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კვლევის მეთოდოლოგიის დახასიათება 

2012 წლის დეკემბერში კავშირმა „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი“, სსიპ 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დაკვეთით განახორციელა 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემისა და სერტიფიცირების თვისებრივი კვლევა. 

კვლევის მიზანი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების/კარიერული ზრდის სქემის 

ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, მისი დახვეწა. ასევე სერტიფიცირების პროცესის 

მიმართ, მასწავლებელთა დამოკიდებულებების გამოვლენა და სკოლაში არსებული ზოგადი 

პრობლემების შესწავლა.  

სამიზნე ჯგუფი: სქემაში ჩართული და ჩაურთველი სერტიფიცირებული მასწავლებლები; 

არასერტიფიცირებული მასწავლებლები; განათლების ექსპერტები.  

ინსტრუმენტი: ფოკუს-ჯგუფი, დიფერენცირებული კითხვარი. 

კვლევის მეთოდი: ფოკუს-ჯგუფი (ჯგუფური დისკუსია) 

ინსტრუმენტი: ფოკუს ჯგუფის გზამკვლევი (გაიდლაინი) 

კვლევის პროცესში ჩატარდა 14 ფოკუს ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: 

 ექსპერტების ჯგუფები: 4 ფოკუს ჯგუფი (თბილისი) 

 არასერტიფიცირებული პედაგოგები: 3 ჯგუფი (თბილისი, გორი, ბათუმი) 

 სერტიფიცირებული, სქემაში ჩაურთველი პედაგოგები: 3 ჯგუფი (თბილისი, გორი, 

ბათუმი) 

 სქემაში ჩართული პედაგოგები: 4 ჯგუფი (თბილისი, გორი, ბათუმი)  

კვლევის პირველ ეტაპზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

წარმომადგენლებთან ერთად შემუშავდა ფოკუს ჯგუფების გზამკვლევები (სულ ოთხი 

გზამკვლევი), არასერტიფიცირებული  და სერტიფიცირებული მასწავლებლებისათვის, სქემაში 

ჩართული მასწავლებლებისათვის და ექსპერტებისათვის. შემდგომ ეტაპზე განისაზღვრა 

მასწავლებლების და ექსპერტების რეკრუტირების კრიტერიუმები. წინასწარ მომზადებულმა 

სუპერვაიზორებმა უზრუნველყვეს ფოკუს ჯგუფების დაგეგმვა.  ფოკუს ჯგუფებს უძღვებოდა 

მოდერატორები. ფოკუს ჯგუფების ფიქსაცია მოხდა აუდიო და ვიდეო საშუალებების 

გამოყენებით.  

კვლევის ანალიტიკურ ეტაპზე განხორციელდა ფოკუს ჯგუფების შინაარსობრივი და 

სტრუქტურული დამუშავება. წარმოგიდგენთ კვლევის შედეგების ამსახველ ანალიტიკურ 

ანგარიშს.  
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სქემის თაობაზე მოწვეული ექსპერტების სია 

1. მარინა ჟვანია – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 

საგანმანათლებლო  პროგრამების განვითარების და საგანმანათლებლო პროგრამების 

აღიარების სამსახურის უფროსი.  

2. საბა ჩიხლაძე – მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

ტრენერი 

3. ლალი შაიშმელაშვილი – მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის თანამშრომელი, საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების და 

საგანმანათლებლო პროგრამების აღიარების სამსახურის უფროსის მოადგილე 

4. დავით კვინიკაძე – მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

წარმომადგენელი 

5. თამარ მოსიაშვილი – სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, განათლების სპეციალისტი 

6. მაია ინასარიძე – გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრის პროფესიული უნარების 

ჯგუფის წევრი 

7. თამარ ავალიანი – პედაგოგთა პროფესიული კავშირის იურისტი 

8. მაია კობახიძე – პედაგოგთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი 

9. გიორგი მაჩაბელი – განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო 

ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი 

10. მანანა რატიანი – მასწავლებლის პროფესიულ განვითარების ცენტრის კონსულტანტი, 

სქემის გზამკლვევის თანაავტორი 

11. გიორგი გახელაძე – მასწავლებლის პროფესიულ განვითარების ცენტრის კონსულტანტი, 

სქემის გზამკლვევის თანაავტორი 

12. კახა ჟღენტი – სერტიფიცირების და სქემის პროგრამის კოორდინატორი, ტრენერი 

13. სოფო ლობჟანიძე – მასწავლებლის პროფესიულ განვითარების ცენტრის კონსულტანტი, 

ტრენერი, სქემის გზამკლვევის თანაავტორი 

14. მაკა თეთრაძე – მონიტორინგის ჯგუფის წევრი 

15. ლია ბერიძე – მონიტორინგის ჯგუფის წევრი 

16. გიორგი ბისეიშვილი– მონიტორინგის ჯგუფის წევრი 

17. თამარ ხიჯაკაძე – მონიტორინგის ჯგუფის წევრი 

18. ხათუნა სიდამონიძე – მონიტორინგის ჯგუფის წევრი 
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შემაჯამებელი დასკვნა 

 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა მასწავლებლების დამოკიდებულება სერტიფიცირების პროცესის 

მიმართ,სქემის მიმართ და  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში არსებული პრობლემები.  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ძირითადად სერტიფიცირებას იძულებითი ფორმა აქვს 

მასწავლებლებისათვის. გარდა სავალდებულო პროცედურისა, სერტიფიცირებაში ჩართვის 

მოტივაციად გამოიყო მატერიალური დაინტერესება (დანამატის განხილვა ინგლისურისა და 

კომპიუტერის უნარ–ჩვევების გამოცდების შედეგებთან ერთად), საკუთარი თავის შემოწმების 

სურვილი, საზოგადოებრივი აზრი (სერტიფიცირებული მასწავლებლის სტატუსი), 

მასწავლებლების უფლებების დაცვა და კონკურენცია მასწავლებლებს შორის. თუ 

სერტიფიცირება ამ ფორმით დარჩება და აღარ იქნება სავალდებულო, სავარაუდოდ გამოცდებზე 

ნაკლები მასწავლებლები გავლენ. სერტიფიცირების გავლის მოტივაციის ასამაღლებლად კი 

აუცილებელია სერტიფიცირებული მასწავლებლების მატერიალური წახალისება, 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დირექტორთა მხრიდან მასწავლებლებზე ზეწოლის მოხსნა, 

სერტიფიცირების უხეში ფორმების შეცვლა.  

მასწავლებლები (მიუხედავად იმისა არიან თუ არა სერტიფიცრებულები) ხშირად იცვლიან 

პოზიციას სერტიფიცირების საჭიროებასთან დაკავშირებით. ძირითადად კი მაინც იმაზე 

ჯერდებიან, რომ მასწავლებლის შემოწმების მექანიზმი უნდა არსებობდეს, თუმცა კრიტიკულად 

არიან განწყობილი გამოცდების შინაარსისა და ფორმის მიმართ. საგნობრივ ნაწილთან 

დაკავშირებით პედაგოგები საჭიროდ მიიჩნევენ, საკითხების ან სავარაუდო კითხვების წინასწარ 

ცოდნას; ასევე დაწყებითი კლასების მასწავლებლების სწავლების სპეციფიკის გათვალისიწნებას 

(რომ ისინი ასწავლიან რამოდენიმე საგანს და ამისათვის მეტი დრო სჭირდებათ და რომ მათ 

მაღალი კლასის მასალა არ უნდა მოეთხოევბოდეთ). პროფესიულ უნარებთან დაკავშირებით 

უფრო კრიტიკულად არიან განწყობილნი ხანგრძლივი სტაჟის მქონე პედაგოგები და თვლიან, 

რომ მათ სწავლების მეთოდები ისედაც იციან. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ უნარების გამოცდა 

მხოლოდ თეორიების დასწავლაზეა ორიენტირებული და ამ ცოდნის პრაქტიკაში გადმოტანაზე 

ნაკლებ ორიენტირებულია. ექსპერტების აზრით, სერტიფიცირების პროცესი არ არის 

ერთადერთი შესაძლო მექანიზმი მასწავლებლების კვალიფიკაციის გადამოწმებისა. გარდა ამისა, 

სერტიფიცირების პროცესმა მიიღო სელექციის ფორმა, როდესაც ავლენს მასწავლებელთა სამ 

კატეგორიას, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის სქემასთან და განათლების შესახებ არსებულ 

კანონმდებლობასთან. ასევე, სერტიფიცირების შედეგი „მასწავლებლობის უფლების“ მინიჭება 

წინააღმდეგობაში მოდის უმაღლესი სასწავლებლების მიერ გაცემულ დიპლომთან და ახდენს 

მის დისკრედიტაციას.   

მიუხედავად იმისა, რომ ტრენინგები მასწავლებლების მიერ აღიარებულ იქნა, როგორც 

გადამზადების საუკეთესო ფორმა, ამ საკითხთან მიმართებაში არსებობს ბევრი ხარვეზი: 

ტრენერების დაბალკვალიფიციურობა, ტრენინგის მონოტონური სალექციო ფორმა და 

პრაქტიკული დავალებების   სიმცირე, ტრენინგების ორიენტირება მხოლოდ სასერტიფიკაციო 

გამოცდებზე, ტრენინგების ფართო სპექტრის არ არსებობა, ტრენინგების მიმდინარეობა მხოლოდ 
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აკადემიური სწავლის პერიოდში, ერთ სახელმწიფო სისტემაში ყველა ეტაპის (გადამზადების, 

შემოწმების და ხარისხის მინიჭების) თავმოყრა.  

ზოგადად რომ შევაჯამოთ, მასწავლებლები და ექსპერტები მიუთითებენ სერტიფიცირების 

პროცესის შემდეგ ხარვეზებზე: სერტიფიცირების შედეგების ბმა სრული განაკვეთით 

დატვირთვასთან, რომელიც განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაში აყენებს სკოლის 

ადმინისტრაციას; რეგიონების პედაგოგებისათვის ტრენინგებში მონაწილეობის ბარიერები 

(სიშორეს, მატერიალურ საკითხებს (ტრანსპორტირება, აკომოდაცია) და ოჯახურ პრობლემებს); 

სერტიფცირიების გამოცდების უხეში და მკაცრი ფორმა; სერტიფიცირების შედეგად მინიჭებული 

„მასწავლებლობის უფლება;“  პროფესიულ უნარებში დასწავლილი მეთოდების შეუსაბამობა 

პრაქტიკასთან (კლასის ზომა, მოდელების არარსებობა, მეთოდებთან სახელმძღვანელოების 

შეუსაბამობა), ტესტების სიდიდე და მისთვის დათმობილი დრო, შეფასების ტრაფარეტულობა, 

არაობიექტურობა და წერილობითი ფორმით გაპროტესტება; სერტიფიცირების გამოცდების 

საჯაროობა და დროითი შეზღუდვები.  

ფინანსური საკითხები მნიშვნელოვანი და მტკივნეული თემაა მასწავლებლებისათვის. 

მატერიალური პრობლემები მათ ხელს უშლით სრულად საგაკვეთილო პროცესში 

ორიენტირებაში (სტრესი და კერძო პრაქტიკისათვის დათმობილი დრო), განვითარებაში (ახალი 

ლიტერატურის მოძიება, შეძენა, სასურველ ტრენინგებზე დასწრება) და მასწავლებელთა, 

როგორც სოციალურად დაუცველ ფენად განხილვა, რომელიც მათი პროფესიის მიმართ 

საზოგადოების და რაც მთავარია მოსწავლეების ცინიკურ დამოკიდებულებას იწვევს. 

მიუხედავად დაბალი ანაზღაურებისა მასწავლებლები თვლიან, რომ მათ არ აქვთ უფლება 

ასწავლონ დაბალ დონეზე: ერთი მხრივ სკოლამ გაუფორმა შრომითი ხელშეკრულება და მათ 

იცოდნენ წინასწარ რა ანაზღაურებაზე მიდიოდნენ, მეორეს მხრივ, მასწავლებლობა შინაგანად 

უნდა მოდიოდეს და გულგრილად ისინი ვერ მიუდგებიან სასწავლო პროცესს. ხელფასების 

ზრდა მასწავლებელს გაუზრდის მოტივაციას, მოუხსნის სტრესს და კერძო პრაქტიკისთვის 

დათმობილი დრო გამოთავისუფლდება, მასწავლებელი გახდება ზრდაზე ორიენტირებული, 

ამაღლდება მათი სტატუსი და იგრძნობენ, რომ სახელმწიფო მათ აღიარებს, როგორც კარგ 

პედაგოგს. მათი ხელფასები მერყეობდესს 800 ლარიდან 2000 ლარამდე. პედაგოგთა 

ოპტიმალური ხელფასის  გამოთვლის ორი მოდელი დასახელდა: 18 საათიანი დატვირთვის 

მიხედვით გადახდა (ამჟამად სახელმწიფო მხოლოდ 1 კვირის მუშაობას უნაზღაურებს და ეს 

უნდა გამრავლდეს ოთხზე) და მთლიან შიდა პროდუქტის ოდენობასთან ხელფასის გათანაბრება. 

მასწავლებლები ასევე შესაძლებლად თვლიან ხელფასის ინდივიდუალიზებას, ეს შესაძლებლად 

მიაჩნიათ სქემის, სერტიფიცირების თუ სხვა კრიტერიუმის მიხედვით; მთავარია ეს 

კრიტერიუმები იყოს გამჭვირვალე და ობიექტური.  ექსპერტებისა და პედაგოგების აზრით, 

მხოლოდ სერტიფიცირების გამოცდის ჩაბარებით კარგი პედაგოგი და ცუდი პედაგოგი არ 

ვლინდება. პედაგოგთა ნაწილი თვლის, რომ უნდა დარჩეს სერტიფიცირების გამოცდები, თუმცა 

პროფესიონალებთან ხანგრძლივი კონსულტაციების შედეგად უნდა მოხდეს მისი მოდელირება 

და მას დაემატოს სხვა კრიტერიუმები; პედაგოგთა ნაწილი, კი სერტიფიცირების გამოცდების 

მთლიანად გაუქმებას და მისი ალტერნატივის შექმნას ითხოვს. ალტერნატივის სახით 

დასახელებულია:  



      სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი 

 

7 
 

1. მასწავლებელთა რეგისტრაცია: სრული ბაზის შექმნა, მათი მიღწევების აღწერა, 

მასწავლებელთა საჭირო რაოდენობის განსაზღვრა და ამ მიმართულებით წინასწარი 

ინვესტირება;  

2. მასწავლებელთა შემოწმება 4 კომპონენტით: მასწავლებლის ფსიქო–ემოციური შემოწმება, 

მისი ცოდნის დონის გამოცდით შემოწმება, მონიტორინგის ჯგუფის მიერ  გაკვეთილის 

შემოწმება და კათედრაზე მისი მუშაობის შემოწმება;  

3. მუშა გაკვეთილზე მოულოდნელად დასწრება (შიდა ან გარე მონიტორინგის ჯგუფის 

მიერ), მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მონიტორინგის ჯგუფის კვალიფიკაცია); 

4. გადამზადების პრაქტიკის სავალდებულო ან სასურველი ფორმით აღდგენა.  

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის ალტერნატივის შესახებ პედაგოგებს ნათელი 

პასუხები არ აქვთ, თუმცა არ გამორიცხავენ ამ სექტორის ჩართულობას მონიტორინგისა და მათი 

უფლებების დაცვის მიმართულებით. თავად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები 

უფრო ნათლად ხედავენ  მათი ჩართულობის მნიშვნელობას ორი მიმართულებით: 

კანონპროექტების შემუშავებისას და მონიტორინგის პროცესში. არასამთავრობო სექტორის 

ჩართულობა განათლების პოლიტიკის შემუშავებაში, გამოიწვევს ამ სექტორის კრიტიკის 

რეჟიმიდან, რეკომენდაციების რეჟიმზე გადასვლას, რადგან ისინიც გადაინაწილებენ 

პასუხისმგებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე განათლების სფეროში მოღვაწე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ საკმარისი რესურსი, რომ მაგალითად სრულად თავის 

თავზე აიღონ მონიტორინგის პროცესი, ისინი თვლიან, რომ თუკი სახელმწიფო ინსტიტუტების 

მხრიდან მათთან თანამშრომლობა დაიწყება და მოხდება ნაწილი ფუნქციების მათთვის 

დელეგირება, შემდგომ ეტაპზე ეს ქსელი უფრო გაფართოვდება.  

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ზოგადი პრობლემებია: გაუაზრებელი რეფორმები და 

კონკრეტულად კი ტრიმესტრული სწავლება; სახელმძღვანელოების პრობლემები 

(კონკრეტულად წიგნების ფორმატი, მეთოდური და შინაარსობრივი უზუსტობები, სხვადასხვა 

ავტორების სახელმძღვანელოების შეუსაბამობა კლასების მიხედვით, მაგალითების 

ტრივიალურობა, სიძვირე, უცხო ტერმინების სიმრავლე, წიგნების შექმნის და განხილვის 

პროცესში პრაქტიკოსი მასწავლებლების ჩაურთველობა); სკოლის დეპოლიტიზირება და 

მათთვის რეალური ავტონომიის მინიჭება; მანდატურების საკითხი; კლასების ზომა; 

მასწავლებლის სტატუსის დევალვაცია და მასწავლებელზე ზეწოლა; მომავალი მასწავლებლების 

სიმცირე.  

სქემის შესახებ ინფორმირებულებოს დონე პედაგოგებში დაბალია. პედაგოგების სტატუსის 

მიხედვით ხდება ინფორმაციის დონის გრადაცია: ყველაზე ცოტა ინფორმაცია აქვთ 

არასერტიფიცირებულ პედაგოგებს, შემდგომ სერტიფცირებულ პედაგოგებს და შემდგომ სქემაში 

ჩართულ პედაგოგებს. თუმცა ეს უკანასკნელებიც უჩივიან ინფორმაციის სიმწირეს და მიღებული 

ინფორმაციების ერთმანეთთან შეუსაბამობას. სქემის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყაროებია 

ინტერნეტი (ძირითადად ვებ–გვერდი www.mastsavlebeli.ge), კოლეგები, მასწავლებლის სახლი, 

ტრენერები, იშვიათად სკოლის ადმინისტრაცია და ტელევიზია. 

ახლანდელი ფორმით სქემის არსებობას მასწავლებლების და ექსპერტების უმრავლესობა 

გამორიცხავს. მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლების აზრით, ეს ეტაპი საჭირო იყო, როგორც 

http://www.mastsavlebeli.ge/
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პილოტირების ეტაპი და მიღებული შედეგებით შესაძლებელია სქემის მოდიფიცირება. სქემის 

თაობაზე უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ის ვერ უზრუნველყოფს მასწავლებლის მთავარი 

საქმიანობის ანუ სკოლაში, საგაკვეთილო პროცესში მოღვაწეობის განვითარებას. მიუხედავად 

იმისა, რომ კვლევაში მონაწილეთა უმრავლესობა სქემის მრავალფეროვან კომპონენტებს სქემის 

უპირატესობად მიიჩნევს, ბევრი კომპონენტი მასწავლებლისათვის მეცნიერულ საქმიანობად 

აღიქმება. მასწავლებლების აზრით სქემაში აქტივობების განხორციელება რთულია, 

განსაკუთრებით 18 საათიანი დატვირთვის პირობებში. ეს გამოწვეულია იმითაც, რომ 

აქტივობებისათვის მინიჭებული კრედიტები მცირეა და ძალიან ბევრი აქტივობის 

განხორციელება უხდება პედაგოგს, რამაც შეიძლება მისი საგაკვეთილო პროცესიდან მოწყვეტა 

გამოიწვიოს. სქემასთან დაკავშირებით ასევე განიხილება მისი ბიუროკრატიულობა, გეგმის 

წინასწარ გაწერის ხარვეზულობა, წინა მიღწევების, თუნდაც სამი, ოთხი წლის მიღწევების 

გაუთვალისწინებლობა.სქემასთან მიმართებაში არის სამართლებრივი პრობლემები: კრედიტების 

ვერ დაგროვების შემთხვევაში მასწავლებლის ერთი კატეგორიით ჩამოქვეითება, კატეგორიის 

მიღებისას კრედიტების განულება და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ 

ღვაწლმოსილი პედაგოგისათვის კატეგორიის მინიჭების უფლება. ამის გარდა, სქემა ვერ 

ითვალისწინებს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ინტერესებს და პერიფერიებისა 

და მაღალმთიანი სოფლების მასწავლებლებისათვის აქტივობებში ჩართვის ცენტრთან 

შესაბამისობაში თანაბარ შესაძლებლობას.  

სქემაში ჩართული პედაგოგების მთავარი მოტივაცია არის სერტიფიცირების გამოცდაზე არ 

გასვლა. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც გარდა სერტიფიცირების გამოცდისა, მოტივაციად 

ფიგურირებს მასწავლებლების ინტერესი და მათ მიერ გაწეული შრომის დაფასება. არის 

შემთხვევები, როდესაც პედაგოგები თვლიან, რომ სქემაში აქტივობების განხორციელებას, ისევ 

ურჩევნიათ 8 წლის შემდგომ სერტიფიცირების გამოცდის ჩაბარება. სქემაში ჩართული 

პედაგოგების განწყობები მთავარი დეტერმინანტია სქემაში ჩაურთველი და 

არასერტიფიცირებული პედაგოგებისათვის, რათა უარი განაცხადონ სქემაში ჩართვაზე. ისინი 

მხოლოდ ორ შემთხვევაში ჩაერთვებიან სქემაში, თუ ის გამარტივდება და სქემაში ჩართვით 

ისინი მნიშვნელოვან მატერიალურ ანაზღაურებას მიიღებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ 

ურჩევნიათ კერძო პრაქტიკით დაკავდნენ, ვიდრე დრო სქემის აქტივობების განხორციელებას 

დაუთმონ.  

მასწავლებლებსა და ექსპერტებს სქემის თითქმის ყველა კომპონენტზე გააჩნიათ კომენტარი. 

ყველაზე ნაკლებ პრობლემური და ხელმისაწვდომი არის ტრენინგი, ღია და ინტეგრირებული 

გაკვეთილი. თუმცა ტრენინგებთან დაკავშირებით პრობლემურია 900 სიტყვიანი ანგარიშის წერა, 

დაბალკვალიფიციური ტრენერი და არაინტერაქციული ტრენინგი, რაიონისა და სოფლის 

სკოლებისათვის ტრენინგებთან მიმართებაში დაბალი ხელმისაწვდომობა, მისთვის მინიჭებული 

დაბალი კრედიტები და ფინანსური ასპექტები (მონაწილეობის ხარჯი და ტრანსპორტირებისა და 

აკომოდაციის ხარჯი), განსხვავებული კრედიტების მინიჭება ცენტრის და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ ორგანიზაბულ ტრენინგებზე დასწრებაზე. ღია და ინტეგრირებულ 

გაკვეთილებთან დაკავშირებით მთავარი პრობლემა სრული ვიდეო გადაღების მოთხოვნაა. 

სკოლებს არ აქვთ შესაბამისი ტექნიკა და ადამიანური რესურსი, დაბალი ხარისხით კი მასალის 

გაგზავნა არ უნდათ.  
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ელიტალურ და დისკრიმინაციულ აქტივობებად ითვლება – ოლიმპიადები, 

სახელმძღვანელოების და სტატიების წერა, კონფერენციებში მონაწილეობა, ტრენერად მუშაობა, 

საზღვარგარეთ სტაჟირება. ოლიმპიადებში სამი გამარჯვება თითქმის მიუღწეველია 

არასპეციალიზირებული საჯარო სკოლის ბავშვებისათვის და გარდა ამისა ხელმიწუვდომელია 

დაწყებითი კლასებისათვის. სახელმძღვანელოს და სტატიების ავტორობა არის სამეცნიერო 

მუშაობა და მხოლოდ ერთეულ მასწავლებლებს შეუძლიათ, სამ თანაავტორზე შეზღუდვა 

მიუღებელია მასწავლებლებისათვის. ასევე მიუღებელია იმ ნაშრომების ჩათვლა, რომელიც 

სქემის დაწყებიდან გამოვიდა. კონფერენციები შეზღუდული რაოდენობით ტარდება და აქვე 

დგას მასწავლებლებისათვის ხელმისაწვდომობის პრობლემა. რეგიონის პედაგოგები ამბობენ, 

რომ მათ არ სთავაზობენ ტრენერად მუშაობას და ეს აქტივობა მათთვის ხელმიუწვდომელია. 

საზღვარგარეთ სტაჟირება ხელმიუწვდომელია პედაგოგთა უმრავლესობისათვის.  

პრობლემურია ასევე შემდეგი აქტივობები: ა) მენტორობა – საკმაოდ რთული სამუშაოა და 

ძალიან ცოტა კრედიტი ენიჭება, უნდა მოხდეს კრედიტების დათვლა მასწავლებლის 

დატვირთვის მიხედვით; მასწავლებლების თქმით, მას შემდგომ, რაც სერტიფიცირების გავლის 

შემდგომ პედაგოგს პირდაპირ შეუძლია სკოლაში მუშაობის დაწყება, სკოლებში აღარ არის 

მაძიებლები. ბ) პორტფოლიოს შექმნა – პორტფოლიოს შექმნა პრობლემურია რეგიონების 

მასწავლებლებისათვის და მოითხოვს ზედმეტ ბიუროკრატიას, მიუღებლად მიაჩნიათ 

პორტფოლიოს ავტომატური, შემოწმების გარეშე ინტერნეტში განთავსება, რადგან ამ 

შემთხვევაში გაუკონტროლებელი რჩება მისი ხარისხი. გ) ინკლუზიური განათლება –  ძნელია 

დაგეგმო გეყოლება თუ არა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვი, საკმაოდ რთული სამუშაოა 

და ცოტა კრედიტები ენიჭება. დ) კათედრაზე მუშაობა –  მისაღები აქტივობაა, თუმცა ვიდეო 

ჩანაწერის ქონა მიუღებლად მიაჩნიათ პედაგოგებს; ე)კვლევა – ექსპერტების მოსაზრებით 

პროფესიონალურად ჩატარებული კვლევა, კვლევის მეთოდების ღრმა ცოდნას მოითხოვს, რაც 

პედაგოგებს არ აქვთ. გარდა ამისა, პედაგოგები თვლიან, რომ ახალი მეთოდების გამოცდა და 

ამაზე კვლევის ჩატარება მათთვის მიუღებელია, მათ შეხება ბავშვებთან აქვთ და არა 

ცხოველებთან ექსპერიმენტები რომ ჩაატარონ. 

მასწავლებლები და ექსპერტები ასახელებენ  სქემის ალტერნატიულ კრიტერიუმებს. მათ 

შორისაა, მოსწავლეთა მიერ მასწავლებლის შეფასება, მოსწავლეების დონის შემოწმება, 

გაკვეთილის მონიტორინგი, მასწავლებლის მიერ ეთიკის ნორმების დაცვა და სწავლების ახალი 

მეთოდების დანერგვა. გარდა ამისა, ექსპერტები და მასწავლებლები განიხილავენ წარმატებული 

მასწავლებლის გამოვლენის სრულიად სხვაგვარ მეთოდს: სკოლის მიერ წლის ბოლოს 

წარმატებული მასწავლებლის სიის წარდგენა, რომელსაც განიხილავს მონიტორინგის ჯგუფი და 

გადაამოწმებს მითითებულ ინფორმაციას; მასწავლებლების შეფასება რამოდენიმე კომპონენტით: 

მოსწავლის შეფასება, მშობლების შეფასება, კოლეგების შეფასება და დირექციის შეფასება. ეს ორი 

ალტერნატივა განიხილება არა როგორც სქემის დანამატი, არამედ, როგორც მასწავლებლის 

შეფასების დამოუკიდებელი ინსტრუმენტი.  

სქემის ხანგრძლივობა ყველა მონაწილის მიერ ნეგატიურად ფასდება შემდეგი მიზეზების გამო: 

შანსს არ უტოვებს შუა ხნის პედაგოგებს მიიღონ მასწავლებლის კატეგორია და შესაბამისად 

უკლავს მოტივაციას, ახალგაზრდებში იწვევს მოტივაციის დაკარგვას, რადგან 8 და 16 წლიანი 

პერსპექტივის დანახვა ძნელია, ქვეყანას სულ მცირე 8 წელი არ ეყოლება პირველი კატეგორიის 
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მასწავლებელი და 16 წელი უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი, რაც მასწავლებლის 

პროფესიისა და კადრების მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გააღრმავებს. ყველაზე 

ოპტიმალურად, მასწავლებლებსა და ექსპერტებს, სქემის ხანგრძლივობის ღიად დატოვება 

მიაჩნიათ. ქვედა ზღვრად ისინი ასახელებენ 3 წელს და ზედა ზღვრად 8 წელს. თუმცა აქვე 

აღნიშნავენ, რომ აქტივობებისათვის დღეს მინიჭებული ქულების გამო, სამ წელიწადში 

კრედიტების დაგროვება თითქმის შეუძლებელია, ამიტომ ითხოვენ კრედიტების ობიექტურ 

განაწილებას.  

ექსპერტები და მასწავლებლები განიხილავენ შიდა და გარე მონიტორინგის არსებობის 

შესაძლებლობას. ექსპერტების აზრით, საჭიროა გარკვეული ფუნქციების სკოლის 

ადმინისტრაციისათვის დელეგირება, ხოლო შემდგომ ადმინისტრაციის შეფასებების 

მონიტორინგი. უშუალოდ სქემაში ჩართული მასწავლებლები კი აუცილებლად თვლიან, 

მონიტორინგის გავლას ყოველი წლის ბოლოს, ოღონდ მონიტორინგის ჯგუფს უნდა შეეძლოს 

ზუსტად განსაზღვროს ჩათვლილი და ჩაუთვლელი აქტივობები.  

მასწავლებლის აზრით, დღევანდელ სკოლებში არსებობს არაკვალიფიციური პედაგოგების 

პრობლემა, რომელსაც სჭირდება გამკლავება. არაკვალიფიური პედაგოგების გამოსავლენად 

მასწავლებლები სხვადასხვა მექანიზმზე მიუთითებენ: ღია გაკვეთილი, სამოდელო გაკვეთილი, 

გაკვეთილზე მოულოდნელი დასწრება, მოსწავლეთა და მშობლების საჩივრები, მოსწავლეთა 

დონის შეფასება და მასწავლებლის მიერ დაწერილ ნიშნებთან  შესაბამისობა. არაკვალიფიციური 

პედაგოგის გამოვლენის შემდგომ, პედაგოგების თქმით, აუცილებელია არსებობდეს მათი 

სკოლიდან გათავისუფლების შესაძლებლობა. თუმცა მასწავლებლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 

საჭიროა პირველ ეტაპზე მასწავლებლების მატერიალური ანაზღაურების ზრდით წახალისება და 

გამორჩეული მასწავლებლის ფულადი პრემიებით დაჯილდოვება. ეს მექანიზმები 

მასწავლებლებს შორის გაზრდის კონკურენციას და გამოიწვევს სასწავლო პროცესის ხარისხის 

ზრდას. 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა მნიშვნელოვანი მექანიზმია მასწავლებელთა 

პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით. მსგავსი ინსტრუმენტი ხელს შეუწყობს პედაგოგებში 

თავისი პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით დამატებით მუშაობის განხორციელებას და 

გააუმჯობესებს  სწავლების ხარისხს. თუმცა სქემასთან დაკავშირებით პედაგოგები მიუთითებენ 

ბევრ ხარვეზზე, რომლის მიხედვით სქემამ უნდა განიცადოს მოდელირება. მოდელირების 

პროცესი კი უნდა იყოს ღია, რომელშიც ჩართვის შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ დაინტერესებულ 

პედაგოგებს.  
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სერიტიფიცირების პროცესში არსებული გამოწვევები და სერტიფიცირების 

საჭიროება 

სერტიფიცირებაში ჩართვის მოტივაცია 

არასერტიფიცირებული პედაგოგების მოტივაცია, ჩაერთონ სერტიფიცირების პროცესში 

დაბალია. ეს გამოწვეულია 2012 წლის არჩევნების შედეგებით. პედაგოგები ხელისუფლების 

ცვლილების პარალელურად ელიან ცვლილებებს სერტიფიცირების პროცესში და თვლიან, რომ 

სერტიფიცირება შეიძლება სულ გაუქმდეს, ან შეიცვალოს ფორმა, რის გამოც მათ აღარ აქვთ 

მკაფიო პასუხი, თუ როდის აპირებენ სერტიფიცირების გამოცდების ჩაბარებას. თუკი გორში და 

ბათუმში არასერტიფიცირებული პედაგოგები ორჭოფობენ და ფიქრობენ გავიდნენ თუ არა 

გამოცდაზე, თბილისის ფოკუს ჯგუფებში მოწვეული პედაგოგები სერტიფიცირების გავლას 

უფრო მეტად არ აპირებენ. გარდა მოსალოდნელი ცვლილებისა, პედაგოგები თვლიან, რომ 

სერტიფიცირების პროცესი არ ემსახურება იმ უნარ–ჩვევებისა თუ ცოდნის გამოვლენას, 

რომელიც მნიშვნელოვანია პედაგოგისათვის. რადგან, პედაგოგების შეხედულებით, 

სერტიფიცირება არ გუსლიხმობს უშუალოდ პედაგოგიური გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლებას, არასერტიფიცირებულებისათვის ამ პროცესს მხოლოდ ფორმალური და 

ძალადობრივი ხასიათი აქვს.  

გორში სერტიფიცირებული პედაგოგების თქმით, სერტიფიცირების პროცესში მათი ჩართვა 

ძირითადად იძულებით მოხდა და ზეწოლა სკოლის ადმინისტრაციისაგან ხორციელდებოდა. 

ასევე ამბობენ, რომ მათ სკოლაში დარჩენას საფრთხე ემუქრებოდა და სამსახურის შენარჩუნების 

მიზნით გავიდნენ გამოცდებზე. ბათუმში სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან ზეწოლა 

ძირითადად კერძო სკოლებში ხდებოდა. თბილისში პედაგოგების ნაწილში ამ იძულების ფორმამ 

უკურეაქცია გამოიწვია და პირიქით მოტივაცია შეუმცირა ჩართულიყვნენ სერტიფიცირების 

პროცესში. პედაგოგების თქმით ეს წნეხი „ზემოდან“ მოდიოდა და სკოლის ადმინისტრაციაზე 

რესურს ცენტი ახდენდა გავლენას. 

სერტიფიცირებული პედაგოგები რამოდენიმე მოტივაციას ასახელებენ: 1. ხელფასზე დანამატი; 

2. სერტიფიცირების სავალდებულოობა: „დღეს თუ არა ხვალ მაინც იყო ჩასაბარებელი ეს 

გამოცდები და დაცდას აზრი არ ჰქონდა, თორემ ხელზე აღებული 60 ლარი არაფერია, თან მით 

უმეტეს არ მოგვცეს სექტემბერი და ოქტომბერი და შემდეგ მოგვცეს თვენახევრის ერთად“ 

(თბილისი). დანამატის სიმცირეზე ყველა პედაგოგი მიუთითებს, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ 

მათ მიზნად აქვთ ინგლისურისა და კომპიუტერის ჩაბარება, რომლის შემდგომ 200 ლარი 

დანამატი უკვე მათთვის მნიშვნელოვანია. 3. საკუთარი თავის შემოწმების სურვილი; 4. 

საზოგადოებრივ აზრის მნიშვნელობა, პრესტიჟი და კონკურენცია: „ერთ-ერთმა მასწავლებელმა 

მითხრა - ვერ გიშველის შენი წოდებები, ხვალ თუ არა ზეგ საათებს წაგართმევ, როცა 

სერტიფიცირებული მასწავლებელი მოვა სკოლაში მოითხოვს საათს და ამიტომ გამოიყენე შენი 

მდგომარეობა და გადი გამოცდაზე. და როდესაც ოთხი მასწავლებელი გავხდით  

სერტიფიცირებული წელს, გავაკოტრეთ ჩვენი კოლეგები, ხუთ-ხუთ საათზე დავტოვეთ.“ 

(ბათუმი, სერტიფიცირებული პედაგოგი). 5. მასწავლებელთა უფლების დაცვა: სქემაში ჩართული 
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პედაგოგის თქმით, ის სერტიფიცირების გამოცდაზე გავიდა, რათა სხვა მასწავლებლების 

უფლების დაცვის საშუალება ჰქონდა: „ჩემთვის ძალიან შეურაცხმყოფელია სერტიფიცირების 

შედეგი: „მასწავლებლის უფლება“. მაგრამ ამას თუ გავაპროტესტებდი გამოცდაზე გასვლის 

გარეშე, მეც უვიცობას დამაბრალებდნენ. გარდა ამისა, შემაძრწუნებელი იყო ტელევიზიით 

მიმდინარე კამპანია, რომ ამდენმა მასწავლებელმა ვერ გადალახა ბარიერი, ნახეთ, როგორი 

უწიგნური პედაგოგები გვყვანან. შემდეგ თვითონაც მიხვდნენ, რომ სერტიფიცირებით ცოდნა და 

მასწავლებლის დონე არ იზომება” (ბიოლოგიის მასწავლებელი).  

სერტიფიცირების პროცესში ჩართვის მოტივაციას აამაღლებს მასწავლებლების ერთ და იგივე 

პოზიციაში ჩაყენება (ამ შემთხვევაში იგულისხმება სერტიფიცირების შემთხვევაში არსებული 

დანამატის მიბმა აკადემიურ დატვირთვასთან).  

მასწავლებელების თქმით, 75 ლარი მათი დაცინვაა და ძალიან მცირე დანამატია. 

სერტიფიცირების შემთხვევაში არსებული დანამატი პედაგოგების თქმით, 200 ლარი მიანც უნდა 

იყოს, რომ პედაგოგს უღირდეს საგამოცდო პროცესისათვის მომზადება, ტრენინგებში ჩართვა და 

გამოცდებზე გასვლა. ზოგიერთი პედაგოგის აზრით, საჭიროა სერტიფიცირებისათვის საჭირო 

წიგნების და მასალების უფასოდ მიწოდება პედაგოგებისათვის.  

სერტიფიცირების პროცესი მასწავლებლებისათვის დამატებით ხარჯებს იწვევს. სჭირდებათ 

დამატებით წიგნების შეძენა, ტრენინგების გავლა (ქ. გორში არ ტარდება ინგლისურის, 

კომპიუტერისა და ლაბორატორიული სამუშაოების ტრენინგები), თბილისში ტრენინგების 

დასწრებისათვის საჭირო თანხები.  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ძირითადად სერტიფიცირებას იძულებითი ფორმა აქვს 

მასწავლებლებისათვის. თუ სერტიფიცირება ამ ფორმით დარჩება და აღარ იქნება 

სავალდებულო, სავარაუდოდ გამოცდებზე ნაკლები მასწავლებლები გავლენ. სერტიფიცირების 

გავლის მოტივაციის ასამაღლებლად კი აუცილებელია სერტიფიცირებული მასწავლებლების 

მატერიალური წახალისება და სერტიფიცირების პროცესის გამარტივება. 

სერტიფიცირების საჭიროება და შინაარსი 

დავით კვინიკაძის თქმით, სერტიფიცირებამ რაღაც შედეგები გამოიღო, თუნდაც ის, რომ 

მასწავლებელი უფრო მეტს კითხულობს, ვიდრე სერტიფიცირებამდე. ამ აზრს ყველა ექსპერტი 

იზიარებს. თამარ მოსიაშვილი კი კატეგორიულად წინააღმდეგია გამოცდების პირველ ეტაპზე 

ანუ 2014 წლამდე მოხსნის. მისი თქმით, სხვადასხვა მონაცემები აჩვენებს, რომ მასწავლებლების 

კვალიფიკაცია არის დაბალი და სერტიფიცირების გამოცდები კი არის ყველაზე იაფი და სწრაფი 

გზა მასწავლებლების შემოწმებისა და კვალიფიკაციის გაზრდისა. 

 სერტიფიცირების პროცესმა განსხვავებული ხასიათი მიიღო. ანუ პედაგოგს კი არ ამზადებს და 

ახალ ცოდნასა თუ გამოცდილებას შესძენს, არამედ სერტიფიცირების პროცესში მასწავლებლები 

ამტკიცებენ რომ მათ ცოდნა აქვთ. 
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სერტიფიცირებული პედაგოგები მიიჩნევენ, რომ სერტიფიცირება საჭირო და აუცილებელი იყო, 

რადგან დრო მიდის, ახალი ინფორმაცია და ცოდნა გროვდება თითოეულ დარგში. 

სერტიფიცირების საჭიროებაზე ასევე მიუთითებენ გორში, სერტიფიცირებული პედაგოგები. 

ისინი თვლიან, რომ  ასეთი პრაქტიკით მოხდება არაკვალიფიციური პედაგოგების სკოლისაგან 

მოცილება. ერთ–ერთი პედაგოგი, რომელიც   მეთოდისტად მუშაობდა წლების განმავლოაბში 

ამბობს, რომ გორში ბევრი პედაგოგია, რომელიც ბავშვს არა თუ ასწავლის, არამედ მას 

უმახინჯებს ცნობიერებას. თუმცა მსჯელობის შემდეგ პედაგოგები იმაზე ჯერდებიან, რომ 

სასერტიფიკაციო გამოცდა მხოლოდ პედაგოგის გამოფხიზლებას ემსახურება, და 

არაკვალიფიციური პედაგოგის გამოვლენას არ ემსახურება.    

სერტიფიცირების გამოცდის გამო პედაგოგების თავისთავად გადამზადება მოხდა. თუმცა ასევე 

მიუთითებენ, რომ პედაგოგი რაც იყო მაინც ის რჩება და თვითონ სერტიფიცირების გამოცდების 

ფორმა სასურველია შეიცვალოს. პედაგოგების უმრავლესობა (სერტიფიცირებულები) თვლიან, 

რომ თავად გამოცდების მომენტი არის სტრესული და ისინი შოკირებულები გამოვიდნენ 

გამოცდებიდან. როგორიც არ უნდა იყოს გამოცდა, როცა გამოცდა ქვია და ნიშნებს გიწერენ და 

ამაზეა მასწავლებლის „წოდების“ მინიჭება დამოკიდებული, ეს ყველა ადამიანისათვის 

დამრთგუნველია.   

არასერტიფიცირებული პედაგოგები (რომელთა ნაწილს აქვს ჩაბარებული ერთ–ერთი გამოცდა, 

ან რომელიმე გამოცდაში ვერ გადალახეს ბარიერი) თვლიან, რომ სერტიფიცირების 

გამოცდისათვის მომზადების პროცესში გავლილი მასალა მათთვის სასარგებლო არ იყო: „მე 

ჩავაბარე უნარების გამოცდა. სიმართლე რომ გითხრათ რაც ჩავაბარე იქედან რომ გამოვედი 

არაფერში არ გამომიყენებია. თეორიული მასალა რაც ვისწავლე იქ დავტოვე, ამ ეტაპზე გვარებიც 

კი არ მახსოვს. მე რაც პედაგოგი ვიყავი, იგივე პედაგოგი დავრჩი. იქ (იგულისხმება გამოცდის 

თეორიული მასალა) არაფერი მნიშვნელოვანი არ ყოფილა (ქ. გორი, მათემატიკის პედაგოგი).“ 

პედაგოგთა ნაწილის აზრით ისინი სერტიფიცირების გავლამდე იყენებდნენ მათ მიერ 

სერტიფიცირებისათვის ათვისებულ მეთოდებს, უბრალოდ მათ არ იცოდნენ ამ მეთოდების 

ავტორთა გვარები და ეს გვარები აითვისეს: „მე რაში მჭირდება ეს თეორიები, ხომ არ შევალ და 

ვიტყვი, ბავშვებო დღეს პიაჟეს მეთოდით გიხსნით გაკვეთილს?! (გორი, ქართულის პედაგოგი).“ 

იგივე პოზიცია ფიქსირდება ქ. ბათუმშიც, ერთ–ერთი პედაგოგის თქმით, მხოლოდ  თორმეტი 

ფსიქოლოგის  მოძღვრებით, ისინი შეიძლება  ვერანაირად ვერ მოერგონ საგაკვეთილო პროცესს.  

უნარების გამოცდებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან განსხვავებას იძლევა პედაგოგების ასაკი 

და სწავლების სტაჟი. პედაგოგები აღნიშნავენ, რომ დიდი გამოცდილების მქონე 

პედაგოგებისათვის სწავლების მეთოდები (იმ ფორმით რაც გამოცდებისათვის მოსამზადებელ 

გამოცდაზე გაიარეს) ახალ და მნიშვნელოვან ინფორმაციას არ აწვდის მათ. ზოგიერთი თვლის, 

რომ მსგავსი გამოცდები (განსაკუთრებით უნარებში) შეიძლება პოზიტიური იყოს დამწყები 

პედაგოგებისათვის, ზოგიერთი კი თვლის, რომ პედაგოგობა ხელოვნებაა და ბავშვებთან 

მიდგომებს ვერ დაისწავლი, ეს შინაგანად უნდა გჰქონდეს. ასევე საუბრობენ ბავშვების 

განსხვავებულობაზე: „ბავშვი არის ყველა ინდივიდი და თითოეულს თავისებურად უნდა 

მივუდგეთ; ამიტომ ეს თეორიები ბავშვებთან არ გვადგება. ვინც ცუდი მასწავლებელი იყო, მან ეს 

სერტიფიცირების პროცესი რომც გაიაროს არაფერს მისცემთ, იგივე მასწავლებლად დარჩება.“ 

არასერტიფიცირებული პედაგოგები, რომლებსაც 30 წელზე მეტი სტაჟი აქვთ ამბობენ, რომ 
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სერტიფიცირების გამოცდაზე გასვლა მათთვის სამარცხვინოა: „სამარცხვინოდ მიმაჩნია 33 წლის 

პედაგოგმა მივიდე და დავჯდე გამოცდაზე. მაშინ რა მიკეთებია ეს წლები?“ (თბილისი, 

მათემატიკის პედაგოგი) „პედაგოგები ამდენი წელია ენთუზიაზმზე ვმუშობთ, დავდიოდით 

ფეხით, სიცივეში და ნამდვილად არ ვიმსახურებთა ამას, რომ დღეს ასე გვიქნიონ თითები!“ 

(რუსულის პედაგოგი, თბილისი).  

 აქვე აღნიშნეს, რომ სერტიფიცირებული მასწავლებლებისათვისაც საგაკვეთილო პროცესის 

კონტროლი მოხდება დასწრების სახით და ეს მათ გამოცდილ პრაქტიკად მიაჩნიათ და თვლიან, 

რომ ეს პრაქტიკა სერტიფიცირების პროცესზე უფრო მნიშვნელოვანია. სერტიფიცირების 

საკითხმა დავა გამოიწვია სერტიფიცირებულ და არასერტიფიცირებულ პედაგოგებს შორის. 

არასერტიფიცირებული პედაგოგები ამბობენ, რომ გაკვეთილის წარმართვის პროცესში მათსა და 

სერტიფიცირებულ პედაგოგებს შორის განსხვავება არ არის. ის, რომ სერტიფიცირების პროცესის 

გავლა არ უზრუნველყოფს მასწავლებლის მხრიდან ხარისხიანი საგაკვეთილო პროცესის 

წარმართვას, ამას სერტიფიცირებული პედაგოგებიც აღიარებენ: „გამოცდა ამოწმებს თეორიულ 

ცოდნას და რეფორმაში არ ყოფილა ჩადებული ამ ცოდნის პრაქტიკაში განხორციელების 

მექანიზმები. ამიტომაა, რომ ბევრი სერტიფიცირებული მასწავლებელი ვერ ახერხებს 

პედაგოგიკის, ნასწავლი თეორიების რეალიზებას, ამიტომ ისეთი მექნიზმი უნდა შეიქმნას, 

რომელიც ხელს შეუწყობს თეორიული ცოდნის რეალიზებას“ (ბათუმი, სერტიფიცირებული 

პედაგოგი).  

განსხვავებული პოზიცია გამოვლინდა სერტიფიცირების გამოცდისათვის მომზადების 

საკითხთან მიმართებაში. პედაგოგთა ნაწილი აღნიშნავს, რომ ისინი ორი სამი დღე მოემზადნენ 

და პირდაპირ გავიდნენ გამოცდაზე (ზოგ შემთხვევაში ჩააბარეს, ზოგ შემთხვევაში ვერა), მაგრამ 

მიაჩნიათ, რომ ეს არ არის რთული პროცესი. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სერტიფიცირებისათვის 

მომზადება ძალიან დიდ ძალისხმევად დაუჯდათ და დიდი დრო დაკარგეს.  

მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონების პედაგოგებს რესურსებზე და ტრენინგებზე 

ხელმისაწვდომობა უფრო შეზღუდული აქვთ, მათი თქმით ადგილობრივი ბაზა იძლევა იმის 

საშუალებას, რომ სერტიფიცირებისათვის მოემზადონ და წარმატებით ჩააბარონ გამოცდები.  

ზოგადად პედაგოგებს უფრო მეტი შენიშვნები უნარ–ჩვევების გამოცდასთან აქვთ. ისინი 

ძირითადად აქცენტს აკეთებენ მათ სტაჟზე. გამოითქვა რადიკალური აზრიც: „თუ სახელმწიფოს 

მიზანი არის ის, რომ მე მოსწავლეს ვასწავლო. მაშინ მას რაში აინტერესებს რა გზით მივალთ 

ცოდნამდე. მთავარია მე ეს ცოდნა მას გადავცე“ (ქ. გორი, ქართულის პედაგოგი).  

საგნობრივ გამოცდებთან დაკავშირებით არასერტიფიცირებულ პედაგოგებს (რეგიონში და 

თბილისში) ნაკლები შენიშვნები აქვთ. თუმცა თვლიან, რომ სასურველია მათ იცოდნენ 

კითხვების სავარაუდო ტიპები წინასწარ. მაგალითად, ხელოვნების საგნის პედაგოგის თქმით, 

მის საგანში არის უამრავი მასალა და მათ არ აქვთ ორიენტირი თუ რაზე უნდა გააკეთონ აქცენტი.  

ამიტომ მას ურჩევნია თუნდაც ჰქონდეს 3000 საკითხი, მაგრამ იცოდეს ეს საკითხები (მათი 

თქმით, რა თქმა უნდა ვერავინ დაიზეპირებს 3000 პასუხს). იგივე პოზიცია გამოვლინდა ქალაქ 

ბათუმშიც: „მაგალითად,  იურისტებს აქვთ გარკვეული  2000  კითხვა, ექიმებს აქვთ 3000 კითხვა, 

რა, მასწავლებლების შემოწმება   უსაზღვროდ შეიძლება? ! არ  ვიცი  ამას რა ჰქვია, მართლა არ 
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ვიცი.“ ბათუმში ერთერთი მასწავლებელი ამბობს, რომ ტესტებში მის საგანში ისეთი რაღაცები 

იყო ჩადებული, რაც  სასკოლო პროგრამაში  არ  ისწავლება და არ აქვს შეხება.  

საგნობრივ გამოცდებში პედაგოგებმა აღნიშნეს, რომ არათანაბრად და არასწორად იყო 

გათვალისწინებული კლასების  სპეციფიკა (დაწყებითი კლასების პედაგოგებს მოუწიათ მაღალი 

კლასების მასალის ჩაბარება და პირიქით). დაწყებითი კლასების პედაგოგები ხშირად 

მიუთითებენ იმაზე, რომ მათ იგივე დროში აქვთ რამოდენიმე საგანი ჩასაბარებელი, საჭიროა 

ერთი საგნიდან მეორე საგანზე გადართვა და პედაგოგს დრო არ ყოფნის ამისათვის. ერთ–ერთი 

სერტიფიცირებული დაწყებითი კლასების პედაგოგი აღნიშნავს: „საკითხი არ იყო, რომელიც არ 

ვიცოდი, მაგრამ ავტომატურ რეჟიმში ვმუშაობდი და პირდაპირ ვცემდი პასუხებს. მიუხედავად 

ამისა, კინაღამ დრო დამაკლდა. შემდეგ დავფიქრდი, პედაგოგს თუ დაფიქრება დასჭირდებოდა 

მას შანსი არ ჰქონდა, რომ დროში ჩატეულიყო.“  

სერტიფიცირების პროცესი უარყოფითად აისახება მასწავლებლების სტატუსზე და მათ მიმართ 

ნდობაზე. არასერტიფიცირებულების მიმართ  სკოლაში  მშობლების მხრიდან უნდობლობა 

ჩნდება, „მშობლებს გონიათ, რომ  სერტიფიცირებული მასწავლებელია მხოლოდ კარგი  

მასწავლებელი;  როცა მე არასერტიფიცირებული ვარ  მე უკვე აღარ  მენდობიან, არადა არის 

ხალხი, რომლებსაც მართლა  ჯგუფები ჰყავთ და არც ერთი ბავშვი არ  „უვარდებათ“ ამ ჯგუფებში 

და  ყოველ წელს წარმატებით ამთავრებენ მათი მოსწავლეები სკოლას“  (ქ. ბათუმი). 

„ნამდვილად ვაღიარებ, რომ საჭიროა მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება, მაგრამ ამ 

ფორმით რა ფორმითაც არის მიუღებელია. როდესაც სერტიფიკატს აძლევ, რომელშიც წერია, 

მიენიჭოს მასწავლებლის უფლება, ეს არის ყველა იმ ინსტანციის და პირველ რიგში უმაღლესი 

სასწავლებლების დისკრედიტაცია.“ (სქემაში ჩართული ბიოლოგიის პედაგოგი).  

მასწავლებელთა პროფესიული კავშირის იურისტის თქმით, სერტიფიცირების პროცესი არის 

მასწავლებლის უფლებების დარღვევა. სერტიფიკატით რომ მან მიიღო მასწავლებლობის 

უფლება, ყოვლად გაუგებარია. მასწავლებლობის უფლებას იგივე სახელმწიფო ანიჭებს 

უმაღლესი განათლების დიპლომით და შემდგომ იგივე სახელმწიფო განათლების შესახებ 

კანონში განმარტავს, რომ მასწავლებელი არის სერტიფიცირებული მასწავლებელი. ის საუბრობს 

იურისპრუდენციაში არსებულ პრაქტიკაზე, რომ ისინი ადვოკატურის გამოცდებზე 

წარუმატებლობის შემთხვევაში იურისტობის უფლებას არ კარგავენ, განსახვავებით 

პედაგოგიური სფეროსგან.  

ექსპერტების აზრით საზოგადოებას ავიწყდება, რომ გამოცდა მასწავლებლების შეფასების ერთ–

ერთი და არა ერთადერთი ფორმაა და მთავარი სწორედ გამოცდისათვის მომზადება და 

გამოცდის შემდგომ ამ კადრების სტაბილური კვალიფიკაციის ზრდაა. გარდა ამისა, ექსპერტების 

შეფასებით განათლების პოლიტიკის დამგეგმავებმა სასერტიფიკაციო გამოცდები აქციეს 

სასელექციო გამოცდებად, რომლიდანაც ხდება ე.წ. „ხუთოსნების“ ანუ 25%–ის გამოვლენა. ის, 

რომ მასწავლებელთა მიზერულ რაოდენობას დაენიშნა 1000 ლარიანი ხელფასი და ამის 

რეკლამირება მოხდა, სისტემისათვის დამანგრეველი იყო. გარდა ამისა, ექსპერტები 

უარყოფითად აფასებენ ხელფასის დანამატისათვის ინგლისურისა და კომპიუტერის უნარ–

ჩვევების ჩაბარებას. მათი აზრით, ეს გადაწყვეტილებები თავდაყირა აყენებს რეფორმის პროცესს. 
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ექსპერტების აზრით, საქართველოში მივიღეთ მასწავლებლების სამი კატეგორია: 

სერტიფიცირებული მასწავლებლები, 25%–ში მოხვედრილი მასწავლებლები და მასწავლებლები, 

რომლებმაც ინგლისურისა და კომპიუტერის გამოცდა ჩააბარა. და ამ უკანასკნელ ჯგუფს 

სერტიფიკატში უწერია „საუკეთესო მასწავლებლის“ წოდება. სქემის მიხედვით საქართელოში 

არის მასწავლებელთა სამი კატეგორია: სერტიფიცირებული, პირველი ხარისხის და უმაღლესი 

ხარისხის მასწავლებლები. რეალობაში კი გვყავს სერტიფიცირებული მასწავლებლები, 25%–ში 

მოხვედრილი მასწავლებლები და მასწავლებლები, რომლებმაც ინგლისურისა და კომპიუტერის 

გამოცდა ჩააბარა. ეს წინააღმდეგობა და დისკრიმინაციული მიდგომა მასწავლებლების მიმართ 

აფერხებს სასერტიფიკაციო გამოცდების მიმდინარეობას და არღვევს მასწავლებლების 

უფლებებს.  

მასწავლებლები (მიუხედავად იმისა, არიან თუ არა სერტიფიცრებულები) ხშირად იცვლიან 

პოზიციას სერტიფიცირების საჭიროებასთან დაკავშირებით. ძირითადად კი მაინც იმაზე 

ჯერდებიან, რომ მასწავლებლის შემოწმების მექანიზმი უნდა არსებობდეს, თუმცა კრიტიკულად 

არიან განწყობილი გამოცდების შინაარსისა და ფორმის მიმართ. საგნობრივ ნაწილთან 

დაკავშირებით პედაგოგები საჭიროდ მიიჩნევენ, საკითხების ან სავარაუდო კითხვების წინასწარ 

ცოდნას; ასევე დაწყებითი კლასების მასწავლებლების სწავლების სპეციფიკის გათვალისიწნებას 

(რომ ისინი ასწავლიან რამოდენიმე საგანს და ამისათვის მეტი დრო სჭირდებათ და რომ მათ 

მაღალი კლასის მასალა არ უნდა მოეთხოვებოდეთ). პროფესიულ უნარებთან დაკავშირებით 

უფრო კრიტიკულად არიან განწყობილნი ხანგრძლივი სტაჟის მქონე პედაგოგები და თვლიან, 

რომ მათ სწავლების მეთოდები ისედაც იციან. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ უნარების გამოცდა 

მხოლოდ თეორიების დასწავლაზეა ორიენტირებული და ამ ცოდნის პრაქტიკაში გადმოტანაზე 

ნაკლებ ორიენტირებულია. ექსპერტების აზრით, სერტიფიცირების პროცესი არ არის 

ერთადერთი შესაძლო მექანიზმი მასწავლებლების კვალიფიკაციის გადამოწმებისა. გარდა ამისა, 

სერტიფიცირების პროცესმა მიიღო სელექციის ფორმა, როდესაც ავლენს მასწავლებელთა სამ 

კატეგორიას, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის სქემასთან და განათლების შესახებ არსებულ 

კანონმდებლობასთან. გარდა ამისა, სერტიფიცირების შედეგი „მასწავლებლობის უფლების“ 

მინიჭება წინააღმდეგობაში მოდის უმაღლესი სასწავლებლების მიერ გაცემულ დიპლომთან და 

ახდენს მის დისკრედიტაციას.   

ტრენინგები 

ტრენინგებთან მიმართებაში გამოიკვეთა მასწავლებელთა აზრთა სხვადასხვაობა. ზოგიერთი 

პედაგოგის აზრით, ტრენინგები არაფრის მომცემი  იყო: „მაგალითად, როდესაც რაღაცა კითხვა 

მებადებოდა, კონკრეტულად რა კითხვასაც ვაძლევდი, მასზე პასუხი არასდროს არ ჰქონდა 

ტრენერს. შთაბეჭდილება მრჩება, რომ რაღაც აქვთ დაზეპირებული და იმას გვიყვებიან, მაგრამ 

იმის იქით არაფერი იციან (ქ. გორი, მათემატიკის პედაგოგი).“ თბილისში ერთ–ერთი 

სერტიფიცრებული პედაგოგის თქმით, როდესაც ზაფხულის პერიოდში ეწერები ტრენინგზე, 

მიდიხარ მასწავლებელთა სახლში ამ სიშორეზე, ამას აკეთებ იმისათვის, რომ იქედან საკვანძო 

საკითხები ამოიღო. „მე მაგალიად იმის მოლოდინში, რომ იქნება შემდეგი დღე ყოფილიყო 

ნაყოფიერი და საინტერესო ჩემთვის, ყოველ დღე ვიარე და ყოველ დღე მოვდიოდი 

გაბრაზებული, რადგან ეს ტრენინგები ჩემთვის უნაყოფო იყო. როცა მასწავლებლისაგან 
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კვალიფიკაციას ითხოვენ, მე ვეთანხმები. დრო სწრაფად გადის და ჩვენ უნდა დავეწიოთ ამ 

ცვლილებებს, თორემ ჩვენ ვერ აღვზრდით სათანადოდ ახალ თაობას. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე 

როცა მატრენინგებ და მასწავლი ახალ რაღაცეებს, კვალიფიციურად უნდა მასწავლო და მე 

შენიშვნებს იქეთ არ უნდა გაძლევდე. მე რა ტრენინგებიც მოვისმინე მასწავლებლის სახლში, 

არცერთი არ იყო რაიმეს მომცემი. ერთადერთი იყო სოფო ლობჟანიძე, რომლის ნახევარსაათიანი 

ტრენინგი მოვისმინე. ქალბატონმა სოფიკომ ამ ნახევარ საათში იმუშავა ბრწყინვალედ. ამ ნახევარ 

საათში მან ძირეული საკითხები და პრობლემები ამოიღო. ერთადერთი ეს ქალბატონია, რომლის 

ტერინინგზეც სიამოვნებით ვივლიდი“ (თბილისი, სერტიფიცირებული პედაგოგი).  არის 

შემთხვევები, როდესაც მასწავლებლები აღნიშნავენ, რომ მათ ტრენინგები დატოვეს, რადგან 

მიხვდნენ, რომ ეს ტრენინგები მათთვის დროის ფუჭი ფლანგვა იქნებოდა.  

განსაკუთრებით კრიტიკულად ფასდება დაწყებითი პედაგოგებისათვის საგნობრივ გამოცდაში 

ჩატარებული ტრენინგები: „ოთხ დღეში სამი საგნის გადაბალახებით ვერცერთი პედაგოგი ვერ 

ჩააბარებდა გამოცდას საბაზისო ცოდნა რომ არ ქონოდა. ასეთი ზედაპირული გავლა კი 

სახელმძღვანელოებში არის და საჭირო აღარ არის ამაზე დამატებით ტრენინგებზე ვკარგოთ 

დრო.“ (თბილისი, სერტიფიცირებული პედაგოგი). საგნობრივ ტრენინგთან მიმართებაში 

ზოგადად პედაგოგები უჩივიან მოდელების და ნიმუშების არარსებობას. „მე გაკვეთილის გეგმა 

იმისთვის კი არ მჭირდება, რომ მერე კოპირება გავაკეთო, უბრალოდ როცა მონოლოგის სახით 

რაღაცას გიხსნიან რეალურად, პრაქტიკულად დაგანახონ, რომ აი ასეთია.  

პედაგოგდების აზრით, ფასიან და უფასო ტრენინგებს შორის ხარისხობრივი სხვაობა არ 

ვლინდება: არის უფასო ტრენინგები, რომლებიც ძალიან კარგია და პირიქით, ფასიანი 

ტრენინგები, რომლებიც არაფრისმომცემია მათთვის.  

ერთ–ერთი ექსპერტის (გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრის პროფესიული უნარების 

ჯგუფი) თქმით, სამწუხაროა ის, რომ ტრენინგ ცენტრები მთლიანად გადავიდნენ 

სერტიფიცირების პროცესისათვის მასწავლებლების მომზადებაზე. მანამდე ტრენინგ ცენტრებს 

ჰქონდათ პროგრამები, რომლებიც მართლაც ორიენტირებული იყო მასწავლებლების 

პროფესიულ განვითარებაზე. შემდეგ მოხდა ამ პროგრამების შეცვლა, რადგან 

მასწავლებლებისაგან დაკვეთა იყო, რომ ტრენინგებს მოემზადებინა ისინი. ექსპერტმა  

დააფიქსირა საინტერესო ტენდეცია, მას შემდგომ რაც მასწავლებელი იღებს სერტიფიკატს, მას 

სთავაზობენ პროფესიული განვითარების ღონისძიებას, ის აღარ ერთვება ამ ღონისძიებაში. იგივე 

ექსპერტისა და ექსპერტის (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი) 

თქმით, პრობლემა იმაშია, რომ მასწავლებლებს იმას ვერ სთავაზობენ მას რაც სჭირდება. 

მასწავლებლების საჭიროებების დასადგენად კი საჭიროა სიღრმისეული კვლევა. ექსპერტის  

აზრით, ასევე არ არის საკმარისი რესურსი, რომ მიეწოდოთ მასწავლებლებს მათთვის საჭირო 

მოდულებში და შიდა მიმართულებებზე პროდუქტი. პრაქტიკოსი ტრენერის, თქმით, ეს არის 

ასევე დაკავშირებული იმასთან, რომ მასწავლებლებს არ აქვთ ანაზღაურება: „მასწავლებლები 

არიან საშუალო კლასი, რომელიც ორიენტირებულია ფინანსური საშუალებების მოძიებაზე, რომ 

თავი გადაირჩინოს. რატომ უნდა წავიდეს ის გაკვეთილებიდან დაღლილი გლდანში 

სემინარებზე, როდესაც ამ სემინარს არ მოყვება არც მატერიალური წახალისება, არც დიპლომი. 

ამიტომაც ჩვენ ეხლა ვართ თავის გადარჩენის ეტაპზე. მას შემდგომ რაც, მათ რაღაცით 

დავაინტერესებთ, შესაძლებელია ამ მასწავლებლების მოზიდვა.  
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ექსპერტების განცხადებით, თუ გვინდა, რომ მასწავლებელს მოტივაცია შევუქმნათ, მაშინ უნდა 

მივცეთ ძალიან ფართო სპექტრი მისი საჭიროებების დაკმაყოფილების. ამას ვერასოდეს ვერ 

უზრუნველყოფს ერთ ინსტიტუციაში მოქცეული ტრენინგები. პროფესიული საზოგადოება უნდა 

ვითარდებოდეს, უნდა იყოს ძალიან პატარა მოდულები, ძალიან მსხვილი მოდულები, 

პრაქტიკაზე ორიენტირებული მოდულები. ანუ მაგალითად თუ შეფასებებში ერთი პატარა 

კომპონენტი აინტერესებს, მასწავლებელს უნდა შეეძლოს ამის შესახებ ტრენინგის აღება, ისევე 

როგორც უნდა შეეძლოს ტრენინგის გავლა მთლიანად შეფასებების სისტემის თაობაზე. ამის 

უზრუნველყოფა კი ერთი სისტემის (ანუ მასწავლებლის სახლის) ფარგლებში შეუძლებელია“ 

(ექსპერტი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრიდან ).  

ტრენინგების მიმართ გამოითქვა ასეთი აზრი: ტრენინგების უმრავლესობა ორიენტირებულია 

მოამზადოს პედაგოგი გამოცდისათვის, ხოლო შორეულ პერსპერქტივაში ის მნიშვნელოვან 

უნარ–ჩვევას არ უვითარებს მასწავლებელს და არ აძლევს ახალ ცოდნას, რომელიც რელევანტური 

იქნება საგაკვეთილო პროცესის წარმართვაში. ასევე გამოითქვა აზრი, რომ დამკვიდრებული 

ფორმით ტრენინგები არის „ფულის მახე“. მასწავლებლები გარდა უფასო ტრენინგებისა 

ცდილობენ ფასიანი ტრენინგების გავლას და ამგვარად მათ ფუჭად ახარჯინებენ ფულს.  

მასწავლებელთა შეფასებით ტრენინგს არ უნდა ჰქონდეს ისეთ ფორმა, რომ ვიღაც იდგეს 

კითხულობდეს ან დაზეპირებულს ყვებოდეს და ისინი მხოლოდ ისმენდნენ. ტრენინგი უნდა 

იყოს ცოცხალი პროცესი, რომელშიც მასწავლებლები იქნებიან  ჩართულები, ისინი მოამზადებენ 

სასწავლო მასალებს, გააკეთებენ თავისი ნაშრომების პრეზენტაციებს და თავისივე შეცდომებს 

იქვე იპოვიან და მოახდენენ რეფლექსიას. მხოლოდ ტრენერის მონოლოგში წაკითხული მასალა 

ტრენინგი არ არის, აქვს სალექციო ფორმა და მალევე ავიწყდება მსმენელს.   

ტრენინგებთან მიმართებაში პრობლემაა ასევე ის, რომ ხშირად ივსება ადგილები და ზოგიერთი 

პედაგოგი ვეღარ ესწრება ტრენინგებს. ამ პრობლემაზე თანაბრად მიუთითებენ თბილისის და 

რეგიონის პედაგოგები.  

სქემაში ჩართულ პედაგოგებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა გამოითქვა ტრენინგების 

პერიოდებთან დაკავშირებით. პედაგოგების ნაწილი ითხოვს, რომ ტრენინგები დაინიშნოს 

აკადემიური სწავლების პერიოდის შემდგომ, რადგან სწავლის პერიოდში ისინი დატვირთულები 

არიან და უჭირთ ტრენინგებზე დასწრება. მეორე ნაწილი თვლის, რომ ეს მათთვის დასვენების 

და თავის თავზე მუშაობის პერიოდია და ისევ აკადემიური სწავლების პარალელურად 

ურჩევნიათ ტრენინგებში ჩართვა.  

ექსპერტის (განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი) 

თქმით, სახელმწიფომ არ უნდა გადაამზადოს პედაგოგები, სახელმწიფომ უბრალოდ გამართული 

სისტემა უნდა შექმნას. ის, რაც მასწავლებლის სახლში ხდება, მისი თქმით ანომალიაა, რადგან 

სახლემწიფო თვითონ ამზადებს, თვითონ ამოწმებს და თვითონვე ანიჭებს რეგალიებს. ამის 

საპასუხოდ მაია კობახიძე ამბობს, რომ მიზერული ანაზღაურების ფონზე მასწავლებელი ვერ 

შესძლებს გადამზადების თანხების გაღებას. თუმცა ექსპერტის (მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრიდან) თქმით, ვაუჩერულმა სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ის, 

რომ მასწავლებელმა შეძლოს თავისი თავის დაფინანსება.  
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მიუხედავად იმისა, რომ ტრენინგები მასწავლებლების მიერ აღიარებულ იქნა, როგორც 

გადამზადების საუკეთესო ფორმა, ამ საკითხთან მიმართებაშ არსებობს ბევრი ხარვეზი: 

ტრენერების დაბალკვალიფიციურობა, ტრენინგის მონოტონური სალექციო ფორმა და 

პრაქტიკული დავალებების   სიმცირე, ტრენინგების ორიენტირება მხოლოდ სასერტიფიკაციო 

გამოცდებზე, ტრენინგების ფართო სპექტრის არ არსებობა, ტრენინგების მიმდინარეობა 

მხოლოდ აკადემიური სწავლის პერიოდში, ერთ სახელმწიფო სისტემაში ყველა ეტაპის 

(გადამზადების, შემოწმების და ხარისხის მინიჭების) თავმოყრა.  

პრობლემები სერტიფიცირების პროცესში 

სერტიფიცირების პრობლემებს შორის არის სერტიფიცირებული პედაგოგებისათვის დანამატის 

ბმა მის აკადემიური დატვირთვის საათებთან. ამ ასპექტის გამო პედაგოგები არათანაბარ 

მდგომარეობაში არიან და მოტივაციას კარგავენ. ეს განსაკუთრებით ვლინდება 

ადმინისტრაციული პოზიციების მქონე პედაგოგებთან. სკოლის ადმინისტრაციის  

წარმომადგენლები არ არიან სწავლებით სრულად დატვირთული სხვა ფუნქციების გამო და 

სერტიფიცირების გავლის შემთხვევაში ისინი დანამატს ვერ აიღებენ. ბათუმის ერთ–ერთი 

პედაგოგი კი თავს მოტყუებულადაც თვლის: „მთავრობამ რომ დამიწესა ეს ორი გამოცდა და 

მითხრა, რომ შენ ჩააბარე და 75 ლარს დაგიმატებ, მაშინ არ იყო საუბარი სრულ განაკვეთზე, ამის 

შესახებ მაშინვე უნდა ეთქვათ, ჩვენ დავრჩით მოტყუებულები.“ დანამატის არ მიღების მთავარი 

მიზეზი ის არის, რომ სკოლაში 6 პედაგოგიდან 5 სერტიფიცირებულია და საათების სიმცირის 

გამო სრული  განაკვეთით მხოლოდ ერთი მასწავლებელი მუშაობს, შესაბამისად 5 მასწავლებელს 

სასერტიფიკატო გამოცდების მთავარი მოტივაცია, გამოცდების ჩაბარება, დაეკარგათ.  

მასწავლებლებში ასევე პროტესტს იწვევს სხვადასხვა კლასებში სწავლებასთან დაკავშირებული 

ცვალებადი შეზღუდვები: „ჩვენთან ერთ-ერთ პედაგოგს, რომელმაც ჩემთან ერთად ჩააბარა 

შეექმნა პრობლემა, რადგან შევიდა მეხუთე კლასებში. იმიტომ, რომ არის უცნაური კანონი, ვინც 

შარშან ჩააბარა სერტიფიცირება იმას აქვს უფლება შევიდეს მეხუთე კლასში, ხოლო წელს ვინც 

ჩააბარა გამოცდა კანონში მეშვიდე მეთერთემტე კლასები წერია და მეხუთე კლასში შესვლის 

უფლებას არ აძლევდნენ“ (ბათუმი, სერტიფიცირებული პედაგოგი).  

სერტიფიცირების გამოცდასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი საკითხია ტრენინგების გავლა. 

რეგიონის მასწავლებლებისათვის 5 დღიან ტრენინგზე თბილისში დასწრება წარმოადგენს 

პრობლემას:  

1. ტრანსპორტირება: სიძვირე და დღის ბოლოს ტრანსპორტის არ არსებობა; 

2. ოჯახური პრობლემები: განსაკუთრებით რელევანტურია ბავშვების დედებისათვის, 

რადგან ისინი 5 დღით ვერ ტოვებენ ბავშვებს; 

3. აკომოდაციის პრობლემები: თბილისში დარჩენის პრობლემა და მასწავლებლის სახლთან 

იაფი სასტურმოს არ არსებობა.  

სერტიფიცირების ფორმასთან დაკავშირებით პედაგოგებს (სერტიფიცირებულებს და 

არასერტიფიცირებულებს) აქვთ შენიშვნები. სერტიფიცირების გამოცდები არ უნდა იყოს 
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ეროვნული გამოცდების მსგავსი: ძალიან მკაცრი წესები, კითხვა ხელის აწევით, საპირფარეშოს 

გამოყენებისას მუდმივი კონტროლი (გარეთ გადიხარ იქ ვიღაც გხვდება, ერთზე მეტს არ 

გიშვებენ ერთდროულად ტუალეტში), მუდმივი შენიშვნების მიცემა (ასე არ მოიქცეთ, გვერდზე 

არ გაიხდეოთ). ისინი ამბობენ, რომ სახელმწიფომ მასწავლებლები აბიტურიენტებთან არ უნდა 

გაათანაბროს და მსგავსს პოზიციაში არ უნდა ჩააყენოს. მიუხედავად ამ შენიშვნებისა, ისინი 

თავადაც აღიარებენ, რომ პედაგოგების მხრიდან იყო გადაწერის მცდელობები და ამგვარი 

მასწავლებლები ნამდვილად საჭიროებენ კონტორლს. თბილისში სერტიფიცირებული 

პედაგოგებიც მიუთითებენ სერტიფიცირების გამოცდების მიუღებელ ფორმაზე: „ზრდასრულ 

პედაგოგს, რომელსაც წესით სახელმწიფომ ნდობა უნდა გამოუცხადოს, იმიტომ რომ თოთო 

ბავშვებს ანდობს აღსაზრდელად თავად სახელმწიფო ექცევა ასე: შესვლის დროს გართმევენ 

ჩანთას, შავ პარკში გიფუთავენ, მერე რაღაც რკინაში გიგდებენ და რომ გამოდიხარ საათნახევარი 

ეძებენ ამ ჩანთას. მერე გჩხრიკავენ თავიდან ბოლომდე, თითქოს ციხეში იყო. თუ ამას იმიტომ 

აკეთებენ, რომ ერთი ორი შემთხვევა გადაწერის მცდელობისა იყო, მაშინ მოდით გულში 

ჩავიხედოთ და ვთქვათ, რომ ერთი ორი შემთხვევა ყველა სამინისტროშია და ყველა ხელობაშია. 

მე თვითონ გამოცდის მომხრე ვარ. ერთ დროს მიღებულ ცოდნას, როგორიც არ უნდა იყოს ის, 

დროთა განმავლობაში „მტვერი ედება“. გამოცდის დროს ამ ცოდნას ან აახლებ ან ახლებურად 

უდგები მას. მაგრამ, გამოცდების ამ ფორმით ჩატარება ყოვლად მიუღებელია.“ 

ზოგადად სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებლები მიიჩნევენ, რომ 

საჭიროა მექანიზმი, რომელიც ერთის მხრივ შეაფასებს უკვე პრაქტიკოსი პედაგოგების 

კვალიფიკაციას და მეორეს მხრივ ორიენტირებული იქნება მათთვის დარგში არსებული 

სიახლეების გაცნობაზე და მეთოდურ გადამზადებაზე. ამგვარ მექანიზმად ძირითადად საბჭოთა 

პერიოდში არსებული გადამზადების კურსები სახელდება.  

სერტიფიცირებული პედაგოგები მიუთითებენ ტესტების სიდიდისა და მისი შევსებისათვის 

დათმობილი დროის შეუსაბამობაზე. დაწყებითი მასწავლებლების თქმით, მასწავლებლების 

კვალიფიკაციის შესამოწმებლად საერთოდ არ არის საჭირო ამხელა ტესტების შედგენა, ეს მცირე 

ზომის ტესტებითაც შეიძლება. „თუკი გამოცდების სიტუაცია არის  სტრესული, თუკი 

გამსწორებლებს არ ვენდობით (რადგან ღია დავალებებს მისწორებენ მხოლოდ 

ტრაფარეტულად), ყველა გამსწორებელი სუბიექტურია, მაშინ იქნება სხვა მეთოდი მოვიფიქროთ 

მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის?!“ (თბილისი, დაწყებითი კლასის 

სერტიფიცირებული პედაგოგი).  

პროფესიული უნარების გამოცდა, რომელიც არსობრივად უნდა ყოფილიყო 

მასწავლებლებისათვის უნარ–ჩვევების განმავითარებელი, ორიენტირებული იყო თეორიული 

ცოდნის მიცემაზე: „მხოლოდ პიაჟეს თეორიის ცოდნა კი არ არის მნიშვნელოვანი, მათ უნდა 

გვაჩვენონ სამოდელო გაკვეთილი, რომელიც ამ თეორიის მიხედვით იქნება აგებული. ამგვარად 

პედაგოგი მომზადდება საგაკვეთილო პროცესისათვის“ (ქ. გორი, ისტორიის პედაგოგი). 

სერტიფიცირებული პედაგოგების თქმით მათთვის მოთხოვნილ თეორიულ მიდგომებსა და 

პრაქტიკას შორის დიდი სხვაობაა და საჭიროა ამის შესაბამისობაში მოყვანა. კონკრეტულად 

ისინი ამბობენ, რომ სწავლების მეთოდები და ფსიქოლოგიური თეორიები ძირითადად 

მორგებულია მაქსიმუმ 20 მოსწავლისაგან შემდგარ ჯგუფზე, მაშინ როცა თითოეულ 

მასწავლებელს 32 ბავშვზე ნაკლები არ უზის კლასში. ამ საკითხთან მიმართებაში ისევ ისმება 
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საკითხი, ეს იყო თეორიის სწავლება თეორიისათვის, რადგან ამ თეორიების პრაქტიკაში 

დანერგვისათვის განათლების სპეციალისტები არაფერს აკეთებენ. გარდა კლასის ზომისა 

მასწავლებლები უჩივიან იმას, რომ სახელმძღვანელოებში გათვალისიწნებული გაკვეთილების 

სქემა არ მოდის შესაბამისობაში მათ მიერ ტრენინგებზე ათვისებულ მეთოდებთან. „მაგალითად, 

ისტორიის სულაკაურის სახელმძღვანელოში წერია მიეცი 10 წუთი გაკვეთილი წაიკითხოს იქვე 

და შემდგომ დავალება გააკეთოსო. მე რომ ამ სქემას მივყვე ან როდის გამოვიკითხო გაკვეთილი, 

ან ახლად ნასწავლი მეთოდით როდისღა უნდა ავხსნა?!“ (ისტორიის პედაგოგი, გორი). 

გამოკითხვაში მონაწილე ყველა პედაგოგისათვის გამოცდების ჩაბარების შემდგომ აღებული 

სერტიფიკატის ფორმა არის დამამცირებელი: „მიენიჭოს მასწავლებლობის უფლება“. ეს ნიშნავს, 

რომ ისინი გამოცდების ჩაბარებამდე „მასწავლებლის უფლების“ გარეშე ასწავლიდნენ. გარდა 

ამისა ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს უმაღლესი საგანმანათლებლო უნივერსიტეტის მიერ 

მათთვის მინიჭებულ კვალიფიკაციას: „მე პროფესორებს ჩავაბარე გამოცდები და სწორედ ასე 

მივიღე მასწავლებლობის უფლება“ (ქ. გორი, ქართულის პედაგოგი). თბილისში რუსული ენის 

პედაგოგი აცხადებს: „მე აღარც მეგონა თუ კიდევ დადგებოდა სერტიფიცირების საკითხი, 

რადგან როგორც განათლების მინისტრმა (მარგველაშვილმა) თქვა, სერტიფიცირება ამ ფორმით 

იყო წინა ხელისუფლების პოლიციური რეჟიმის გამოვლინება. თან სერტიფიცირების ასეთი 

სავალდებულო ფორმით დაყენება, „თუკი 2014 წლამდე არ გაივლი სერტიფიცირებას, მე გაგიშვებ 

სკოლიდან. რა უფლებით მიუქმებ მე დიპლომს, რომელიც უმაღლესმა სასწავლებელმა 

მომანიჭა?“  

დიდი კამათი გამოიწვია უმაღლეს დამთავრებული, დამწყები პედაგოგების სერტიფიცირების 

საჭიროების საკითხმა. ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ ახალკურსდამთავრებულებს არ უნდა 

მოეთხოვოთ სერტიფიცირების გამოცდის ჩაბარება, რადგან ეს გამოდის უნდობლობა უმაღლესი 

სასწავლებლების. ხოლო მეორე ნაწილი თვლის, რომ რეალურად აღარ არის უნივერსიტეტში 

ფაკულტეტები, რომლებიც სტუდენტებს უშუალოდ სწავლების სპეციფიკას გააცნობს. ამიტომ 

მათი აზრით, მაინც საჭიროა კურსდამთავრებულების სერტიფიცირების პროცესში ჩართვა. 

ბათუმელი მასწავლებლები ასევე მიუთითებენ ტესტების გამსწორებლებისადმი უნდობლობაზე. 

ბათუმის ერთ–ერთი პედაგოგი  მიიჩნევს, რომ სწორ ვარიანტში ეწერა  0 ქულა, მაგრამ 

მიუხედავად ამისა არ გააპროტესტა, იმიტომ, რომ თავად   პირადად ვერ შეხვდებოდა და ვერ 

დაუმტკიცებდა. პედაგოგები საჭიროდ თვლიან, რომ გაპროტესტება ხდებოდეს ტეტა–ტეტ 

ფორმით და არა წერილობით, რომ საშუალება გჰქონდეს დაამტკიცო, თუ რატომ დაწერე ეს და 

არა სხვა რამ.  

ბათუმში, ერთ–ერთი ფოკუს ჯგუფის წარმომადგენელი იხსენებს შემთხვევას, როცა ის და მისი  

მეგობარი ერთად გავიდნენ გამოცდაზე,   მის  მეგობარს  შეცდომა  სწორად ჩაუთვალეს  ხოლო  

მას კი არა, ხოლო როდესაც მან  გააპროტესტა, ორი ქულა დააკლეს. თბილისში 

სერტიფიცირებული პედაგოგების აზრით, ძალიან კარგი იყო როცა დაიდო შეფასების 

კრიტერიუმები და საგანში მათი ნამუშევარი და ამ წესით მიღებული შეფასებები ერთმანეთს 

ემთხვეოდა, თუმცა პროფესიული უნარების გამოცდებში ისინი თვლიდნენ, რომ შეფასებები 

უფრო საორჭოფოა, რადგან ზუსტი და სწორი პასუხები არ არსებობს. სერტიფიცირებული 

პედაგოგი ასევე მიუთითებს იმ პრაქტიკაზე, რომ აუცილებელი იყო გამოცდაზე გამოგეყენებინა 
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კონკრეტული ცნებები და თუ ეს ცნება არ გექნებოდა ნაწერში, მაშინ ის სათანადოდ არ 

ფასდებოდა. ამ პედაგოგს მიზანშეუწონლად მიაჩნია ამგვარი პრაქტიკით პედაგოგების შეფასება. 

ამიტომ თუ გამოცდების ფორმატი დარჩება, სასურველია იყოს სულ დახურული კითხვები, რომ 

მსგავსი საკამათო საკითხები არ იყოს.  

გორში, სქემაში ჩართული პედაგოგების აზრით, აუცილებელია სერტიფიცირება ხდებოდეს 

ანონიმური ფორმით.“ადრე აუცილებლად გორში უნდა გასულიყავი. გამოცდაზე, რომ შედიოდი 

მთელმა ქალაქმა იცოდა და შემდეგ კითხულობდნენ იმ მასწავლებელმა რა ქნა და ამ 

მასწავლებელმაო. ჩვენ კი გვესმის, რომ სერტიფიცირების გამოცდაზე  გაუსვლელობა არ ნიშნავს, 

რომ მასწავლებელი არ ვარგა, მაგრამ ეს ხომ არ იციან მოსწავლეებმა და მშობლებმა. სანამ 

გამოცდებზე გავიდოდი, ერთადერთი ბარიერი ეს იყო, რომ ვერ გადავლახო, მაშინ როგორ 

დავრჩე სკოლაში თქო. ძალიან კარგი იქნება, თუკი სერტიფიცირების გამოცდაზე სადაც გინდა იქ 

შეგიძლია გახვიდე“ (გორი). გარდა ამისა, პედაგოგები თვლიან, რომ გამოცდების ჩაბარება 

ნემისმიერ დროს უნდა იყოს შესაძლებელი და არა განსაზღვრულ დროს. ამით პედაგოგები 

გამოცდებისათვის მათთვის ხელსაყრელ პერიოდს შეარჩევენ.  

გორში, სქემაში ჩართული სკოლის დირექტორის აზრით, თუ დღევანდელი ტენდენცია 

გაგრძელდა და 2014 წელს სერტიფიცირებული პედაგოგები სკოლებიდან უნდა გაუშვან, 

გამოდის, რომ 35000 მდე მასწავლებელი უნდა დავითხოვოთ და რითი აპირებს ამ კადრების 

ჩანაცვლებას სახელმწიფო?“  

ექსპერტის (მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი) აზრით, მაშინ როცა 

სერტიფიცირების პროცესი დაიწყო იყო სიჭრელე. აღმოჩნა, რომ პედაგოგებს ზოჯგერ 

პედაგოგიური განათლება საერთოდ არ ჰქონდათ. ეს იყო დროებითი მოვლენა. სერტიფიცირება 

საჭირო იყო, რომ გვეპოვა ნულოვანი ათვლის წერტილი, საიდანაც მასწავლებლის პროფესიულ 

განვითარებაზე დავიწყებდით ზრუნვას. ანუ ყველა მასწავლებელმა იცის თავისი საგანი და აქვს 

ელემენტალური უნარ–ჩვევა, ანუ პედაგოგიკის ელემენტარული ცოდნა. ამის შემდგომ უკვე 

საჭიროა გჰქონდეს კარგი პროფესიული ზრდის სისტემა, რომ პროფესიაში შემოსულ კადრებს 

შესთავაზო  განვითარების საშუალება. პირველადი ეტაპის გავლის შემდგომ წარმოუდგენელია 

ამ სისტემის შენარჩუნება. ანუ მოდის დამწყები პედაგოგი უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომით 

და შენ მას კვლავაც უტარებ გამოცდას, თანაც უფრო დაბალი დონის, ვიდრე მან უმაღლეს 

სასწავლებელში გაიარა. 

ზოგადად რომ შევაჯამოთ, მასწავლებლები და ექსპერტები მიუთითებენ სერტიფიცირების 

პროცესის შემდეგ ხარვეზებზე: სერტიფიცირების შედეგების ბმას სრული განაკვეთით 

დატვირთვასთან, რომელიც განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაში აყენებს სკოლის 

ადმინისტრაციას; რეგიონების პედაგოგებისათვის ტრენინგებში მონაწილეობის ბარიერებს 

(სიშორეს, მატერიალურ საკითხებს (ტრანსპორტირება, აკომოდაცია) და ოჯახურ პრობლემებს); 

სერტიფცირიების გამოცდების უხეშ და მკაცრ ფორმას; სერტიფიცირების შედეგად მინიჭებულ 

„მასწავლებლობის უფლებას;“  პროფესიულ უნარებში დასწავლილი მეთოდების შეუსაბამობას 

პრაქტიკასთან (კლასის ზომა, მოდელების არ არსებობა, მეთოდებთან სახელმძრვანელოების 

შეუსაბამობას), ტესტების სიდიდე და მისთვის დათმობილი დრო, შეფასების ტრაფარეტულობა, 
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არაობიექტურობა და წერილობითი ფორმით გაპროტესტება; სერტიფიცირების გამოცდების 

საჯაროობა და დროითი შეზღუდვები.  

ფინანსური ასპექტები 

მასწავლებელთა კვალიფიკაციასთან და ხარისხიანად სწავლებასთან ძალიან ხშირად 

ფიგურირებს ანაზღაურების თემა. ერთ–ერთი პედაგოგის თქმით: „დღეს საგაკვეთილო 

პროცესზე ჩემი თავი დავიჭირე. ვიჯექი და ვფიქრობდი, დღეს სახლში საჭმელი რა 

გავაკეთოთქო. როდესაც მსგავსი ყოფითი პრობლემები აწუხებს პედაგოგს, ის ვერ იქნება 

სრულად ჩართული საგაკვეთილო პროცესში და ვერ გააკეთებს თავის შესაძლებლობების 

მაქსიმუმს (ქ. გორი, მათემატიკის პედაგოგი)“. ზოგადად ყველა მასწავლებელი აღიარებს, რომ  

როდესაც  დატვირთულები არიან თავიანთი სოციალური პრობლემებით, ისინი საგაკვეთილო 

პროცესში მაქსიმალურად ჩართვას ვერ ახერხებენ.  

მასწავლებლების თქმით მათ ანაზღაურება ელემენტარულად იმაში არ ყოფნით, რომ ახალი 

ლიტერატურის წიგნებს გაეცნონ: „ ახალი მწერლები რომ წაიკითხო სულაც არ არის საჭირო 

ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი იყო. ეს ხომ ყველა პედაგოგისათვის 

მნიშვნელოვანია გაეცნო სიახლეს და ეს მაგალითებისა თუ დისკუსიის სახით გამოიყენო 

ბავშებთან კომუნიკაციისას“ (ქ. გორი, ხელოვნების პედაგოგი). 

ფოკუს ჯგუფების მსვლელობისას პედაგოგებს ვეკითხებოდით, „სანამ დაბალი ხელფასი აქვს 

მასწავლებელს, მათ აქვთ უფლება ასწავლონ დაბალი ხარისხით“? მოცემულ საკითხზე 

საინტერესო ტენდენცია ფიქსირდებოდა. თავდაპირველად პედაგოგები ამბობდნენ, რომ ამ 

ანაზღაურებაზე არავის არ აქვს უფლება მასწავლებლებს მოსთხოვონ მაღალი ხარისხით მუშაობა. 

თუმცა ყველა ფოკუს ჯგუფში მსჯელობის შემდგომ პედაგოგები ჯერდებოდნენ იმაზე, რომ 

ისინი დაბალი ანაზღაურების მიუხედავად შედიან ბავშვებთან და მუშაობენ მათთან მთელი 

მონდომებით. გორის სერტიფიცირებული მასწავლებელი ამბობს, რომ სკოლამ მას დაუდო 

შრომითი ხელშეკრულება, რომელშიც სრულიად ნათლად იყო მითითებული ანაზღაურება და ეს 

მისი ნება იყო მოაწერდა თუ არა მას ხელს. ამიტომ სანამ ის ამ ანაზღაურებაზე თანხმდება, მას არ 

აქვს უფლება თავისი ვალდებულებები არ შეასრულოს.  

პედაგოგები აღიარებენ, რომ ხელფასის მომატება მათთვის იქნება დიდი სტიმული, ერთ საქმეზე 

ორიენტირების საშუალება, სოციალური პრობლემების შემსუბუქება და მათი სოციალური 

სტატუსის რეაბილიტაცია, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში დიდი კრიტიკის საგანია. „როგორც 

დედობა არ ისწავლება, ისევე არ ისწავლება პედაგოგობა. ეს შინაგანად უნდა ჰქონდეს ყველა 

მასწავლებელს. თუ ხარ ადამიანი არ შეიძლება შენს საქმეს მიუდგე გულგრილად და ეს არ არის 

დამოკიდებული შენს ანაზღაურებაზე. მაგრამ ის, რომ ჩვენ, ჩვენი შრომის საფასურს ვითხოვთ, ეს 

ადექვატურია ნებისმიერი ადამიანისათვის. თუმცა ჩემს პროფესიონალიზმზე, ჩემს მიდგომაზე, 

ამას არა აქვს გავლენა. ასე რომ არ იყოს, საქართველოში სკოლა აღარ იარსებებდა“ (ბიოლოგიის 

პედაგოგი, თბილისი). თუმცა, სხვა პედაგოგების აზრით, ხელფასის მომატება თავისთავად 

აამაღლებს პედაგოგების მუშაობის ხარისხს: „თუკი გვექნება მაღალი ანაზღაურებ,ა ეს იმის 

საშუალებას მოგვცემს, რომ სკოლიდან წამოვიდეთ წყნარად, დავჯდეთ  და მოვემზადოთ, 
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დამატებით მასალები მოვიძიოთ, წავიკითხოთ და როგორც პედაგოგები, კიდევ უფრო 

გავიზარდოთ“ (ფიზიკის პედაგოგი, თბილისი). 

სავარაუდო ხელფასად მასწავლებლები სხვადასხვა ციფრებს ასახელებენ. ერთ–ერთმა პედაგოგმა 

მაგალითად მოიყვანა სატელევიზიო ინტერვიუ, როდესაც ფინანსთა მინისტრმა ხადურმა, 

ჟურნალისტს უთხრა 500 ლარი, რომ გქონდეთ ანაზღაურება და დააყოლა, ღმერთმა 

დაგიფაროთო. მასწავლებლის არგუმენტით, თუ 500 ლარი არის ის ხელფასი, რომლისგანაც 

ჟურნალისტი ღმერთმა უნდა დაიფაროს, მასწავლებელს, რომელსაც ამდენი ბავშვის 

ინტელექტუალური და ემოციური განვითარება აბარია, 800 ლარი მაინც უნდა ჰქონდეს ხელფასი, 

იმისთვის, რომ მათ ხარისხიანი სწავლება მოვთხოვოთ. თბილისის არასერტიფიცირებული 

მასწავლებლების ფოკუს ჯგუფში მასწავლებლის ოპტიმალურ ხელფასად დასახელდა 900 დან 

1500 ლარამდე. ბათუმში, არასერტიფიცირებული მასწავლებლები მიიჩნევენ, რომ პედაგოგის 

ანაზღაურება 1000 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. გორში, სქემაში ჩართული პედაგოგებს თავისი 

ანაზღაურება მიაჩნიათ, რომ რეალურად არ ითვლება. „ჩვენ ერთ გაკვეთილში გვეძლევა 14, 25 

ლარი. მე გავაცდინე ერთი გაკვეთილი და კანონით დამიკავეს ეს თანხა. ჩვენ 18 საათს კვირაში 

ვკითხულობთ. ამ ლოგიკით, ჩვენ ვიღებთ ერთი კვირის საფასურს და 3 კვირა ვმუშაობთ 

უფასოდ. ამიტომ ჩვენი ხელფასი 4 ზე უნდა გამრავლდეს“ (მათემატიკის პედაგოგი, სქემაში 

ჩართული, გორი). იგივე პოზიციას იზიარებენ განათლების ექსპერტები.  

მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლებლები დაბალ ანაზღაურებას უჩივიან, ამბობენ, რომ ისინი 

მაინც ვალდებულები არიან თუნდაც დაბალ ხელფასზე ასწავლონ. „ჩვენ უხელფასოდაც 

ვმუშაობდით და ერთი პურის ფულადაც, ჩვენ ბავშვები გვიყვარს და ამიტომაც ვართ აქ. 

შესაბამისად ასე საკითხის დაყენება, რომ არ ვასწავლოთ, როდესაც დაბალი ანაზღაურება გვაქვს, 

არასწორია. თუმცა, მაშინ როდესაც მასწავლებლებს პასუხისმგებლობები ეზრდებათ: 

საგაკვეთილო გეგმა, ჟურნალები, ტრენინგზე დასწრება, კვალიფიკაციის ამაღლება, ბავშვის 

ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა, მაშინ აუცილებელია მათი ანაზღაურება 

გაიზარდოს. ზოგიერთი პედაგოგი, დღევანდელი ბიუჯეტიდან და სახელმწიფოს 

მდგომარეობიდან გამოდიან და რეალურად პედაგოგისათვის 500–დან 600 ლარამდე 

ანაზღაურებას თვლიან ოპტიმალურად.  

ფინანსური ასპექტები ვლინდება იმ ადამიანებთან მიმართებში, ვინც არ არის სკოლის პედაგოგი 

და სამომავლოდ აპირებს. ამ შემთხვევაში მათ უნდა გადაიხადონ ტრენინგების საფასური და 

ასევე სერტიფიცირების გამოცდის საფასური. იგივე პრობლემები აქვთ კერძო სკოლების 

პედაგოგებს.  

ფინანსური ასპექტები ასევე ვლინდებოდა სქემასთან მიმართებაში. სქემაში ჩაურთველი 

სერტიფიცირებული პედაგოგები მიიჩმნევენ, რომ სქემა კიდევ დამატებითი ვალდებულების 

დაკისრებაა პედაგოგებისათვის, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ფინანსური წახალისებით 

გამაგრებული.  

ერთ–ერთ ექსპერტის აზრით, აუცილებელია მასწავლებლის ანაზღაურება მიებას მთლიანი შიდა 

პროდუქტის მაჩვენებელს და გაუთანაბრდეს ქვეყანაში საშუალო ხელფასის ოდენობას. სხვა 

ექსპერტები კი თვლიან, რომ მათ მსჯელობას აზრი არ აქვს, რადგან ხელისუფლება უარს 



      სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი 

 

25 
 

აცხადებს მასწავლებლების ხელფასის სერტიფიცირებისა თუ სქემის კომპონენტებთან ბმას. 

ისინი ამას კომპლექსურად განიხილავენ და ამბობენ, რომ თუკი გაიზრდება მსაწვლებლის 

ხელფასი უნდა გაიზარდოს პროფესიული სასწავლებლის პედაგოგის ხელფასი, უმაღლესი 

სასწავლებლის პედაგოგების ხელფასი და ამას საქართველოს ეკონომიკა ვერ გაუძლებს. ამიტომ, 

ჯერ ხელისუფლებამ უნდა გაიცნობიეროს, რომ მას სჭირდება ხარისხიანი განათლება და 

მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა დაიწყოს ოპტიმალური ანაზღაურების გამოთვლა.  

გარდა მასწავლებლების ხელფასის საერთო ზრდისა, განათლების ექსპერტები აუცილებლად 

მიიჩნევენ მასწავლებელთა ანაზღაურების ინდივიდუალიზებას. ამ შემთხვევაში ინდივიდუალ 

იზების ერთ–ერთი კრიტერიუმი შეიძლება იყოს სქემა, თუმცა უფრო მოქნილი და 

ადაპტირებული ქართულ რეალობაზე. გარდა ამისა, ხელფასის სხვადასხვაობის კრიტერიუმი 

უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე და ობიექტური, რომ მასწავლებლებს არ გაუჩნდეთ 

უსამართლობის განცდა.  ეს იქნება განათლების რეფორმირების მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი. 

„გასაგებია, რომ მაღალი ანაზღაურება ყველას უნდა, მაგრამ გარდა ამისა ანაზღაურებას ებმის 

სოციალური სტატუსი. ანუ, მე როდესაც მაღალ ხელფასს მაძლევენ, ესე იგი მაღიარებენ  როგორც 

კარგ მასწავლებელს“ (ექსპერტი, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრიდან).  

ზოგადად რომ შევაჯამოთ, ფინანსური საკითხები მნიშვნელოვანი და მტკივნეული თემაა 

მასწავლებლებისათვის. მატერიალური პრობლემები მათ ხელს უშლით სრულად საგაკვეთილო 

პროცესში ორიენტირებაში (სტრესი და კერძო პრაქტიკისათვის დათმობილი დრო), 

განვითარებაში (ახალი ლიტერატურის მოძიება, შეძენა, სასურველ ტრენინგებზე დასწრება) და 

მასწავლებელთა, როგორც სოციალურად დაუცველ ფენად განხილვა, რომელიც მათ პროფესიის 

მიმართ საზოგადოების და რაც მთავარია მოსწავლეების ცინიკურ დამოკიდებულებას იწვევს. 

მასწავლებლები თვლიან, რომ მათ არ აქვთ უფლება ასწავლონ დაბალ დონეზე: ერთი მხრივ 

სკოლამ გაუფორმა შრომითი ხელშეკრულება და მათ იცოდნენ წინასწარ რა ანაზღაურებაზე 

მიდიოდნენ, მეორე, მასწავლებლობა შინაგანად უნდა მოდიოდეს და გულგრილად ისინი ვერ 

მიუდგებიან სასწავლო პროცესს. ხელფასების ზრდა მასწავლებელს გაუზრდის მოტივაციას, 

მოუხსნის სტრესს და კერძო პრაქტიკისთვის დათმობილი დრო გამოთავისუფლდება, 

მასწავლებელი გახდება ზრდაზე ორიენტირებული, ამაღლდება მათი სტატუსი და იგრძნობენ, 

რომ სახელმწიფო მათ აღიარებს, როგორც კარგ პედაგოგს. სავარაუდო ხელფასები მერყეობს 800 

ლარიდან 2000 ლარამდე. პედაგოგთა ოპტიმალური ხელფასის  გამოთვლის ორი მოდელი 

დასახელდა: 18 საათიანი დატვირთვის მიხედვით გადახდა (ამჟამად სახელმწიფო მხოლოდ 1 

კვირის მუშაობას უნაზღაურებს და ეს უნდა გამრავლდეს ოთხზე) და მთლიან შიდა პროდუქტის 

ოდენობასთან ხელფასის გათანაბრება. მასწავლებლები ასევე შესაძლებლად თვლიან ხელფასის 

ინდივიდუალიზებას, ეს შესაძლებლად მიაჩნიათ სქემის, სერტიფიცირების თუ სხვა 

კრიტერიუმის მიხედვით; მთავარია ეს კრიტერიუმები იყოს გამჭვირვალე და ობიექტური.   
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სერტიფიცირების ალტერნატივა  

განათლების ექსპერტის  თქმით, სერტიფიცირება არის განახლება და ეს შეიძლება ასევე 

განხორციელდეს რეგისტრაციით, ანუ მასწავლებელი ყოველწლიურად ადასტურებს იმას, რომ 

ის პროფესიულად განვითარდა, მან რაღაცა გააკეთა. ამისათვის საჭიროა არსებობდეს ბაზა, 

რომელიც აღრიცხავს არა იმ მონაცემებს რაც გუშინ წინ შევიდა ბაზაში, არამედ 10 წუთის უკანაც 

რომ რაღაც მოხდა. ანუ ბაზაში უნდა ჩანდეს მასწავლებლის ყველა აქტივობა. ამ ბაზაში ასევე 

აღრიცხული უნდა იყოს  სტუდენტები, რომლებიც უნდა შემოვიდნენ პროფესიაში. ქვეყანაში 

უნდა იყოს მასწავლებლის მომზადების აწყობილი სისტემა. უნდა იცოდე რამდენი 

მასწავლებელი გჭირდება და ფულს დებ იმაში, რომ მოამზადო რაღაც რაოდენობის 

მასწავლებელი. ეს კადრები კარგად მოწმდება, მაგალითად მეტყველებიდან დაწყებული 

მოტივაციით დამთავრებული. სწორედ მსგავსი სისტემა უნდა აეწყოს, იმისათვის, რომ ჩვენ აღარ 

გვჰქონდეს მასწავლებლების პრობლემა.  

პედაგოგები თანხმდებიან იმაზე, რომ საჭიროა რაღაც ფორმით მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 

შემოწმება. მასწავლებლების თქმით საგნებში ახალი საკითხები შემოდის, მიდგომები იცვლება, 

ამიტომ შემოწმების პროცესი მართლაც რომ საჭიროა.  ყველაზე ხშირად მასწავლებლები 

მიუთითებდნენ ძველ გადამზადების პრაქტიკაზე. ისინი ამბობენ, რომ საჭიროა პედაგოგთა 

სიღრმისეული გადამზადება, რომლის შემდგომ ისინი ჩააბარებენ გამოცდას. გადამზადების 

პროცესში ისინი ითხოვენ უფრო მეტ მუშაობას სწავლების მეთოდებზე, სამოდელო 

გაკვითილების ჩვენებასა და პრაქტიკული რჩევების მიცემას. მასწავლებლების თქმით, 

ინტენსიური გადამზადების შემდგომ თუკი პედაგოგი ვერ ჩააბარებს გამოცდას, მან უნდა 

დატოვოს სკოლა. ზოგიერთი პედაგოგი თვლის, რომ გადამზადებასაც არ უნდა ჰქონდეს 

სავალდებულო სახე (განსაკუთრებით იმათთვის, ვისაც პედაგოგად მუშაობის ხანგრძლივი სტაჟი 

აქვს) და პედაგოგი თავად უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, სჭირდება თუ არა გადამზადების 

პროცესში ჩართვა. გადამზადების საჭიროებაზე განსაკუთრებით ხშირად მიუთითებენ დამწყებ 

პედაგოგებთან მიმართებაში.  

ერთ–ერთი მონაწილე  აღნიშნავს, რომ მასწავლებლის  „შემოწმების“  კრიტერიუმი შესაძლოა  

იყოს სასკოლო ავტორიტეტი. ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელი ამ გამოცდაზე გასვლის 

წინააღმდეგია,  მაგრამ არავიზე  ნაკლებ გაკვეთილებს არ ატარებენ.  „მე  პირადად ვიცნობ 

რამდენიმე მასწავლებელს, რომლებიც  პრინციპულად ამბობენ, რომ მას  მაქვს დიპლომი, 

რომელიც  5 წლის სწავლის შემდეგ აიღო და რომ ეს არის  უნივერსიტეტის  დიპლომი, მე  არ ვარ 

ვიღაცის წინაშე ვალდებული სასერტიფიკაციოდ კიდევ მოვემზადო გამოცდისთვის“ (ქ. ბათუმი).  

მონაწილის აზრით,  მის  პროფესიონალიზმს განსაზღვრავს მათი ავტორიტეტი მოსწავლეებთან, 

მშობლებთან და კოლეგებთან. მოსწავლეთა  აკადემიური მიღწევის დონე, ერთ–ერთი 

კრიტერიუმი უნდა იყოს მასწავლებელთა შეფასებისას.  

ბათუმელი პედაგოგების თქმით, თუ სახელმწიფოს უნდა  თანამედროვე   ხედვის 

მასწავლებლები  ჰყავდეს, ისეთი სპეციალისტები, რომლებიც ამ ოცდამეერთე საუკუნეს 

აუწყობენ ფეხს, მაშინ მასწავლებლების არსებული დონე  უნდა შეისწავლოს და შემდეგ 

საჭიროებისამებრ გადაამზადოს. ალტერნატივის სახით ასევე განხილული იყო შემთხვევა, 
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როდესაც მასწავლებელი გაივლის ტრენინგებს, ხოლო ტრენინგის შემდგომ მას დაევალება რაიმე 

დავალების შესრულება, რაღაც მასალის მომზადება და მხოლოდ ამის შემდგომ ჩაეთვლება მას 

ტრენინგი გავლილად. თბილისში სქემაში ჩართული პედაგოგებიც სერტიფიცირების გამოცდის 

ალტერნატივად განიხილავენ ტრენინგებს, რომლის შემდგომ მასწავლებლების ჩართულობა და 

ახალი ინფორმაციის ათვისება რაიმე ფორმით შეფასდება. მათ ანალოგიები მოყავთ საბჭოთა 

კავშირის დროს არსებულ სემინარებთან.  

გამოიყო განსხვავებული პოზიციაც: უნდა აღდგეს ძველი პრაქტიკა, რომ ყველა ბავშვმა 

აუცილებლად უნდა დაამთავროს სკოლა. ამის შემდგომ, სკოლის დირექცია იქნება 

დაინტერესებული, რომ ყავდეს კარგი პედაგოგები, რომლებიც მოსწავლეებზე მაქსიმალურად 

იმუშავებენ და მისცემენ ცოდნას. თუმცა, ამ შემთხვევაში რა იქნება იმისაგან დამცავი მექანიზმი, 

რომ სკოლა ხელოვნურად არ გაზრდის მოსწავლეთა შეფასებებს და ავტომატურად არ 

დაამთავრებინებს სკოლას, გაურკვეველია.  

მასწავლებლების კვალიფიკაციის შესაფასებლად პედაგოგები ხშრად მიზანშეწონილად 

მიიჩნევენ გაკვეთილის შემოწმებას, რაც ძირითადად გაკვეთილზე დასწრებით უნდა 

გამოიხატოს. ეს დასწრება უნდა იყოს მოულოდნელი და სისტემატურად უნდა 

ხორციელდებოდეს დირექციის მხრიდან. ალტერნატივა, ღია გაკვეთილი არ არის 

მიზანშეწონილი, რადგან ხშირად დადგმული სპექტაკლის სახეს იღებს. ერთი კარგი გაკვეთილის 

ჩატარება სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამ მასწავლებელს სულ ასეთი გაკვეთილები ექნება, 

ამბობენ პედაგოგები. არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა საგაკვეთილო პროცესის 

მონიტორინგის საკითხს. მასწავლებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი მონიტორინგი უნდა 

განახორციელოს თავად სკოლის ადმინისტრაციამ, ხოლო ზოგი არ გამორიცხავს გარე 

მონიტორინგის საჭიროებასაც.  

ბათუმში, არასერტიფიცირებული მასწავლებლები აღნიშნავენ, რომ მასწავლებლის კომპეტენცია 

დირექციამ უნდა განსაზღვროს   კათედრასთან შეთანხმებით,  კრიტერიუმები უნდა იყოს,   

საგნის ცოდნა, გაკვეთილის ჩატარების ხარისხი.  აღნიშნავენ, რომ სერტიფიცირება ვერ  იცავს 

სკოლას  არაკომპეტენტური მასწავლებლებისგან. ვინაიდან, ძალიან ბევრი  კარგი  მასწავლებელი 

პრინციპულად გამოცდაზე არ გავიდა. 

თბილისში, სქემაში ჩართული პედაგოგების ნაწილი თვლის, რომ თუკი აუცილებლად დარჩება 

სერტიფიცირების გამოცდები, მაშინ აუცილებელია მოხდეს აკადემიური საგნის სწავლების 

მეთოდების და უნარ ჩვევების გაერთიანება ერთ გამოცდათ და იმის ჩაბარება. ასევე 

შესაძლებელია მოხდეს შიდა ატესტაცია. „დირექტორები უნდა აქტიურობდნენ ამ მხრივ. ვის 

რაში უნდათ არაკვალიფიციური კადრი? შიდა ატესტაციით უნდა გამოვლინდეს სუსტი 

მასწავლებლები და უნდა მოხდეს მათი სერიოზული გადამზადება“ (სქემაში ჩართული ქიმიის 

პედაგოგი). მსგავსი პრობლემები კერძო სკოლებს არ აქვთ, რადგან არაკვალიფიციურ 

მასწავლებელს მაშინვე უუქმებენ შრომით ხელშეკრულებას, თუმცა საჯარო სკოლებში 

მასწავლებლების პრობლემა დგას და მექანიზმი საჭიროა. 

თითქმის ყველა პედაგოგი (არასერტიფიცირებული, სერტიფიცირებული, სქემაში ჩართული) 

ამბობს, რომ მხოლოდ სერტიფიცირების გამოცდის ჩაბარებით კარგი პედაგოგი და ცუდი 
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პედაგოგი არ ვლინდება, ამიტომ ყველა მათგანი თანხმდება გაკვეთილზე დასწრების 

საჭიროებაზე. გაკვეთილზე დასწრებასთან მიმართებაში პედაგოგები თვლიან, რომ საჭიროა 

არაერთჯერადი შეფასება: „ერთი გაკვეთილი ყველა პედაგოგს შეიძლება ჩაუვარდეს.“ გარდა 

ამისა, აქ მასწავლებლები განიხილავენ დამსწრეთა კომპეტენციის საკითხსაც. გამოიყო 

რამოდენიმე ფაქტორი: 

 საჭიროა დამსწრე იყოს საგანში კომპეტენტური; 

 საჭიროა იყოს მიუკერძოებელი; 

 იყოს ორიენტირებული ხარვეზების გამოვლენაზე, მაგრამ გარდა კრიტიკისა, ხარვეზების 

გამოსწორების მიზნით იყოს რელევანტური რჩევების მიცემაზე.  

 საჭიროა გაკვეთილის შეფასება არ გახდეს განსახილველი თემა სკოლაში.  

გაკვეთილების შემოწმების პრაქტიკას ასევე იზიარებენ სქემაში ჩართული პედაგოგები და 

განიხილავენ მას, როგორც ერთ–ერთ კომპონენტს სხვა კომპონენტებს შორის. თუმცა ისინი 

თვლიან, რომ თუ ეს პრაქტიკა დაინერგება, საჭიროა სერიოზულად გადამზადებული 

მონიტორინგის ჯგუფების შექმნა, ზემოთ აღწერილი კრიტერიუმების გათვალისიწნებით.  

გორში, სქემაში ჩართული პედაგოგების თქმით, სერტიფიცირებასთან ერთად აუცილებელია 

რამოდენიმე კომპონენტის ინტეგრირება: მასწავლებლის ფსიქო–ემოციური შემოწმება, მისი 

ცოდნის დონის გამოცდით შემოწმება, მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მისი გაკვეთილის შემოწმება 

და კათედრაზე სხვა კოლეგების მიერ მისი მუშაობისა და დონის შემოწმება.  

მასწავლებელთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენლების აზრით სასერტიფიკატო 

გამოცდები არ უნდა იყოს სავალდებულო ფორმით, თუმცა თავად სერტიფიცირების პროცესი 

უნდა გაგრძელდეს.  მასწავლებლებს რეალური და მნიშვნელოვანი დაინტერესება უნდა ჰქონდეს 

გამოცდაზე გასასვლელად, ანუ უპირატესი დასაქმების უფლება. ეს შეიძლება გამოიხატოს 

ხელფასზე მნიშვნელოვანი დანამატით, დატვირთვით და ა.შ.. ამას თავისთავად მიებმება 

საზოგადოებრივი სტატუსი, რომელიც სერტიფიცირებულ მასწავლებელს უკეთესი ექნება. 

როდესაც პედაგოგი დაინახავს, რომ მისი კოლეგა მეტ თანხას იღებს მეტი დატვირთვის 

შემთხვევაში,თავადაც გაუჩნდება სურვილი ჩაერთოს ამ პროცესში.  

ზოგადი დაკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ექსპერტებისა და პედაგოგების აზრით 

მხოლოდ სერტიფიცირების გამოცდის ჩაბარებით კარგი პედაგოგი და ცუდი პედაგოგი არ 

ვლინდება. პედაგოგთა ნაწილი თვლის, რომ უნდა დარჩეს სერტიფიცირების გამოცდები, თუმცა 

პროფესიონალებთან ხანგრძლივი კონსულტაციების შედეგად უნდა მოხდეს მისი მოდელირება 

და მას დაემატოს სხვა კრიტერიუმები; პედაგოგთა ნაწილი, კი სერტიფიცირების გამოცდების 

მთლიანად გაუქმებას და მისი ალტერნატივის შექმნას ითხოვს. ალტერნატივის სახით 

დასახელებულია:  

5. მასწავლებელთა რეგისტრაცია: სრული ბაზის შექმნა, მათი მიღწევების აღწერა, 

მასწავლებელთა საჭირო რაოდენობის განსაზღვრა და ამ მიმართულებით წინასწარი 

ინვესტირება;  
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6. მასწავლებელთა შემოწმება 4 კომპონენტით: მასწავლებლის ფსიქო–ემოციური შემოწმება, 

მისი ცოდნის დონის გამოცდით შემოწმება, მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მისი 

გაკვეთილის შემოწმება და კათედრაზე მისი მუშაობის შემოწმება.  

7. მუშა გაკვეთილზე მოულოდნელად დასწრება (შიდა ან გარე მონიტორინგის ჯგუფის 

მიერ), მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი მონიტორინგის ჯგუფის კვალიფიკაცია) 

8. გადამზადების პრაქტიკის სავალდებულო ან სასურველი ფორმით აღდგენა.  

არასამთავრობო სექტორის როლი 

პედაგოგებს  მკაფიო წარმოდგენა არა აქვთ იმასთან დაკავშირებით ,თუ როგორი ფორმით 

შეიძლება საჯარო სკოლებში სწავლების პროცესში ჩაერთონ არასამთავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენლები. მათი თქმით, არასამთავრობო სექტორი არის შუელედური რგოლი, რომელიც 

თუკი იქნება კომპეტენტური ადამიანებისაგან დაკომპლექტებული უფრო ობიექტური 

შემფასებელი შეიძლება გამოვიდეს. არასამთავრობო სექტორში პედაგოგები ასევე მოიაზრებენ 

პედაგოგთა პროფესიულ კავშირსაც, რომელიც ადრეულ ხანებში ასევე პოზიტიურ აქტივობებს 

ახორციელბდა. სქემასთან მიმართებაშიც პედაგოგებს შესაძლებლად მიაჩნიათ მონიტორინგის 

პროცესის არასამთავრობო სექტორისათვის გადაბარება. იგივე აზრს იზიარებს არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მათი თქმით, არ შეიძლება ერთმა რგოლმა, ამ შემთხვევაში 

მასწავლებლის სახლმა მიიღოს გადაწყვეტილებები, შექმანს დოკუმენტები, განახორციელოს და 

დაგეგმოს აქტივობები, და მანვე შეაფასოს ეს. ამიტომ მათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ჩართულობა მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ კანონპროექტებისა და რეგულაციების შექმნის და 

შემდგომ მონიტორინგის ეტაპზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 

საუბრობენ იმაზე, რომ შეიძლება მონიტორინგის პროცესი ტოტალურად ვერ გადავიდეს 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელში, რადგან ამ დარგში საკმარისი რესურსი არ არის, თუმცა 

ისინი მიუთითებენ ამ პრაქტიკის დაწყების საჭიროებაზე, რომელიც საგანმანათლებლო 

პროფილით გააძლიერებს არასამთავრობო სექტორს. არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები მიუთითებენ იმაზე, რომ საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან ძირითადად სამინისტროს მიმართულებით, მხოლოდ 

კრიტიკა გაისმოდა და ნაკლებად იყო რეკომენდაციები. ეს გამოწვეული იყო იმ პრაქტიკით, რომ 

საგანმანათლებლო პოლიტიკის დაგეგმვა იყო დახურული პროცესი; თუ არასამთავრობო 

სექტორთან თანამშრომლობა აქტიურად დაიწყება, მაშინ ისინი პასუხისმგებლობას 

გადაინაწილებენ და რეკომენდაციების მიცემის რეჟიმიც უფრო ინტენსიურად დაიწყება.  

სქემაში ჩართული პედაგოგების თქმით, მთავარია სქემა დაიხვეწოს და შემდეგ მათთვის 

მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იქნება მასში ჩართული, არასამთავრობო სექტორი, მასწავლებლის 

სახლი, თუ რესურს ცენტრი. გორიში, სქემაში  ჩართული პედაგოგები არასამთავრობო სექტორის 

როლს ხედავენ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში: „როგორც ნებისმიერი კანონპროექტის 

შესახებ გამოდიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და იძლევიან შეფასებებს, 

ასევე უნდა მოხდეს საგანმანათლებლო საკითხებთან მიმართებაშიც. ოღონდ დაგეგმვის 

პროცესში და არა მას შემდგომ, რაც „ზემოთ“ უკვე მიიღებენ გადაწყვეტილებებს. პედაგოგებმა 

ასევე გამოთქვეს სურვილი, რომ შეიქმნას ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 

პედაგოგების უფლებებს დაიცავს - „მასწავლებელთა უფლებების დამცველები თუ იქნებიან 
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კარგია, ბოლო ბოლო, ცხოველთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები არიან და პედაგოგებმა 

რა დავაშავეთ?!“ 

ზოგადად რომ შევაფასოთ, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის ალტერნატივის 

შესახებ პედაგოგებს ნათელი პასუხები არ აქვთ, თუმცა არ გამორიცხავენ ამ სექტორის 

ჩართულობას მონიტორინგისა და მათი უფლებების დაცვის მიმართულებით. თავად 

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები უფრო ნათლად ხედავენ თავის ჩართულობის 

მნიშვნელობას ორი მიმართულებით: კანონპროექტების შემუშავებასა და მონიტორინგის 

პროცესში. არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა განათლების პოლიტიკის შემუშავებაში 

გამოიწვევს ამ სექტორის კრიტიკის რეჟიმიდან, რეკომენდაციების რეჟიმზე გადასვლას, რადგან 

ისინიც გადაინაწილებენ პასუხისმგებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე განათლების 

სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ საკმარისი რესურსი, რომ 

მაგალითად სრულად თავის თავზე აიღონ მონიტორინგის პროცესი, ისინი თვლიან, რომ თუკი 

სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან მათთან თანამშრომლობა დაიწყება და მოხდება ნაწილი 

ფუნქციების მათთვის დელეგირება, შემდგომ ეტაპზე ეს ქსელი უფრო გაფართოვდება.  

ზოგადი პრობლემები  

ექსპერტთა ნაწილის თქმით, ზოგადი განათლების რეფორმამ კრახი განიცადა და შემდგომ ეს 

პედაგოგებს გადაბრალდა. ექსპერტის (განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის 

საერთაშორისო ინსტიტუტი) თქმით, განათლების რეფორმატორები კაბინეტებში წერენ 

კონცეფციებს და მზა სახით აძლევენ პედაგოგებს ისე, რომ პედაგოგმა არ იცის რა უნდა 

გააკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს ან რისთვის უნდა გააკეთოს. ამის მაგალითად ექსპერტი 

(პედაგოგთა პროფესიული კავშირი) ამბობს: „საზოგადოებამ ვერ გაიგო, რატომ არ აქვთ 

მოსწავლეებს საბუნებისმეტყველო საგნებში ცოდნა და ეს ავტომატურად პედაგოგს დააბრალა. 

არავინ საუბრობს იმაზე, რომ იყო ტრიმესტრული სწავლება, არ ვარგოდა სახელმძღვანელოები 

და ა.შ.“ 

ექსპერტები ხაზს უსვამენ იმას, რომ დღესდღეობით არ არსებობს მასწავლებლის პროფესიაზე 

მოთხოვნა. ეს სწორედ სახელმწიფოს არასწორი პოლიტიკის ბრალია, რადგან წლების 

განმავლობაში სახელმწიფო პოლიტიკა განათლების სისტემის მიმართ იყო ცინიკური, დასჯაზე 

და დაცინვაზე და არა განვითარებაზე  ორიენტირებული. სწორედ ამას უკავშირებენ ისინი 

დღევანდელ დაბალკვალიფიციური პედაგოგების არსებობას. დღეს ახალგაზრდები ახალი 

სისხლითა და მოტივაციით რომ მიდიოდნენ სკოლებში, სიტუაცია შეიცვლება. მაგრამ 

სამწუხაროდ, დღეს სკოლებში შემორჩენილი არიან პედაგოგები, რომლებიც 40 წუთის 

განმავლობაში მხოლოდ აჩერებენ ბავშვებს. ეს იმიტომ ხდება, რომ სხვას არ სურის მისი 

ადგილის დაკავება.  

ექსპერტების შეფასებით, მასწავლებლის პროფესიასთან დაკავშირებული პრობლემების 

აღმოსაფხვრელად საჭიროა მასწავლებლის შერჩევის კრიტერიუმები აიწიოს. დღევანდელი 

პრაქტიკა, რომ სკოლაში მასწავლებლად მიდის ყველაზე ჩამორჩენილი კურსდამთავრებულები 

უნდა შეიცვალოს (ექსპერტს მოყავს სინგაპურისა და ფინეთის მაგალითი). თუმცა ამ შემთხვევაში 
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ის საკითხი, რომ თუკი არ იქნა შესაბამისი ანაზღაურება რა მოტივაციით წავლენ მაღალი 

მოსწრების კურსდამთავრებულები სკოლაში, გაუგებარია.  

რესურს ცენტრების შექმნამ დადებითი შედეგი ვერ გამოიღო. პედაგოგები უყურადღებოდ 

დარჩნენ. ადრე პედაგოგთან  მიდიოდა  მეთოდისტი, სპეციალისტი, ინსპექტორი, მასწავლებელი 

ყოველდღიურად ემზადებოდა. როდესაც მასწავლებელი ვიღაცის მოულოდნელი მოსვლის 

შესაძლებლობას განიხილავს, ის უფრო მობილიზებულია. დახელოვნების ინსტიტუტების 

წარმომადგენლებმა უნდა შეამოწმონ მასწავლებლები, თუ როგორები არიან ისინი სწავლების 

პროცესში.  

თუმცა, არის საწინააღმდეგო პოზიციაც, რომ მეთოდისტები კონკრეტულ რჩევებს ვერ 

აძლევდნენ მასწავლებლებს, თუ როგორ უნდა მოეგვარებინათ და/ან გამოესწორებინათ ესა თუ 

ის პრობლემა, არამედ ორიენტირებული იყვნენ მხოლოდ ხარვეზების პოვნაზე. მათი თქმით, 

საბჭოთა პერიოდის ბოლოს ამან ცუდი ფორმა მიიღო. მასწავლებლებმა წინასწარ იცოდნენ 

როდის მოდიოდა შემოწმება; გარდა ამისა, ხშირად ეს მეთოდისტები არ იყვნენ ობიექტურები.  

სწავლებაში ტესტირებისა და კითხვებზე პასუხის გაცემის პრაქტიკის აქტიურმა დანერგვამ 

გამოიწვია ის, რომ მოსწავლეებს პრობლემები აქვთ შინაარსის გადმოცემისას. მოსწავლეებს 

უჭირთ აზრების თანმიმდევრულად დალაგება, არგუმენტაცია და თავისი პოზიციის 

დასაბუთება.  

მასწავლებლები დადებითად აფასებენ საატესტატო გამოცდებს. მათი თქმით ტენდენცია იყო, 

რომ ბოლო კლასებში მოსწავლეები ორიენტირებულები იყვნენ მხოლოდ მისაღები გამოცდების 

საგნებზე და სხვა საგნებს საერთოდ არ სწავლობდნენ,  რაც ძალიან ცუდად აისახებოდა მათ 

ზოგად განათლებაზე. საატესტატო გამოცდამ გამოიწვია ის, რომ ყველა საგნის პედაგოგი 

დაფასდა და მოსწავლეებსაც ინტერესების სფერო გაუფართოვდათ.  

მასწავლებლების თქმით, თუკი საჯარო სკოლებში სწავლება შედეგებზე იქნება 

ორიენტირებული, მაშინ აუცილებელია შემცირდეს კლასებში ბავშვების რაოდენობა: „როგორ 

შეიძლება ხარიხზე ვისაუბროთ, როდესაც კლასში 34 და მეტი ბავშვი ზის, სვამენ კითხვას 

პედაგოგები. მთელი ათი წუთი მხოლოდ ჟურნალში ბავშვების სიის წაკითხვაზე იხარჯება, 

ფაქტიურად ბავშვების გამოკითხვას ვერ ვასწრებთ; გაკვეთილიც ხომ უნდა ავუხსნათ ბავშვს? (ქ. 

გორი, დაწყებითი კლასის პედაგოგი). მასწავლებლებმა არაერთხელ ახსენეს ლომაიას 

მინისტრობის პერიოდი, როდესაც კლასში არ შეიძლებოდა 25 მოსწავლეზე მეტი მჯდარიყო.  

სკოლის ზოგად პრობლემებს შორის ასევე გამოიყო სკოლის მართვასთან დაკავშირებული 

საკითხები. პედაგოგები თვლიან, რომ სკოლა უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული. სკოლას უნდა 

ჰქონდეს ავტონომია და დამოუკიდებლობა. სკოლა არ უნდა იყოს პოლიციური რეჟიმით 

მართული (აქ ძირითადად აქცენტი მანდატურების ინსტიტუტზე კეთდება). თუკი პედაგოგს არ 

მიეცემა თავისუფლება და იქნება მუდმივი შიშის ქვეშ, ის თავისუფალ თაობას ვერ გაზრდის, 

აცხადებს ინგლისური ენის პედაგოგი, (თბილისი). პედაგოგების აზრით, მანდატურის 

ინსტიტუტის არსებობამ მოსწავლეების მორალი დააქვეითა. ისინი ორიენტირებულნი გახდნენ 

დაბეზღებაზე.  
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მასწავლებლების თქმით, დღევანდელი ჩივილები, რომ მოსწავლეები ისე ტოვებენ სკოლას, რომ 

ცოდნას ვერ იღებენ, მხოლოდ მასწავლებლების ბრალი არ არის. მასწავლებლების უმრავლესობა 

მუშაობდა 33 წლის წინაც და მაშინ ცოდნას აძლევდა ბავშვებს. ბავშვების განათლების დაბალი 

დონე უფრო მეტად მოიტანა არასწორად შედგენილმა სახელმძღვანელოებმა, არასწორად 

დაგეგმილმა რეფორმებმა, შეფასებების გაურკვეველმა სისტემამ, შეფასებების პროცესში მრავალი 

კომპონენტის შემოტანამ.  

თითქმის ყველა მასწავლებელი უჩივის თანამედროვე სახელმძღვანელოებს. მაგალითად 

მათემატიკის პედაგოგი ჩივის, რომ სახელმძღვანელოებში არ არის ამოცანები და მაგალითები. 

ამგვარი სახელმძღვანელოებით კი არ ხდება თეორიული ცოდნის განმტკიცება. ქიმიის 

პედაგოგები მიუთითებენ არაერთ შეცდომაზე, რომელიც ქიმიისა და ბიოლოგიის 

სახელმძრვანელოებში არის, ზოგჯერ თავად რეაქცია არის შეცდომით დაწერილი. მათი თქმით, 

თუ მასწავლებელი ძველ საბჭოთა სახელმძღვანელოზე არ გაზრდილა, დღევანდელი ქაოსური 

მასალიდან ვერაფერს ისწავლის. „წიგნები სავსეა გადმოტანილი ტერმინებით. ისეთ 

შთაბეჭდილება რჩება, რომ ტერმინებით უნდათ ავტორებს თავის მოწონება“ (სქემაში ჩართული 

ქიმიის პედაგოგი). პრობლემაა ასევე, სხვადასხვა სახელმძღვანელოებს შორის პროგრამის 

არათანმიმდევრულობა. შესაბამისად, თუ ერთი წლიდან მეორე წელს სხვა სახელმძღვანელოს 

ირჩევენ, რაღაც საკითხები მეორდება ან სრულიად დაუფარავი რჩება. სახელმძღვანელოებთან 

დაკავშირებით პრობლემურია ასევე მათი საფასური: „სახელმძღვანელოები არ გაიაფებულა, 

მათი ფასი გაორმაგდა და ზოგჯერ ორ ნახევრითაც გაიზარდა. წიგნებს ახლავს სამუშაო რვეული, 

წიგნს ახლავს დამატებით მასალა და ერთი კლასის სახელმძღვანელოს ფასი გამოდის 25 ლარი.“  

უცხო ენის პედაგოგი თვლის, რომ უცხო ენის სახელმძღვანელო უნდა შეადგინოს ქართველმა 

ავტორმა. წიგნებში უნდა იყოს გათვალისიწნებული კულტურათა დიალოგი და აუცილებელია 

უცხოურთან ერთად ქართული მაგალითები და პარალელები. უცხო ენის წიგნებში უნდა იყოს 

უფრო მეტი შემეცნებითი მასალა, ისტორიული, გეოგრაფიული საკითხები დაფარული. წიგნს 

თან უნდა ახლდეს გადამუშავებული ლექსიკონი, რომელსაც მოსწავლეები მასწავლებლისგან 

დამოუკიდებლად მუშაობისას გამოიყენებენ. ასევე მნიშვნელოვანია, ახალი წიგნების 

გრიფირებამდე და გამოცემამდე მასწავლებლებს მიეწოდოთ სასიგნალოები, რომ მათ წიგნები 

წინასწარ დაამუშაონ, აღმოაჩინონ ხარვეზები და მონაწილეობა მიიღონ საბოლოო 

გადაწყვეტილებების მიღებაში. გორის სერტიფიცირებული პედაგოგები კი თვლიან, რომ 

აუცილებელია შედგეს ყველა საგანში კლასების მიხედვით ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც 

წინასწარ შეაფასებენ სახელმძღვანელოებს და შესაბამისად გამოიტანენ გადაწყვეტილებას. 

შემთხვევითი მასწავლებლის მიერ სახელმძღვანელოს არასწორად შერჩევით მოსწავლეები არ 

უნდა დაზარალდნენ.  

სახელმძღვანელოებთან მიმართებაში გამოიყო კიდევ დამატებითი საკითხი. გორის რაიონში 

სოციალურად დაუცველ ბავშვებს სექტემბერში ძალიან დაუგვიანეს სახელმძღვანელოების 

გადაცემა. დიდი ძალისხმევის შედეგად მიიღეს ბავშვებმა წიგნები, მაგრამ ოჯახური 

მდგომარეობის გამო ოჯახმა შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი. ახალ საცხოვრებელ ადგილას 

თავიდან მოუხდათ სახელმძღვანელოების შეგროვება. ამიტომ, გორის სერტიფიცირებული 

პედაგოგების აზრით, საჯარო სკოლებს შორის სახელმძღვანელოების გამოყენება შესაბამისობაში 

უნდა იყოს ერთმანეთთან.  
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სხვადასხვა სკოლაში სხვადასხვა სახელმძღვანელოების გამოყენება გაართულებს ასევე 

მონიტორინგის პროცესს. მონიტორს ძალიან გაუჭირდება გაარკვიოს რომელი პედაგოგი რატომ 

იყენებს ამა თუ იმ მიდგომას ან საკითხს.  

პრობლემურია ასევე წიგნების ფორმატი. წიგნები არის ძალიან მძიმე და დიდი, ბავშვებს ამ 

წიგნების ტარება (განსაკუთრებით დაბალ კლასებში) უჭირთ და ხშირად წიგნებს შლიან 

ფურცელ ცურცელ, ეს კი წიგნის ღირებულების დევალვაციას იწვევს. ფიზიკური აღზრდის 

პედაგოგის თქმით, ხშირია ბავშვებში ხერხემლის პრობლემები (განსაკუთრებით სქოლიოზი) და 

ძალიან ბევრი ახალწვეული სწორედ ამ პრობლემის გამო არ გაიწვევა სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში.  

პედაგოგების თქმით, სავალალოა ენების სწავლების მდგომარეობა. დღესდღეობით ბავშვები 

ინგლისურს იწყებენ ქართულთან ერთად და თუკი ქართულის ანბანის სწავლას აპრილში 

ამთავრებენ ინგლისური ენის ანბანი ძალიან ინტენსიურად ისწავლება. გარდა ამისა, რუსული 

ენა რეფორმის მიხედვით იწყება მეშვიდე კლასიდან და კლასები არ იყოფა. როგორ შეიძლება 

რუსული ენის 35 და 40 მოსწავლისაგან შემდგარ კლასში სწავლება? კითხულობს რუსული ენის 

პედაგოგი. ძალიან დაბალი დონისაა ასევე, რუსული ენის სახელმძღვანელოები. კლასიკოსი 

მწერლების შესახებ მათში არანაირი ინფორმაცია არ არის შესული და გაჯერებულია მარტივი 

ტრივიალური საკითხებით.  

პრობლემურად აფასებენ ასევე პედაგოგები საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვას. ისინი ამბობენ, 

რომ გაკვეთილის ზოგადი სქემა აუცილებელია, თუმცა, თუკი დეტალურ გეგმაზე დაიწყება 

საუბარი, ეს გადაჭარბებულია, რადგან მათ შეხება აქვთ ბავშვებთან, რომლებმაც შეიძლება 

კითხვები წინა საგაკვეთილო მასალიდან დასვან და საგაკვეთილო მსვლელობა წინასწარ 

შექმნილი გეგმის მიხედვით არ წარიმართოს.  

მასწავლებლებისათვის პრობლემურია 18 საათიანი სრული დატვირთვის განაკვეთი. ეს 

განსაკუთრებით რთულია კლასების ხელმძღვანელებისათვის. მათ 15 საათიანი დატვირთვა 

ნორმალურად მიაჩნიათ.  

პედაგოგები საუბრობენ ასევე მასწავლებლის სტატუსის დაცემაზე მშობლებისა და 

მოსწავლეების თვალში: „რომელ პატივისცემაზეა საუბარი, როდესაც შუა გაკვეთილზე 

მანდატური შემოდის ამოწმებს ჟურნალს და იწყებს მოსწავლეების გადათვლას. მსგავსი 

პრაქტიკა მოსწავლის თვალში მასწავლებლის შეურაცხყოფას იწვევს. გარდა ამისა, მშობლები 

მუდმივად მოდიან გაღიზიანებულები და საყვედურებით აღსავსე. მათ არ ესმით ახალი 

შეფასებების სისტემა, რომელიც ყოველ წელს იცვლება. ანუ მასწავლებელი ხდება სამიზნე 

მანდატურის, ადმინისტრაციის და მშობლის“ (ინგლისურის პედაგოგი, თბილისი). იგივე 

ჩივილები აქვთ სქემაში ჩართულ პედაგოგებს: „ძალიან დიდი ზეწოლა ხდება მასწავლებლებზე. 

ყველგან ისმის, ბავშვი იჩაგრება, ბავშვის უფლებები ირღვევა. ეს ძალიან კარგად გაიგეს ბავშვებმა 

და ამას შესანიშნავად იყენებენ მასწავლებლის დასაჩაგრად. მოსწავლე, მშობელი, 

ადმინისტრაცია, ყველა ზეწოლას ახორციელებს მასწავლებელზე“ (თბილისი, ბიოლოგი). 

მასწავლებლის მიზერული ანაზღაურება ხშირად ხდება სკოლებში მოსწავლეების მხრიდან 

ქილიკის საგანი. მასწავლებლის ანაზღაურება განსაკუთრებით ხშირად განიხილება 
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მანდატურების ხელფასთან მიმართებაში: „მე პირადად მანდატური არაფერს მიშლის. პირიქით, 

რომ ვიცი რომ დერეფანში დგას, მშვიდად ვარ და დასვენებაზე ერთი ორი რვეულის გასწორებას 

მაინც ვასწრებ. მაგრამ სახელმწიფოს დამოკიდებულება ჩანს ამაში, მათი ანაზღაურება 400 ლარია 

ჩემი კი 260, არაფერს ვამბობ სმენის უფროსზე, რომელსაც 600 ლარი აქვს. ანუ სახელმწიფოსთვის 

მანდატური უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მომავალი თაობის აღზრდა. თუკი იმას ამბობენ, რომ 

მასწავლებლებს დიდი შვებულებები აქვთ, რა მანდატურს არ აქვს დასვენება? სახელმწიფოს ისე 

კი არ უნდა ეფიქრა, რომ მასწავლებელი იგვიანებს, გაკვეთილს აცდენს და მანდატურს 

დავიქირავებ მის შესამოწმებლადო, არამედ კარგად გადავუხდი მასწავლებელს, ის უკეთესად 

იმუშავებს და შემმოწმებელი აღარ დამჭირდებაო“ (დაწყებითი კლასის პედაგოგი, 

სერტიფიცირებული, თბილისი). მასწავლებლის სტატუსის დევალვაციაზე კიდევ ერთი ფაქტი 

მეტყველებს. როდესაც მანდატურების სამსახურის გაუქმებაზე დაიწყო საუბარი, ფორუმებზე 

მშობლები წერდნენ, რომ ვიღა გააკონტროლებს მასწავლებლებსო. მასწავლებლებისათვის 

მსგავსი დამოკიდებულება ძალზე შეურაცხმყოფელი იყო. პედაგოგებმა ასევე ისაუბრეს 

უკანასკნელ მოვლენებზე. მათი თქმით, რაც მანდატურებს მასწავლებლების კონტროლის 

ფუნქცია აღარ ეკისრებათ, ისინი უარს ამბობენ აქტიურ მუშაობაზე და მოსწავლეთა 

კონტროლსაც აღარ ახორციელებენ. ეს კონკრეტულად გამოიხატება იმაში, რომ აღარ აქცევენ 

ყურადღებას მოსწავლეების მიერ სკოლის ტერიტორიაზე სიგარეტის მოწევას, ასევე დაგვიანებას. 

გორში,პედაგოგები მიუთითებენ მანდატურების მხრიდან მათ ტოტალურ კონტროლზე, 

გაკველითების პროცესის მოსმენაზე, თუმცა ასევე აღნიშნავენ, რომ მანდატური საჭიროა 

სკოლაში  დისციპლინის შესანარჩუნებლად და არა მასწავლებლის გასაკონტროლებლად.  

საჯარო სკოლებთან შედარებით კერძო სკოლებში, ზემოთ აღნიშნული პრობლემები უფრო 

ნაკლებია. არ დგას მანდატურების საკითხი მწვავედ და კლასების ზომები ნაკლებია. თუმცა 

სახელმძღვანელოების პრობლემა მათაც ისევე აწუხებთ როგორც საჯარო სკოლებს.  

ინგლისური ენის პედაგოგები ასევე შეეხნენ პროგრამას „ისწავლე ასწავლე საქართველოსთან 

ერთად“. მათი თქმით ჩამოსული პედაგოგები საერთოდ არ იყვნენ საქმეში ჩახედულები. მათ 

ჰქონდათ მხოლოდ სწორი ინგლისური აქცენტი, თუმცა არანაირი პედაგოგიური ცოდნა და 

გამოცდილება მათ არ გააჩნდათ. „ეს ხომ ყველაფერი ზოგად ფინანსებზე აისახება. რამდენი 

თანხა დაიხარჯა მათ ჩამოყვანაში, მანდატურებში? ადგილობრივი მასწავლებლები კი ყველაზე 

დაუფასებლები და დისკრედიტირებულები არიან.“ (თბილისი, ინგლისური ენის პედაგოგი).  

პრობლემურია ასევე ის, რომ სკოლებში აღარ არსებობს ექთნები. პედაგოგებმა გაიხსენეს 

უკანასკნელ პერიოდში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა, როდესაც პირველკლასელი დაიღუპა 

საწერი კალმის თავსახურის გადაყლაპვით. მათი თქმით, ეს ტრაგედია არ მოხდებოდა სკოლაში, 

რომ ექთანი ყოფილიყო. სამედიცინო მუშაკი თითქმის ყოველდღიურად გვჭირდება, ხან ბავშვი 

ხდება ცუდად, ხან მასწავლებელი და მერე არის ოთახიდან ოთახში სირბილი წამლისათვის, 

წნევის აპარატისათვის და სანამ სასწრაფო მოვა, ძალიან დიდი დრო გადის.   

მასწავლებლები კრიტიკულად არიან განწყობილნი იმ საკითხის, მიმართ, რომ ხელფასის 

მომატება არის დამოკიდებული ინგლისურისა და კომპიუტერის ცოდნაზე. ეს არათანაბარ 

მდგომარეობაში აყენებს პედაგოგებს: „ისე გამოდის, რომ ხელფასები ინგლისურის პედაგოგებს 

მოუმატეს, რადგან ჩვენს სკოლაში ყველა ინგლისურის პედაგოგმა ჩააბარა ეს გამოცდა. კი იქ 
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გაქვს „მთარგმნელის“ გამოყენების უფლება, მაგრამ მათ ხომ მთარგმნელის გამოყენებაში დროის 

დაკარგვა არ სჭირდებათ?“  

მასწავლებლების აზრით ზოგადად ამგვარი დიფერენცირებული მიდგომა არ არის სწორი. 

რადგან ხელფასია სოციალური სტატუსის ერთ–ერთი განმსაზღვრელი, ამიტომ მოხდა ამგვარი 

შეფასებების დანერგვა: „ათასლარიანი პედაგოგი, სერტიფიცირებული პედაგოგი“. როცა ეს 

პედაგოგები, როგორც პედაგოგები შეიძლება სულაც არ არიან რაიმეთი სხვაზე მეტი“ 

(სერთიტიფირებული პედაგოგი, თბილისი).  

ზოგადად რომ შევაჯამოთ, ზოგად პრობლემებში გამოიყო შემდეგი: გაუაზრებელი რეფორმები, 

და კონკრეტულად კი ტრიმესტრული სწავლება, სახელმძღვანელოების პრობლემები 

(კონკრეტულად წიგნების ფორმატი, მეთოდური და შინაარსობრივი უზუსტობები, სხვადასხვა 

ავტორების სახელმძღვანელოების შეუსაბამობა კლასების მიხედვით, მაგალითების 

ტრივიალურობა, სიძვირე, უცხო ტერმინების სიმრავლე, წიგნების შექმნის და განხილვის 

პროცესში პრაქტიკოსი მასწავლებლების ჩაურთველობა), სკოლის დეპოლიტიზირება და 

ავტონომია, მანდატურების საკითხი, კლასების ზომა, მასწავლებლის სტატუსის დევალვაცია და 

მასწავლებელზე ზეწოლა, მომავალი მასწავლებლების სიმცირე.  
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მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, სქემის მიმართ 

დამოკიდებულება 

სქემის შესახებ ინფორმირებულობის დონე 

არასერტიფიცირებულ მასწავლებლებში სქემის შესახებ ინფორმირებულობის დონე დაბალია. იმ 

ერთეულ შემთხვევებში, როდესაც პედაგოგებმა იციან პროფესიული განვითარების სქემის 

შესახებ, ძირითადი იციან  ის, რომ სქემა არის სერტიფიცირების ალტერნატივა. ეს არის სწორედ 

მთავარი მამოტივირებელი ძალა სქემისა; სწორედ ამ საკითხთან მიმართებაში განიხილავენ 

პედაგოგები სქემას. პედაგოგების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სქემის ასეთი ფორმით არსებობა 

მასწავლებლებს შორის ბზარს აჩენს და მათ მიმართ მოთხოვნებს ზრდის: „რას გვთხოვთ 

მასწავლებლებს, რომ მეცნიერ თანამშრომლებად  ვიქცეთ?, სწავლების მაგივრად დისერტაციები 

ვწეროთ?“ (თბილისი).  

თბილისში სერტიფიცირებულ  სქემაში ჩაურთველ პედაგოგებს სქემასთან დაკავშირებით უფრო 

მეტი ინფორმაცია აქვთ. ინფორმაცია სქემის შესახებ მასწავლებლებს ძირითადად საკუთარი 

ძალისხმევით აქვთ მოპოვებული: „სერტიფიცირების გამოცდას, რომ ჩააბარებ მერე უკვე ფიქრობ, 

რომ აი ეს ხომ გავაკეთე, 60 ლარი მოგემატა, რა შეიძლება კიდევ გააკეთო, რომ ხელფასი 

მოგემატოს და იწყებ რაღაცეების მოძიებას“. გორის სერტიფიცირებულ პედაგოგებსაც სქემის 

შესახებ ინფორმაცია ძირითადად ინტერნეტიდან აქვთ მოძიებული. რაც შეეხება ბათუმს, აქ 

სერტიფიცირებული პედაგოგებს ინფორმაცია ძირითადად სქემაში ჩართული კოლეგებისაგან 

აქვთ, თუმცა ისინი დამატებით ინფორმაციის საჭიროებაზეც მიუთითებენ: „კარგი იქნება, თუ 

ჩაატარებენ ტრენინგებს და პრეზენტაციებს სქემასთან დაკავშირებით. მე ვმუშაობ რაიონში, იქ 

ინტერნეტიც არის, მაგრამ ყველა მასწავლებელს არ მიუწვდება ხელი იმიტომ, რომ ერთი 

კომპიუტერია. მე თუ რესურსცენტრმა უბრალოდ ინფორმაციის სახით მითხრა, ეს არ არის 

საკმარისი, ცენტრი როცა გამაცნობს  და წამახალისებს ეს შეუწყობს ხელს იმას, რომ უფრო მეტად 

მომემატოს მოტივაცია.“ 

 

სქემაში ჩართული პედაგოგები თბილისსა და რეგიონებში დღესაც კი უჩივიან სქემის შესახებ 

მწირ ინფორმაციას. მათი უმრავლესობა ძირითადად სქემაში საკუთარი ძალისხმევითა და 

ინტერესით ჩაერთო. როგორც თავად აღნიშნავენ, მათ ინფორმაცია სქემის შესახებ ინტერნეტით 

მოიძიეს, მას შემდგომ რაც სერტიფიცირების პროცესი გაიარეს. „მე ვიტყვი, რომ არანაირი 

ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ მჰქონდა და შესაძლებელი იყო, რომ ამის თაობაზე 

ინფორმაცია მასწავლებლებამდე უფრო აქტიურად მოეტანათ, მაგრამ ეს მოხდა სპონტანურად, 

გვითხრეს, რომ სასურველი იყო ამ სქემაში ჩართვა და ჩვენც ასე სტიქიურად ჩავერთეთ სქემაში“ 

(ბათუმი). პედაგოგების თქმით, დირექტორისა და სკოლის ჩართულობა ამ პროცესში 

ფაქტიურად არ ყოფილა. მასწავლებლების თქმით, მათ დღესაც კი არ აქვთ დეტალური 

ინფორმაცია სქემის შესახებ, ასევე არ აქვთ ინფორმაცია როგორ უნდა მოახდინონ მათ მიერ 

განხორციელებული აქტივობების ფიქსაცია. ის პედაგოგები, რომლებიც 2010 წლიდან ჩაერთნენ 

სქემაში ამბობენ, რომ პირველ ეტაპზე გზამკვლევიც კი არ იყო სქემასთან დაკავშირებით; მას 
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შემდგომ რაც გზამკვლევი გამოვიდა, მათ სახელმძღვანელო არ დაურიგდათ1 და ისიც კი არ 

იცოდნენ სად უნდა მოეპოვებინათ გზამკვლევი.  

გორში, სქემაში ჩართულმა პედაგოგებმა ინფორმაცია ინტერნეტით მოიძიეს. იმ პედაგოგებმა, 

რომლებიც ხშირად თანამშრომლობენ მასწავლებლის სახლთან, ასევე იღებდნენ ინფორმაციას 

მასწავლებელთა სახლიდან. ასევე არის შემთხვევები, რომ პირველი ინფორმაცია 

მასწავლებლებმა სქემაში ჩართული კოლეგებისაგან მიიღეს. თუმცა მასწავლებელთა ნაწილი 

თვლის, რომ თავიდან ინფორმაცის სქემის შესახემ მწირი იყო და თანდათან ერკვევიან 

დეტალებში. ბათუმში სქემის შესახებ ინფორმაცია ასევე მიიღეს ტელევიზიის საშუალებით და 

ტრენერებიდან.  

სქემაში ჩართული პედაგოგების დაბნეულობას იწვევს ისიც, რომ სქემასთან დაკავშირებულ 

ტრენინგების ტრენერები სხვადასხვა ინფორმაციას აწვდიან მსმენელებს. „ორ ტრენინგს 

დავესწარით სქემაში, ერთი იყო ოთხ საათიანი, მეორე ოთხ დღიანი. ერთი ტრენერი გვეუბნება, 

რომ სკოლამ ჩაატაროს კონფერენცია და ეს გეთვლებათ, მეორე ამბობს, რომ კონფერენცია 

მხოლოდ განათლების სამინისტროს მიერ უნდა იყოს დაგეგმილი. არ შეიძლება რომ ან ეს 

ტრენერები ერთიანად დაატრენინგონ და ერთი ინფორმაცია მიაწოდონ, რომ ჩვენც ასე 

დაბნეულები არ ვიყოთ?“ (გორი, სქემაში ჩართული პედაგოგი). 

 

მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენლების თქმით, მასწავლებლებს შეუძლიათ დეტალური 

ინფორმაცია სქემის შესახებ მიიღონ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში 

ჩართვის გზამკვლევიდან. თუმცა მასწავლებლების უმრავლესობას ამგვარი გზამკვლევის შესახებ 

ინფორმაცია არ აქვს, მიუთითებენ, რომ საჭიროა მისი ყიდვა, ან ისინი, ვისაც აქვთ გზამკვლევი 

ამბობენ, რომ პასუხები მათ კითხვებზე იქაც კი ვერ იპოვეს.   

  

ზოგადად რომ შევაფასოთ, სქემის შესახებ ინფორმირებულებოს დონე პედაგოგებში დაბალია. 

პედაგოგების სტატუსის მიხედვით ხდება ინფორმაციის დონის გრადაცია: ყველაზე ცოტა 

ინფორმაცია აქვს არასერტიფიცირებულ პედაგოგებს, შემდგომ სერტიფცირებულ პედაგოგებს და 

შემდგომ სქემაში ჩართულ პედაგოგებს. თუმცა ეს უკანასკნელებიც უჩივიან ინფორმაციის 

სიმწირეს და მიღებული ინფორმაციების ერთმანეთთან შეუსაბამობას. სქემის შესახებ 

ინფორმაციის მიღების წყაროები არის შემდეგი: ინტერნეტი (ძირითადად ვებ–გვერდი 

www.mastsavlebeli.ge), კოლეგები, იშვიათად სკოლის ადმინისტრაცია, მასწავლებლის სახლი, 

ტრენერები, ტელევიზია. 

                                                           
1
 პედაგოგები თვლიან, რომ გზამკვლევი სქემაში ჩართულ პედაგოგებს უფასოდ უნდა დაურიგდეთ ან ვებ–

გვერდზე უნდა იყოს ატვირთული, რათა ზედმეტი ხარჯების გარეშე ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის.  

http://www.mastsavlebeli.ge/
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სქემის ზოგადი შეფასება 

სქემაზე მსჯელობისას პედაგოგებისა და ექსპერტებისაგან ძირითადად კრიტიკული შეფასებები 

ჭარბობდა. კრიტიკა ეხებოდა სქემის თითქმის ყველა ასპექტს, ხანგრძლივობას, გეგმის შედგენას, 

კომპონენტებს, თანაბარ ხელმისაწვდომობას და სამართლებრივ ასპექტებს. მოკლედ 

განვიხილოთ ისინი.  

 ბათუმში, არასერტიფიცირებული პედაგოგები მიუთითებენ, რომ 18 საათიანი სავალდებულო 

დატვირთვის პირობებში, სქემით გათავლისწინებული აქტივობების განხორციელება 

შეუძლებელია. გარდა ამისა, გორში პედაგოგები თვლიან, რომ პედაგოგმა ამდენ დამატებით 

აქტივობაზე რომ იფიქრობს, ის თავისთავად სწავლების ხარიხსს გააუარესებს. გორში 

სერტიფიცირებული პედაგოგების აზრით, სქემა თავისთავადი ღირებულების მატარებელი 

გახდა და ხელს არ უწყობს პადაგოგს თავისი პრაქტიკის გაუმჯობესებაში, სწორედ ამის გამო არ 

აქვთ მათ სქემაში ჩართვის მოტივაცია.  

მასწავლებელთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენლების აზრით, სქემის ამ ფორმით 

არსებობა სერტიფიცირების პროცესმა მოიტანა და თუ სერტიფიცირების პროცესში ცვლილებები 

შევა, მაშინ ასეთი დროში გაწერილი აქტივობების არსებობა აზრს დაკარგავს. თუმცა ისინი 

ხედავენ მასწავლებლების კვალიფიციურობის შემოწმების და მათი პროფესიული ზრდისათვის 

საჭირო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას. ექსპერტის (პედაგოგთა პროფესიული კავშირი) 

თქმით, სქემა არის უბრალოდ კრედიტების დაგროვების სისტემა, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს 

მასწავლებლის ვერც პროფესიულ ზრდას და ვერც მატერიალურ წახალისებას. მისი თქმით, 

სქემაში ჩართული პედაგოგი იქნება ორიენტირებული კრედიტების დაგროვებაზე და არა 

პედაგოგიური პროცესის კარგად წარმართვაზე. თბილისის არასერტიფიცირებული პედაგოგების 

ჯგუფს მაგალითად მოყავთ სამედიცინო სფეროში დაგეგმილი მსგავსი რეგულაციები, როდესაც 

უმცროსი ექიმები აგროვებდნენ კრედიტ ქულებს. მათი თქმით, ამ პროგრამამ არ გაამართლა და 

სავარაუდოდ არ გაამართლებს პედაგოგიურ სფეროშიც.  

სქემაში ჩართულობა დატვირთულია ბიუროკრატიული კომპონენტებით, რაც 

მასწავლებლებისათვის ფუჭი დროის კარგვა იქნება და რეალურად მას იმაზე მეტ დროს 

წაართმევს, ვიდრე მის პროფესიულ ზრდას შეუწყობს ხელს. რა თქმა უნდა მასწავლებლები 

გამოყოფენ ცალკეულ კომპონენტებს, მაგალითად ტრენინგებს (რომელთა ხარისხი უნდა 

გაუმჯობესდეს) ან ინტეგრირებულ გაკვეთილებს, რომლებიც მათი აზრით ხელს შეუწყობს 

პედაგოგების ზრდას, თუმცა ძირითადად სქემის და მისი კომპონენტების მიმართ კრიტიკულად 

განწყობილნი არიან. თბილისის სქემაში ჩართული პედაგოგები სქემასთან დაკავშირებულ 

ხარვეზად მიიჩნევენ იმას, რომ მასში აქცენტი ბიუროკრატიულ და წერილობით საქმიანობაზე 

არის გაკეთებული. „ზოგიერთ პედაგოგს შეუძლია ისე ლამაზად გააფორმოს და შეთხზას თავისი 

საქმიანობა, ისიც კი რაც არ გაუკეთებია. ყველას ამის ნიჭი არ გვაქვს და ამის გამო წამგებიან 

პოზიციაში ვხვდებით“ (თბილისი, ბიოლოგიის მასწავლებელი). იგივე აზრს იზიარებენ 

ექსპერტებიც: „მასწავლებელი, რომელსაც წერა არ ეზარება და შეუძლია ნებისმიერი წვრილმანი 

აღნუსხოს და ეს დოკუმენტად დადოს, მას მიენიჭება კრედიტი. მასწავლებელმა, კი რომელიც 

იმაზე ფიქრობს რამდენად კარგად მოამზადოს გაკვეთილი, გამოსცადოს ახალი მეთოდი, 
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ტრანსფორმაცია გაუკეთოს აპრობირებულ მეთოდს, კვლევა ჩაატაროს და ამაზე იფიქროს, 

შეიძლება ვერ მოიცალოს ამ ყველაფრის საწერად. ეს მასწავლებელი ისე არ ჩანს, როგორც 

პირველი, მასწავლებელი, რომელსაც კარგად შეუძლია რაღაცეების წერა“ (ექსპერტი-

გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი).  

მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლები ადასტურებენ იმას, რომ მასწავლებლების 

უმრავლესობა აპროტესტებენ ანგარიშების წერას და მასში განსაზღრვრული სიტყვების 

რაოდენობას. ექსპერტის (მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი) 

თქმით, ხშირად მასწავლებლებს არც უცდიათ ანგარიშის დაწერა და ყოველგვარი 

არგუმენტაციის გარეშე აპროტესტებენ ამ წესს. ექსპერტის (გამოცდების და შეფასების ეროვნული 

ცენტრი) თქმით კი, აქ პრობლემა სხვა რამეა. მასწავლებლის სახლმა უნდა დადოს მცირე 

ნიმუშები ანგარიშებისა: მაგალითად კვლევის, ტრენინგის, კონფერენციის და ამგვარად 

მასწავლებელს ეცოდინება რა ფორმით უნდა დაწეროს ანგარიში და არც შეეშინდება ამის.  

ექსპერტის (გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრი) აზრით, ეს მასწავლებლის სახლის 

მოვალეობაცაა, რადგან მან უნდა იზრუნოს მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე. 

როდესაც მასწავლებელი მსგავსს ნიმუშს წაიკითხავს ის უკვე მიხვდება რა სტანდარტების დაცვას 

და რა ქმედებების განხორციელებას ითხოვენ მისგან. განათლების ექსპერტის აზრით, 

სასურველია შეიქმნას სპეციალური შესავსები ფორმები და მისი შევსება მოსთხოვონ 

მასწავლებლებს, ვიდრე, ასე კატეგორიულად იყოს საუბარი 900 სიტყვაზე.  

აქტიური პოლემიკა გამოიწვია ექსპერტის (მასწავლებლის პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი) პოზიციამ, რომ მასწავლებლები ზარმაცები არიან და ეზარებათ ანგარიშების 

წერა. საპასუხოდ ექსპერტი (გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრი)  თვლის, რომ 

ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში პედაგოგის ანაზღაურება 400 ლარამდეა. ამიტომ კარგი 

პედაგოგები დაკავებულები არიან კერძო პრაქტიკით და მათ სქემაში აქტივობების 

განხორციელებას და 900 სიტყვიანი რეპორტების წერას ურჩევნიათ ბავშვები მოამზადონ და 

მატერიალური შემოსავალი მიიღონ. ექსპერტის (მასწავლებლის პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი) აზრით, სქემის დასახვეწად აუცილებელია პირველ რიგში სქემის 

პრაქტიკაში გამოცდა და შემდგომ მასწავლებლებთან ინტენსიური შეხვედრები, რომ მათი აზრის 

გათვალისწინება მოხდეს.  

სქემაში ჩართული პედაგოგები თვლიან, რომ სქემის ფარგლებში წინასწარი გეგმის შედგენა 

მიუღებელია, მით უფრო 7 წელზე გაწერილი. მათი აზრით, სასურველია მოიხსნას გეგმა, ან თუ 

დარჩება, მასწავლებელს ევალებოდეს 1 წლიანი გეგმის წარდგენა. „თუკი მაინც შემიძლია მე 

სქემის გეგმაში ცვლილების შეტანა, იყოს ღია, ეს ხომ ბევრ ბიუროკრატიულ ნაბიჯებს თავიდან 

აგვაცილებს?“ (გორი).  

ექსპერტების აზრით, მასწავლებელმა შეიძლება დააგროვოს 48 კრედიტი 8 წელიწადში, მაგრამ ის 

მაინც ვერ მიიღებს უმაღლესი მასწავლებლის წოდებას და მას ამისათვის 16 წელი სჭირდება. ეს 

კი იმას ნიშნავს, რომ 50 წლის მასწავლებლისათვის უმაღლესი კატეგორია მიუღწეველია, რის 

გამოც მათთვის სქემაში მონაწილეობა კარგავს  აზრს.  
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ექსპერტებისათვის დიდი კრიტიკის საგანია, ის რასაც სქემის ავტორები სქემის უპირატესობად 

თვლიან. კერძოდ ის, რომ სქემაში ჩართული ყველა მასწავლებელი (დამწყები და დიდი 

გამოცდილების მქონე) იწყებს თავიდან და არ ეთვლება წინა გამოცდილება. აქ კონკრეტულად 

საუბარია არა 20–30 წლის წინ შესრულებულ სამუშაოზე, არამედ უკანასკნელი 5 წლის 

განმავლობაში დაგროვილ მიღწევებზე: მაგალითად წიგნის ავტორობაზე: „ამით ახალგაზრდებს 

რეალურად კი არ ვახალისებთ, არამედ ვუკარგავთ ინტერესს. ანუ ისინი ხედავენ, რომ ადამიანმა 

შეიძლება იშრომოს, იღვაწოს და ერთ დღესაც ვიღაცას მოუვიდეს თავში მსგავსი სქემის შექმნა და 

ჩაუყაროს წყალში ყველაფერი რაც იქამდე უკეთებია“ ექსპერტი(გამოცდების და შეფასების 

ეროვნული ცენტრი) . სქემაში ჩართულ მასწავლებლებს არასწორად მიაჩნიათ ის, რომ მასალები 

მხოლოდ სქემაში ჩართვის მომენტიდან ითვლება. „სქემაში სექტემბერში ჩავერთე, არადა 

იანვარში გამოვეცი საგანმანათლებლო წიგნი, რომელიც არ მეთვლება იმიტომ, რომ 6 თვით ადრე 

გამოვიდა. წიგნი ბროშურა ხომ არ არის, რომ ყოველ ორ კვირაში გამოდიოდეს?“  სხვა პედაგოგი 

აცხადებს, რომ მას არ ეთვლება 1 თვის წინ გავლილი ტრენინგი, რაც თავისთავად უსამართლოა.  

პედაგოგებს რჩებათ ისეთ შთაბეჭდილება, რომ მასწავლებელთა სახლში სქემის ავტორებმა 

ყველაფერს მოხვიეს ხელი და ჩაყარეს სქემაში. სქემამ რომ იმუშაოს, ყველა კომპონენტი უნდა 

იყოს კარგად გააზრებული მასწავლებლის კველიფიკაციის გამოვლენასთან, მასწავლებლისათვის  

ხელმისაწვდომობასთან და სხვადასხვა საგნის, კლასის პროგრამასთან და სხვადასხვა სკოლის 

ტიპთან. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემას პედაგოგები ნეგატიურად აფასებენ. 

მათ ნეგატიურ განწყობას განაპირობებს სქემით გათვალისწინებული აქტივობებისთვის 

მინიჭებული ქულების სიმცირე და წინსვლის უპერსპექტივობა. პედაგოგების აზრით, სქემა სხვა 

ქვეყნის ნიმუშიდან პირდაპირაა გადმოღებული და აუცილებელია მისი საქართველოს 

მასწავლებლებზე შესაბამისად ადაპტირება და დახვეწა. – „პირადად მე ძალიან სკეპტიკურად 

ვუყურებ სქემას. და დარწმუნებული ვარ, ერთადერთი, რასაც ეს სქემა გვაძლევს არის ის, რომ 

გავიგოთ ახალი, განათლების სისტემაში მიმდინარე საკითხებზე. სქემის დადებითი მხარე არის 

ინფორმაციის მიღება, ვტრიალებთ განათლების სისტემაში, სიახლეებს გვაცნობენ, ვნახულობთ 

ერთმანეთს. აი, მაგალითად ორი კვირის წინ ტრენინგზე ვიყავი და სიახლეები გავიგე.“ 

პედაგოგის გამოთქმულ ამ მოსაზრებას დისკუსიაში მონაწილე სხვა პედაგოგებიც იზიარებენ.  

მასწავლებელთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი, მიუთითებს სქემის კიდევ ერთ 

ხარვეზზე, რომელიც მასწავლებლის შრომით უფლებას ლახავს (მეშვიდე მუხლის მეშვიდე 

ქვეპუნქტი): „კატეგორიისათვის საჭიროზე ნაკლები რაოდენობის კრედიტების დაგროვების 

შემთხვევაში მასწავლებელი კარგავს კატეგორიას და ჩამოქვეითდება ერთი კატეგორიით.“ ამ 

შემთხვევაში გაურკვეველია, რატომ უნდა დაკარგოს პედაგოგმა წინა მოპოვებული კატეგორია, 

ანუ უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებლისათვის საჭირო კრედიტები ვერ დავაგროვე და 

ვქვეითდები სერტიფიცირებული მასწავლებლის კატეგორიაზე. ასევე ხარვეზია მეშვიდე მუხლის 

მეექვსე ქვეპუნქტში – „მასწავლებლის თითოეული კატეგორიის კრედიტების მიღწევის შემდეგ 

კრედიტების ათვლა იწყება თავიდან“ – თუ მე ვარ პირველი კატეგორიის პედაგოგი და მინდა 

გავხდე უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი, 42 კრედიტის დაგროვება რატომ უნდა დაიწყოს 

ნულიდან და რატომ არ უნდა მოხდეს უკვე დაგროვილ კრედიტებზე დაშენება? მე ხომ ეს 

კრედიტები შრომით მოვიპოვე?! და კიდევ მეექვსე მუხლის მეექვსე ქვეპუნქტი: „საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი უფლებამოსილია მასწავლებელთა პროფესიული 
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განვითარების სქემით განსაზღვრული კატეგორია მიანიჭოს ვადაზე ადრე ღვაწლმოსილ 

მასწავლებელს.“ ეს შერჩევა როგორ შეიძლება იყოს ობიექტური? არც სქემა და არც განათლების 

კანონი არ იცნობს ღვაწლმოსილი პედაგოგის განმარტებას. ჩვენ ძალიან ბევრ ღვაწლმოსილ 

პედაგოგს ვიცნობთ, მაგრამ ამ პედაგოგებიდან რომელს შეარჩევს მინისტრი და რა კრიტერიუმით 

უნდა იყოს გამჭვირვალე.“ (ექსპერტი). გარდა ამისა, იგივე ექსპერტები თვლიან, რომ სქემაში 

ჩართვა არასერტიფიცირებულ პედაგოგსაც უნდა შეეძლოს: „თუ ვამბობთ, რომ სქემა 

პროფესიულ განვითარებაზეა ორიენტირებული, მაშინ რატომ არ უნდა შეეძლოს 

არასერტიფიცირებულ მასწავლებელს მასში ჩართვა?  ექსპერტები სქემას განიხილავენ ასევე 

ეთნიკურ არაქართველ პედაგოგებთან მიმართებაში. მიუხედავად იმისა, რომ თვლიან, რომ 

სახელმწიფო ენა ყველა საჯარო სკოლის პედაგოგმა უნდა იცოდეს, ისინი ფიქრობენ, რომ სქემამ 

უნდა გაითვალისწინოს ის რეალობა რაც გვაქვს და საშუალება მისცეს არაქართველ პედაგოგებს 

განახორციელონ აქტივობები და ჩაერთონ სქემაში.  

ექსპერტის (მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი) აზრით, სქემა 

შეიძლება იყოს სერტიფიცირების ალტერნატივა. სერტიფივირება არ ნიშნავს მხოლოდ 

გამოცდაზე გასვლას, ეს ემსახურება მასწავლებლის პროფესიაში შესვლას. სერტიფიცირების 

გამოცდის დანიშნულება რეალურად იყო მასწავლებლების გათანაბრება, ანუ იმ მასწავლებლების 

ცოდნის ამაღლება, რომლებსაც საერთოდ არ ჰქონდათ პედაგოგიური განათლება. ამის შემდგომ 

მათთვის შემოქმედებითი თავისუფლების მიცემა, რომელიც გამოვლინდება სხვადასხვა 

აქტივობების განხორციელებაში, პედაგოგიური კვლევის ჩატარებაში, პროექტების შექმნაში, 

გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტებია მასწავლებლების პროფესიული ზრდის 

საქმეში.  

სქემაში ჩართული პედაგოგების თქმით, აუცილებელია სამინისტრომ და მასწავლებელთა 

სახლმა ითანამშრომლოს სქემაში ჩართულ პედაგოგებთან, მოისმინოს მათგან კრიტიკული 

შეფასებები, მათ პრობლემები და შესაბამისი ცვლილებები გაატაროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

სქემაში ჩართული პედაგოგების ერთი ჯგუფი უარს აცხადეს სქემის ფარგლებში აქტივობების 

განხორციელებაზე. დისკუსიაში მონაწილე ერთ-ერთი პედაგოგი სქემაში ჩართვისგან თავს 

შეიკავებდა - „იმიტომ, რომ ისე მოვიდა ეს ინფორმაცია რესუსრს ცენტრისგან და ისე უცებ მოხდა 

სიის შედგენა, რომ ვერც კი მოვახერხეთ გაცნობიერება. მე შევეცადე აქტივობების შესრულება 

უფრო მომდევნო წლებისთვის გადამედო იმიტომ, რომ არ მეცალა. შემდეგ როცა დეტალურად 

გავეცანი კრედიტების დაგროვების პირობებს დავფრთხი, იმიტომ, რომ არ ვიცოდი რამდენად 

იყო შესრულებადი.“ (ბათუმი)  ფოკუს ჯგუფში მონაწილე სხვა მასწავლებელი დღეს რომ 

იღებდეს გადაწყვეტილებას, სქემაში მაინც ჩაერთვებოდა, ვიანიდან ინფორმაცია აქვს უკვე, რომ 

სქემის გამარტივება იგეგმება და ამასთან - „კრედიტებს თუ ვერ მივიღებთ ამისთვის არავინ 

დაგვაპატიმრებს,  გამოცდილებას მაინც მივიღებ და ამიტომ ისევ ჩავერთვებოდი“ (ბათუმი).  

ფოკუს ჯგუფების მონაწილე პრაქტიკოსი პედაგოგები ითხოვენ სქემის შესახებ პედაგოგებთან 

დიალოგის გამართვას და სქემის მოდიფიცირებაში მათ ჩართვას. ექსპერტი (გამოცდებისა და 

შეფასების ეროვნული ცენტრი) სქემასთან დაკავშირებით ყვება თავის გამოცდილებას: „მე 

პირველივე ნაკადში ვიყავი, ვინც სერტიფიცირების გამოცდაზე გავიდა. საკმაოდ მაღალი 

ქულები ავიღე. შემდგომ დაგვპატიჟეს შეხვედრაზე, რომელზეც მოლოდინებით მივდიოდით, 

რომ შეგვაქებდნენ და შემდგომი პროცესის დაგეგმვაში მივიღებდით მონაწილეობას. შექება კი 
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არა, ხელები გვიქნიეს, რომ ჩვენ ვართ ნულოვანი კატეგორია, რომ ყველაფრის ათვლა ეხლა 

იწყება და ყველაფერი რაც იყო წარსულს ჩაბარდა. არავითარი განხილვა სქემასთან 

დაკავშირებით იქ არ ყოფილა. როდესაც არ არის თანამონაწილეობის განცდა, იქ არც მოტივაცია 

არ გაქვს, რომ ჩაერთო ან რამე აკეთო.“  

მოკლედ რომ შევაჯამოთ პედაგოგებისა და ექსპერტების აზრი სქემასთან დაკავშირებით ასეთია: 

მსგავსი ფორმით სქემის არსებობას მასწავლებლების და ექსპერტების უმრავლესობა 

გამორიცხავს. მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლების აზრით, ეს ეტაპი საჭირო იყო, როგორც 

პილოტირების ეტაპი და მიღებული შედეგებით შესაძლებელია სქემის მოდიფიცირება. სქემის 

თაობაზე უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ის ვერ უზრუნველყოფს მასწავლებლის მთავარი 

საქმიანობის ანუ სკოლაში, საგაკვეთილო პროცესში მოღვაწეობის განვითარებას. მიუხედავად 

იმისა, რომ კვლევაში მონაწილეთა უმრავლესობა სქემის მრავალფეროვან კომპონენტებს სქემის 

უპირატესობად მიიჩნევს, ბევრი კომპონენტი მასწავლებლისათვის მეცნიერულ საქმიანობად 

აღიქმება. მასწავლებლების აზრით სქემაში აქტივობების განხორციელება რთულია, 

განსაკუთრებით 18 საათიანი დატვირთვის პირობებში. ეს გამოწვეულია იმითაც, რომ 

აქტივობებისათვის მინიჭებული კრედიტები მცირეა და ძალიან ბევრი აქტივობის 

განხორციელება უხდება პედაგოგს, რამაც შეიძლება მისი საგაკვეთილო პროცესიდან მოწყვეტა 

გამოიწვიოს. სქემასთან დაკავშირებით ასევე განიხილება მისი ბიუროკრატიულობა, გეგმის 

წინასწარ გაწერის ხარვეზულობა, წინა მიღწევების, თუნდაც სამი ოთხი წლის მიღწევების 

გაუთვალისწინებლობა.სქემასთან მიმართებაში არის სამართლებრივი პრობლემები: 

კრედიტების ვერ დაგროვების შემთხვევაში მასწავლებლის ერთი კატეგორიით ჩამოქვეითება, 

კატეგორიის მიღებისას კრედიტების განულება და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

მიერ ღვაწლმოსილი პედაგოგისათვის კატეგორიის მინიჭების უფლება. ამის გარდა, სქემა ვერ 

ითვალისწინებს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ინტერესებს და პერიფერიებისა 

და მაღალმთიანი სოფლების მასწავლებლებისათვის აქტივობებში ჩართვის ცენტრთან 

შესაბამისობაში თანაბარ შესაძლებლობას.  

სქემაში ჩართვის მოტივაცია 

არასერტიფიცირებული მასწავლებლები თვლიან, რომ სქემა მოითხოვს მრავალ აქტივობას და 

ამის განხორციელებას ურჩევნიათ 8 წლის შემდგომ კვლავ გავიდნენ სასერტიფიკაციო 

გამოცდებზე. სქემაში ჩართვის მოტივაციად ორივე რეგიონის არასერტიფიცირებული 

პედაგოგები ანაზღაურებას მიიჩნევენ. თუმცა მსჯელობის პროცესში (მას შემდეგ, რაც 

წავიკითხეთ სქემით გათვალისიწნებული აქტივობები), აშკარა იყო, რომ მოტივაცია გაიზარდა 

და მათ უფრო მეტად გამოთქვეს მზაობა სამომავლოდ სქემაში ჩართვაზე, თუ ამას მოყვება 

ფინანსური დაინტერესება და მასწავლებლის კატეგორიიის მინიჭება. გარდა ამისა, სქემით 

გათვალისწინებული აქტივობების წაკითხვის შემდგომ, მათ აღნიშნეს, რომ ამ აქტივობებიდან 

ნაწილს ისინი მაინც აკეთებენ. პედაგოგები მაინც მიანიშნებენ, რომ სქემაში ჩართულობა 

მოითხოვს მეტ დროს მასწავლებლისგან და კერძო პრაქტიკით დატვირთული 

პედაგოგებისათვის სქემაში ჩართვა (თუ ის მატერიუალურ სარგებელს არ მოუტანს) უნაყოფო 

იქნება: „გულახდილათ რომ გითხრათ, ეხლა სამინისტრომ რომ მითხრას, რომ ეხლანდელ 

ხელფასზე 500 ლარს დამიმატებს, დავრჩები სკოლაში 4 საათამდე, სქემაშიც ჩავერთვები და 
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ყველა აქტივობას განვახორციელებ. მაშინ კერძო პრაქტიკით აღარ დავკავდებით. გადახედოს 

სამინისტრომ ჩვენი ოჯახების მდგომარეობას. რეგიონში ისე გამოდის, რომ მასწავლებლები 

ძირითადი შემომტანები არიან ოჯახებში. როგორ წარმოუდგენიათ ამ ანაზღაურებით როგორ 

უნდა ვიარსებოთ, მით უფრო კიდევ დამატებით აქტივობებზე ვიფიქროთ“ (გორი, 

სერტიფიცირებული პედაგოგი). იგივე პოზიცია ფიქსირდება ბათუმში, სერტიფიცირებულ 

სქემაში ჩაურთველ პედაგოგებთან: „არ ვიცი თუ რამდენად რეალურია, ღირს თუ არა ჩიტი 

ბრდღვნად  40-50 ლარისთვის?! ჩვენ ისედაც ვატარებთ ღია გაკვეთილებს, კონფერენციებსა და 

სხვა აქტივობებს და სქემაში თუ არ ვიქნები ჩართული შემიძლია ისედაც გავაკეთო.“ ამ 

მოტივაციების გარდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოტივაცია ინფორმირებულობა იყო - „სქემაში 

ჩართული მასწავლებლები მაინც უფრო მეტად ინფორმირებულები არიან სიახლეების თაობაზე 

ვიდრე ჩაურთველები, ჩვენ მეტად ვესწრებით ტრენინგებს და მეტად ვუზიარებთ გამოცდილებას 

ერთმანეთს, პასუხისმგებლობაც უფრო მეტი გვაქვს.“ 

სქემაში ჩაურთველი სერტიფიცირებული პედაგოგები ახსენებენ სხვა პედაგოგების შემთხვევებს, 

როდესაც სქემაში ჩართული პედაგოგები კარგად გაერკვნენ დეტალებში და ბევრ სირთულეებს 

წააწყდნენ. ამიტომ მათ სურვილი არ აქვთ სქემაში ჩართვის: „მე ორი კვირა დამჭირდა 

სერტიფიცირების გამოცდის მომზადებისათვის, ტრეინიგებიც გავიარე. ხოდა რვა წლის 

შემდეგაც გავაკეთებ იგივეს. ამდენი წინასწარ რატომ უნდა ვიწვალო?“   

სერტიფიცირებული პედაგოგების აზრით, მასწავლებლის ხარისხი და სერტიფიცირების 

ალტერნატივა ნამდვილად არ არის საკმარისი მოტივაცია სქემაში ჩასართველად.  

თბილისში, სქემაში ჩართული პედაგოგების სქემაში ჩართვის მოტივაცია არის რამოდენიმე: 1. 

სერტიფიცირების გამოცდაზე არ გასვლა: „მე პირველივე წელს გავედი სერტიფიცირების 

გამოცდაზე. მაშინ არც ტრენინგები არ იყო და არც ზუსტი ინფორმაცია. პატარა ასაკის არ ვარ და 

ძალიან ვინერვიულე. ვაცნობიერებდი, რომ სერტიფიცირება აუცილებელია, მაგრამ იმასაც 

ვფიქრობდი, რომ ვერ ჩავაბარო, მერე რა პირით შევიდე საკლასო ოთხშითქო. ამიტომ აღარ მინდა 

იგივე განცდები დამეუფლოს“; 2. ინტერესი, რომ ცვლილებებს ფეხი აუწყო და განვითარდე;  

სქემის გააზრების გარეშე სქემაში ჩართული პედაგოგები ამბობენ, რომ სქემაში აქტივობებს აღარ 

განახორციელებენ, რადგან ეს ყველაფერი მოუწესრიგებელი და მათთვის ხელმიუწვდომელია. 

სქემაში ჩართვის მოტივაცია იქნება სქემის გამართვა, მასწავლებლის ხარისხის მინიჭება და 

მასწავლებლის კატეგორიაზე შესაბამისი ანაზღაურების მიბმა.  

გორში, სქემაში ჩართული პედაგოგები ძირითად მოტივაციად პროფესიულ ზრდას ასახელებენ 

და მატერიალურ დაინტერესებას. საუბარში ასევე წამოიწია სერტიფიცირების ალტერნატივის 

თემამ. გორში ერთ–ერთ პედაგოგს შემდეგი მოსაზრება გააჩნია: „ჩემთვის ყოვლად მიუღებელია 

ის, რომ პედაგოგი მხოლოდ ამ გამოცდაზე იყოს დამოკიდებული და მასწავლებლის სასკოლო 

მოღვაწეობა სრულიად მოწყვეტილია მის შეფასებას. მე ვეძებდი იმ გზას, რომლითაც 

მასწავლებელი გამოცდის გარეშეც შეფასდებოდა. სწორედ ასეთ გზაა სქემა, რომლითაც მე 

კვალიფიკაციასაც ავიმაღლებდი და ერთ გამოცდაზე არ ვიქნებოდი დამოკიდებული. თუმცა 

სქემის მიმართაც გამაჩნია რაღაც შენიშვნები“ (გორი, სქემაში ჩართული პედაგოგი). სხვა 

პედაგოგის თქმით, „როდესაც მასწავლებლები კარგ პროდუქტს ვდებთ და ბევრს ვმუშაობთ, 
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გვინდა, რომ ეს ნაშრომი ვიღაცამ დაინახოს და ეს არის ერთ–ერთი საშუალება, რომლითაც 

მასწავლებლის ზედატვირთვა და კარგი მუშაობა აისახება“ (გორი, სქემაში ჩართული პედაგოგი). 

გორში სქემაში ჩართული პედაგოგები განსხვავებით, თბილისში სქემაში ჩართული 

პედაგოგებისაგან, თავის გადაწყვეტილებას სქემაში ჩართვასთან დაკავშირებით არ ნანობენ და 

ამბობენ, რომ დღესაც ჩაერთვებოდნენ სქემაში, ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული რომ არ 

ქონდეთ.  

გორში, სქემაში ჩართული პედაგოგები თვლიან, რომ სქემის კომპონენტები უზრუნველყოფს 

იმას, რომ მასწავლებელი როგორც პედაგოგი გაიზარდოს და გააუმჯობესოს მისი მუშაობის 

ხარისხი: „მე ორი წელია მყავს უნარშეზღუდული ბავშვი, რომელსაც სქემაში ჩართვამდე 

ვეხმარებოდი და ვუდგენდი სპეციალურ პროგრამას. თუმცა, როდესაც სქემაში ჩავერთე იგივეს 

ვაგრძელებ და ეს როგორც პედაგოგს მეტ მოტივაციას მაძლევს და ჩემი ხარისხიც იზრდება“ 

(გორი, დაწყებითი კლასების პედაგოგი).  

ექსპერტების აზრით, რომლებიც სქემის პირველ ვერსიაზე მუშაობდნენ, სქემის მთავარი მიზანი 

იყო მასწავლებლის პროფესიაში შესვლა და მისი კარიერული ზრდის უზრუნველყოფა. ამ 

თვალსაზრისით სქემას უნდა გაეთვალისწინებინა ის წინაპირობა, რომ სკოლის დირექტორი 

სკოლის შიგნით პროფესიულად გაზრდილი კადრი უნდა გამხდარიყო. სქემის კონცეფცია 

შეიქმნა სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარების შედეგად. თავად მასწავლებლის სახლი უნდა 

ყოფილიყო არა მხოლოდ ტრენინგების მიმწოდებელი, როგორც დღეს არის, არამედ 

მარეგულირებელი მასწავლებლის პროფესიული ზრდის. ექსპერტების აზრით, შემდგომ სქემა 

გახდა უფრო ხისტი. ექსპერტების აზრით, სქემაში ჩართვის მოტივაცია გაიზრდება იმ 

შემთხვევაში, თუკი ისინი დაუბრუნდებიან საწყის წერტილს და უზურნველყოფენ სქემის 

გავლის შემთხვევაში, მასწავლებლების მატერიალურ წახალისებას და კარიერული ზრდა 

გახდება უწყვეტი.  

მოკლედ რომ შევაჯამოთ, სქემაში ჩართული პედაგოგების მთავარი მოტივაცია არის 

სერტიფიცირების გამოცდაზე არ გასვლა. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც გარდა 

სერტიფიცირების გამოცდისა, მოტივაციად ფიგურირებს მასწავლებლების ინტერესი და მათ 

მიერ გაწეული შრომის დაფასება. არის შემთხვევები, როდესაც პედაგოგები თვლიან, რომ სქემაში 

აქტივობების განხორციელებას, ისევ ურჩევნიათ 8 წლის შემდგომ სერტიფიცირების გამოცდის 

ჩაბარება. სქემაში ჩართული პედაგოგების განწყობები მთავარი დეტერმინანტია სქემაში 

ჩაურთველი და არასერტიფიცირებული პედაგოგებისათვის, რათა უარი განაცხადონ სქემაში 

ჩართვაზე. ისინი მხოლოდ ორ შემთხვევაში ჩაერთვებიან სქემაში, თუ ის გამარტივდება და 

სქემაში ჩართვით ისინი მნიშვნელოვან მატერიალურ ანაზღაურებას მიიღებენ. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში მათ ურჩევნიათ კერძო პრაქტიკით დაკავდნენ, ვიდრე დრო სქემის აქტივობების 

განხორციელებას დაუთმონ.  
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სქემის კომპონენტები  

ექსპერტების აზრით, სქემის დადებით მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მასში არის 

მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი ჩამონათვალი, რაც თავისთავად მასწავლებელს დიდ 

არჩევანს აძლევს, თუმცა ასევე სასურველი იქნება დაიტოვოს მცირედი ადგილი თავისუფალი 

აქტივობისათვის, ანუ აქტივობებს მიეწეროს და ა.შ.. თუმცა, აქვე აღნიშნავენ ექსპერტები, რომ 

სქემის ბევრი კომპონენტი დისკრიმინაციულია, რადგან ყველა მასწავლებელს მასზე ხელი არ 

მიუწვდება.  

ექსპერტის (პედაგოგთა პროფესიული კავშირი) თქმით, სქემის შემადგენელი კომპონენტები 

მასწავლებლის სამეცნიერო მუშაობაზე ორიენტირებას ახდენს, რაც არ არის აუცილებელი. 

„შეიძლება ძალიან კარგი პედაგოგი იყოს, მაგრამ არ წერდეს სახელმძღვანელოს, არ წერდეს 

სტატიებს, არ ატარებდეს კვლევებს. ამიტომ ,საჭიროა ყურადღების გამახვილება მასწავლებლის 

მუშაობის პროდუქტზე, ანუ მოსწავლის მიერ მიღებულ ცოდნაზე. მოსწავლის ცოდნის შეფასება 

კი შესაძლებელია მოხდეს საატესტატო და ეროვნულ გამოცდებზე. გარდა ამისა, იგივე ექსპერტი  

საჭიროდ მიიჩნევს სქემაში აქტივობების დაყოფას პირველი და უმაღლესი კატეგორიის 

პედაგოგისათვის. მისი თქმით პირველი კატეგორიის პედაგოგისათვის უფრო მეტი შეფასებები 

და პრაქტიკული აქტივობები უნდა იდოს, ხოლო უმაღლესი კატეგორიის პედაგოგისათვის 

უფრო მეტად სამეცნიერო (მაგ, წიგნის, სტატიის გამოქვეყნება, სამეცნიერო კონფერენციის 

ჩატარება, კვლევის ჩატარება და ა.შ.). 

ექსპერტების შეფასებით, სქემა არის ელიტური. ელიტურობაში ისინი გულისხმობენ აქტივობებს, 

რომლებზეც ხელი არ მიუწვდება მასწავლებელთა გარკვეულ კატეგორიას. მაგალითად, 

საერთაშორისო ოლიმპიადაში გამარჯვება. „უბრალო სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, 

მათემატიკაში ძირითადად იმარჯვებენ სამი სკოლის მოსწავლეები. ჰუმანიტარულ სფეროში კი 

სულ არ არსებობს საერთაშორისო ოლიმპიადები. ასეთი ტიპის აქტივობები უნდა მოშორდეს 

სქემას. შესაძლებელია რომელიღაც რაიონის მასწავლებელი  იყოს ძალზე ეფექტური, ვიდრე 

ძლიერი თემის მასწავლებელი, რომლის მოსწავლეებს შეუძლიათ გარკვეული ხარჯები გასწიონ, 

წავიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში“ ექსპერტი (სამოქალაქო 

განვითარების ინსტიტუტი). ოლიმპიადებთან დაკავშირებით კომენტარი აქვს ასევე 

მასწავლებელთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენელს. „შეიძლება მასწავლებელმა ძალიან 

ბევრი იშრომა, ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად მოამზადა მოსწავლე, მაგრამ მოსწავლემ ვერ 

გაიმარჯვა ოლიმპიადაში. შეიძლება ეს იყოს მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმი და ამით 

ვიმსჯელოთ მის მაღალკვალიფიციურობაზე? მეორე თემა კი ისაა, რომ ადგილობრივი და 

საერთაშორისო ოლიმპიადები ერთიდაიგივე კრედიტით ფასდება, რაც არასწორია.“  

ოლიმპიადებთან დაკავშირებით ექსპერტებმა გამოთქვეს აზრი, რომ ასევე საჭიროა მოხდეს 

ბავშვების კონფერენციების დამატება, როდესაც ბავშვი შემოქმედებითად მუშაობს. 

მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლის თქმით ეს შეიძლება „გავიდეს პროექტებში“. ამ ფრაზამ 

სხვა მონაწილეებს შორის გამოიწვია გაღიზიანება: ერთი მხრივ რატომ არ არის ეს ყველაფერი 

ნათლად გაწერილი და მეორეს მხრივ, ფრაზა „გავა“ მიუთითებს იმაზე, თითქოს ვიღაც ცუდი 

მოსწრების მოსწავლე იყოს და ნიშანს ძლივს უნდა იღებდეს.    
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მენტორობასთან დაკავშირებით გამოითქვა მოსაზრება, რომ დანამატი მცირეა და იყო 

შემთხვევები, როდესაც მასწავლებლებმა მაძიებელთან მუშაობაზე უარი თქვეს, რადგან კერძო 

პრაქტიკით უფრო მეტ ანაზღაურებას იღებდნენ. პედაგოგთა ნაწილი თვლის, რომ მენტორად 

მუშაობა საერთოდ არ უნდა იყოს კრედიტის მიღების კრიტერიუმი, რადგან პედაგოგი 

(მართალია მცირეს, მაგრამ მაინც) ამ საქმიანობაში ანაზღაურებას იღებს. სქემაში ჩართული 

პედაგოგი თვლის, რომ მენტორობისთვის მინიჭებული კრედიტები მცირეა. „მოდით სრულიად 

იურიდიულად მივუდგეთ. ბოლონიის პროცესის მიხედვით, 25 საათი არის 1 კრედიტი. 

მასწავლებელი მუშაობს 8 თვე, კვირაში 9 საათი. არის თუ არა ეს ჩემი უფლების დარღვევა? 30 

საათზე ერთი კრედიტიც რომ ვიანგარიშოთ, ეს წლის განმავლობაშ მინიმუმ 4 კრედიტია. გორში, 

სქემაში ჩართული პედაგოგების აზრით, ის ფაქტი, რომ დამწყებ მასწავლებელს შეუძლია 

სერტიფიცირების გამოცდაზე გასვლის შემდეგ მაძიებლობის გარეშე დაიწყოს მასწავლებლად 

მუშაობა, გამოიწვევს მენტორობა–მაძიებლობის პრაქტიკის გაუქმებას, რადგან აღარ იქნებიან 

მაძიებლები, რაც თავისთავად ცუდია, რადგან მაძიებლობის დროს დამწყები მასწავლებელი 

ითვისებს პედაგოგიურ უნარ-ჩვევებს, რაც მხოლოდ სერტიფიცრების გამოცდებით 

მიუღწეველია. ექსპერტების შეფასებებით, მაძიებლობის ინსტიტუტს სერიოზული საფრთხე 

შეუქმნა სერტიფიცირების პროცესმა და დამწყებ მასწავლებლებს ყოველთვის ურჩევნიათ 

გამოცდის ჩაბარება, ვიდრე მაძიებლობის პროცესის გავლა, რაც უარყოფითად აისახება მისი, 

როგორც მასწავლებლის კვალიფიკაციაზე.  

ბათუმში, სქემაში ჩართული პედაგოგების თქმით, დღესდღეობით მაძიებლების სერიოზული 

დეფიციტია, მათი თქმით ცოტა ვინმეს თუ სურს მაძიებლობა. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ  

საქართველოში მასწავლებლის პროფესია არა არის პრესტიჟული იმის გამო, რომ დაბალ 

ანაზღაურებადია. – „მე დავრეგისტრირდი მენტორად წელს, მაგრამ მაძიებელი ჯერ-ჯერობით არ 

ჩანს.“  კრედიტები, რომელიც მენტორობისთვის არის განკუთვნილი მასწავლებლების თქმით 

მიზერულია - „მენტორობა იცით რა არის? სამი მოსწავლე როცა გყავთ, რომელმაც არაფერი არ 

იცის. მე უარი ვთქვი, მაგის ნერვები სადა მაქვს მეთქი, ჯერ როგორი მეტყველება აქვს, ძალიან 

დიდი ბოდიში, საგნის ცოდნა არ მოიკითხოთ, რამდენად იცნობენ მეთოდებს და აქტივობებს და 

ამისთვის ერთი კრედიტი ხალხნო?!“ 

ტრენინგი, როგორიც სქემის ერთ–ერთი კომპონენტი, მასწავლებელთა უმრავლესობას მოსწონს, 

თუმცა აქ  დგას ტრენერის საკითხი და მასწავლებლების ჩართულობა. მასწავლებლების თქმით, 

თუ მასწავლებლები აქტიურად არ მონაწილეობენ ტრენინგში ეს თავად ტრენერის ბრალია: 

შეიძლება ტრენერი არ არის კვალიფიციური, არ იყენებს მიდგომებს, რომლითაც მასწავლებლებს 

დააინტერესებს, არ ამუშავებს ჯგუფში მონაწილეებს. ძირითადად ის ტრენინგები, რომლებიც 

უკანასკნელ ხანებში ტარდება სემინარების ფორმატითაა და მასწავლებლებს მხოლოდ 

მსმენელის მდგომარეობაში აყენებს.  ტრენინგებთან დაკავშირებით მასწავლებელთა 

უმრავლესობა აპროტესტებს დასაწერი ტექსტის მოცულობას: „დღეს არავის უკვირს საუბარში ან 

ნაწერში სიტყვების რაოდენობა. მთავარია რა აზრი დევს მასში. შეიძლება ადამიანმა მოკლე 

ტექსტში ინფორმაცია მეტი ჩადოს, ვიდრე გააკეთოს სიტყვების რახარუხი. ამიტომ არასწორად 

მიმაჩნია ანგარიშების ზომების დაწესება, ცნობა იმის შესახებ, რომ ვმონაწილეობდი ტრენინგში 

სრულიად საკმარისი უნდა იყოს. იქნებ მე თვითონ ვიყავი ტერინინგზე მომხსენებელი და კიდევ 

მე ვწერო ანგარიში?“ (ბუნებისმეტყველების პედაგოგი) ის არგუმენტი, რომ ტრენინგებში ჩართვა 
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მასწავლებლების გასააქტიურებლად არის, პედაგოგებისათვის მიუღებელია: 1. ტრენინგი 

თავისთავად ინტერაქციაა და მასწავლებლები ვერ იქნებიან ჩაურთველები; 2. თუ მასწავლებელი 

არ არის ჩართული, ეს თავად ტრენერის პრობლემითაა გამოწვეული. ესე იგი იმდენად 

არასაინტერესოდ ატარებს ტრენინგს, რომ მასწავლებლებს არ უჩნდებათ მონაწილეობის 

სურვილი“. გორში, სქემაში ჩართული სკოლის დირექტორის თქმით, სავალდებულო ანგარიშის 

დიდი მოცულობის გამო, მასწავლებლები ტრენინგზე სხედან და სიტყვა სიტყვით იწერენ 

რაღაცეებს და რეალურად არ არიან ჩართული და ვერ იაზრებენ ამ ყველაფერს, რის გამოც 

ტრენინგი თავის აზრს კარგავს: „მასწავლებლებს ისე მობეზრდათ ეს პროცესი, რომ როცა 

ვეუბნები მასწავლებლებს ტრენინგია და დაესწარითთქო, მეუბნებიან არ მინდა ანგარიშის წერა 

და მირჩევნია 8 წლის შემდგომ გამოცდაზე გავიდეო. მასწავლებლებმაც ეშმაკობა ისწავლეს, 

მიდიან და ესწრებიან კონფერენციას, იქედან მოაქვთ მასალები და იღებენ კრედიტს, ეს უფრო 

იოლი გზა გამოდის მათთვის.“  

ანგარიშის ზომა პრობლემურია ასევე სხვადასხვა საგნების პედაგოგებისათვის. „თბილისში 

დავესწარი მასტერკლასს, რომელშიც განვიხილეთ კონკრეტული მათემატიკური მასალა. 1000 

სიტყვა საერთოდ არ თქმულა იქ და ანგარიშში ფორმულები დავუწერო?“ (გორი, სქემაში 

ჩართული პედაგოგი). სქემაში ჩართული პედაგოგების აზრით, ასევე არსწორია ის, რომ 

განათლების სამინისტროს ეგიდით ჩატარებულ ტრენინგებში მონაწილეობა უფრო მეტი 

კრედიტით ფასდება. მასწავლებლები იხსენებენ კონკრეტულ შემთხვევებს, როდესაც 

მასწავლებლის სახლში მოსმენილი ტრენინგი უსარგებლო იყო, და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული ძალზე ნაყოფიერი. გორში, სქემაში ჩართული 

პედაგოგები კატეგორიულად ითხოვენ სიტყვების გაუქმებას. სქემაში ჩართული პედაგოგები 

მიუთითებენ, რომ საგნობრივი და უნარების ტრეინიგებს შორის განსხვავება იყო და მათ არ 

იცოდნენ სასერტიფიკატო გამოცდებში რომელი ვერსიით უნდა ეხელმძღვანელათ. მათი თქმით, 

ტრენერი ისე უნდა იყოს  მომზადებული, რომ პასუხგაუცემელი კითხვები არ უნდა დატოვოს, 

რაც ხშირად ხდება. ამიტომ მასწავლებლები თვლიან, რომ უნდა ამაღლდეს ტრენერების დონე და 

სასწავლო მასალა უნდა იყოს უნიფიცირებული და ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვანილი. 

რეგიონების მასწავლებლები მადლობელი არიან მასწავლებლის სახლის, რომლებმაც 

გამოცდებისათვის კარგად მოამზადა მასწავლებლები და რეგიონში ინტენსიურად ატარებდნენ 

ტრენინგებს. ისინი ითხოვენ, რომ ეს პრაქტიკა გაგრძელდეს მასტერ კლასებთან მიმართებაშიც, 

რომ მათ თბილისში ჩასვლის გარეშე შეძლონ მასში მონაწილეობა. თუკი ტრენინგები მაინც 

თბილისში უფრო ინტენსიურად ჩატარდება, ისინი ამბობენ რომ სასურველია ტრენინგების დრო 

ემთხვეოდეს დასვენებებს, რომ მათ შეძლონ დასწრება. 

სქემის კომპონენტებიდან სქემაში ჩართული პედაგოგები თვლიან, რომ აუცილებელი უნდა იყოს 

ტრენინგები. პედაგოგებისთვის ყველაზე მოსაწონი აქტივობა ტრენინგებზე დასწრებაა 

დედაქალაქშიც და რეგიონებში, თუმცა აქვე აღინიშნა, რომ ტრენინგებისთვს განკუთვნილი 

კრედიტები დაბალია და მომატებას საჭიროებს. ერთ-ერთი მასწავლებლების განცხადებით არის 

შემთხვევები, როცა ტრენინგებზე მოხვედრა პრობლემას წარმოადგენს - „მე კბილებით მოვიპოვე 

ტრენინგი. მივედი, გავტარდი და მეუბნებიან, რომ ადგილები შევსებულია. მე ვუთხარი ვერ 

გავიგე მატარებელია თუ ავტობუსი? ტელევიზიით გამოაცხადეს, რომ რამდენი 

მასწავლებელიცაა იმდენი ადგილია გამოყოფილი ტრენინგზე. დავრეკე მინისტრთან და ვკითხე 
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ჩემი ადგილი ვინ დაიჭირა-მეთქი, ხუთ წუთში დამირეკეს და მითხრეს, ორივეში ჩაბმულიხარო. 

იმის თქმა მინდა, რომ მასწავლებელმაც უნდა იბძოლოს და ის აუცილებლად მიიღებს.“  სხვა 

პედაგოგის აზრით, ტრენინგი უფრო მეტად უნდა იყოს ორგანიზებული - „ტრენინგი უნდა იყოს 

აკადემიური და არა „ნა ურა“ უფრო მეტი საათი უნდა გრძელდებოდეს, უფრო საფუძვლიანი და 

პრაქტიკული უნდა იყოს და უფრო მეტი კრედიტი უნდა გვენიჭებოდეს.“ (ბათუმი) ექსპერტების 

აზრით, ტრენინგებიც, კი, რომელიც ასე თუ ისე ნეიტრალური კომპონენტია არ აყენებს ყველა 

მასწავლებელს ერთდაიგივე მდგომარეობაში: „რა უნდა ქნას სვანეთის რომელიღაც სოფლის 

სკოლის მასწავლებელმა, როცა მასთან ტრენინგების ჩასატარებლად არ ადიან?! ტრენინგებზე 

დასწრება ხომ მატერიალურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული?  მასწავლებლები კითხულობენ 

უზურნველყოფენ თუ არა ბინით, სამგზავრო ან დღიური თანხით, რაც რა თქმა უნდა არსად არ 

არის გათვალისწინებული. არ არის დისკრიმინაცია, როდესაც შენ სოციალურად დაუცველ 

მასწავლებელს ეუბნები 90 ლარი გადაიხადე 2 კრედიტი რომ მიიღოო?! ტრენინგები უფასო 

ერთჯერადაა და ერთხელ ტრენინგზე დასწრება კი არ გიგროვებს კრედიტებს“ (ექსპერტი - 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი). მასწავლებელთა პროფესიული 

კავშირის წარმომადგენელს ტრენინგებთან დაკავშირებით ებადება კითხვა: „როდესაც ბევრი 

აქტივობა არის მეცნიერული, მასწავლებლებს ისღა დარჩენიათ, რომ აიღონ ტრენინგები. მაგრამ 

ააქვს ჩვენს სამინისტროს იმდენი რესურსი, რომ ამდენი მასწავლებლის ტრენინგებში 

ინტენსიური ჩართვა მოახერხოს? თუ მასწავლებელი ტრენინგს ვერ დაესწრება ესეც თავისთავად 

მისი უფლების შელახვა იქნება“ (ექსპერტი). 

გორში, სქემაში ჩართული პედაგოგები თვლიან, რომ ისინი დედაქალაქის მასწავლებლებთან 

შედარებით არათანაბარ პოზიციაში იმყოფებიან. თბილისში დასაქმებულ პედაგოგს შეუძლია 

თავისი სამუშაოს შემდგომ წყნარად წავიდეს მოისმინოს ტრენინგი და დაბრუნდეს სახლში, რაც 

გორელი პედაგოგისათვის ხელმიუწვდომელია ფინანსური, ტრანსპორტირების და ოჯახური 

პრობლემების გამო. სწორედ ამ პრობლემების გამო ხშირია, რომ გორელი პედაგოგები ვეღარ 

მონაწილეობენ მათთვის საინტერესო ტრენინგებში.  

მასწავლებლები, როდესაც ეცნობიან სქემის კომპონენტებს, მათთვის პირველი რეაქცია არის ის, 

რომ ბევრი კომპონენტი მათ ყოველდღიურ პედაგოგიურ საქმიანობასთან შეუთავსებელია. 

„როგორ წარმოუდგენიათ წიგნის ავტორობა? რამდენი პედაგოგი იქნება წიგნის ავტორი?“ წიგნის 

ავტორობასთან დაკავშირებით შენიშვნა აქვს ექსპერტებსაც. ექსპერტის თქმით, სრულიად 

მიუღებელია ის, რომ წიგნს არ უნდა ყავდეს სამ ავტორზე მეტი. არადა კარგ წიგნს შეიძლება 

ოთხი, ხუთი ან თუნდაც თორმეტი ავტორი ყავდეს. ნორმალური სახელმძღვანელოს შექმნაში 

უნდა მონაწილეობდეს აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი, მეთოდისტი, ფსიქოლოგი და ა.შ..  

პრობლემატურია სახელმძღვანელოს ავტორობის საკითხიც. სქემაში ჩართული პედაგოგების 

ნაწილი თვლის, რომ წიგნის ავტორობა არ უნდა იყოს სქემის კომპონენტი, რადგან ეს კიდევ 

უფრო გაუღვივებს ბევრ ადამიანს ავტორობის სურვილს: „ყველამ რომ სახელმძღვანელოების 

წერა დაიწყო, იმიტომ არის მსგავსი ქაოსი და შეუთავსებელი სახელმძღვანელოები. ავტორობა 

ცალკეული პედაგოგისათვისაა და არა მასისათვის. ანდა, რამდენი გრიფირებული 

სახელმძღვანელო შეიძლება იყოს?!“ (ქიმიის პედაგოგი, თბილისი).  იგივე აზრს იზიარებენ 

გორში, სქემაში ჩართული პედაგოგები. მათი თქმით, ამოცანების კრებული კიდევ შეიძლება 

გამოსცეს ადამიანმა, მაგრამ რამდენი გრიფირებული სახელმძღვანელო შეიძლება არსებობდეს 
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და რამდენი მასწავლებელი შეიძლება ჩაერთოს მასში. ექსპერტების აზრით, სახელმძღვანელოს 

ავტორობა შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთეულებზე გათვლილი. გარდა ამისა, ექსპერტებისათვის 

გამაღიზიანებელია ის ფაქტი, რომ ერთი თვის წინ გამოცემულ წიგნსაც კი არ იღებენ და არ 

თვლიან სქემის კომპონენტად.  

სქემაში ჩართული პედაგოგის აზრით, სქემა არათანაბარ პირობებში აყენებს სხვადასხვა 

კლასების და საგნების პედაგოგებს. მაგალითად, „ბუნებისმეყტყველების პირველი ექვსი კლასი. 

ვარ პედაგოგი. ბუნებისმეტყველებაში არავითარი ოლიმპიადა არ ტარდება. ის ალტერნატივა, 

რომ ნებისმიერი კონკურსში მოსწავლის წარმატება, რაც სამინისტროს ეგიდით ჩატარდება, 

ჩაითვალოს მასწავლებლის წარმატებად არ არის გათვალისწინებული და სამინისტრო არც 

აპირებს რაიმეს დაგეგმვას. მაშინ რა აზრი აქვს ასეთი კრიტერიუმის ჩადებას? ჩემმა 

მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს მეტაზუას კონფერენციაში ბიომრავალფეროვნების შესახებ. 

ერთმა მოსწავლემ პირველი ადგილი აიღო, მეორე მოსწავლემ მეოთხე ადგილი აიღო და ოთხმა 

სიგელი. მე როგორც პედაგოგმა, ასევე ავიღე სიგელი. ეს არ უნდა მეთვლებოდეს როგორც ჩემი 

მუშაობის შედეგი?“ (საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგი, სქემაში ჩართული). გორში, 

სქემაში ჩართული სკოლის დირექტორის თქმით ასევე უსამართლოა ის, რომ მასწავლებელს 

მიღწევად ეთვლება აუცილებლად 3 გამარჯვება. „მასწავლებელი იმდენ  შრომას დებს ბავშვში. კი 

ბატონო, სკოლა მიკერძოებულია და შიდა სასკოლო არ თვლება, მაგრამ მეორე ტურში გასვლა 

აუცილებლად უნდა ითვლებოდეს. ეს იმდენად რთულია, რომ ყველა მასწავლებელმა ამოშალა 

ოლიმპიადებზე გამარჯვება თავისი გეგმიდან.“ 

სქემაში ჩართულ პედაგოგებს ბევრი შენიშვნები აქვთ ღია და ინტეგრირებული გაკვეთილების 

ჩაწერასა და მასალის დადებასთან დაკავშირებით: „როდესაც ატარებ ინტეგრირებულ 

გაკვეთილს, რთულია დაიქირავო ვიდეო ოპერატორი, რომელიც მოახდენს გაკვეთილის 

გადაღებას. გაცილებით იოლია გადაიღო ფოტოები და ეს ჩადო. როდესაც დებ გაკვეთილის 

მთელ მასალას, არ უნდა იყოს ეს საკმარისი? ზუსტად ეხლა მჰქონდა შიდა სასკოლო 

კონფერენცია მეექვსე კლასელებისათვის კოსმოსის თემაზე. ბავშვებს ძალიან კარგი თემები აქვთ 

გაკეთებული, კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით, power point–ის პრეზენტაციებით. 

მთელი ეს მასალა გვიდევს, თავისი ფოტოებით, როდესაც ეს ბავშვები მოხსენებებს კითხულობენ. 

ეს ყველაფერი არ მეთვლება მხოლოდ იმიტომ, რომ არ მაქვს ვიდეო ჩანაწერი.“ 

(ბუნებისმეტყველების პედაგოგი, თბილისი) სხვა პედაგოგის თქმით, მან მშობელს თხოვა 

გადაღება ინტეგრირებული გაკვეთილის, თუმცა ვიდეო იმდენად უხარისხო იყო, რომ მისი 

აზრით, სამარცხვინოა ამ ჩანაწერის გამოყენება. კერძო სკოლები უფრო კარგად არიან 

უზრუნველყოფილი ტექნიკური ინვენტარით, მათ ვიდეო კამერებიც აქვთ, თუმცა რა თქმა უნდა 

არ უზით ოპერატორი შტატში და გადაღების პრობლემა რჩება. რაც შეეხება საჯარო სკოლებს აქ 

უფრო ხშირად მიუთითებენ პედაგოგები ტექნიკური ინვენტარის პრობლემაზე. ზოგიერთ 

პედაგოგის თქმით, მოუხერხებელია ასევე პროექტორების ხმარება: „ამის შესახებ უნდა ჩავაყენო 

დირექტორი საქმის კურსში, უნდა შევუთანხმდე მენეჯერს, უნდა გამოვათავისუფლოთ ის 

ოთახი, სადაც ეკრანია დამონტაჟებული. ამიტომ მირჩევნია მივიტანო ლეპტოპი და პატარა 

ეკრანზე ვაჩვენო ბავშვებს მასალა“ (დაწყებითი კლასების სქემაში ჩართული პედაგოგი).  

იმდენად დიდ პრობლემად წარმოუდგენიათ პედაგოგებს თავისი სხვადასხვა აქტივობის ვიდეო 

გადაღება,  რომ მათ ურჩევნიათ დარეკონ მასწავლებელთა სახლში და იქედან დაესწროს 
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წარმომადგენელი, თუმცა ისინი აქვე აცნობიერებენ იმას, რომ ძალიან დიდი რაოდენობის 

კადრებია საჭირო ამ პრაქტიკის განსახორციელებლად. ბათუმში, სქემაში ჩართული პედაგოგების 

აზით 1 კრედიტი, რომელიც სამი ინტეგრირებული გაკვეთილისთვისაა განკუთვნილი არის 

მიზერული - „ინტეგრირებული გაკვეთილის ჩატარება ძალიან შრომატევადია. ინტეგრირებული 

გაკვეთილი არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ შენ ხარ გაკვეთილზე, ჯერ-ერთი რთული 

მოსაპოვებელია მასალა, შენ რომ გადიხარ იმ მასალას მიმსგავსებულად მაინც უნდა გადიოდეს 

სხვა, თუ მაინც მოაბი თავი, სამი გაკვეთილი არის ერთი კრედიტი. ამასთან, აუცილებლად 

სქემაში უნდა იყო ჩართული ან, სერტიფიცირებული მაინც უნდა იყოს პედაგოგი. ერთ 

ინტეგრირებულ გაკვეთილში ერთი ქულა მაინც უნდა მოგვცენ..სამი გაკვეთილი რა ამბავია. 

მესამე თუ არ ჩაატარე არ გეთვლება, ეს საქმეა?“ (ბათუმი) 

 

განსხვავებით დედაქალაქისაგან და გორისაგან, ბათუმში სპეციალური საჭიროების მქონე 

მოსწავლეებთან მუშაობას, როგორც კრიტერიუმს, ასევე პრობლემურად აფასებენ პედაგოგები. 

ბათუმში, სქემაში ჩართული პედაგოგების განცხადებით, ამ აქტივობის შესრულება ერთ-ერთი 

ყველაზე რთულია, ვინაიდან მასწავლებელს ერთ მოსწავლესთან უფრო მეტი ძალისხმევის 

გაღება უწევს ვიდრე მთელ კლასთან - „წარმოდგენა არ გაქვთ, თუ როგორი რთული სამუშაოა, 

ნებისმიერი საუკეთესო ვარიანტის მქონე ბავშვთანაც კი. იმიტომ, რომ გვიწევს, როგორც 

მშობლის, ასევე მოსწავლის დათანხმება. ასეთ ბავშვთან უფრო მეტი მუშაობა უწევს 

მასწავლებელს, ვიდრე მთელ კლასთან, ამისთვის კი მხოლოდ 2 კრედიტია გათვალისწინებული.“ 

(ბათუმი). როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თბილისში და ბათუმში მასწავლებლები უფრო მეტად 

აცნობიერებენ ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობას და მათი თქმით, მათ სქემაში 

ჩართვამდე ჰქონდათ განსაკუთრებულო საჭიროების ბავშვებთან მუშაობის პრაქტიკა, 

შესაბამისად ამაში კრედიტების მინიჭება პირიქით წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიაჩნიათ.  

 

ბათუმში, სქემაში ჩართული პედაგოგების თქმით, მათ რეალური შანსი არ აქვთ ტრენერად 

მუშაობის. ეს აქტივობა დისკუსიაში მონაწილე არცერთ პედაგოგოს არ ჰქონდა შესრულებული - 

„ყოველი ტრენინგის ბოლოს გვავსებინებენ და გვეკითხებიან ვის აქვს ტრენერად მუშაობის 

სურვილი, მაგრამ გამოხმაურება არ გვჰქონია, სურვილის ქონა არაა საკმარისი.“ მსგავსი 

გამოცდილება აქვთ თბილისის პედაგოგებს და შესაბამისად ამ კომპონენტთან დაკავშირებით 

კომენტარი არ აქვთ.  

კათედრაზე მუშაობასთან დაკავშირებით ასევე პრობლემურად მიაჩნიათ სქემაში ჩართულ 

პედაგოგებს ვიდეო გადაღების მოთხოვნა. სქემაში ჩართული პედაგოგები ასევე კრტიკულად 

აფასებენ ინტერნეტში პორტფოლიოს განთავსებას: „მე მაქვს პორტფოლიო და როცა გინდა მოდი 

და ნახე, რატომ უნდა იყოს ჩემი პორტფოლიო განთავსებული ინტერნეტში? თუკი ჩემი 

პორტფოლიო აღმოჩნდება ქალაქის მასშტაბით ერთ–ერთი საუკეთესო, მაშინ მასწავლებლის 

სახლმა დადოს ის ინტერნეტში, როგორც წარმატებული ნიმუში. მე რატომ უნდა დავდო? რაში 

მჭირდება? მე თუ არ მაქცს რაღაცეები მოწესრიგებული და განვათავსე ინტერნეტში, ამას ხომ 

ცუდი გავლენა ექნება? შენ როგორც შემმოწმებელმა უნდა განსაზღვრო, რომელია კარგი 

პორტფოლიო და ის განათავსო ნიმუშის სახით“ (ბუნებისმეტყველების პედაგოგი). 

მასწავლებელთა აზრით, პორტფოლიოს შედგენა მათთვის დამღლელია, ვინაიდან დიდ დროს 

მოითხოვს - „პორტფოლიოების  შედგენამ დამღალა, კათედრის გამგის პორტფოლიო, 
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მასწავლებლის პორტფოლიო. პლიუს მე შემიძლია ვთხოვო და მეგობრებს გადავუღო სურათი და 

ჩავდო პორტფოლიოში, ეს არ არის მასწავლებლის საზომი.“ კიდევ ერთმა მასწავლებელმა 

გამოთქვა პრეტენზია პორტფოლიოს შედგენასთან დაკავშირებით - „პორტფოლიოს რაც შეეხება, 

ამდენი ქაღალდი კომუნისტების დროს არ გვჰქონდა. მე როდესაც მეშვიდე კლასში ქიმიაში 

მოლზე ვსაუბრობ, რათ მინდა მე ყოველდღიური გეგმა?! იმას  მოთხოვე ვისაც ჯერ სტაჟი არ 

აქვს.“  (ბათუმი), თუმცა თბილისში სქემაში ჩართული პედაგოგები არ აპროტესტებენ 

პორტფოლიოს არსებობას და თვლიან, რომ მოწესრიგებული პორტფოლიო საჭიროა და კარგად 

ასახავს მასწავლებლის მუშაობას.  

ექსპერტების აზრით, პრობლემურია ასევე კონფერენციებში მონაწილეობა: „აქ ხომ არ ითვლება 

შიდა სასკოლო კონფერენციები, რომელიც შეიძლება ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი იყოს. აქ 

მხოლოდ აღიარებულ კონფერენციებზეა საუბარი. რამდენი მასწავლებლისათვის არის მსგავსი 

კონფერენციები ხელმისაწვდომი? თან აქაც დგება ფინანსური ხელმისაწვდომობის საკითხი: 

ტრანსპორტირება, დღიური ხარჯი და ბინით უზრუნველყოფა. ან დავსვათ სხვა კითხვა, 

რამდენი კონფერენცია ტარდება საერთოდ? მე მაგალითად სამი წელია არავის მივუწვევივარ 

კონფერენციაზე“( ექსპერტი-გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი). ექსპერტის 

(განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი) თქმით, 

მასწავლებლის სახლმა უნდა მოახდინოს კონფერენციების ხშირი ორგანიზება, სადაც სკოლები 

ერთმანეთს თავის გამოცდილებას გაუზიარებენ. მისი თქმით, დღესდღეობით სკოლებს შორის 

საერთოდ არ არის დიალოგი. მსგავსი კონფერენციები ხელს შეუწყობს ასევე პედაგოგებს 

კრედიტების დაგროვებაში და  ასევე ხელს შეუწყობს ჰორიზონტალური ურთიერთობების 

განვითარებას.  

მასწავლებლები სკეპტიკურად აფასებენ საზღვარგარეთ პროფესიული სტაჟირების გავლას. 

პედაგოგების განცხადებით ამ აქტივობის შესრულება არარეალურია, ვინაიდან არ არსებობს ამის 

არანაირი რესურსი - საზღვარგარეთ ვინ გაგვიშვებს? ან ვისი ფინანსებით უნდა წავიდეთ? – 

კითხულობენ ისინი.  

 

დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ მასწავლებლებსა და ექსპერტებს სქემის თითქმის ყველა 

კომპონენტზე გააჩნიათ კომენტარი. ყველაზე ნაკლებ პრობლემური და ხელმისაწვდომი არის 

ტრენინგი, ღია და ინტეგრირებული გაკვეთილი. თუმცა ტრენინგებთან დაკავშირებით 

პრობლემურია 900 სიტყვიანი ანგარიშის წერა, დაბალკვალიფიციური ტრენერი და 

არაინტერაქციული ტრენინგი, რაიონისა და სოფლის სკოლებისათვის დაბალი 

ხელმისაწვდომობა, მისთვის მინიჭებული დაბალი კრედიტები და ფინანსური ასპექტები 

(მონაწილეობის ხარჯი და ტრანსპორტირებისა და აკომოდაციის ხარჯი), განსხვავებული 

კრედიტების მინიჭება ცენტრის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზაბულ 

ტრენინგებზე დასწრებაზე. ღია და ინტეგრირებულ გაკვეთილებთან დაკავშირებით მთავარი 

პრობლემა სრული ვიდეო გადაღების მოთხოვნაა, არ აქვთ შესაბამისი ტექნიკა და ადამიანური 

რესურსი, დაბალი ხარისხით კი მასალის გაგზავნა არ უნდათ. მათ ალტერნატივად ესახებათ 

ფოტო მასალა და თავად გაკვეთილის მასალა ან მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლის 

დასწრება.  

ელიტალურ და დისკრიმინაციულ აქტივობებად ითვლება – ოლიმპიადები, 

სახელმძღვანელოების და სტატიების წერა, კონფერენციებში მონაწილეობა, ტრენერად მუშაობა, 
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საზღვარგარეთ სტაჟირება. ოლიმპიადებში სამი გამარჯვება თითქმის მიუღწეველია 

არასპეციალიზირებული საჯარო სკოლის ბავშვებისათვის და გარდა ამისა ხელმიუწვდომელია 

დაწყებითი კლასებისათვის. სახელმძღვანელოს და სტატიების ავტორობა არის სამეცნიერო 

მუშაობა და მხოლოდ ერთეულ მასწავლებლებს შეუძლიათ, სამ თანაავტორზე შეზღუდვა 

მიუღებელია და მხოლოდ იმ ნაშრომების ჩათვლა, რომელიც სქემის დაწყებიდან გამოვიდა. 

კონფერენციები შეზღუდული რაოდენობით არის და აქვე დგას ხელმისაწვდომობის პრობლემა. 

რეგიონის პედაგოგები ამბობენ, რომ მათ არ სთავაზობენ ტრენერად მუშაობას და ეს მათთვის 

ხელმიუწვდომელია. საზღვარგარეთ სტაჟირება ხელმიუწვდომელია პედაგოგთა 

უმრავლესობისათვის.  

პრობლემურია ასევე შემდეგი აქტივობები: მენტორობა – საკმაოდ რთული სამუშაოა და ძალიან 

ცოტა კრედიტი ენიჭება, უნდა მოხდეს კრედიტების დათვლა მასწავლებლის დატვირთვის 

მიხედვით, აღარ არის მაძიებლები; პორტფოლიოს შექმნა პრობლემურია რეგიონების 

მასწავლებლებისათვის და მოითხოვს ზედმეტ ბიუროკრატიას, მიუღებლად მიაჩნიათ 

პორტფოლიოს ავტომატური, შემოწმების გარეშე ინტერნეტში განთავსება. ინკლუზიური 

განათლება –  ძნელია დაგეგმო გეყოლება თუ არა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვი, 

საკმაოდ რთული სამუშაოა და ცოტა კრედიტები ენიჭება; კათედრაზე მუშაობა –  მისაღებია, 

თუმცა ვიდეო ჩანაწერის ქონა მიუღებლად მიაჩნიათ; კვლევა – ექსპერტების მოსაზრებით 

პროფესიონალურად ჩატარებული კვლევა, კვლევის მეთოდების ღრმა ცოდნას მოითხოვს, რაც 

პედაგოგებს არ აქვთ. გარდა ამისა, პედაგოგები თვლიან, რომ ახალი მეთოდების გამოცდა და 

ამაზე კვლევის ჩატარება მათთვის მიუღებელია, მათ შეხება ბავშვებთან აქვთ და არა 

ცხოველებთან ექსპერიმენტები რომ ჩაატარონ.   

სქემის ალტერნატიული კომპონენტები 

სქემის კომპონენტების მიმართ არაერთხელ გამოითქვა კრიტიკა. შესაბამისად პედაგოგებს 

ვთხოვდით წარმოედგინათ ისეთი კრიტერიუმები, რომლითაც მასწავლებლების კვალიფიკაციის 

შეფასება იქნებოდა შესაძლებელი. ძალიან ხშირად ისინი ვერ ითვალისწინებდნენ 

მონიტორინგის სირთულეებს და ამა თუ იმ აქტივობის შემოწმებისათვის საჭირო 

ადმინისტრაციულ ხარჯებს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი კომპონენტი ზემოთ 

აღნიშნული პრობლემების გამო შეუსაბამოა, მაინც წარმოგიდგენთ ალტერნატიულ 

კომპონენტებს: 

 მოსწავლეთა მიერ მასწავლებლების შეფასება (გასათვალისწინებელი, რომ გარდა ამ 

კომპონენტის  ადმინისტრაციული შეფასების სირთულისა დგას მიკერძოებულობის 

საშიშროება). ამ კომპონენტის არსებობას სქემის ფარგლებში ეთანხმებიან მასწავლებელთა 

პროფესიული კავშირის წარმომადგენლები და ექსპერტი (განათლების პოლიტიკის 

დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი), თუმცა რევიზირებული სქემის 

პირობებში და არა როგორც დანამატი.  

 მოსწავლეთა ცოდნის დონის შემოწმება. ამ კომპონენტს აუცილებლად მიიჩნევს ყველა 

მასწავლებელი, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა სქემაში ჩართული. მოსწავლეთა ცოდნის 

დონე უდნა შეფასდეს ტესტებით, შესაბამისად ეს გულისხმობს, რომ ყველა კლასისათვის 

და მასალისათვის აუცილებელია შეიქმნას ტესტები და მოხდეს გამოცდების ორგანიზება. 
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თუ ეს მოხდება სკოლის შიგნით, მაშინ ეს ატარებს კვლავ საშიშროებას, გახდეს 

მანიპულაციის საგანი. თუმცა, დამცავ მექანიზმად პედაგოგები თვლიან ანონიმური 

სახით ტესტირების ჩატარებას. მასწავლებლები იმასაც ითვალისიწინებენ, რომ 

შესაძლებელია მოსწავლე არ იყოს მაღალ აკადემიური, თუმცა ტესტირებით ისინი 

ცოდნის დონესთან ერთად შეამოწმებენ მასწავლებლის მიერ დაწერილი შეფასებისა და 

ბავშვის ცოდნის დონის შესაბამისობას. აქვე გასათვალისწინებელია კერძო პრაქტიკის 

გავლენა, ანუ მიღებული შედეგი არის საჯარო სკოლის პედაგოგის დამსახურება თუ 

კერძო მასწავლებლის მიღწევა. იგივე პრობლემა დგას სკოლის შიგნითაც. პედაგოგების 

ცვლილებებთან დაკავშირებით გაურკვეველი იქნება რომელი პედაგოგის მიღწევა იქნება 

ესა თუ ის შედეგი. ერთ–ერთი პედაგოგის თქმით, შესაძლებელია სხვის კლასში შევიდეს 

სხვა პედაგოგი და ჩაატაროს გაკვეთილი და ამგვარად მოახდინოს კლასის დონის 

შეფასება, რომელიც თავისთავად ასახავს პედაგოგის ნამუშევარს. მიუხედავად ამ 

მიდგომის ინოვაციურობისა, მსჯელობის პროცესში თავად პედაგოგები  ხედავენ ამ 

კრიტერიუმის განუხორციელებლობას, რადგან ეს ძალაინ დიდი რაოდენობის 

კომპეტენტურ ადამიანურ რესურსს მოითხოვს, რომელიც ამ ეტაპზე სახელმწიფოს არ 

ყავს. ექსპერტის (განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო 

ინსტიტუტი) თქმით, შეგვიძლია გავიზიაროთ სხვა ქვეყნებში არსებული მოსწავლეთა 

ცოდნის შემოწმების პრაქტიკა. მოსწავლეთა დონის შემოწმება სხვადასხვა კომპონენტით 

ხდება პირველი კლასიდან ბოლო კლასის ჩათვლით და ეს იყოს საფუძველი უმაღლესში 

ჩაბარებისა. თუ მოსწავლეთა შედეგებით შეფასდება პედაგოგი, ეს გარკევულ ობიექტურ 

მექანიზმს მოგვცემს. რაც შეეხება ამისათვის საჭირო რესურსებს, მასწავლებელთა 

პროფესიული კავშირის წარმომადგენლის აზრით, სკოლის შიგნით შეიძლება შეიქმნას 

კომისია, რომელიც ამ მოსწავლეთა დონის შემოწმებას განახორციელებს. სამინისტრო კი 

ეტაპობრივად მოახდენს ხარისხის კონტორლს. ამის უზრუნველსაყოფად ექსპერტების 

აზრით, აუცილებელია სკოლის მართვის სიტემა მოწესრიგდეს, სკოლა გახდეს ცოცხალი 

და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზმი, რომ იყოს დაინტერესებული რაც 

შეიძლება მეტმა მოსწავლემ ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებლებში, მიიღოს მაღალი 

შეფასება. ამას სჭირდება ფინანსები, მართვის გამართული სისტემა და ნება. ერთ–ერთი 

პედაგოგის თქმით (არასერტიფიცირებული, თბილისი), ის, როგორც პრაქტიკოსი 

პედაგოგი, არის შედეგზე ორიენტირებული და შედეგი ამ შემთხვევაში არის 

მოსწავლისთვის ცოდნის გადაცემა. ის იხსენებს თავისი სკოლის გამოცდილებას. სკოლაში 

შედგა ტესტები (მათემატიკაში) და ანონიმურად შეფასდა ყველა მოსწავლე, შემდგომ 

მოხდა ამ შედეგების მიხედვით მასწავლებლების რეიტინგების დადგენა. ამ პედაგოგის 

აზრით, სწორედ ასე ვლინდება მასწავლებლის მუშაობის ხარისხი. როდესაც საკითხი 

დგება, მოსწავლის შედეგი არის სკოლის პედაგოგის ნამუშევარის შედეგი თუ კერძო 

პრაქტიკის შედეგი, მაშინ პედაგოგები მიიჩნევენ, რომ ასე საკითხის დასმა არასწორია და 

წყარო არ უნდა ვეძიოთ: „თუკი ბავშვს ცოდნა აქვს, ეს არ იქნება მხოლოდ კერძო 

პრაქტიკის შედეგი. ესე იგი ბავშვს ბაზა მაინც ჰქონდა, რომელზეც რეპეტიტორმა ცოდნა 

დააშენა“ (რუსულის პედაგოგი, თბილისი). მასწავლებლების თქმით, ასე საკითხის 

დაყენება არის სკოლის დისკრედიტაცია. მასწავლებლების აზრით, ბავშვების ცოდნის 

ტესტირება სკოლის შიგნით უნდა მოხდეს და არა გარედან.  
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 სკოლის და პედაგოგის კვალიფიკაციის გამომხატველია, როდესაც მათი 

კურსდამთავრებული მაღალ ქულებს იღებს საერთო ეროვნულ გამოცდებში.  

 გორში, სერტიფიცირებული პედაგოგი თვლის, რომ შეიძლება პედაგოგი წიგნის ავტორიც 

იყოს, კონფერენციებშიც მონაწილეობდეს და სხვა აქტივობებსაც ახორციელებდეს, მაგრამ 

არ იცავდეს მასწავლებლის ეთიკას. ამიტომ, მასწავლებლის კვალიფიკაცია ასევე უნდა 

შეფასდეს მასწავლებლის მიერ ეთიკის ნორმების დაცვით. მასწავლებლის ეთიკური 

ქცევის შეფასება შესაძლებლად მიაჩნიათ მოსწავლეთა მიერ მასწავლებლების 

ინდივიდუალური და ანონიმური შეფასებით. თუმცა, ამ კომპონენტმა პედაგოგებში 

დიდი კამათი გამოიწვია, რადგან მასწავლებლების თქმით, მოსწავლეს  ის  მასწავლებელი 

უყვარს, რომელიც კარგ ნიშნებს წერს და თავზე ხელს უსვამს.  

 რეფორმის საჭიროება იმიტომ დადგა, რომ სწავლების მეთოდები მოძველდა. სწორედ 

ამიტომ შეიქმნა ამდენი ტრენინგი. მთელი აქცენტი უნდა გაკეთდეს სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების დანერგვაზე და მასწავლებლების ამაში გაწაფვაზე: „სამოდელო 

გაკვეთილების სცენასავით დადგმა და კამერის წინ კეკლუცობა სასაცილოა და ამაში დრო 

არ უნდა იხარჯებოდეს. მასწავლებელი თუკი პირნათლად ასრულებს თავის 

მოვალეობებს, დღესდღეობით ძალზე დატვირთულია, ამიტომ ჯობია თავის საქმე კარგად 

აკეთოს ვიდრე, დამატებითი სქემით გათვალისწინებული აქტივობებით დაიტვირთოს“ 

(თბილისი, სერტიფიცირებული პედაგოგი).  

 სკოლაში უნდა იყოს შიდა მონიტორინგის ჯგუფი. ყოველი წლის ბოლოს არსებული 

პორტფოლიოებით უნდა მოხდეს სკოლიდან წარდგინება, რომელმა პედაგოგმა შეასრულა 

„რაღაც“ ძალიან კარგად. 5 იქნება ასეთ პედაგოგი თუ 10, ეს სკოლამ გადაწყვიტოს. 

შემდგომ, მასწავლებლის სახლმა გადაწყვიტოს მიანიჭოს თუ არა ამ პედაგოგს რაიმე 

ხარისხი. მსჯელობის შედეგად, პედაგოგები ყველა თანხმდება, რომ შიდა მონიტორინგი 

აუცილებელია. ამიტომ, დირექციას შეუძლია წლის ბოლოს დაწეროს მასწავლებლების 

საქმიანობის შესახებ მოკლე ანგარიშები. გარდა ამისა, მასწავლებლები თვლიან, რომ 

მონიტორინგის ჯგუფმა ექსპრომტად უნდა შეაფასონ პედაგოგები გაკვეთილის პროცესში. 

ასე წინასწარ მოუმზადებელ გაკვეთილებზე კარგად ჩანს კლასის მომზადების დონე, რაც 

თავისთავად სკოლის მასწავლებლის მუშაობის შედეგია. ბავშვი რომც ემზადებოდეს, თუ 

კლასში მასწავლებელი არ მუშაობს, საგაკვეთილო პროცესში გამოჩნდება, რომ ბავშვები 

პროგრამის თანამიმდევრულ ცოდნას ვერ გამოამჟღვანებენ.  

 პედაგოგების თქმით, კარგად ჩატარებულ გაკვეთილში პედაგოგს შეიძლება მიენიჭოს 

ქულა. ის საკითხი, რომ კარგად გაკვეთილის ჩატარება ყველა მასწავლებლის მოვალეობაა, 

მასწავლებლების აზრით არ უნდა მივიღოთ ამ კომპონენტის არ ჩართვის არგუმენტად: 

„ყველამ ისედაც ვიცით, რომ ყველა მასწავლებელი არ ატარებს კარგ გაკვეთილს და სანამ 

ეს ასეა, ეს კომპონენტი უნდა არსებობდეს“ (გორი, სქემაში ჩართული პედაგოგი). ამის 

არგუმენტად ერთ–ერთი მასწავლებელი ყვება: „როდესაც მაძიებლები მყავდა, და ისინი 

მეხუთე კლასში მესწრებოდნენ გაკვეთილებზე, იმ კლასთან განსაკუთრებით ვმუშაობდი. 

მაძიებლებისათვის რომ მეჩვენებინა სხვადასხვა მეთოდი, სულ ინოვაციურ მიდგომებს 

ვიყენებდი. ამიტომ დღესაც ეტყობა ეს ამ კლასს, უფრო ძლიერია. ამას იმიტომ ვამბობ, 

რომ თუკი იქნება შემოწმების მოლოდინი და კარგი ყოველდღიური გაკვეთილი 

დაფასდება, ჩვენც უფრო მობილიზებული ვიქნებით და უკეთ ვიმუშავებთ. თუმცა, 

ექსპერტების შეფასებით ყოვლად მიუღებელია კარგი გაკვეთილის, როგორც კომპონენტის 
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ჩასმა. გარდა ამისა,  ასე დაყოფა კარგი და ცუდი გაკვეთილი კიდევ უფრო გააფუჭებს 

ყველაფერს და მასწავლებლებს უფლებას მისცემს თუ არ არის სქემაში ჩართული, ცუდი 

გაკვეთილი ჩაატაროს.   

 გორში, სქემაში ჩართული პედაგოგები ასევე თვლიან, რომ შესაძლებელია კრედიტები 

იმაშიც მიენიჭოს, რომ პედაგოგს არ აქვს არცერთი გაცდენა წლების განმავლობაში.  

 ექსპერტის (სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი) აზრით, შესაძლებელია სქემასთან 

მიმართებაში გავიზიაროთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება. მაგალითად,  ჩილეში არის 

მრავალკომპონენტიანი შეფასება და თავად საქმეებს აქვთ პროცენტები მინიჭებული: 

პროფესიული განვითარება, სკოლის გარეთ საქმიანობა და სკოლაში საქმიანობა. სულ 

არის სამი კომპონენტი, რომლის შიგნით გამოიყოფოდა სკოლის შეფასება, ტრენინგები და 

საქმიანობები, რომლისთვისაც ეს ყველაფერი არსებობს. აქედან ყველაზე ადვილი 

დასათვლელი არის ტრენინგები, ევროპული კრედიტების ნიშნით.   

 მიუხედავად იმისა, რომ გაკვეთილის გეგმების შედგენა მასწავლებლის მოვალეობაა, 

ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ გეგმების შემოწმებით და პედაგოგიურად გამართული 

გეგმების გამოვლენის შედეგად შეიძლება პედაგოგებს გარკვეული კრედიტები მიენიჭოს. 

თუმცა ამ შემთხვევაში საგულისხმოა გეგმის შემმოწმებელი კადრის კვალიფიციურობის 

საკითხიც.  

 ექსპერტები თვლიან, რომ კრედიტების დაგროვება არ არის იმის გარანტია, რომ ეს 

მასწავლებელი იქნება მაღალკვალიფიციური და ის პრაქტიკაში გადაიტანს იმას, რასაც 

გამოცდაზე ეკითხებიან. ამიტომ, მათ მიზანშეწონილად მიაჩნიათ მასწავლებლის 

შეფასების აპრობირებული კომპლექსური პრაქტიკა. მოცემული პრაქტიკა გულისხმობს 

მასწავლებლის შეფასებას ოთხ დონეზე გამოკითხვის საშუალებით. მასწავლებლის 

შეფასების კითხვარს ავსებს მოსწავლე, მშობელი, კოლეგები და სკოლის ადმინისტრაცია. 

ძალიან ბევრი კითხვა საიმედოობისა და სანდოობის გათვალისიწნებით მეორდება. ეს 

შევსებული კითხვარები ილუქება და ინახება დირექტორის კაბინეტში. როდესაც 

გამოცდები დასრულდება და საბოლოო შედეგები ცხადდება, მხოლოდ ამის შემდგომ 

იხსნება, მუშავდება კომპიუტერულად და გამოდის შედეგი – რა პრობლემა და საჭიროება 

აქვს მასწავლებელს. სხვა ექსპერტებიც ეთანხმებიან მასწავლებლის მსგავსი 

კრიტერიუმით შეფასებას: „შესაძლოა ინსტრუმენტებმა განიცადოს ადაპტაცია და 

სხვადასხვა რეგიონის, საგნის თუ სკოლის თავისებურებების გათვალისწინება, თუმცა 

მსგავსი შეფასებების მექანიზმი, ნამდვილად მისაღები იქნება“ (ექსპერტი- სამოქალაქო 

განვითარების ინსტიტუტი). 

მასწავლებელთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენლების თქმით, სქემის ალტერნატიული 

კომპონენტების ჩამოყალიბება არ არის იოლი და ამას სერიოზული მუშაობა სჭირდება 

პრაქტიკოს მასწავლებლებთან ერთად.  

ბათუმში, სქემაში ჩართული პედაგოგების აზრით,  აქტივობები კი არ უნდა დაემატოს, არამედ, 

პირიქით - არსებული უნდა გამარტივდეს, ასევე უნდა შემცირდეს სავალდებულო აქტივობების 

შესრულების რაოდენობაც და გაიზარდოს ქულების ოდენობა – „კი არ დავამატებდი, არამედ 

გავაიოლებდი. ყველა აქტივობებზე ითხოვენ ანგარიშს. ანგარიში უნდა იყოს 900 დან 1200 

სიტყვა.“ სხვა პედაგოგის აზრით - „წიგნის ავტორობა უნდა ამოვარდეს და რამე პედაგოგობასთან 
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დაკავშირებული უნდა ჩაისვას, ამის შესრულება არარეალურია“ . თავისი მნიშვნელობის გამო 

პედაგოგები ხაზს უსვამენ მენტორობას და თვლიან, რომ აუცილებელია ამ მხვრივ 

პედაგოგებისთვის მოტივაციის გაზრდა, რათა სკოლისთვის კვალიფიციური კადრი მომზადდეს.   

სქემაში ჩართულ პედაგოგებს აქვთ სქემის მათეული ვერსია. „წინაწარ არ უნდა მოხდეს გეგმის 

შედგენა და იმის განსაზღვრა 6 წლის შემდეგ სად ჩატარდება რომელი კონფერენცია და გამოვალ 

თუ არა მომხსენებლად. მე მთელი წელი ვიმუშავებ, განვახორციელებ სხვადასხვა აქტივობებს და 

იყოს დაწესებული მაქსიმუმი ვადა, მაგალითად 5 წელი. ყოველი წლის ბოლოს მოდის 

მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ამოწმებს მასწავლებლები მიერ განხორციელებულ აქტივობებს 

და ითვლის უკვე დაგროვილ კრედიტებს“ (ბუნებისმეტყველების პედაგოგი, თბილისი). გორში, 

სქემაში ჩართული პედაგოგები თვლიან, რომ სქემის კომპონენტები უნდა იყოს ღია, რომ რაღაც 

აქტივობები, რომელიც მნიშვნელოვანია პედაგოგის ზრდისათვის შემდგომ დაემატოს.  

მოკლედ რომ შევაჯამოთ, მასწავლებლები და ექსპერტები ასახელებენ  სქემის ალტერნატიულ 

კრიტერიუმებს. მათ შორისაა, მოსწავლეთა მიერ მასწავლებლის შეფასება, მოსწავლეების დონის 

შემოწმება, გაკვეთილის მონიტორინგი, მასწავლებლის მიერ ეთიკის ნორმების დაცვა და 

სწავლების ახალი მეთოდების დანერგვა. გარდა ამისა, ექსპერტები და მასწავლებლები 

განიხილავენ წარმატებული მასწავლებლის გამოვლენის სრულიად სხვაგვარ მეთოდს: სკოლის 

მიერ წლის ბოლოს წარმატებული მასწავლებლის სიის წარდგენა; მასწავლებლების შეფასება 

რამოდენიმე კომპონენტით: მოსწავლის შეფასება, მშობლების შეფასება, კოლეგების შეფასება და 

დირექციის შეფასება. ეს ორი ალტერნატივა განიხილება არა როგორც სქემის დანამატი, არამედ, 

როგორც მასწავლებლის შეფასების დამოუკიდებელი ინსტრუმენტი.  

სქემის ხანგრძლივობა 

ექსპერტების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს სქემის 8 წლიან რაუნდებს. „ეს მხოლოდ 

ასაკთან არ არის დაკავშირებული. მე მაგალითად სულ არ მიმუშავია სკოლაში 16 წელი. ანუ 

შეიძლება ითქვას, რომ 22 წლის პედაგოგიც ვერ დაინახავს 16 წლის შემდგომ პერსპექტივას და 

ამაზე გათვლას ვერ გააკეთებს განსაკუთრებით შემოქმედი ადამიანი“ (განათლების ექსპერტი). 

მასწავლებელთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენლის თქმით, სქემის ხანგრძლივობა და ის, 

რომ მასწავლებელმა  რამდენი კრედიტიც არ უნდა დააგროვოს 8 წელიწადში, მხოლოდ პირველი 

ხარისხს მასწავლებლის წოდება შეიძლება მიენიჭოს, კრედიტების დაგროვების შეზღუდვასთან 

მივყავართ და მასწავლებლის უფლებების დარღვევაა. გარდა ამისა, მისი თქმით, სქემის გამო 

ჩვენ მინიმუმ 8 წლის განმავლობაში არ გვეყოლება არცერთი პირველი ხარისხის მასწავლებელი 

და მინიმუმ  16 წლის განმავლობაში არ გვეყოლება უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი. ეს 

ყველაფერი კი მასწავლებლის, როგორც პროფესიონალის დევალვაციას იწვევს.  

სქემის ხანგრძლივობა არის ერთ–ერთი კრიტერიუმი, რომლის გამოც პედაგოგები სქემაში 

ჩართვის ალტერნატივას სკეპტიკურად უყურებენ. სქემის ხანგრძლივობა განსაკუთრებით 

შემაშფოთებელია შუა ხნის პედაგოგებისათვის, რომლებიც 8 წლის შემდგომ შეიძლება საერთოდ 

აღარ იყონ სკოლაში დასაქმებულები. „კი ბატონო ახალი თაობისათვის შეიძლება 8 წელი 

მისაღები იყოს, თუმცა დღეს ისეთი ტენდენციაა, რომ ახალგაზრდა პედაგოგები სკოლაში 
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თითქმის არ შემოდიან და მაშინ სქემის ამგვარი ხანგრძლივობით ყველა ასაკოვან პედაგოგს შანსს 

ვუსპობთ, რომ მიიღოს მასწავლებლის ხარისხი“ (არასერტიფიცირებული მათემატიკის 

პედაგოგი, თბილისი).  

სერტიფიცირებული პედაგოგების თქმით 8 წლიანი მონაკვეთი მათ მოტივაციას უქრობს, რომ 

სქემაში ჩაერთოს. გარდა ამისა, ის საკითხი, რომ 8 წლის განმავლობაში გაურკვეველია ეთვლება 

თუ არა მათ უკვე გაწეული საქმიანობა, სქემას კიდევ უფრო არასასურველს ხდის. მათი თქმით, 8 

წლის შრომის შემდგომ რომ რომელიმე კომპონენტი არ ჩაეთვალოს და 2 კრედიტის გამო ვერ 

მიაღწიოს მიზანს იმდენად დამთრგუნველია, რომ მათ არანაირი სურვილი არ აქვთ ჩაერთონ 

სქემაში. ამ პრობლემის დასაძლევად აუცილებელია მასწავლებლებს ყოველი წლის ბოლოს 

უფასდებოდეთ მათი ნამუშევარი: არკვევდნენ ეთვლებათ თუ არა ეს კრედიტ ქულები და ამას 

თან შესაბამისი დაინტერესება (ძირითადად მატერიალური) უნდა ახლდეს თან.  

მიუხედავად იმისა, რომ სქემის ხანგრძლივობა მასწავლებლების მიერ კრიტიკულად ფასდება, 

მათი თქმით ეს შეთანხმებულია სერტიფიცირების პერიოდულობასთან და ამ დროის შემცირებას 

სკეპტიკურად უყურებენ. გარდა ამისა, ისინი თვლიან, რომ თუ აქტივობები და ამ აქტივობების 

შესაბამისი კრედიტები იგივე დარჩება, პედაგოგები ვეღარ გაივლიან სქემას. სქემაში ჩართული 

პედაგოგების თქმით, სხვადასხვა აქტივობისათვის განკუთვნილი კრედიტების რაოდენობების 

მიხედვით 8 წლიანი მონაკვეთი საჭიროა, თუმცა სასურველია ან გაიზაროდს აქტივობებისათვის 

მინიჭებული კრედიტები და შემცირდეს სქემის ხანგრძლივობა. სქემის ხანგრძლივობის 

შემცირებასთან დაკავშირებით მასწავლებლები თვლიან, რომ სქემის ხანგრძლივობა უნდა 

შემცირდეს ხარისხის მისაღებად, მაგრამ არა სერტიფიცირების გამოცდების დასანიშნად.  

სქემის ოპტიმალურ ხანგრძლივობას ექსპერტები ვერ ასახელებენ, პირიქით ისინი თვლიან, რომ 

აუცილებელია იყოს ეს საკითხი ღია. გამოცდილ და აქტიურ პედაგოგს უნდა შეეძლოს მაშინ 

დაასრულოს თავისი აქტივობა, როცა ეს უნდა. ზოგს ამისათის შეიძლება 3 წელი დასჭირდეს და 

ზოგს უფრო მეტი, ანუ მისი პროფესიული ზრდა არ უნდა იყოს დაკავშირებული წლებთან. 

პროფესიის რეგულირების სქემა და პროფესიული განვითარების ჩარჩო ამ შემთხვევაში აცდა 

ერთმანეთს.  

სქემის ხანგრძლივობა ყველა მონაწილის მიერ ნეგატირუად ფასდება შემდეგი მიზეზების გამო: 

შანსს არ უტოვებს შუა ხნის პედაგოგებს მიიღონ მასწავლებლის კატეგორია და შესაბამისად 

უკლავს მოტივაციას, ახალგაზრდებში იწვევს მოტივაციის დაკარგვას, რადგან 8 და 16 წლიანი 

პერსპექტივის დანახვა ძნელია, ქვეყანას სულ მცირე 8 წელი არ ეყოლება პირველი კატეგორიის 

მასწავლებელი და 16 წელი უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი, რაც მასწავლებლის 

პროფესიის და კადრების მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გააღრმავებს. ყველაზე 

ოპტიმალურად მასწავლებლებსა და ექსპერტებს სქემის ხანგრძლივობის ღია დატოვება 

მიაჩნიათ. ქვედა ზღვრად ისინი ასახელებენ 3 წელს და ზედა ზღვრად 8 წელს. თუმცა, აქვე 

აღნიშნავენ, რომ აქტივობებისათვის დღეს მინიჭებული ქულების გამო, სამ წელიწადში 

კრედიტების დაგროვება თითქმის შეუძლებელია, ამიტომ ითხოვენ კრედიტების ობიექტურ 

განაწილებას.  
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სქემის მონიტორინგის სისტემა  

მასწავლელბლების აზრით,  მხოლოდ მონიტორინგი არ უნდა აფასებდეს სქემაში ჩართული 

პედაგოგის საქმიანობას, შეფასებაში უნდა ჩაერთონ დირექტორები, დირექცია, კათედრის 

გამგეები და სხვა პედაგოგები, აქვე ითქვა, რომ მასწავლებლის შეფასების უფლება უნდა 

ჰჰქონდეს მხოლოდ კვალიფიციურ ადამიანს, იმას, ვინც იცის რა არის პედაგოგობა - „თუკი 

დირექტორი აუცილებელი არ არის რომ იყოს პედაგოგი და შეიძლება იყოს ინჟინერი, ის შენ ვერ 

შეგიფასებს გაკვეთილს. რაც შეეხება რესუსრს ცენტრებს, მათ პედაგოგიკაზე არაფერი გაეგებათ, 

იურისტები ჩვენ ვერ მიგივთითებენ. გაგებაში არ არიან კარგი გაკვეთილის.“  ჯგუფი, რომელიც 

სხვადასხვა წევრებისგან იქნება შემდგარი, წელიწადში რამდენჯერმე უნდა დაესწროს 

მასწავლებლის მიერ ჩატარებულ გაკვეთილებს, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოხერხდეს 

ობიექტური შეფასება. 

მასწავლებელთა  პოფესიული კავშირის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ გამჭვირვალე გახდეს 

მონიტორინგის ჯგუფისა და კატეგორიის მიმნიჭებელი კომისიის წევრების კვალიფიკაცია და 

ვინაობა. მათი აზრით, ისევ სამინისტროს მიერ არჩეული გუნდი შეიძლება არაობიექტური იყოს.  

ექსპერტების შეფასებით, სახელმწიფო ძალიან დიდი თანხებს ხარჯავს მონიტორინგის ჯგუფის 

არსებობაზე. „ცენტრალიზებული მმართველობის პირობებით არის გამოწვეული ის, რომ 

სამინისტრო საერთოდ არ ენდობა სკოლას. როდესაც სკოლის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ 

მასწავლებელმა ჩაატარა გაკვეთილი, ის არ ენდობა სკოლას და ცალკე ჯგუფს აგზავნის, 

რომელმაც ქაღალდები უნდა ამოწმოს მასწავლებლის პორტფოლიოში. არადა, არც ასე ცუდადაა 

სკოლებში საქმე, რომ მათ არ შეეძლოთ შიდა მონიტორინგის განხორციელება და იმის დადგენა 

რა გააკეთა ამა თუ იმ მასწავლებელმა“ (ექსპერტი- სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი). შიდა 

მონიტორინგის საწინააღმდეგოდ, მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლები თვლიან, რომ 

როდესაც სკოლა არის დაინტერესებული ყავდეს მეტი სერტიფიცირებული და მეტი სქემა 

გავლილი პედაგოგები, მისი ობიექტური მონიტორინგი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ამის 

საპასუხოდ სხვა ექსპერტები თვლიან, რომ პირველ რიგში უნდა იყოს ისეთ გამჭვირვალე 

კრიტერიუმები, რომ სკოლას არ შეეძლოს მანიპულირება, და მეორეც უნდა იყოს ორივე, შიდა და 

გარე მონიტორინგი. „თუ შიდა და გარე მონიტორინგის შეფასებებს შორის იქნება დიდი განსვლა, 

სწორედ შემდგომ დაისმება კითხვა დირექტორის ობიექტურობაზე“ (განათლების სამინისტროს 

წარმომადგენელი). 

მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლების თქმით, მონიტორინგის ჯგუფს ასეთი 

დამსჯელობითი ფუნქცია არ აქვს. ისინი შემთხვევითად ირჩევენ მასწავლებლებს და ამოწმებენ 

მათ. რეალურად ეს შემოწმება უფრო მეტად კონსულტირებისათვის არის გამიზნული.  

ერთ–ერთი ექსპერტის აზრით, თავდაპირველად იყო მომზადებული სხვა სქემა. „არსებობს 

მასწავლებლის, დირექტორის და სკოლის სტანდარტი, რომელიც საშუალებას აძლევს თითოეულ 

მათგანს განვითარდეს. მე რომ მასწავლებელი ვარ მუდმივად ვფიქრობ ჩემს განვითარებაზე და 

სტანდარტების მიხედვით ჩემს თავს ვაფასებ. განვსაზღვრავ რაღაც საკითხებს, რომელიც სუსტი 

მაქვს, მაგალითად მშობლების ჩართულობა, მოსწავლეების მოტივაცია. მთელი წლის 

განმავლობაში მე ამას ვსწავლობ (ტრენინგებით, გამოცდილების გაზიარებით, სხვის 
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გაკვეთილებზე დასწრებით და ა.შ.) და შემდგომ ჩემს გაკვეთილზე ვახორციელებ. შესაბამისად ეს 

აისახება სკოლის თვითშეფასების ანგარიშში, ანუ ბოლოს დირექტორი  წერს, რომ მასწავლებელს 

აი ამ საკითხებში უჭირდა, დაეხმარნენ კოლეგები, გაიარა ტრენინგი და მიიღო ეს შედეგი. ამას 

სკოლა ყოველწლიურად აკეთებს. ეს ყველაფერი უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს, როგორც 

თავიდან იყო გათვალისწინებული. ეს იქნება დაბალანსებული სისტემა და ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში სკოლასაც ენდობი და დირექტორსაც.“ 

ფოკუს ჯგუფებში მონაწილე არცერთ პედაგოგს არ ჰქონია შეხება მონიტორინგის ჯგუფის 

წარმომადგენლებთან. შესაბამისად მათ წარმოდგენა ამ პროცესზე შედარებით ნეგატიური და 

კრიტიკული იყო. თავად მონიტორინგის ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ მათი ფუნქცია 

კონსულტირებაა და მათ ტყუილად უფრთხიან მასწავლებლები. მონიტორინგის ჯგუფის 

წევრები მიუთითებენ მასწავლებლების დაბალინფორმირებულობაზე, მოტივაციის ნაკლებობაზე 

და საბუთების მოუწესრიგებლობაზე. თუმცა აღნიშნავენ, რომ საჭიროა უფრო მეტი მუშაობა ამ 

მიმართულებით, სკოლის დირექციების ინფორმირება და მათი ჩართულობის გაზრდა.  

ექსპერტები და მასწავლებლები განიხილავენ შიდა და გარე მონიტორინგის არსებობის 

შესაძლებლობას. ექსპერტების აზრით, საჭიროა გარკვეული ფუნქციების სკოლის 

ადმინისტრაციისათვის დელეგირება, ხოლო შემდგომ ადმინისტრაციის შეფასებების 

მონიტორინგი. უშუალოდ სქემაში ჩართული მასწავლებლები კი აუცილებლად თვლიან, 

მონიტორინგის გავლას ყოველი წლის ბოლოს, ოღონდ მონიტორინგის ჯგუფს უნდა შეეძლოს 

ზუსტად განსაზღვროს ჩათვლილი და ჩაუთვლელი აქტივობები.  

მასწავლებლის  თვისებები და შეფასების კომპონენტები 

ბათუმში, არასერტიფიცირებული პედაგოგები თვლიან, რომ მასწავლებელს უნდა უყვარდეს 

სკოლა და ბავშვები. ბავშვები თუ არ  უყვარს ვერ შეძლებს სკოლაში მუშაობას. ასევე, აღნიშნავენ, 

რომ მასწავლებელი საგნის პროფესიონალი უნდა იყოს. ბათუმში, სერტიფიცირებული 

პედაგოგების ჯგუფიც ხაზს უსვამენ მასწავლებლის ეთიკის ნორმების დაცვას: „ის 

მასწავლებელია არაკომპეტენტური, რომელიც ძველი მეთოდებით ასწავლის, პირველ რიგში 

იგულისხმება მოსწავლისადმი დამოკიდებულება - ყვირილი, დამუქრება, ყველა შემთხვევაზე 

მშობლის გამოძახება.“ მასწავლებლები მიიჩნევენ, რომ როცა პედაგოგს პრობლემა აქვს 

მოსწავლესთან, პრობლემის მოგვარების უნარი თავად უნდა შესწევდეს. 

მასწავლებლის კომპეტენციის განსაზღვრისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას მისი 

მოსწავლეებთან  ურთიერთობა, მოსწავლეებისა და  მშობლების კმაყოფილება, დირექციასთან 

ურთიერთობა.  ის,  თუ როგორი   პედაგოგია, ამას   პირველ რიგში მისი  მოსწავლე 

განსაზღვრავს, შემდეგ  მშობელი და შემდეგ  პედაგოგიური კოლექტივი და დირექცია. საბოლოო   

ჯამში  ყველა  ეს კრიტერიუმი უნდა შეჯერდეს და აქედან შეიძლება  გამოვიტანოთ დასკვნა თუ 

როგორი მასწავლებელია.  

ძირითადად მასწავლებლების კომპეტენციის შესამოწმებლად პედაგოგები კომბინირებულ 

კრიტერიუმებს მიიჩნევენ მიზანშეწონილად: მოსწავლეების მხრიდან (მათი თვისებების, 
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მიდგომების, ცოდნის და ობიექტურობის შეფასება), სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან, 

კათედრის წევრების მხრიდან და მშობლების მხრიდან მასწავლებლების შეფასება.  

ერთ–ერთი პედაგოგის თქმით, მეხუთე კლასიდან საჭიროა მოსწავლეების ყოველწლიური 

გამოცდებით შეფასება. ეს ერთის მხრივ, შეაჩვევს მოსწავლეებს გამოცდების რეჟიმს და საბოლოო 

გამოცდები აღარ მოეჩვენებათ ძალზე საშიშად, ხოლო მეორეს მხრივ, ეს იქნება საშუალება 

მიღებული შედეგებით შეფასდნენ პედაგოგები.  

მასწავლებლები აღიარებენ, რომ საჭიროა მექანიზმების შექმნა, რომლითაც მოხდება 

მოსწავლეების არაკვალიფიციური პედაგოგებისაგან დაცვა. არაკვალიფიციური პედაგოგების 

გამოვლენას შიდა მონიტორინგის ჯგუფი უნდა აწარმოებდეს და დირექტორსა და სპეციალურად 

შექმნილ კვალიფიცური პედაგოგებისაგან შემდგარ მცირე ზომის საბჭოს, უნდა ჰქონდეს 

უფლება, მიიღოს მასწავლებლის გათავისუფლებაზე გადაწყვეტილება.  

ბათუმში,  სერტიფიცირებული პედაგოგების თქმით, მასწავლებელი უნდა შეფასდეს პროცესში 

და აქ ორ კრიტერიუმს გამოყოფენ: „სამუშაო გაკვეთილზე დასწრება და ღია გაკვეთილზე 

დასწრება: „ღია გაკვეთილი და სამუშაო გაკვეთილი ორივე საჭიროა. ღია გაკვეთილი 

აუცილებელია, დაგეგმილიც. აქ ჩანს მასწავლებლის ჰორიზონტიც და აკადემიზმიც. დაგეგმილ 

გაკვეთილზე მნიშვნელოვანია სიტყვის ფლობა და ყველას არ აქვს იმის  შესაძლებლობა, რომ ღია 

გაკვეთილი დაგეგმოს და ჩაატაროს.“ 

თბილისში, სერტიფიცირებული პედაგოგები ამბობენ, რომ საჭიროა არსებობდეს მობილური 

მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც მოულოდნელად შევა მასწავლებელთან გაკვეთილზე და 

დაესწრება. მსგავსი ტიპის კონტროლი მასწავლებელს მუდმივად ფორმაში ამყოფებს და 

ზოგადად სწავლების ხარისხსაც გააუმჯობესებს. მასწავლებლები პრობლემურად აღიქვამენ იმას, 

რომ რეალურად დირექტორებს არ შეუძლიათ მასწავლებლების გათავისუფლება, რადგან ამას 

შემდგომ მოყვება აჟიოტაჟი და საჩივრების წერა. ეს ნორმალური პროცესი უნდა იყოს და შიდა 

მონიტორინგის საფუძველზეც უნდა შეეძლოს სკოლის ადმინისტრაციას არაკვალიფიციური 

პედაგოგის სამსახურიდან გათავისუფლება.  

მასწავლებლების თქმით, საჭიროა პირველ რიგში მოხდეს მასწავლებლების დაფასება, რაც 

ხელფასის მომატებაში აისახება და შემდგომ მათი მკაცრი კონტროლი. „მეც მყავს ბავშვი 

სკოლაში და როდესაც მეუბნება რომ გაკვეთილი გაუცდა, ან მასწავლებელმა დააგვიანა, ან 

მოვიდა და სრულიად სხვა თემაზე ისაუბრა მთელი გაკვეთილი,  ვბრაზდები. მაგრამ შემდეგ ასე 

ვხსნი, რომ როცა მოსწავლეებისგანაც არ არის დიდი დაინტერესება, 300 ლარზე ისინი „თავს არ 

იკლავენ“ და მონდომებით არ ეკიდებიან თავის სამსახურს. სწორედ ამიტომ იქნება 500 ლარი 

რომ გაუხდეს ხელფასი მიხვდეს, რომ მე ამდენს მიხდიან და მეტი პასუხისმგებლობა 

გამოიჩინოს“ (თბილისი, სერტიფიცირებული პედაგოგი).  

თბილისში, სერტიფიცირებული პედაგოგი საუბრობს სამოდელო გაკვეთილების პრაქტიკაზე. 

მასწავლებელი ატარებდა სამოდელო გაკვეთილს და სკოლის დირექცია და სხვა პედაგოგები 

ესწრებოდნენ ამ გაკვეთილს. გაკვეთილის შემდგომ ტარდებოდა შეხვედრა სადაც დეტალურად 

ირჩეოდა ხარვეზები და ახალი მიდგომისა თუ მეთოდის უპირატესობები. ეს ძალიან ეხმარებოდა 
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პედაგოგებს რეფლექსია გაეკეთებინა თავის სამუშაოზე. თუმცა მისივე თქმით, ეს პრაქტიკა 

თანდათან გაქრა, რადგან გარკვეული პერიოდის შემდეგ პედაგოგები და სკოლის 

ადმინისტრაცია ნაკლებ ინტერესს იჩენდა ამ პროცესის მიმართ. 

პედაგოგები ასევე თვლიან, რომ მასწავლებლების შეფასება შეიძლება მოხდეს სავალდებულო 

ტრენინგებზე დასწრებით. თუმცა ტრენინგები უნდა იყოს მაღალი დონის და ნაყოფიერი. 

ტრენინგის შემდგომ უნდა მოხდეს იმის კონტროლი, იყენებს თუ არა მასწავლებელი ტრენინგზე 

ათვისებულ მასალას და მეთოდებს თავის გაკვეთილებში. პედაგოგებმა ასევე ალტერნატივად 

განიხილეს  საგაკვეთილო გეგმების  განხილვა. თუმცა ,ასევე მიუთითეს, რომ აქ 

გასათვალისიწინებელია საგნებისა და კლასების სპეციფიკა. ხშირად მასწავლებელი ვერ 

ახორციელებს წინასწარ შედგენილ გაკვეთილის გეგმას, რადგან ბავშვებთან მუშაობა სხვა 

საჭიროებებს წამოჭრის.   

სქემაში ჩართული პედაგოგები თვლიან, რომ საქართელოში არსებობს პედაგოგების პრობლემა. 

არაკომპეტენტური პედაგოგისაგან თავის დაცვის მექანიზმად მასწავლებელთა ნაწილს 

მასწავლებლების არჩევითობა მიაჩნია. არაკომპეტენტურ მასწავლებელს აღარ აირჩევენ 

მოსწავლეები. თუმცა ამ მიდგომასაც აქვს ხარვეზი, დაწყებით ჯგუფებში გართულდება ამ 

მექანიზმის გამოყენება. „დღემდე მოსწავლეებს ის პედაგოგი მოსწონთ, რომელიც მათ იოლად 

უწერს ნიშანს. ამიტომ, შეიძლება ბავშვის შეფასება არ იყოს სწორი“ (რუსულის პედაგოგი, 

თბილისი).  

გორში, სქემაში ჩართული სკოლის დირექტორის თქმით, არიან მასწავლებლები, რომლებიც 

მიზანმიმართულად აცხადებენ  პროტესტს და არ გადიან  სერტიფიცირების გამოცდაზე, ამიტომ 

ის მასწავლებლის შეფასების ალტერნატიულ მეთოდს გვთავაზობს. „ როდესაც მასწავლებელი 

თვლის, რომ მას აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება, შეიძლება ჩატარდეს სასკოლო წერა და 

შეედაროს მის მიერ დაწერილი ნიშნები სასკოლო წერის შედეგებს (ამ შემთხვევაში 

მასწავლებლები არ გამორიცხავენ 1–2 ქულით აცდენას), განიხილოს მისი მოსწავლეების 

შედეგები ოლიმპიადებზე. გარდა ამისა არის გარკვეული აქტივობები, რომლებიც უნდა 

გავითავლისწინოთ. მაგალითად, მასწავლებლის მონაწილეობა კონფერენციებში, 

ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარება, სწავლების ინოვაციურ მეთოდების დანერგვა. 

ამიტომ სკოლის ადმინისტრაციას უნდა მიეცეს კრედიტი (ნახევარი ან ერთი), რომელსაც ის 

დაწერს მონიტორინგის ჯგუფთან ერთად.“  

პედაგოგები აღნიშნავენ, რომ ხშირია ისეთი შემთხვევები, რომ მასწავლებელმა საგანი იცის, 

მაგრამ არ აქვს პედაგოგიური მიდგომა. კარგი პედაგოგის მისაღებად, ამ სფეროში წასულ 

ადამიანს ჯერ ფსიქო–სოციალური შეფასება უნდა გაუკეთდეს, რამდენად არის ის მომზადებული 

და მოწოდებული მასწავლებლობისათვის, მხოლოდ ამის შემდგომ შეიძლება საგნის ცოდნაზე 

საუბარი, რადგან მთავარი მოსწავლის ფსიქიკის დამახინჯებაა.  

სქემაში ჩართული სკოლის დირექტორი უჩივის იმას, რომ არ არსებობს აქტიური და 

გამორჩეული პედაგოგების წახალისების მექანიზმი. „მაგალითად, როდესაც მასწავლებელი 

ატარებს მაღალი დონის ღონისძიებას ეს არც სქემაში არ ეთვლება და ჩვენც არ გვაქვს არანაირი 

მექანიზმი, რომ მისი ეს აქტივობა დავაფასოთ. მხოლოდ მადლობას ვუხდით და ეს არის. ამით 
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სკოლის დირექცია ვარდება ჩიხში. მე სასტიკად ამიკრძალეს ფინანსური წახალისება, ანუ 

ვეუბნები სიტყვიერ მადლობას, ან ვუწერ ქაღალდზე მადლობის სიგელს. არადა, თუნდაც 20 

ლარი რომ დავუმატოთ ამით ჩვენ შევქმით  კონკურენციას მასწავლებლებს შორის და გავზრდით 

სხვების მოტივაციასაც და ავამოქმდებთ პედაგოგებს. ჩვენ გვინდა ცხოვრება კაპიტალისტურად 

და აზროვნება სოციალისტურად, ასე აღარ არის ოცდამეერთე საუკუნეში.“ (გორი, სქემაში 

ჩართული დირექტორი) 

დისკუსიაში მონაწილე ყველა პედაგოგი თანხმდება, რომ ის მასწავლებელი, რომელიც ცუდად 

ასწავლის მოსწავლეს სკოლიდან უნდა გათავისუფლდეს. თუმცა, როგორც ერთ-ერთმა 

პედაგოგმა ბრძანა, ასეთ დროს დირექტორები შემდეგ მეთოდებს მიმართავენ - „როდესაც სხვა 

მეთოდი არ არსებობს დირექტორი ცდილობს, რომ მესამეხარისხოვანი საგნით დააკამყოფილოს 

იმიტომ, რომ პედაგოგი სახლში არ გაუშვას.“  კიდევ ერთმა პედაგოგმა სხვა მაგალითიც მოიყვანა 

- „ყოფილა რამდენიმე შემთხვევა, როცა მშობლებმა დაწერეს საჩივარი და პედაგოგი სკოლიდან 

გაუშვეს ან, სხვა კლასში გადაიყვანეს.“  საჯარო პედაგოგის აზრით კი - „პრობლემა არის ის,  რომ 

პასუხისმგებლობას ყველა საკუთარი თავიდან იცილებს, დირექტორიც, და რესურსცენტრიც.“ 

 

მასწავლებლის თქმით, დღევანდელ სკოლებში არსებობს არაკვალიფიციური პედაგოგების 

პრობლემა, რომელსაც სჭირდება გამკლავება. არაკვალიფიციური პედაგოგების გამოსავლენად 

მასწავლებლები სხვადასხვა მექანიზმზე მიუთითებენ: ღია გაკვეთილი, სამოდელო გაკვეთილი, 

გაკვეთილზე მოულოდნელი დასწრება, მოსწავლეთა და მშობლების საჩივრები, მოსწავლეთა 

დონის შეფასება და მასწავლებლის მიერ დაწერილ ნიშნებთან შესაბამისობა. არაკვალიფიციური 

პედაგოგის გამოვლენის შემდგომ, პედაგოგების თქმით, აუცილებელია არსებობდეს მათი 

სკოლიდან გათავისუფლების შესაძლებლობა. თუმცა მასწავლებლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 

საჭიროა პირველ ეტაპზე მასწავლებლების მატერიალური ანაზღაურების ზრდით წახალისება და 

გამორჩეული მასწავლებლის ფულადი პრემიებით დაჯილდოვება. ეს მექანიზმები 

მასწავლებლებს შორის გაზრდის კონკურენციას და გამოიწვევს სასწავლო პროცესის ხარისხის 

ზრდას. 



      სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი 

 

63 
 

რეკომენდაციები 

ექსპერტებისა და მასწავლებლების პოზიციების გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

სერტიფიცირების პროცესის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის საჭიროა: 

 სერტიფიცირების პროცესის მოდელირება და მასწავლებლების შეფასებების 

ალტერნატიული მექანიზმების შექმნა. სერტიფიცირების მოდელირების მიმართულებად 

შეიძლება განვიხილოთ სერტიფიცირების გამოცდების უხეში ფორმის შეცვლა, 

მასწავლებლებზე სკოლების ადმინისტრაციის მხრიდან ზეწოლის მოხსნა, გამოცდების 

ორგანიზება იმგვარი მიდგომით, რომ გამოცდებზე გამოვლენილი ცოდნა 

უზრუნველყოფდეს კვალიფიციური პედაგოგის გამოვლენის შესაძლებლობას.  

 სერტიფიცირების პროცესს არ უნდა ჰქონდეს სავალდებულო ფორმა, არამედ თავად 

მასწავლებელი უნდა იყოს დაინტერესებული. მასწავლებლების მოტივაცია გაიზრდება, 

თუკი სერტიფიცირების პროცესის გავლის შედეგად მასწავლებლებს ექნებათ 

მნიშვნელოვანი მატერიალური დაინტერესება, სერტიფიცირება იქნება მასწავლებლის 

უპირატესი დასაქმების უფლების საფუძველი, სერტიფიცირება ობიექტურად გამოავლენს 

კარგ მასწავლებელს და ცუდ მასწავლებელს და საზოგადოებრივი განწყობა 

სერტიფიცირების მიმართ შეიცვლება, ანუ საზოგადოება აღიარებს, რომ 

სერტიფიცირებული პედაგოგი მართლაც კარგი პედაგოგია.  

 მასწავლებლის პროფესიაში შესვლისათვის მაძიებლობის პერიოდის გავლა უნდა იყოს 

სავალდებულო და მხოლოდ სერტიფიცირების გავლით არ უნდა ხდებოდეს მათი 

დასაქმება.  

 მოგვარდეს სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ასპექტები, კერძოდ: 

სერტიფიცირების შედეგი, ანუ სერტიფიკატის ფორმა შეიცვალოს და სტატუსი 

„მასწავლებლობის უფლება“, ჩანაცვლდეს უფრო შუალედური ტერმინით. მოიხსნას 

წინააღმდეგობა უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების მიერ გაცემული 

დიპლომსა და სერტიფიკატს შორის.   

 სერტიფიცირების პროცესი შეიძლება ჩანაცვლდეს ყველა მასწავლებლისათვის 

სავალდებულო ტრენინგების ჩატარებით, რომლის ბოლოს მოხდება მასწავლებლების 

ცოდნის დონის ტესტირებით შემოწმება. ტრენინგები უნდა იყოს ორიენტირებული 

მასწავლებლის პრაქტიკის გაუმჯობესებაზე, სამოდელო გაკვეთილების ჩვენებაზე, საგნის 

სწავლების ინოვაციური მეთოდების პრაქტიკულ სწავლებაზე, ფართო და ვიწრო 

მიმართულებით ცოდნის გადაცემაზე, ტრენინგების მასალებისა და სკოლის 

თავისებურებების ერთმანეთთან შესაბამისობაზე. ტრენინგების დაგეგმვისას 

აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას რეგიონის მასწავლებლების ხელმისწავდომობის 

საკითხი და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართვის სპეციფიკა. 

 სერტიფიცირების პროცესის ალტერნატივად ან დანამატად შესაძლოა განვიხილოთ 

მასწავლებლების კვალიფიკაციის გადამოწმება შემდეგი ფორმებით: მოსწავლეთა ცოდნის 

დონის შემოწმება და მასწავლებლის მიერ დაწერილი ნიშნის შესაბამისობა მოსწავლის 

ცოდნის დონესთან, მასწავლებლის მოულოდნელ შემოწმებას საგაკვეთილო პროცესის 
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მიმდინარეობისას, სკოლის ადმინისტრაციის, კოლეგების, მშობლებისა და მოსწავლეების 

შეფასებების შედეგები.  

 სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით აუცილებელია მასწავლებლების 

ანაზღაურების ზრდა. პედაგოგთა ანაზღაურების ზრდა გამოიწვევს მათი მოტივაციის 

ზრდას, სასწავლო პროცესზე მეტ ორიენტირებას, გამოათავსუფლებს კერძო 

პრაქტიკისათვის დათმობილ დროს, მოხდება მასწავლებლის სტატუსის რეაბილიტაცია. 

ანაზღაურების ზრდა შესაძლებელია ინდივიდუალიზებული ფორმით, რომლის 

კრიტერიუმი შეიძლება იყოს სერტიფიცირება, სქემის ფარგლებში აქტივობების 

განხორციელება თუ სხვა რამ. მთავარია ინდიციდუალიზების კრიტერიუმები იყოს ნელი 

და გამჭვირვალე. სკოლას უნდა შეეძლოს დამატებითი ფინანსური წამახალისებელი 

მექანიზმების ჩართვა გამორჩეული პედაგოგებისათვის. თუმცა ამ პროცესის 

სამართლიანობის დასადგენად საჭიროა სპეციალური მონიტორინგის ჯგუფის არსებობა.  

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სასწავლო პროცესის ხარისხობრივი გაუმჯობესებისათვის 

აუცილებელია: 

 შემცირდეს კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა და მოხდეს ზედა ზღვარის განსაზღვრა; 

 მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს სასწავლო სახელმძღვანელოების ხარისხი; 

 მოხდეს სკოლების დეპოლიტიზირება და რეალური ავტონომიურ სისტემად გადაქცევა; 

 მოიხსნას მანდატურების მხრიდან მასწავლებლების კონტროლი და შესაბამისობაში 

მოვიდეს მანდატურების ანაზღაურება და მასწავლებლების ანაზღაურება;  

 მოხდეს მასწავლებლის სტატუსის რეაბილიტაცია;  

 პედაგოგიურ სფეროში ახალი კადრების მომზადება; 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემა, საჭირო მექანიზმია გამორჩეული და 

მაღალკვალიფიციური პედაგოგების საქმიანობის დასაფასებლად. თუმცა, სქემის წარმატებით 

ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია მასში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა შემდეგი 

მიმართულებით: 

 სქემაში ჩართვა მნიშვნელოვანი ბენეფიტების მომტანი უნდა იყოს პედაგოგებისათვის. 

ბენეფიტები პირველ რიგში უნდა იყოს მატერიალური, ასევე მათი პროფესიული 

განვითარების ზრდისათვის ხელშემწყობი.  

 უნდა გადაიხედოს სქემის ხანგრძლივობა. 8 წლიანი რაუნდები მოტივაციას უმცირებს 

პედაგოგებს, ასაკისა და ხანგრძლივი პერსპექტივის გამო. სასურველია სქემის 

ხანგრძლივობა იყოს ღია საკითხი, რომელშიც განისაზღვრება მინიმუმი და მაქსიმუმი 

პერიოდები. სავარაუდო ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს 3 დან 8 წლამდე.  

 სასურველია სქემის ფარგლებში არ მოხდეს წინასწარი გეგმის შემუშავება. აქტივობების 

არჩევა უნდა შეეძლოს პედაგოგს თავისუფლად, ისე რომ წინასწარი გეგმის შემუშავება არ 

უქმნიდეს შეზღუდვებს; 

 აუცილებელია სქემაში ჩართული პედაგოგების სავალდებულო მონიტორინგი ყოველი 

წლის ბოლოს, რათა პედაგოგებმა პროცესში ნათლად იცოდნენ მიღწეული შედეგები; 

 უნდა აღმოიფხვრას სქემაში არსებული სამართლებრივი ხარვეზები: კრედიტების ვერ 

დაგროვების შემთხვევაში მასწავლებლის ერთი კატეგორიით ჩამოქვეითება, კატეგორიის 
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მიღებისას კრედიტების განულება და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ 

ღვაწლმოსილი პედაგოგისათვის კატეგორიის მინიჭების უფლება. 

 სქემის შესახებ აუცილებელია მოხდეს ინფორმაციის დეტალური და ამომწურავი 

გავრცელება. სქემის სახელმძღვანელო უნდა იყოს დეტალური და პასუხს სცემდეს 

პედაგოგების კითხვებს ინფორმაციის ფიქსაციასთან დაკავშირებით. სასურველია 

სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომი იყოს სქემაში ჩართული ყველა  პედაგოგისათვის. 

სქემის შესახებ უნდა გავრცელდეს ერთგვარი ინფორმაცია ტრენერების, მონიტორინგის 

ჯგუფისა და მასწავლებლის სახლის მიერ.  

 სქემაში გათვალისწინებულ კომპონენტებს უნდა დაემატოს კომპონენტი, რომელიც 

ასახავს მასწავლებლის მიერ მისი პირველი ვალდებულების – ხარისხიანი სწავლების – 

შესრულებას. ამის ასახვა შეიძლება მოხდეს მოსწავლეთა ცოდნის დონის და შეფასებების 

გათვალისწინებით ან საგაკვეთილო პროცესის უშუალო კონტროლის საფუძველზე.  

 აუცილებელია გადაიხედოს აქტივობებისათვის მინიჭებული კრედიტების რაოდენობა 

და თითოეული აქტივობის ფიქსაციის მეთოდების გამართულობა და მასწავლებლების 

ხელმისაწვდომობა; 

 სქემის მოდელირების პროცესში აუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობა პრაქტიკოს 

მასწავლებლებთან, განათლების ექსპერტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 

სქემის ფორმირების პროცესში ჩართვა გაზრდის მასწავლებლებში თანამონაწილეობის 

განცდას  და გაზრდის მათ მოტივაციას.  

 


