

ინკლუზიური განათლების დანერგვა საქართველოში სულ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. 

ბოლო წლებამდე მთავარ თემას დისკუსიისთვის წარმოადგენდა სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში 

ინტეგრაციის საკითხი. შესაბამისად მთავარი ამოცანა გახლდათ ერთის მხრივ 

საზოგადოების მიერ ინკლუზიური განათლების აუცილებლობის გაცნობიერება და მეორეს 

მხრივ, უმაღლეს საკანონმდებლო და მარეგულირებელ დოკუმენტებში იმის ასახვა, რომ 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს, ისევე როგორც ნებისმიერ 

სხვა მოსწავლეს, უფლება აქვს განათლება მიიღოს იმ სკოლაში, რომელსაც თავად, მისი 

მშობელი ან მეურვე  აირჩევს.  

დღეს სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში 

ინტეგრაციის საკითხი კანონით არის რეგულირებული და არც საზოგადოების ეჭვს იწვევს. 

დღეს რეალობა, ანუ ფაქტი, რომ ნებისმიერი სპეციალური საგანამათლებლო საჭიროების 

მქონე მოსწავლე შეიძლება ნებისმიერ სკოლაში ჩაირიცხოს, სხვა ამოცანის წინაშე გვაყენებს. 

კერძოდ, დღეს სპეციალური განათლების სისტემაში დისკუსიის მთავარ თემას 

წარმოადგენს ერთის მხრივ სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების 

ხარისხი, ხოლო მეორე მხრივ - შესაბამისი კვალიფიკაციის და კომპეტენციის მქონე 

მასწავლებლების არსებობა თუკი ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში სპეციალური 

საჭიროების მქონე მოსწავლის განათლების ხარისხი არ არის მაღალი, და მოსწავლეს  არ 

აქვს შესაძლებლობა შეიძინოს ცოდნა და უნარები, იყოს თანატოლების მიერ მიღებული და 

აღიარებული და იყოს წარმატებული,  ინკლუზიური განათლება კარგავს აზრს.  

შესაბამისად განათლების ხარისხის მართვა არის ინკლუზიური განათლების უმთავრესი 

და უპირველესი ამოცანა.  

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2012 წლიდან არსებობს 

ინკლუზიური და სპეციალური განათლების განვითარების პროგრამა და ის ინკლუზიური 

და სპეციალიზირებული განათლების კუთხით მასწავლებელთა პროფესიულ 

განვითარებას ემსახურება რასაც შედეგად სკოლებში, სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება მოჰყვება.  
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11.2. პროგრამის რეზიუმე 

ინკლუზიური განათლების მიმართულება წარმოადგენს განათლების და მეცნიერების 

სამინისტროს ერთერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას. მასწავლებლის პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განათლების  მიმართულების მიზნები 

და აქტივობები ეფუძნებოდა იმ ძირითად მოთხოვნებს, რომელიც ინკლუზიური 

განათლების 2009-11 წლის სტრატეგიის (2009; განათლების და მეცნიერების სამინისტრო;) 

მიხედვით იყოს დასახული ცენტრის მიმართ. მასწავლებლის პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განათლების მიმართულება 2013 წლიდან 

ფუნქციონირებს, როგორც სახელმწიფო პროგრამა. 2014 წელს  პროგრამის მიზნები და 

ამოცანები ერთის მხრივ არის წინა  წელს განხორციელებული ღონისძიებების ლოგიკური 

და სისტემური გაგრძელება. და ასევე   ეფუძნება  განათლების და მეცნიერების 

სამინისტროს ხედვას და პრიორიტეტებს აღნიშნულ სფეროში.  

11.3. პროგრამის მიზნები: 

 სპეციალური პედაგოგის მომზადების ხელშეწყობა;  

 სპეციალური პედაგოგის  უწყვეტი პროფესიული განვითარება; 

 ზოგადი განათლების პედაგოგთა, სკოლის ფსიქოლოგთა და სხვა სპეციალისტთა 

ცოდნის და უნარების  ზრდა ინკლუზიური განათლების სფეროში; 

 სპეციალური პროფილის მქონე სკოლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა და 

განვითარება 

 

11.4. პროგრამის ამოცანები  

 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული კომპეტენციის უწყვეტი განვითარება  

სპეციალური მასწავლებლის  პროფესიული სტანდარტის  შესაბამისად; 

 სპეციალური პროფილის მქონე  სკოლების ადამიანური და მეთოდოლოგიური 

რესურსის გაძლიერება და მათი ინკლუზიური განათლების დანერგვის და 

განვითარების რესურსად გამოყენება; 

 ზოგადი განათლების პედაგოგთა ცოდნის და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება 

სსსმ მოსწავლეთა ხარისხიანი სწავლა-სწავლებისთვის. 

 

11.5. პროგრამის სამიზნე ჯგუფი  

 ზოგადსაგანამთლებლო დაწესებულების პედაგოგი;  

 სპეციალური პედაგოგი;  
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 ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი;  

 ფსიქოლოგი;  

 სკოლის ადმინისტრაცია;  

 პანსიონური მომსახურების მქონე სკოლების სპეციალისტები (ძიძა, აღმზრდელი) და  

 ნებისმიერი სხვა პირი, რომლის პროფესიული საქმიანობა უკავშირდება სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განათლებას. 

 

11.6. პროგრამის აღწერა 

როგორც პროგრამის სპეციფიური ამოცანებიდან იკვეთება პროგრამა სამი ძირითადი 

მიმართულებით მუშაობს. სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული უნარების 

განვითარება სტანდარტის შესაბამისად; სპეციალური სკოლების რესურსების განვითარება; 

ზოგადი განათლების პედაგოგთა ცოდნისა და უნარების განვითარება ინკლუზიური 

განათლების საკითხებთან დაკავშირებით. ყოველივე ეს ემსახურება სსსმ მოსწავლეთა 

სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას სკოლაში რაც შესაბამისად ზრდის მომავალში 

სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობას.  

პროგრამის სპეციფიკურობა გამოიხატება იმაში, რომ ერთი და იგივე აქტივობა 

პარალელურად ემსახურება რამდენიმე მიზნის მიღწევას; მაგალითად სპეციალური 

პროფილის მქონე სკოლების ადამიანური რესურსების ჩართვა ტრენინგების, მასწავლებელთა 

კონსულტირების, პროგრამების შემუშავების პროცესში ერთდროულად ემსახურება თავად 

სპეციალური სკოლების კადრების გაძლიერებას და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში 

ინკლუზიური განათლების დანერგვას. ყოველივე ეს კი საბოლოო ჯამში უკავშირდება 

პროგრამის ძირითად ამოცანას - სსსმ მოსწავლეთა სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას.  

11.7. ძირითადი ღონისძიებები 2014 წლისთვის 

11.7.1 სპეციალური პედაგოგის უწყვეტი პროფესიული განვითარება 

 სპეციალური მასწავლებლის სტანდარტის გადამუშავება და რედაქტირება 

სტანდარტების სახელმწიფო პროგრამასთან თანამშრომლობით; სპეციალური 

მასწავლებლის სტანდარტი შემუშავდა და დამტკიცდა 2010 წელს, მოცემულ ეტაპზე 

საჭიროა სტანდარტში ცვლილებების შეტანა და მისი მორგება მასწავლებლის 

სტანდარტის ძირითად ნაწილთან. 

 2013 წელს დაინერგა და მასწავლებლის სახლში ხორციელდება კურსი სპეციალურ 

პედაგოგიკაში. არსებული კურსი მოდიფიცირდება 2013 წლის შედეგებიდან 

გამომდინარე; შეიქმნება „შესავალი კურსის სპეციალურ პედაგოგიკაში“ 

 შესავალი კურსის პარალელურად შემუშავდება და დაინერგება დამატებითი 

მოდულები სპეციალურ პედაგოგიკაში: „სენსორული დარღვევევის მქონე 
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მოსწავლეთა სწავლება“; „აუტიზმის და აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეთა 

სწავლება“,  „პედაგოგთა თვითშეფასება“ და სხვა.  

 პედაგოგებს, ფსიქოლოგებს და სხვა სპეციალისტებს შესაძლებლობა ექნებათ აირჩიონ 

და გაიარონ ნებისმიერი (ან ყველა) კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. კურსის 

ფარგლებში მონაწილეებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება ინდივიდუალური 

კონსულტირება (მუშაობა) კურსის ტრენერის მიერ.  ზოგიერთი კურის მოითხოვს 

პრერეკვიზიტებს (გარკვეულ ცოდნას) კურსზე დასწრებისთვის.  

 სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემის შემუშავება – სქემა 

შესაბამისობაში იქნება მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემასთან და 

განსაზღვრავს ატივობებს და კრედიტების რაოდენობებს სპეციალური პედაგოგის 

სტატუსის, კატეგორიის შენარჩუნებისთვის და შემდგომი განვითარებისთვის. 

 

 

11.7.2.  ზოგადი განათლების პედაგოგთა, სკოლის ფსიქოლოგთა და სხვა სპეციალისტთა 

ცოდნის და უნარების  ზრდა ინკლუზიური განათლების სფეროში 

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისთვის შემუშავებული ტრენინგ მოდულის 

მოდიფიცირება 2013 წლის შედეგებიდან გამომდინარე (ცვლილება სტრუქტურასა და 

შინაარსში);  

 ტრენინგების ჩატარება თბილისსა და რეგიონებში, როგორც მასწავლებლის სახლში, 

ასევე სკოლებში.  

 ინდივიდუალური კონსულტირების ქვეპროგრამის ამუშავება – პედაგოგთა 

ინდივიდუალური კონსულტირების ქვეპროგრამა შემუშავდა და პილოტირება გაიარა 

2013 წელს. პილოტირების შედეგებმა აჩვენა ქვეპროგრამის მაღალი ეფექტურობა და 

შესაბამისად, საჭიროება ინკლუზიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. 

ქვეპროგრამის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ (სპეციალურ) პედაგოგს, ფსიქოლოგს, 

ინკლუზიური განათლების კოორდინატორს და სხვა სპეციალისტს, 

მულტიდისციპლინური გუნდის წევრს, თავად სკოლას ან მშობელს, რომესალც 

ესაჭიროება მხარდაჭერა კონკრეტული სსსმ მოსწავლის სწავლასთან დაკავშირებით, 

შეუძლია მიმართოს მასწავლებლის სახლს კონსულტირებისთვის. მასწავლის სახლის 

კონსულტანტი ადგილზე შეისწავლის კონკრეტულ შემთხვევას და როგორც 

სპეციალისტებს, ასევე მშობელს გაუწევს ერთჯერად ან მრავალჯერად კონსულტაციას 

მოსწავლის სწავლასთან, ქცევის მართვასთან, სასწავლო პროცესში ინტეგრაციასთან 

თუ სხვა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშრებით (კონსულტირების ხანგძლივობა 

დამოკიდებულია კონკრეტული შემთხვევის სირთულეზე).  

 კონსულტირების ქვეპროგრამის ასამუშავებლად პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელდება შემდეგი აქტივობები: 

 კონსულტანტების და კონსულტირების ქვეპროგრამის სუპერვიზორის შერჩევა და 

მომზადება 
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 კონსულტირებისთვის მომართვის წესის და ფორმის შემუშავება 

 კონსულტირების მონიტორინგის წესისა და ფორმის შემუშავება 

 კონსულტირების პროცესის სქემის შემუშავება (როგორ წარიმართება კონსულტირება: 

დაკვირვების წარმოება, ინტერვიუ და სხვა.) 

 კონსულტირების განხორციელება თბილისსა და რეგიონებში. 

 მონიტორინგი – კონსულტირების განხორციელების შემდეგ (მათ შორის 2013 წელს 

განხორციელებული კონსულტირების) შემთხვევის მონიტორინგი. 

  

11.7.3. სპეციალური პროფილის მქონე სკოლების მეთოდოლოგიური განვითარება 

2013 წელს პროგრამის ფარგლებში სპეციალური პროფილის სქონე სკოლის 27-მა 

პედაგოგომა მონაწილეობა მიიღო წერა კითხვის, არითმეტიკული და ფუნქციური 

უნარების განმავითარებელი პროგრამების შემუშავებასა და პილოტირებაში. 

პილოტირებაში ჩართული იყო ასევე 5 სპეციალური და ერთი ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლის 40 -მდე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. 

პილოტირებამ აჩვენა, რომ პროგრამებზე მუშაობა ეფექტური აღმოჩნდა როგორც 

პედაგოგების პროფესიული ზრდის, ასევე მოწავლეთა აკადემიური, ქცევითი და 

სოციალური უნარების გაუმჯობესების თვალსაზრისით (იხ. მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური და სპეციალური 

განათლების განვითარების პროგრამის 2013 წლის ანგარიში); შესაბამისად 2014 წელს 

პროგრამის ფარგლებში გრძელდება წერა  კითხვის, არითმეტიკული და ფუნქციური 

უნარების განმავითარებელ პროგრამებზე მუშაობა სპეციალური პროფილის მქონე 

სკოლებში. 2014 წელს შემუშავდება პროგრამების განხორციელების და მონიტორინგის 

სქემა. 

11.7.4. სპეციალური პედაგოგიკის კონფერენცია 

სპეციალური პედაგოგიკის დარგის პოპულარიზაციის და სფეროში დაგროვებული 

სიახლეების საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით ჩატარდება კონფერენცია სპეციალური 

პედაგოგიკის თემაზე. კონფერენციაზე განიხილება სპეციალური პედაგოგის სტანდარტი 

(განახლებული ვერსია); სპეციალურ პედაგოგთა კვალიფიკაციის და პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართვის საკითხები. ასევე სფეროში არსებული სხვა 

მნიშვნელოვანი საკითხები.  

11.7.4 სერტიფიკატების და სიგელების გაცემა 

სპეციალისტები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ 

სხვადასხვა აქტივობაში (ტრენინგი, კურსი, ინდივიდუალური კონსულტირების 

ქვეპროგრამა და სხვა.) შეფასდებიან და მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში 

აიღებენ სერტიფიკატს. 
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სპეციალიზირებულ სკოლებს გადაეცემათ სიგელები მასწავლებლის სახლთან 

თანამშრომლობისთვის და სპეციალური განათლების მეთოდოლოგიური განვითარების 

ხელშეწყობისთვის.  

 

11.8. პროგრამაში ჩართული მხარეები 

სპეციალური პროფილის მქონე სკოლა 

სპეციალური პროფილის მქონე სკოლის პერსონალი და მოსწავლეები წარმოადგენს 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს. სპეციალური პროფილის მქონე სკოლის კადრები უშუალოდ 

იღებენ მონაწილოებას პროგრამის განხორციელებაში. სპეციალური სკოლა შეიძლება 

შერჩეული და გამოყენებული იქნას პრაქტიკული მეცადინეობის ბაზად სპეციალური 

პედაგოგებისა და სტუდენტებისთვის. ზემოხსენებული სწავლების მეთოდოლოგიების 

პილოტირება და დანერგვა განხორციელდება სპეციალური პროფილის მქონე სკოლებში.  

11.8.1. კონსულტანტი მასწავლებლები 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პროგრამის ერთერთი მონაწილეები გახლავთ სპეციალური 

პროფილის მქონე სკოლებიდან შერჩეული კონსულტანტი მასწავლებლები; აღნიშნული 

კონსულტანტი მასწავლებლები ერთის მხრივ (გარკვეული მომზადების შემდეგ) ხელს 

შეუწყობენ ინკლუზიური განათლების დანერგვას ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში და 

მეორეს მხრივ აიღებენ პასუხისმგებლობას სპეციალურ სკოლაში სწავლების მაღალი 

ხარისხის შენარჩუნებაზე. კერძოდ კონსულტანტი მასწავლებლების ვალდებულებებში შევა: 

 ტრენინგების ჩატარება პედაგოგებისთვის 

 წერა კითხვის, არითმეტიკული და ფუნქციური სწავლების პროგრამების შემუშავება და 

დანერგვა 

 პედაგოგთა/სპეციალისტთა კონსულტირება კონკრეტული სსსმ მოსწავლის განათლების 

საკითხებზე 

 სტუდენტთა და სპეციალურ პედაგოგთა პრაქტიკული მეცადინეობის ხელმძღვანელობა 

 

11.8.2. სუპერვიზორები (ტრენერი კონსულტანტი) 

ვინაიდან კონსულტანტ მასწავლებლებს ესაჭიროებათ ინტენსიური მომზადება იმისთვის, 

რომ მომავალში დაკისრებულ ვალდებულებებს თავი გაართვან, ცენტრი დაიქირავებს 

სუპერვიზორებს. სუპერვიზორების ვალდებულებაში შევა როგორც ტრენინგების, ტრენერთა 

ტრენინგების და კურსების ჩატარება პედაგოგების, ფსიქოლოგების და სხვა 

სპეციალისტებისთვის, ასევე კონსულტანტი მასწავლებლების  მოსამზადებელი პროგრამების 

შემუშავება; კონსულტანტი მასწავლებლების ტრენინგების ჩატარება, მათი სუპერვიზირება 
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პრაქტიკული აქტივობების  დროს. პედაგოგთა/სპეციალისტთა კონსულტირება 

კონკრეტული სსსმ მოსწავლის განათლების საკითხებზე.   

11.8.3. პროგრამის  კონსულტანტი 

2011 წლიდან ინკლუზიური განათლების მიმართულებას ყავს კონსულტანტი, რომელიც 

პასუხისმგებელია პროექტის შინაარსობრივი მხარის გამართვაზე და ასევე პროგრამის 

შედეგების მონიტორინგზე. კონსულტანტი მონაწილეობას იღებს საჭირო კადრების 

შერჩევასა და მომზადებაში (ტრენერები, კონსულტანტი მასწავლებლები; სუპერვიზორები);  

პასუხისმგებელია პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული სატრენინგო მოდულების, 

სწავლების მეთოდების, პროგრამების შინაარსზე და ხარისხზე (ევალება მათი გაცნობა, 

კომენტარების და რეკომენდაციების გაკეთება, საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების 

შეტანა და დახვეწა); კონსულტანტი ასევე პასუხისმგებელია ცენტრის მიერ ჩატარებული 

ტრენინგების და მასწავლებელთა კონსულტირების მონიტორინგზე (ევალება პერიოდულად 

ტრენინგების და კონსულტირების პროცესზე დასწრება და შეფასება; პროგრამის 

მონაწილეთა ტესტირებისთვის ტესტების შემუშავება; მათი ნამუშევრების ანალიზი.) 

11. 9. პროგრამის ადმინისტრირება  

პროგრამის ადმინისტრირებას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც 

კოორდინაციას გაუწევს პროგრამის  კოორდინატორი. 

11.10. პროგრამის მონიტორინგი 

პროგრამის მონიტორინგს ახორციელებს პროგრამის კოორდინატორი და კონსულტანტი.  

მონიტორინგი მოიცავს: 

 ადგილობრივ ვიზიტებს სკოლებში;  

 თვითშეფასების კითხვარების შევსებას მასწავლებლების მიერ, რომლებიც 

ესწრებოდნენ ტრენინგებს და გაიარეს კონსულტირება.  

 ფოკუს ჯგუფების ჩატარებას და პედაგოგთა ინტერვიუს, რომლებიც ესწრებოდნენ 

ტრენინგებს და გაიარეს კონსულტირება 

 როგორც პროგრამის მონაწილე პედაგოგთა ასევე მათი სსსმ მოსწავლეების 

ნამუშევრების პრე-პოსტ ანალიზი.   

 პროგრამის მონაწილე ტრენერთა, სუპერვიზორთა და კონსულტანტ მასწავლებელთა 

ანგარიშები 

 მონიტორინგი ხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში პროგრამის თითოეული 

კომპონენტის ვადის ამოწურვისთანავე. 
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11.11. ანგარიშგება 

პროექტის მონაწილეები ყოველი თვის ბოლოს ცენტრს წარუდგენენ ანგარიშს მათ მიერ 

შესრულებული სამუშაოს შესახებ.  

11.12. ბიუჯეტი  

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1.“ 
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12. „მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა დამხმარე მასალებით 

უზრუნველყოფის“ პროგრამა  

12.1 პროგრამის დასაბუთება 

პროგრამა „მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა დამხმარე მასალებით 

უზრუნველყოფა“ 2008 წლიდან წარმოადგენს ცენტრის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას 

და გულისხმობს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთათვის პროფესიული 

განვითარების პროცესში დამხმარე მასალების მომზადებას (წიგნების, სახელმძღვანელოების, 

გზამკვლევების წერა, თარგმნა, ბეჭდვა, ფილმების გადაღება).  

აღნიშნული პროგრამის მნიშვნელობის გამოკვეთა განაპირობა მასწავლებლის სტანდარტის 

დამტკიცებამ და სერტიფიცირების პროცესმა. სტანდარტი მოიცავს გარკვეულ საკითხებს, 

რომელთაც მასწავლებელთა მომზადების ძველი პროგრამები არ ითვალისწინებდა და 

რომელთა ცოდნასაც მასწავლებლებს სტანდარტი და სასერტიფიკაციო გამოცდა 

ავალდებულებთ. ამიტომ გაჩნდა აუცილებლობა, პერმანენტულად, მასწავლებელთა 

საჭიროებების გათვალისწინებით, მომზადდეს გარკვეული რესურსი, რომელიც 

მასწავლებლებს არა მხოლოდ პროფესიული პრაქტიკის გაუმჯობესებაში, არამედ 

სერტიფიცირებისათვის მზადებაშიც დაეხმარება. 

მაღალია პროგრამის ფარგლებში მომზადებული რესურსის ხელმისაწვდომობა. 

მომზადებული მასალა საქართველოს ყველა საჯარო სკოლას 2-2 ეგზემპლარად 

უსასყიდლოდ გადაეცემა. ასევე, დაინტერესებულ მკითხველს შეუძლია მათი შეძენა წიგნის 

მაღაზიებში. მასალა განთავსებულია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზეც: www.tpdc.ge. 

12.2 პროგრამის დასაბუთება 

მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა დამხმარე მასალებით უზრუნველყოფა ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ზოგადად, სკოლებში განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესებისა თუ, კონკრეტულად, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

კუთხით. მრავალი კვლევა ადასტურებს, რომ პროფესიულ ლიტერატურას ერთ-ერთი 

წამყვანი როლი უჭირავს პროფესიულ განვითარებასა და ზრდაში. ამას გარდა, დამხმარე 

პროფესიული რესურსის მნიშვნელობა და აუცილებლობა გაზარდა სერტიფიცირების 

პროცესმა.  

სწორედ ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამა უშუალოდ პასუხობს მასწავლებელთა 

და სკოლის დირექტორთა საჭიროებებს (კვლევების საფუძველზე დადგენილ თუ 

სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გამოკვეთილ პრობლემებს); 

http://www.tpdc.ge/
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ასევე, ცენტრის მიერ მომზადებული ნებისმიერი რესურსის საფუძველს წარმოადგენს 

მასწავლებლისა და სკოლის დირექტორის პროფესიული სტანდარტები, ის ნორმატიული 

ბაზა, რომელიც საგანმანათლებლო პროცესის შინაარსს აყალიბებს; 

მასალა მორგებულია აქტუალურ პრობლემებს, პასუხობს სისტემის მიმდინარე 

გადაწყვეტილებებს და მაღალია მომზადებული რესურსის ხელმისაწვდომობა 

(უსასყიდლოდ მიეწოდება სკოლებს, განთავსებულია ვებგვერდზე, დაინტერესებულ პირს 

შეუძლია შეიძინოს წიგნის მაღაზიებში); 

მომზადებული რესურსი წარმოადგენს ეფექტურ მასალას როგორც დამოუკიდებლად 

მუშაობისას, ასევე არის სასარგებლო რესურსი ტრენინგებისა და სკოლის ბაზაზე 

პროფესიული განვითარების პროგრამებისთვის. 

12.3 პროგრამის მიზნები 

 მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. 

 მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; 

 მასწავლებელთა დახმარება სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მზადების პროცესში; 

 დამხმარე მეთოდური მასალის შექმნა და მიწოდება მასწავლებლებისთვის; 

 თარგმნილი, უცხოურ საგანმანათლებლო სივრცეში აპრობირებული და გამოცდილი 

მასალის მიწოდება მასწავლებლებისთვის; 

 როგორც ბეჭდური, ასევე, ვიდეო და მულტიმედიური მასალის მომზადება; 

 მასალის მომზადების პროცესში მუდმივი თანამშრომლობა მასწავლებლებთან და 

თითოეული პროდუქტის მორგება მათმოთხოვნებსა და საჭიროებებზე; 

 დამხმარე რესურსის მომზადება უპირველესად იმ საკითხებზე, რომლებიც 

სერტიფიცირების შედეგად ყველაზე პრობლემურ საკითხებად იქნა მიჩნეული; 

 პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულ პედაგოგთა ხელშეწყობა. 

 

12.4 პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები 

 მომზადებულია სათანადო რესურსი, რომელიც დაეხმარება მასწავლებელს როგორც 

პროფესიულ განვითარებაში, ასევე სასერტიფიკაციო გამოცდისათვის მზადებასა და 

პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართვაში; 

 მომზადებულია სათანადო რესურსი, რომელიც დაეხმარება სკოლის დირექტორებს 

სასწავლო პროცესის ეფექტურად მართვაში; 

 მასწავლებლებსა და სკოლის დირექტორებს  უადვილდებათ სტანდარტით 

განსაზღვრული შედეგების მიღწევა; 

 მომზადებული მასალა ხელმისაწვდომია ყველა მასწავლებლისთვის და 

დირექტორისთვის: დარიგებულია სკოლებში, იყიდება წიგნის მაღაზიებში, 

განთავსებულია ვებგვერდზე; 
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 პროგრამის ფარგლებში მომზადებულია მინიმუმ სამი სერია ფილმების (თითო სერიაში 

მინიმუმ 10 ფილმი, სულ 30). ასევე მომზადდება ფილმების შესაბამისი სამი გზამკვლევი;  

 მასწავლებლები და სკოლის დირექტორები  ინტენსიურად იყენებენ ცენტრის 

პუბლიკაციებს, როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ტრენერთა დახმარებით. 

 

12.5 2014 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები 

ინფორმაციის გავრცელება, მასალებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა: 

 საინფორმაციო ბუკლეტების/ტრიპლეტების მომზადება; 

 საერთაშორისო/დარგობრივი/შემაჯამებელი კონფერენციების ორგანიზება 

 

2014 წელს მოსამზადებელი რესურსები: 

 ფილმების გადაღება (პრიორიტეტული მიმართულებები: წიგნიერება, ქართულის, 

როგორც მეორე ენის სწავლება, ინკლუზიური განათლება); 

 საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში აპრობირებული რესურსის თარგმნა, 

საავტორო უფლებების მოძიება, ნათარგმნი რესურსის ბეჭდვა, დისტრიბუცია; 

 არსებული, წინა წლის პუბლიკაციების თავიდან დაბეჭდვა, ტირაჟის ამოწურვის 

შემთხვევაში. 

 

წიგნიერების დონის ამაღლებაზე, კითხვის პროპაგანდაზე მიმართული აქტივობები: 

 სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, გამომცემლობებთან და ა.შ. თანამშრომლობით, 

კითხვის პროპაგანდაზე მიმართული აქცია-ღონისძიებები; 

 შეხვედრები რეგიონების  მასწავლებლებთან (აჭარა, გურია, სამეგრელო, სვანეთი, 

იმერეთი, კახეთი, რაჭა, ქვემო ქართლი). 

 

12.6 ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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13.  საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, მეთოდური  რესურსი 

მასწავლებლებისთვის - ჟურნალი „მასწავლებელი“, ინტერნეტგაზეთი 

“Mastsavlebeli.ge” 

13.1 პროგრამის აქტუალობა და მიმართულებები 

მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაცის გაზრდისა და ამ პროფესიის 

რეგულირების გზაზე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული 

ზრდის  პროცესში, ინფორმაციის დროული, საჯარო გზით მიწოდება, მეთოდური და 

საგანმანათლებლო და პროფესიული რესურსებით  უზრუნველყოფა,  განათლების 

სისტემის ახალი მიზნებისა და სტრატეგიების  გაცნობა და მასში საზოგადოების 

ჩართულობა.   

 

მასწავლებლის სტატუსი იმ მიზნების ადეკვატური უნდა იყოს, რომელთა 

განხორციელებასაც საზოგადოება მისგან მოელის.   ინფორმაციის მიღებისა და  და 

პროფესიული დისკუსიის გზით,  ამ მისიის წარმატებით განხორციელებაში 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  და მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნულ ცენტრს თავისი  წვლილი შეაქვს და ხელს უწყობს 

მასწავლებელთათვის ახალი და თანამედროვე მეთოდებისა და სტრატეგიების 

გაცნობას. 

პროგრამა ორი მიმართულებით განახორციელებს თავის საქმიანობას: 

 ბეჭდური გამოცემა - ჟურნალი „მასწავლებელი“, და 

 ელექტრონული რესურსი - ინტერნეტგაზეთი  “Mastsavlebeli.ge” 

 

ჟურნალ „მასწავლებლის“ ერთი ეგზემპლარი საქართველოს ყველა სკოლასა და 

საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს საჩუქრად გადაეცემა და ის ხელმისაწვდომია  

ყველა მასწავლებლისათვის.  

 

ინტერნეტგაზეთი „Mastsavlebeli.ge“ მასწავლებლებს, დირექტორებს, მშობლებსა და 

სხვა დაინტერესებულ პირებს, განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებისა და 

სიახლეების შესახებ, მრავალფეროვან ინფორმაციას აწვდის. „Mastsavlebeli.ge“ -ზე 

განთავსებულია  აუდიო და ვიდეო გაკვეთილები, მასწავლებლების დამხმარე 

სახელმძღვანელოები, საგაკვეთილო პროცესის ინოვაციურად წარმართვის 

მეთოდები, მეთოდური, პროფესიული და  საგანმანათლებლო რესურსები. გაზეთთან 

თანამშრომლობენ საგნობრივი ექსპერტები და განათლების სპეციალისტები. ასევე 

გაზეთს ჰყავს  ბლოგერები, რომლებიც მასწავლებლებისთვის და 
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საზოგადოებისათვის საინტერესო, საჭირო და პრობლემურ თემებზე წერენ 

სტატიებს.  კითხვების დასმა და პასუხების მიღება შესაძლებელია  ონლაინ რეჟიმში. 
 

13.2 ჟურნალი „მასწავლებელი“ 

ჟურნალი ”მასწავლებელი” მასწავლებლის პროფესიული ზრდის ხელშეწყობის, 

ინფორმირების, გამოცდილების გაზიარების, მასწავლებლის პროფესიის 

პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა. მისი გამოცემა 2008 წელს დაიწყო. 

ჟურნალი „მასწავლებელი“ ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. თითოეულ 

საჯარო სკოლას და ყველა  რესურსცენტრს გადაეცემა ერთი ეგზემპლარი საჩუქრად. 

ჟურნალის საშუალებით მასწავლებლებს მიეწოდებათ  ინფორმაცია  განათლების 

სისტემაში მიმდინარე რეფორმების შესახებ; მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი ატარებს კვლევებს მასწავლებლების 

საგანმანათლებლო საჭიროებიდან გამომდინარე და  ამ კვლევის შედეგების 

საფუძველზე, აგრეთვე ჟურნალის პოპულარობის გაზრდასთან და განათლების 

სფეროში ახალი ინიციატივებისა და ცვლილებების გამო, შეიქმნა ჟურნალის 

ექსპერტების ჯგუფი, რომლებიც ამზადებენ პედაგოგიკის სფეროში მასწავლებლების 

საჭიროებების შესაბამის მასალებსა და სტატიებს.  

მრავალფეროვნებისთვის ასევე ითარგმნება უცხოური მასალები, ინტერვიუები 

უცხოელ ექსპერტებთან, განათლების სფეროში წარმატებული სხვა ქვეყნების 

გამოცდილებისა და ახალი ინოვაციების გაზიარების  თვალსაზრისით. ჟურნალი 

განაგრძობს ზრუნვას, რომ საზოგადოებას უკეთესი სკოლა და მასწავლებელი 

ჰყავდეს. ჟურნალი მასწავლებელი თანამშრომლობს პრაქტიკოს მასწავლებლებთან 

და ხელს უწყობს ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებას, რისთვისაც ასევე მართავს 

და ატარებს სხვადასხვა სახის  შეხვედრებს, დისკუსიებს და პრობლემების 

განსახილველად იწვევს მრგვალ მაგიდას. რეფორმის პროცესი მასწავლებლის აზრის 

გათვალისწინების გარეშე, ბუნებრივია, შედეგს ვერ გამოიღებს.  

 

13.3 ინტერნეტგაზეთი  “Mastsavlebeli.ge” 

ინტერნეტგაზეთი „ Mastsavlebeli.ge”  2012 წელს შეიქმნა.  
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შემუშავდა გაზეთის შინაარსი და დამზადა  მისი დიზაინი. შეიქმნა  სარედაქციო  და 

ექსპეტ-ბლოგერთა  ჯგუფი,  რომელთა დახმარებით ინტერნეტგაზეთი შეეცადა 

უფრო თანამედროვე და საინტერესო გახადეს სასკოლო და საგაკვეთილო პროცესი.  

ასევე  ინტენსიურად მიეწოდებინა საჭირო მასალები და საგაკვეთილო გეგმებისა 

სამასწავლებლო პრაქტიკის უკეთ განხორციელებისათვის. 

ინტერნეტგაზეთის  პოპულარიზაცია ხდება სოციალურ ქსელებში, რასაც ხელს 

უწყობს გაზეთის მრავალფეროვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ასევე 

ელექტრონული თვალსაჩინოებები და აუდიო და ვიდეო მასალა. ინტერნეტგაზეთის 

ღია ეთერში შუქდება „მასწავლებლის სახლში“ მიმდინარე სემინარები, 

კონფერენციები და მასტერკლასები. 

„Mastsavlebeli.ge”, საქართველოში პირველი პროფესიული ინტერნეტგაზეთია, 

როგორც   მასწავლებლების, მშობლების, მოსწავლეების   და დაინტერესებული 

საზოგადოების ინფორმირების რესურსი, ყოველდღიურად განახლებადი, რომელიც 

არამხოლოდ საინფორმაციო, არამედ საგანმანათლებლოცაა. 

პროგრამის განვითარების მიზნით 2014 წლის განმავლობაში დაგეგმილი ცვლილებები 

 2014  წლისთვის იგეგმება ჟურნალისა დიზაინის განახლება და ახალი 

ავტორების მოძიება, რაც ხელს შეუწყობს ჟურნალის მრავალფეროვნებას  და 

მეტად მოდერნიზებას. ექსპერტთა შერჩევა საჯარო კონკურსის საფუძველზე 

მოხდებალ 

 მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით გამოიცემა ჟურნალის სპეციალური 

ნომერი; 

 ინტერნეტ გაზეთის პოპულარობამ  და საზოგადოების მხრიდან ინტერესის 

გაზრდამ,   გამოაჩინა  შინაარსისა და თემატიკის გამდიდრების საჭიროება, 

ასევე   ახალი რესურსებისა და ავტორების მოძიება, რისთვისაც იგეგმება 

საიტის დიზაინის, შინაარსისა და ფორმატის რედაქტირება და განახლება;  

 დამზადდება ჟურნალისა და გაზეთის  საიმიჯო მასალები (ბლოკნოტები, 

კალმები, ჩანთები, კალენდრები). 

 წლის განმავლობაში მომზადდება და გამოიცემა სტატიების ორი კრებული 

სერიიდან „მასწავლებლის წიგნი“; 

 ინტერნეტგაზეთს დაემატება ფოტორეპორტაჟები; 

 ინტერნეტგაზეთისთვის  დამზადდება ვიდეობლოგები; 

 რეგიონალურ ცენტრებში გაიმართება „მასწავლებლის წიგნის“ პრეზენტაციები 

და შეხვედრები წიგნის ავტორებთან; 
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 წლის ბოლოს შედგება ექსპერტთა და ავტორთა წლის  შემაჯამებელი და 

სამომავლო  საქმიანობის დასაგეგმი სამუშაო შეხვედრა. 

 

13.4 ბიუჯეტი   

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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14.  განათლების მართვის პროგრამა 

 

14.1 პროგრამის დასაბუთება 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართვის თანამედროვე, ეფექტური 

სტრატეგიების  დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე განათლების რეფორმის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ასპექტია. ამოსავალი მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგადი განათლების 

მართვის პროცესში ჩართული ყველა სუბიექტი აღჭურვილი უნდა იყოს მართვის 

თანამედროვე და ეფექტური უნარებით. საქართველოს ზოგადი განათლების მართვას 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი  რამოდენიმე 

სუბიექტი ახორციელებს. გარდა ამისა არსებობენ რგოლები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით 

იღებენ მართვის პროცესში მონაწილეობას. განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს სკოლის 

ადმინისტრაციის, სამეურვეო საბჭოების, ტერიტორიული ორგანოს-რესურს ცენტრის 

მნიშვნელობა. ასევე საგულისხმოა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მიერ სხვადასხვა 

აქტივობების განხორციელებისათვის საჭირო ადამიანური რესურსის ნაკლებობაც, 

მაგალითად როგორიცაა სკოლის ბიბლიოთეკარი და სხვ.    

სკოლის წარმატებულ  მართვაში გადამწყვეტი როლი მართვის უნარებით აღჭურვილი 

ადამიანური რესურსის არსებობას ენიჭება, გარდა ამისა აუცილებელია პასუხისმგებელი 

პერსონალი ფლობდეს კარგი ლიდერისთვის და მენეჯერისთვის საჭირო ყველა ცოდნასა და 

უნარებს, აცნობიერებდეს საკუთარ როლსა და პასუხისმგებლობას, გავლენას ახდენდეს 

ორგზანიზაციის სასიკეთო ცვლილებაზე.   

14.2 პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია  

 აღჭურვოს ზოგადი განათლების მიმართულებით კადრები განათლების მართვის 

ეფექტური უნარებითა და ცოდნით, რაც უზრუნველყოფს მოსწავლეზე 

ორიენტირებული,  მიღწევებზე, კვლევაზე და შეფასებაზე დაფუძნებული 

თანამშრომლური გარემოს ჩამოყალიბებას  ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში  

განათლების მართვის მიმართულებით ადამიანური რესურსის პროფესიული 

განვითარების გზით; 

 საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო ადმინისტრაციისა და დამხმარე 

პერსონალის პროფესიული განვითარება 
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14.3 პროგრამის ამოცანები 

1. სკოლების ადმინისტრაციის, საქმისმწარმოებლების, ბიბლიოთეკარის,  დამხმარე 

პერსონალის  პროფესიული განვითარება;  

2. სამეურვეო საბჭოს წევრთა პროფესიულ განვითარება 

3. ტერიტორიული ორგანოს-საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის თანამშრომელთა 

პროფესიული განვითარება 

4. სამინისროს სისტემაში დასაქმებული სხვა ნებისმიერი პირის პროფესიული 

განვითარება განათლების მართვის მიმართულებით.  

14.4 გასახორციელებელი აქტივობები 

 გამოკითხვები/საჭიროებების დადგენა; 

 ტრენინგმოდულების შემუშავება; 

 ტრენინგების, სამუშაო შეხვედრების, ინდივიდუალური კონსულტაციების ჩატარება; 

 კონფერენციების მოწყობა; 

 პროფესიული ლიტერატურის გამოცემა. 

 

გამოკითხვები: 

გამოკითხვები წარიმართება მიზნიდან გამომდინარე შესაბამის ფოკუსჯგუფთან 

გამოკითხვები ჩატარდება როგორც მასწავლებლის სახლში ასევე მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ცენტრის თანამშრომლები ადგილზე (სკოლებში, 

რესურსცენტრებში) აწარმოებენ გამოკითხვებს. 

გამოკითხვების საგანი: 

გამოკითხვებით დადგინდება სკოლის მართვასთან დაკავშირებული  სხვადასხვა სახის 

პრობლემა და დადგინდება პროფესიული განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები. 

 

ტრენინგმოდულების შემუშავება: 

ცენტრის მიერ, კონკურსის შედეგად, დაქირავებული სპეციალისტები/ავტორები 

შეიმუშავებენ  შესაბამისი მიმართულებების ტრენინგ მოდულებს, რომელთა შინაარსი 

დაეყრდნობა გამოკითხვების შედეგად დადგენილ საჭიროებებსა და საკითხებს, ასევე 

ექსპერტების მოსაზრებებს/რეკომენდაციებს. 

ტრენინგები: 

პროფესიული განვითარების ტრენინგები შემუშავდება შემდეგი მიმართულებებით:  
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1. საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის პროფესიული განვითარების მოდულები; 

2. საჯარო სკოლის საქმისმწარმოებელთა პროფესიული განვითარების მოდულები; 

3. საჯარო სკოლის დამხმარე პერსონალის პროფესიული განვითარების მუდულები. 

4. სამეურვეო საბჭოს წევრთა პროფესიული განვითარების მოდულები 

5. ტერიტორიული ორგანოს- საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის თანამშრომელთა 

პროფესიული განვითარების მოდულები  

6.  განათლების მართვის ზოგადი მოდულები  

ტრენინგების განხორციელება: 

ტრენინგებს გაუძღვებიან ცენტრის მიერ დაქირავებული ტრენერები. 

ტრენერების ანაზღაურება მოხდება სამუშაო საათების მიხედვით. მოთხოვნის შესაბამისად 

შესაძლოა ჩატარდეს კომერციული ტრენინგებიც. 

ტრენინგები ჩატარდება როგორც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ასევე რეგიონულ 

ცენტრებში და  მასწავლებლის სახლში (თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში). 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი. 

სერტიფიკატის გაცემის კრიტერიუმები შემუშავებული იქნება ყოველი მოდულისათვის 

ინდივიდუალურად, სპეციფიკიდან გამომდინარე.  

 

სამუშაო შეხვედრები: 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი პერმანენტულად განახორციელებს 

სამუშაო შეხვედრებს პროგრამის ბენეფიციარებთან.  

სამუშაო შეხვედრები გაიმართება როგორც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში,  ასევე 

რეგიონულ ცენტრებში და მასწავლებლის სახლში.კონსულტაციები: 

 კონსულტაციები წარიმართება პროგრამის ბენებიციარებისგან  შემდგარ მცირე ჯგუფებთან 

და/ან ინდივიდუალურად.  

კონსულტაციების საგანი: 

 კონკრეტული სკოლის/სკოლების პრობლემების დადგენა-ანალიზი სკოლის მართვის 

ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით; 

 თითოეულ სკოლაზე მორგებული მართვის ეფექტური სტრატეგიების  შემუშავებაში 

დახმარება; 

დახმარება ეფექტური მართვის სტრატეგიის შემუშავებაში; კონფერენციები: 
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მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი ჩაატარებს კონფერენციას განათლების 

მართვის მიმართულებით, სადაც პროგრამის ბენეფიციარებისთვის იქნება შესაძლებლობა 

მიიღონ მონაწილეობა და ისაუბრონ პრობლემებსა თუ წარმატებულ პრაქტიკაზე. 

კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

წარმომადგენლებიც.  

 

პროფესიული ლიტერატურის გამოცემა: 

შეიქმნება განათლების მართვის მიმართულებით დამხმარე პროფესიული  

სახელმძღვანელოები/გაიდები, რომელიც გამოიცემა და მიეწოდება საჯარო სკოლებს. 

 

14.5 მოსალოდნელი შედეგები 

1. გაუმჯობესდება სკოლების დირექტორების/მოადგილეების მხრიდან სასკოლო 

პროცესების მართვა და მონიტორინგი; 
 

2. სკოლებში საქმისწარმოება გახდება მეტად სისტემური და შესაბამისობაში მოვა 

მოქმედ კანონმდებლობასთან; 
 

3. სკოლებში საფინანსო და სამეურნეო პროცესები იქნება ტრანსპარენტული, ეფექტიანი 

და შესაბამისობაში მოვა მოქმედ კანონმდებლობასთან 
 

4. სკოლის ბიბლიოთეკები ეფექტურ მომსახურეობას გაუწევენ მოსწავლეებს და 

მასწავლებლებს 
 

5. ტერიტორიული ორგანო-საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის თანამშრომლები 

აღჭურვილნი იქნებიან იმ უნარებითა და ცოდნით რაც საჭიროა 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებსა და სამინისტროს შორის მედიაციისათვის, 

პროცესების მონიტორინგისა და შეფასებისათვის.  
 

6. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მართვის მნიშვნელოვანი რგოლის- სამეურვეო 

საბჭოს წევრებს გააზრებული აქვთ საკუთარი პასუხისმგებლობა/უფლებები და 

იღებენ აქტიურ მონაწილეობას სკოლის ეფექტურ მართვაში 
 

7. ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროს მართვის მიმართულებით მომზადებულია 

საგრძნობი რაოდენობა ადამიანური რესურსისა, რომელიც ფლობს განათლების 

მართვის თანამედროვე უნარებს და ცოდნას. 
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14.6 პროგრამის ფარგლებში ტრენერთა და კონსულტანტთა შერჩევის 

პროცედურები 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტრენერთა და კონსულტანტთა შერჩევა 

კონკურსის საფუძველზე. 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: დოკუმენტაციის წარმოდგენა და გასაუბრება   

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  

 უმაღლესი განათლება 

 სკოლაში მუშაობის გამოცდილება 

 ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება (სასურველია) 

 ტრენინგის ჩატარების გამოცდილება (სასურველია)  

 კარგი კომუნიკაციისა და ანალიტიკური აზროვნების უნარები 

 კომპიუტერული უნარ-ჩვევები  

 

14.7 ტრენერთა და თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება 

ტრენერებისა და ცენტრის თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლებისა და პროფესიული 

ზრდისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი გეგმავს  მათ 

პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას. 

აღნიშნული გულისხმობს სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზებას, რომლის 

განმავლობაშიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

თანამშრომლები, ტრენერები და კონსულტანტები უცხოელი ან/და ქართველი ექსპერტის 

დახმარებით მიიღებენ კვალიფიცირებულ ინფორმაციას/გაივლიან ტრენინგებს მათთვის 

საინტერესო თემებზე,  გაეცნობიან მართვის თანამედროვე მეთოდებს.  

დამატებითი დაფინანსების მოზიდვის შემთხვევაში, პროფესიული განვითარების მიზნით 

შესაძლებელია დაიგეგმოს ცენტრის თანამშრომლების, ტრენერების ან/და კონსულტანტების 

მივლინება  საზღვარგარეთ.  სტაჟირების განმავლობაში მონაწილეები გაეცნობიან 

საზღვარგარეთ არსებულ განათლების სისტემის სიახლეებს და გაივლიან შესაბამის 

ტრენინგს. 



 

115 

 

14.8 მონიტორინგი 

პროგრამის მონიტორინგი გულისხმობს კითხვარების და დაკვირვების მეშვეობით 

პროგრამის მიმდინარეობის და შედეგების კვლევას და ანალიზს. ცენტრის მონიტორინგის 

სპეციალისტები წინასწარ შედგენილი კითხვარის მეშვეობით მოიპოვებენ ინფორმაციას 

ბენეფიციართა კმაყოფილების, საჭიროებების შესახებ, სკოლაში გახორციელებული 

საკონსულტაციო ვიზიტებისა და ტრენინგების შესახებ. პროგრამის შუალედური შეფასება 

განხორციელდება მაისში და საბოლოო ნოემბერ-დეკემბერში.   

 

14.9 ბიუჯეტი: 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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15. ტრენერთა მომზადება „ტრენერთა სკოლა“ 

 

15.1 პროგრამის დასაბუთება 

ტრენერთა მომზადება, ე.წ. „ტრენერთა სკოლა“ მონაწილეებს შესაძლებლებლობას მისცემს 

გაიარონ სპეციალური მომზადების კურსი, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს თეორიულ და 

პრაქტიკულ სწავლებას. სწავლებისას პრაქტიკასთან მაქსიმალურად მიახლოების მიზნით 

რეალური სიტუაციების სიმულაციას, სიტუაციური ამოცანების განხილვას და ტრენინგის 

პროცესის პრაქტიკულად განხორციელებას. 

ტრენერთა სკოლის პროგრამა გულისხმობს არსებული ტრენერთა ჯგუფის გადამზადებას, 

ახალი კადრების მოძიებას და განვითარებას. ტრენერთა მომზადება, ე.წ. „ტრენერთა სკოლა“ 

მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 ტრენერთა საკვალიფაციო მოთხოვნებზე დაფუძნებით კანდიდატების შერჩევას; 

 ტრენერთა მომზადებას; 

 ტრენერთა შეფასებას და მათ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას. 

   

15.2 პროგრამის მიზანი 

 ტრენერთა კომპეტენციის ჩარჩოზე დაფუძნებით ტრენერთა ჯგუფის მომზადება და 

საჭიროების შემთხვევაში არსებული კადრების გადამზადება; 

 ტრენერთა მომზადების პროგრამების შემუშავება და განვითარება; 

 ტრენერთა შეფასების სისტემის შემუშავება და განხორციელება. 

15.3 პროგრამის აღწერა 

პროგრამა გულისხმობს ტრენერთა მომზადებისა თუ გადამზადების მიზნით სპეციალური 

პროგრამის შეფასების სისტემის მომზადებას და განვითარებას. პროგრამის განმავლობაში 

მოხდება ახალი კადრების შერჩევა და არსებული ტრენერთა ჯგუფის გადამზადება. 

15.4 ძირითადი ღონისძიებები 2014 წლისათვის 

ტრენერთა საკვალიფაციო მოთხოვნებზე დაფუძნებით კანდიდატების შერჩევა 

ტრენერთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დაეფუძნება ცენტრის მიერ მომზადებულ 

დოკუმენტს, რომელშიც ტრენერის კომპეტენცია გაწერილი იქნება ცოდნის, 

ღირებულებებისა და განხორცილების გზების კუთხით. 

თითოეული კომპონენტი თანაბარმნიშვნელოვანია ტრენერთა შერჩევისა და 

მომზადებისთვის. 
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შერჩევის ეტაპზე ყურადღება გამახვილდება საბაზისო ცოდნასა და დამოკიდებულბებზე. 

ხოლო ტრენინგის განმავლობაში ყურადღება გამახვილდება, როგორც თეორიულ 

სწავლებაზე, ასევე ღირებულებების ნაწილობრივ ჩამოყალიბებასა და პრაქტიკაში 

განხორციელების კომპონენტი. 

 

ტრენერთა ახალი ნაკადის შერჩევა და კურსზე ჩარიცხვა მოხდება სამოტივაციო წერილის 

ან/და მცირე წერილობითი დავალებისა და გასაუბრების საფუძველზე. წერილობით 

დავალების დახმარებით შეფასდება კანდიდატის წერითი კომუნიკაცია და მოტივაცია, ასევე 

შესაძლოა შეფასდეს ტრენინგის პროცესთან დაკავშირებული ცოდნა და ტრენინგის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხედვა.  

 

შერჩევისას პრიორიტეტი მიენიჭებათ ცენტრის საგნობრივ ტრენერებს.  

 

გასაუბრების განმავლობაში შეფასდება ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია, 

ტრენინგის განხორციელებასთან დაავშირებით კანდიდატის საბაზისო ცოდნა, ხედვა და 

დამოკიდებულება. 

 

ტრენერობის კანდიდატის პირველადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია; 

• შესაბამისი უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი); 

• კარგი ვერბალური, არავერბალური და წერითი კომუნიკაცია; 

• კომპიუტერული უნარ-ჩვევების (საოფისე პროგრამების) მაღალ დონეზე ფლობა. 

 

 

15.5 ტრენერთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 

ტრენერთა მომზადების პროცესი სამი ძირითადი ეტაპისგან შედეგება, ესენია: 

• ტრენინგი (მომზადების კურსი) – რომელის მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე 

სწავლებისას პრაქტიკული სავარჯიშოების განხორციელებას; 

• ჩართული პრაქტიკა - ტრენინგზე დასწრება, ტრენინგპროგრამების განხილვაში 

მონაწილეობის მიღება; 

• დამოუკიდებელი პრაქტიკა - ტრენინგების დამოუკიდებლად განხორციელება. 

 

ჩართული და დამოუკიდებელი პრაქტიკა შესაძლოა განხორციელდეს როგორც სიმულაციის, 

ასევე კონკრეტულ ჯგუფთან ტრენინგის ჩატარების მხრივ. 

 

ტრენინგის განმავლობაში მონაწილე შეძლებს: 

• ჩაერთონ ცენტრის მიერ დაგეგმილი ტრენინგპროგრამის მომზადებასა და ტრენინგის 

ჩატარების პროცესში; 
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• ცენტრის მიერ განსაზღვრულ კომპეტენციებზე დაფუძნებით ჩაატარონ ტრენინგი; 

• ტრენინგის განმავლობაში მონაწილეებს ადეკვატური ფორმით და გასაგებად 

გადასცენ ინფორმაცია; 

• ტრენინგის განმავლობაში გაითვალისწინოს მონაწილეების შესაძლებლობები, 

ღირებულებები და ინტერესები, მათზე დაფუძნებით წარმართოს ტრენინგი; 

• ადეკვატურად შეაფასოს საკუთარი შესაძლებლობები და იზრუნოს საკუთარ 

პროფესიულ განვითარებაზე.  

 

კურსის შემდგომ მონაწილეები სურვილისამებრ პერიოდულად გადიან დისტანციურ ან/და 

პირისპირ სწავლებას. 

 

 

ტრენერთა შეფასება და მათ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა 

ტრენერთა შეფასება და მათ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა განხორციელდება 

მხოლოდ იმ ტრენერებისთვის, რომლებიც ცენტრის ფარგლებში დასაქმდებიან. შეფასების 

კომპონენტები ჩამოყალიბდება და განხორციელდება ტრენერთა საკვალიფიკაციო ჩარჩოზე 

დაფუძნებით. 

ტრენინგები კი განხორციელდება სამი დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ, პირველი 

შემფასებელი იქნება საგნობრივი ჯგუფის კონსულტანტი, მეორე მონიტორინგის ჯგუფის 

წარმომადგენელი, ხოლო მესამე მონაწილეთა ჯგუფი.  

თვითშეფასებას განახორციელებს ტრენერი, თითოეული ჯგუფის მონაცემის გადაჯგუფება 

მოხდება სპეციალური პროგრამის დახმარებით, რომელშიც ჯგუფების შეფასების საშუალო 

არითმეტიკული გრაფიკულად გამოისახება.  

შეფასება განხორციელდება 2 თვეში ერთხელ და თითოეულ ტრენერს შესაძლებლობა ექნება 

გაანალიზოს საკუთარი მონაცემები. მონაცემებზე დაფუძნებით მოხდება ტრენერებთან 

გასაუბრება და პროფესიული განვითარების ციკლის დაგეგმვა. 

  

15.6 ბიუჯეტი: 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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16. პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების პროგრამა  

 

16.1 პროგრამის რეზიუმე  

საქართველოს პროფესიული განათლების განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია პროფესიული მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლება, 

კვალიფიციური პედაგოგიური კადრების მომზადება და მათი უწყვეტი 

პროფესიული განვითარების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა პროფესიული 

სწავლების სფეროს თანამედროვე მიდგომებისა და უახლესი მიღწევების მიხედვით.  

აღნიშნული სტრატეგიის შესაბამისად, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა პროგრამის „პროფესიული სტანდარტები 

განათლებაში“ ფარგლებში ბოლო სამი წლის განმავლობაში (2011-2013) 

მნიშვნელოვანი აქტივობები განახორციელა საჯარო პროფესიული კოლეჯების 

მასწავლებელთა პროფესიული კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით.  

2014 წლიდან „პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარება“ აგრძელებს მოქმედებას დამოუკიდებელი პროგრამის სტატუსით და 

მისი მასშტაბი მნიშვნელოვნად გაფართოვდება.  

პროგრამა ემსახურება პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიულ 

განვითარებას, რისი შედეგიც სტუდენტების უმაღლეს დონეზე მომზადება და 

თვითრეალიზებაა. პროფესიული განათლების მასწავლებელი ასწავლის ზოგად 

საგნებს, თეორიულ ანუ სპეც. საგნებს ან უზრუნველყოფს პრაქტიკული უნარების 

ტრენინგს პროფესიულ პროგრამაში; პროფესიული განათლების მასწავლებლების 

პროფესიული განვითარების სახელმძღვანელო პრინციპია ერთიანი მიდგომა 

პროფესიული სტანდარტებით განსაზღვრული ყველა უნარის განვითარების მიმართ, 

როგორც ეს განსაზღვრულია პროფესიულ სტანდარტებში და პროფესიული 

განათლების მარეგულირებელ სხვა დოკუმენტებში. შესაბამისად, პროფესიული 

განათლების მასწავლებელთა განვითარების პროგრამის სამოქმედო გეგმა 

ითვალისწინებს პროფესიული განვითარების ტრენინგების დაგეგმვას და ჩატარებას 

როგორც ზოგადი პედაგოგიური უნარების, ასევე პროფესიული საგნობრივი 

კომპეტენციების გაძლიერების მიმართულებით. 
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16.2 პროგრამის აქტუალობა 

პროფესიული განათლების განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია პროფესიული მასწავლებლების მომზადება და განვითარება 

თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად; კომპეტენციის 

განვითარების მიზნით სისტემატური და სისტემური ტრენინგების უზრუნველყოფა 

საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და პრაქტიკის განმახორციელებელ 

ორგანიზაციებში; პროფესიული განათლების მასწავლებლის პრესტიჟის ამაღლება და 

მიმზიდველობის გაზრდა, არსებული კადრების მოზიდვის, არსებული კადრების 

შენარჩუნების და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; მოცემულ ეტაპზე ამ 

სფეროს ერთ-ერთი არსებული გამოწვევაა პროფესიული სწავლების პედაგოგოგთა 

პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოუყალიბებლობა, რაც შესაბამისად 

აისახება სწავლების ხარისხზე. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება 

პრიორიტეტული უნდა გახდეს ყველა დონეზე, აქედან გამომდინარე, აუცილებელია 

უწყვეტი პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო ეფექტური და შედეგიანი 

ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება როგორც პედაგოგიური უნარების, 

ასევე პროფესიული საგნობრივი კომპეტენციების ამაღლების მიმართულებით. 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ყველა გამოკითხვა აჩვენებს, რომ 

პროფესიული სწავლების მასწავლებელთა ერთ-ერთ უმთავრეს აკადემიურ 

საჭიროებას წარმოადგენს საგნობრივი კომპეტენციების ამაღლება. არსებული 

პირობებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, პროგრამა უშუალოდ პასუხობს 

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა საჭიროებებს და მიმართულია მათი 

შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობაზე. 

 

16.3 პროგრამის მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებელთა 

კომპეტენციების ამაღლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, 

პროფესიული განათლების სტანდარტების შესაბამისად. 
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16.4 პროგრამის ამოცანები   

 პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა აკადემიური საჭიროებების 

სისტემატური გაცნობა; 

 ვიზიტების, სამუშაო შეხვედრების, სემინარების, კონფერენციების, საზაფხულო 

სკოლის ორგანიზება/ჩატარება; 

 პროფესიული განვითარების ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და ჩატარება; 

ტრენინგების მონიტორინგი; 

 კვლევები;  

 საჯარო და კერძო კოლეჯების წარმომადგენელთა თანამშრომლობის 

ხელშეწყობის ღონისძიებები;  

 თანამშრომლობა პროფესიული განათლების სფეროში ჩართულ სხვა 

ორგანიზაციებთან; საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. 

 

16.5 პროგრამის სამიზნე ჯგუფი 

საჯარო და კერძო პროფესიული საგანამანათლებლო დაწესებულებების 

მასწავლებლები, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სტუდენტები. 

 

16.6 პროგრამაში ჩართული მხარეები და პარტნიორები 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროფესიული 

განათლების განვითარების დეპარტამენტი, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განმახორციელებელი დაწესებულებები, პროფესიული ასოციაციები, დონორი 

ორგანიზაციები 

 

16.7 2014 წელს განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები. 

პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს იგეგმება შემდეგი აქტივობების განხორციელება: 

 თანამშრომლობა და მონაწილეობა პროფესიული განათლების სფეროს 

მარეგულირებელი დოკუმენტის - „პროფესიულ მასწავლებელთა მომზადების, 

პროფესიაში შესვლისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების კონცეფციის“ 
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პროექტზე და მისი საბოლოოო ვერსიის შემუშავება/დამტკიცების პროცესში, 

რომელიც განხორციელდება  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის პროგრამის „პროფესიული სტანდარტები განათლებაში“ და 

პარტნიორი დონორი ორგანიზაციების (UNDP) მიერ; ჩართულობა „პროფესიული 

სტანდარტები განათლებაში“ პროგრამის მიერ პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის სტანდარტის (პედაგოგიური უნარები) ახალი რედაქციის 

შემუშავებასა და გამოცემაში. 

 

16.7.1 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგები 

 ჩატარდება ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში პროფესიული განათლების მენტორ-

მასწავლებლებისათვის, რომლებიც მომზადებული იქნენ 2013 წ. სექტემბერ-

ნოემბერში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) 

პროექტის და ტრენინგ-კურსის - „პროფესიული პედაგოგიკა და დიდაქტიკა - 

მენტორ-მასწავლებელი პროფესიული სასწავლებლებისათვის“ ფარგლებში. 

 ჩატარდება საჯარო და კერძო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა 

ტრენინგი  სწავლება-შეფასების თანამედროვე მეთოდებში (ინკლუზიური 

განათლების პრინციპების გათვალისწინებით). 

 ჩატარდება საჯარო და კერძო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა 

ტრენინგი  სწავლების პროცესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების 

მიმართულებით. 

 ჩატარდება საჯარო და კერძო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა 

ტრენინგები პედაგოგიური კვლევის მეთოდებში. 

 ჩატარდება საჯარო და კერძო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა 

ტრენინგი  მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვაში. 

 ჩატარდება პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საგნობრივი 

მიმართულების ტრენინგები თანამედროვე ტექნოლოგიებში, პრიორიტეტული 

მიმართულებით, 2012-2013 წლებში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 

პროექტის - ,,ხარისხის უზრუნველყოფისა და შესაძლებლობების გაძლიერების 

ხელშეწყობის პროგრამა საქართველოს პროფესიული განათლების სექტორში” - 

ფარგლებში  გადამუშავებული ახალი სტანდარტების საფუძველზე; ტრენინგ-

კურსების ორგანიზება მოიცავს ტრენინგ-მოდულების შექმნას პროფესიული 

სტანდარტების მოთხოვნების მიხედვით, შესაბამისი დარგის კვალიფიცირებული 

ექსპერტ-კონსულტანტების დახმარებით, სატრენინგო მასალების მომზადებასა 

და დაბეჭდვას;  ტრენინგების ეფექტურად დაგეგმვას და ჩატარებას. 
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16.7.2  კონფერენციები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები  

 

 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება პროფესიული სწავლების სფეროს 

წარმომადგენელთა მორიგი კონფერენციები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ 

საჯარო და კერძო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლები, დირექტორები 

და ადმინისტრაციის თანამშრომლები; მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

შუალედური და შემაჯამებელი კონფერენციების მიზანია განხორციელებული 

აქტივობების პრეზენტაცია, მიმდინარე საკითხების და პრობლემების განხილვა, 

შედეგების შეჯამება, შეფასება, გამოცდილებისა და მოსაზრებების 

ურთიერთგაზიარება, საქმიანი კონტაქტების დამყარება და განმტკიცება საჯარო 

და კერძო კოლეჯებს შორის, ასევე სფეროში ჩართულ სხვა ორგანიზაციებთან, 

მომავალი ღონისძიებების უფრო ეფექტური დაგეგმვა. 

 ჩატარდება  დარგობრივი სემინარები და სამუშაო შეხვედრები პროფესიული 

სასწავლებლების მასწავლებლების, ადმინისტრაციის თანამშრომლების, 

პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და მოწვეული ექსპერტების 

მონაწილეობით. სამუშაო შეხვედრები პროგრამის ყველა აქტივობის აუცილებელი 

შემადგენელი ნაწილია და უზრუნველყოფს კოორდინირებულ მოქმედებას და 

პროგრამის სრულფასოვან განხორციელებას.  

 

16.7.3 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი 

საზაფხულო სკოლის ორგანიზება. 

2014 წელს ასევე დაგეგმილია საზაფხულო სკოლის პროექტის განხორციელება, 

რომელშიც შეიკრიბებიან პროფესიული კოლეჯების მასწავლებლები და 

სტუდენტები შერჩეული პროფესიების მიხედვით. საზაფხულო სკოლის ფარგლებში 

მოხდება წარმატებული პედაგოგიური პრაქტიკის გაზიარება კერძო და საჯარო 

სასწავლებლების მასწავლებელთა მიერ. საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობას 

მიიღებენ ასევე სასწავლებლების წარმატებული სტუდენტები.  
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16.7.4 კვლევა პროფესიული განათლების მასწავლებელთა აკადემიური საჭიროებების 

განსაზღვრის მიმართულებით 

 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება  პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 

აკადემიური საჭიროებების კვლევა წინასწარ შერჩეული საგნობრივი 

მიმართულებით, რის საფუძველზეც დაიგეგმება სატრენინგო მოდულების 

თემატიკა და განხორციელდება შესაბამისი დარგის მასწავლებელთა საგნობრივი 

ტრენინგები; 

 

16.7.5 თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

აქტიური თანამშრომლობა პროფესიული განათლების სფეროში ჩართულ 

საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან (როგორიცაა გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ  და სხვ.) ექსპერტული დახმარების კუთხით, 

რაც მოიცავს ფართო კონსულტირებას პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების აქტივობების საერთაშორისო სტანდარტებთან და 

წარმატებულ გამოცდილებასთან შესაბამისობის მიღწევის მიზნით. 

 

16.8 პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები 

 პროფესიული განათლების მენტორ-მასწავლებლებმა გაიარეს ტრენინგი 

პედაგოგიურ უნარებში; 

 საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა მინიმუმ 40%-მა გაიარა  

ტრენინგი სწავლება-შეფასების თანამედროვე მეთოდებში (ინკლუზიური 

განათლების პრინციპების გათვალისწინებით). ტრენინგი ასევე ჩაუტარდათ  

კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებს; 

 საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა მინიმუმ 40%-მა გაიარა 

ტრენინგი  სწავლების პროცესში ინფორმაციული ტენოლოგიების გამოყენებაში; 

ტრენინგი ასევე ჩაუტარდათ  კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებს; 

 საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა მინიმუმ 40%-მა გაიარა  

ტრენინგი პედაგოგიური კვლევის მეთოდებში; ტრენინგი ასევე ჩაუტარდათ  

კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებს; 

 ჩატარდა საჯარო და კერძო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა 

ტრენინგი  მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვაში. 
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 ჩატარდა დარგობრივი სამუშაო შეხვედრები/სემინარები საჯარო და კერძო 

პროფესიული კოლეჯების მასწავლებლებისა და დაინტერესებული მხარეების 

მონაწილეობით; 

 ჩატარდა პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კვლევა; 

 საჯარო პროფესიული კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 10%-მა გაიარა 

საგნობრივი ტრენინგები თანამედროვე ტექნოლოგიებში პრიორიტეტული  

პროფესიების მიმართულებით,  გადამუშავებული პროფესიული სტანდარტების 

საფუძველზე. 

 ჩატარდა პროფესიული კოლეჯების მასწავლებელთა შუალედური და 

შემაჯამებელი კონფერენციები პროფესიული სწავლების სფეროს 

წარმომადგენელთა მონაწილეობით. 

 მოეწყო პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი 

საზაფხულო სკოლა პრიორიტეტული პროფესიების მიხედვით. 

 

16.9 მონიტორინგი და კვლევები 

პროგრამის აქტივობების განხორციელების და სამუშაოების შესრულების 

მონიტორინგი განხორციელდება ეტაპობრივად საჭიროებიდან გამომდინარე.  

ჩატარდება მასწავლებელთა ტრენინგების პროცესის სისტემატური მონიტორინგი  

წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად.  

16.10 პროგრამის ადმინისტრირება 

პროგრამის ადმინისტრირებას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს თანამშრომელთა 

ჯგუფი, რომელსაც კოორდინაციას გაუწევს პროგრამის კოორდინატორი. 

 

16.11 პროგრამის ბიუჯეტი 

პროგრამის ბიუჯეტი მოცემულია დანართში #1. 
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17. სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება 

ევროპის ქვეყნების მასწავლებლებთან (eTwinning Plus) 

 

17.1 პროგრამის აქტუალობა 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი 

პრიორიტეტი სკოლებში სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაა. აქედან გამომდინარე, 

განათლების სისტემის რეფორმირებისას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

მასწავლებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, საერთაშორისო 

სტანდარტებსა და მოთხოვნებთან მათი ცოდნის გათანაბრება. ამ მიზნით, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ევროკომისიის დახმარებით 2013 წლის 

მარტის თვიდან ახორციელებს მასწავლებელთა დამეგობრების პროგრამას.  

პროგრამა მიზანმიმართულია ქართველ და ევროპელ მასწავლებელთა დამეგობრებაზე, 

კომუნიკაციასა და გამოცდილების გაზიარებაზე.  

17.2 პროგრამის რეზიუმე 

სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება ევროპის ქვეყნების 

მასწავლებლებთან -პროგრამა eTwinning Plus) - 2013 წლიდან დაიწყო. პროგრამის 

ფარგლებში ჩართულია 564 მასწავლებელი და 290 სკოლა. ამ ეტაპზე აქტიურად 

მიმდინარეობს 63 პროექტი, რომელსაც ქართველი და ევროპელი მასწავლებლები 

ერთობლივად ახორციელებენ. 

eTwinning Plus-ის პროგრამაში საქართველოსთან ერთად ჩაერთო შემდეგი ქვეყნები სომხეთი, 

აზერბაიჯანი, მოლდოვეთი და უკრაინა. 

17.3 პროგრამის მიზნები 

 გამოცდილების გაზიარების მიზნით დაეხმაროს მასწავლებელებს ჩამოაყალიბონ 

მყარი კოლეგიალური ურთიერთობები რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე; 

 მისცეს მასწავლებლებს შესაძლებლობა ახალი იდეების, მიდგომებისა და ტექნიკების 

ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში, რომელიც შთაგონების წყარო იქნება პარტნიორი 

მასწავლებლებისთვის; 

 ხელი შეუწყოს წარმატებული სასკოლო პრაქტიკის იდენტიფიცირებას და 

გაზიარებას. 
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17.4 პროგრამის აღწერა 

eTwinningPlus-ი ევროპისა და მისი მეზობელი ქვეყნების სკოლების თანამშრომლობის 

ხელშესაწყობად შექმნილი ონლაინ პლატფორმაა, სადაც მასწავლებლებს, სკოლის 

დირექციას, ბიბლიოთეკარებსა და სკოლაში მომუშავე სხვა პერსონალს ერთმანეთთან 

დაკავშირება, თანამშრომლობა, იდეების გაზიარება და სასწავლო პროექტების 

განხორციელება შეუძლიათ. პროგრამა საშუალებას აძლევს მასწავლებლებს, ევროპის 

მასშტაბით ყველაზე ცოცხალ და საინტერესო საგანმანათლებლო ქსელში ჩაერთო. 

eTwinningPlus პორტალი (http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm) მთავარი სამუშაო სივრცეა, 

რომელიც დარეგისტრირებულ მასწავლებლებს მრავალფეროვან ინსტრუმენტებსა და 

სერვისებს სთავაზობს პარტნიორების მოსაძებნად, სასურველი პროექტების შესარჩევად და 

მონაწილეობის მისაღებად, იდეებისა და საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების 

გასაზიარებლად. 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო თანამშრომლობით აქტივობებში მონაწილეობა ხელს 

შეუწყობს სასწავლო გამოცდილების გამდიდრებას და ავთენტური განზომილების 

შემოტანას საკლასო ოთახში. eTwinningPlus-ის პროექტის მრავალფეროვანი აქტივობები 

ასეთივე მრავალფეროვან სარგებელს სთავაზობს მოსწავლეებს.   

17.5 ძირითადი ღონისძიებები 2014 წლისათვის 

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი ტიპის აქტივობები: 

 პროგრამაში ჩართული სკოლის წარმომადგენლებისთვის საჭიროებების ანალიზიდან 

გამომდინარე საინფორმაციო შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების ორგანიზება; 

 გამოცდილების გაზიარების მიზნით რეგიონალური და წლიური კონფერენციის 

დაგეგმვა და განხორციელება; 

 წარმატებული პრაქტიკის მქონე მასწავლებლების  სტაჟირების მიზნით უცხოეთში 

განხორციელებულ კონფერენციებზე მივლინება; 

 ინფორმაციის გაცვლისა და პროგრამაში ჩართული მონაწილეების კონსულტირების 

მიზნით პროგრამის ფარგლებში მომზადებულ ვებ-გვერდზე (etwinningplus.ge) 

მასწავლებელთა პორტალის შექმნა და პოპულარიზება; 

 პროგრამის პოპულარიზების მიზნით სკოლებში ვიზიტი და პროგრამაში ჩართული 

მხარეებისთვის საინფორმაციო მასალების მომზადება; 

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების ხარისხის შეფასებისა და 

ანალიზის მიზნით პროექტების შეფასების სისტემის მომზადება და განხორციელება; 

http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm
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 რეგიონალური დონეზე ტრენინგებისა და კონსულტაციების განხორციელების 

მიზნით ელჩების (ambassador) სისტემის ჩამოყალიბება, შერჩევა და ტრენინგების 

პროცესის განხორციელება. 

17.6 ბიუჯეტი 

პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობისა და ევროკომისიის ერთობლივი 

დაფინანსებით. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხები მოცემულია 

დანართში #1. 
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დანართი #1: პროგრამების ბიუჯეტი 

 

პროგრამების საბიუჯეტო სახსრები (ლარებში) მოცემულია ქვემოთ: 

სულ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

პროგრამები 
16,863,000.00 

1 პროგრამა „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ 3,000,000.00 

2 პროგრამა „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ 1,527,720.00 

3  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ 1,393,475.00 

4 პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“ 1,823,110.00 

5 „მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის“ სახელმწიფო პროგრამა 368,000.00 

6 პროგრამა „პროფესიული სტანდარტები განათლებაში“ 226,070.00 

7 
მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების (ტრენინგების) 

პროგრამა 
2,971,286.00 

8 
პროგრამა „სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარება“ 
610,924.00 

9 
„მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) 

ტრენინგების“ პროგრამა 
2,073,660.00 

10 
პროგრამა „მასწავლებლების სერტიფიცირება და პროფესიული 

განვითარების სქემა“ 
780,130.00 

11 
„ინკლუზიური და სპეციალური განათლების განვითარების 

ხელშეწყობის“ პროგრამა 
186,400.00 

12 
„მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა დამხმარე მასალებით 

უზრუნველყოფის“ პროგრამა 
633,800.00 

13 
საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, მეთოდური  რესურსი 

მასწავლებლებისთვის - ჟურნალი „მასწავლებელი“, ინტერნეტგაზეთი 
“Mastsavlebeli.ge”  

348,925.00 

14 განათლების მართვის პროგრამა 501,200.00 

15 ტრენერთა მომზადება „ტრენერთა სკოლა“ 70,100.00 

16 
პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების პროგრამა 
299,800.00 

17 
სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება 

ევროპის ქვეყნების მასწავლებლებთან (eTwinning Plus)  
48,400.00 

 


