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მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
პროგრამის კოდი
პროგრამის ამოქმედების
წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური
ბიუჯეტი
ქვეპროგრამები

32 02 02 02
2008 წ.
მიმდინარე (მუდმივი)
2017 წ.
9,945,000 ლარი

მრავალწლიანი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)

ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად
არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამა
ასწავლე საქართველოსთვის
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის პროგრამა
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების პროგრამა
პროგრამა - საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, მეთოდური რესურსი მასწავლებლებისთვის - ჟურნალი
„მასწავლებელი“, ინტერნეტგაზეთი “Mastsavlebeli.ge
პროგრამა - სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება ევროპის ქვეყნების
მასწავლებლებთან (eTwinning Plus)
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის
ხელშეწყობის პროგრამა
სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის პროგრამა
მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების პროგრამა

პროგრამის აქტუალობა
დღეისათვის სახელმწიფო პრიორიტეტს წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიულ დაწესებულებებში სწავლა-სწავლების პროცესის
ეფექტიანად წარმართვა, რისთვისაც აუცილებელია პროფესიული კადრების ზოგადი და საგნობრივი კომპეტენციების (ცოდნა, უნარები და
დამოკიდებულებები/ღირებულებები) განვითარება.
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მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების სისტემაში მიმდინარეობს კომპლექსური ცვლილებები: პერმანენტულად ხორციელდება ეროვნული სასწავლო
გეგმის რევიზია, 2015 წლის სექტემბერში ამოქმედდა მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის ახალი
სქემა. შესაბამისად, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრატეგია ცენტრის დღის წესრიგში აყენებს სამიზნე ჯგუფების პროფესიულ
განვითარებაზე მეტი აქცენტის გაკეთებას, რაც მრავალფეროვანი ღონისძიებების გატარებას ისახავს მიზნად.
პროგრამის მიზანი
განათლების სისტემაში დასაქმებული პროფესიული კადრების მაღალკვალიფიციურობისა და მათი საქმიანობის ეფექტიანობის უზრუნველყოფა.
პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფი:
პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ განათლების სისტემაში დასაქმებული პირები:


ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელი



სპეციალური მასწავლებელი



შეფასების ჯგუფის წევრი



სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების ფასილიტატორი



სკოლის ადმინისტრაცია



სკოლამდელი დაწესებულების აღმზრდელი (მასწავლებელი)



პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებელი



მონიტორი



კონსულტანტ-მასწავლეებლი



ტრენერ-მასწავლებელი

პროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ:


ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელი და მოსწავლე.

პროგრამის ინტერვენციის (განხორციელების) სტრატეგია:
პროგრამის ფარგლებში დასახული შედეგების მისაღწევად ხორციელდება სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამების ფარგლებში ხორციელდება
შემდეგი ტიპის საქმიანობები:


ტრენინგმოდულების შემუშავება და მასწავლებელთა მომზადება;
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მრავალფეროვანი პროფესიული ლიტერატურისა და რესურსის შექმნა, თარგმნა და გავრცელება;



სტანდარტების შემუშავება და მისი დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები;



მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის შემუშავება, მონიტორინგი და რევიზია. სქემის

დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები: რესურსების შექმნა და გავრცელება სამიზნე ჯგუფებში;


სამუშაო შეხვედრების, კონფერენციების, ტრენინგების, სემინარებისა და სხვა პროფესიული განვითარების ხეშემწყობი ღონისძიებების დაგეგმვა-

განხორციელება;


სხვა მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება.

პროგრამის სპეციფიური მიზნები:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მ.შ ზოგადი განათლების დაწესებულებაში დაკავებული პირების
(დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის
ამაღლება;
სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვისა და გავრცელების ხელშეწყობა;
სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშავება, საერთაშორისო სტანდარტებისადმი
და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, სფეროში მიმდინარე სიახლეების გავრცელება;
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი
საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების განხორციელებით;
მიზნობრივი

ინტერვენციების

განხორციელება

ხარისხიანი

განათლების

თანაბარი

ხელმისაწვდომობისა

და

ზოგადი

განათლების

სისტემაში

წარმომადგენლობითი აქტორების შესაძლებლობების განვითარებისთვის.
მოსალოდნელი შედეგ(ებ)ი:
პროფესიული სტანდარტების რევიზია და დანერგვა;
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა: სამიზნე ჯგუფების
(მასწავლებლების, დირექტორების, პროფესიული განათლების მასწავლებლების) ეტაპობრივი პროფესიული განვითარებისა და კლავალიფიკაციის
ამაღლებით, სამიზნე ჯგუფების კარიერული წინსვლის ხელშეწყობა;
განათლების სისტემის თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება;
სკოლის შიდა შეფასების ჯგუფების და ფასილიტატორების მომზადება (ტრენინგები, კონსულტირება);
ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული

ენის სწავლება, რაც უზრუნველყოფს მათ სრულფასოვან ჩართულობას,

საგანმანათლებლო, ასევე სამუშაო სექტორში.
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როგორც საქართველოს

ქვეპროგრამები1
1. მიზნობრივი პროგრამების სამსახური
1.1

ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად

ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში დასაქმებულ პირები

2010 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი 2016-2019-წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
470,000 ლარი
მენეჯერი, მიმართულების კოორდინატორი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
საქართველო, როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, ენობრივად და კულტურულად მრავალფეროვან სივრცეში იმყოფება. უცხოური ენების ცოდნის გარეშე
შეუძლებელია ამ სივრცეში ინტეგრირება და საკუთარი პიროვნული შესაძლებლობების სრულფასოვანი რეალიზება, ამიტომაც განათლებისა დამეცნიერების
სამინისტროს სტრატეგიული გეგმის მიხედვით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში უდიდესი ყურადღება უცხოური ენების სწავლების
ხელშეწყობას ექცევა. ამ მიმართულებით 2011 წლიდან გარკვეული ცვლილებები შევიდა ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. კერძოდ, ინგლისური ენა, როგორც
პირველი უცხოური ენა პირველი კლასიდან გახდა სავალდებულო, მეორე უცხოური ენა დაწყებითი საფეხურის მეხუთე კლასიდან იწყება. ეროვნული
სასწავლო გეგმა ასევე ითვალისწინებს მესამე უცხოური ენის სწავლების შესაძლებლობას ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
აღნიშნული ცვლილებების შედეგად სისტემა გარკვეული გამოწვევების წინაშე დადგა: დღის წესრიგში დადგა პედაგოგების მიერ შესაბამისი ენობრივი
კომპეტენციის ამაღლების და ენის სწავლების ახალი მრავალფეროვანი მეთოდების შესწავლისა და დანერგვის აუცილებლობა, სასწავლო რესურსების შექმნისა
და გამოყენების ცოდნის აუცილებლობა.

1

ქვეპროგრამები შემდეგში მოხსენებულია, როგორც პროგრამები.
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არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, 2010 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო პროექტის განხორციელება,
რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ყოველწლიურად უცხოენოვან მოხალისე მასწავლებელთა ჯგუფი სტუმრობს, მოხალისე მასწავლებლები ცხოვრობენ
მასპინძელ ოჯახებში და დასაქმებულნი არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში, სადაც უცხოური ენის ადგილობრივ მასწავლებლებთან და თემის სხვა
წევრებთან თანამშრომლობით აქტიურად ერთვებიან სასკოლო

და სათემო ცხოვრებაში. უცხოელ კოლეგებთან ერთად ადგილობრივი უცხოური ენის

პედაგოგები იმაღლებენ ენის ცოდნის დონეს, მოიძიებენ და დაამუშავებენ მოსწავლეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე დამატებით მასალებს, ეცნობიან და
ნერგავენ ენის სწავლების თანამედროვე მეთოდებს, მოხალისე პედაგოგთა საქმიანობა სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს:
 ადგილობრივი უცხოური ენის პედაგოგებთან თანამშრომლობა და მათი ენის ცოდნის დონის ამაღლება, პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
 მოსწავლეებში უცხოური ენის ცოდნის დონის ამაღლება;
 ინტერკულტურული, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება (სასკოლო კლუბები, საზაფხულო ბანაკები და სხვა).
2015 წლიდან პროგრამაში ინგლისურენოვან მოხალისე მასწავლებლებთან ერთად ჩაერთვებიან სხვა უცხოური ენის მასწავლებლები, რათა ხელი შეეწყოს
მოსწავლეებში, მასწავლებლებსა და ადგილობრივ თემში სხვადასხვა უცხოური ენის ცოდნის დონის ამაღლებასა და კულტურული და სოციალური
ღირებულებების ურთიერთგაცვლის პროცესს, რაც გლობალურ სივრცეში საზოგადოების ინტეგრირების წინაპირობაა.
პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფებია: კვალიფიციურ მოხალისე მასწავლებელთა ჯგუფი, საჯარო სკოლის ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლები,
საჯარო სკოლის მოსწავლეები და ადგილობრივი თემი.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
ახალი ათასწლეულის დადგომასთან ერთად, საქართველომ ახალი მიზნები დაისახა ქვეყნისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან სხვადასხვა სფეროში.
დაიწყო აქტიური რეფორმების გატარება ამა თუ იმ სისტემის მოდერნიზაციისა და თანამედროვე, დასავლურ სტანდარტებთან მიახლოებისთვის, რაც უამრავ
გამოწვევასა და სირთულესთან აღმოჩნდა დაკავშირებული. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, თავის მხრივ, აქტიურად ჩაერთო
დაწყებული რეფორმების პროცესში და დაიწყო განათლების სისტემის გარდაქმნა, დასავლური ღირებულებებისა და სტანდარტების დანერგვა. სამინისტროს
მიერ დაწყებულ რეფორმებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უცხოური ენების სწავლების ხელშეწყობასა და ზოგადად პედაგოგთა უწყვეტ
პროფესიულ განვითარებას დაეთმო, ვინაიდან სწორედ უცხოური ენების სრულყოფილი ცოდნა შეიძლება იყოს საერთაშორისო ბაზარზე ახალგაზრდა
თაობების ქმედუნარიანობისა და კონკურენტუნარიანობის ერთ-ერთი წინაპირობა.
აღნიშნული სტრატეგიის ფარგლებში აუცილებელია ახალგაზრდებს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ჰქონდეთ უცხო ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობა და
იყვნენ არა მხოლოდ ამ ენაზე მოსაუბრე-კომუნიკატორები, არამედ მოაზროვნე-ინდივიდები, რაც ხელს შეუწყობს მათ ერთიან ევროპულ სივრცეში
ინტეგრირებას.
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აღსანიშნავია, რომ 2012 წლიდან პროგრამის არეალი გაფართოვდა და ინგლისურ ენასთან ერთად ჩინური ენის სწავლებაც ხორციელდება (ჩინური ენის
კომპონენტი ხორციელდება ჩინეთის საელჩოსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის დადებული მემორანდუმის ფარგლებში).
2015 წლის სექტემბრიდან, საპილოტე რეჟიმში, პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცა

გერმანულენოვან და ფრანგულენოვან მოხალისე

მასწავლებლებს. აღნიშნული ინიციატივა განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ კონკრეტული ენების მასწავლებლების დიდ ნაწილს არ მისცემია მშობლიურ ენაზე
მოსაუბრე კოლეგასთან პრაქტიკული კომუნიკაციის საშუალება, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ენობრივი კომპეტენციების განვითარების
თვალსაზრისით.
2015 წლის სექტემბრის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით 160-მდე

საჯარო სკოლამ გამოთქვა პროგრამაში ჩართვის და უცხოენოვან მოხალისე

მასწავლებელთან თანამშრომლობის სურვილი, მათ შორის 10 გერმანულენოვანი სკოლა და 7 ფრანგულენოვანი სკოლა. 2016 წელს კი 24-მა საჯარო სკოლამ
მოითხოვა გერმანული და ფრანგული ენის მოხალისე მასწავლებელთან თანამშრომლობა.
უცხოური ენის სწავლა გარკვეული სოციალური და კულტურული კონტექსტის ფარგლებში მიმდინარეობს და არა მხოლოდ ლინგვისტურ, არამედ
საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებასაც გულისხმობს. უცხო ენის შესწავლისას კულტურული და სოციოკულტურული კონტექსტების გაცნობა
უცხოური ენის გაკვეთილზე ენის სწავლებასთან ერთად უნდა ინტეგრირდეს. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი უცხოური ენების პედაგოგი არამხოლოდ
აკადემიურ ცოდნას ფლობდეს, არამედ განსხვავებული კულტურის მიმართაც უღვივებდეს მოსწავლეებს სათანადო ინტერესებს და დამოკიდებულებებს.
უცხოური ენის ცოდნის დონის ამაღლებასა და პროფესიული უნარების განვითარებასა და დაუფლებაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მოხალისე
მასწავლებლისა და ადგილობრივი მასწავლებლის თანამშრომლობა. ამგვარი თანამშრომლობა შედეგად გამოიღებს არა მხოლოდ სწავლის მოტივაციის
გაზრდას და მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებას, არამედ დადებითად იმოქმედებს ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიულ
განვითარებასა და მასწავლებლებს შორის გუნდური მუშაობის პრინციპების უკეთ ათვისებასა და საგნის ინტეგრირებულად სწავლებაზე. ადგილობრივ
მასწავლებლებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ სხვაქვეყნების გამოცდილებას სწავლა-სწავლების საკითხში, ერთად შექმნან და გაიზიარონ სასწავლო
რესურსები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანასწავლების პროცესი ინტეგრირებულ კლასებში. პროგრამაში ჩართული უცხოური ენის ადგილობრივი
მასწავლებლების 35%-ს ჩაუტარდა პრე-ტესტი, რომელიც ქმნის გარკვეულ სურათს პედაგოგების უცხოური ენის ცოდნის დონისას ენის სხვადასხვა
კომპონენტში.
ასევე აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, კერძოდ თემის ჩართულობა უცხოური ენის შესწავლის პროცესში ხელს შეუწყობს
ადგილობრივი თემში საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ ტურისტულ ზონებში, სადაც მოსახლეობა
ტენდენციურად ტოვებს სოფლებს და მიგრირებს ბარში. ქვეყნისთვის კი რეგიონული განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული და სტრატეგიული სფეროა,
რისი განხორციელებაც შესაბამისი განათლების გარეშე შეუძლებელია.
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მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა


უცხოელი მოხალისე-მასწავლებლები; უცხოენოვანი მოხალისე მასწავლებლები, ჰუმანიტარული ან მონათესავე ფაკულტეტის კურსდამთავრებული ან
ბოლო კურსის სტუდენტი, გამოცდილი მასწავლებლები, რომლებიც ფლობენ სხვადასხვა საერთაშორისო სწავლების სერტიფიკატებს. პროგრამის
ფარგლებში მათი ბენეფიტი: სამგზავრო ავიაბილეთი, შრომის ანაზღაურება, სწავლების გამოცდილება, სარეკომენდაციო წერილი და მონაწილეობის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი, უცხო კულტურის გაზიარება, მასპინძელი ოჯახით უზრუნველყოფა.



ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლები; პროგრამაში ჩართულია ადგილობრივი ინგლისური, გერმანული და ფრანგული ენის მასწავლებლები,
რომლებიც პროგრამის ფარგლებში გადიან ტრენინგებს სხვადასხვა თემატიკაზე: თანასწავლების მეთოდები, გაკვეთილის დაგეგმვა, პროექტის მართვა.
ისინი უცხოელ მოხალისე მასწავლებლებთან ერთად გეგმავენ და ატარებენ უცხოური ენის გაკვეთილებს თანასწავლების და სხვა თანამედროვე
მეთოდების გამოყენებით, მოიძიებენ და ქმნიან სასწავლო რესურს, იღებენ მონაწილეობას პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ სხვადასხვა
კონკურსებში, იზიარებენ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას სწავლა-სწავლების საკითხში.



საჯარო სკოლის მოსწავლეები, პროგრამაში ჩართული სკოლის მოსწავლეებს პირდაპირი კონტაქტი აქვთ მშობლიურ ენაზე მოსაუბრე მასწავლებელთან,
ფორმალურ და არაფორმალურ გარემოში მოსწავლე შეძლებს აიმაღლოს და გაიუმჯობესოს ენის ცოდნის დონე და გაეცნოს სხვა ქვეყნის კულტურას.



ადგილობრივი თემი, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს შეისწავლოს უცხო ენა, მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, გაეცნოს უცხო ქვეყნის კულტურას და
ასევე გაუზიაროს საკუთარი.

პროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ)
ინტერვენციის
სტრატეგია
მიზანი (Impact)
 ადგილობრივი
უცხოური ენის
მასწავლებლები
სტანდარტის
შესაბამისად
ახორციელებენ
სწავლა-სწავლების
პროცესს.

შედეგების შესრულების
ინდიკატორები
 2019 წლის ბოლოსთვის
პროგრამაში ჩართული
ადგილობრივი უცხოური
ენის პედაგოგების დაახ. 70 %
სტანდარტის შესაბამისად
ახორციელებს სწავლასწავლების პროცესს.
 2019 წლის ბოლოსთვის
პროგრამაში ჩართული
ადგილობრივი უცხოური
ენის მასწავლენბლების 50%-ი
გადავიდა საფეხურიდან

შესრულების ინდიკატორების გადამოწმების წყაროები

 საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვების ანგარიში.
 მოხალისე მასწავლებლების ყოველთვიური ანგარიშები;
 ადგილობრივი მასწავლებლების (თვით-შეფასება) გამოკითხვა;

 პროფესიული განვითარების სქემაში ადგილობრივი უცხოური
ენის მასწავლებლების ბაზები.
 მოხალისე და ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლების
გამოკითხვა,
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მთავარი დაშვებები

უფრო მაღალ საფეხურზე,
მასწავლებლის საქმიანობის
დაწყების, პროფესიული
განვითარების და
კარიერული წინსვლის
სქემაში.
 მოსწავლეებში
 2019 წლის ბოლოსთვის
გაიზარდა უცხო ენის
მოსწავლეთა 60%-მა იმ
სწავლის მოტივაცია
მოსწავლეებიდან,
და ამაღლდა უცხოური
რომლებსაც შეხება აქვთ
ენის ცოდნის დონე.
უცხოენოვან მოხალისე
მასწავლებელთან აიმაღლეს
ენის ცოდნის დონე, ასევე
ამაღლდა მათი მოტივაცია.
 თემი გახდა უფრო
 2019 წლის ბოლოსთვის
მიმღები/ტოლერანტი
ადგილობრივი მოსახლეობის
სხვა კულტურის მქონე
გარკვეული ნაწილი ენის
ინდივიდების მიმართ.
შესწავლასთან ერთად გაეცნო
სხვა ქვეყნის
კულტურას/მიმღები გახდა ამ
კულტურის
წარმომადგენლის,
ამავდროულად თავადაც
აცნობს/უზიარებს საკუთარ
კულტურას და ტრადიციებს
მას.
საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
 უცხოური ენის
 2019 წლის ბოლოსთვის
ადგილობრივმა
პროგრამაში ჩართული
მასწავლებლებმა
უცხოური ენის
გაიუმჯობესეს ენის
ადგილობრივი პედაგოგების
ცოდნის დონე;
დაახ. 70 % -მა გაიუმჯობესა
ენის ცოდნის დონე;
 2019 წლის ბოლოსთვის
პროგრამაში ჩართულ
უცხოური ენის

 მოსწავლეთა აკადემიური შედეგები,
 უცხოური ენის სხვადასხვა კონკურსებში მოსწავლეთა
მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 გამოკითხვები თემში;
 თემში მოხალისე მასწავლებლის მიერ ორგანიზებული
აქტივობების ანგარიშები, დამადასტურებელი ფოტო და ვიდეო
მასალა.

 ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლების შუალედური და
პოსტ-ტესტების შედეგების ანალიზი და შედარება პრე ტესტების შედეგებთან;

 ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლების გამოკითხვა,
 მოხალისე მასწავლებლების ყოველთვიური ანგარიშები;
 საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვების ანგარიში.
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კვალიფიციური,
გამოცდილი,
მოტივირებული
უცხოენოვანი
მოხალისე
მასწავლებლების
ჩამოყვანა/მოზიდვა,
ინფორმაციის

 უცხოური ენის
ადგილობრივი
მასწავლებლები
იუმჯობესებენ
ენობრივ
კომპეტენციებს და
უცხოელი კოლეგების
გამოცდილებაზე
დაფუძნებით ნერგავენ
სწავლების ახალ
მეთოდებს.

ადგილობრივი პედაგოგების
დაახ. 60 %-ი სწავლასწავლების პროცესში
დავალებებს ინსტრუქციებს
იძლევა უცხოურ ენაზე,
 2019 წლის ბოლოსთვის
პროგრამაში ჩართული
უცხოური ენის
ადგილობრივი პედაგოგების
დაახ. 70 % -ი გაკვეთილზე
იყენებს ენის სწავლების
თანამედროვე მეთოდებს და
კლასის მართვის ეფექტურ
სტრატეგიებს.
 ყოველწლიურად პროგრამაში
ჩართული უცხოური ენის
ადგილობრივი პედაგოგების
დაახ. 80 % -ი გაკვეთილზე
იყენებს თანასწავლების
მეთოდის სხვადასხვა
სტრატეგიებს.
 ყოველი წლის განმავლობაში
ორჯერ პროგრამაში
ჩართული უცხოური ენის
ადგილობრივი პედაგოგების
დაახ. 40 % -მა გაიარა
ტრენინგი სხვადასხვა
თემაზე; პროექტის დაგეგმვა
და განხორციელება,
თანასწავლების
სტრატეგიები, კლასის
მართვა.
 2017 წლის ბოლოსთვის
პროგრამაში ჩართული
უცხოური ენის
ადგილობრივი პედაგოგების

გავრცელება
საერთაშორისო ვებგვერდებზე.

 მოხალისე მასწავლებელთა ყოველთვიური ანგარიშები;
 გაკვეთილზე დაკვირვების ფორმები;

 ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლების ყოველთვიური
ანგარიშები;
 გაკვეთილზე დაკვირვების ფორმები;
 გაკვეთილის გეგმები;
 თანასწავლების მეთოდით ჩატარებული გაკვეთილების
რაოდენობა.
 ტრენინგის ანგარიში;
 დასწრების ფურცლები;

 განხორციელებული სასწავლო პროექტის აღწერა და
დამადასტურებელი ფოტო მასალა;
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 მოსწავლეებში
ამაღლდა მოტივაცია;

 მოსწავლეებში
ამაღლდა ენის ცოდნის
დონე;

დაახ. 60 % -მა მოხალისე
მასწავლებელთან ერთად
განახორციელა მინ. ერთი
სასწავლო პროექტი,
 2017 წლის ბოლოსთვის
პროგრამაში ჩართული
უცხოური ენის
ადგილობრივი პედაგოგების
დაახ. 60 % -მა მოხალისე
მასწავლებელთან ერთად
შექმნა და კოლეგებს
გაუზიარა მინიმუმ 5
სასწავლო რესურსი;
 2017 წლის ბოლოსთვის
მოსწავლეების დაახლოებით
40%-ი, რომელთაც
გაკვეთილები უტარდებათ
მოხალისესთან ერთად, არიან
მოტივირებულნი;
 ყოველი სასწავლო წლის
ბოლოსთვის მე-12 კლასის იმ
მოსწავლეთა დაახლოებით
50%-მა, რომელთაც
გაკვეთილები უტარდებათ
მოხალისესთან ერთად
სასკოლო გამოცდებში
გადალახეს 50%-იანი
ბარიერი.
 ყოველი სასწავლო წლის
ბოლოსთვის მოსწავლეთა
დაახლოებით 50%-ს
რომელთაც გაკვეთილები
უტარდებათ მოხალისესთან
ერთად აქვთ მაღალი
აკადემიური მოსწრება;

 ელექტრონულად წარმოდგენილი სასწავლო რესურსი;

 ენის სხვადასხვა კონკურსებში მოსწავლეთა ჩართულობის
დამადასტურებელი მასალა;
 ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლების გამოკითხვა;

 მოსწავლეთა აკადემიური შედეგები.

 მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება;

 თემის წარმომადგენლების გამოკითხვა.

11

 თემში ხელმისაწვდომი
გახდა უცხოური ენის
სწავლა და მასთან
დაკავშირებული
რესურსები.

 ყოველწლიურად
 თემის წარმომადგენლების გამოკითხვა
ადგილობრივი თემის (ერთი
 განხორციელებული აქტივობების ჩამონათვალი და მათი აღწერა;
კონკრეტული
სოფელი/ქალაქის, სადაც
არის მოხალისე
მასწავლებელი)
წარმომადგენლების
გარკვეულმა ნაწილმა
ისარგებლა ენის შესწავლის
 მოხალისეების მიერ ჩატარებული აქტივობების ფოტო მასლა და
შესაძლებლობით;
მონაწილეთა სია;
 2017 წლის განმავლობაში
მოხალისე და თემის
წარმომადგენლების მიერ
ორგანიზებული აქტივობა
(უცხოურ ენაზე მიზნობრივი
კინოფილმების ჩვენება,
სპორტული ღონისძიებები,
ესქკურსიები და სხვა) სოციოკულტურული
ღირებულებების თემატიკაზე.

 თემის
წარმომადგენლები და
მოხალისე
მასწავლებლები
გაეცვნენ და
ერთმანეთს გაუზიარეს
თავიანთი
განსხვავებული
სოციალური და
კულტურული
ღირებულებებს.
შუალედური შედეგები (Outputs)
1.1.
ყოველწლიურად 1.1.
ყოველწლიურად
ჩამოყვანილია მოხალისე შეირჩა 50 მოხალისე
მასწავლებელთა ახალი
მასწავლებელი სხვადასხვა
ჯგუფი.
საგნების მიხედვით
(ინგლისური, ფრანგული,
გერმანული, ჩინური)
1.2.
უცხოური ენის
1.2.
ყოველწლიურად
ადგილობრივ და
პროგრამაში ჩართული
უცხოენოვან მოხალისე
ადგილობრივი უცხოური ენის
მასწავლებლებს
მასწავლებლების 40%-მა და
ჩაუტარდათ
უცხოენოვან მოხალისე
შუალედური
მასწავლებელთა 80%-მა გაიარა
ტრენინგები სწავლების
ტრენინგი სწავლების
მეთოდოლოგიში წლის
თანამედროვე მეთოდების,
განმავლობაში ორჯერ.
კლასის მართვის და სასწავლო

 მოხალისე მასწავლებლებთან გაფორმებული კონტრაქტები.

 დასწრების ფურცლები,
 ტრენერთა ანგარიშები,
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ადგილობრივი
უცხოური ენის
მასწავლებლების
ინტერესი,

1.3.
ადგილობრივი
უცხოური ენის
მასწავლებლებლებში
გაუმჯობესებულია ენის
ცოდნის დონე.

1.4.
ადგილობრივი
უცხოური ენის
მასწავლებელი
გაკვეთილზე
ძირითადად იყენებს
უცხოურ ენას; გასცემს
ინსტუქციებს უცხოურ
ენაზე.
2.1
მოსწავლეები,
რომლებსაც უტარდებათ
გაკვეთილები მოხალისე
მასწავლებელთან
ერთად მონაწილეობას
იღებენ სხვადსხვა სახის
უცხოური ენის
კონკურსებსა და
ოლიმპიადებში.
2.2.
მოსწავლეები,
რომლებსაც უტარდებათ
გაკვეთილები
თანამედროვე
მეთოდების
გამოყენებით მოხალისე
მასწავლებლის და
ადგილობრივი
უცხოური ენის

პროექტების დაგეგმვისა და
მართვის საკითხებზე.
1.3.
წელიწადში ორჯერ
პროგრამაში ჩართული
ადგილობრივი უცხოური ენის
მასწავლებლების 40%-მა
დაწერა შუალედური ტესტი,
და მათმა უმეტესობამ
გადალახა 50%-იანი ბარიერი.
1.4.
2017 წლის ბოლოსთვის
ადგილობრივი უცხოური ენის
მასწავლებლების 70%-ი
საგაკვეთილო პროცესს
წარმართავს უცხოურ ენაზე.

2.1
2017 წელს იმ
მოსწავლეთა 40%-მა
რომელთაც უტარდებათ
გაკვეთილები მოხალისე
მასწავლებელთან ერთად
მონაწილეობა მიიღეს
უცხოური ენის სხვადასხვა
კონკურსებში და
ოლიმპიადებში.
2.2.
2017 წელს იმ
მოსწავლეთა 40%-ს რომელთაც
უტარდებათ გაკვეთილები
მოხალისე მასწავლებელთან
ერთად აქვთ უფრო მაღალი
აკადემიური მოსწრება, ვიდრე
მათ ვისაც არ უტარდებათ

 ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლის დაწერილი
ტესტები და პრე-ტესტებთან მათი ანალიზი.

 გაკვეთილზე დაკვირვება,
 გაკვეთილის დაკვირვების ფორმების ანალიზი.

 ადგილობრივი და მოხალისე მასწავლებლების გამოკითხვა;
 კონკურსებში მონაწილეობის მიღების დამადასტურებელი
დოკუმენტები.

 მოსწავლეთა აკადემიური შედეგები;
 ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლების და მოხალისე
მასწავლებლების გამოკითხვა.
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მასწავლებლების მიერ,
გაკვეთილები უცხოენოვან
ადვილად ითვისებენ
მოხალისე მასწავლებეთან.
სასწავლო მასალას.
3.1.
მოხალისე
3.1.
2017 წლის
მასწავლებელის და
განმავლობაში უცხოენოვანი
ადგილობრივი თემის
მოხალისე მასწავლებელი
წარმომადგენლის მიერ
თემში დაინტერესებული
ორგანიზებულია თემში
პირებისთვის ატარებს ენის
სხვადასხვა სახის
შემსწავლელ გაკვეთილებს.
აქტივობები; ენის
შემსწავლელი
გაკვეთილები,
სპორტულიწრეები.
3.2.
ადგილობრივ
3.2.
ადგილობრივი თემის
თემში გაიზარდილია
წარმომადგენლების 20%-ი
ინტერესი უცხო
დიდ ინტერესს იჩენს უცხო
კულტურის და
კულტურის მიმართ და
უცხოური ენისადმი,
აქტიურად არის ჩართული
გაზიარებულია
ადგილობრივი ტრადიციების
ადგილობრივი
მოხალისე
კულტურა და
მასწავლებლისათვის
ტრადიციები.
გაცნობით.
შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
1.1. მოხალისე
პროგრამის ვებ გვერდზე
მასწავლებელთა
განთავსდა განცხადება 2017შესარჩევი კონკურსის
2018 სასწავლო წლისათვის
გამოცხადება
უცხოენოვან (ინგლისური,
ფრანგული, გერმანული)
მოხალისე მასწავლებელთა
პროგრამაში მიღების შესახებ.
1.2. მოხალისე
ყოველწლიურად სასწავლო
მასწავლებელთა
წლისათვის პროგრამაში
შერჩევა.
შეირჩა 50 უცხოენოვანი
(ინგლისური, ფრანგული,
გერმანული, ჩინური)
მოხალისე მასწავლებელი.

 თემში ჩატარებული გაკვეთილების რაოდენობა (მასპინძელ
ოჯახში, დამატებითი კლასგარეშე გაკვეთილები სკოლაში).
 მოხალისე მასწავლებლების და ადგილობრივი მასწავლებლების
ანგარიშები.

 თემის წარმომადგენლების გამოკითხვა.
 მოხალისე მასწავლებლების და ადგილობრივი მასწავლებლების
ანგარიშები.

ვებ-გვერდებზე განთავსებული განცხადებები
დარეგისტრირებულ პირთა აღრიცხვა.

გამართული
ელექტრონული
სისტემა.

მოხალისე მასწავლებელთა განათლების, მუშაობის
გამოცდილების, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი
დოკუმენტები, სკაიპ-ინტერვიუს ჩანაწერები.

დოკუმენტების
ვალიდურობა.
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1.3. უცხოენოვანი
მოხალისე
მასწავლებლების
პროგრამის ფარგლებში
დასაქმება.
1.4. პროგრამის
ფარგლებში შერჩეული
უცხოენოვანი მოხალისე
მასწავლებლების
ჩამოყვანა.

1.5.უცხოენოვანი
მოხალისე
მასწავლებლებისათვის
საორიენტაციო
შეხვედრები: ტრენინგი
სხვადასხვა თემაზე და
ექვსკურსიები
კულტურული
ღონისძიების
ფარგლებში.
1.6. პროგრამაში
ჩართვის მსურველი
სკოლების
შერჩევისათვის
კონკურსის
გამოცხადება.

ყოველწლიურად 50
უცხოენოვან მოხალისე
მასწავლებელთან გაფორმდა
შრომითი ხელშეკრულება.

მოხალისე მასწავლებლებთან გაფორმებული კონტრაქტები.

კონტრაქტის
პირობების
ცვლილება.

ყოველწლიურად უცხოენოვანი
მოხალისე
მასწავლებლებისათვის(ჩინელი
მოხალისე მასწავლებლები
თავად ფარავენ ავიაბილეთის
ხარჯს) ავია ბილეთების
შესყიდვა.
2017 წლის სექტემბერში
პროგრამის მონაწილე 40
უცხოენოვან მოხალისე
მასწავლებელს ჩაუტარდა
საორიენტაციო ტრენინგი;
ადგილობრივი განათლების
სისტემის შესახებ,
მეთოდოლოგიისა და
ქართული ენის მოკლე კურსი.
ასევე ექვსკურსია თბილისსა
და თბილისის მიმდებარედ.
2017-2018 სასწავლო
წლისათვის პროგრამაში
მონაწილეობის მსურველი
სკოლებისათვის გამოცხადდა
კონკურსი eflow-ს
საშუალებით, პროგრამის
ფარგლებში წინასწარ
შემუშავებული შერჩევის
კრიტერიუმების
გათვალისწინებით.

შესყიდვაშესყიდული ავიაბილეთები.

ტენდერის
ხანგრძლივობა,
მოხალისე
მასწავლებელი არ
ჩამოვიდა.

სასტუმრო მომსახურების დამადასტურებელი ფურცლები,
ტრენინგის დასწრების ფურცლები,

ტენდერის ვადები/
ჩავარდნის
საშიშროება, რადგან
შეხვედრები, მისის
შინაარსიდან
გამომდინარე,
დაგეგმილია
მოხალისე
მასწავლებელთა
ჩამოსვლისთანავე

გაგზავნილი განსხადება eflow-ზე,

გამართული ქსელი.
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1.7. მოხალისე
მასწავლებლების
განაწილება რეგიონებში

1.8. მსურველი
ადგილობრივი
უცხოური ენის
მასწავლებლების ჩართვა
პროგრამაში.

1.9. მოხალისე
მასწავლებლებისათვის
ჯანმრთელობის
დაზღვევის შესყიდვა.
1.10. უცხოური ენის
ადგილობრივი და
მოხალისე
მასწავლებლებისათვის
შუალედური
ტრენინგების ჩატარება.

2017-2018 სასწავლო
წლისათვის პროგრამაში
მონაწილეობის მსურველი
სკოლებიდან შესაბამისი
შერჩევის კრიტერიუმების
გათვალისწინებით შეირჩა
საჯარო სკოლები
საქართველოს 8 სხვადასხვა
რეგიონში, სადაც განაწილდნენ
მოხალისე მასწავლებლები.
2017-2018 სასწავლო წელს
პროგრამაში ჩართული არის
100 ადგილობრივი უცხოური
ენის მასწავლებელი,
რომლებიც პროგრამის
თანამშრომლების
რეკომენდაციით ინაწილებენ
და გეგმავენ უცხოური ენის
გაკვეთილების საათებს
მოხალისე მასწავლებელთან
ერთად.
2017 წლის განმავლობაში 60
მოხალისე მასწავლებლელი
სარგებლობს სამედიცინო
დაზღვევით.
2017 წლის გაზაფხულზე და
შემოდგომაზე უცხოური ენის
ადგილობრივი (ვინც
თანამშრომლობს მოხალისე
მასწავლებელთან) და
მოხალისე
მასწავლებლებისათვის
ჩატარდა შუალედური
ტრენინგი; თანასწავლების
მეთოდი, კლასის მართვა,

სკოლებიდან შემოსული განაცხადები, სამოტივაციო წერილები.

მოხალისე
მასწავლებლის და
ადგილობრივი
თემის
განსხვავებული
კულტურა და
ტრადიციები,
განსხვავებული
შეხედულებები.

უცხოური ენის ადგილობრივი და მოხალისე მასწავლებლის
გაკვეთილის ცხრილები და გაკვეთილის გეგმები.

უცხოური ენის
ადგილობრივი
მასწავლებლების
რაოდენობა
სკოლაში.

დაზღვევის პოლისები, მიღება ჩაბარების ფურცლები.

იანვრის თვეში,
სადაზღვეო
მომსახურების
განახლება.
უცხოური ენის
ადგილობრივი
მასწავლებლების
გადაჭარბებული
რაოდენობა.

ტრენინგის ანგარიშები, ტრენინგზე დასწრების ფურცლები.
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1.11. უცხოური ენის
ადგილობრივი
მასწავლებლებისთვის
ტესტირების
ორგანიზება.

1.12. სასწავლო
პრაქტიკის გაზიარება.

1.13. უცხოური ენის
მოხალისე
მასწავლებლების და
პროგრამაში აქტიურად
ჩართული
ადგილობრივი
მასწავლებლებისათვის
სასწავლო წლის

სასწავლო პროექტის დაგეგმვა
და განხორციელება.
2016-2017 სასწავლო წლის
პირველ სემესტრში 37- მა
პროგრამის მონაწილე,
მსურველმა უცხოური ენის
ადგილობრივმა
მასწავლებლებმა დაწერა
ტესტი ენის ცოდნის შემდეგი
მიმართულებეით: კითხვა,
წერა, ენის პრაქტიკული
გამოყენება.ტესტირება წლის
განმავლობაში ორჯერ ენის
ცოდნის დონის
გაუმჯობესების დინამიკაში
ასახვის მიზნით.
2017 წლის განმავლობაში
პროგრამის ფარგლებში,
სასწავლო პრაქტიკის
გაზიარების მიზნით
გამოცხადდა კონკურსები
სხვადასხვა თემაზე;
გამოყენებული სწავლების
მეთოდებზე, სწავლების
სტრატეგიებზე, რა
პრაქტიკული აქტივობებით
შეგვიძლია მოსწავლეებში
მოტივაციის ამაღლება.
2017-2018 სასწავლო წლის
დასრულებასთან
დაკავშირებით მოეწყო
შემაჯამებელი ღონისძიება,
მასში მონაწილება მიიღო
უცხოენოვანმა მოხალისე
მასწავლებლებმა და
პროგრამის ფარგლებში

უცხოური ენის ადგილობრივი მასწავლებლების ტესტები და მათი
ანალიზი.

უცხოური ენის ადგილობრივი და მოხალისე მასწავლებლების
მიერ გამოგზავნილი ელექტრონული მასალა კონკრეტულ
თემასთან დაკავშირებით,
პროგრამის გვერდზე ატვირთული პრეზენდაციები და რესურსები
მასალები.

პროგრამის ვებ
გვერდის გამართვა.

ღონისძიებეზე დასწრების ფურცლები, პროგრამაში მონაწილეობის
დამადასტურებელი სერტიფიკატები და სარეკომენდაციო
წერილები.

ტენდერის ვადები
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შემაჯამებელი
შეხვედრა.

2.1. მოსწავლეებში
მოტივაციის ამაღლების
მიზნით სხვადასხვა
შინაარსის კონკურსები.

3.1. მოხალისე
მასწავლებლისა და
ადგილობრივი
მასწავლებლის მიერ
კლასგარეშე
აქტივობების
ორგანიზება.
4.1. მონიტორინგი,
საგაკვეთილო პროცესზე
დაკვირვება

გამოცხადებულ სხვადასხვა
კონკურსებში აქტიურად
მონაწილე და გამარჯვებულმა
ადგილობრივმა უცხოური ენის
მასწავლებელმა.
2017 წლის განმავლობაში
ორჯერ გამოცხადდა ესეს
კონკურსი მოსწავლეთა
სხვადასხვა ასაკობრივი
ჯგუფებისთვის, პროგრამის
თანამშრომლებისა და ენის
კონსულტანტების მიერ
წინასწარ გაწერილი
სპეციალური პროცედურებისა
და კრიტერიუმების მიხედვით.
ადგილობრივი თემის
წარმომადგენლები სწავლობენ
ინგლისურ ენას თავისი
ინტერესებიდან გამომდინარე,
მათთვის სასურველი
თემატიკის გათვალისწინებით.
2017 წლის განმავლობაში
მონიტორინგის მიზნით
სემესტრში ერთხელ
განხორციელდა სასწავლო
პროცესზე
დაკვირვება/დასწრება.

მოსწავლეთა ნამუშევრები,
შეფასების რუბრიკები,
კონკურსის შედეგების ანალიზი.

სკოლის და
ადგილობრივი
მასწავლებლის
ჩართულობა და
მხარდაჭერა.

გაკვეთილების რაოდენობა,
თემის წარმომადგენლების გამოკითხვა.

თემში სამეურნეო
საქმიანობებთან
შეთავსებით
გაკვეთილების
დაგეგმვა,
კომუნიკაცია,

მივლინების ანგარიშები,
გაკვეთილზე დასწრების ფორმები,

მონიტორინგის
პროცესის
ადამიანური და
მატერიალური
რესურსით
უზრუნველყოფა,

პროგრამის მეთოდოლოგია


მოხალისე მასწავლებლების შესარჩევი კონკურსი- შერჩევის კრიტერიუმებისა შემუშავება, მოხალისე მასწავლებელთა კვალიფიკაციის შესაბამისობა,
დოკუმენტების გადარჩევა, გასაუბრება. მნიშვნელოვანია პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს კვალიფიციურმა, მოტივირებულმა და გამოცდილების მქონე
მოხალისე მასწავლებელმა.
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საორიენტაციო ტიპის შეხვედრები მოხალისე მასწავლებლებისთვის, რაც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ინფორმაცია საქართველოს განათლების სისტემის
შესახებ, ტრენინგ მოდული სწავლების მეთოდოლოგია, ქართული ენის მოკლე კურსი, ინტერკულტურული კომუნიკაცია. შეხვედრები ტარდება
მოხალისე მასწავლებლისთვის ადგილობრივი კულტურისა და სისტემის გაცნობის მიზნით, რათა მოხალისე მასწავლებელი ადვილად ადაპტირდეს
გარემოსთან.



შუალედური ტრენინგები უცხოური ენის ადგილობრივი და მოხალისე მასწავლებლებისათვის - ტრენინგ მოდული მოიცავს: თანასწავლების
სტრატეგიებს, კლასის მართვის ტექნიკას. ტრენინგის დროს განხილულია სწავლა-სწავლების პროცესში წარმოქმნილი მაგალითები და გაიცემა
პრაქტიკული რეკომენდაციები.



ტესტირება ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლებისათვის- პროგრამის თანამშრომლებისა და ენის კონსულტანტების მიერ ერთად
შემუშავებულია ტესტი რომელიც განსაზღვრავს ენის ცოდნას სხვადასხვა კომპეტენციაში: კითხვა, ენის პრაქტიკული გამოყენება, წერა. მნიშვნელოვანია
გავიგოთ რომელ კომპეტენციებს ფლობს კარგად მასწავლებელი და რომელი საჭიროებს გაუმჯობესებას, რათა პროგრამაში დაგეგმილი აქტივობები
მიმართული იყოს სირთულეების აღმოსაფხვრელად.



სასწავლო რესურსის გაზიარება- მოხალისე მასწავლებლების და ადგილობრივი მასწავლებლებისათვის ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ცხადდებე
ინფორმაცია/კონკურსი სასწავლო რესურსის შექმნის შესახებ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით. სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრების დროს ხდება ამ
რესურსის ერთმანეთისთვის გაცნობა, გაცვლა და პრაქტიკული რჩევების მიღება, რაც დიდ დახმარებას უწევს მასწავლებლებს უშუალოდ სწავლების
პროცესში.



ესეს წერითი კონკურსი- კონკურსი ცხადდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის სხვადასხვა თემებზე, გაიცემა ინსტრუქციები და ვადები
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ასევე ვიღებთ ნამუშევრებს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით და პროგრამის თანამშრომლები ენის
კონსულტანტებთან ერთად გამოავლენენ გამარჯვებულ მოსწავლეებს ასაკობრიბი კატეგორიებისა და რეგიონების მიხედვით წინასწარ შემუშავებული
შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად. კონკურსი ტარდება მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლების მიზნით. კონკურსის მიზანია მოსწავლეებისთვის
ესეს წერის ტექნიკის გაცნობა და პრაქტიკა, ვინაიდან წერითი კომპონენტი არის ერთერთი მნიშვნელოვანი მისაღები გამოცდების ტესტში.

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
რესურსცენტრები
სადაზღვეო კომპანია
მშვიდობის კორპუსი

ინტერესი
ინფორმაციის გავრცელება
დაზღვეულთა რაოდენობა
სამიზნე სკოლების გადანაწილება

ურთიერთობის მექანიზმი
ელექტონული ფოსტისა და eflow-ს საშუალებით
ელექტრონული ფოსტით
ელექტრონული ფოსტა, სამუშაო შეხვედრები.
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პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
მოხალისე
მასწავლებელთა
რაოდენობა
სავიზო რეჟიმი

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
საშუალო

საშუალო

სადაზღვეო
მომსახურების
არასტაბილურობა

დაბალი

მართვის მექანიზმი
ინფორმაციის გავრცელება უცხოურ ვებგვერდებზე
პროგრამის მონაწილეებისათვის ვიზის აღების
გამარტივებული პროცედურა.
სადაზღვეო კომპანიის გაკოტრების ან
მომსახურების შეფერხების შემთხვევაში
გამარტივებული შესყიდვა.

პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

ღონისძიებები

ღონისძიებების შედეგები
(Deliverables)

შუალედური შედეგი: მოხალისე მასწავლებლების პროგრამაში მიღება

1.1

მოხალისე მასწავლებელთა შერჩევა;
შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავება,
დოკუმენტების გადარჩევა, სკაიპინტერვიუების ჩატარება, შერჩევის
ოქმების შედგენა.
მოხალისე მასწავლებლებისათვის ავიაბილეთების შეძენა: სატენდერო
პირობების დადგენა, ტენდერის
გამოცხადება.

პროგრამის ფარგლებში
შერჩეული უცხოენოვანი
მოხალისე მასწავლებლები

სამსახურის უფროსი,
პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.

მოხალისე
მასწავლებლებისთვის
შეძენილი ავიაბილეთები.

მოხალისე მასწავლებლებისათვის
შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება;
შრომითი ხელშეკრულებების პირობების
დადგენა, ხელშეკრულებების დაბეჭდვა,
მოხალისე მასწავლებლების
ხელშეკრულებებით უზრუნველყოფა.

უცხოენოვან მოხალისე
მასწავლებლებთან
გაფორმებული შრომითი
ხელშეკრულებები.

ფინანსური
განყოფილება, პროგრამის
მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.
ცენტრის იურისტი,
პროგრამის
მენეჯერი,მიმართულების
კოორდინატორი

1.3

კვარტალი

კვარტალი

კვარტალი

1

2

3

4

1

1

1.2

კვარტალი

პასუხისმგებელი
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.4

1.5

2
2.1

2.2

2.3

2.4

მოხალისე მასწავლებელთა დაზღვევა;
ჯანმრთელობის
სადაზღვეო პირობების დადგენა,
დაზღვევით
ტენდერის გამოცხადება.
უზრუნველყოფილი
სადაზღვეო კომპანიასთან
უცხოენოვანი მოხალისე
ხელშეკრულების გაფორმება.
მასწავლებლები.
მოხალისე მასწავლებელთა
მოხალისე
კორპორაციული ბარათებითა და
მასწავლებელთათვის
სასწავლო რესურსით უზრუნველყოფა.
გადაცემული სასწავლო
მოხალისე მასწავლებლებისათვის სიმრესურსი და სიმ ბარათები.
ბარათების შეკვეთა,
მოხალისე მასწავლებლებისათვის
წიგნების, პოსტერების, DVD დისკების
გადაცემა.
შუალედური შედეგი: მოხალისე მასწავლებლების განაწილება სკოლებში

ფინანსური
განყოფილება,
მიმართულების
კოორდინატორი.

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი
სკოლების შერჩევა.
კონკურსში მონაწილეობისთვის
შესაბამისი კრიტერიუმების დადგენა,
კონკურსის გამოცხადება, შემოსული
განაცხადების გადარჩევა.
მოხალისე მასწავლებლებისთვის
ოჯახების შერჩევა.
სკოლის მიერ შემოთავაზებული ოჯახების
მონახულება.
პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი
სკოლებთან ურთიერთანამშრომლობის
მემორანდუმის გაფორმება;
მემორანდუმის პირობების განახლება,
მემორანდუმების დაბეჭდვა,
მემორანდუმებით სკოლების
უზრუნველყოფა.
მოხალისე მასწავლებელთა
ტრანსპორტირება რეგიონებში;
ტრანსპორტირების გეგმის მომზადება
რეგიონების მიხედვით,

პროგრამის ფარგლებში
შრჩეული სკოლები, სადაც
დასაქმდება უცხოენოვანი
მოხალისე მასწავლებელი.

პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.

შერჩეული ოჯახები, სადაც
ცხოვრობენ უცხოენვანი
მოხალისე მასწავლებლები.

პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.

პროგრამაში ჩართულ
სკოლებთან გაფორმებული
მემორანდუმები.

ცენტრის იურისტი,
ფინანსური
განყოფილება, პროგრამის
მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.

საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონში განაწილებული
უცხოენოვანი მოხალისე
მასწავლებლები.

ლოჯისტიკის სამსახური,
ფინანსური
განყოფილება,
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პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი

ტრანსპორტირებისთვის საჭირო
დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.

3

შუალედური შედეგი: ტრენინგები

3.1

მოხალისე მასწავლებლებისათვის
უცხოენოვანი მოხალისე
საორიენტაციო ტრენინგების ჩატარება;
მასწავლებლებისთვის
სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა,
ჩატარებული
ტრენერების დაქირავება, გაცნობითი
საორიენტაციო
სახის პრეზენტაციების მომზადება,
ტრენინგები.
სატრენინგო მასალების დაბეჭდვა.
უცხოური ენის ადგილობრივი და
უცხოური ენის
მოხალისე მასწავლებლებისთვის
ადგილობრივი და
შუალედური ტრენინგების ჩატარება;
მოხალისე
სასტუმროსატრანსპორტო მომსახურების
მასწავლებლებისათვის
შესყიდვა, ტრენერების დაქირავება,
ჩატარებული შუალედური
მოდულის დამტკიცება, სატრენინგო
ტრენინგი.
მასალის დაბეჭდვა.
შუალედური შედეგი: 2016-2017 სასწავლო წლის შემაჯამებელი შეხვედრა

ფინანსური
განყოფილება, პროგრამის
მენეჯერი.
მიმართულების
კოორდინატორი,

მოხალისე მასწავლებლებისათვის
პროგრამაში მონაწილეობის დასრულების
ცერემონიალი.
სასტუმრო სატრანსპორტო მომსახურების
შესყიდვა,
პროგრამაში მონაწილეობის
დამადასტურებელი სერტიფიკატების
დაბეჭდვა,
სარეკომენდაციო წერილების მომზადება.
პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული
სხვადასხვა კონკურსის ფარგლებში
გამარჯვებული მოსწავლეების და
მასწავლებლების დაჯილდოვება
წამახალისებელი საჩუქრებით.
სამახსოვრო საჩუქრების შესყიდვა,
გამარჯვებული მონაწილეების გამოვლენა
შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით.

პროგრამის ფარგლებში
ჩატარებული
სერტიფიკატებით
დაჯილდოვების
ცერემონიალი.

ფინანსური
განყოფილება,
ლოჯისტიკის სამსახური,
პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.

პროგრამის ფარგლებში
დაჯილდოებული
ადგილობრივი უცხოური
ენის მასწავლებლები და
სკოლის მოსწავლეები.

ფინანსური
განყოფილება, პროგრამის
მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.

3.2
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4.1

4.2
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ფინანსური
განყოფილება,
ლოჯისტიკის სამსახური,
პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი,

4.3

4.4

4.5

მოხალისე მასწავლებლებისათვის
ჰოსტელით მომსახურება;
ჰოსტელის მომსახურების პირობების
გადახედვა,
ჰოსტელის მომსახურების შესყიდვისთვის
ტენდერის გამოცხადება,
მოხალისე მასწავლებელთა შრომის
ანაზღაურება;
მოხალისე მასწავლებელთა ნამუშევარი
დღეების დაანგარიშება.
მონიტორინგი; მონიტორინგის გეგმის
შემუშავება, მონიტორინგის ანგარიშების
მომზადება,
მონიტორინგისთვის საჭირო მასალების
მომზადება (კითხვარები, რუბრიკები).

პროგრამის ფარგლებში
შესყიდული ჰოსტელის
მომსახურება.

ფინანსური
განყოფილება, პროგრამის
მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.

მოხალისე
მასწავლებლებისათვის
გადახდილი ხელფასები.

პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი

პროგრამის ფარგლებში
ჩატარებული
მონიტორინგი.

პროგრამის მენეჯერი,
მიმართულების
კოორდინატორი.
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1.2

არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება

ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი

პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში
დასაქმებული პირები

2016 წელი
2009 – „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“
2011 – „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ 2
2015 – „არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების/სექტორების მასწავლებლების პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მხარდაჭერის პროგრამა“ 3
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი -----წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
2,925,000 ლარი
პროგრამის მენეჯერი, პროგრამის მიმართულების მენეჯერი, მიმართულების კოორდინატორი, კონსულტანტი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემებით საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 10,22%-ს არაქართულენოვანი სკოლები და სექტორები წარმოადგენენ. არაქართულენოვანი სკოლები ძირითად
აზერბაიჯანულენოვან, სომხურენოვან და რუსულენოვან სკოლებს და სექტორებს შეადგენს. აღნიშნული სკოლების და სექტორების ადგილობრივი
მასწავლებლების რაოდენობა 7,500-ია, რაც საქართველოს მასწავლებელთა საერთო რაოდენობის 12.5 %-ს შეადგენს. სამიზნე სკოლების მოსწავლეთა
რაოდენობა 60, 000 შეადგენს, რაც საქართველოს მოსწავლეთა საერთო რაოდენობის 10,7%-ია. შესაბამისად, არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლები და
მოსწავლეები საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის მნიშვნელოვან სეგმენტს წარმოადგენენ, რომლის გაძლიერების მიზნით საჭიროა მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების თანმიმდევრული პოლიტიკის გატარება.

აღნიშნულ სკოლებში /სექტორებზე არსებული პრობლემები სხვადასხვაგვარია:
●

სახელმწიფო ენის არასაკმარისი ცოდნა მასწავლებლების მიერ, რაც უარყოფითად აისახება მოსწავლეების მიერ ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული მიზნების მიღწევაზე;

2

2015 წლიდან პირველი ორი პროგრამა გაერთიანდა სახელწოდებით „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“;

3

2016 წლიდან სამივე პროგრამა გაერთიანდა სახელწოდებით „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამა”
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●

არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო პრობლემები (სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულების მასწავლებელთა დეფიციტი, მასწავლებელთა
დაბერების და ახალი კადრების მოზიდვის პრობლემა);

პრობლემების გათვალისწინებით იკვეთება სამიზნე ჯგუფები:
●

არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების არაქართულენოვანი მასწავლებლები;

●

არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლები;

●

“არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის” სერტიფიცირებული კონსულტანტ-მასწავლებლები
(სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვან სკოლებში განაწილებული);

●

“არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის” დამხმარე მასწავლებლები (ქართული ენა, ისტორია,
გეოგრაფია);

●

“არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის” მონაწილე ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი
დამხმარე მასწავლებლები, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებებით.

პროგრამის მიზანი:
არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და სწავლა/სწავლების პროცესის გაუმჯობესება
სახელმწიფო ენის სწავლების გაძლიერების გზით.

ინტერვენციის სტრატეგია:
➔ 2015 წლის 20 თებერვლის #68-ე დადგენილებით საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული
განვითარების და წინსვლის სქემაში ჩართვისთვის საჭიროა:
●

არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების/სექტორის მასწავლებლების მიერ სქემით განსაზღვრული კვალიფიკაციის
დადასტურება;

●

არაქართულენოვანი

ზოგადსაგანმანათლებლო

დაწესებულებების/სექტორის

მასწავლებლების

მიერ

პროფესიულ

განვითარებაზე

ორიენტირებული ტრენინგების გავლა.
შესაბამისად, პროგრამა ორიენტირებული იქნება, ეტაპობრივად (2017-2019 წწ.) უზრუნველყოს არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივი
მასწავლებლებისთვის სახელმწიფო ენის კურსების შეთავაზება და მათ საჭიროებებზე მორგებული პროფესიული უნარ-ჩვევების ტრენინგის ჩატარება.
➔ არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო პრობლემების კუთხით პროგრამა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების
(სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და კახეთი) არაქართულენოვან სკოლებში მიავლენს მასწავლებელთა 3 ჯგუფს:
●

ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებლებს;

●

ქართულის, როგორც მეორე ენის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნების (ისტორია და გეოგრაფია) დამხმარე მასწავლებლებს;
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●

ბილინგვალ დამხმარე მასწავლებლებს, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (1+4) კურსდამთავრებულები
არიან და ერთენოვანი დამხმარე მასწავლებლებისგან განსხვავებით, ადგილობრივ მასწავლებელთან ერთად იმუშავებენ ეროვნული სასწავლო
გეგმის ნებისმიერ სასკოლო დისციპლინაში.

პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის არსებული სისტემა სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფდა არაქართულენოვანი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლებისთვის პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი აქტივობების შეთავაზებას,

რაც აფერხებდა მათ

პროფესიულ განვითარებას და აისახებოდა სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხზე. მასწავლებლების მიერ სახელმწიფო ენის ფლობის დაბალი დონის გამო
მოსწავლეები ვერ აღწევენ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ შედეგებს ქართულში, როგორც მეორე ენაში.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
პროგრამის მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენენ:


არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების არაქართულენოვანი მასწავლებლები;



არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლები;



“არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის” სერტიფიცირებული კონსულტანტ-მასწავლებლები
(სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვან სკოლებში განაწილებული);



“არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის”დამხმარე მასწავლებლები (ქართული, როგორც მეორე
ენა, ისტორია, გეოგრაფია);



“არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის” მონაწილე ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი
დამხმარე მასწავლებლები, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებებით.

პროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ)
ინტერვენციის სტრატეგია
მიზანი (Impact)
1. არაქართულენოვან
სკოლებში/სექტორებზე
გაუმჯობესებულია ქართულის,

შედეგების შესრულების ინდიკატორები

1.1. 2019 წლისთვის ყოველწლიურად
იზრდება ქართულის, როგორც მეორე ენის
იმ მასწავლებლების რაოდენობა,
რომლებმაც გაიუმჯობესეს ენობრივი
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შესრულების ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები

მთავარი დაშვებები

1.1.1. ენის კურსის შედეგები;

1.1.1.1 სამიზნე სკოლების ქართულის,
როგორც მეორე ენის მასწავლებლების
რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ

როგორც მეორე ენის
სწავლა/სწავლების ხარისხი;

კომპეტენციები ქართულ ენაში;
1.2 2019 წლისთვის (2016 წელთან
შედარებით) ქართულის, როგორც მეორე
ენის მასწავლებლების 50%-მა გაიუმჯობესა
მეთოდური ცოდნა ქართულის, როგორც
მეორე ენის სწავლების სფეროში.

2. არაქართულენოვანი
სკოლების/სექტორების
მასწავლებლებმა გაიუმჯობესეს
პროფესიული უნარ-ჩვევები

2.1 2019 წლისთვის არაქართულენოვანი
სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების
60%-ს წარმატებით გავლილი აქვს
პროფესიული უნარ-ჩვევის ტრენინგი: 1.
სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა,
შეფასება; 2. ინკლუზიური სწავლება
არაქართულენოვან სკოლებში.

საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
1.არაქართულენოვანი სკოლების
ადგილობრივმა მასწავლებლებმა
გაიუმჯობესეს ქართული ენის
ფლობის დონე და პროფესიული
უნარ-ჩვევები

1.2.1 ქართულის, როგორც
მეორე ენისა და ენისა და
საგნის ინტეგრირებული
სწავლების მეთოდიკის
ტრენინგის შედეგები.

2.1.1 პროფესიული უნარჩვევის ტრენინგის შედეგები

1.1. 2019 წლისთვის არაქართულენოვანი
სკოლების ენის კურსზე
დარეგისტრირებული მასწავლებლების
60%-ს წარმატებით გავლილი აქვს ქართული
ენის კურსი (ა2+) და პროფესიული უნარჩვევების ტრენინგი: 1. სასწავლო პროცესის
დაგეგმვა, მართვა, შეფასება 2. ინკლუზიური
სწავლება არაქართულენოვან სკოლებში.

1.1.1 არაქართულენოვანი
სკოლების ადგილობრივი
მასწავლებლების შედეგები
ქართული ენის კურსის
ფარგლებში; პროფესიული
უნარების ტრენინგის
შეფასება;

2. არაქართულენოვანი სკოლების
ქართულის, როგორც მეორე ენის
მასწავლებლების მეთოდური
ცოდნა გაუმჯობესებულია

2.1 2019 წლისთვის (2016 წელთან
შედარებით) ქართულის, როგორც მეორე
ენის მასწავლებლების 50%-მა გაიუმჯობესა
მეთოდური ცოდნა ქართულის, როგორც
მეორე ენის სწავლების სფეროში

2.1.1. ქართულის, როგორც
მეორე ენისა და ენისა და
საგნის ინტეგრირებული
სწავლების მეთოდიკის
ტრენინგის შედეგები.

3. არაქართულენოვანი სკოლების
საკადრო დეფიციტის
ნაწილობრივ შევსება;

3.1. 2019 წლისთვის სამცხე-ჯავახეთის,
ქვემო ქართლის და კახეთის
არაქართულენოვან სკოლების 90%-ში
წარმოდგენილია პროგრამის მონაწილე
(კონსულტანტ-მასწავლებელი, დამხმარე
მასწავლებელი);

3.1.1.პროგრამის ანგარიშები
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დადებითი შეფასება ენის კურსის
საბოლოო შეფასების ფარგლებში
1.2.1.1სამიზნე სკოლების ქართულის,
როგორც მეორე ენის მასწავლებლების
რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ
დადებითი შეფასება ქართულის,
როგორც მეორე ენისა და ენისა და
საგნის ინტეგრირებული სწავლების
მეთოდიკის ტრენინგის.
2.1.1.1 სამიზნე სკოლების ქართულის,
როგორც მეორე ენის მასწავლებლების
რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ
დადებითი შეფასება პროფესიული
უნარ-ჩვევების ტრენინგში

3.1.1.1 სამიზნე სკოლების 90%-ში
წარმოდგენილია პროგრამის
მონაწილე

4. გაზრდილია
არაქართულენოვანი სკოლების
მოსწავლეთა აკადემიური
მოსწრება ქართულ ენასა და
ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებულ სხვა
საგნებში.
შუალედური შედეგები (Outputs)
1. პროგრამის კონსულტანტმასწავლებლებს გააჩნიათ
სათანადო კვალიფიკაცია
იმისათვის, რომ ჩაატარონ
ხარისხიანი ტრენინგები
პროგრამის დამხმარე
მასწავლებლებისთვის და
ადგილობრივი კოლეგებისთვის
ა) ქართული ენის კურსის, ბ)
ქართულის, როგორც მეორე ენის
სწავლების და გ) ენისა და საგნის
ინტეგრირებული სწავლების
მეთოდური მიმართულებით
2. პროგრამის დამხმარე
მასწავლებლები
კვალიფიციურად გეგმავენ და
ატარებენ გაკვეთილის ცალკეულ
მონაკვეთებს

3.პროგრამის დამხმარე
მასწავლებლები რჩებიან
პროფესიაში

4.1. 2019 წლისთვის იმ არაქართულენოვანი
სკოლების მოსწავლეების 70%, სადაც
წარმოდგენილი არიან პროგრამის
კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე
მასწავლებელი, აკმაყოფილებს ეროვნული
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ
მიზნებს ქართულში, როგორც მეორე ენაში
და სხვა სასკოლო დისციპლინებში;

4.1.1 საატესტატო გამოცდებზე
დარეგისტრირებული
მოსწავლეთა რაოდენობა;
საატესტატო გამოცდების
შედეგები.

1.1. პროგრამის კონსულტანტმასწავლებლების 100% გაიარა
გრძელვადიანი მეთოდური კურსის
ცალკეული მოდულები პროგრამის
ფარგლებში და თავად უტარებენ
ტრენინგებს პროგრამის დამხმარე
მასწავლებლებს და ადგილობრივ კოლეგებს
ა) ქართული ენის კურსის, ბ) ქართულის,
როგორც მეორე ენის სწავლების და გ) ენისა
და საგნის ინტეგრირებული სწავლების
მეთოდური მიმართულებით

1.1.1.პროგრამის ანგარიშები;
მეთოდური ტრენინგის
შედეგები; მეთოდურ
ტრენინგზე დასწრების
ფურცლები;
ონლაინ სასწავლო
პლატფორმაზე
განთავსებული ტრენინგების
დოკუმენტირებული მასალის
ანალიზი.

2.1. დამხმარე მასწავლებლების რაოდენობა
(%), რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა
პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებულ
მეთოდურ ტრენინგებში და ატარებენ
ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი
გაკვეთილის მონაკვეთებს

2.1.1.მეთოდური ტრენინგის
შედეგები;
სასწავლო ონლაინ
პლატფორმაზე
განთავსებული
დოკუმენტირებული
ტრენინგის მიმდინარეობა,
საგაკვეთილო გეგმები და
გაკვეთილები
3.1.1. პროგრამის ფარგლებში
კონსულტანტმასწავლებლების შესარჩევი
კონკურსების შედეგები;

3.1. პროგრამის დამხმარე მასწავლებლების
რაოდენობა, რომლებიც ჩაერთვნენ
პროგრამაში კონსულტანტ-მასწავლებლის
სტატუსით
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4.1.1.1 სამიზნე სკოლების
მოსწავლეების შედეგები საატესტატო
გამოცდებში გაუმჯობესებულია
გასულ წლებთან შედარებით

4. საქართველოს
4.1 2017-2019 წლებში ყოველწლიურად
არაქართულენოვანი
საქართველოს არაქართულენოვანი
ზოგადსაგანმანათლებლო
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების/სექტორების
სკოლების/სექტორების მასწავლებლების
მასწავლებლების ქართული ენის 20% ესწრება ენის კურსს;
ფლობის დონე
დამაკმაყოფილებელია
პროფესიული უნარ-ჩვევების
ტრენინგის ქართულ ენაზე
მოსმენისთვის
შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
1. პროგრამის კონსულტანტ1.1. პროგრამის კონსულტანტმასწავლებლების კვალიფიკაციის მასწავლებლების 100% ჩართულია,
ამაღლება
პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებულ
სპეციალურ ტრენინგ-კურსში
2.პროგრამის დამხმარე
2.1. პროგრამის დამხმარე მასწავლებლების
მასწავლებლებისთვის სათანადო 100% ჩართულია პროგრამის ფარგლებში
მეთოდური ცოდნის მიწოდება
შეთავაზებულ მეთოდურ ტრენინგებში

3. პროგრამის ფარგლებში
კონსულტანტ-მასწავლებლების
ხელმძღვანელობით
არაქართულენოვანი
სკოლების/სექტორების
მასწავლებლებისთვის ქართული
ენის კურსის (ა1, ა2 , ბ1) ჩატარება
4.არაქართულენოვანი
სკოლების/სექტორების
მასწავლებლებისთვის

3.1.ენის კურსებზე არაქართულენოვანი
სკოლების/სექტორების მასწავლებლების
დასწრების მაღალი მაჩვენებელი წინა
ნაკადებთან შედარებით
3.2 ენის კურსებზე არაქართულენოვანი
სკოლების/სექტორების მასწავლებლების
შუალედური და საბოლოო შეფასება.
4.1 არაქართულენოვანი
სკოლების/სექტორების მასწავლებლების
შედეგები პროფესიული უნარ-ჩვევების
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3.1.2 პროგრამის
კონსულტანტმასწავლებლების გამოკითხვა
4.1.1 ენის კურსის შედეგები;
დაშვება პროფესიული უნარჩვევების ტრენინგზე.

1.1.1.გავლილი ტრენინგკურსების შეფასება

2.1.1. გავლილი ტრენინგკურსების შეფასება;
პროგრამის დამხმარე
მასწავლებლების მიერ
ონლაინ სასწავლო
პლატფორმაზე
განთავსებული
დოკუმენტირებული მასალა
3.1.1 ენის კურსზე დასწრების
აღრიცხვა;

3.2.1 ენის კურსის
შუალედური და
პოსტტესტები
4.1.1 პროფესიული უნარჩვევების ტრენინგზე
დასწრების აღრიცხვა;

პროფესიული უნარ-ჩვევების
ტრენინგის ჩატარება

5.არაქართულენოვანი
სკოლების/სექტორების
მასწავლებლების და
მოსწავლეების ჩართულობით
ინტეგრირებული საზაფხულო
ბანაკის ორგანიზება;

ტრენინგის (1. სასწავლო პროცესის
დაგეგმვა, მართვა, შეფასება; 2.
ინკლუზიური სწავლება არაქართულენოვან
სკოლებში) ფარგლებში;
5.1. საზაფხულო ბანაკში ჩართული
მოსწავლეების და მასწავლებლების
რაოდენობა;

4.1.2 პროფესიული უნარჩვევების ტრენინგის
შეფასებები.
5.1.1 პროგრამის ანგარიშები;

პროგრამის მეთოდოლოგია


სამიზნე სკოლების საკადრო დეფიციტის ნაწილობრივ შევსების მიზნით პროგრამის ფარგლებში კონსულტანტ-მასწავლებლების და დამხმარე
მასწავლებლების შესარჩევი კონკურსების გამოცხადება;



სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვან სკოლებში კვალიფიციური კადრის გაგზავნის მიზნით კონკურსის ფარგლებში
შერჩეული მონაწილეებისთვის (კონსულტანტ-მასწავლებლებისთვის და დამხმარე მასწავლებლებისთვის) მოსამზადებელიf ტრენინგის ჩატარება;



არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მასწავლებლების მიერ ქართული ენის ფლობის გაუმჯობესების მიზნით მათთვის ქართული ენის
შესაბამისი დონის კურსის ჩატარება;



არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების იმ მასწავლებლებისთვის, რომლებიც სახელმწიფო ენას ფლობენ ა2-ზე პროფესიული უნარების
ტრენინგის ჩატარება;



არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მასწავლებლების და მოსწავლეების სამოქალაქო და პროფესიულ ცხოვრებაში ინტეგრირების მიზნით
საზაფხულო ბანაკის ორგანიზება.

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
ცენტრის სხვადასხვა სამსახურები
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საგანმანათლებლო რესურსცენტრები

ინტერესი
აქტივობების კოორდინირებული დაგეგმვა
პროგრამის სამიზნე რეგიონებში არსებული
სიტუაციის შესახებ ინფორმაციის ფლობა
სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სკოლების
ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული
განვითარება
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ურთიერთობის მექანიზმი
საინფორმაცია შეხვედრები
ანგარიშგება
ზეპირი,
ელექტრონული
კომუნიკაცია

და

სატელეფონო

არაქართულენოვანი სკოლები/სექტორები

ეთნიკური უმცირესობების საკითხებით
დაინტერესებული სხვადასხვა სახელმწიფო,
არასამთავრობო
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციები/უწყებები

მასწავლებლების პროფესიული განვითარება;
სწავლა/სწავლების
ხარისხის
გაუმჯობესება;
საკადრო დეფიციტის შევსება
ეთნიკური
უმცირესობებისთვის
ხარისხიანი
განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

ზეპირი,
ელექტრონული
კომუნიკაცია

და

სატელეფონო

ანგარიშგება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
პროგრამაში ჩართული პროფესიული
კადრის ნაკლებობა
ეთნიკური უმცირესობების სკოლების
ადგილობრივი
მასწავლებლების
დაბალი
მოტივაცია
პროფესიული
განვითარების მხრივ

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
მაღალი

მაღალი

მართვის მექანიზმი
პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის;
პროფესიით დაინტერესების ხელშემწყობი ღონისძიებები
“მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემის” შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; სქემის
მოთხოვნების შესასრულებელი აქტივობების მორგება სამიზნე ჯგუფების
საჭიროებებზე

პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

ღონისძიებები
1

ღონისძიებების შედეგების
ინდიკატორები (Deliverables)

კვარტალი
1

პასუხისმგებელი პირი
1

2

კვარტალი

2
3

4

5

კვარტალი

3
6

7

8

4
9

10

11

შუალედური შედეგი: შუალედური შედეგი: პროგრამის მონაწილეები (კონსულტანტ-მასწავლებლები და დამხმარე მასწავლებლები) იმაღლებენ
კვალიფიკაციას პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული მეთოდური ტრენინგების შედეგად.

1.1

კვარტალი

ქართულის, როგორც
მეორე ენის ექსპერტების
მიერ 7 მეთოდური
ტრენინგ-მოდულიდან
მე-4 და მე-5 მოდულის
შექმნა და პროგრამის 114
კონსულტანტ-

პროგრამაში ჩართულ კონსულტანტმასწავლებლებს გააჩნიათ შესაბამისი
კვალიფიკაცია იმისათვის, რომ
ჩაატარონ ხარისხიანი ტრენინგები
ადგილობრივი
მასწავლებლებისთვის და

პროგრამის მენეჯერი;
პროგრამის ექსპერტკონსულტანტები
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12

1.2

2

მასწავლებლისთვის
პროგრამაში ჩართული დამხმარე
(შერეულ ფორმატში)
მასწავლებლებისთვის
ჩატარება
პროგრამის
პროგრამის დამხმარე
პროგრამის მენეჯერი;
კონსულტანტმასწავლებლებს გააჩნიათ შესაბამისი პროგრამის ექსპერტმასწავლებლების მიერ
ცოდნა იმისათვის, რომ დაგეგმონ და კონსულტანტები
დამხმარე
ჩაატარონ ეროვნული სასწავლო
მასწავლებლებისთვის
გეგმის შესაბამისი გაკვეთილი
მეთოდური ტრენინგების
ჩატარება უწყვეტად
მთელი სასწავლო წლის
განმავლობაში (შერეულ
ფორმატში)
შუალედური შედეგი: სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის რეგიონების არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა
აიმაღლეს ქართული ენის ცოდნის დონე მინიმუმ ერთი საფეხურით

2.1

2.2

3

კონსულტანტპროგრამის კონსულტანტპროგრამის მენეჯერი;
მასწავლებლების მიერ
მასწავლებლების მიერ სამცხეპროგრამის ენის კურსის და
ადგილობრივი
ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და
პროფესიული უნარების
მასწავლებლებისთვის
კახეთის არაქართულენოვანი
მიმართულების მენეჯერი
ენის ფლობის დონის
სკოლების ადგილობრივი
დადგენის მიზნით
მასწავლებლებისთვის ჩატარებული
ჩატარებული პრეტესტის
პრეტესტის შედეგები
შედეგების გაანალიზება
გაანალიზებულია და მათ
და მსმენელთა ჯგუფების საფუძველზე შექმნილია მსმენელთა
შედგენა
ჯგუფები
პროგრამის
პროგრამის ფარგლებში
პროგრამის მენეჯერი;
კონსულტანტშეთავაზებული ენის კურსის
პროგრამის ენის კურსის და
მასწავლებლების მიერ
მსმენელები იუმჯობესებენ ენობრივ პროფესიული უნარების
ადგილობრივი
კომპეტენციას
მიმართულების მენეჯერი
მასწავლებლებისთვის
ქართული ენის კურსის
ჩატარება
შუალედური შედეგი: სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა
გაიუმჯობესეს პროფესიული უნარ-ჩვევები
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3.1

3.2

4
4.1

4.2

პროგრამის
ორენოვანი
დამხმარე
მასწავლებლებისთვის
პროფესიული უნარების
ტრენინგის
მე-2
მოდულის
„ინკლუზიური სწავლება
არაქართულენოვან
სკოლებში“ ჩატარება;

პროგრამის ორენოვანი დამხმარე
მასწავლებლები პროგრამის
ფარგლებში შეთავაზებული
პროფესიული უნარების ტრენინგის
მე-2 მოდულის „ინკლუზიური
სწავლება არაქართულენოვან
სკოლებში“ შედეგად იუმჯობესებენ
პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, რომ
მომავალში შეძლონ
არაქართულენოვანი სკოლების
ადგილობრივი
მასწავლებლებისთვის
შეთავაზებული პროფესიული
უნარების ტრენინგში ენობრივი
ბარიერის შექმნის შემთხვევაში
ჩაერთონ ფასილიტატორის სახით
სამიზნე სკოლების ადგილობრივი
მასწავლებლები იუმჯობესებენ
პროფესიულ უნარ-ჩვევებს
პროგრამის ფარგლებში
შეთავაზებული პროფესიული უნარჩვევის ტრენინგის (1. სასწავლო
პროცესის დაგეგმვა, მართვა,
შეფასება; 2. ინკლუზიური სწავლება
არაქართულენოვან სკოლებში)
შედეგად

პროგრამის მენეჯერი;

კონსულტანტ-მასწავლებლების
ახალი ნაკადის შერჩევა

პროგრამის მენეჯერი;
ადამიანური რესურსების
კოორდინატორი

დამხმარე მასწავლებლების ახალი
ნაკადის შერჩევა

პროგრამის მენეჯერი;

პროგრამის ენის კურსის და
პროფესიული უნარების
მიმართულების მენეჯერი

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო
პროგრამის მენეჯერი;
ქართლის და კახეთის
პროგრამის ენის კურსის და
არაქართულენოვანი
პროფესიული უნარების
სკოლების ადგილობრივი
მიმართულების მენეჯერი
მასწავლებლებისთვის
პროფესიული უნარჩვევის ტრენინგის (1.
სასწავლო პროცესის
დაგეგმვა, მართვა,
შეფასება; 2.
ინკლუზიური სწავლება
არაქართულენოვან
სკოლებში) ჩატარება.
შუალედური შედეგი: პროგრამაში ჩართული კვალიფიციური კონსულტანტ-მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების რაოდენობის ზრდა
კონსულტანტმასწავლებლების
შესარჩევი კონკურსის
გამოცხადება
დამხმარე
მასწავლებლების
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4.3

4.4

5

შესარჩევი კონკურსის
გამოცხადება
კონკურსის ფარგლებში
შერჩეული კონსულტანტმასწავლებლების
მოსამზადებელი
ტრენინგი
კონკურსის ფარგლებში
შერჩეული დამხმარე
მასწავლებლების
მოსამზადებელი
ტრენინგი

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის
და კახეთის არაქართულენოვან
სკოლებში გადამზადებული
კვალიფიციური კადრების მივლენა

ადამიანური რესურსების
კოორდინატორი
პროგრამის მენეჯერი;

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის
პროგრამის მენეჯერი;
და კახეთის არაქართულენოვან
სკოლებში ადგილობრივი
მასწავლებლებისთვის სათანადო
ასისტირების მიზნით
გადამზადებული დამხმარე
მასწავლებლების მივლენა
შუალედური შედეგი: არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მასწავლებლების და მოსწავლეების სამოქალაქო და პროფესიულ ცხოვრებაში
ინტეგრირების ხელშეწყობა

5.1

6
6.1

ინტეგრირებული
საზაფხულო
ბანაკის
ორგანიზება

საზაფხულო ბანაკის ფარგლებში
ჩართულ არაქართულენოვან და
ქართულენოვან
მასწავლებლებს
შორის პროფესიული გამოცდილების
გაცვლა
და
მოსწავლეების
მულტიკულტურულ
გარემოში
თანაცხოვრების უნარის განვითარება
შუალედური შედეგი: პროგრამის ეფექტიანობის კვლევა
პროგრამის ძლიერი და
სუსტი
მხარეების
იდენტიფიცირება;
სამიზნე
ჯგუფების
დამოკიდებულებების
კვლევა
პროგრამის
მიმართ

პროგრამის მენეჯერი

სამიზნე
ჯგუფების
გამოკითხვა
(სკოლის
დირექტორი,
ადგილობრივი
მასწავლებელი,
მშობელი) სპეციალურად შექმნილი
სტრუქტურირებული
კითხვარის
საშუალებით
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1.3

ასწავლე საქართველოსთვის

ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირები

2009 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი -----წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
1,900,000 ლარი
მენეჯერი, მიმართულების კოორდინატორი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმები მიმართულია ზოგადი განათლების სისტემის განვითარებისა და
საჯარო სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა ამ მიმართულებით, ერთ-ერთ
პრობლემად კვლავ რჩება კვალიფიციური კადრების მოზიდვა საქართველოს მაღალმთიანი, აგრეთვე ბარის შორეული სოფლების საჯარო სკოლებში. არის
შემთხვევები, როცა სკოლას არ ჰყავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის მასწავლებელი, ან საგანს ასწავლის არა სპეციალისტი.
არსებულ ვითარებას ადასტურებს შეუვსებელი ვაკანსიები. ასეთი სიტუაცია, ბუნებრივია, არ უზრუნველყოფს მოსწავლეთათვის ხარისხიანი განათლების
ხელმისაწვდომობას.
პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შერჩეული კონსულტანტ-მასწავლებლები
დასაქმებული არიან

საქართველოს მაღალმთიანი, აგრეთვე

შესაბამისი ვაკანსიების შესავსებად ერთი აკადემიური წლით

ბარის შორეული სოფლების

საჯარო სკოლებში. კონსულტანტ-მასწავლებლები სკოლის

დირექციასთან შეთანხმებით თანამშრომლობენ ადგილობრივ მასწავლებლებთან და ზრუნავენ სკოლებში სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესებაზე.
კერძოდ,

ასწავლიან ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგანს

სწავლების თანამედროვე მეთოდების

გამოყენებით. ხელს უწყობენ

არაფორმალური სწავლების დანერგვას (სკოლაში საგნობრივი წრის შექმნა, დამატებითი გაკვეთილების ჩატარება, შემეცნებითი და საგანამანათლებლო
პროექტების განხორციელება, სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და ღონისძიებების ორგანიზება). ჩართულნი არიან

ცენტრის მიერ ორგანიზებულ

პროფესიული განვითარების აქტივობებში და გამოცდილებას უზიარებენ ადგილობრივ კოლეგებს.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
საქართველოში საჯარო სკოლის ნებისმიერი მოსწავლისთვის, მიუხედავად მისი საცხოვრებელი ადგილისა განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების
უზრუნველყოფა განათლების რეფორმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიაა. განსაკუთრებულ ყურადღებას და დახმარებას საჭიროებენ ის სკოლები,

35

სადაც კვალიფიციური მასწავლებლის დეფიციტია და მოსახლეობა ვერ იღებს შესაბამის განათლებას. ასეთ ადგილებში მოსახლეობა ტენდენციურად ტოვებს
სოფლებს. მასწავლებელთა ნაკლებობა ფიქსირდება, როგორც მაღალმთიანი, აგრეთვე ბარის შორეული სოფლების საჯარო სკოლებში. მასწავლებლის
დეფიციტს განიცდიან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებშიც.
ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურსცენტრების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ( სკოლების მიერ ვაკანტური ადგილების იდენტიფიცირება)
საფუძველზე იკვეთება მოთხოვნა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სახვადასხვა საგნობრივი მიმართულების კვალიფიციური კადრების
საჭიროებაზე.





ზოგიერთი რეგიონის სკოლებში ზოგადად მასწავლებელთა, განსაკუთრებით კი უმაღლესი განათლების მქონე მასწავლებელთა სიმცირე;
სწავლა-სწავლების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პედაგოგიური უნარ-ჩვევების მქონე კადრების დეფიციტი;
პრობლემურ სკოლებში დიდი რაოდენობით შეუვსებელი ვაკანსიები;
ვაკანსიაზე კვალიფიციური კადრების მოძიების სირთულე;

სკოლებში ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობისა და სწავლა-სწავლების გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანია კვალიფიციური კადრების
მოზიდვა პროფესიაში.
გარდა აღნიშნულისა, გამოიკვეთა ინფრასტრუქტურული, ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის პრობლემები.
პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია, ასევე, ქვეყნის რეგიონული განვითარებისათვის, რაც ხელს შეუწყობს მიგრაციის პროცესის შემცირებას და
ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ხარისხიანი განათლება გახდება ხელმისაწვდომი.
ყოველივე ზემოაღნიშნული ადასტურებს პროგრამის აქტუალობას.
არსებული ვითარების პრევენციისა და სკოლებში ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით 2009 წლიდან შეიქმნა პროგრამა
„ასწავლე საქართველოსთვის“.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
 საქართველოს მაღალმთიანი, აგრეთვე, ბარის შორეული სოფლების საჯარო სკოლები;
 პროგრამის მონაწილე კონსულტანტ-მასწავლებლები, რომლებიც განაწილებული არიან საქართველოს მაღალმთიანი, აგრეთვე ბარის შორეული სოფლების
საჯარო სკოლებში, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებებით სწავლა-სწავლების ხარისხის
გაუმჯობესების მიზნით).
 საჯარო სკოლის მოსწავლე;
 საჯარო სკოლის დირექცია;
 ადგილობრივი მასწავლებელი;
 ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები (მშობლები, მასწავლებლები, სკოლის ადმინისტრაცია, თვითმმართველობები).
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შენიშვნა:
 პროგრამის მონაწილეთა რაოდენობა: 193 კონსულტანტ-მასწავლებელი;
 პროგრამის მონაწილე პედაგოგთა მოსწავლეების რაოდენობა: 6230 მოსწავლე;
პროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ)
ინტერვენციის სტრატეგია
მიზანი (Impact)
 კვალიფიციური კადრების მოზიდვის
გზით სწავლა-სწავლების პროცესის
ხელშეწყობა;

საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
 კვალიფიციური კადრების
მასწავლებლის პროფესიით
დაინტერესება

 ვაკანსიების კვალიფიციური კადრებით
შევსება;

შედეგების შესრულების ინდიკატორები

 2017 წლის ივლისში კონკურსის
გამოცხადება პროგრამის ფარგლებში
შემოსული ვაკანსიების საფუძველზე,
ვაკანტური ადგილების შევსება;
 შესაძლებელია დამატებითი კონკურსის
გამოცხადება საჭიროებიდან
გამომდინარე;
 2017-2018 წლებში ვაკანსიების
რაოდენობის შემცირება წინა წელთან
შედარებით 3-5%-ით;
 ვაკანტური ადგილების 60-65%
პროცენტით შევსება;

შესრულების ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები
 პროგრამის კვარტალური და
წლიური ანგარიშები;

 2017-2018 სასწავლო წლისთვის
 მასწავლებელთა
გამოცხადებულ კონკურსზე
რეგისტრაციის მონაცემების
დარეგისტრირებულ პედაგოგებს
ანალიზი;
დადასტურებული აქვთ შესაბამისი
კვალიფიკაცია;
 გასაუბრების შედეგები.
 2017 წელს გამოცხადებულ კონკურსზე
კვალიფიციური კადრების შერჩევა;
 2017-2018 წლებში სკოლებში არსებული
 პროგრამის
შესახებ
მასწავლებლის ვაკანტური ადგილების
მიმდინარე, კვარტალური და
შევსება სერტიფიცირებული ან
წლიური ანგარიშები 2017
საგანჩაბარებული, ასევე 60 კრედიტიანი
წლის ბოლოს;
საუნივერსიტეტო მასწავლებლის
გადამზადების ერთწლიანი პროგრამის
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მთავარი დაშვებები

 ვაკანსიების მოძიება

 კვალიფიციური კადრების
მოძიება;



 განათლების სისტემაში მიმდინარე
სიახლეებისა და სწავლა-სწავლების
თანამედროვე მეთოდების სასწავლო
პროცესში დანერგვა







 ადგილობრივი თემის ჩართულობა
სასწავლო პროცესებში;







დამადასტურებელი სერტიფიკატის
მქონე კვალიფიციური კადრებით;
კონსულტანტ-მასწავლებლების
რაოდენობის დაახ. 3-5%-ით გაზრდა;
2017-2019 წლებში ვაკანსიების
რაოდენობის 15%-თ შემცირება.
2017-2018 წლისთვის ღია შეხვედრების
მოწყობა კონსულტანტ-მასწავლებლების
მიერ ადგილობრივი მასწავლებლების
ინფორმირებისთვის;
კონსულტანტ-მასწავლებლის მიერ
ორგანიზებული საინფორმაციო
შეხვედრა ადგილობრივი
მასწავლებლებისთვის სემესტრის
დასაწყისში;
2017-2019 წლებისთვის კონსულტანტმასწავლებლების მიერ დაგეგმილ
საინფორმაციო და ღია შეხვედრებზე
ადგილობრივი პედაგოგების დასწრების
პროცენტული მაჩვენებლის გაზრდა 85%მდე.
2017 წლისთვის კონსულტანტმასწავლებლების მიერ დაიგეგმა 550-მდე
პროექტი.
კონსულტანტ- მასწავლებელთა მიერ
განხორციელებულ პროექტებში
ადგილობრივი თემის წარმომადგენელთა
ჩართავა (მშობლები, მასწავლებლები)
30%.
2017-2019 წლებისთვის
კონსულტანტ- მასწავლებლების მიერ
განხორციელებულ ღონისძიებებსა და
პროექტებში ადგილობრივი თემის
ჩართულობის პროცენტული
მაჩვენებლის გაზრდა 45%-მდე.

შუალედური შედეგები (Outputs)
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 პროგრამის მიმდინარეობის
შესახებ ანგარიშები;
 კონსულტანტ მასწავლებლის
მიერ წარმოდგენილი
ანგარიშები
(სემესტრული ანგარიშები,
კონსულტანტმასწავლებლების მიერ
შექმნილი პორტფოლიოები)

 მასწავლებლების
პროფესიული
განვითარება;
 თანამედროვე მეთოდების
სასწავლო პროცესში
დანერგვა-გამოყენება;

 პროგრამის მიმდინარეობის
შესახებ ანგარიში (სამოქმედო
გეგმა, სემესტრული ანგარიში,
კონსულტსნტმასწავლებლების
მიერ
შექმნილი პორტფოლიოები);

 ადგილობრივი
ჩართულობა

თემის

 კვალიფიციური კადრების შემოსვლა
მასწავლებლის პროფესიაში;

 ვაკანტური ადგილები შევსებულია
კვალიფიციური კადრებით;

 კონსულტანტ–მასწავლებლებს
აქტიური მონაწილეობა აქვთ
მიღებული მასწავლებელთა
პროფესიულ განვითარებაზე
ორიენტირებულ სხვადასხვა
ღონისძიებაში.

 გაზრდილია ადგილობრივი
მასწავლებლების ჩართულობა
სასკოლო აქტივობებში.

 მოსწავლეები აქტიურ მონაწილეობას
იღებენ სხვადასხვა დონის სასკოლო
ღონისძიებებში: პროექტებში,
ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში

 2017 წლისთვის შერჩეული კადრების
65% ფლობს უფროსი მასწავლებლის
სტატუსს (მასწავლებლობის
დამადასტურებელ, შესაბამის
სერტიფიკატს); პრაქტიკოსი
მასწავლებლის სტატუსია მქონეა
მონაწილეთა 35 %.
 2017 წლისთვის ვაკანსიების რაოდენობის
რაოდენობის განსაზღვრა;
 ვაკანტური ადგილების 63% შევსებულია;
 2017 წლის განმავლობაში კონსულტანტმასწავლებლების 100% ჩართულია
ქვეყანაში მიმდინარე მასწავლებელთა
პროფესიულ განვითარებაზე
ორიენტირებულ სხვადასხვა
ღონისძიებაში.
 2017-2019 წლებისთვის კონსულტანტმასწავლებლების ქვეყანაში მიმდინარე
პროფესიულ განვითარებაზე
ორიენტირებულ სხვადასხვა
ღონისძიებაში 100% -ით ჩართულობა.
 2017 წლისთვის შესაბამის საგნობრივ
ჯგუფებში ადგილობრივი
მასწავლებლების 80% ჩართულია
სასკოლო ღონისძიებებში.
 2017-2019 წლებისთვის შესაბამის
საგნობრივ ჯგუფებში ადგილობრივი
მასწავლებლების სასკოლო
ღონისძიებებში ჩართულობის გაზრდა
90%-მდე.
 2017 წელს მოსწავლეების 80% ჩართულია
სკოლის დონეზე; სასკოლო
ღონისძიებებსა და აქტივობებში
 კონსულტანტ-მასწავლებლების
მოსწავლეების 20% მონაწილეობას იღებს
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 კონკურსანტის მიერ
წარმოდგენილი კონკურსის
პირობების შესაბამისი
განათლების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია;

 კვალიფიციური კადრების
შემოსვლა მასწავლებლის
პროფესიაში

 ვაკანსიების მონაცემთა ბაზის
ანალიზი;
 პროგრამის წლიური
შედეგების ანალიზი.
 შეხვედრების
კონფერენციების ანგარიშები;

 ვაკანტური
ადგილების
შევსება
კვალიფიციური
კადრებით
 კონსულტანტ–
მასწავლებელთა
პროფესიულ
განვითარებაზე
ორიენტირებულ
სხვადასხვა ღონისძიებაში
მონაწილეობის მიღება.

 სკოლის
დირექციის
და
ადგილობრივი
მასწავლებლების
გამოკითხვის შედეგები;
 კონსულტანტ
მასწავლებელთა სემესტრული
ანგარიშები

 ადგილობრივ
მასწავლებლებელთა
ჩართულობა
სასკოლო
აქტივობებში.

 კონსულტანტმასწავლებელთა
მიერ
წარმოდგენილი სემესტრული
ანგარიშები;

 მოსწავლეთა
აქტიური
მონაწილეობის
მიღება
სხვადასხვა
დონის
სასკოლო ღონისძიებებში;









 ადგილობრივი თემი ჩართულია
სასკოლო ცხოვრებაში.



ოლიმპიადებში საქართველოს
მასშტაბით;
კონსულტანტ-მასწავლებლების
მოსწავლეების 60% წარმატებით აბარებს
სკოლის საატესტატო გამოცდას.
2017-2019 წლებში მოსწავლეების
სასკოლო ღონისძიებებსა და
აქტივობებში ჩართულობა 90%-მდე
გაზრდა.
საქართველოს მასშტაბით ოლიმპიადებში
მოსწავლეების ჩართულობის 25%-მდე
გაზრდა.
მოსწავლეთა წარმატებით დაძლეული
სასკოლო საატესტატო გამოცდების
პროცენტული მაჩვენებლის 65%-მდე
გაზრდა.
2017-2019 წლებში კონსულტანტმასწავლებლების მიერ სასკოლო
ცხოვრებაში ადგილობრივი თემის
წარმომადგენლების (მშობლები,
მასწავლებლები, სკოლის
ადმინისტრაცია, თვითმმართველობები)
ჩართულობის ხარისხის გაზრდა წინა
წლებთან შედარებით. კონსულტანტმასწავლებლების მიერ დაგეგმილ
აქტივობებში ადგილობრივი თემის
მაქსიმალური ჩართულობა გაზრდის
ადგილობრივი თემის ჩართულობას
სასკოლო ცხოვრებაში 60%-მდე.

შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
 ქვეყნის მასშტაბით ვაკანსიების
 2017-2018 სასწავლო წლისთვის:
მოძიება
ვაკანტურ ადგილებზე შერჩეულია
(სერტიფიცირებული, საგანჩაბარებული
ან 60 კრედიტიანი საუნივერსიტეტო
მასწავლებლის გადამზადების
ერთწლიანი პროგრამის
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 საატესტატო
შედეგები,



გამოცდების

კონსულტანტმასწავლებელთა
სემესტრული ანგარიშები

 მოსწავლეთა აკადემიური
მაჩვენებლების გაზრდა;

 ადგილობრივი
თემის
ჩართულობა
სასკოლო
ცხოვრებაში.

 რესურსცენტრებისგან
 ვაკანსიების მოძიება
საქართველოს
რეგიონების
საჯარო სკოლებში არსებული
ვაკანსიების მიღება;



 სამიზნე ჯგუფებში პროგრამის შესახებ
ინფორმაციის გავრცელება



 კონსულტანტ-მასწავლებელთა
შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება და
მონაწილეთა შერჩევა
 შერჩეული კადრების მომზადება
(ტრენინგებს ჩატარება)





დამადასტურებელი სერტიფიკატის
მქონე) კვალიფიციური კადრების
შერჩევა;
2017-2019 წლებისთვის ვაკანტურ
ადგილებზე სერტიფიცირებული
კადრების მოძიება.
2017 წლისთვის პროგრამის შესახებ
იფორმაციის გავრცელების მიზნით
სერტიფიცირებული ან საგანჩაბარებული
მასწავლებლების, ასევე 60 კრედიტიანი
საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო
პროგრამის კურსდამთავრებულთა
ინფორმირება პროგრამის შესახებ
(საინფორმაციო შეხვედრები, მოკლე
ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა,
რეგიონების ტელევიზიებში
საინფორმაციო ხასიათის მოკლე
სარეკლამო რგოლის გაშვება);
2017-2019 წლებისთვის კონკურსანტების
მიერ რეგისტრაციის გავლა hr.gov.ge-ზე,
შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.
2017 წელს მონაწილეთათვის
შუალედური შეხვედრის ორგანიზება და
ტრენინგების ჩატარება შემდეგი
მიმართულებით (ტრენინგის თემა
შესაძლოა შეიცვალოს საჭიროებიდან
გამომდინარე):
- მასწავლებელთა თვითშეფასება,
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,
პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემის
ფარგლებში;
- სასწავლო პრაქტიკის კვლევა;
- სასწავლო რესურსების შემუშავება;
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 შესაბამისი
სამსახურების  ინფორმაციის
მიერ სამიზნე ჯგუფებში
გავრცელებისათვის
ინფორმაციის გავრცელების
ალტერნატიული
გზების
შესრულება
გამოყენება.

 შესაბამისი კომისიის მიერ  კვალიფიციური კადრების
კონკურსანტების
შერჩევა
შერჩევა;
გასაუბრების საფუძველძე;
 ჩატარებული
ტრენინგების  კონსულტანტანგარიშები
მასწავლებლების
დატრენინგება
პროფესიული
განვითარების მიზნით;

 შერჩეულ მონაწილეთა სკოლებში
განაწილება;
 შრომითი ხელშეკრულებების
გაფორმება;

 2017-2018 წლებში ხელშეკრულებების
გაფორმება მონაწილეთათვის ერთი
სასწავლო წლის ვადით;

 კონსულტანტ-მასწავლებელთა
პორტფოლიოების შეფასება ცენტრის
ექსპერტ-კონსულტანტების მიერ.

 2017 წელს 100%-ით შეფასდება
სხვადასხვა საგნის კონსულტანტმასწავლებელთა პორტფოლიოები.
 2017-2019 წლებში მონაწილეთა
პორტფოლიოების 100%-ით შეფასება.

 მაგისტრანტთა სწავლის დაფინანსება;

 2017-2018 წლებში მაგისტრატურის
სწავლის დაფინანსება.

 სტრატეგიული დაგეგმვისა და
ანალიზის სამსახურთან შეთანხმებით
მონიტორინგის გახორციელება,
მონაწილეთა პროფესიული
საქმიანობის შეფასება;

 2017-2019 წლების განმავლობაში ყოველ
სასწავლო სემესტრში მონიტორინგის
განხორციელება. პროგრამის შეფასების
მიზნით მონიტორების ველზე გასვლა
გაკვეთილზე დაკვირვება,
დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვა
(ადგილობრივი პედაგოგები,
მოსწავლეები და მშობლები) პროგრამის
ფარგლებში შემუშავებული სპეციალური
კითხვარების საშუალებით ინფორმაციის
შეგროვება;
 კონსულტანტ-მასწავლებლებისა და
სკოლის დირექტორების გამოკითხვა
ელექტრონულად შესავსები კითხვარების
საშუალებით;
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 არსებული
ვაკანსიების  მონაწილეთა
განაწილება
შევსება,
დეფიციტის
საქართველოს რეგიონების
აღმოფხვრა
რეგიონების
საჯარო სკოლებში;
საჯარო
სკოლებში
კვალიფიციური
კადრებით
შევსება;
 პორტფოლიოს
წარმოების  პორტფოლიოების
კრიტერიუმებში, ცვლილების
წარმოდგენა
პროგრამის
შეტანა ცენტრის საგნობრივ
კონსულტანტექსპერტ-კონსულტანტებთან
მასწავლებლების
მიერ
შეთანხმებით;
სასწავლო
წლის
დასასრულს;
 მონაწილეთა
 კონსულტანტმაგისტრატურის
თანხის
მასწავლებელთა
გადარიცხვა
შესაბამის
მაგისტრატურის სწავლის
სასწავლებლებში;
დაფინანსება
პროგრამის
ფარგლებში
ნაკისრი
ვალდებულების
საფუძველზე;
 მონიტორინგის
 მონიტორების მიერ
სპეციალისრების
ველზე
პროგრამის მონაწილე
გასვლა მონაცემთა შეგროვება;
პედაგოგთა შესახებ
ანგარიშების წარმოდგენა;
მონაცემების შეგროვება
პროგრამის მიმდინარეობის
შეფასების მიზნით;
 პროგრამის ფარგლებში
 პროგრამის ფარგლებში
მონაცემების შეგროვება;
მონაცემთა შეგროვება
პროგრამის მიმდინარეობის
შეფასების მიზნით



სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფის
პედაგოგების დეფიციტის შევსებისა
და ხარისხიანი განათლების
უზრუნველყოფის მიზნით
ცენტრის მიერ ადგილობრივი
არასერტიფიცირებული კადრების
გადამზადება მომიჯნავე საგნობრივ
ჯგუფებში;

 2017 წელს ადგილობრივი კადრების
პერეკვალიფიცირების საჭიროების
დადგენა; მომიჯნავე საგნებში
გრძელვადიანი ტრენინგების ჩატარება
რეგიონებში;

პროგრამის მეთოდოლოგია
 სკოლებში არსებული ვაკანსიების იდენტიფიცირება;
 პროგრამაში კვალიფიციური კადრების მოზიდვის მიზნით, მასწავლებლის პროფესიით დაინტერესებულ პირთა (სერტიფიცირებული ან საგანჩაბარებული
მასწავლებლები, ასევე 60 კრედიტიანი საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულები) ინფორმირება პროგრამის შესახებ
(საინფორმაციო შეხვედრები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები)
 კონკურსის შედეგად კვალიფიციური კადრების შერჩევა;
 კვალიფიციური კადრების დეფიციტის შემცირების მიზნით
ჩატარებული მოკვლევის შედეგად (დირექტორების სატელეფონო გამოკითხვა)
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შესაძლებელია მოხდეს ადგილობრივი არასერტიფიცირებული კადრების
გადამზადება მომიჯნავე საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისად.
 ახლად შერჩეული კადრების მომზადება (ტრენიგების ჩატარება) პროფესიული განვითარების მიზნით;
 შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება შერჩეულ მონაწილეებისთვის და სკოლებში განაწილება;
 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიზნით შუალედური შეხვედრისა და ტრენინგის ორგანიზება;
 მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება პროგრამის კურსდამთავრებული მონაწილეებისათვის;
 მონიტორინგის განხორციელება (ცენტრის სტრატეგიული დაგეგმვისა და ანალიზის სამსახურთან შეთანხმებით მონიტორების ველზე გასვლა,
გაკვეთილზე დაკვირვება, პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული კითხვარების შევსება ადგილობეივი პედაგოგების, მოსწავლეებისა და მშობლების მიერ)
მონაწილეთა პროფესიული საქმიანობისა და პროგრამის მიმდინარეობის შეფასების მიზნით;
დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
ფინანსთა სამინისტრო
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრის პრეს-სამსახური

ინტერესი
პროგრამის საქმიანობა და მიზნები
პროგრამის მონაწილეთა საქმიანობის შესახებ
ინფორმაციის გავრცელება
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ურთიერთობის მექანიზმი
ანგარიშგება
ინფორმაციის მიწოდება

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

პროგრამის საქმიანობა და მიზნები

ანგარიშგება

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
შეუვსებელი ვაკანსიები
კვალიფიციური კადრების რაოდენობის დეფიციტი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
საშუალო
მაღალი
დაბალი

მართვის მექანიზმი
კვალიფიციური კადრების მოძიება
პროფესიულ განვიტარებაზე ზრუნვა ტრენინგების ჩატარება
ტრენინგების ჩატარება

პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა
ღონისძიებები

1
1.1

1.2

1.3

შუალედური შედეგი:
პროგრამის ფარგლებში
ვაკანსიების გამოცხადებისთვის
სარეგისტრაციო ფორმის
შემუშავება;
ახალი სასწავლო წლისათვის
მასწავლებელთა შესარჩევი
კრიტერიუმების განსაზღვრა;

ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებულ საგნებში
ვაკანსიების გამოცხადება

ღონისძიებების შედეგების
ინდიკატორები (Deliverables)

პასუხისმგებელი
პირი

2017 წელს ვაკანსიების
გამოცხადებისთვის შესაბამისი ფორმის
შემუშავება;

პროგრამის
მენეჯერი

2017-2018 სასწავლო წლისთვის
მასწავლებელთა შესარჩევი
კრიტერიუმების (სერტიფიცირება ან 60
კრედიტიანი საუნივერსიტეტო ერთ
წლიანი პროგრამის გავლის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი,
ასევე პედაგოგები, რომლებსაც აქვთ
საგნის გამოცდა ჩაბარებული)
განსაზღვრა;
2017 წლისთვის კონკურსის
გამოცხადება 13 სხვადასხვა საგნობრივი
ჯგუფის მიმართულებით (ქართული,
ისტორია, გეოგრაფია, ინგლისური,

პროგრამის
მენეჯერი
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პროგრამის
მენეჯერი

კვარტალი
1
1 2 3

კვარტალი
2
4 5 6

კვარტალი
3
7 8 9

კვარტალი
4
10 11 12

1.4

არსებული ვაკანსიების
გადამოწმება მათი ნამდვილობის
დადასტურების მიზნით;

1.5

კონკურსის შედეგად
კვალიფიციური კადრების შერჩევა
და ვაკანსიების შევსება;
შრომითი ხელშეკრულებების
გაფორმება შერჩეული
მონაწილეებისთვის და სკოლებში
განაწილება;

1.6

1.7

ახლად შერჩეული კადრების
მომზადება, ტრენინგების
ჩატარება პროფესიული
განვითარების მიმართულებით;

1.8

ინფორმაციის შეგროვება
სკოლებში უკვე განაწილებული

რუსული, ხელოვნება, ქიმია, ფიზიკა,
ბიოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკამათემატიკა, მუსიკა, სპორტი)
2017 წელს ყველა შემოსული ვაკანსიის
გადამოწმება; არ განიხილება
(არაქართულენოვან სკოლებში
არსებული სხვადასხვა საგნის
ვაკანსიები ინგლისური ენის გარდა,
მცირე საათობრივი განაკვეთი (5-6
საათი); მცირეკონტიგენტიანი სკოლები
(3 ბავშვიანი სკოლა) და ა.შ....)
საბოლოოდ შერჩეული ვაკანსიების
რაოდენობის დადგენა;
ვაკანსიების შევსება კვალიფიციური
კადრებით;
2017-2018 წლისთვის
ხელშეკრულებების გაფორმება
პროგრამის ახალ მონაწილეთათვის;
პედაგოგების განაწილება საქართველოს
რეგიონების საჯარო სკოლებში
შესაბამისი ვაკანსიების მიხედვით;
2017-2018 წლისთვის შერჩეული
მონაწილეების გადამზადება და
ტრენინგების ჩატარება (ტრენინგის
თემა შესაძლოა შეიცვალოს
საჭიროებიდან გამომდინარე):
მასწავლებელთა თვითშეფასება მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,
პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემის
ფარგლებში; სასწავლო პრაქტიკის
კვლევა; სასწავლო რესურსების
შემუშავება;
2017-2018 წლისთვის მონაწილეების
მუშაობის შეფასების მიზნით
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პროგრამის
მენეჯერი

პროგრამის
მენეჯერი
პროგრამის
მენეჯერი

პროგრამის
მენეჯერი

პროგრამის
მენეჯერი

1.9

2
2.1

2.2

3
3.1

კონსულტანტ-მასწავლებლების
შესახებ:
ხელშეკრულების გაგრძელების
მსურველთა რაოდენობის
დაზუსტება
შუალედური შედეგი:
მონიტორინგის განხორციელება,
მონაწილეთა პროფესიული
საქმიანობის შეფასება;

ინფორმაციის გადამოწმება
დირექტორებთან;
2017-2018 წლისთვის პროგრამაში
ძველი მონმაწილეების რაოდენობის
დადგენა;
 2017-2018 სასწავლო წლისთვის
მონიტორინგის განხორციელება
მონაწილეთა პროფესიული
საქმიანობის შეფასების მიზნით;
მონიტორების ველზე გასვლა
(გაკვეთილზე დაკვირვება)
დაინტერესებული მხარეების
გამოკითხვა (ადგილობრივი
პედაგოგები, მოსწავლეები და
მშობლები) პროგრამის ფარგლებში
შემუშავებული სპეციალური
კითხვარების საშუალებით
ინფორმაციის შეგროვება;
 კონსულტანტ-მასწავლებლებისა და
სკოლის დირექტორების გამოკითხვა
ელექტრონულად შესავსები
კითხვარების საშუალებით;

პროგრამის
მენეჯერი

მაგისტრატურაში სწავლის
დაფინანსება პროგრამის
კურსდამთავრებული
მონაწილეებისათვის
შუალედური შედეგი:
კვალიფიციური კადრების
მასწავლებლის პროფესიით
დაინტერესებისა და პროგრამაში
მოზიდვის მიზნით ინფორმაციის
გავრცელება სამიზნე ჯგუფებში;

2017-2018 სასწავლო წელს

პროგრამის
მენეჯერი

მაგისტრატურის სწავლის დაფინანსება

პროგრამის
მენეჯერი

სასწავლო წლის ორივე სემესტრში;

2017 წელს კვალიფიციური კადრების
მასწავლებლის პროფესიით
დაინტერესებისა და პროგრამაში
მოზიდვის მიზნით სერტიფიცირებული
ან საგანჩაბარებული მასწავლებლების,
ასევე 60 კრედიტიანი საუნივერსიტეტო
საგანმანათლებლო პროგრამის
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პროგრამის
მენეჯერი

3.2
3.3
3.4

4
4.1

5
5.1

6
6.1

7

ქვეყნის მასშტაბით ვაკანსიების
მოძიება;
მასწავლებელთა შესარჩევი
კრიტერიუმების განსაზღვრა;
სამუშაო შეხვედრა ახლად
შერჩეულ კონკურსანტმასწავლებლებთან პროგრამის
„ასწავლე საქართველოსთვის“
სპეციფიკის გაცნობის და
სხვადასხვა პრობლემური
საკითხის განხილვის მიზნით.
შუალედური შედეგი:
რეგიონების სკოლებში
გადანაწილებული პროგრამის
მონაწილე კონსულტანტმასწავლებელების მიერ
სემესტრული ანგარიშების
წარმოდგენა.
შუალედური შედეგი:
პროგრამის მონაწილეთა მიერ
სამოქმედო გეგმებისა და
საგაკვეთილო ცხრილების
წარმოდგენა;
შუალედური შედეგი:
მონაწილეთა მიერ
პორტფოლიოების წარმოდგენა
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრის საგნობრივი
კონსულტანტების მიერ
შუალედური შედეგი:

კურსდამთავრებულთა ინფორმირება
პროგრამის შესახებ (საინფორმაციო
შეხვედრები, მოკლე ტექსტური
შეტყობინებების გაგზავნა).
რესურსცენტრებიდან შემოსული
ვაკანსიების რაოდენობის დადგენა .
2017 წლის კონკურსისთვის პედაგოგთა
შესარჩევი კრიტერიუმების განსაზღვრა;
2017 წელს სამუშაო შეხვერის ჩატარება;

პროგრამის
მენეჯერი
პროგრამის
მენეჯერი
პროგრამის
მენეჯერი

2017 -2018 სასწავლო წელს პროგრამის
მონაწილე კონსულტანტმასწავლებელების მიერ წარმოდგენილი
სემესტრული ანგარიშების შეგროვება
და ანალიზი;

პროგრამის
მენეჯერი

2017-2018 სასწავლო წელს მონაწილეთა
მიერ წარმოდგენილი სამოქმედო
გეგმებისა და საგაკვეთილო ცხრილების
შეგროვება.

პროგრამის
მენეჯერი

2017 წელს მასწავლებელთა მიერ
წარმოდგენილი პორტფოლიოების
შეფასება საგნობრივი
კონსულტანტებისა და ექსპერტკონსულტანტების მიერ;

პროგრამის
მენეჯერი
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7.1

7.1

7.2

შუალედური სამუშაო შეხვედრის
ორგანიზება და პროფესიული
განვითარების ტრენინგის
უზრუნველყოფა;
სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფის
პედაგოგების დეფიციტის
შევსებისა და ხარისხიანი
განათლების უზრუნველყოფის
მიზნით ცენტრის მიერ
ადგილობრივი
არასერტიფიცირებული კადრების
გადამზადება მომიჯნავე
საგნობრივ ჯგუფებში;
სასწავლო წლის განმავლობაში
მივლინების განხორციელება;

7.3

სარეკლამო რგოლის გადაღება;
ახალი პლაკატის დამზადება;

7.4

პროგრამის მონაწილეთათვის
პროგრამის ფარგლებში სამუშაო
შეხვედრა; შუალედური
ტრენინგის გავლის
დამადასტურებელი
სერტიფიკატებისა და სასაჩუქრე
ნაკრების გადაცემა;

2017 წელს პროგრამის
მონაწილეთათვის შუალედური
სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება;
ტრენინგების ჩატარება;
2017 წელს ადგილობრივი კადრების
პერეკვალიფიცირების საჭიროების
დადგენა; მომიჯნავე საგნებში
გრძელვადიანი ტრენინგების ჩატარება
რეგიონებში;

პროგრამის
მენეჯერი

2017-2018 სასწავლო წელს
კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ
დაგეგმილ აქტივობებსა და
ღონისძიებებზე დასწრებისა და ასევე
სხვადასხვა საჭიროებიდან
გამომდინარე პროგრამის მონაწილეთა
მხარდაჭერის მიზნით;
2017 წელს პროგრამის
პოპულარიზაციის მიზნით სარეკლამო
რგოლის დამზადება და რეგიონალურ
ტელევიზიებში გავრცელება;
პროგრამის ფარგლებში ახალი
პლაკატის დამზადება;
2017-2018 სასწავლო წლისთვის სამუშაო
შეხვედრა სასწავლო წლის დასაწყისში;
სერტიფიკატების, სასაჩუქრე ნაკრების
(ჩანთა, კალამი, ბლოკნოტი,
მეხსიერების ბარათი)

პროგრამის
მენეჯერი
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პროგრამის
მენეჯერი

პროგრამის
მენეჯერი

პროგრამის
მენეჯერი

1.4

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა

ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირები

2014 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი -----წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
250,000 ლარი
პროგრამის მენეჯერი, კონსულტანტი, ორი კოორდინატორი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
საქართველოს პროფესიული განათლების განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი პროფესიული განათლების მასწავლებლის
პროფესიული განვითარებაა. სტრატეგია ხაზს უსვამს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიმართ სისტემური და გრძელვადიანი მიდგომების
არსებობის საჭიროებას, როგორც პროფესიული განათლების სფეროს ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას. ამ მიმართულებით გამოწვევას წარმოადგენს
პროფესიული განათლების მასწავლებლების მომზადების, პროფესიაში შესვლისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება.
აღსანიშნავია, რომ წინა წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული ამ მიმართულებით და საფუძველი ჩაეყარა აღნიშნული სისტემის ფორმირების
პირველ მნიშვნელოვან ეტაპს, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია განხორციელების ის საფეხურები, რომლებიც უნდა მოსდევდეს სისტემის ფორმირებას და
მდგრადობას. ამასთან, პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე ცვლილებების ფონზე, დღის წესრიგში ისევ დგას მასწავლებელთა და სასწავლებლების
ადმინისტრაციის პერსონალის შესაძლებლობების გაუმჯობესება კონკრეტული მიმართულებებით, მათ საჭიროებებზე დაფუძნებული ტრენინგპროგრამებისა და პროფესიული განვითარების სხვა ღონისძიებების განხორციელება და სხვა.
წინამდებარე პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს მასწავლებელთა და სასწავლებლების ადმინისტრაციის პერსონალის პროფესიულ განვითარებას, თავად
მასწავლებლისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებლების საჭიროებებისა და პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე ცვლილებების შესაბამისად.
ამდენად პროგრამის ამოცანებია, უპასუხოს ერთის მხრივ, სისტემის დონეზე არსებულ გამოწვევებს, ხოლო მეორეს მხრივ - თავად პროგრამის ბენეფიციარების
საჭიროებებს.
პროგრამის საბოლოო შედეგი - ჩამოყალიბებულია და მოქმედებს მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემა. დაინტერესებული
პირებისათვის უზრუნველყოფილია პროფესიული სასწავლებლების დირექტორებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების პროფესიული განვითარების
ღონისძიებების შეთავაზება საჭიროებების მიხედვით.
დუალური პროფესიული განათლების დანერგვისათვის აუცილებელია, კომპანიის ტრენერის, იგივე ინსტრუქტორების სტანდარტისა და პედაგოგიური
კურსის შემუშავება. შემუშავებული სტანდარტის საფუძველზე მოხდება კომპანიის ტრენერების შერჩევა და ასევე იმ პედაგოგიური კურსის შემუშავება,
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რომელიც სავალდებულო გახდება ყველა პირისთვის, ვინც საწარმოში სტუდენტთან მუშაობს. პედაგოგიური კურსის გავლა აუცილებელია, რათა მათ შეძლონ
სტუდენტებისათვის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპით სპროფესიის დაუფლებაში დახმარება. ამგვარად პროგრამის კიდევ ერთი სამიზნე
ჯგუფია კომპანიის ტრენერები, იგივე ინსტრუქტორები.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა მრავალკომპონენტიანია და მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების და დუალური პროფესიული განათლების, კერძოდ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვის
მხარდაჭერა. ეს რთული და კომპლექსური პროცესია და მასში გადამწყვეტი ფუნქცია სწორედ მასწავლებელს აქვს. ამდენად, უმნიშვნელოვანესია
მასწავლებელთა მომზადება იმისათვის, რომ მათ მოდულურ სწავლებაზე და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელზე გადასვლის გამოწვევას
უპასუხონ.
პროგრამის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელიც ასევე პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის თანახმად ხორციელდება,
მასწავლებელთა პროფესიული კომპეტენციების რეალურ სამუშაო გარემოში განვითარებას ითვალისწინებს. პროფესიული განათლების სპეციფიკიდან
გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებლებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ, ტრენინგები გაიარონ საწარმოებში, „პრაქტიკის განმახოციელებელ
ორგანიზაციებში“, 2016 წელს, საჯარო კოლეჯების მასწავლებელთა არსებული რაოდენობის 60 % გადამზადდა საწარმოებში. 2017 წელს მასწავლებელთა
საწარმოში ტრენინგები გაგრძელდება ყველა იმ მასწავლებლისთვის, რომელსაც ამ პროცესში მონაწილეობა აქამდე არ მიუღია.
სისტემის წინაშე მდგარი გამოწვევების, ასევე პროგრამის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით, პროგრამის 2017 წლის გეგმა ფოკუსირებული იქნება
შემდეგ ინტერვენციებზე:
ა) მასწავლებელთა პედაგოგიური კურსი შეთავაზებული იქნება საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლისთვის;
ბ) მუშაობა დასრულდება ,,პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის
რეგულირების შესახებ’’ დოკუმენტზე და მისგან გამომდინარე ბრძანებების პროექტებზე;
გ) მასწავლებელთა აკადემიური საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე მომზადდება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სხვა ღონისძიებების
ჩატარება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით;
დ) 2017 წელს გაგრძელდება ტრენინგები საწარმოებში/რეალურ სამუშაო გარემოში.
ე) წინასწარ შერჩეულ სასწავლებლებში დადგინდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორებისა და ადმინისტრაციის
წარმომადგენელების აკადემიური საჭიროებები და გადამზადდებიან პროფესიული საგანათლებლო დაწესებულებების დირექტორები და
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მათი საჭიროებების მიხედვით
ვ) შემუშავდება საწარმოს ინსტრუქტორის, იგივე კომპანიის ტრენერის სტანდარტი და მოსაზადებელი პედაგოგიური კურსი.
ზ) 2017 წელს გაგრძელდება პროფესიულ განათლებაში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა და მასწავლებელთა
ტრენინგები შეაფსებაში იმ სასწავლებლებში, სადაც მასწავლებლებს არ გაუვლიათ ტრენინგები ამ თემაზე
თ) განახლდება მასწავლებელთა მონაცემთა ბაზა ტრენინგებისა და სხვა ღონისძიებების დაგეგმვის მიზნით
როგორც წინა წლებში, 2017 წელსაც ჩატარდება მასწავლებელთა გამოკითხვები და შეხვედრები, წლის დასაწყისში - დაგეგმილი ღონისძიებების გასაცნობად
და ტრენინგების დასრულების შემდეგ, ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ მასწავლებლებისგან უკუკავშირის მიღების მიზნით. ინფორმაციის გაცვლისა და
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პრობლემების იდენტიფიცირების, ასევე მათი პრევენციის ან ინტერვენციის მიზნით. ჩატარდება სამუშაო შეხვედრები ასევე დირექტორებთან და
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან.
მასწავლებელთა და სასწავლებლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ღონისძიებების დასაგეგმად მნიშვნელოვანია მათი
აკადემიური საჭიროებებისა და განწყობა-დამოკიდებულებების კვლევა. პროფესიული განვითარების ყველა ღონისძიება უნდა პასუხობდეს მასწავლებელთა
საჭიროებებს და ექცეოდეს მათი ინტერესის სფეროში, რათა ეს ღონისძიებები შედეგიანი იყოს, როგორც მასწავლებლისთვის, ასევე აისახოს სწავლების
ხარისხზე და სტუდენტების სწავლის შედეგებზე.
2017 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი გეგმავს, როგორც მასწავლებელთა ტრენინგებს, ასევე სემინარებს,
კონფერენციებს. „წარმატებული პრაქტიკის გაზიარების“ თემაზე მასწავლებლებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ კონფერენციაში, რათა მოხდეს
როგორც დარგში/პროფესიაში მასწავლებელთა წარმატებული პრაქტიკის ურთიერთგაზიარება, ასევე პედაგოგიური გამოცდილების ანალიზი და შესაბამისად,
წარმატებული მაგალითების განზოგადება. კონფერენციებზე, მასწავლებლებს, საშუალება ექნებათ წარმოაჩინონ მათ მიერ დაგროვებული გამოცდილება და
წარმატებული მაგალითები.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფია სახელმწიფოს მიერ ან მისი მონაწილეობით შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მოქმედი
მასწავლებლები და სასწავლებლების ხელმძღვანელები, ასევე იმ კერძო პროფესიული საგანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლები, რომლებიც
მოდულური პროგრამების დანერგავს ახორციელებენ.
პროგრამაში ჩართული მხარეები და პარტნიორები: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროფესიული განათლების განვითარების
დეპარტამენტი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი
დაწესებულებები, სოციალური პარტნიორები, მანდატურის სამსახურთან არსებული პროფესიული ორინეტაციის სამმართველო, პროფესიული ასოციაციები,
დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციები.
პროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ)
ინტერვენციის სტრატეგია

შედეგების შესრულების
ინდიკატორები

შესრულების ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები

მთავარი დაშვებები

მიზანი (Impact)
მასწავლებელთა მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის სისტემის მდგრადობა და პროფესიული განათლების
მასწავლებელთა კომპეტენციების განვითარება მასწავლებელთა საჭიროებებისა და პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე ცვლილებების
შესაბამისად
საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
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ჩამოყალიბებულია და მოქმედებს
მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული
განვითარების სისტემა, რომლის ფარგლებში
უზრუნველყოფილია პროფესიულ
განათლებაში პედაგოგიური კადრების კვლევა,
კომპეტენციის ამაღლების მუდმივი
შესაძლებლობა და კარიერული წინსვლა.
დამწყები მასწავლებლებისთვის
შეთავაზებულია საორიენტაციო ტრენინგები
შემუშავებულია საწარმოს ინსტრუქტორის
სტანდარტი

2017 წლის პირველ კვარტალში
მომზადებულია საკანონმდებლო და
მარეგულირებელი ჩარჩო, რომელიც
განსაზღვრავს პროფესიული
განათლების მასწავლებლის
მომზადების, პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული
ზრდის საკითხებს;
დამტკიცებული ტრენინგმოდული
დამწყები მასწავლებლებისთვის
შემუშავებული სტანდარტი

პროფესიული მასწავლებლის
მომზადებისა და
პროფესიული განვითარების
პოლიტიკის დამტკიცებული
დოკუმენტი;
მასწავლებელთა
საჭიროებების კვლევის
შედეგები და ანალიზი
საორიენტაციო ტრენინგების
ანგარიშები
სტანდარტზე მომუშავე
სამუშაო ჯგუფის მიერ
მოწოდებული
რეკომენდაციები;
პედაგოგიურ კურსზე
მომუშავე სამუშაო ჯგუფის
მიერ მოწოდებული
რეკომენდაციები;

შემუშავებულია საწარმოს ინსტრუქტორის
პედაგოგიური კურსი

დამტკიცებული პედაგოგიური
კურსი

წინასწარ შერჩეულ კოლეჯებში
განხორციელებულია სასწავლებლის
ხელმძღვანელებისა და ადმინისტრაციის
პერსონალის პროფესიული განვითარების
ღონისძიებები
შუალედური შედეგები (Outputs)
დამწყებ მასწავლებელთა საორიენტაციო
ტრენინგები

მინიმუმ 2 კოლეჯში ჩატარებულია
საჭიროებების კვლევა და
ჩატარებულია ტრენინგები

სასწავლებლის
ხელმძღვანელებისა და
ადმინსტრაციული
პესონალის ტრენინგების
შედეგები და ანგარიშები

დამწყები მასწავლებლების
იდენტიფიცირებული რაოდენობა
ემისთან თანამშრომლობით;
დამტკიცებული ტრენინგმოდული

ტრენინგების ჩატარების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

მასწავლებელთა პედაგოგიური კურსის
განხორციელება წინასწარ შერჩეულ
სასწავლებლებში

ცენტრის დირექტორის ბრძანებით
დამტკიცებული პედაგოგიური
კურსი;

პედაგოგიური კურსის
ჩატარების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

52

მასწავლებლები ჩართული
არია პროფესიული
განვითარების ღონისძიებებში

სამუშაო ჯგუფის წევრებს აქვთ
გაზიარებული და ერთიანი
ხედვა საწარმოს
ინსტრუქტორის სტანდარტზე
სამუშაო ჯგუფის წევრებს აქვთ
გაზიარებული და ერთიანი
ხედვა საწარმოს
ინსტრუქტორის პედაგოგიურ
კურსზე
წინასწარ შერჩეულია
პროფესიული სასწავლებლები,
რომელშიც განხორციელდება
პროფესიული განვითარების
ღონისძიებები
ყველა დამწყები
მასწავლებელი მოხვედრილია
ბაზაში; მასწავლებლები
ესწრებიან საორიენტაციო
ტრენინგებს
მსურველი მასწავლებლების
რაოდენობა, მონაწილეობა
მიიღონ პედაგოგიურ კურსში

მასწავლებელთა ტრენინგები მოდულური
პროგრამების დანერგვასა და შეფასებაში

შემუშავებული საწარმოს ინსტრუქტორის
ტრენერის სტანდარტი
საწარმოს ინსტრუქტორის პედაგოგიური
კურსის შემუშავება
წინასწარ შერჩეულ სასწავლებლებში
დირექტორებისა და ადმინისტრაციის
პერსონალის საჭიროებების კვლევა
წინასწარ შერჩეულ სასწავლებლებში
დირექტორებისა და ადმინისტრაციის
პერსონალის ტრენინგი

პროფესიულ მასწავლებელთა საწარმოში
ტრენინგები

იმ სასწავლებლებისა და
მასწავლებლების
იდენტიფიცირებული მონაცემები,
რომელთაც არ ჩატარებიათ
ტრენინგები აღნიშნული
მიმართულებით;
დამტკიცებული ტრენინგმოდული
შემუშავებული სტანდარტი,
რომელშიც გათვალისწინებულია
სამუშაო ჯგუფის კომენტარები
შემუშავებული პედაგოგიური კურსი,
რომელშიც გათვალისწინებულია
სამუშაო ჯგუფის კომენტარები
კვლევის ანგარიში

ტრენინგმოდული, რომელიც
შემუშავებულია ევროკავშირის
პროექტთან თანამშრომლობით და
განხილულია თემატური ჯგუფის
სხდომაზე
მონაცემთა ბაზა, რომელიც
შემუშავებული ემისთან
თანამშრომლობით და
იდენტიფიცირებულია
პრიორიტეტული პროფესიები

შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
მასწავლებელთა ტრენინგები
ტრენინგებში ჩართული
მასწავლებლების რაოდენობა

მასწავლებელთა დამხმარე მეთოდური
სახელმძღვანელო შეფასებაში

ყველა საჯარო პროფესიულ
სასწავლებელში სახელმძღვანელო
მიწოდებულია ელექტორნული
ფორმით
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ტრენინგების ჩატარების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

ყველა სასწავლებელი და
მასწავლებელი, რომელთაც არ
ცატარებიათ ტრენინგები ამ
მიმართულებით, ჩართულები
არიან ტრენინგებში

სამუშაო ჯგუფების ოქმები

სამუშაო ჯგუფის წევრებს
გაზიარებული ხედვა აქვთ
დოკუმენტზე
სამუშაო ჯგუფის წევრებს
გაზიარებული ხედვა აქვთ
დოკუმენტზე
საჭიროებების კვლევის
საფუძველზე შესაძლებელია
დაიგეგმოს მათი პროფესიული
განვითარების ღონისძიებები
თემატური ჯგუფის წევრები
თანხმდებიან ტრენინგის
შინაარსზე

სამუშაო ჯგუფების ოქმები

შერჩეული სასწავლებლების
შესახებ მონაცეთა ბაზა;
კვლევის ჩატარების
დოკუმენტაცია
თემატური ჯგუფის ოქმები

მასწავლებელთა საწარმოში
ტრენინგების ჩატარების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

პრიორიტეტული
მიმართულებებით შერჩეულია
დარგის ტრენერფასილიტატორები

მასწავლებელთა მონაცემთა
ბაზა, რომელთაც
მონაწილეობა მიიღეს
ტრენინგებში
სახელმძღვანელოს ელვერსია

მასწავლებელთა რაოდენობა
შეესაბამება სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის
რაოდენობას
სახელმძღვანელო
ხელმისაწვდომია ყველა
პროფესიულ საგანამათლებლო

სამუშაო შეხვედრებისა და ვორკშოპების
ორგნაიზება სხვადასხვა მიზნით

ვორკშოპების დღის წესრიგები

მასწავლებელთა კონფერენცია: „საუკეთესო
პრაქტიკის გაზიარება“

მასწავლებლების რაოდენობა,
რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს
კონფერენციაში მონაწილეობა

სამუშაო შეხვედრებსა და
ვორკშოპებში მოანაწილე
მასწავლებელთა
ხელმოწერები
მასწავლებელთა
კონფერენციაში
მონაწილეობის
დამადასტურებელი
ხელმოწერები

დაწესებულების
მასწავლებლისთვის
მასწავლებელთა მხოლოდ
გარკვეული რაოდენობა
ჩაერთვება ანგვარ
ვორკშოპებში
კონფერენციაზე დასწრების
მსურველთა სრული
დაოდენობა იქნა დაფარული
ყველა საჯარო პ[როფესიული
კოლეჯიდან

პროგრამის მეთოდოლოგია
პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სახის პროფესიული განვითარების ღონისძიებაა დაგეგმილი. ერთის მხრივ დაგეგმილია კლასიკური ტრენინგები, მეორეს
მხრივ გვაქვს საწარმოში ტრენინგები, რომლის მეთოდოლოგია განსხვავებულია კლასიკური ტრენინგის მეთოდისგან. ასევე დაგეგმილია პედაგოგიური კურსი
მოქმედი მასწავლებლებისათვის, რომელიც არის ტრადიციული ტრენინგისა და პრაქტიკული სწავლების კომბინირებული მოდელი. თითოეული მეთოდი
აპრობირებულია და ეფუძნება როგორც პროგრამაში აქამდე არსებულ გამოცდილებას, ასევე ცენტრის ფარგლებში არსებულ და გამოცდილ მეთოდებს.
კლასიკური ტრენინგების ჩატარება ხდება სასწავლებლის ფარგლებში, ტრენერის მივლინება ხდება ადგილზე და მასწავლებლებს საშუალება აქვთ, რომ
სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილიდან მოუწყვეტლად ადგილზე დაესწრონ პროფესიული განვითარების ღონისძიებებს. ამგვარი მიდგომა ზოგავს
მასწავლებლების დროს, ცენტრის ფინანსურ და ადამიანურ რესურსებს და რაც მთავარია, როგორც მასწავლებლებთან შეხვედრები მოწმობს, თავად
მასწავლებლებისთვის საკმაოდ ხელსაყრელი და მისაღებია ამგვარი მიდგომა.
მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგებისათვის ცენტრი ქირაობს დარგის ექსპერტებს, ფასილიტატორებს, რომლებიც პასუხიმგებლები არიან მასწავლებელთა
უნარების განვითარებაზე საწარმოში. დარგის ექსპერტების მიერ შეისწავლება მასწავლებელთა საჭიროებები პროფესიასთან მიმართებაში, მოძიებული იქნება
საშუალო და დიდი საწარმოები, სადაც მასწავლებლებს შეეძლებათ გაიარონ პროფესიული განვითარების ღონისძიებები და არიან პასუხისმგებლები
უშუალოდ ტრენინგის ჩატარებაზე. მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგები ემსახურება მასწავლებელთა მიერ დარგში/პროფესიაში არსებული უახლესი
ტექნოლოგიების შესწავლას და პროფესიის სტანდარტით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევას. ეს მეთოდი იმით არის განსაკუთრებული, რომ
მასწავლებლებს საშუალება ეძლევათ დარგის წამყვან ექსპერტებთან გაიარონ პროფესიული განვითარების ღონისძიებები და ხარჯების თვალსაზრისითაც
ეკონომიურია.
მოქმედი მასწავლებლებისთვის პედაგოგების კურსი არის ტრენინგის, პრაქტიკული დავალებისა და ინდივიდუალური კონსულტირების კომბინაცია.
პედაგოგიური კურსი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის არის, როგორც კონცეფციის სამოქმედო გეგმის ნაწილი, ასევე დაუკავშირდება
მასწავლებელთა კარიერულ ზრდას. პედაგოგიური კურსი შეთავაზებული იქნება მოდულების სახით და მასწავლებლებს საშუალება ექნებათ, რომ მათთვის
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ხელსაყრელ დროს გაიარონ ეს მოდულები. კურსის ფარგლებში მასწავლებლებს მოუწევთ პრაქტიკული დავალებების შესრულება, პროექტებზე მუშაობა და
ასევე ისინი ისარგებლებენ ინდივიდუალური კონსულტირების მომსახურებით. პედაგოგოიური კურსის ბოლოს მასწავლებლებს მოუწევთ, როგორც
თეორიული, ასევე პრაქტიკულ ნაწილში ცოდნისა და უნარების დამადასტურებელი შეფასების გავლა და ამის საფუძველზე მიიღებენ კომპეტენციის
დამადასტურებელ სერტიფიკატს. ეს მეთოდი მორგებულია მასწავლებელთა საჭიროებებზე, არის ეკონომიური და ეფექტიანი.
სასწავლებლების დირექტორებისა და ადმინისტრაციის პერსონალის ტრენინგები ჩატარდება ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტთან
თანამშრომლობით.
საწარმოს ინსტრუქტორის სტანდარტი და პედაგოგიური კურსი მომზადდება თემატური სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში დაინტერესებულ მხარეებთან
თანამშრომლობით.
დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
განათლების სამინისტროს
პროფესიული განათლების
განვითარების
დეპარტამენტი
განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

პროფესიული
საგანამათლებლო
დაწესებულებები

სხვადასხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციები (GIZ,
UNDP, MCA, EUVET)

ინტერესი
პროგრამა სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია და
შესაბამისად დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს
შესრულების მიმდინარეობას

ურთიერთობის მექანიზმი
პირადი შეხვედრები; სამუშაო შეხვედრები
დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, წერილობითი
ანგარიშგება

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
შეიმუშავებს პროფესიის სტანდარტებს და მოდულურ
პროგრამებს. მოდულური პროგრამების დანერგვის
პროცესში მასწავლებელთა კვალიფიკაციას
განსაკუთრებული როლი ენიჭება.
პროგრამა აქტიურად თანამშრომლობს ამ მიმართულებით
ხარისხის ცენტრთან
მუდმივი პარტნიორი პროგრამის, რადგან მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში
სასწავლებლები აქტიურად თანამშრომლობენ
პროგრამასთან.
დაწესებულების ხელმძღვანელობასთან შეთანმხებით
იგეგმება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ღონისძიებები
საერთაშორისო ორგანიზაციები დახმარებას უწევენ
პროგრამას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში.

პირადი შეხვედრები; სამუშაო შეხვედრები
დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად,
ტრენინგმოდულების შემუშავება ერთობლივად,
ექსპერტებისა და ფასილიტატორების შესახებ
ინფორმაციის გამოთხოვა ცენტრიდან, მოდულური
პროგრამების შემუშავებაში ჩართული მასწავლებლების
შესახებ ინფორმაცია და სხვა
შეთანხმება სასწავლებლების დირექციასთან
მასწავლებლების ტრენინგებზე და სხვა ღონისძიებებზე.
მასწავლებლების შესახებ ინფორმაციების გამოთხოვა
პროფესიების მიხედვით და სხვა ტექნიკურ საკითხებთან
დაკავშირებული თანამშრომლობა
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სამოქმედო გეგმების გაწერა ორგანიზაციებთან, პირადი
და სამუშაო შეხვედრები, თემატური ჯგუფის სხდომები
და მათი ოქმები, წერილობითი ურთიერთანგარიშგება,
რეპორტები უცხოელი ექსპერტების ვიზიტების და
შედეგების შესახებ.

პროფესიული
სასწავლებლების
მასწავლებლები
პროფესიული
სასწავლებლების
დირექტორები და
ადმინისტრაციის
წარმომადგენლები
სოციალური პარტნიორები/
დამსაქმებლები

მასწავლებლები უშუალო ბენეფიციარები არიან პროგრამის,
შესაბამისად მათთან წინარე და დასკვნითი შემაჯამებელი
შეხვედრები მუდმივად ხორციელდება პროგრამის
ფარგლებში.
პროგრამის უშუალო ბენეფიციარები ხდებიან 2017 წლიდან.
მათი პროფესიული განვითარებისთვის 2017 წელს დაიწყება
პირველი საპილოტე პროგრამა

პირადი შეხვედრები, ტრენინგების შემდგომი შეფასების
წერილობითი ფორმები.
მასწავლებელთა გამოკითხვის შედეგები

მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგების განხორციელების
დროს დამსაქმებლების ჩართვა ამ პროცესში
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის
დაკვეთის გასათვალისწინებლად მასწავლებლების
ტრენინგებში.
დამსაქმებელთა ასოციაცია არის პროფესიული განათლების
მასწავლებელთა განვითარების თემატური ჯგუფის
აქტიური წევრი.

დამსაქმებელთა ასოციაციის ჩართვა საწარმოში
ტრენინგების მიმდინაროებაში.
თემატური ჯგუფის სხდომებში მონაწილეობა.
რეგულირებისა და სხვა დოკუმენტებზე მუშაობისას
მათი მოსაზრებების გათვალისწინება

პირადი შეხვედრები, ტრენინგების შემდგომი შეფასების
წერილობითი ფორმები.
სასწავლებლის ხელმძღვანელებისა და ადმინსტრაციის
წარმომადგენლების საჭიროებების კვლევის შედეგები

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
მასწავლებელთა დაბალი მოტივაცია
პროფესიული განვითარების
ღონისძიებებში მონაწილების მისაღებად

არასაკმარისი ან არასათანადო პროგრამის
სტატუსი განსახორციელებელ
ღონისძიებებთან მიმართებაში

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
საშუალო

მაღალი

მართვის მექანიზმი
მასწავლებლების სწორი და დეტალური ინფორმირება პროფესიული
განვითარების ღონისძიებების შესახებ;
პროფესიული საგანამათლებლო დაწესებულებების დირექციასთან და
ადმინისტრაციასთან აქტიური თანამშრომლობა მასწავლებლების
ტრენინგებში ჩართვის საკითხებზე
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარება არის
სახელმწიფოს ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულების ნაწილი,
კერძოდ, პროფესიული განათლების განვითარების თანმდევი აქტივობა.
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების პროგრამის
ფარგლებში 2016 წელს შეიქმნა მასწავლებელთა მომზადებისა და
განვითარების კონცეფცია და სხვა პოლიტიკის დოკუემნტებ

პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა
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ღონისძიებების შედეგების პასუხისმგებელი პირი კვარტალი კვარტალი
1
2
ინდიკატორები
1
2
3
4
5
6
(Deliverables)
შუალედური შედეგი: დამწყებ მასწავლებელთა საორიენტაციო ტრენინგები
დამწყები მასწავლებლების მონაცემთა ბაზის
ოფიციალური მიმართვა
პროგრამის მენეჯერი,
გამოთხოვა ემისიგან
ემისთან გაგზავნილი
მონაცემთა ბაზის
მისაღებად
ემისიგან მიღებული ბაზის მიხედვით
შედგენილი ბაზა
კონსულტანტი,
მასწავლებელთა იდენტიფიცირება
სასწავლებლების და პროფესიების მიხედვით
დამწყებ მასწავლებელთა საორიენტაციო
ტრენინგების ცატარების
პროგრამის მენეჯერი,
ტრენინგების ჩატარება სასწავლებლებში
დოკუმენტაცია
დამწყებ მასწავლებელთა საორიენტაციო
ტრენინგების ანგარიში
პროგრამის მენეჯერი,
ტრენინგების ჩატარების ანგარიშის
წერილობითი სახით
მომზადება
შუალედური შედეგი: მასწავლებელთა პედაგოგიური კურსის განხორციელება წინასწარ შერჩეულ სასწავლებლებში
პედაგოგიური კურსის დამტკიცება ცენტრის
დამტკიცებული
პროგრამის მენეჯერი,
დირექტორის მიერ
პროგრამა
სასწავლებლების შერჩევა პედაგოგიური
სასწავლებლების
პროგრამის მენეჯერი,
კურსის ჩასატარებლად
მონაცემთა ბაზა
კონსულტანტი
ტრენინგების ჩატარება შერჩეულ
ჩატარებული
პროგრამის მენეჯერი,
სასწავლებლებში
ტრენინგების
დოკუმენტაცია
ჩატარებული ტრენინგების ანგარიშის
მომზადებული ანგარიში
პროგრამის მენეჯერი,
მომზადება
შუალედური შედეგი: მასწავლებელთა ტრენინგები მოდულური პროგრამების დანერგვასა და შეფასებაში
იმ სასწავლებლებისა და მასწავლებლების
მასწავლებელთა
პროგრამის მენეჯერი,
იდენტიფიცირება, სადაც არ ჩატარებულა
მონაცემთა ბაზა
კოორდინატორი
ტრენინგები მოდულურების დანერგვასა და
შეფასებაში
ტრენინგმოდულების რედაქტირება
განახლებული
კოორდინატორი
ტრენინგმოდულები
ღონისძიებები

1
1.1

1.2

1.3
1.4

2
2.1
2.2
2.3

2.4
3
3.1

3.2
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კვარტალი
3
7
8 9

კვარტალი
4
10 11 12

3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
6.

ტრენინგების ჩატარება შერჩეულ
ტრენინგების ჩატარების
კოორდინატორი
სასწავლებლებში
დოკუმენტაცია
ტრენინგების შედეგების ანგარიშის
მომზადებული
პროგრამის მენეჯერი,
მომზადება
წერილობითი ანგარიში
კოორდინატორი
შუალედური შედეგი: საწარმოს ინსტრუქტორის სტანდარტის შემუშავება
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ
საერთაშორისო
პროგრამის მენეჯერი,
ინსტრუქტორის სტანდარტის მიმართლებით
ორგანიზაციების მიერ
არსებული გამოცდილების გაზიარება
მოწოდებული
დოკუმენტები
სამუშაო ჯგუფის იდენტიფიცირება და
დოკუმენტის დრაფტი
პროგრამის მენეჯერი,
ინსტრუქტორის სტანდარტის პირველი
სამუშაო ვერსიის შექმნა
სამუშაო ვერსიის განხილვა დაინტერესებულ
სამუშაო შეხვედრების,
პროგრამის მენეჯერი,
მხარეებთან თანამშრომლობით
ვორკშოპების ოქმები
საბოლოო დრაფტის წარდგენა
წერილი სამინისტროს
პროგრამის მენეჯერი,
სამინისტროსთვის
პროფესიული
განათლების
განვითარების
დეპარტამენტს
შუალედური შედეგი: საწარმოს ინსტრუქტორის პედაგოგიური კურსის შემუშავება
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ
საერთაშორისო
პროგრამის მენეჯერი,
ინსტრუქტორის პედაგოგიური კურსის
ორგანიზაციების მიერ
მიმართულებით არსებული გამოცდილების
მოწოდებული
გაზიარება
დოკუმენტები
სამუშაო ჯგუფის იდენტიფიცირება და
დოკუმენტის დრაფტი
პროგრამის მენეჯერი,
ინსტრუქტორის პედ.კურსის პირველი
სამუშაო ვერსიის შექმნა
სამუშაო ვერსიის განხილვა დაინტერესებულ
სამუშაო შეხვედრების,
პროგრამის მენეჯერი,
მხარეებთან თანამშრომლობით
ვორკშოპების ოქმები
საბოლოო ვერსიის წარდგენა ცენტრის
დამტკიცებული
პროგრამის მენეჯერი,
დირექტორისთვის დასამტკიცებლად
დოკუმენტი
შუალედური შედეგი: წინასწარ შერჩეულ სასწავლებლებში დირექტორებისა და ადმინისტრაციის პერსონალის საჭიროებების კვლევა და
ტრენინგები
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6.1.

საჭიროებების კიხვარის შედგენა

შედგენილი კითხვარი

6.2.

საჭიროებათა კვლევის ჩატარება

კვლევის ანგარიში

6.3.

კვლევის შედეგების საფუძველზე ტრენინგის
თემატიკის განსაზღვრა

ტრენინგმოდულები

6.4.

ტრენინგების ორგანიზება

6.5.

პირველი საპილოტე პროგრამის ანგარიშის
მომზადება

ტრენინგის ჩატარების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია
მომზადებული
წერილობითი ანგარიში

7.
7.1

შუალედური შედეგი: პროფესიულ მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგები
იმ სასწავლებლებისა და მასწავლებლების
მონაცემთა ბაზა
იდენტიფიცირება, სადაც არ ჩატარებულა
ტრენინგები
დარგის ტრენერ-ფასილიტატორების
საკონკურსო პირობების
შესარჩევი კონკურსის წარმოება და მათი
დამადასტურებელი
დაქირავება
დოკუმენტაცია
მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგების
ტრენერთა მიერ
ჩატარება
წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია
ტრენინგების წარმოების დოკუმენტაციისა და ტრენინგების ანგარიშები
საბოლოო ანგარიშის მომზადება

7.2.

7.3.

7.4.
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პროგრამის მენეჯერი/
EU პროექტთან
თანამშრომლობით
პროგრამის მენეჯერი/
EU პროექტთან
თანამშრომლობით
პროგრამის მენეჯერი/
EU პროექტთან
თანამშრომლობით
პროგრამის მენეჯერი/
EU პროექტთან
თანამშრომლობით
პროგრამის მენეჯერი/
EU პროექტთან
თანამშრომლობით
პროგრამის მენეჯერი,
კოორდინატორი
პროგრამის მენეჯერი,
კოორდინატორი
პროგრამის მენეჯერი,
კოორდინატორი

2. სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის სამსახური
2.1

პროფესიული სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის პროგრამა

ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირები
ქვეპროგრამები

2014 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი ----------- წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
400 000 ლარი
პროგრამის მენეჯერი, ქვეპროგრამების მენეჯერები მენეჯერი, კონსულტანტები
 მასწავლებლის სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის ქვეპროგრამა;
 მასწავლებლების ზოგადი კომპეტენციების განვითარების ქვეპროგრამა;

2.1.1 მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ამოქმედების წელი
ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირები

2014 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი ----------- წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
მენეჯერი, კონსულტანტები, ექსპერტ-კონსულტანტები

ქვეპროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილება, დაიწყო მასწავლებელთა საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის
სქემის დანერგვა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეს სტრატეგია ცენტრის დღის წესრიგში აყენებს მასწავლებლის პროფესიული
სტანდარტების გადამუშავებასა და მათი დანერგვის სამოქმედო გეგმების განსაზღვრას. ამ პრიორიტეტული ამოცანის მისაღწევად ცენტრი ახორციელებს
მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის პროგრამას, რომლის მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის მასწავლებელთა
პროფესიული სტანდარტების გაუმჯობესება, მათი ეფექტურად დანერგვა და შესაბამისი პროფესიული საზოგადოების ჩართულობისა და ინფორმირების
გაზრდა. ამ პროგრამის შედეგად ჩამოყალიბებული სტანდარტი ვრცელდება ზოგადასაგანმანათლებლო სისტემაში მოქმედ მასწავლებლებზე, ასევე შესაბამისი
პროფესიების მსურველებსა და მათი აკადემიური უმაღლესი განათლების მიმწოდებლებზე.
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პრობლემის ანალიზი და ქვეპროგრამის საჭიროების დასაბუთება
საქართველოს კანონში ზოგადი განათლების შესახებ 2014 წელს შეტანილია ცვლილებები, რომლებიც განაპირობებს 2015 წლიდან მასწავლებლის
პროფესიული საქმიანობის დაწყების, განვითარებისა და კარიერული წინსვლის თვისობრივად ახალი სისტემის დანერგვას. ამ სისტემის ძირითადი საყრდენი
სწორედ მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტია. სისტემური ცვლილება მოითხოვს მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის გადამუშავებას და მის
დანერგვას პირველ ეტაპზე სამიზნე საზოგადოებისათვის გაცნობის გზით.
გარდა ამისა, მასწავლებლის მოქმედი პროფესიული სტანდარტი ნაკლებად გამოიყენება მასწავლებლების თვითშეფასებისა და მათი საქმიანობის სანდოდ
გარე შეფასებისას. ამას გარდა, პროფესიის რეგულირების ახალი სისტემა ითვალისწინებს მასწავლებლების მკაფიო დიფერენციაციას კვალიფიკაციის
მიხედვით და მეტ აქცენტს აკეთებს კარიერული წინსვლის ხელშეწყობაზე.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა






ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლები
სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები;
მასწავლელობის მსურველები;
მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების პროცესში მონაწილე უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები;
მასწავლებელთა პროფესიის რეგულირებაში მონაწილე ორგანიზაციები.

ქვეპროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ.)
ინტერვენციის სტრატეგია

შედეგების შესრულების ინდიკატორები

მიზანი (Impact)
მასწავლებელთა პროფესიული თანამდებობრივი სტანდარტების ეფექტური დანერგვა.
საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
1. პროფესიული სტანდარტების განახლება
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების
მასწავლებლებისთვის განახლებული
მასწავლებლებისთვის;
სტანდარტების გაცნობა
2. პროფესიული სტანდარტების დანერგვის
სტანდარტის პრაქტიკული
ხელშეწყობა.
სახელმძღვანელოს გამოცემა
შუალედური შედეგები (Outputs)
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შესრულების ინდიკატორების გადამოწმების
წყაროები

საჯარო სკოლებში გავრცელებული და
ცენტრის ვებ-გვერდზე გასაჯაროვებული
სტანდარტები.
საჯარო სკოლებში გავრცელებული და
ცენტრის ვებ-გვერდზე გასაჯაროებული
პრაქტიკული სახელმძღვანელოები.

მთავარი
დაშვებები

2.1. სტანდარტების განახლება;

2.2. პრაქტიკული სახელმძღვანელოს
შემუშავება;
შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები
3.1. სტანდარტები შემუშავდება პროგრამის
თანამშრომლების მიერ.
3.2. პრაქტიკული სახელმძღვანელო
შემუშავდება პროგრამის თანამშრომლების
მიერ.

განახლებული სტანდარტის სამუშაო
ვერსიის გაცნობა დაინტერესებული
საზოგადოებისთვის;
პრაქტიკული სახელმძღვანელოს სამუშაო
ვერსიის გაცნობა დაინტერესებული
საზოგადოებისთვის;

გავრცელებული და ცენტრის ვებ-გვერდზე
გასაჯაროვებული სტანდარტები;

შემუშავებული და დამტკიცებული
სტანდარტები
შემუშავებული და გამოცემული
პრაქტიკული სახელმძღვანელო

გასაჯაროებული სტანდარტი

ცენტრის ვებ-გვერდზე გასაჯაროვებული
პრაქტიკული სახელმძღვანელოები;

გასაჯაროებული პრაქტიკული
სახელმძღვანელო

ქვეპროგრამის მეთოდოლოგია
-

საჭირო რესურსების მოზიდვას/ჩართვას კონკურსების მეშვეობით;
სფეროში მიმდინარე სიახლეების გათვალისწინებას/ასახვას;
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიურ თანამშრომლობას.

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი

ინტერესი

სხვადასხვა საგნის მასწავლებლები
სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები
განათლებისა და მეცნიერების სამინსიტრო და მისი ცალკეული
საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

მაღალი
მაღალი
მაღალი

ურთიერთობის მექანიზმი
საბჭოების, კომისიების შექმნა
საბჭოების, კომისიების შექმნა
საბჭოების, კომისიების შექმნა

ქვეპროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი

ალბათობა

მართვის მექანიზმი

(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
მასწავლებელთა ნაწილი ნაკლებად
დაინტერესდება პროფესიული სტანდარტით

30 %
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მათთვის ღონისძიებების შემუშავება, განცობითი
შეხვედრების ჩატარება დაინტერესების მიზნით

მასწავლებელთა ნაწილი ნაკლებად დაინტერესდება პროფესიული
სტანდარტის გზამკვლევით

40 %

მათთვის ღონისძიებების შემუშავება, განცობითი
შეხვედრების ჩატარება დაინტერესების მიზნით

ქვეპროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

კვარტალი 1

ღონისძიებები

ღონისძიებების შედეგები (Deliverables)

კვარტალი

კვარტალი

კვარტალი

2

3

4

პასუხისმგებელი პირი
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

შუალედური შედეგი: მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ასახულია მასწავლებელთა ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციები

1.1

სამუშაო შეხვედრები საგნობრივ კონსულტანტებთან

1.2

მიზნობრივი სამუშაო შეხვედრები მასწავლებლებთან

1.3

სტანდარტის გადამუშავება

2

შუალედური შედეგი: ცენტრის ტრენინგმოდულებში გათვალისწინებულია ზოგადი კომპეტენციები

2.1

სამუშაო შეხვედრები საგნობრივ კონსულტანტებთან

2.2

სამუშაო შეხვედრები მასწავლებლებთან

2.3

ტრენინგმოდულების გადამუშავება

3

შუალედური შედეგი: ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები/ვორქშოფები/კონფერენციები მასწავლებლებისთვის

3.1

მასწავლებელთა ვორქშოფები

3.2

მასწავლებელთა კონფერენცია

4

შუალედური შედეგი: მომზადებულია დამხმარე პროფესიული რესურსები მასწავლებლებისთვის (გზამკვლევები/სახელმძღვანელოები/ფილმები და
ა.შ.)

4.1

2016 წელს დაწყებულ რესურსებზე მუშაობა

4.2

ახალ რესურსებზე მუშაობა (თარგმნა, შექმნა)

4.3

განხილვა/გამოცდა/პილოტირება

4.4

ბეჭდვა

4.5

დისტრიბუცია
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2.1.2 მასწავლებლების ზოგადი კომპეტენციების განვითარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის ამოქმედების წელი
ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირები

2015 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი ----------- წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
მენეჯერი, კონსულტანტები

ქვეპროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
21-ე საუკუნე განათლებას ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს. ის ზოგადი კომპეტენციები (ცოდნა, უნარები და დამოკიდებულებები/ღირებულებები),
რომელთა ფლობაც მასწავლებლებს ყოველთვის მოეთხოვებოდათ, დღეს გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია სკოლებში სწავლა-სწავლების პროცესის
წარმატებით და ეფექტიანად წარმართვისათვის. სხვადასხვა ნორმატიული დოკუმენტი (ეროვნული სასწავლო გეგმა, მასწავლებლის პროფესიული
სტანდარტი და საერთაშორისო სამართლებრივი თუ მეთოდური ჩარჩოები) გამოკვეთს, განსაზღვრავს, აყალიბებს და ასაბუთებს 21-ე საუკუნის
მასწავლებლის იმ კომპეტენციებს, რომლებიც აუცილებელია 21-ე საუკუნის მოქალაქის აღსაზრდელად.
ზოგად/გამჭოლ კომპეტენციებს მნიშვნელოვან ადგილს უთმობს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც ადგენს მოსწავლეთა მისაღწევ შედეგებს კონკრეტული
კლასის/ასაკის შესაბამისად. ბუნებრივია, აღნიშნული კომპეტენციების განვითარებისათვის არსებითად მნიშვნელოვანია მასწავლებელთა მომზადება, რათა
მათ შეძლონ, უპასუხონ 21-ე საუკუნის გამოწვევებს.
ქვეპროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს, სხვადასხვა ღონისძიების/აქტივობის დაგეგმვისა და რესურსების განვითარების გზით, მასწავლებლებში
ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებას, ასევე, ამ კომპეტენციების ასახვას მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში.
ქვეპროგრამის ფარგლებში:






მოხდება საჭიროებების იდენტიფიცირება, რისთვისაც გაანალიზდება არსებული კვლევები და გამოცდილება;
შემუშავდება პრაქტიკული რეკომენდაციები (პრაქტიკული სახელმძღვანელოები, ბროშურები) გამჭოლი კომპეტენციების განვითარების მიზნით;
მოეწყობა კონფერენციები, ვორქშოფები, საჯარო ლექციები;
იდენტიფიცირდება და მომზადდება საჭირო რესურსები;
მომზადდება/გადამუშავდება ტრენინგმოდულები გამჭოლი კომპეტენციების მიმართულებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ცენტრის თანამშრომლობას სხვადასხვა ორგანიზაციასთან (ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე საქართველოდ დაწყებითი განათლების პროექტი, ევროპის საბჭო და ა.შ.), რომლებიც მუშაობენ მასწავლებელთა ზოგადი კომპეტენციების მიმართულებით.
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ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ევროკავშირსა და ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობით მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს:
 ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტი „აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლების
ხელშეწყობა“.
 ევროპის საბჭოს საპილოტე პროექტი საქართველოს, ანდორას, სლოვაკეთსა და ხორვატიაში: „ინსტრუმენტები დემოკრატიული კულტურის
კომპეტენციებისათვის“.
 საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან თანამშრომლობით ინიცირებული პროექტი: „ევროპა ჩემს გაკვეთილზე“.
ვინაიდან ქვეპროგრამა წარმოადგენს სტანდარტების გავითარებისა და დანერგვის პროგრამის ნაწილს და ქვეპროგრამის სამოქმედო გეგმაში ასახული
აქტივობები დიდწილად დამოკიდებულია სტანდარტის გადამუშავების პროცესის დინამიკაზე (ხოლო, თავის მხრივ, სტანდარტის გადამუშავების პროცესი
დამოკიდებულია ესგ-ს გადამუშავების პროცესზე), ის აქტივობები, რომელთა განხორციელებაც შეფერხდა 2016 წელს/ან რომელთაც ციკლური, მიმდინარე
ხასიათი აქვთ, გათვალისწინებული იქნება 2017 წლის სამოქმედო გეგმაშიც.
პრობლემის ანალიზი და ქვეპროგრამის საჭიროების დასაბუთება
ვინაიდან ქვეპროგრამის სამიზნე კომპეტენციები იმ ცოდნას, უნარებსა და დამოკიდებულებებს/ღირებულებებს მოიცავს, რომლებიც განსაზღვრავს 21-ე
საუკუნის მოქალაქის წარმატებასა და ადგილს თანამედროვე მსოფლიოში. შესაბამისად, ამ კუთხით, უპირველეს ყოვლისა, სკოლასა და მასწავლებელს
ეკისრება პასუხისმგებლობა. აქედან გამომდინარე, საჭიროა მასწავლებლის სისტემური და მიზანმიმართული დახმარება, რათა მან შეძლოს, სათანადოდ
უპასუხოს გამოწვევებს. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია აქტიური სამუშაოების გატარება გამჭოლი კომპეტენციების საგნობრივ ჭრილში ინტეგრირების
ხელშემწყობი რეკომენდაციების ჩამოყალიბებისთვის.
პროცესი, რომელიც ამჟამად საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში მიმდინარეობს - მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის სქემის დანერგვა, ეროვნული სასწავლო გეგმისა და მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დახვეწა - კიდევ ერთხელ ადასტურებს
მასწავლებლის ზოგადი, გამჭოლი კომპეტენციების გადააზრების აუცილებლობას. ამავე დროს, სხვადასხვა ორგანიზაციის ეგიდით, პერმანენტულად
ტარდება კვლევები, რომლებიც მიემართება პროგრამის სამიზნე კომპეტენციების განვითარების საკითხს ქართულ სკოლებში.
იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა სათანადოდ შეძლონ წაკითხულის გააზრება, ინფორმაციის გაგება-გამოყენება, მათემატიკური უნარების განვითარება,
საბუნებისმეტყველო საგნების სასწავლო ამოცანების დაძლევა, 21-ე საუკუნის უნარების განვითარება და, ზოგადად, სწავლა-სწავლების პროცესში
სრულფასოვნად ჩართვა, საჭიროა მასწავლებელთა მომზადება ამ მიმართულებით და მათი აქტიური მხარდაჭერა საჭირო ინფორმაციითა და რესურსებით.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
ქვეპროგრამის უშუალო მიზნობრივ ჯგუფებს/ბენეფიციარებს წარმოადგენენ:
 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლები;
 ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის მართვაში მონაწილე პირები;
 უმაღლესი საგანმანათლებლო სკოლების აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები;
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 განათლების სპეციალისტები და მკვლევრები;
 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ბიბლიოთეკარები;
 ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემით დაინტერესებული სხვა მხარეები.
ტრენინგების, ვორქშოფების, საჯარო ლექციების შეთავაზებით, მათ ხელი შეეწყობათ, გაიღრმავონ ცოდნა და გაიუმჯობესონ ქვეპროგრამით განსაზღვრული
კომპეტენციები და, შესაბამისად, ეფექტიანად იმუშაონ მოსწავლეებთან.
ქვეპროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ.)
ინტერვენციის სტრატეგია

შედეგების შესრულების

შესრულების ინდიკატორების

ინდიკატორები

გადამოწმების წყაროები

მთავარი დაშვებები

მიზანი (Impact)
მასწავლებელთა ზოგადი პროფესიული და გამჭოლი კომპეტენციების ხელშეწყობა
საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
1.1. მასწავლებლის სტანდარტის გადამუშავების,
სტანდარტის დანერგვის ღონისძიებებში
გათვალისწინებული და ასახულია ეროვნული
სასწავლო გეგმით განსაზღვრული და
საერთაშორისო საგანმანათლებლო დოკუმენტებში
აღიარებული ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციები
1.2. ორგანიზებულია ზოგადი კომპეტენციების
განვითარებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები
შუალედური შედეგები (Outputs)

გადამუშავებულ სტანდარტში
ასახულია შესაბამისი კომპეტენციები

მასწავლებლის პროფესიული
სტანდარტი

კონფერენციები, ვორქშოფები, საჯარო
ლექციები, რესურსები

სარეგისტრაციო და სხვა სახის
ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში
ასახულია მასწავლებელთა ზოგადი/
გამჭოლი კომპეტენციები

2.1.1.მიზნობრივი სამუშაო
შეხვედრები/ვორქშოფები
მასწავლებლებთან;

სტანდარტების განვითარებისა
და დანერგვის სამსახურის
ღონისძიებების ანგარიშები;
პროგრამის ანგარიშები;
მასწავლებლების უკუკავშირი;
სარეგისტრაციო/დასწრების
დოკუმენტაცია

სამუშაო შეხვედრები საგნობრივ
კონსულტანტებთან;

2.2 ცენტრის ტრენინგმოდულებში
გათვალისწინებულია ზოგადი კომპეტენციები

2.2.1.მიზნობრივი სამუშაო
შეხვედრები/ვორქშოფები
მასწავლებლებთან;
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პროგრამის ანგარიშები;
მონაწილეთა უკუკავშირი;

მასწავლებლის
პროფესიული
სტანდარტის
გადამუშავებასთან
დაკავშირებული
პოლიტიკური და
სტრატეგიული
გადაწყვეტილებები
ცენტრის
ტრენინგმოდულების
შემუშავებასთან

2.3 ჩატარებულია
შეხვედრები/ვორქშოფები/კონფერენციები
მასწავლებლებთან

2.4 მომზადებულია დამხმარე პროფესიული
რესურსები მასწავლებლებისთვის
(გზამკვლევები/სახელმძღვანელოები/ ფილმები და
ა.შ.)

სამუშაო შეხვედრები საგნობრივ
კონსულტანტებთან;

ცენტრის შიდაწარმოების
დოკუმენტაცია

2.3.1. ჩატარებულია კვარტალში
მინიმუმ 2 სამუშაო
შეხვედრა/ვორქშოფი .
წლის განმავლობაში ჩატარებულია 2
კონფერენცია თბილისსა და
რეგიონებში / ან ცენტრის მიერ
ორგანიზებულ სხვადასხვა
კონფერენციის შინაარსში
ინტეგრირებულია მასწავლებელთა
ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციების
საკითხები.
2.4.1. დასრულებულია მუშაობა 2016
წელს მიმდინარე აქტივობებზე);
მომზადებულია/დაბეჭდილია
მინიმუმ 7 ახალი პუბლიკაცია
ზოგადი კომპეტენციების
განვითარების მიმართულებით;
გაგრძელებულია თანამშრომლობა
ევროპის საბჭოსთან;

მასწავლებლების
უკუკავშირისარეგისტრაციო
დოკუმენტაციის ანალიზი
მიღება-ჩაბარების აქტები

3.1.1. შეთანხმებები მიღწეულია და
შესაბამისი კომპეტენციები ასახულია
სტანდარტში; მასწავლებლები
იცნობენ სტანდარტს;
ტრენინგმოდულებში
ინტეგრირებულია გამჭოლი
კომპეტენციები;
მასწავლებლები მონაწილეობენ
გამჭოლ კომპეტენციებთან
დაკავშირებულ შეხვედრებში;

სარეგისტრაციო და სხვა სახის
ტექნიკური დოკუმენტაცია

პროგრამის ანგარიშების
ანალიზი;
მასწავლებლების
უკუკავშირის ანალიზი;
სარეგისტრაციო/დასწრების
დოკუმენტაციის ანალიზი;
მიღება-ჩაბარების აქტების
ანალიზი.

შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
3.1. შეხვედრები საგნობრივ კონსულტანტებთან;
შეხვედრები მასწავლებლებთან

3.2. მიზნობრივი სამუშაო შეხვედრები საგნობრივ
კონსულტანტებთან, ტრენინგმოდულებში
კომპეტენციების ინტეგრირების მიზნით;
მიზნობრივი სამუშაო შეხვედრები
მასწავლებლებთან
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ტრენინგმოდულები;
სარეგისტრაციო და სხვა სახის
ტექნიკური დოკუმენტაცია.

დაკავშირებული
შიდაპოლიტიკური და
სტრატეგიული
გადაწყვეტილებები
ცენტრის/პროგრამის
საქმიანობაში მიმდინარე
ცვლილებები

ცენტრის/პროგრამის
საქმიანობაში მიმდინარე
ცვლილებები

ქვეპროგრამის მეთოდოლოგია
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ძირითადი მიდგომები გულისხმობს:
- თანამშრომლობას მასწავლებლებთან და განათლების სფეროში ჩართულ პირებთან/ორგანიზაციებთან;
- საჭირო რესურსების მოზიდვას/ჩართვას კონკურსების მეშვეობით;
- სფეროში მიმდინარე სიახლეების გათვალისწინებას/ასახვას;
- საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიურ თანამშრომლობას.
დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
მასწავლებლები
სკოლის დირექტორები
პარტნიორი ორგანიზაციები

ინტერესი
მაღალი
მაღალი
მაღალი

ურთიერთობის მექანიზმი
ჩართულობა/მონაწილეობა
ჩართულობა
ჩართულობა

ქვეპროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი

ალბათობა

მართვის მექანიზმი

(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის
გადამუშავებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური და
სტრატეგიული გადაწყვეტილებები
ცენტრის/პროგრამის საქმიანობაში მიმდინარე
ცვლილებები
დაინტერესებულ პირთა ჩართულობა

მაღალი

მაღალი
მაღალი

ქვეპროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

ღონისძიებები
1

ღონისძიებების შედეგები (Deliverables)

პასუხისმგებელი
პირი

კვარტალი

კვარტალი

კვარტალი

კვარტალი

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

შუალედური შედეგი: მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ასახულია მასწავლებელთა ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციები
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7

8

9

10

11

12

1.1

სამუშაო შეხვედრები

გამჭოლი კომპეტენციების ინტეგრირება

მენეჯერი,

საგნობრივ

საგნობრივი მიმართულებებით

კონსულტანტები

სტანდარტის სამუშაო ვერსიის გაცნობა

მენეჯერი,

კონსულტანტებთან
1.2

მიზნობრივი სამუშაო
შეხვედრები

კონსულტანტები

მასწავლებლებთან
1.3

სტანდარტის გადამუშავება

გამჭოლი კომპეტენციების ასახვა

მენეჯერი,

სტანდარტში

კონსულტანტები

2

შუალედური შედეგი: ცენტრის ტრენინგმოდულებში გათვალისწინებულია ზოგადი კომპეტენციები/შექმნილია ახალი ტრენინგმოდულები

2.1

სამუშაო შეხვედრები

გამჭოლი კომპეტენციების ინტეგრირება

მენეჯერი,

საგნობრივ

ტრენინგმოდულებში საგნობრივი

კონსულტანტები

კონსულტანტებთან

მიმართულებებით

სამუშაო შეხვედრები

სამუშაო ვერსიების გაცნობა

2.2

მენეჯერი,

მასწავლებლებთან
2.3

კონსულტანტები

ტრენინგმოდულების

გამჭოლი კომპეტენციების ასახვა

მენეჯერი,

გადამუშავება

ტრენინგმოდულებში

კონსულტანტები

3

შუალედური შედეგი: ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები/ვორქშოფები/კონფერენციები მასწავლებლებისთვის

3.1

მასწავლებელთა ვორქშოფები

3.2

მასწავლებელთა

გამჭოლი კომპეტენციების განხილვა

მენეჯერი,

საგნობრივი მიმართულებებით

კონსულტანტები

გამოცდილების ურთიერთგაზიარება

მენეჯერი,

კონფერენციები

კონსულტანტები
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2.2

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის კოდი:
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირები

33 06 03
2017 წელი
2016 – “ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“
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პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
თანამედროვე განათლების სიტემის უმთვრესი ამოცანა არის შექმნას სასწავლო გარემო ძალიან მრავალფეროვანი უნარების და საჭიროებების მქონე
მოსწავლეებისთვის. ინკლუზიური განათლება არის სწორედ განათლების ის ფორმა, რომელიც ითვალისწინებს კულტურულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და
ნებისმიერ სხვა თვისებურებას და უზრუნველყოფს ყველა ბავშის განათლებას, რომელიც არის განათლების პროცესიდან გარიყვის რისკის ქვეშ. ნებისმიერი
სპეციალისტი და უპირველესად მასწავლებელი, რომელიც განათლების სისტემაშია, უნდა იცნობდეს ინკლუზიური განათლების ფილოსოფიას,
აცნობიერებდეს ყველა ბავშვის სასწავლო პროცესში ჩართულობის და მიღწევის აუცილებლობას და ფლობდეს მრავალფეროვანი უნარების და საჭიროებების
მქონე მოსწავლეების/სტუდენტების სწავლების სტრატეგიებს.
შესაბამისად, ცენტრის მიზანი არის მასწავლებლებს, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტებს, ადმინისტრაიცას და ნებისმიერ სხვა პირს, რომლის
საქმიანობაც დაკავშირებულია სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწავლებასთან, გააცნოს ინკლუზიური განათლების ფილოსოფია; ხელი
შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისადმი სწორი განწყობების დაოკიდებულებების და მოლოდინების შექმნას; გააცნოს სწავლების და
ინტერვენციის მრავალფეროვანი სტრატეგიები.
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ცენტრი განახორციელებს ტრენინგებს, სასწავლო კურსებს, პროექტებს, ყოველივე ამის შედეგად გაიზრდება სკოლის და
პროფესიული სასწავლებლების კადრების ინფორმირებულობა ინკლუზიური განათლების ფილოსოფიის დ აპრონციპების შესახებ.
გაიზრდება პედაგოგთა რიცხვი რომლებიც ფლობენ სსსმ მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების ეფექტურ სტრატეგიებს.
სპეციალური პედაგოგები, რომლებიც მუშაობენ სმენის ან მხედველობის დარღვევის მქონე პირებთან დაეუფლებიან ჟესტურ ენას და ბრაილის სისტემას, რაც
არსებითად შეცვლის სენსორული დაღევევის მქონე მოსწავლეთა სწავლების ხარისხს.
გაუმჯობესდება სსსმ მოსწავლეთა სწავლების და ჩართულობის ხარისხი.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
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შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხზე ზრუნვა ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულებაა (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთ უფლებების კონვენცია 2014 წ). ხარისხიანი განათლება ცხოვრების მაღალი ხარისხის ერთერთი აუცილებელი პირობაა (რეფერალი); 2004 წლიდან
საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აქტიურად ნერგავს ინკლუზიურ განათლებას, დღეს სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, პროფესიულ და
უმაღლეს სასწავლებლებში დღითიდღე იზრდება სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეების და სტუდენტების რიცხვი. ეს აყენებს იმის საჭიროებას,
რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული კადრებს ჰქონდეთ სწორი დამოკიდებულება და მოლოდინები სპეციალური საჭიროებების მქონე
მოსწავლეებისადმი, ასევე ფლობდნენ სწავლების ეფექტურ და მრავალფეროვან სტრატეგიებს, იყვნენ პასუხისმგებელნი მოსწავლის თანამონაწნილეობასა და
მიღწევებზე.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების ეროვნული ცენტრი, რომელიც ზრუნავს პედაგოგთა კომპეტენციების პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად
განვითარებაზე, ასევე პასუხისმგებელია პედაგოგოთა კომპეტენციებზე ინკლუზიური განათლების სფეროში. სპეციალური საჭიროების, ეთნიკური ან
ლინგვისტური უმცირესობის, მზრუნველობამოკლებული და ნებისმისერი, სასწავლო პროცესიდან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი ბავშის სწავლების
კომპეტენცია გამჭოლი კომპეტენციაა და მას ნებისმიერი მასწავლებელი უნდა ფლობდეს, შესაბამისად, ნებიმიერი პროგრამა, ან სამსახური, რომელიც
მასწავლებლის სახლში ფუნქციონირებს, უნდა ემსახურებოდეს ინკლუზიური განათლების მიზნებსაც.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა








სკოლამდელი განათლების, სკოლის (ნებისმიერი საგნის, საგნობრივი ჯგუფის), პროფესიული სასწავლებლის პედაგოგი - ასწავლის საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს ან სტუდენტს.
ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი -სპეციალური პედაგოგი, ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი, ფსოქოლოგი - სპეციალისტები,
რომლებიც წარმოადგენენ სპეციალური რესურსს სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეებისთვის სკოლაში და პასუხისმგებელნი არიან სსსმ
მოსწავლის სწავლის ხარისხსა და მიღწევებზე.
სკოლის, პროფესიული სასწავლებლის ადმინისტრაცია, საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის წარმომადგენელი - განათლების სისტემის
წარმომადგენლები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ნებისმიერი, მათ შორის სსსმ მოსწავლის ან პროფესიული სტუდენტისთვის ეფექტური სასწავლო
გარემოს (სასწვლო მედია) უზრუნველყოფაზე.
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების/შეზღუდული შესააძლებლობების მქონე პირის მშობელი/მეურვე და/ან პირი, რომელიც მიეკუთვნება
შეზღუდული შესაძლებლებების მქონე პირის გარემოცვას და გარკვეული როლი აქვს მისი სოციალიზაციისთვის.
ნებისმიერი სპეციალისტი, რომელის პროფესიული საქმიანობა უკავშირდება შშმ პირის, სსსმ მოსწავლის განათლებას - ოკუპაციური თერაპევტი,
რომელიც სკოლაში, ბაღში, პროფსიულ ან უმაღლეს სასწავლებელშია დასაქმებული, მეტყველების თერაპევტი, სკლა-პანსიონში დასაქმებული ძიძა
აღმზრდელი და სხვა.

პროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ.)
ინტერვენციის სტრატეგია

შედეგების შესრულების ინდიკატორები

მიზანი (Impact)
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შესრულების ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები

მთავარი დაშვებები

სპეციალური საჭროებების და
შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთა სწავლა-სწავლების
ხარისხის გაუმჯობესება.

საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
1.1 პედაგოგები იცნობენ
იკლუზიური განათლების
ფილოსოფიას და პრინციპებს და
ფლობენ სსსმ მოსწავლის
სწავლების სპეციფიურ
სტრატეგიებს.
1.2. სპეციალური მასწავლებელი
აკმაყოფლიებს პროფესიული
სტანდარტის მინიმალურ
კომპეტენციას.

1.3. სკოლებში და პროფესიულ
სასწავლებლებში

ზოგადსააგანმანათლებლო
დაწესებულებებში და პროფესიულ
სასწავლებლებში გაზრდილია
სპეციალისტთა რიცხვი, რომლებიც
ფლობენ სსსმ მოსწავლის/სტუდენტის
სწაველების კომპეტენციას

ინკლულიზური განათლების
ტრენინგების/კურსების
წარმატებით გავლის
დამადასტურებელი საბუთი
(ცნობა/რეტიფიკატი).

მასწავლებელთა დაინტერესება, გაიაროს
ესა თუ ის კურსი მოსწავლის
საჭიროებიდან გამომდინარე, მაგ.
შეისწავლოს ჟესტური ენა თუკი კლასში
ჰყავს ყრუ მოსწავლე.
ადამიანური რესურსების ნაკლებობა
ცენტრში, სასურველია, გაიზარდოს
ტრენერბის რაოდენობა და ასევე,
ინკლუზიური განათლების
ტრენინგების დაგეგმვასა და
განხორციელებაზე გამოყოფილი იყოს
ცალკე კადრი, რომელსაც
პარალელურად სხვა ტრენინგების
ორგანიზება არ ექნება დავალებული.

მინიმუმ 3000 პედაგოგს გავლილი აქვთ
ცენტრის მიერ ორგანიზაებული
ტრენინგები ინკლუზიური განათლების
თემებზე იმის გათვალისწინებით, თუ რა
საჭიროება აქვს მოსწავლეს.

ტრენინგის წარმატებით
გავლის დამადასტურებელი
საბუთი
(ცნობა/სერტიფიკატი)

სპეციალურ მასწავლებლებს გავლილი
აქვს სპეციალური პედაგოგიკის კურსი

სპეციალურ მასწავლებლებს
მოპოვებული აქვთ კურსის
წარმატებით დაძლევის
დამადასტურებელი
სერტიფიკატი.

მასწავლებლის სახლში არსებული
კურსები სენსორული დარღვევების მქონე

კურსის წარმატებით გავლის
(ჟესტური ენის

ტრენინგი ხშირად არ არის საკმარისი
იმისთვის, რომ სპეციალისტი
დამაკმაყოფილებლად დაეუფლოს
მოსწავლესთან მუშაობის საჭირო
სტრატეგიებს, თუ მას არ აქვს საკმარისი
ბაზისური ცოდნა სფეროს შესახებ.
ცენტრში არსებული რესურსი არ არის
საკმარისი რათა გადაამზადოს
სკოლებში დასაქმებული ყველა
სპეციალური მასწავლებელი. ასევე
კურსი ხშირად არ არის საკმარისი რომ
სპეციალისტებმა შეიძინონ თუნდაც
მინიმალური კომპეტენციები
სპეციალურ პედაგოგიკაში ვინაიდან
აღნიშნულ პოზიციაზე დარგის
სპეციალისტები იშვიათად საქმდებიან
და უმეტესობა სფეროში ყოველგვარი
წინარე ცოდნისა და გამოცდილების
გარეშეა.
დღესდღეობით განათლების და
მეცნიერების სამინისტროს არმოეპოვება
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უზრუნველყოფილია
სენსორული დარღვევების მქონე
მოსწავლეთა სწავლებისთვის
მინიმალური აუცილებელი
პირობა.

შუალედური შედეგები (Outputs)
2.1. პედაგოგები და
ინკლუზლიური განათლების
სპეციალისტები იცნობენ
ინკლუზიური განათლების
ძირითად პრონციპებს და სსსმ
მოსწავლის კლასში ინტეგრაციის
გზებს.

2.2. პედაგოგები და
ინკლუზიური განათების
სპეციალისტები ფლობენ კლასში
რთული ქცევის მართვის
ტექნიკებს.
2.3. პედაგოგები და სხვა
სპეციალისტები ფლობენ
აუტისტური სპექტრის
აშლილობის მქონე მოსწავლეთა
სწავლების ტექნიკებს.

პირთა სწავლებისთვის ხელმისაწვდომია
ნებისმიერი პირისთვის, რომელიც
ასწავლის/მუშაობს სენსორული
დარღვევის მქონე პირს, ასევე
მშობლისთვის და შშმ პირის სოციალური
გარემოცვის ნებისმიერი
წარმომადგენლისთვის.

ფლობის/ბრაილის სისტემის
ფლობის)
დამადასტურებელი
სერტიფიკატი

სპეციალისტებმა იციან რას ნიშნავს
ინკლუზიური განათლება;
სპეციალისტებმა იციან ვინ არის
ინკლუზიური განათლების სამიზნე
ჯგუფი;
სპეციალისტები იცნობენ ინკლუზიური
განათლების მარეგულირებელ
დოკუმენტებს;
შეუძლიათ სწორად აწარმოონ
რეფერირება;
შეუძლიათ შეადგინოს სსსმ მოსწავლის
კლასში/გაკვეთილზე ინტეგრირების გეგმა
სპეციალისტები იცნობენ რთული ქცევის
გამომწვევ ფაქტორებს;
შეუძლიათ რთულ ქცევაზე დაკვირვება და
მისი ფუნქციის განსაზღვრა;
შეუძლიათ რთული ქცევის მართვის
გეგმის შემუშავება;
სპეციალისტები იცნობენ თვისებურებებს,
რომელიც ახასიათებს აუტისტური
სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლეს;
იყენებენ სწავლების ადეკვატურ
ტექნიკებს;

ტესტირება;
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დავალება -შესრულებული
დავალებსი შეფასების
შედეგი;

ტესტირება;
დავალება - რთული ქცევის
მართვის გეგმის
წერილობითი დოკუმენტი;

ტესტირება;
პრაქტიკული დავალების
შესრულება - დაკვირვება;

სსსმ მოსწავლეთა დიფერენცირებული
ბაზა. შესაბამისად არ არის ცნობილი
რამდენი სმენის და მხედველობის
დარღვევის მქონე მოსწავლე ირიცხება
სკოლებში და რომელ სკოლებში
სწავლობენ ისინი. ეს ფაქტი
მასწავლებლის სახლისთვის ქმნის
პრობლემას წინასწარ განსაზღვროს
სამიზნე ჯგუფები, დაუკავშრდეს
მასწავლებლებს და შესთავაზოს
მათთვის რელევანტტური კურსი.

2.4 ცენტრში შექმნილია სსსმ
მოსწავლის საქმეზე
ინდივიდუალური
კონსულტირების პროგრამა
2.5. ინკლუზიური განათლების
სპეციალისტებს გავლილი აქვთ
სპეცილური პედაგოგიკის კურსი
და აკმაყოფილებენ სტანდარტის
მინიმალურ მოთხოვნებს.

პროგრამის დოკუმენტი და
კონსულტირებაში მონაწილე
სპეციალისტების და მშბლები;

შემთხვევის მართვის დ
ოლუმენტი;

სპეციალისტები ფლობენ სსსმ
მოსწავლესთან მუშაობის ტექნიკებს;
იცნობენ ინკლუზიური განათლების
რეგულაციას.
შეუძლიათ სსსმ მოსწავლის შეფასება;
შეუძლიათ ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის შემუშავება.

სპეციალისტთა ტესტირება.

2.6. ყველა დაინტერესებული
პირისთვის (სმენის დარღვევის
მქონე პირი, მისი მასწავლებელი,
მშბელი და სხვ) ხელმისაწვდომია
ჟესტური ენის კურსები ცენტრში;
2.7. მომზადებულია ჟესტური
ენის თარჯიმნები რომლებიც
ფლობენ თარჯიმნობის
ტექნიკებს;
2.8. შექმნილია ბილინგვური
სწავლების მეთოდოლოგია და
ტრენინგ მოდული.
გადამზადებულია
მასწავლებლები;
2.9. უსინათლო მოსწავლეთა
მასწავლებლების და სხვა
სპეციალისტებისთვის, ასევე
მშობლებისთვის
ხელმისაწვდომია ბრაილის

დაინტერესებულ პირებს გავლილი აქვთ
ჟესტური ენის კურსები.

მონაწილეთა საბოლოო
შეფასების შედეგები.

ჟესტური ენის თარჯიმნებს შეუძლიათ
ნებისმიერ საკითხზე სინქრონული
თარგმანი ყრუ პირებისთვის.

ტრენინგის მონაწილეთა
შეფასების შედეგები.

პრაქტიკული დავალებების
შესრულება;

ცოტაა ტრენერები, როემლთაც
აღნიშული კურსის ჩატარება
შეუძილიათ, შესაბამისად ეს ბადებს
რისკს, რომ ვერ დაკმაყოფილდეს
მზარდი მოთხოვნილება კურსზე.
რამდენადაც ძალიან მწირი
საუნივერსიტეტო პროგრამები არსებობს
სპეციალური პედაგოგებისთვის,
სფეროში ნაკლებად საქმდებიან დარგის
სპეციალისტები, რაც ზრდის იმის
რისკს, რომ სპეციალიტრების ნაკლები
რაოდენობა დააკმაყოფილებს
სტანდარტის მოთხოვნას.

ბილინგვური სწავლების
მეთოდოლოგიური
დოკუმენტი.

ბენეფიციარებს შეუძლიათ წერა-კითხვა
ბრაილის ანბანის გამოყენებით;
პედაგოგები და მშობლები ფლობენ
ბრაილის სწავლების ტექნიკებს და
შეუძლიათ ბრაილის სწავლება უსინათლო

74

ტრენინგის მონაწილეთა
შეფასების შედეგები;

არ არის ზუსტი სტატისტიკა,
მხედველობის დარღვევის მქონე
რამდენი მოსწავლე ირიცხება სკოლაში,
შესაბამისად, მოცემულ ეტაპზე
რთულია განისაზღვროს, რამდენ

სისტემის და მცირემედველთა
სწავლების ტრენინგ პროგრამები;

მოსწავლეებისთვის. ასევე ფლობენ
გარემოს ადაპტირების გზებს
მცირემხედველთათვის;

მასწავლებელს შეიძლება დასჭირდებს
აღნიშნული მიმართულებით
გადამზადება;

2.10. უსინათლო პირთათვის
მომზადებულია უსინათლოპირთათვის
ხელმისაწვდომია ორიენტაცია
დამოუკიდებელი ცხოვრების და
მობილობის და დამოუკიდებელი ორიენტაცია-მობილობის სწავლების
ცხოვრების მოსამზადებელი
პროგრამა;
პროგრამები;
2.11. შექმნილია ახალი
სატრენინგო მოდული/ები
პროფესიული
სასწავლებლებისთვის;
შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
3.1. ტრენინგები
ტრენინგი გავლილი აქვს 3000 ამდე
მასწავლებლებისთვის
მონაწილეს;
ინკლუზიური განათლების
სხვადასხვა თემაზე
საჭიროებიდან გამომდინარე
3.2. შემუშავდება
კონსულტირება გაწეულია 50 ამდე ბავშის
ინდივიდუალური
შემთხვევაზე;
კონსულტირების პროგრამა და
განხორციელდება
ინდივიდუალური
კოსულტირებები სსსმ
მოსწავლეების საკითხებზე;
3.4 განხორციელდება სამუშაო
შეხვედრები სპეციალური
მასწავლებლის მასწავლებლად
აღიარების და კარიერული
წინსვლის საკითხებთან
დაკავშირებით;
3.5. ჩატარდება გრძელვადიანი
ინკლუზიური განათლების 500 ამდე
ტრენინგ კურსი ინკლუზიური
სპეციალისტს გავლილი აქვს კურსი
განათლების
სპეციალურ პედაგოგიკაში.
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მონაწილე უსინათლო პირთ
მიღწევა;

მოდული

მონაწილეთა აღრიცხვა;

კონსულტირების პროგრამის
დოკუმენტი;
კონკრეტული შემთხვევების
აღწერის და ანგარიშის
დოკუმენტი;

კარიერული წინსვლის
დოკუმენტი;

აღრიცხვა

განხორციელდება სამუშაო შეხვედრები
სპეციალური მასწავლებლის
მასწავლებლად აღიარების და
კარიერული წინსვლის საკითხებთან
დაკავშირებით;

სპეციალისტებისთვის
სპეციალურ პედაგოგიკაში;
3.6. განხორციელდება
რეგიონული სასწავლო ტურები,
რეგიონის სპეციალური
მასწავლებლების ერთკვირიანი
ვიზიტი თბილისში/და ან
რეგიონის წარმატებულ
სპეციალური პროფილის ან
ინკლუზიურ სკოლებში.
3.7. ჟესტური ენის კურსები ყრუ
პირებისთვის, მათო ოჯახის
წევრებისა და
მასწავლებლებისთვის (სკოლის
დ აპროფესიული
სასწავლებლების)
3.8. ტრენინგები სმენის
დარღვევის მქონე მოსწავლეთა
მასწავლებლებისთვის.
3.9. ჟესტური ენის თარჯიმანთა
კურსები
3.10. ბილინგვური სწავლების
მეთოდოლოგიია და მოდულის
შემუშავება და ჩატარება
3.11. ბრაილის სისტემის
სწავლება უსინათლო
მოსწავლეების მასწავლებლებისა
და მშობლებისთვის.
3.12. ტრენინგები
მცირემხედველი მოსწავლეების
მასწავლებლებისა და სხვა
სპეციალისტებისთვის.
3.13. ტრენინგი-ორიენტაცია
მობილობა და ორიენტაცია-

60 -ამდე მასწავლებელი განახორციელებს
სასწავლო ტურს თბილისში/რეგიონში
სპეციალური ან ინკლუზიური პროფილის
სკოლაში;

100 ამდე მონაწილეს გავლილი აქვს
ჟესტური ენის კურსები;

აღრიცხვა

30 ამდე მასწავლებელს გავლილი აქვს
ტრენინგი;

აღრიცხვა

20 ამდე თარჯიმანს გავლილი აქვს
თრჯიმანთ კურსები;
შემუშავებულია მეთოდოლოგია და
ტრენინგ მოდული;
20 ამდე მასწავლებელს გავლილი აქვს
ტრენინგი;
40 ამდე პედაგოგს, მშობელს და სხვ.
გავლილი აქვს ბრაილის სისტემა და მისი
სწავლების მეთოდოლოგია;

აღრიცხვა

40 ამდე პედაგოგს გავლილი აქვს
მცირემხედველთა სწავლების მოდული;

აღრიცხვა

მომაზდებულია 20 ამდე
დაინტერესებული მხედველი პირი
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დოკუმენტი.
აღრიცხვა.

აღრიცხვა

მობილობაში უსინათლოთ
მომზადების პროგრამა
3.14. პროფესიული
სასწავლებლების
მასწავლებლებისთვის ახალი
მოდულის შემუშავება და
ტრენინგი

ორიენტაცია მობილობაში და 20
უსინათლო პირი;
პროფესიული სასწავლებლების
სპეციალისტების 30%-ს გავლილი აქვს
ტრენიგნი ახალი მოდულის/მოდულების
შესაბამისად;

აღრიცხვა

პროგრამის მეთოდოლოგია
-

ტრენერთა შერჩევა კონკურსის წესით.
მონაწილეთა ტესტირება და დავალებების შეფასების კრიტერიუმების შემუშავება.
პრაქტიკულ დავალებაზე დაკვირვება
ტრენინგ მოდულების შემუშავება
ტრენინგების ჩატარება
სამუშაო შეხვედრების განხორციელება
სასწავლო მეთოდოლოგეიბის შემუშავება
ინდივიდუალური კონსულტირების განხორციელება

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
განათლების და მეცნიერების
სამინისტრო

ილას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ინტერესი
ინკლუზიური განათლების სპეიალისტების და
მასწავლებლების კომპეტენციების განვითარება
სოეციალური პედაგოგიკის სფეროში.
სმენის დარღვევის მქონე პირთა სწავლების,
დასაქმების, ინტეგრაციის ხელშეწყობა
აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლეთა სწავლების
ხელშეწყობა

არასამთავრობო ორგანიზაცია
მარიანი

მხედველობის დარღვევის მქონე პირთა განათლებსი
ხელშეწყობა

ყრუთა კავშირი
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ურთიერთობის მექანიზმი
პრიორიტეტების განსაზღვრა, შეთანხმება

მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები, ჯგუფების
შერჩევა, ტრენერების შერჩავაში მონაწილეობა.
მოდულის შემუშავება, ადამიანური და მატერიალური
რესურსის უზრუნველყოფა, მასწავლებლის სახლი
უზრუნველყოფს ტრენერთა ანაზღაურებას და საჭირო
მასალას (ჰენდაუთები, ფლიფჩრტები, მარკერები)
ტრენიგების უზრუნველყოფა მატერიალური
რესურსებით (ჰუვერის ჯოხები, სიმულაციური
სათალეები და სხვა.)

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)

სფეროში სპეციალისტების სიმწირემ,
განსაკუთრებით კი სპეციფიურ
მიმართულებებში, როგორიცაა ბილინგვური
სწავლება, რიტმიკის სწავლება და ა.შ.
შეიძლება შექმნას აქტივობის ჩავარდნის რისკი

მართვის მექანიზმი
უცხოელი სპეციალისტების დაქირავება ან
კონსულტაციები უცხოელ ექსპერტებთან; სხვა ქვეყნების
გამოცდილების გაზიარება, უცხოენოვანი ლიტერატური
გამოყენება.

საშუალო

პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

ღონისძიებები
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

ღონისძიებების შედეგები (Deliverables)

პასუხისმგებელი
პირი

კვარტალი
1
1
2
3

კვარტალი
2
4 5 6

კვარტალი
3
7 8 9

კვარტალი
4
10 11 12

შუალედური შედეგი: პედაგოგები ფლობენ ინფორმაციას ინკლუზიური განათლების ზოგადი პრინციპების შესახებ იციან სსსმ მოწავლის კლასში
ინტეგრაციისსტრატეგიები.
ტრენიგი მასწავლებლებისთვის 3000 ამდე პედაგოგს გავლილი აქვს
რეგიონული
ინკლუზიური განათლების
ტრენინგი- სპეციალური საჭიროების
უზრუნველყოფის
სხვადასხვა თემის მიხედვით
მქონე მოსწავლის ინტეგრაცია
სამსახური
(დამტკიცებული მოდულების
ზოგადსაგანმანათლებლო კლასში
ჩატარება)
ინდივიდუალური
ჩატარებულია ინდივიდუალური
სტანდარტების
კონსულტირების პროგრამის
კონსულტირება 50 ამდე ბავშვის
განვითარებისა და
შემუშავება და განხორციელება
შემთხვევაზე.
დანერგვის
სამსახური
ახალი ტრენინგ მოდულების
დამტკიცებული ტრენინგ მოდულები
სტანდარტების
შემუშავება საჭიროებებიდან
განვითარებისა და
გამომდინარე
დანერგვის
სამსახური
შუალედური შედეგი: ინკლუზიური განათლების სპეციალისტებს გავლილი აქვს სპეციალური პედაგოგიკის კურსი და აკმაყოფილებს სტანდარტის
მინიმალურ მოთხოვნებს.
სპეციალური მასწავლებლის
დოკუმენტი
სტანდარტების
კარიერული წინსვლის გეგმა (იმ
განვითარებისა და

78

2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

შემთხვევაში, თუ სამინისტროს
მხრიდან დაინტერესება იქნება)
ტრენინგ-კურსი სპეციალურ
პედაგოგიკაში.

დანერგვის
სამსახური
რეგიონული
უზრუნველყოფის
სამსახური
სტანდარტების
დანერგვისა და
განვითარების
სამსახური

500 ამდე სპეციალისტს გავლილი აქვს
120 საათიანი კურსი სპეციალურ
პედაგოგიკაში
რეგიონული სასწავლო ტურები 60 ამდე მასწავლებელი ან სპეციალური
მასწავლებელი ახორციელებს 1 კვირიან
სასწავლო ტურს თბილისშიდა/ან
რეგიონში სპეციალურ ან ინკლუზიურ
სკოლაშიო.
შუალედური შედეგი: ტრენინგ პროგრამები სენსორული დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლების საკითხებზე ხელმისაწვდომია
დაინტერესებული პირებითვის
ჟესტური ენის კურსი
ჟესტური ენის კურსები გავლილი აქვს
რეგიონული
100 მდე მონაწილეს
უზრუნველყოფის
სამსახური
ჟესტური ენის თარჯიმანთა
მომზადებულია ჟესტური ენის
რეგიონული
კურსი
თრჯიმნები
უზრუნველყოფის
სამსახური
სმენის დარღვევის მქონე
სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეთ
რეგიონული
მოსწავლეთა სწავლება
მასწავლებლებს გავლილი აქვთ
უზრუნველყოფის
ტრენინგი
სამსახური
ბილინგვური სწავლების
შემუშავებულია ბილინგვური სწავლების სტანდარტების
მეთოდოლოგია (ყრუ
მეთოდოლოგიური გზამკვლევი და
დანერგვისა და
ბავშვებისთვის)
სატრენინგო მოდული
განვითარების
სამსახური
ბილინგვური სწავლების
20 ამდე სპეციალისტს გავლილი აქვს
რეგიონული
ტრენინგი
ბილინგვური სწავლების მოდული
უზრუნველყოფის
სამსახური
ბრაილის სისტემა და
ჩატარებულია ბრაილის და
რეგიონული
მცირემხედველთა სწავლება
მცირემხედველთა სწავლების
უზრუნველყოფის
მოდულები
სამსახური
ორიენტაცია მობილობის
მომზადებულია ორიენტაციარეგიონული
ინსტრუქტორების ტრენინგი
მობილობის სპეციალისტები - გავლილი
უზრუნველყოფის
აქვს ტრენინგი.
სამსახური
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3.8.

4

4.1.

4.2.

2.3

უსინათლო პირთა
ორიენტაცია-მობილობა და
დამოუიდებელი ცხოვრება პროგრამის მომზადება და
განხორციელება.

მომზადებულია უსინათლო პირთათვის
სტანდარტების
დამოუკიდებელი ცხოვრების და
განვითრების და
ორიენტაცია მობილობის სწავლების
დნერგვის სამსახური
პროგრამა. 10-20 მონაწილეს გავლილი
აქვს ინდივიდუალური მომზადების
კურსი
შუალედური შედეგი: შექმნილია და ხელმისაწვდომია დამატებითი ტრენინგ მოდულები პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისთვის
ინკლუზიური განათლების თემაზე საჭიროებიდან გამომდინარე.
მოდულის შემუშავება
შექმნილია ტრენინგ მოდული
სტანდარტების
პროფესიული სასწავლებლების
განვითრების და
მასწავლებლებისთვის ქცევის მართვის
დნერგვის სამსახური
და/ან სხვა აქტუალურ საკითხებზე
მოდულის ჩატარება
ტრენინგ მოდული გავლილი აქვს
რეგიონული
პროფესიული მასწავლებლების 30
უზრუნველყოფის
პროცენტს
სამსახური

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების პროგრამა

ფაქტობრივი მონაცემები
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პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირები

2009 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი ----------- წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
1,050,000 ლარი
მენეჯერი, მიმართულების კოორდინატორი, ტრენერი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტროს
ერთ-ერთი
სტრატეგიული
ამოცანა,
სწავლა-სწავლების
შედეგების
გასაუმჯობესებლად,
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანი დანერგვის უზრუნველყოფაა. ამისათვის აუცილებელი
პირობაა მასწავლებლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის შესაბამისი ისტ უნარებით აღჭურვა, რათა მათ თავის მხრივ უზრუნველყონ სკოლაში ციფრული
კულტურის დამკვიდრება და მოსწავლეებში 21-ე საუკუნის შესაბამისი კომპეტენციების განვითარება.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 2009 წლიდან ახორციელებს მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების ტრენინგებს. ამ ტრენინგების მიზანი მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ინტეგრირებით სასწავლო გარემოს გაუმჯობესებაა. მიზნის მისაღწევად 2009-2016 წლებში განხორციელდა სხვადასხვა ისტ ტრენინგკურსი საჯარო სკოლის
მასწავლებლებისთვის, ბიბლიოთეკარებისთვის. 2016 წლის ბოლოსთვის საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში მასწავლებელთა და ბიბლიოთეკართა
გარკვეული რაოდენობაა მომზადებული, რომლებიც ისტ-ის სასწავლო პროცესში ინტეგრირების უნარ-ჩვევებს ფლობს.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ დიდი ზეგავლენა მოახდინა საზოგადოებისა და ეკონომიკის განვითარებაზე მთელს მსოფლიოში, მნიშვნელოვნად
შეცვალა ადამიანის ცხოვრების, საქმიანობის, კომუნიკაციის სტილი რამაც, თავის მხრივ, სასწავლო გარემოს ტრანსფორმაციის აუცილებლობა მოითხოვა. ეს
ცვლილებები სწავლების ახალი მიდგომების შემუშავებასა და დანერგვას მოითხოვს, რომლებიც მიმართული იქნება მოსწავლეებში 21-ე საუკუნის უნარებით
აღჭურვისკენ, მათი ცოდნის საზოგადოების კონკურენტუნარიან წევრებად ჩამოყალიბებისკენ.
ტექნოლოგიების საშუალებით შესაძლებელი ხდება განათლების სისტემა გახდეს უფრო მოქნილი, მოსწავლის საჭიროებაზე მორგებული, სადაც მოსწავლე
თვითრეგულირებადი მსწავლელია და აქტიურად შეაქვს წვლილი მყარი, საფუძვლიანი, დინამიური ცოდნის კონსტრუირებაში, დაგროვებასა, ახლის შექმნაში
ნებისმიერ დროს და ადგილას.
მოსწავლეები უკეთესად სწავლობენ, როდესაც:
 სწავლობენ მოსწავლის ინტერესებისა და საჭიროების გათვალისწინებით შექმნილი ინტერაქტიული საგანმანათლებლო რესურსის გამოყენებით;
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ასწავლიან პედაგოგები, რომლებიც იყენებენ ინდივიდუალურ მიდგომას მოსწავლეთა ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, სთავაზობენ
სიახლესა და მრავალფეროვნებას;
სწავლობენ რეალური სამყაროს კონტექსტში, სადაც სწავლის პროცესი ეხმარება მათ რეალური სამყაროს აღქმაში;
სწავლობენ გუნდურად;
იღებენ მყისიერ უკუკავშირს, რომელიც მიმართულია სწავლის პროცესის მხარდაჭერაზე;

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროცესთან შერწყმა ხელს უწყობს ასეთი გარემოს
საგანმანათლებლო გარემოს, ზრდის სწავლის მოტივაციას, რაც საბოლოო ჯამში აუმჯობესებს სწავლის ხარისხსა და შედეგებს.

შექმნას,

ამდიდრებს

კვლევების მიხედვით ტექნოლოგიების ინოვაციური და რეგულარული გამოყენება:
 აძლევს მოსწავლეებს შესაძლებლობას იკვლიონ ინფორმაცია, გამოიყენონ და შემოქმედებითად გამოავლინონ საკუთრი ცოდნა, ააგონ ახალი ცოდნა და
გააზიარონ საკუთარ თანატოლებთან, ექსპერტებთან მთელ მსოფლიოში;
 უზრუნველყოფს მოსწავლეებისთვის ხარისხიან განათლებაზე თანაბარი წვდომის შესაძლებლობას ნებისმიერი დროს, ნებისმიერი ადგილიდან.
 ხელს უწყობს სწავლა/სწავლების ინოვაციური მიდგომების გამოყენებას; ქმნის პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებს და ავითარებს პრაქტიკას;
 ხელს უწყობს ინდივიდუალური მოსწავლის სწავლის პროცესის დაგეგმვას, მართვის საინფორმაციო სისიტემებიდან მიღებული მონაცემების ანალიზისა
და ადმინისტარციული ეფექტიანობის ზრდის საფუძველზე;
 აუმჯობესებს მონაცემთა ანალიზის, გაზიარების, კომუნიკაციების პროცესებს, როგორც საგანმანათლებლო სისტემის ფარგლებში, ასევე მის გარეთ.
ყოველივე ამის გათვალისწინებით დგება მასწავლებლებში და სკოლის პერსონალში, შესაბამისი ისტ კომპეტენციების გამომუშავების აუცილებლობა, რათა
მათ უზრუნველყონ ტექნოლოგიებით გამდიდრებული სასწავლო პროცესი, სადაც მოსწავლე იძენს, ქმნის, აზიარებს ცოდნას.
ამ პრიორიტეტული ამოცანის მისაღწევად ისტ-ის ტრენინგების პროგრამის ფარგლებში შემდეგი აქტივობები განხორციელდება:
 შემუშავდება ისტ კომპეტენციების სტანდარტი მასწავლებლებისთვის;
 გაგრძელდება უკვე არსებული ისტ ტრენინგკურსები;
 ისტ-ში მიმდინარე ტენდენციების მიხედვით მომზადდება ახალი ტრენინგკურსები;
 ჩატარდება საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენცია;
 გაგრძელდება ციფრული რესურსების საცავის შევსება;

მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
 საჯარო სკოლების დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლები;
 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკარები;
პროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ)
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ინტერვენციის სტრატეგია

მიზანი (Impact)
ტექნოლოგიების დახმარებით
მოსწავლის საჭიროებაზე მორგებული
ინოვაციური სასწავლო გარემოს
დანერგვის ხელშეწყობა;

საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
1. მასწავლებლები, ბიბლიოთეკარები
იყენებენ ისტ კომპეტენციებს
სწავლა- სწავლების პროცესში;

2. ისტ-ის სასწავლო პროცესში
ინტეგრაციის ხელშესაწყობად
შექმნილია ქართულენოვანი
ელექტრონული და ბეჭდური
სასწავლო რესურსები

შუალედური შედეგები (Outputs)
1.1 ისტ ტრენინგები გავლილი აქვთ
მასწავლებლებს, ბიბლიოთეკარებს

შედეგების შესრულების ინდიკატორები

შესრულების
ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები

მთავარი დაშვებები

სკოლის მასწავლებელთა 70%, ინოვაციურ
მეთოდებზე დაყრდნობით ახორციელებს
ტექნოლოგიებით გამდიდრებულ სასწავლო
აქტივობებს;
სასკოლო საზოგადოების 70% ტექნოლოგიებით
გამდიდრებულ სასწავლო აქტივობებს მიიჩნევს
საგნობრივი კომპეტენციების გამომუშავების
აუცილებელ და მნიშვნელოვან ხელშემწყობ
ფაქტორად;

სკოლაში ინოვაციური
პრაქტიკის კვლევა;

მასწავლებელთა 70% ინოვაციურ მეთოდებზე
დაყრდნობით ახორციელებს ტექნოლოგიებით
გამდიდრებულ სასწავლო აქტივობებს;
ბიბლიოთეკართა 70% მუშაობს ელექტრონულ
გარემოში, რომელიც განსაზღვრულია
ბიბლიოთეკარის სტანდარტით;
ისტ-ის სასწავლო პროცესში გამოყენების
ციფრული რესურსები შექმნილი და
ხელმისაწვდომია ინტერნეტში;
განახლებულია სატრენინგო
სახელმძღვანელეოები;

სკოლაში ინოვაციური
პრაქტიკის კვლევა;

მასწავლებელთა,
ბიბლიოთეკართა დაბალი
მოტივაცია;

ict.tpdc.ge-ზე ატვირთული
ვიდეო- გაიდები,
პორტალის მოხმარების
სტატისტიკური
მონაცემები;
ტრენინგ გავლილ ყველა
მასწავლებელს მიღებული
აქვს შესაბამისი
სახელმძღვანელო.

ვიდეოების პორტალის ვებ
სივრცის მოცულობითი
შეზღუდვები და ტექნიკური
პრობლემები
ვიდეოგაკვეთილების
ატვირთვაზე;
არ შემდგარი ტენდერები
სახელმძღვანელოების
ბეჭდვაზე;

მასწავლებლების 70% გავლილი აქვს ინტელის
ძირითადი კურსი. აქედან 90%- მა მიიღო
სერტიფიკატი, რაც გულისხმობს სატრენინგო
მასალების მიხედვით ეროვნული სასწავლო
გეგმის შესაბამისი სასწავლო ერთეულის

გადამზადებულ
მასწავლებელთა,
ბიბლიოთეკართა
მონაცემთა ბაზები;

83

ტრენინგის მონაწილეთა
დასწრების დაბალი
მოტივაცია;
სკოლებში
ინფრასტრუქტურის

დაგეგმვას და შესაბამისი ციფრული რესურსის
მომზადებას;

1.2 მასწავლებლების მიერ შექმნილია
ისტ-ზე დაფუძნებული ინოვაციური
გაკვეთილები, პროექტები რომელიც
გამოქვეყნებულია ინტერნეტში;

2.1 მასწავლებელთათვის ციფრული
უნარების გამომუშავების
ხელშესაწყობად შექმნილია
ელექტრონული მასალები, ვიდეო
გაკვეთილი სხვადასხვა
ელექტრონული ინსტრუმენტების
გამოყენებაზე;
2.2 შექმნილია და განახლებულია
სატრენინგო სახელმძღვანელოები;

ბიბლიოთეკარების 70% გავლილი აქვს ისტ-ის
ტრენინგები. აქედან 90% მიიღო სერტიფიკატი,
რაც ადასტურებს, რომ მათ აქვთ ელექტრონულ
გარემოში მუშაობის ის კომპეტენციები, რაც
განსაზღვრულია ბიბლიოთეკარის
სტანდარტით;
„ისტ-ის გამოყენება სასწავლო პროცესში“ და
"ინტელის ძირითადი კურსი“-ს ტრენინგ
გავლილი მასწავლებლების 90% ინოვაციურ,
ისტ-ზე დაფუძნებულ საგაკვეთილო გეგმებსა
და პროექტებს აქვეყნებს საგანმანათლებლო
პორტალზე/საკუთარ ვებ-ბლოგზე, რომელსაც
თან ურთავს შესაბამის ელექტრონულ
რესურსებს;
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ
ციფრული რესურსები შექმნილი და
ხელმისაწვდომია ინტერნეტში (ვიდეო გაიდები
- 3500 წთ);

შექმნილი და განახლებული სატრენინგო
სახელმძღვანელოები;

შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
1.1 ტრენინგი „1:1 ელექტრონული
ტრენინგი გავლილი აქვს პირველი კლასის
სწავლების დანერგვა“ - პირველი
დამრიგებლების 90%-ს
კლასის დამრიგებლებისთვის
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ტრენინგის გავლის
დამადასტურებელი
სერთიფიკატი;

გაუმართაობა და
ხელმისაწვდომობის
ნაკლებობა;

ტრენერების რეპორტები
ვებ-რეპორტინგის
სისტემაში;
ტრენინგების მონიტორინგი

ინტერნეტის დაბალი სიჩქარე

გადამზადებულ
მასწავლებელთა მონაცემთა
ბაზები;
ტრენერების რეპორტები
ვებ-რეპორტინგის
სისტემაში;
ტრენინგის მონაწილეეების
პორტფოლიოები ვებბლოგებზე;
ict.tpdc.ge-ზე ატვირთული
ვიდეო- გაიდები,
პორტალის მოხმარების
სტატისტიკური
მონაცემები;

სკოლებში ინფრასტრუქტურის
გაუმართაობა;
ტექნოლოგიურ
ინფრასტრუქტურასთან
ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა;

შექმნილი და
განახლებული
ელექტრონული და
ნაბეჭდი
სახელმძღვანელოები;

არ შემდგარი ტენდერები
სახელმძღვანელოების
ბეჭდვაზე;

გადამზადებულ
მასწავლებელთა,

ტრენინგის მონაწილეთა
დასწრების დაბალი მოტივაცია;

ინტერნეტის დაბალი სიჩქარე;

ვიდეოების პორტალის ვებ
სივრცის მოცულობითი
შეზღუდვები და ტექნიკური
პრობლემები ატვირთვაზე;

1.2 ტრენინგი „შებრუნებული
საკლასო ოთახი“ - მეორე კლასის
დამრიგებლებისთვის
1.3 ტრენინგი „ინტელის ძირითადი
კურსი - Essentials Course" - მე-3
კლასის დამრიგებლებისთვის
1.4 ტრენინგი „ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
საბაზო კურსი მასწავლებლებისთვის“
1.5 ტრენინგი „ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება სასწავლო პროცესში“
1.6 ტრენინგი „ინტელის ძირითადი
კურსი - Essentials Course"
1.7 კონსულტირება (ქოუჩინგი)

1.8 მოკლე ტრენინგკურსები
1.9 ბიბლიოთეკარების ტრენინგი
1.10 ისტ-ის მასწავლებლების
საგნობრივი ტრენინგები
1.11 ტექნიკური ინსტრუმენტების
ვიდეოგაიდების დამუშავება
1.12 ტრენინგითვის
სახელმძღვანელოების დაბეჭდვა

მეორე კლასის დამრიგებლების - 70%-ს
გავლილი აქვს ტრენინგი
მესამე კლასის დამრიგებლების - 70%გავლილი აქვს ტრენინგი
მასწავლებლების- 80%- ს გავლილი აქვს
ტრენინგი
მასწავლებლების- 80%- ს გავლილი აქვს
ტრენინგი

ბიბლიოთეკართა
მონაცემთა ბაზები;
ტრენერების რეპორტები
ვებრეპორტინგის
სისტემაში;
ტრენინგების მონიტორინგი
ict.tpdc.ge-ზე ატვირთული
ვიდეო-გაიდები, google
ანალიტიკის მონაცემები

მასწავლებლების- 70%- ს გავლილი აქვს
ტრენინგი
სულ განხორციელებულია 10000 ერთეული
კონსულტირება პირველი და მეორე კლასის
დამრიგებლებისთვის
სულ განხორციელებულია 450 ჯგუფი
(მასწავლებლების 10%)
ბიბლიოთეკარების 70%- გავლილი აქვს
ტრენიგი
ისტ-ის მასწავლებლების 70%-ს გვალილი აქვს
ტრენინგი
მომზადებულია ვიდეო გაიდები ჯამში 3500
წუთი
მასწავლებელს გადაეცა სატრენინგო
სახელმძღვანელო (ტრენინგ გავლილ
მასწავლებელთა 100%-ს)

პროგრამის მეთოდოლოგია





გაგრძელდება უკვე არსებული ისტ ტრენინგკურსები;
ტექნოლოგიებში მიმდინარე ტენდენციების მიხედვით მომზადდება ახალი ტრენინგკურსები;
ჩატარდება ყოველწლიური საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენცია;
გაგრძელდება ციფრული რესურსების საცავის შევსება;
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სკოლებში ინფრასტრუქტურის
გაუმართაობა;

ტექნოლოგიურ
ინფრასტრუქტურასთან
ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა;
ინტერნეტის დაბალი სიჩქარე

არ შემდგარი ტენდერები
სახელმძღვანელოების ბეჭდვაზე




პროგრამაში ჩართული ისტ-ის ტრენერ კონსულტანტებისთვის საჭიროებებიდან გამომდინარე განხორციელდება საინფორმაციო შეხვედრები;
განხორციელდება ისტ ტრენერ-კონსულტანტებთან სხვადასხვა ტრენინგების, სემინარების ორგანიზება.

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
კომპანია Microsoft
კომპანია Intel

ინტერესი
ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლება,
საინფორმაციო ტექნოლოგიების
სასწავლო გარემოში ინტეგრაციის გზით
კომპანიის შექმნილი პროდუქციის
პოპულარიზაცია საქართველოში
კომპანიის შექმნილი სასწავლო
რესურსების პოპულარიზაცია
საქართველოში

ურთიერთობის მექანიზმი
სამუშაო შეხვედრები, ელექტრონული
კომუნიკაცია
სამუშაო შეხვედრები, ელექტრონული
კომუნიკაცია, სპონსორობა
სამუშაო შეხვედრები, ელექტრონული
კომუნიკაცია, ერთობლივი პროექტები,
სპონსორობა

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
მასწავლებელთა, ბიბლიოთეკართა
ტრენინგზე დასწრების დაბალი
მოტივაცია
ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურასთან
ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
საშუალო

საშუალო

ინტერნეტის დაბალი სიჩქარე

საშუალო

სკოლებში ინფრასტრუქტურის
გაუმართაობა

საშუალო

მართვის მექანიზმი
ბენეფიციართა ზუსტი ინფორმირება არსებულ ტრენინგებთან
დაკავშირებით.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოსთან კომუნიკაცია;
სკოლის დირექტორების ინფორმირება სკოლის
კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის მაქსიმალურად
გამოყენების კუთხით
კონკრეტული ტრენინგის მიმდინარეობისას არსებული
გარემოს გათვალისწინება და ტრენინგ რესურსების მორგება
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან
კომუნიკაცია სკოლების ინფრასტრუქტურის გამართულად
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით
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პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა
კვარტალი
1
2 3

ღონისძიებები

1

1.1

ღონისძიებების შედეგების
პასუხისმგებელი პირი
1
ინდიკატორები (Deliverables)
შუალედური შედეგი: მასწავლებლები, ბიბლიოთეკარები იყენებენ ისტ კომპეტენციებს სასწავლო პროცესში
გადამზადებულია 300 პირველი
კლასის დამრიგებელი

ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი

გადამზადებულია 1500 მეორე
კლასის დამრიგებელი

ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი

გადამზადებულია 1500
მასწავლებელი

ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი

გადამზადებულია 1200
მასწავლებელი

ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი

გადამზადებულია 1500
მასწავლებელი

ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი

გადამზადებულია 3000
მასწავლებელი

ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი

1.7

ტრენინგი „1:1 ელექტრონული
სწავლების დანერგვა“ - პირველი
კლასის დამრიგებლებისთვის
ტრენინგი „შებრუნებული
საკლასო ოთახი“ - მეორე კლასის
დამრიგებლებისთვის
ტრენინგი „ინტელის ძირითადი
კურსი -პროექტებით სწავლება და
ისტ-ის ინტეგრირება“-მე-3
კლასის დამრიგებლებისთვის
ტრენინგი „ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
საბაზო კურსი
მასწავლებლებისთვის“
ტრენინგი „ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება სასწავლო პროცესში“
ტრენინგი „ინტელის ძირითადი
კურსი -პროექტებით სწავლება და
ისტ-ის ინტეგრირება“
კონსულტირება (ქოუჩინგი)

გადამზადებულია 1500
მასწავლებელი

1.8

მოკლე ტრენინგკურსები

1.9

ბიბლიოთეკარების ტრენინგი

გადამზადებულია 300
მასწავლებელი
გადამზადებულია 200
ბიბლიოთეკარი

ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი;
ისტ ტრენინგების
პროგრამის
კოორდინატორი
ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი
ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი;
ისტ ტრენინგების

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
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კვარტალი
2
4 5 6

კვარტალი
3
7 8 9

კვარტალი
4
10 11 12

1.10
1.11
1.12

2
2.1

3

3.1
4
4.1

პროგრამის
კოორდინატორი;
ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი
ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი
ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი
და მკვლევარი

ისტ-ის მასწავლებლების
საგნობრივი ტრენინგები
საგანმანათლებლო
ტექნოლოგიების კონფერენცია
ტრენინგების მონიტორინგი

გადამზადებულია 300
მასწავლებელი
ჩატარებულია ტექნოლოგიების
კონფერენცია 200 მონაწილისთვის
განხორციელებულია სხვადასხვა
ტრენინგკურსის მონიტორინგით
გათვალისიწნინებული საველე
სამუშაოები (თითო ტრნერზე ორი
ვიზიტი)
შუალედური შედეგი: მასწავლებლების მიერ შექმნილია ისტ-ზე დაფუძნებული ინოვაციური გაკვეთილები, პროექტები რომელიც გამოქვეყნებულია
ინტერნეტში
მასწავლებლის მიერ შექმნილია
მასწავლებელს აქვს საკუთარი ვებისტ ტრენინგების
ისტ-ით გამდიდრებული
ბლოგი სადაც გამოქვეყნებული
პროგრამის მენეჯერი;
გაკვეთილები, პროექტები
აქვს სასწავლო რესურსები,
გაკვეთილის გეგმები, პროექტის
პორტფოლიოები.
შუალედური შედეგი: მასწავლებელთათვის ციფრული უნარების გამომუშავების ხელშესაწყობად შექმნილია ბეჭდური და ციფრული მასალები,
ვიდეოგაკვეთილი სხვადასხვა ელექტრონული ინსტრუმენტების გამოყენებაზე
ტექნიკური ინსტრუმენტების
შექმნილია ჯამში 700 წუთიანი
ისტ ტრენინგების
ვიდეოგაიდების დამუშავება
ვიდეო გაიდები
პროგრამის მენეჯერი
შუალედური შედეგი: შექმნილია და განახლებულია სახელმძღვანელოები.
ყველა ტრენინიგს მონაწილე
მასწავლებელს აქვს
სახელმძღვანელო:
”ინფორმაციულ- საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების საბაზო კურსი”;
”ინფორმაციულ- საკომუნიკაციო
ტექნოლგიების გამოყენება
სასწავლო პროცესში;
”1:1 ელექტრონული სწავლება”
„ინტელის ძირითადი კურსი:
პროექტებით სწავლება და ისტ-ის
ინტეგრირება“

დაბეჭდილი ან ელ.
სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფილია ტრენინგის
მონაწილე მასწავლებელი

88

ისტ ტრენინგების
პროგრამის მენეჯერი;
ისტ ტრენინგების
პროგრამის
კოორდინატორი;

2.4
საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, მეთოდური რესურსი მასწავლებლებისთვის - ჟურნალი „მასწავლებელი“,
ინტერნეტგაზეთი “Mastsavlebeli.ge“
ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში
დასაქმებული პირები

2008 წელი
☒მიმდინარე (მუდმივი)
2017 წელი
250,000 ლარი
მენეჯერი, ტექსტების რედაქტორი, ტექნიკური რედაქტორი ჟურნალისტი, სტატიების სტილის კორექტორი,
ექსპერტ-ბლოგერი, სტატიების ავტორი, მხატვრული ილუსტრატორი, დიზაინერი, რეცენზენტი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების გზაზე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის პროცესში, მასწავლებლისათვის
ინფორმაციის დროული, საჯარო გზით მიწოდება, მათი მეთოდური, საგანმანათლებლო და პროფესიული რესურსებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებისა
და დაინტერესებული პირებისთვის, განათლების სისტემის ახალი მიზნებისა და სტრატეგიების გაცნობა და მასში საზოგადოების ჩართულობა. მასწავლებლის
პროფესიული სტანდარტის განვითარებისა და დანერგვის საინფორმაციო ხელშეწყობა.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების სისტემაში დაწყებული კომპლექსური ცვლილებები, ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილება, მასწავლებელთა
საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის სქემა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სტამინისტროს ეს სტრატეგია
დღის წესრიგში აყენებს მასწავლებლებს ჰქონდეთ პროფესიული ლიტერატურა და საგანმანათლებლო რესურსები. საქართველოს მასწავლებლებს აქვთ
ქართულ ენაზე შექმნილი პროფესიული ლიტერატურის და საგანმანთლებლო რესურსების დეფიციტი. ჟურნალი „მასწავლებელი“ და ინტერნეტ გაზეთი
„mastsavlebeli.ge“, ერთადერთი პროფესიული,საგანმანათლებლო პერიოდული გამოცემაა მათთვის, რომელიც მიეწოდება საქართველოს ყველა სკოლას და
რესურსცენტრს. აუცილებელია მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაცია, (წარმატებული მასწავლებლების წარმოჩენა, საინტერესო და ინოვაციური
პედაგოგიური პრაქტიკის წარმოჩენა, მიზნობრივ პროგრამებში ჩაართული მასწავლებლების საქმიანობის პოპულარიზაცია,) რადგან გაიზარდოს პროფესიაში
შემოსვლის ინტერესი უახლოესი კვლევებით დადასტურებულია, რომ პროფესიას აქვს ახალი კადრების დეფიციტი.მასწავლებლის პროფესია და მისი
სტატუსი, იმ მიზნების ადეკვატური უნდა იყოს, რომელთა განხორციელებასაც საზოგადოება მისგან მოელის. ინფორმაციის მიღებისა და პროფესიული
დისკუსიის გზით, ამ მისიის წარმატებით განხორციელებაში მასწავლებელთათვის ახალი, თანამედროვე მეთოდებისა და სტრატეგიების გაცნობასა და
საგანმანათლებლო რესურსების დროულად მიწოდებას, პროფესიული მისიის გააზრებას, წარმატებისა და პროფესიული განვითრებისთვის გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს. მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს ინტენსიური წვდომის შესაძლებლობა ისეთ რესურსებზე და ინსტრუმენტებზე, რომელიც ხელს შეუწყობს
მასწავლებლის სტანდარტის დანერგვას, უწყვეტი პროფესიულ განვითრების შესაძლებლობას. დაბალია მასწავლებელთა ჩართულობა პროფესიის
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რეგულარიზაციის პროცესში და ამასთან გვაქვს მასწავლებლის პროფესიასთან დაკავშირებული საინფორმაციო არხების დეფიციტი. მასწავლებლებისათვის
და სისტემაში მომუშავე პირებისათვის გათვალისწინებული პერიოდული გამოცემა - ჟურნალი, გაზეთი, ან მათი ელექტრონული ვერსია წარმოადგენს
მასწავლებელთა პროფესიული ზრდისა და განვითარების უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს, რომელიც ემსახურება საგანმანათლებლო სფეროს ირგვლივ
სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის რეგულარულ პუბლიცისტურ გამოცემებში თავმოყრას. ჟურნალი „მასწავლებელი“ და ინტერნეტგაზეთი „მასწავლებელი.გე“
ადგილს უთმობს ინფორმაციას უახლესი თეორიული თუ პრაქტიკულ სფეროდან, აგრეთვე მეთოდიკურ მიდგომებს, მიგნებებსა და სიახლეებს. ის
წარმოადგენს უალტერნატივო სივრცეს გამოცდილების გაზიარებისას, უკუკავშირის მიღებისათვის და პროფესიული დიალოგში სპეციალისტების
ჩართვისათვის. ჟურნალი „მასწავლებელი“ და ელექტონული გაზეთი „mastsavlebeli.ge“)რეგულარულად მზადდება და გამოიცემა მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ სხვადასხვა ადგილობრივი თუ მოწვეული სპეციალისტების მიერ შექმნილი მასალების საფუძველზე.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
მასწავლებელს, პროფესიის რეგულარიზაციისა და კარიერული ზრდის პროცესში მუდმივად სჭირდება განახლებული ინფორმაცია და სასარგებლო
საგანმანათლებლო რესურსი, როგორც პროფესიული უნარების, ასევე საგნობრივი კომპეტენციების გასავითარებლად. რესურსები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს
საქართველოს თითოეული მასწავლებლისათვის. ბენეფიციარები: სკოლის მასწავლებლები, სკოლის ადმინისტრაციის წევრები, ზოგადსაგანმანათლებლო
სისტემი ხელმძღვანელები, უმაღლესი პედაგოგიური საგანმანათლებლო სკოლების აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები, განათლების სპეციალისტები
და მკვლევარები; ზოგადსაგანმანათლებლო სისტებით დაინტერესებული პირები, მშობლები.
პროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ.)
ინტერვენციის სტრატეგია

შედეგების შესრულების ინდიკატორები

შესრულების ინდიკატორების გადამოწმების
წყაროები

მიზანი (Impact)
გაიზარდოს ინფორმირებული და ახალ საგანმანათლებლო მეთოდებს და გამოწვევებს მორგებული მასწავლებელთა რაოდენობა.
საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
1.1. გაზრდილია ინფორმირებულ და 2017 წელს გამოიცემა - 6 ჟურნალ
შიდა და გარე კვლევა, მონიტორინგი, ანალიზი,
ახალ საგანმანათლებლო მეთოდებს მასწავლებლის ბეჭდური გამოცემა 2017 - სტატისტიკა 2017 წელს გამოიცემული წელს გამოიცემა - 6 ჟურნალ
ჟურნალ მასწავლებლის 6 ბეჭდური გამოცემა;
და გამოწვევებს მორგებული
მასწავლებლის ბეჭდური გამოცემა;
მასწავლებელთა რაოდენობა;
გამოიცემა - 6 ჟურნალ მასწავლებლის
ბეჭდური გამოცემა;
1.2. შექმნილია ქართული ენაზე
2017წ. ყოველ სამუშაო დღეს
ჟურნალ „მასწავლებლის“ ხელმომწერთა
განახლებადი ინტერნეტ გაზეთი (3-4
რაოდენობის დათვლა და ჟურნალზე
საგანმანათლებლო რესურსები;
გამოხმაურება წვდომა ინტერნეტ გაზეთზე და
ახალი მასალა : ბლოგი, პროფესიული
უნარების განვითარება, სქემაში ჩართული რეფერირებად ჟურნალზე (კვლევა, ანალიზი);
google analytics მონაცემები;
მასწავლებლების ხელშეწყობა,
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მთავარი დაშვებები

შესაძლებელია,
სტატიის ავტორთა
დეფიციტი;

1.3. შექმნილია და ხელმისაწვდომია
აკადამიური, საგანმანათლებლო,
პროფესიული პერიოდიკა;

შუალედური შედეგები (Outputs)
2.1. გაზრდილია ინფორმირებულ და
ახალ საგანმანათლებლო მეთოდებს
და გამოწვევებს მორგებული
მასწავლებელთა რაოდენობა;
2.2. შექმნილია ქართული ენაზე
საგანმანათლებლო რესურსები;

2.3. შექმნილია და ხელმისაწვდომია
აკადამიური, საგანმანათლებლო,
პროფესიული პერიოდიკა;

მულტიკულტურული განათლება,
არაფორმალური განათლება, საგნობრივი
რესურსები, ვიდეო ბლოგი, რეპორტაჟები
და სხვ.); 2017წ გაშვებულ რეფერირებულ
ონლაინ ჟურნალში აიტვირთული
სამეცნიერო სტატიები;
2017წ. ჟურნალ „მასწავლებლის“ ყველა
ნომრის ერთი ეგზემპლარი
დარიგებულია საჩუქრად საქართველოს
ყველა საჯარო სკოლასა და
რესურსცენტრში. ინტერნეტგაზეთზე
წვდომა აქვს მასწავლებელს;

შესაძლებელია, ვებ
გვერდის
გაუმართავი მუშაობა
ტექნიკური ხარვეზის
გამო;
ინტერნეტ გაზეთზე (კვლევა, ანალიზი) google
analytics მონაცემები სერიით „მასწავლებლის
წიგნი“ გამოცემული წიგნების გავრცელება, და
გამოხმაურება(პრეზენტაციებზე, ვებგვერდზე,
google analytics
მონაცემები) დარიგებული ჟურნალი
„მასწავლებლის“ დამდასტურებელი საბუთი
(მაგ.მიღება - ჩაბარების აქტი?);

დისტრიბუციის
უზრუნველყოფა,
ინტერნეტზე წვდომა;

2017 წელს 6 თვეში გამოიცემა - ჟურნალ
მასწავლებლის 3 ბეჭდური გამოცემა;

შიდა და გარე კვლევა, მონიტორინგი, ანალიზი,
სტატისტიკა;

2017წ. ყოველ სამუშაო დღეს
განახლებადი ინტერნეტ გაზეთი (3-4
ახალი მასალა : ბლოგი, პროფესიული
უნარების განვითარება, სქემაში ჩართული
მასწავლებლების ხელშეწყობა,
მულტიკულტურული განათლება,
არაფორმალური განათლება, საგნობრივი
რესურსები, ვიდეო ბლოგი, რეპორტაჟები
და სხვ.); 2017 წ გაშვებულ რეფერირებულ
ონლაინ ჟურნალში აიტვირთული
მასალები;
2017წ. ჟურნალ „მასწავლებლის“
გამოცემული ნომრის ერთი ეგზემპლარი
დარიგებულია საჩუქრად საქართველოს
ყველა საჯარო სკოლასა და

ჟურნალ „მასწავლებლის“ ხელმომწერთა
რაოდენობის დათვლა და ჟურნალზე
გამოხმაურება წვდომა ინტერნეტ გაზეთზე და
რეფერირებად ჟურნალზე (კვლევა, ანალიზი);
google analytics მონაცემები;

შესაძლებელია,
სტატიის ავტორთა
დეფიციტი;
შესაძლებელია, ვებ
გვერდის
გაუმართავი მუშაობა
ტექნიკური ხარვეზის
გამო;

ჟურნალ „მასწავლებლის“ ხელმომწერთა
რაოდენობის დათვლა და ჟურნალზე
გამოხმაურება წვდომა ინტერნეტ გაზეთზე
(კვლევა, ანალიზი) google analytics მონაცემები
სერიით „მასწავლებლის წიგნი“ გამოცემული

დისტრიბუციის
უზრუნველყოფა,
ინტერნეტზე წვდომა;

91

რესურსცენტრში; ინტერნეტგაზეთზე
წვდომა აქვს მასწავლებელს;

2.4. გაზრდილია ინფორმირებულ და 2017 წელს გამოიცემა - 6 ჟურნალ
ახალ საგანმანათლებლო მეთოდებს მასწავლებლის ბეჭდური გამოცემა;
და გამოწვევებს მორგებული
მასწავლებელთა რაოდენობა;
შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
3.1. გამოცემულია ჟურნალ
შერჩეულია ავტორები განსაზღვრულია
თემატიკა შედგა ტენდერი ბეჭდვაზე
„მასწავლებლის“ 6 ნომერი;
შედგა ტენდერი დისტრიბუციაზე;
3.2. ყოველ სამუშაო დღეს
განახლებადი ინტერნეტ გაზეთი (3-4
ახალი მასალა: ბლოგი, პროფესიული
უნარების განვითარება,
მულტიკულტურული განათლება,
არაფორმალური განათლება,
საგნობრივი რესურსები, ვიდეო
ბლოგი, რეპორტაჟები და სხვ.);
3.3. მასწავლებლის წიგნის
ბიბლიოთეკის განახლება;

სტატიის ავტორები შერჩეულია;
2016 წ შედარებით გაზრდიალია 10%-ით
სკოლის მასწავლებლი სტატიების
ავტორები;

გამოცემული მასწავლებლის წიგნი და
დარიგებულია ყველა საჯარო სკოლასა და
საგანმანათლებლო რესურსცენტრში;
საგანმანათლებლო რესურსების ავტორი
მასწავლებლების რიცხვის გაიზრდა.
მასწავლებლის პროფესიის
მარეგულირებელ;

წიგნების გავრცელება, და
გამოხმაურება(პრეზენტაციებზე, ვებგვერდზე,
google analytics
მონაცემები);
შიდა და გარე კვლევა, მონიტორინგი, ანალიზი,
სტატისტიკა;

ჟურნალ „მასწავლებლის“ ხელმომწერთა
რაოდენობის დათვლა და ჟურნალზე
გამოხმაურება წვდომა ინტერნეტ გაზეთზე
(კვლევა, ანალიზი) google analytics მონაცემები;
ჟურნალ „მასწავლებლის“ ხელმომწერთა
რაოდენობის დათვლა და ჟურნალზე
გამოხმაურება წვდომა ინტერნეტ გაზეთზე
(კვლევა, ანალიზი)
google analytics მონაცემები;

ჟურნალ „მასწავლებლის“ ხელმომწერთა
რაოდენობის დათვლა და ჟურნალზე
გამოხმაურება წვდომა ინტერნეტ გაზეთზე
(კვლევა, ანალიზი)
google analytics მონაცემები;

პროგრამის მეთოდოლოგია
 ვარჩევ ავტორებს ჟურნალ „მასწავლებლისა“ და ინტერნეტ გაზეთ “mastsavlebeli.ge”-სთვის
 ვაფორმებთ ურთიერთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას
 ვაცხადებთ ტენდერს ჟურნალ „მასწავლებლის“ ბეჭდვის მომსახურებაზე
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ვაცხადეთ ტენდერს გამოცემული რესურსების და ჟურნალის დისტრიბუციაზე
ვაცხადეთ ტენდერს ჟურნალ „მასწავლებლის“ და ინტერნეტ გაზეთ “mastsavlebeli.ge-ს ფარგლებში გამოსაცემი წიგნების ბეჭდვაზე
განისაზღვრება გამოსაცემი წიგნების თემატიკა და შეირჩევა ავტორები
დაიბეჭდება ჟურნალ „მასწავლებლის“ 6 გეგმიური ნომერი და ერთი სპეციალური ნომერი
ყოველ სამუშაო დღეს განახლდება ინტრნეტგაზეთი “mastsavlebeli.ge” 3- 4 ახალი რესურსით
განხორციელდება ვიზიტები დედაქალაქის და რეგიონის სკოლებში, უნივერსიტეტებში
მოწყობა გამოცემული წიგნების წარდგინება
განხორციელდება ახალი რეფერირებული ელექტრონული ჟურნალის გამოცემა
იმუშავებს რეფერირებული ელექტრონული ჟურნალის სარედაქციო საბჭო
შეირჩევა რეფერირებული ელექტრონული ჟურნალის რეცენზენტები
დაიგეგმება და გამოცხადდება ტენდერი გასვლით შემაჯამებელ სამუშაო შეხვედრაზე

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითრების ეროვნული ცენტრი
სკოლა
რესურსცენტრი
უმაღლესი სასწავლებლები და აკადემიური
წრეები

ინტერესი
მასწავლებლის პროფესიული
განვითარება
მასწავლებლის პროფესიული
განვითარება
მასწავლებლის პროფესიული
განვითარება
მასწავლებლის პროფესიული
განვითარება
მომავალი მასწავლებლის, მასწავლებლის
და განათლების სპეციალისტების
პროფესიული განვითარება

ურთიერთობის მექანიზმი
შეხვედრები, კვარტალური ანგარიშები
შეხვედრები, კვარტალური ანგარიშები
შეხვედრები, ონლაინ კომუნიკაცია
შეხვედრები, ონლაინ კომუნიკაცია
შეხვედრები, ონლაინ კომუნიკაცია

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
საშუალო

სტატიის ავტორების დეფიციტი
ბეჭდვის
მომსახურების
უზრუნველყოფა

ვერ

დაბალი
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მართვის მექანიზმი
ახალი ავტორების მოძიება
თანამშრომლობისთვის
ბეჭდვის ტენდერის დროულად
უზრუნველყოფა

ინტერნეტ რესურსებზე წვდომის შეჩერება

დაბალი

ვებ გვერდის გამართული მუშაობის
უზრუნველყოფა

პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა
ღონისძიებების
შედეგების
ღონისძიებები

ინდიკატორები

შუალედური შედეგი:

1.1

ჟურნალ „მასწავლებლის” 6 ნომრის
გამოცემა
ავტორების შერჩევა
თემატიკის განაწილება

2
1.3
1.4
2
2.1

ბეჭდვაზე და დისტრიბუციაზე
ტენდერის გამოცხადება
შუალედური შედეგი:

2.2
2.3

ინტერნეტ გაზეთის განახლება
ყოველ სამუშაო დღეს 3-4 ახალი
რესურსით
ავტორების შერჩევა
თემატიკის განსაზღვრა

3

შუალედური შედეგი:

3.1

მასწავლებლის წიგნის გამოცემა

3.2

წიგნის თემატიკის განსაზღვრა

3.3

ავტორების შერჩევა

კვარტალი

კვარტალი

კვარტალი

1

2

3

4

პასუხისმგებელი პირი
1

(Deliverables)
1

კვარტალი

გამოცემული ჟურნალი

პროგრამის მენეჯერი

შერჩეული ავტორები
განაწილებული
თემატიკა
ჩატარებული ტენდერი

პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი

ინტერნეტ გაზეთის
განახლებული ვებ
გვერდი
შერჩეული ავტორები
განსაზღვრული
თემატიკა

პროგრამის მენეჯერი

მასწავლებლის წიგნის
სერიით გამოცემული
წიგნები
განსაზღვრული
თემატიკა
შერჩეული ავტორები

პროგრამის მენეჯერი

პროგრამის მენეჯერი

პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი

პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.4

ბეჭდვის ტენდერის გამოცხადება

ჩატარებული ტენდერი

პროგრამის მენეჯერი;
შესყიდვების კოორდინატორი

4.1

4.2
4.3

განხორციელდება ახალი
რეფერირებული ელექტრონული
ჟურნალის განახლება შემოსული,
რეცენზირებული სტატიებით
რეფერირებული ელექტრონული
ჟურნალის რეცენზენტთა შერჩევა
პროგრამის შემაჯამებელი გასვლითი
სამუშაო შეხვედრა

რეფერირებადი,
ელექტრონული
ჟურნალი

პროგრამის
მენეჯერი;რეცენზენტები;
სარედაქციო საბჭო

შერჩეული
რეცენზენტები

პროგრამის მენეჯერი;
სარედაქციო საბჭო
პროგრამის მენეჯერი
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3. უწყვეტი პროფესიული განვითარების სამსახური
3.1

სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება ევროპის ქვეყნების მასწავლებლებთან (eTwinning Plus)

ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში
დასაქმებული პირები

2013 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი - 2016 -2019 წწ

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
45,000 ლარი
მენეჯერი, ვებგვერდის ადმინისტრატორი, მონიტორინგის სპეციალისტი, იურისტი, ფინანსური მენეჯერი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ევროკომისიის დახმარებით 2013 წლის მარტის თვიდან ახორციელებს მასწავლებელთა
დამეგობრების პროგრამას. eTwinningPlus-ი ევროპისა და მისი მეზობელი ქვეყნების სკოლების თანამშრომლობის ხელშესაწყობად შექმნილი ონლაინ
პლათფორმაარომელიც მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს ერთმანეთთან დაკავშირების, თანამშრომლობის, იდეების გაზიარებისა და სასწავლო
პროექტების განხორციელების. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს განათლების პოპულარიზაციას, კერძოდ, მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული
განვითარების პროცესს, პროექტებით სწავლების დანერგვასა და ელექტრონული რესურსების ეფექტურ გამოყენებას.
Etwinning-ის ფარგლებში ქართველ მასწავლებლებს საშუალება ეძლევათ ითანამშრომლონ ევროპელ კოლეგებთან, დაამყარონ პროფესიული კავშირები
ევროპის სხვადასხვა ტიპის სკოლების მასწავლებლებთან და განათლების სპეციალისტებთან, რათა ერთობლივად დაგეგმონ საგანმანათლებლო პროექტები.
პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს საჯარო და კერძო სკოლის მასწავლებლები და მოსწავლეები.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სკოლებში სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაა. აქედან
გამომდინარე, განათლების სისტემის რეფორმირებისას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მასწავლებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის დონის
ამაღლება, საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან მიახლოება, რაც უამრავი გამოწვევისა და სირთულის წინაშე აყენებს მასწავლებელს. ამ მიზნით,
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ევროკომისიის დახმარებით 2013 წლის მარტის თვიდან ახორციელებს მასწავლებელთა
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დამეგობრების პროგრამას. პროგრამა მიზანმიმართულია ქართველ და ევროპელ მასწავლებელთა დამეგობრებაზე, კომუნიკაციასა და გამოცდილების
გაზიარებაზე.
პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები, როგორებიცაა სამუშაო შეხვედრები, ტრენინგები, სემინარები, ევროპელ კოლეგებთან ერთად
საგანმანათლებლო პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება ეხმარება ქართველ პედაგოგებს პროფესიულ განვითარებაში და მრავალფეროვანი სასწავლო
პროცესის დაგეგმვაში, ისინი ივითარებენ ისეთ უნარებს როგორებიცაა კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა, საგნის ინტეგრირებული სწავლება და სხვა.
ამდენად საქართველოში eTvinning Plus პროგრამის განხორციელება სწავლა-სწავლების
მნიშვნელოვანია.

პროცესის გასაუმჯობესებლად და ხელშესაწყობად ძალიან

მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს საჯარო და კერძო სკოლის მასწავლებლები და მოსწავლეები.
დღევანდელი მონაცემებით პროგრამაში ჩართულია 350 მასწავლებელი 188 სკოლიდან. სულ მცირე 20 მოსწავლე თითოული სკოლიდან. 2017 წელს იგეგმება
მასწავლებელთა რაოდენობის გაზრდა. კერძოდ, მოხდება სულ მცირე 200 მასწავლებლის დამატება.
პროგრამის ჩარჩო (2017- 2019 წწ)
ინტერვენციის სტრატეგია

შედეგების შესრულების ინდიკატორები

შესრულების
მთავარი დაშვებები
ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები
მიზანი (Impact) უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროცესის და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის გზით ინოვაციური სასწავლო გარემოს
დანერგვის ხელშეწყობა.
საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
1.1. პროგრამაში ჩართული მასწავლებლების
დარეგისტრირებული მასწავლებლების
 პროგრამის
ენობრივი ბარიერის
უწყვეტი პროფესიული განვითარების
უმრავლესობა ჩართულია პორტალზე
ელექტრონული
გამო მასწავლებლები
ხელშეწყობა,
უცხოელი კოლეგების მიერ ინიცირებულ
პორტალის მონაცემები
ვერ ახერხებენ
სასწავლო პროცესში მრავალფეროვანი
პროექტებში, 15 % გაიზარდა აქტიური
 Twinspace-ზე
ეფექტურად
პედაგოგიური მეთოდების დანერგვა და
პროექტების რაოდენობა. დარეგისტრირებული
მასწავლებლების
თანამშრომლობას.
პრაქტიკული გამოყენების უზრუნველყოფა.
მასწავლებლების სულ მცირე 80% ჩართულია
ნამუშევრები
აქტიურ პროექტში, ხოლო 30% ახდენს
ევროპული პროექტის ინიცირებას. ხოლო 40%
ა- ეროვნული პროექტის პროგარამაში
ჩართული მასწავლებლების 70%
გადამზადებული პროგამის ფარგლებში
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1.2. მასწავლებლები იყენებენ ისტ
კომპეტენციებს პროექტების განხორციელები
პროცესში
შუალედური შედეგები (Outputs)
2.1. პროგრამაში დარეგისტრირებული
მასწავლებლები იუმჯობესებენ უცხო ენაზე
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევებს.

2.2. პროგრამაში ჩართული მასწავლებლები
გამოიმუშავებენ პროექტებზე დაფუძნებული
სწავლებისათვის საჭირო უნარებს,

შექმნილი ტრენინგ მოდულების მიხედვით. 15
მასწავლებელი მივლინებულია ევროპის
სხვადასხვა ქვეყანაში გამოცდილების
გაზიარების მიზნით
სემინარებზე/კონფერენციებზე
პროგრამაში რეგისტრირებულ მასწავლებელთა
50% ახორციელებს ონლაინ ინსტრუმენტებით
გამდიდრებულ აქტივობებს პროექტების
ფარგლებში.
პროგრამაში დარეგისტრირებული
მასწავლებლების
50 % -მა (საერთო რაოდენობიდან)
გაიუმჯობესა საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები:
პორტალზე მუშაობისას დავალებებს
/ინსტრუქციებს იძლევა უცხოურ ენაზე,
რეგულარულად იყენებს უცხოურ ენას სხვა
ქვეყნის მასწავლებლებთან ურთიერთობისას.
დარეგისტრირებული მასწავლებლების 60%
იყენებს
პროექტებით სწავლებას, მასწავლებელთა 50
ჩართულია მინიმუმ 2 პროექტში.

2.3. პროექტებში ჩართული მასწავლებლების
მზარდი რაოდენობა

დარეგირტირებული მასწავლებლების 80%
ჩართულია აქტიური პროექტებში, 30% ახდენს
პროექტების ინიცირება. 40% აქვს
ნაციონალური პროექტი.

2.4. პროგრამაში ჩართული მასწავლებლების
გაზრდილი რაოდენობა

200 ახალი მასწავლებლის დამატება. ჯამში
პროგრამაში ჩართულია 500 მასწავლებელი.
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 თვინსფეისის მონაცემები.

 ევროპული პროექტების
რაოდენობა
 eTwinning-ის პორტალზე
პროექტებში უცხო ენაზე
შესრულებული
დავალებები რაოდენობა

 პროექტებში
მონაწილე
მასწავლებლების
რაოდენობა.
 ელექტრონული პორტალის
მონაცემები
 პროექტის
ფარგლებში
განხორციელებული
აქტივობების რაოდენობა .
 პროგრამის
ელექტრონული
პორტალის მონაცემები
 Twinspace-ზე
მასწავლებლების
ნამუშევრები
 პროგრამის
ელექტრონული
პორტალის მონაცემები

2.5. პროექტების ხარისხის გაუმჯობესება.

10% გაზრდილი მაჩვენებელი ეროვნულ
ხარისხის ნიშანზე.

შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
3.1. მასწავლებელთა რეგისტრაციისთვის
მასწავლებლის სახლის ვებ გვერდზე
შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება
განთავსებულია განაცხადი რეგისტრაციის
შესახებ. შერჩეულია 200 ახალი მასწავლებელი.

3.2 პროგრამაში ჩართული
მასწავლებლებისთვის საინფორმაციო
შეხვედრების/
ტრენინგების/ვორქშოფების/კონფერენციის
შეთავაზება

პროგრამაში ახლად დარეგისტრირებული
მასწავლებლების 90% გავლილი აქვს
შეთავაზებული ტრენინგ მოდულები.
პროგრამაში ჩართული მასწავლებლების
საერთო რაოდენობიდან 50%
გადამზადებულია მათთვის საინტერესო
თემატიკის მიხედვით, 30 % ესწრება
პროგარამის ფარგლებში დაგეგმი
კონფერენციებს

3.3 საერთაშორი პრაქტიკის გაზიარების
მიზნით მასწავლებლების მივლინენა ევროპის
სხვადასხვა ქვეყანაში
3.4. პროგრამის ცნობადობის გაზრდა

15 მასწავლებელი მივლინებულია ევროპის
სხვადასხვა ქვეყანაში კონფერენციებზე,
სემინარებზე მონაწილეობის მისაღებად.
პროგრამის შესახებ ინფორმაციის გაზიარების
მიზნით ვიზიტი საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონში ვიზიტი. 5 საინფორმაციო ტიპის
შეხვედრა საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონში. თითოეულ შეხვედრას ესწრება 50
მასწავლებელი.
ინფორმაციის განთავსება ცენტრი ვებ
გვერდზე.
ვიდეო სიუჟეტების მომზადება.

პროგრამის მეთოდოლოგია
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 პროგრამის
ელექტრონული
პორტალის მონაცემები
ვებ-გვერდებზე
განთავსებული
განცხადებები
დარეგისტრირებულ პირთა
ბაზა.
პორტალის მონაცემები
გავლილი ტრენინგკურსების შეფასება;
მასწავლებლების მიერ
ითვინინგის პორტალზე
განთავსებული ახალი
პროექტები და პროექტის
ფარგლებში შესრულებული
აქტივობების
მრავალფეროვნება
დასწრების ფურცლები
კოორდინატორის ანგარიში
მივლინეის ანგარიში
შეხვედრაზე დამსწრე
მასწავლებლების
რაოდენობა.

 პროგრამაში ჩართული სკოლის წარმომადგენლებისთვის საჭიროებებიდან ( მასწავლებელთა მიერ შევსებული კითხვარების საფუძველზე გამოკვეთილი
საკითხების ანალიზი) გამომდინარე საინფორმაციო შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების ორგანიზება;
 გამოცდილების გაზიარების მიზნით რეგიონალური და წლიური კონფერენციის დაგეგმვა და განხორციელება;
 წარმატებული პრაქტიკის მქონე მასწავლებლების სტაჟირების მიზნით უცხოეთში განხორციელებულ კონფერენციებზე მივლინება;
 პროგრამის პოპულარიზების მიზნით სკოლებში ვიზიტი
 პროგრამაში ჩართული მხარეებისთვის საინფორმაციო მასალების მომზადება;
 პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ეროვნული პროექტების ხარისხის შეფასების სისტემის მომზადება და დანერგვა;
 რეგიონალური დონეზე ტრენინგებისა და კონსულტაციების განხორციელების მიზნით ელჩების (ambassador) სისტემის ჩამოყალიბება, შერჩევა და
ტრენინგების პროცესის განხორციელება.
 მჭიდრო თანამშრომლობა მეზობელი ქვეყნების პარტნიორ სააგანტოებთან საერთაშორისო კონფერენციების/სემინარების ერთობლივი მომზადებისა და
მასში მონაწილების მიღების მიზნით.
დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
განათლების, აუდიოვიზუალური
და კულტურის აღმასრულებელ
სააგენტო, რომელიც მოქმედებს
ევროკომისიის უფლებამოსილების
დელეგირების საფუძველზე.

ინტერესი
ქართველ მასწავლებელთა ევროპის
სხვადასხვა ქვეყნის
მასწავლებლებთან დამეგობრების
ხელშეწყობა.

მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის
სხვადასხვა სამსახურები

სამოქმედო გეგმით გაწერილი
აქტივობების კოორდინირებული
დაგეგმვა და განხორციელება.

ურთიერთობის მექანიზმი
საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება
პროგრამის წარმომადგენლებთან. ონლაინ
შეხვედრების, სემინარების და პროფესიული
განვითარების ვორქშოფების დაგეგმვა
პროგრამის მენეჯერებისთვის.
ელექტრონული ფოსტით მიმოწერა.
საინფორმაცია შეხვედრები

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
დონორი ორგანიზაციიდან
დაფინანსების შეწყვეტა

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
დაბალი

მართვის მექანიზმი
ეფექტური კომუნიკაცია. დეტალური და სწორი
ინფორმაციის დროული მიწოდება.
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ღონისძიებები
1

ღონისძიებების შედეგების ინდიკატორები

პასუხისმგებელი

(Deliverables)

პირი

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3

კვარტალი

კვარტალი

კვარტალი

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

შუალედური შედეგი: დარეგისტრირებული მასწავლებლების 70% ჩართულია ევროპელი კოლეგების მიერ შეთავაზებულ პროექტებში, 30 %

ახდენს პროექტების ინიცირებას, 40 % აქვს ნაციონალური პროექტი.
1.1

კვარტალი

პორტალზე
რეგისტრირებული
მასწავლებლებთა ტრენინგი
შესაბამისი ტრენინგ
მოდულის მიხედვით.
მასწავლებელთა აქტივობის
მონიტორინგი და შეფასება
პორტალზე, პასიურების
გამოვლენა და ახალი
ნაკადით ჩანაცვლება.
პროგრამის შესახებ
ცნობადობის გაზრდა

პროგრამაში ჩართულ მასწავლებელთა
80% დატრენინგებულია პროგრამის
ფარგლებში შექმნილი სხვადასხვა
ტრენინგმოდულის მიხედვით

გამოცხადებულია რეგისტრაცია,
განსაზღვრულის შეფასების
კრიტერიუმები. შერჩეულია
მასწავლებელთა შესაბამისი რაოდენობა
(200 ახალი მასწავლებელი)
სკოლებში ვიზიტის ორგანიზება. 5
შეხვედრა საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონში. პროგრამის შესახებ
ინფორმაცია მიეწოდა 500 მასწავლებელს.
შუალედური შედეგი: მასწავლებლებს შორის გამოცდილების გაზიარება
გამოცდილების გაზიარების კონფერენციას ესწრება პროგრამაში
მიზნით რეგიონალური
ჩართული მასწავლებლები, თითოეული
კონფერენციის დაგეგმვა და კონფერენციას 80 მასწავლებელი
განხორციელება;
საერთაშორი
მასწავლებელთა მივლინებისათვის
კონფერენციებსა და
საჭირო ღონისძიებების გატარება. 15
სემინარებზე
მასწავლებელი მივლინებულია ევროპი
მასწავლებელთა
სხვადასხვა ქვეყანაში სემინარებსა და
მივლინება.
კონფერენციებში მონაწილეობის
მისაღებად.
კონტაქტური სემინარის
ევროპელ კოლეგებთან თანამშრომლობის
ორგანიზება
ხელშეწყობის მიზნით ოარგანიზებულია
კონტაქტური სემინარი. რომელსაც
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პროგრამა
ითვინინგის
კოორდინატორი
ტრენერების
ანგარიშები
პროგრამის
კოორდინატორი

პროგრამა
ითვინინგის
კოორდინატორი

პროგრამის
კოორდინატორი

პროგრამის
კოორდნატორის
ანგარიში.
მასწავლებლის
ანგარიში
ითვინინგის
გუნდი

12

3

დაესწრო 100 მასწავლებელი, მათგან 50
ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან.
შუალედური შედეგი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების ხარისხის შეფასების სისტემის მომზადება და დანერგვა

3.1

ხარისხის ნიშანზე
წარდგენილი პროექტების
რაოდენობა

3.2

საუკეთესო პრაქტიკის
მქონე მასწავლებლების
გამოვლენა და
დაჯილდოვება.

პროგრამის ჯგუფის მიერ ხდება
პროექტების შეფასება და ხარისხის
ნიშნის მინიჭება. მინიმუმ 20 ეროვნული
ხარისხის ნიშანი.
პროგრამასთან თანამშრომლობის
პროცესში 5 აქტიური მასწავლებლის
გამოვლენა და დაჯილდოება.
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პროგრამა
ითვინინგის
კოორდინატორი
პროგრამის
კოორდინატორი

3.2
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის
ხელშეწყობის პროგრამა
ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში ჩართული პირები

2017 წ.
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი ----------- წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წ.
1,065,000 ლარი
მონიტორინგის მიმართულების მენეჯერი, მიმართულების მენეჯერები, ტექნიკური
უზრუნველყოფის მიმართულების მენეჯერი, მიმართულების კოორდინატორები

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის თანახმად, სკოლის ბაზაზე შეიქმნა თვისობრივად
ახალი ერთეულები. ესენია: მასწავლებლის შეფასების ჯგუფი, რომლის ფუნქციაა თითოეული მასწავლებლის მიერ განხორციელებული საქმიანობების
შეფასება და მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინსტიტუტი, რომლის მიზანია ასევე თითოეული მასწავლებლის პროფესიულ
განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა და მისი პროგრესის შეფასება. ინერგება მასწავლებელთა შეფასების სრულიად ახალი სისტემა, იცვლება სკოლის მუშაობის
სპეციფიკა, სასკოლო კულტურა, მრავალფეროვანი ხდება მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის შესაძლებლობები.
მასწავლებელთა შეფასების ახალი სისტემა დღემდე სრულყოფილად არ ამუშავებულა, რადგან მასწავლებლებს არ მიეცათ საშუალება, გაევლოთ საგაკვეთილო
დაკვირვებები. ასევე მასწავლებლების დიდი ნაწილის აზრით, აქტივობების არსებული ჩამონათვალი სრულად არ ასახავს მათ პრაქტიკას და, შესაბამისად, არ
აძლევს მათ საშუალებას, მრავალმხრივად წარმოაჩინონ და დაადასტურონ საკუთარი კომპეტენციები.
გარდა ამისა, 2015-2016 სასწავლო წელი მიჩნეული იყო სქემის საპილოტე წლად. პილოტირების ფარგლებში ჩატარებული კვლევებისა და მონიტორინგის,
ტრენინგების ექსპერტების, ასევე განათლების სამინისტოდან მიღებული უკუკავშირის ანალიზისა და სქემის სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილების
საფუძველზე პირვანდელ დოკუმენტში შევიდა რამდენიმე ძირეული ცვლილება, რაც უპირველესად აისახა მასწავლებელთა საქმიანობის შეფასების
სისტემაზე და მათი კარიერული წინსვლის გზებსა და საშუალებებზე, კერძოდ: მასწავლებლებს მიეცათ უფრო ფართო არჩევანი აქტივობებისა, რომელთა
საშუალებითაც ისინი შეძლებენ დააგროვონ კრედიტქულები და მოიპოვონ უფრო მაღალი სტატუსი. ასევე, შიდა სასკოლო შეფასებაში კიდევ უფრო
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გამოიკვეთა განმავითარებელი, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების მხარდამჭერი ფუნქცია. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე,
მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს სკოლების თანმიმდევრული და ეფექტური მხარდაჭერა სქემის დანერგვის პროცესის შეუფერხებლად და სწორად წარმართვის
უზრუნველსაყოფად.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასწავლებლის შეფასების ჯგუფების გადამზადება, დამხმარე რესურსებისა და შეფასების ინსტრუმენტების შექმნა
და დახვეწა სკოლების ადმინისტრაციისა და მასწავლებლებისთვის, ასევ შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის შემუშავება. სქემის დანერგვის პროცესის
მიმდინარე მონიტორინგის გზით კვლავ გაგრძელდება სქემით გათვალისწინებული პროცესების შეფასება და მათი გაუმჯობესების მიზნით საჭირო
გადაწყვეტილებების მიღება.
შიდასასკოლო შეფასების პროცესის გამჭვირვალობის და ობიექტურობის უზრუნველსაყოფად მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრი განახორციელებს მასწავლებლის შიდა შეფასების პროცესის მონიტორინგს. მონიტორინგის პროცესის ეფექტურად წარმართვაში მნიშვნელოვანი
ადგილი ექნება განათლების მართვის ელექტრონულ სისტემაში მასწავლებლების მიერ განთავსებული სტატუსის შესაბამისი აქტივობების დოკუმენტაციის
და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მიერ ატვირთული დოკუმენტების შეფასების რევიზიას.

საჭიროების შემთხვევაში, მონიტორინგის მიზნით

განხორციელდება ვიზიტები ზოგადსაგანამანთლებლო დაწესებულებებში.
აღნიშნული აქტივობების განხორციელების მიზნით მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის
დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს სამ მიმართულებას, კერძოდ: მასწავლებლის პროფესიული განვითარება, სქემის განხორციელების ხელშეწყობა
და მონიტორინგი, რომელთა მენეჯერები პასუხისმგებლები არიან მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის სქემის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამის მენეჯერის წინაშე.
პროგრამის მიზანია, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების, მისი საქმიანობისა და კომპეტენციების შეფასების სისტემა იყოს პრაქტიკაზე დაფუძნებული,
თანამიმდევრული და ურთიერთთანამშრომლობაზე აგებული.
პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში მისი ბენეფიციარები არიან მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრები (სკოლის დირექტორები
ან/და დირექტორის მოადგილეები, პროფესიული განვითარების ფასილიტატორები, საგნობრივი კათედრების წარმომადგენლები), რომლებიც ზრუნავენ
თითოეული მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე და ახორციელებენ მათი საქმიანობის შეფასებას და საქართველოს ზოგადსაგანამანათლებლო
სკოლების მასწავლებლები.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
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2015 წლის 20 თებერვალს საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემის“ (დადგენილება #68) დანერგვის მიზნით 2015-2016 წლებში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში დაიწყო სკოლის
დირექტორიების (შიდა მონიტორინგი), მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორების (თვითშეფასება), ასევე მასწავლებლის შეფასების
ჯგუფების ეტაპობრივი გადამზადება. ამ მიზნით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა შეარჩია და გადაამზადა კვალიფიციური
ტრენერ-კონსულტანტები. მასწავლებელთა საჭიროებაზე მორგებული მომსახურებისა და სქემის ახალი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად საჭიროა მათი
გადამზადების გაგრძელება.
2017 წელს გაგრძელდება სქემაში ჩართული ყველა საჯარო და კერძო სკოლის მასწავლებლის შეფასების ჯგუფების გადამზადება, რომლებიც
განახორციელებენ შიდა სასკოლო შეფასებას, იზრუნებენ განმავითარებელი შეფასებების გზით მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. შესაბამისად,
მასწავლებელთა საქმიანობა ორიენტირებული იქნება არა მხოლოდ კრედიტქულების დაგროვებაზე, არამედ

სტატუსის შესაბამისი კომპეტენციების

დაუფლებაზე. შედეგად, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების, ასევე მისი საქმიანობისა და კომპეტენციების შეფასების სისტემა იქნება რელევანტური
და თანამიმდევრული. გამომდინარე იქიდან, რომ სქემა ზოგადი განათლების სისტემას სთავაზობს კონცეპტუალურად ახალ მიდგომებს მასწავლებლის
შეფასებისა და კარიერული წინსვლის, ასევე სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების მიმართულებით და ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ ფორმირების
პროცესშია, არსებითია, მოხდეს აღნიშნული პროცესების თანმიმდევრული მხარდაჭერა და მონიტორინგი.
პროგრამის მიზანია სქემის დანერგვის მხარდაჭერა სკოლის ბაზაზე შეფასების სისტემის, ასევე თანამშრომლობითი კულტურის სრულყოფის მიზნით, რაც,
თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას, შედეგად კი - სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას, რაც
განათლების სისტემის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
პროგრამის უშუალო ბენეფიციარები არიან საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგები.
პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრები (მათ შორის, ფასილიტატორები), რომლებიც ზრუნავენ თითოეული
მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე და ახორციელებენ მათი საქმიანობის შეფასებას:
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორები:
ეს არის ახალი ფუნქციის მქონე პირი სკოლაში, რომელსაც ირჩევს სკოლის პედაგოგიური საბჭო და რომელსაც ევალება საკუთარი კოლეგების პროფესიულ
განვითარებაზე ზრუნვა მათი საჭიროებების გამოვლენის, შეფასებისა და მუდმივი კონსულტირების გზით. ამასთანავე, ფასილიტატორი არის მასწავლებლის
შეფასების ჯგუფის წევრი, რომელიც აკვირდება და სტანდარტიზებული რუბრიკით აფასებს მათ მიერ ჩატარებულ გაკვეთილებს, პროფესიულ საქაღალდეს,
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აძლევს მათ განმავითარებელ შეფასებას და მონაწილეობას იღებს კრედიტქულების, ასევე სტატუსის მინიჭების ან შენარჩუნების შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებაში.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დირექტორები:
გარდა იმისა, რომ ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორი არის მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელი, მის ფუნქციამოვალეობებში შედის ასევე სქემით გათვალისწინებული პროცესების მართვა, რეგულირება და მონიტორინგის განხორციელება, აგრეთვე, სქემაში ჩართულ
პირთა დროული ინფორმირება ნებისმიერი სიახლის შესახებ.
მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრები:
მასწავლებლის შეფასების ჯგუფი არის ახალი ერთეული, რომელიც სქემის მიხედვით ფუნქციონირებს სკოლის ბაზაზე. მისი ფუნქციაა სკოლაში თითოეული
მასწავლებლის გაკვეთილებზე დაკვირვება და შეფასება სტანდარტიზებული რუბრიკის მიხედვით, ასევე მათ პროფესიულ საქაღალდეში წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის შეფასება ცენტრის დირექტორის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების/რუბრიკების მიხედვით. შეფასების ჯგუფი ერთობლივად იღებს
გადაწყვეტილებას თითოეული მასწავლებელისთვის კრედიტქულების მინიჭების, ასევე მისთვის სტატუსის მინიჭების ან შენარჩუნების შესახებ. შეფასების
ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან: ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორი, რომელიც ამავდროულად არის ჯგუფის ხელმძღვანელი;
დირექტორის მოადგილე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); ასევე არჩეული წევრები - მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორი და
კათედრების წარმომადგენლები.
მასწავლებლები:
„მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში“ ჩაერთო ყველა საჯარო ზოგადსაგანამანათლებლო
დაწესებულების

მასწავლებელი, ასევე იმ კერძოს სკოლების მასწავლებლები, რომელთაც გამოთქვეს სქემაში ჩართვის სურვილი. მათ წარმოდგენილი

დოკუმენტაციის საფუძველზე მიენიჭათ სხვადასხვა სტატუსები. ეს სტატუსებია: პრაქტიკოსი, უფროსი, წამყვანი და მენტორი. უფროსი და წამყვანი
მასწაველებლებისათვის

სქემის მიხედვით, აუცილებელია ყოველწლიურად განახორციელოს აქტივობები, რათა დააგროვოს საკმარისი რაოდენობის

კრედიტქულები არსებული სტატუსის შესანარჩუნებლად. ასევე სქემაში მასწაველებლებისათის განსაზღვრულია სხვადასხვა აქტივობები და
მომდევნო საფეხურზე გადასასვლელად.
პროგრამის ჩარჩო (2017- 2019 წწ)
ინტერვენციის სტრატეგია
პროგრამის მიზანი (Impact)
პროგრამის მიზანია სქემის დანერგვის
მხარდაჭერა სკოლის ბაზაზე შეფასების

შედეგების შესრულების
ინდიკატორები

შესრულების ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები

სქემაში ჩართული ყველა
ზოგადასაგანამანათლებლო

განათლების მართვის
ელექტრონული სისტემა (eSchool);
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მთავარი დაშვებები

გზები

სისტემის და თანამშრომლობითი
კულტურის განვითარების გზით, რაც
თავის მხრივ სამომავლოდ ხელს
შეუწყობს მასწავლებელთა პროფესიულ
განვითარებასა და სკოლებში სწავლასწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას.

სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის
გაუმჯობესება მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების, სკოლის
ბაზაზე მასწავლებელთა ღია და
ობიექტური შეფასების სისტემისა და
თანამშრომლობითი კულტურის
განვითარების ხელშემწყობი და სქემის
დანერგვის მხარდამჭერი პროგრამებისა
და აქტივობების საშუალებით

საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcomes)
1. „მასწავლებლობის საქმიანობის
დაწყების, პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის“ სქემა წარმატებით
ხორციელდება საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში.

დაწესებულება ახორციელებს
სქემით გათვალისწინებულ
საქმიანობებს;

მონიტორინგის ანგარიში;

სკოლები და მასწავლებლები
უზრუნველყოფილნი არიან
შესაბამისი რესურსებით,
უტარდებათ საჭიროებაზე
ორიენტირებული ტრენინგები;
დროულად მიეწოდებათ საჭირო
ინფორმაცია;
იქმნება და იხვეწება
საკანონმდებლო ბაზა, რაც ხელს
უწყობს პროცესების სწორად
წარმართვას, სქემის შეუფერხებლად
და წარმატებით დანერგვას
სკოლებში.

დამტკიცებული ტრენინგმოდულები;
შესაბამისი რესურსები
ტრენერთა ანგარიშები;
ტრენინგების შეფასების შედეგები;
დამტკიცებული შეფასების
ინსტრუმენტები.

ცენტრის დირექტორის მიერ
გამოცემული ინდივიდუალურსამართლებრივი აქტები /
ბრძანებები.
მომზადებული წინადადებები
სქემაში და/ან სხვა
მარეგულირებელ დოკუმენტებში
საჭირო ცვლილებების შესახებ;
დადგენილებები სქემის
დოკუმენტებში ცვლილებების
შეტანის შესახებ;

სკოლების 70%-ში შეუფერხებლად
მიმდინარეობს სქემით
გათვალისწინებული პროცესები
განხორციელების პროცეს

განათლების მართვის
ელექტრონული სისტემა (eSchool);
მონიტორინგის ანგარიში;
2016-2017 სასწავლო წლის ბოლოს
მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის
მიერ სქემით განსაზღვრული
სტატუსის შენარჩუნების /
შეცვლის შესახებ მასწავლებელთა

107

პოლიტიკურ-ეკონომიკური
ფაქტორები, ადამიანური და
ფინანსური რესურსების
შემცირება შესაძლოა აისახოს
სქემის ცალკეული
მიმართულებების
განხორციელებაზე.
გამართული ელექტრონული
სისტემა

პროფესიული განვითარების
ეროვნულ ცენტრში
წარმოდგენილი წინადადებები.
შუალედური შედეგები (Outputs)
1.1 მასწავლებლები ახორციელებენ
სქემით და ინდივიდუალური სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებულ საქმიანობებს.

1.2. სკოლებში დანერგილია
მასწავლებლის პროფესიული
საქმიანობის ობიექტური და
გამჭვირვალე შეფასების სისტემა.

სასწავლო წლის ბოლოს
მასწავლებლების 30 %-ს
განხორციელებული აქვს სქემით
გათვალისწინებული აქტივობები
და შეფასების შედეგად დაგროვილი
აქვს ერთი სასწავლო წლის
განმავლობაში სქემით
განსაზღვრული კრედიტქულები
სტატუსის შესაბამისად.

განათლების მართვის
ელექტრონულ სისტემაში
(eSchool) ატვირთული
აქტივობების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია, კრედიტქულები
და ოქმები.

შიდა შეფასების პროცესში
მასწავლებლების მხრიდან
არაობიექტური შეფასების
შესახებ გასაჩივრების
შემთხვევები საერთო შეფასებების
რიცხვის მაქსიმუმ 20%-ს შეადგენს
და ეს მაჩვენებელი წლიდან წლამდე
იკლებს.

განათლების მართვის
ელექტრონულ სისტემაში
(eSchool) განთავსებული
დოკუმენტაცია;

2017 წლისათვის შერჩევითი
მონიტორინგის
შედეგების თანახმად შიდა
და გარე შეფასების
შედეგებს შორის
განსხვავება არაუმეტეს 15 %-ს
შეადგენს და ეს მაჩვენებელი
წლიდან წლამდე იკლებს.

მასწავლებლები გეგმის
მიხედვით ახორციელებენ
სქემით გათვალისწინებულ
აქტივობებს
დირექტორებმა რაციონალურად
დაგეგმეს შიდა სასკოლო
შეფასების პროცესი.
შეფასების ჯგუფები
ადეკვატურად ასრულებენ
საკუთარი სამოქმედო გეგმით
გაწერილ ვალდებულებებს;
შეფასების ჯგუფები
ახორციელებენ ობიექტურ
შეფასებებს

სკოლის შიდა მონიტორინგის
ანგარიშები;
ცენტრის მიერ
განხორციელებული
მონიტორინგის ანგარიშები.
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გამართული ელექტრონული
სისტემა

ელექტრონულ სისტემაში
ვადების დაცვით
განთავსებულია შეფასების
დოკუმენტაცია.
შეფასების ჯგუფების შესაბამისი
კომპეტენციების ობიექტურობა
ხელს შეუწყობს სკოლებში
კონფლიქტური სიტუაციების
არარსებობას.

1.3. გადამზადდნენ სქემაში ჩართული
ყველა სკოლის მასწავლებლის შეფასების
ჯგუფები.

ინფორმირებულია შეფასების
ჯგუფების ყველა წევრი
სტანდარტიზებული
ინსტრუმენტებით მასწავლებლების
მიერ განხორციელებული
საქმიანობების შეფასებაში, ასევე
შეფასების პროცესების სწორად
წარმართვაში.

შეფასების ჯგუფების
ინფორმირების მიზნით
შექმნილი და დამტკიცებული
ტრენინგ-მოდულები;

გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სიტუაციები არ
აფერხებს ტრენინგების
მიმდინარეობას;

ტრენინგების ანგარიშები;
ტრენინგის მონაწილეთა
აღრიცხვის ფურცლები;

ტრენერ-კონსულტანტები
უზრუნველყოფენ ტრენინგების
ხარისხიანად და შეუფერხებლად
ჩატარებას;
არ ხდება შეფასების ჯგუფის
წევრების გადინება, შესაბამისად
გადამზადებულია შეფასების
ჯგუფის ყველა წევრი.

ტრენინგის შეფასების
კითხვარები.

1.4. ცენტრის მიერ დაგეგმილია და
განხორციელდება შიდასასკოლო
შეფასების პროცესის მონიტორინგი.

1.5. გააანალიზდა მონიტორინგის
შედეგები ხარვეზების აღმოფხვრის
მიზნით.

შეფასების ციკლის დასრულების
შემდეგ განხორციელდა შეფასების
ჯგუფების 10%-ის საქმიანობის
მონიტორინგი.

დამტკიცებული მონიტორინგის
გეგმა;

მონიტორინგის შედეგების
საფუძველზე განხორციელდა
შესაბამისი ღონისძიებები,
შემუშავდა რეკომენდაციები.
ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით
შემუშავებული ხარვეზების
აღმოსაფხვრელი მიზნობრივი
ღონისძიებების გეგმა;

მონიტორინგის შედეგების
ანალიზი და სათანადო
რეკომენდაციები

გადამუშავდა ტრენინგ- მოდულები;

გადამუშავებული ტრენინგმოდულები;

ჩატარდა საკონსულტაციო
შეხვედრები;

მონიტორინგის ანგარიში;

მიზნობრივი ღონისძიებების
გეგმა;

კონსულტირების ანგარიშები

შეიქმნა დამხმარე რესურსები
მომზადებული დამხმარე
რესურსები (გზამკვლევები,
ბუკლეტები...)
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შეფასების ჯგუფების მიერ
eschool-ში არასრულყოფილად
და/ან შეცდომით ატვირთული
დოკუმენტაციის ძალიან დიდი
რაოდენობა.

დაუგეგმავი და მოულოდნელი
ცვლილებების განხორცილება
მასწავლებლის საქმიანობის
დაწყების, პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის სქემაში

შემუშავებული რეკომენდაციები
საკანონმდებლო ბაზაში შესატანი
ცვლილებების თაობაზე.
შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები (Inputs)
1.1.1 შიდა შეფასების ინსტრუმენტების
შექმნილია სქემის გადამუშავებული
(რუბრიკების/კრიტერიუმების)
ვერსიით გათვალისწინებული
დამტკიცება
ყველა აქტივობის შეფასები
რუბრიკები / კრიტერიუმები

1.1.2 გარე საგაკვეთილო
დაკვირვებისთვის შეფასების
ინსტრუმენტის ადაპტირება და
პროცესის დაგეგმვა

1.1.3 სქემაში ჩართული სკოლების
შეფასების ჯგუფის წევრების,
გადამზადება საგაკვეთილო
დაკვირვებასა და სხვა აქტივობების
შეფასებაში;

1.1.4 მასწავლებლისთვის
ინდივიდუალური სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებულ

ყველა ინსტრუმენტი შეფასებულია
და საჭიროებისამებრ
განახლებულია 2017 წლის
სექტემბრისთვის.
შემუშავებულია და
დამტკიცებულია გაკვეთილის
შეფასების ინსტრუმენტი, ასევე
მინისტრის მიერ დამტკიცებულია
გარე საგაკვეთილო დაკვირვების
წესი.
შეირჩა და გადამზადდა გარე
დამკვირვებელთა ჯგუფი.

2016-2017 სასწავლო წლის
ბოლოსთვის ტრენინგი გავლილი
აქვს სამიზნე ჯგუფის
უმრავლესობა;
სამიზნე ჯგუფის 70%-მა დაძლია
ტრენინგით გათვალისწინებული
კომპეტენციების ზღვარი;

შექმნილია შესაბამისი ტრენინგ მოდულები, კონსულტირებისათვის
საჭირო დოკუმენტაცია.
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საკანონმდებლო ბაზაში შესატანი
ცვლილებების პაკეტი.
შექმნილი / განახლებული
ინსტრუმენტები

შეფასების ჯგუფებისგან
მიღებულია სათანადო
უკუკავშირი შეფასების
ინსტრუმენტების ვალიდობისა
და საიმედოობის შესახებ;
მონიტორინგის შედეგები
ზუსტად ასახავს შიდა და გარე
დაკვირვების პროცესში
გამოვლენილ ხარვეზებს.

დამტკიცებული რუბრიკა
მინისტრის მიერ დამტკიცებული
გარე საგაკვეთილო დაკვირვების
წესი
შერჩეულ გარე დამკვირვებელთა
რეესტრი;
ტრენერის შეფასების ანგარიშები;

ტრენინგ-მოდულები და
სატრენინგო მასალები შექმნილია
დაგეგმილ ვადებში.

ბრძანება ტრენინგ-მოდულების
დამტკიცების შესახებ;

დროში გაწერილი
მასწავლებელთა
მრავალფეროვანი საჭიროებების
შესაბამისი აქტივობები.

ტრენინგის/კონსულტირების
მონაწილეთა რეესტრი;
ტრენინგების შეფასების ანგარიში;

გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სიტუაციები ხელს არ
უშლის ტრენინგების
მიმდინარეობას;

ტრენინგის პოსტტესტების/კონსულტირების
ანგარიში.

ტრენერ-კონსულტანტთა
კომპეტენცია საკმარისია
ტრენინგების ხარისხიანად და

საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგმოდულების/კონსულტირების და
რესურსების შეთავაზება.
1.2.1 მასწავლებლის პროფესიული
განვითარების ფასილიტატორებისა და
მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის
წევრების საქმიანობების მონიტორინგი
და შეფასება.

შეუფერხებლად ჩატარების
უზრუნველსაყოფად.
2017 წლის პირველ კვარტალში
შემუშავებულია და დამტკიცებული
მონიტორინგის გეგმა და
ინსტრუმენტები;
2017 წლის III-IV კვარტალში
სამიზნე ჯგუფის 10%-ის
საქმიანობების შესახებ
შეგროვებულია ინფორმაცია;

1.3.1.

საჭიროებიდან გამომდინარე,
მასწავლებლის პროფესიული
განვითარების
ფასილიტატორებისა და
მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის
წევრების შემდგომი პროფესიული
მხარდაჭერა.

დამტკიცებული მონიტორინგის
გეგმა და ინსტრუმენტები;
საჭიროებების მიხედვით
იგეგმება და ხორცილედება
სკოლების ბაზებზე ვიზიტები და
ინტერვიუები;
მონიტორინგის სპეციალისტების
ანგარიშები;

შეგროვებული ინფორმაცია
გაანალიზებულია 2017 წლის
დეკემბრისათვის, მომზადებულია
ანგარიში და რეკომენდაციები.
სამიზნე ჯგუფის ყველა წევრს
გაეწია სათანადო მხარდაჭერა:
შეფასების საფუძველზე
გამოვლენილი სუსტი მხარეების
გათვალისწინებით მომზადებულია
და დაგეგმილია დამატებითი
სატრენინგო
პროგრამები/საკონსულტაციო
ვიზიტების ჩატარება და
რესურსების შექმნა;
ჩატარებულია ტრენინგები და
გავრცელებულია რესურსები;
ჩატარებულია საჭიროებაზე
მორგებული კონსულტაციები.
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შიდა შეფასების ჯგუფები
ხარვეზებით ტვირთავენ
დოკუმენტაციას Eschool-ის
ბაზაში, რაც აძნელებს
სრულფასოვანი ინფორმაციის
მოპოვებას.

შეფასებისათვის დადგენილი
ვადების ცვლილება.

მონიტორინგის შედეგების
ანალიზი.

კვლევის შედეგების ანალიზი;
დამტკიცებული ტრენინგმოდულები;

კვლევის შედეგების ანალიზის
საფუძველზე სწორად
გამოკვეთილი
მასწავლებლების/სკოლების
საჭიროებები;

განახლებული რესურსები;
კონსულტირების ანგარიშები.

საჭიროებების გათვალისწინებით
ჩატარებული კონსულტირებები.

1.3.2.

1.3.3.

განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ადმინისტრაციული
ინდ.-სამართლ. აქტით
განსაზღვრული
პროგრამების/პროექტების
ჩამონათვალის განახლება,
რომლებითაც მასწავლებელების
მოიპოვებენ დამატებით
კრედიტქულებს

კერძო სკოლების მხარდაჭერა

განახლებულია
პროგრამების/პროექტების
ჩამონათვალი და თითოეული
მათგანისთვის განსაზღვრულია
კრედიტქულა;

განახლებული ჩამონათვალი
დამტკიცებულია განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის ინდ.სამართლ. აქტით.

ჩატარებულია
ჯგუფური/ინდივიდუალური
საკონსულტაციო შეხვედრები
ყველა დაინტერესებულ კერძო
სკოლასთან „მასწავლებლის
საქმიანობის დაწყების,
პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემაში“
ჩართვასთან დაკავშირებით;

საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის მიერ
გამოქვეყნებული
ადმინისტრაციული
ინიდივიდუალურსამართლებრივი აქტი იმ
პროგრამებისა და პროექტების
დამტკიცების შესახებ,
რომლებითაც მასწავლებლები
მოიპოვებენ დამატებით
კრედიტქულებს.
კონსულტირების ანგარიშები

სკოლების მიერ განსახილველად
წარმოდგენილი მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების/შეფასების
ალტერნატიული სქემები;
კომისიის დასკვნები.

სპეციალური კომისიის მიერ
განხილულ იქნა კერძო სკოლების
მიერ წარმოდგენილი
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების/შეფასების
ალტერნატიული სქემები და
დადგინდა მათი თავსებადობა
„მასწავლებლის საქმიანობის
დაწყების, პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის სქემასთან“
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შეფასდა არსებული/მიმდინარე
პროგრამებისა და პროექტების
საჭიროება და განისაზღვრა
შესაბამისი კრედიტქულები,
რომლებიც მიენიჭება
მასწავლებლებს მათში
მონაწილეობისთვის.

კერძო სკოლები გამოხატავენ
დაინტერესებას, ჩაერთონ
სქემაში, ან შეიმუშაონ და
განსახილველად წარმოადგინონ
ამ სქემასთან თავსებადი
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების/შეფასების
ალტერნატიული სქემები.

გამოვლენილია კერძო სკოლები
(მათ შორის ახლად
დაარსებული), რომელთა
მასწავლებლებიც არ არიან
ჩართულნი სქემაში, ხოლო
სკოლას არ წარმოუდგენია
არსებულ სქემასთანა თავსებადი
მასწავლებელთა პროფესიული

1.4. მონიტორინგის გეგმის შემუშავება და
კონკრეტული ღონისძიებების
განხორციელება.

კონკრეტული ინსტრუმენტების
გამოყენებით დამუშავდა
განათლების მართვის
ელექტრონულ სისტემაში
განთავსებული მონაცემები;

მონიტორინგის ინსტრუმენტები;
მონიტორინგის ჯგუფის მიერ
მომზადებული ანგარიშები.

უზრუნველყოფილია წვდომა
ინტერნეტზე (განსაკუთრებით,
მოშორებით მდებარე,
მაღალმთიანი რეგიონების
სკოლებში);

განხორციელდა ვიზიტები
სკოლებში.

1.5. სკოლების და სხვა დაინტერესებული
პირების ინფორმირება;

განვითარების/შეფასების
ალტერნატიული სქემები.
განათლების მართვის
ელექტრონულ სისტემიდან
ყველა საჭირო ინფორმაციის
მოპოვების შესაძლებლობა;

შექმნილია და სკოლების 100%ისთვის ხელმისაწვდომია სქემის
დამხმარე რესურსები
გაცემულია პასუხები სკოლების
ადმინისტრაციების,
რესურსცენტრების,
მასწავლებლების მიერ დასმულ
კითხვებზე;
საჭიროებიდან გამომდინარე,
ჩატარდა საინფორმაციო და
საკონსულტაციო შეხვედრები
სქემის შესახებ
თბილისში/რეგიონებში;

გზამკვლევი/ საინფორმაციო
ბროშურები

ცენტრის ვებგვერდზე
განთავსებული ინფორმაცია

არ არის შეზღუდული წვდომა
ინტერნეტზე (განსაკუთრებით,
მოშორებით მდებარე,
მაღალმთიანი რეგიონების
სკოლებში);

შეხვედრების ანგარიშები

არ ხდება ინფორმაციის /
რესურსების დროულად
მიწოდების შეფერხება
კლიმატური პირობების გამო
(ეხება მაღალმთიან რეგიონებს)

კონსულტირების ანგარიშები
ჩატარდა კონსულტირებები
ცენტრის თანამშრომლები
სისტემატურად თანამშრომლობენ
მედიასთან;
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სკოლები თანამშრომლობენ
მონიტორინგის ჯგუფებთან.
მასწავლებლები მთელი
საქართველოს მასშტაბით
ეცნობიან მიმდინარე სიახლეებს
სქემის შესახებ.

ბეჭდური და ელექტრონული
სახით გამოქვეყნებული
სტატიები, ინტერვიუები.

პროგრამის მეთოდოლოგია







პირდაპირი კომუნიკაცია ბენეფიციარებთან;
წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიებების ეტაპობრივად გატარება;
გამოვლენილ საჭიროებებზე სწრაფი რეაგირება;
მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მუშაობის მონიტორინგი;
ტრენინგ-მოდულების, რესურსების და იურიდიული დოკუმენტაციის შემუშავება.
რეკომენდაციების შემუშავება.

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრი

განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემა

განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი

არასამთავრობო / საერთაშორისო
ორგანიზაციები, საგნობრივი
ასოციაციები;

ინტერესი
 „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის“
შეუფერხებლად და წარმატებით დანერგვა სკოლებში
 თანამშრომლობა საგაკვეთილო შეფასების ინსტრუმენტის
დანერგვაში;
 ერთიანი სისტემის ფარგლებში პროფესიაში
შემსვლელთათვის და პრაქტიკოს მასწავლებელთათვის
საგნობრივი და პროფესიული უნარების კომპეტენციების
დადასტურება.
 სქემის ელექტრონული მხარდაჭერა;
 ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა და მართვა.






თანამშრომლობა
პროგრამების აკრედიტაციის სისტემის შემუშავება და
ამოქმედება
განახლებული ინფორმაციის მიღება სქემის შესახებ;
ჩართულობა სქემასთან დაკავშირებული
გადაწყვეტილებების მიღებისას;
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ურთიერთობის მექანიზმი
 კოორდინირებული მუშაობა
შესაბამის პირებთან /
სტრუქტურულ ერთეულებთან.
 მუდმივი კოორდინაცია შესაბამის
პირებთან / სტრუქტურულ
ერთეულებთან;
 შეხვედრები.










მუდმივი კოორდინაცია შესაბამის
პირებთან / სტრუქტურულ
ერთეულებთან;
შეხვედრები.
კოორდინირებული მუშაობა
შესაბამის პირებთან /
სტრუქტურულ ერთეულებთან;
შეხვედრები.
საინფორმაციო შეხვედრები;
სამუშაო შეხვედრები.

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებები



ზოგადსაგანამანათლებლო
დაწესებულების მასწავლებელი






ზოგადსაგანამანათლებლო
დაწესებულების ადმინისტრაცია











მასწავლებლის პროფესიული
განვითარების ფასილიტატორი

მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის
წევრები



სქემით გათვალისწინებული ერთიანი სისტემის ფარგლებში
შესაბამისი კადრების მომზადებასთან დაკავშირებულ
საკითხებთან დაკავშირებულ საკითხებზე თანამშრომლობა.
თვითშეფასება და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე
ზრუნვა;
სქემით გათვალისწინებული აქტივობების წარმატებით
განხორციელება;
კარიერული წინსვლა.
სწავლება-სწავლის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით
მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა
სქემით გათვალისწინებული პროცესების სწორად დაგეგმვა
და წარმართვა;
შეფასების სტანდარტიზებული ინსტრუმენტების
კვალიფიციურად გამოყენება და მასწავლებელთა
ობიექტური შეფასება
მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;
მასწავლების საქმიანობის შეფასებაში მონაწილეობა;
საკუთარი პროფესიული განვითარებაზე ზრუნვა;
საქმიანობის სწორად დაგეგმვა და წარმართვა.
შიდა სასკოლო შეფასების ხარისხიანად წარმოება
შეფასების სტანდარტიზებული ინსტრუმენტების
კვალიფიციურად გამოყენება
მასწავლებლის ობიექტური შეფასება



სამუშაო შეხვედრები











ტრენინგები
შეხვედრები
კონსულტაციები
რესურსებით უზრუნველყოფა
eschool -ის პროგრამა
ტრენინგები
შეხვედრები
კონსულტაციები
რესურსებით უზრუნველყოფა











ტრენინგები
შეხვედრები
კონსულტაციები
რესურსებით უზრუნველყოფა
ტრენინგები
შეხვედრები
კონსულტაციები
რესურსებით უზრუნველყოფა
eschool -ის პროგრამა

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
გარე ფაქტორები (შეფერხებები დაფინანსებაში, პოლიტიკური ცვლილებები)
მასწავლებელთა უარყოფითი განწყობა სქემის მიმართ

შიდა შეფასების პროცესების ფორმალიზება / ფალსიფიკაცია

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
მაღალი
საშუალო

მაღალი
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მართვის მექანიზმი
სკოლებისთვის/მასწავლებლებისთვის
დროული და საჭირო ინფორმაციის
მიწოდება / საინფორმაციო კამპანია
შეფასების ჯგუფების სათანადოდ
გადამზადება

პროფესიაში შემომსვლელი მასწავლებლების დეფიციტი

მაღალი

პრაქტიკოსი მასწავლებელების დაბალი აქტივობა

მაღალი

სკოლის დირექციის მიერ პროცესების არსათანადოდ მართვა /
დოკუმენტაციის არასწორად წარმოება

შესაბამისი საკანონმდებლო
ცვლილება
დროული, ქმედითი ღონისძიებების
დაგეგმვა პროფესიაში
შემომსვლელთათვის
eschool -ში განთავსებული
დოკუმენტების შემოწმების შედეგად
დროული რეაგირება და
რეკომენდაციების მიცემა
სისტემატური კონტროლი eschool -ში
განთვასებული დოკუმენტების
ატვირთვაზე და დროული რეაგირება
შეფასების ჯგუფის ყველა წევრის
შესაბამისი გადამზადების პროცესის
უზრუნველყოფა, სისუსტეების
დროული გამოვლენა და შსაბამისი
რეაგირება.
შეფასების დოკუმენტაციის 10% ის
სისტემატური რევიზია და დროული
რეკომენდაციების მიწოდება

საშუალო

მასწავლებლის მიერ eschool ში დოკუმენტაციის ატვირთვა შეცდომით

მაღალი

შეფასების ჯგუფის არასაკმარისი კომპეტენცია

საშუალო

შეფასების ჯგუფის არაობიექტური შეფასებები

საშუალო

პროგრამის 2017წლის სამოქმედო გეგმა
პასუხისმგებელი პირი

ღონისძიებების შედეგების
ღონისძიებები

კვარტალი
1

ინდიკატორები (Deliverables)
1

1

შუალედური შედეგი: პროფესიული მხარდაჭერა

1.1

სქემის მხარდამჭერი რესურსების
შექმნა / განვითარება
სქემის განხორციელების
ხელშემწყობი რესურსების
შინაარსის განსაზღვრა და მათი
შექმნა/ გადამუშავება

1.2

კვარტალი

შექმნილი და გადამუშავებული
სქემის მხარდამჭერი რესურსები
განისაზღვრა და გადამუშავდა სქემის
განხორციელების ხელშემწყობი
რესურსების თემატიკა და შინააარსი
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მიმართულების
მენეჯერი
მიმართულების
მენეჯერი

2

კვარტალი

2
3

4

5

კვარტალი

3
6

7

8

4
9

10

11

12

1.3

1.4

1.5

2
2.1

2.2

მიმდინარე მონიტორინგის
მონიტორინგის შედეგების ანალიზის
შედეგები ანალიზის
საფუძველზე დაიგეგმა შესაბამისი
საფუძველზე შესაბამისი
ღონისძიებები
ღონისძიებების დაგეგმვა
კვლევების შედეგების
კვლევების შედეგების საფუძველზე
საფუძველზე რეკომენდაციების
შემუშავდა რეკომენდაციები და
შემუშავება / ინსრტუმენტების
გადამუშავდა ინსრტუმენტები
გადამუშავება
შიდა და გარე საგაკვეთილო
გაანალიზდა შიდა და გარე
დაკვირვებების პროცესის და
საგაკვეთილო დაკვირვებების
შედეგების ანალიზი
პროცესი და შედეგები
შუალედური შედეგი: პროცესების მონიტორინგი
მონიტორინგის გეგმის
შემუშავებული და დამტკიცებული
შემუშავება
მნიტორინგის გეგმა
სკოლების შეფასების ჯგუფების
საქმიანობის მონიტორინგი

განხორციელდა შეფასების ციკლის
დასრულების შემდეგ
განსაზღვრული რაოდენობის

მიმართულების
მენეჯერი

მიმართულების
მენეჯერი

მიმართულების
მენეჯერი

მონიტორინგის
მიმართულების
მენეჯერი
მონიტორინგის
მიმართულების
მენეჯერი

სკოლის შეფასების ჯგუფების
საქმიანობის მონიტორინგი.
2.3

3

მომზადებულია შეფასების ჯგუფების
საქმიანობის მონიტორინგის
ანგარიში
მონიტორინგის შედეგების
მონიტორინგის შედეგების
საფუძველზე რეკომენდაციეის
საფუძველზე შემუშავდა
მომზადება
რეკომენდაციები.
შუალედური შედეგი: ტექნიკური უზრუნველყოფა

3.1

სქემის დანერგვის ხელშემწყობი

2.4

მონიტორინგის ანგარიში

ღონისძიებების (ტრენინგები,
კონსულტაციები) ორგანიზება.

დაგეგმილია სქემის დანერგვის
ხელშემწყობი ღონისძიებები
(ტრენინგები და კონსუტაციები)

მონიტორინგის
მიმართულების
მენეჯერი
მონიტორინგის
მიმართულების
მენეჯერი
ტექნიკური
უზრუნველყოფის
მიმართულების
მენეჯერი
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3.2

სამიზნე ჯგუფებთან შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება

განხორციელებულია სამიზნე
ჯგუფებთან შესაბამისი
ღონისძიებები

3.3

განსახორციელებული
ღონისძიებების შესაბამისი
დოკუმენტაციის შეგროვება და
ანალიზი.
მასწავლებლებისათვის სქემით
გათვალისწინებული სტატუსების
მისანიჭებლად საჭირო
დოკუმენტაციის წარმოება

შეგროვებული და გაანალიზებული
დოკუმენტაცია

3.4

მომზადებულია
მასწავლებლებისათვის სქემით
გათვალისწინებული სტატუსების
მისანიჭებლად საჭირო
დოკუმენტაცია
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ტექნიკური
უზრუნველყოფის
მიმართულების
მენეჯერი
ტექნიკური
უზრუნველყოფის
მიმართულების
მენეჯერი
ტექნიკური
უზრუნველყოფის
მიმართულების
მენეჯერი

4. სტრატეგიული დაგეგმვისა და ანალიზის სამსახური
4.1

სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის პროგრამა

ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა

2015 წ.
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი ----------- წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
მიმდინარე წელი

2017 წ.

პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში ჩართული პირები

150,000 ლარი
მენეჯერი, 2 მკვლევარი, კვლევებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის პროგრამის დანიშნულებაა ცენტრის საქმიანობების ეფექტურობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა. პროგრამის
ფუნქციებში შედის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმების შემუშვება, ცენტრის მიერ განხორციელებული საქმიანობების შეფასება, ცენტრის წლიური ანგარიშის
მომზადება, კვლევების განხორციელება და ცენტრის სისტემური მუშაობის უზრუნველყოფა.
პროგრამის მიზანია ცენტრის საქმიანობის შედეგების ეფექტურობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა კვლევების ორგანიზებით, სტრატეგიული დაგეგმვისა და
შეფასების პროცესის წარმართვითა და ხარისხის მართვის სხვადასხვა ღონისძიებით. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცენტრის ხელმძღვანელობასთან
და სხვა სამსახურებთან თანამშრომლობით პოლიტიკის ფორმირებისა და სტრატეგიული დაგეგმვისთვის მნიშნელოვანი კვლევების საჭიროებათა
იდენტიფიცირება, კვლევების ტექნიკური დავალების შემუშავება და ჩატარების უზრუნველყოფა, პროგრამების შედეგიანობის შეფასება, ცენტრის მუშაობის
ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება და სტრატეგიული გეგმის მიმდინარეობის მონიტორინგი.
სამსახურის

ერთ-ერთი

იდენტიფიცირება

და

მიმართულებაა
მათთან

ცენტრისათვის

ურთიერთობის

სტრატეგიულად

დამყარება.

ადგილობრივ

ურთიერთთანამშრომლობა.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
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მნიშვნელოვანი
და

საერთაშორისო

საერთაშორისო

დონორ

პარტნიორებისა
ორგანიზაციებთან

და

ორგანიზაციების

კოორდინირებული

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმიანობის დაგეგმვისა და ეფექტური განხორციელებისათვის აუცილებელია ამ
საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების ინფორმაციასა და მონაცემებზე დაფუძნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრის საქმიანობა არ იქნება
სისტემური ხასიათის და შედეგზე ორიენტირებული, რაც თავის მხრივ ხელს შეუშლის განათლების ეროვნულ პოლიტიკის განხორციელებაში ცენტრის
სისტემურ მონაწილეობას.
ცენტრის

საქმიანობის

შედეგების

ეფექტურობისა

და

ხარისხის

უზრუნველსაყოფად

აუცილებელია

კვლევების

ჩატარება,

რაც

დაეხმარება

ცენტრსპრობლემების იდენტიფიცირებაში. კვლევების შედეგად მოპოვებული მონაცემები ცენტრისთვის წარმოადგენს ინფორმირებული გადაწყვეტილების
მიღების და სამომავლო საქმიანობების დაგეგმვის საფუძველს. გარდა ამისა, ხარისხის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ნაწილია მონიტორინგი და შეფასების
სტანდარტიზებული პროცედურების სისტემის სრულყოფა, კვლევების განხორციელების სტანდარტიზებული პროცედურების დანერგვა.
სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის პროგრამის ერთ-ერთი მიზანია ცენტრისთვის პარტნიორთა ქსელის გაფართოება. მნიშნელოვანია ამ მხრივ
საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან და დონორებთან კონტაქტის დამყარება და თანამშრომლობა.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა



ცენტრის მიერ განხორციელებული პროგრამებისა და სერვისების სამიზნე ჯგუფი / ბენეფიციარები.
საერთაშორისო და ადგილობრივი საგანმანათლებლო ინსტიტუციები.

პროგრამის ჩარჩო (2017-2019წწ)
ინტერვენციის სტრატეგია
მიზანი
ცენტრი ახორციელებს
მიზანმიმართულ და ეფექტიან
განათლების პოლიტიკას,
სტრატეგიული დაგეგმვისა და
შეფასების პროცესის წარმართვითა და
ხარისხის მართვის სხვადასხვა
ღონისძიების გატარებით.
საბოლოო შედეგ(ებ)ი

შედეგების შესრულების
ინდიკატორები
ცენტრის საქმიანობა შედეგზე
ორიენტირებულია და
მორგებულია სამიზნე ჯგუფების
საჭიროებებს.

შესრულების ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები
სქემის მონიტორინგის
შედეგები;
ცენტრის საქმიანობის
ყოველწლიური ანგარიშები;
დამტკიცებული
დოკუმენტები.
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მთავარი დაშვებები

უზრუნველყოფილია ცენტრის
საქმიანობის შედეგების ეფექტურობა
და ხარისხი

განხორციელებულია
ყოველწლიური გეგმით
გათვალისწინებული კვლევები
(საჭიროებებიდან გამომდინარე
წლიწადში 5-6 კვლევის
ჩატარება).

ჩატარებული კვლევების
ანგარიშები.
შემუშავებული ხარისხის
მართვის დოკუმენტი.
ცენტრის წლიური ანგარიშები.

ცენტრის პროგრამები
სისტემურად დაგეგმილია და
ხორციელდება დადგენილი
პროცედურების მიხედვით.

ანგარიშები შიდა აუდიტის
რეკომენდაციების
შესრულებაზე.

საკვლევი საკითხების იდენტიფიცირება
ხდება სწორედ.
კვლევების ჩატარების პროცედურა
გამართულია.
სამუშაო პროცედურები და პროცესების
მეთოდოლოგია გამართულია;
პროგრამები დაგეგმილია და
ხორციელდება პროცედურების
რეგულაცებთან შესაბამისობაში,
ხორციელდება დაგეგმილ ვადებში.

2016-2019 წლის სტრატეგიული
გეგმით გათვალისწინებული 2017
წლის ამოცანების 90%
შესრულებულია.
შუალედური შედეგები
ცენტრის საჭიროებებიდან
გამომდინარე იდენტიფიცირებულია
და ჩატარებულია კვლევები

ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები და
მეთოდოლოგია დადგენლია

წელიწადში საშუალოდ
ჩატარებულია 5-6 კვლევა.

2017 წელს განახლებული და
დამტკიცებულია სამუშაო
პროცესებისა და პროცედურების
სახლემძღვანელო.
შემუშავებულია ცენტრის
წლიური სამოქმედო გეგმები
(2017 – 2019 წწ.)

კვლევების პროგრამები,
გეგმები და სხვა
დოკუმენტაცია (კვლევის
ტექნიკური ანგარიში,
კვლევის პროცესში შექმნილი
დოკუმენტები და მასალა
(კითხვარები, ტრანსკრიპტები,
აუდიო/ვიდეო ჩანაწერები
ა.შ.კვლევის საბოლოო
ანგარიში)
ბრძანება სახელმძღვანელოს
დამტკიცების თაობაზე.
პროგრამების მონიტორინგის
გეგმები.
სამოქმედო გეგმები.
წლიური ანგარიშები.
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გარე კვლევების შემთხვევაში ვადების
დაცვა.

სახელმძღვანელოს აქტიურად იყენებენ
პროგრამის
დაგეგმვისას/განხორციელებისას.

ცენტრს შემუშავებული აქვს ერთიანი
მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა

მომზადებულია წლიური
ანგარიშები და რეკომენდაციები
(2017 – 2019 წწ.)
2017 წლის ივლისისთვის
განახლებულია შეფასებისა და
მონიტორინგის მეთოდოლოგია.

ამ მეთოლოგიის მიხედვით
მიმდინარეობს პრგრამების
მონიტორინგი და შეფასება.
ცენტრი თანამშრომმლობს
2019 წლისათვის 30 % - ით
საერთაშორისო პარტნიორებთან და
გაზრდილია ცენტრის
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა საერთაშორისო
პარტნიორებთან
(2017 წ. 20 საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
ორგანიზაცია).
შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები
კვლევების განხორციელება
იდენტიფიცირებულია
საჭიროებებზე მორგებული
საკვლევი თემები;
ყოველწლიურად ჩატარებულია
5 – 6 კვლევა;
სამოქმედო გეგმების შემუშავება
შემუშევებულია ყოველწლიური
სამოქმედო გეგმა
პროგრამების შეფასება და
ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს
რეკომენდაციების მომზადება
მომზადებულია ცენტრის
პროგრამების შეფასების
ანგარიშები და მომზდებულია
რეკომენდაციები;
წლიური ანგარიშების მომზადება
მომზადებულია წლიური
ანგარიშები
თანამშრომლობითი ურთიერთობების
2019 წლისათვის , 2016 წელთან
დამყარება პარტნიორ
შედარებით, ცენტრის
ორგანიზაციებთან
დამეგობრებული საერთაშორისო

შექმნილი მონიტორინგის
ინსტრუმენტები.
მონიტორინგის ანგარიშები.
წლიური ანგარიში.
პროგრამების ეფექტიანობის
შეფასება.
ცენტრსა და საერთაშორისო
პარტნიორებს შორის
გაფორმებული
ხელშეკრულება და
მემორანდუმები.

საჭიროებების ანალიზი;
გამოკვლევის პროგრამა;
კვლევის ანგარიშები;

დამტკიცებული სამოქმედო
გეგმები;
პროგრამების შეფასების
ანგარიშები;

დამტკიცებული წლიური
ანგარიშის ფორმა;
ხელშეკრულება;
მემორანდუმი;
სარეთააშორისო
ღონისძიებებში მონაწილობის
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პროცესში ჩართული მხარეები
ეფექტურად თანამშრომლობენ
მონიტორინგის და შეფასების სისტემის
დაგეგმვის პროცესში.
მონიტორინგის პროცესი გამართულად
მუშაობს.

ორგანზიაციების რაოდენობა
გაზრდილია 30% - ით.

დამადასტურებელი
დოკუმენტები.

პროგრამის მეთოდოლოგია
კვლევები - პროგრამა ახორციელებს ორი ტიპის კვლევებს - შიდა და გარე. შიდა კვლევებს პროგრამა ახორციელებს ორგანიზაციის შიდა რესურსებით სატრატეგიული დაგეგმვის და ანალიზის სამსახურის შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომლების მეშვეობით. გარე კვლევებს ცენტრი ახორციელებს გარე
ექსპერტების ან კვლევითი ორგანიზაციების დახმარებით. კვლევითი პროექტების ციკლი სამ ძირითად ფაზად იყოფა: მოსამზადებელი ფაზა, კვლევის
განხორციელების ფაზა, ანგარიშის შემუშავების ფაზა.
სამოქმედო გეგმა - ცენტრის საქმიანობის თანმიმდევრული და კოორდინირებული დაგეგმვა, რეალურ საჭიროებებზე ორიენტირებული წლიური გეგმის
შემუშავება.
მონიტორინგი - პროექტით გამოწვეული ტრანსფორმაციის პროცესის და მისი ყველა ასპექტის ხარისხის გაზომვა. მონიტორინგი საშუალებას აძლევს
პროგრამის მენეჯერს თვალყური ადევნოს პროგრამის მიმდინარეობას და მის შედეგად მიღებული ინფომაციაზე დაყრდნობით მიიღოს სათანადო
გადაწყვეტილება.
შეფასება - შეფასების დროს მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შეგვიძლია განვსაზღვროთ რამდენად მიაღწია პროგრამამ დასახულ მიზნებს, ამოცანებსა
და მოსალოდნელ შედეგებს. შეფასება მონიტორინგთან შედარებით უფრო სიღრმისეულ ინფორმაციას იძლევა.
წლიური ანგარიშები - ცენტრის საქმიანობის შესახებ, პროგრამების შეფასების დოკუმენტის საფუძველზე მოხდება წლიური ანგარიშების მომზადება.
თანამშრომლობითი ურთიერთობების დამყარება საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან - დონორებთან კონტაქტის დამყარება და ურთიერთობის
განვითარება.
დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
ადმინისტრაცია

ინტერესი
მაღალი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

მაღალი

არასამთავრობო, საერთაშორისო და დონორი
ორგანიზაციები

მაღალი
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ურთიერთობის მექანიზმი
კვლევის ტექნიკური დავალების შეთანხმება,
საბოლოო ანგარიშის წარდგენა და
რეკომენდაციების მიღება.
საერთაშორისო და ეროვნული ხასიათის
სტრატეგიული გეგმებისა და სამოქმედო
გეგმების შეთანხმება და ანგარიშგება
საკონსულტაციო მომსახურების მიღება, გარეშეფასება და ექსპერტიზა; საერთაშორისო
პროფესიული ორგანიზაციების
იდენტიფიცირება, თანამშრომლობა.

ცენტრის
სხვადასხვა
ერთეულები

სტრუქტურული

მაღალი

საჭიროებათა ანალიზი და მათ მიერ
ინიცირებული შეფასებების და კვლევების
დაგეგმვა-განხორციელება.

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
გარე მიმწოდებელთა დაბალი მზაობა და
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმის
გაუმართაობა;
სამსახურების მიერ კვლევების დაგვიანებით
ინიცირება
პრობლემები მომსახურების დროული
შესყიდვისა და გონივრული ვადების
გათვალისწინების პროცესში
მონაცემების ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ხარვეზები (გაუმართავი
ბაზები)

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
მაღალი

საშუალო

საშუალო

საშუალო

მართვის მექანიზმი
კვლევის ტექნიკურ დავალებებში რისკების
გათვალისწინება; ხარისხის მართვის
სრულყოფა
სამსახურებიდან პერიოდულად ინფორმაციის
გამოთხოვა საჭიროებების შესახებ; კვლევის
განხორციელების პროცესის დაცვა
მომსახურების შესყიდვის წინსწრებით
დაგეგმვა და რეალისტური ვადების
განსაზღვრა
ბაზების გამართვა და ბაზებზე მომუშავე
პერსონალის მომზადება; სტრუქტურულ
ერთეულებთან კოორდინირებული მუშაობა

პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა
ღონისძიებების
ჩამონათვალი

ღონისძიებების
შედეგები

პასუხისმგებელი
პირი

კვარტალი
1
1
2
3

კვარტალი
2
4 5
6

1

შუალედური შედეგი: 2017 წლის თებერვლისთვის მომზადებულია 2016 წლის ცენტრის საქმიანობის შეფასებითი ანგარიში.

1.1

ინფორმაციის შეგროვება
პროგრამების ფარგლებში
განხორციელებული აქტივობებისა და
მიღწეული შედეგების შესახებ
ანგარიშის სამუშაო ვერსიის
მომზადება

1.2

შეგროვებულია ინფორმაცია
პროგრამების ფარგლებში
განხირციელებული აქტივობებისა
და მიღწეული შედეგების შესახებ
მომზადებულია პროგრამების
ანგარიშის სამუშაო ვერსია
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მკვლევარები

მკვლევარები
პროგრამის
მენეჯერები

კვარტალი
3
7
8
9

კვარტალი
4
10 11 12

1.3
2
2.1

2.2

3
3.1
3.2

4
4.1

საბოლოო ანგარიშის მომზადება

მომზადებულია საბოლოო
მკვლევარები და
ანგარიში
სამსახურის უფროსი
შუალედური შედეგი: საქართველოს საჯარო სკოლის მოქმედი მასწავლებლების სტატისტიკური ანალიზი
მოწოდებული ბაზების
მოწოდებული ბაზები
სტრატეგიული
სტატისტიკური დამუშავება
სტატისტიკურად დამუშავებულია დაგეგმვის და
ანალიზის
სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი და
მკვლევარი,
საბოლოო ანგარიშის მომზადება და
საბოლოო ანგარიში განხილულია
სტრატეგიული
განათლებისა და მეცნიერების
ცენტრის ხელმძღვანელობასთან
დაგეგმვის და
სამინისტროსთვის მიწოდება
და მიწოდებულია გაათლებისა და ანალიზის
მეცნიერების სამინისტროსათვის
სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი
მკვლევარი,
შუალედური შედეგი: მომზადებულია რეკომენდაციები მასწავლებელთა საგნობრივი და პროფესიული საჭიროების პროგნოზირების შესახებ
საგნების მიხედვით
ორგანიზებული ბაზების
სტატისტიკური ბაზები
მკვლევარი
სტატისტიკური დამუშავება
დამუშავებულია
საბოლოო ანგარიშის მომზადება და
მკვლევარი
მომზადებულია საბოლოო
განათლებისა და მეცნიერების
ანგარიში
სამინისტროსთვის მიწოდება
საბოლოო ანგარიში
მიწოდებულია განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროსათვის
შუალედური შედეგი: ევროსაბჭოს პროგრამა „პესტალოცის“ ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრა
განცხადების მომზადება
მომზადებულია ღონისძიებისა და „პესტალოცის“
ღინისძიებისა და მონაწილეობის
მონაწილეობის მსურველთა
კოორდინატორი
მსურველთა რეგისტრაციის შესახებ
რეგისტრაციის განაცხადი
საქართველოში,
საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი,
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
ჯგუფი
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4.2

განაცხადის განთავსება
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრისა
და პესტალოცის ოფიციალურ
ვებგვერდზე

განაცხადი განთავსებულია სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრისა და პესტალოცის
ოფიციალურ ვებგვერდზე.

4.3

დარეგისტრირებულ კანდიდატთა
განაცხადების გაცნობა, მონაწილეთა
შერჩევა და მოწვევა ღონისძიებაზე

შერჩეული და მოწვეულია 15
ადგილობრივი და 15 უცხოელი
მონაწილე.

4.4

ღონისძიების ჩატარების ადგილის
განსაზღვრა

გამოცხადებულია სახელმწიფო
შესყიდვა და გაფორმებულია
ხელშეკრულება გამარჯვებულ
კომპანიასთან სასტუმრო და
სატრენინგო მომსახურების
შესყიდვის მიზნით.
ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრა
ჩატარებულია

4.5

სამუშაო შეხვედრის ჩატარება
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„პესტალოცის“
კოორდინატორი
საქართველოში,
საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი,
სპეციალისტი,
მთავარი
სპეციალისტი
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
ჯგუფი
„პესტალოცის“
კოორდინატორი
საქართველოში,საერ
თაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი,
მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი
„პესტალოცის“
კოორდინატორი
საქართველოში /
შესყიდვების
სპეციალისტი
„პესტალოცის“
კოორდინატორი
საქართველოში /
საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი,

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6.
7

მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი
შუალედური შედეგი: პროგრამა „პესტალოცის“ ფარგლებში განათლების დარგის წარმომადგენლების მონაწილეობა ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში
გამართულ ღონისძიებებში.
პროგრამა „პესტალოცის“ ფარგლებში
ცენტრის ოფიციალურ
„პესტალოცის“
დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ
ვებგვერდზე, ასევე მასწავლებლის
კოორდინატორი
ინფორმაციის გავრცელება სამიზნე
სახლის facebook გვერდზე
საქართველოში /
ჯგუფებში სოციალური ქსელისა და
განთავსებულია ინფორმაცია
საზოგადოებასთან
ცენტრის ოფიციალური ვებგვერდის
პესტალოცის ფარგლებში
ურთიერთობის
მეშვეობით
დაგეგმილი ღონისძიებების
ჯგუფი
შესახებ.
მონაწილეობის მსურველი
„პესტალოცის“ ოფიციალურ
„პესტალოცის“
კანდიდატების რეგისტრაცია
სარეგისტრაციო პორტალზე
კოორდინატორი
რეგისტრირებულია 100
საქართველოში
მონაწილე.
ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში
დაგეგმილ ღონისძიებებში
მონაწილეობის მისაღებად
კანდიდატების შუალედური შერჩევა

2017 წლის განმავლობაში
საქართველოდან სულ შერჩეულია
10-12 მონაწილე.

„პესტალოცის“
კოორდინატორი
საქართველოში

შუალედური შედეგი: კვლევა პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ ფარგლებში
კვლევის პროგრამისა და
შემუშავებულია კვლევის
მკვლევარი
ინსტრუმენტების შემუშავება
პროგრამა და ინსტრუმენტები
ინსტრუმენტების პილოტი
დაპილოტებულია
მკვლევარი
ინსტრუმენტები
საველე სამუშაოების დაგეგმვა და
საველე სამუშაოები დაგეგმილი
მკვლევარი
კოორდინაცია
და განხორციელებულია
მონაცემების შეგროვება და
მონაცემები შეგროვებული და
მკვლევარი
დამუშავება
დამუშავებულია
კვლევის ანგარიშის სამუშაო ვერსიის
მომზადებულია კვლევის
მკვლევარი
მომზადება
ანგარიშის სამუშაო ვერსია
კვლევის ანგარიშის საბოლოო
მომზადებულია კვლევის
მკვლევარი
ვერსიის მომზადება
ანგარიშის საბოლოო ვერსია
შუალედური შედეგი: კვლევა „მასწავლებელი ჯი“
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7.1

7.3

საველე სამუშაოების დაგეგმვა და
კოორდინაცია

შემუშავებულია კვლევის
პროგრამა და ინსტრუმენტები
დაპილოტებულია
ინსტრუმენტები
საველე სამუშაოები დაგეგმილი
და განხორციელებულია

7.4

მონაცემების შეგროვება და
დამუშავება

მონაცემები შეგროვებული და
დამუშავებულია

7.5

კვლევის ანგარიშის სამუშაო ვერსიის
მომზადებულია კვლევის
მომზადება
ანგარიშის სამუშაო ვერსია
კვლევის ანგარიშის საბოლოო
მომზადებულია კვლევის
მკვლევარი,
ვერსიის მომზადება
ანგარიშის საბოლოო ვერსია
სამსახურის უფროსი
შუალედური შედეგი: ძირითადი სამუშაო პროცესებისა და პროცედურების განახლება და დანერგვა
პროცედურების გადახედვა და
შემუშავებულია სამუშაო
მკვლევარი
რეკომენდაციების შემუშავება
პროცესებისა და პროცედურების
მთავარი
განახლებასთან დაკავშირებით
რეკომენდაციები, განახლებულია
სპეციალისტი
დოკუმენტი
სამსახურის უფროსი

7.2

7.6
8.
8.1

8.2

კვლევის პროგრამისა და
ინსტრუმენტების შემუშავება
ინსტრუმენტების პილოტი

განახლებული პროცედურების
დანერგვა

მკვლევარი
მკვლევარი
მკვლევარი,
საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი
მკვლევარი, მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი
მკვლევარი

სტრატეგიული დაგეგმვისა და

მკვლევარი

ანალიზის სამსახურმა მოაწყო

მთავარი

სამუშაო შეხვედრა სამსახურის

სპეციალისტი

უფროსებისა და პროგრამის

სამსახურის უფროსი

მენეჯერებისათვის განახლებული
სამუშაო პროცესებისა და
პროცედურების შესახებ
ცენტრის სამსახურები თავიანთ
სამუშაოს წარმათავენ
განახლებული სამუშაო
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9
9.1

9.2

10
10.1
10.2
10.3

პროცესებისა და პროცედურების
თანახმად
შუალედური შედეგი:ცენტრის მიერ განხორციელებული ტრენინგების მონიტორინგის მონაცემების დამუშავება, ანალიზი და ანგარიშის მომზადება
მონაცემების დამუშავება
დამუშავებულია მონიტორინგის
მკვლევარი
საველე სამუშაოების შედეგად
მიღებული მონაცემები ვადებში
მონიტორინგის შედეგების მიწვდა
მონიტორინგის შედეგები
მთავარი
რეგიონული კოორდინაციის
გადაგზავნილია რეგიონული
სპეციალისტი
სამსახურისათვის
კოორდინაციის სამსახურისათვის
შუალედური შედეგი: მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის შეფასება
კვლევის პროგრამისა და
შემუშავებულია კვლევის
მკვლევარი
ინსტრუმენტების შემუშავება
პროგრამა და ინსტრუმენტები
ინსტრუმენტების პილოტი
დაპილოტებულია
მკვლევარი
ინსტრუმენტები
საველე სამუშაოების დაგეგმვა და
საველე სამუშაოები დაგეგმილი
მკვლევარი,
კოორდინაცია
და განხორციელებულია
საერთშორისო

10.4

მონაცემების შეგროვება და
დამუშავება

10.5

კვლევის ანგარიშის სამუშაო ვერსიის
მომზადებულია კვლევის
მომზადება
ანგარიშის სამუშაო ვერსია
კვლევის ანგარიშის საბოლოო
მომზადებულია კვლევის
მკვლევარი,
ვერსიის მომზადება
ანგარიშის საბოლოო ვერსია
სამსახურის უფროსი
შუალედური შედეგი: საწარმოში სწავლების მეთოდების მიმართულებით ტრენერების საჭიროებების კვლევა
კვლევის პროგრამისა და
შემუშავებულია კვლევის
მკვლევარი
ინსტრუმენტების შემუშავება
პროგრამა და ინსტრუმენტები
ინსტრუმენტების პილოტი
დაპილოტებულია
მკვლევარი
ინსტრუმენტები
საველე სამუშაოების დაგეგმვა და
საველე სამუშაოები დაგეგმილი
მკვლევარი,
კოორდინაცია
და განხორციელებულია
საერთშორისო

10.6
11
11.1
11.2
11.3

მონაცემები შეგროვებული და
დამუშავებულია

ურთიერთობისა და
კვლევების
კოორდინატორი
მკვლევარი, მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი
მკვლევარი

ურთიერთობისა და
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11.4

მონაცემების შეგროვება და
დამუშავება

11.5

კვლევის ანგარიშის სამუშაო ვერსიის
მომზადებულია კვლევის
მომზადება
ანგარიშის სამუშაო ვერსია
კვლევის ანგარიშის საბოლოო
მომზადებულია კვლევის
მკვლევარი,
ვერსიის მომზადება
ანგარიშის საბოლოო ვერსია
სამსახურის უფროსი
შუალედური შედეგი: პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პედაგოგიური კურსით
მასწავლებელთა კმაყოფილების კვლევა
კვლევის პროგრამისა და
შემუშავებულია კვლევის
მკვლევარი
ინსტრუმენტების შემუშავება
პროგრამა და ინსტრუმენტები
ინსტრუმენტების პილოტი
დაპილოტებულია
მკვლევარი
ინსტრუმენტები
საველე სამუშაოების დაგეგმვა და
საველე სამუშაოები დაგეგმილი
მკვლევარი
კოორდინაცია
და განხორციელებულია
საერთაშორისო

11.6
12
12.1
12.2
12.3

მონაცემები შეგროვებული და
დამუშავებულია

კვლევების
კოორდინატორი
მკვლევარი, მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი
მკვლევარი

12.4

მონაცემების შეგროვება და
დამუშავება

12.5

კვლევის ანგარიშის სამუშაო ვერსიის
მომზადებულია კვლევის
მომზადება
ანგარიშის სამუშაო ვერსია
კვლევის ანგარიშის საბოლოო
მომზადებულია კვლევის
მკვლევარი,
ვერსიის მომზადება
ანგარიშის საბოლოო ვერსია
სამსახურის უფროსი
შუალედური შედეგი: არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება
კვლევის პროგრამისა და
შემუშავებულია კვლევის
მკვლევარი
ინსტრუმენტების შემუშავება
პროგრამა და ინსტრუმენტები
ინსტრუმენტების პილოტი
დაპილოტებულია
მკვლევარი
ინსტრუმენტები
საველე სამუშაოების დაგეგმვა და
საველე სამუშაოები დაგეგმილი
მკვლევარი
კოორცინაცია
და განხორციელებულია

12.6
13
13.1
13.2
13.3

მონაცემები შეგროვებული და
დამუშავებულია

ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი
მკვლევარი, მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი
მკვლევარი
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13.4

მონაცემების შეგროვება და
დამუშავება

13.5

კვლევის ანგარიშის სამუშაო ვერსიის
მომზადებულია კვლევის
მომზადება
ანგარიშის სამუშაო ვერსია
კვლევის ანგარიშის საბოლოო
მომზადებულია კვლევის
მკვლევარი,
ვერსიის მომზადება
ანგარიშის საბოლოო ვერსია
სამსახურის უფროსი
შუალედური შედეგი:ცენტრის თანამშრომლებს შორის ინფორმაციის გაზიარება SharePoint-ის პლატფორმის საშუალებით
პროექტის დოკუმენტის შემუშავება
შემუშავებულია პროექტის
მთავარი
დოკუმენტი
სპეციალისტი,

13.6
14
14.1

მონაცემები შეგროვებული და
დამუშავებულია

მკვლევარი, მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი
მკვლევარი

სპეციალისტი,
საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი,
14.2

პლატფორმის ინსტალაცია

პლატფორმა დაინსტალირებულია
და ხელმისაწვდომია ცენტრის
ყველა თანაშრომლისათვის

სამსახურის უფროსი
მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი,
საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი,

14.3

პლატფორმის საშუალების
ინფორმაციის გაზიარების პრაქტიკის
დანერგვის ხელშეწყობა

სტრატეგიული დაგეგმვისა და

სამსახურის უფროსი
მთავარი

ანალიზის სამსახურის

სპეციალისტი,

თანაშრომლებმა ცენტრის

სპეციალისტი,

სამსახურის უფროსებისა და

საერთაშორისო

პროგრამის მენეჯერებისათვის

ურთიერთობებისა

მოაწყვეს სამუშაო შეხვედრა

და კვლევების

პლატფორმის საშუალებით

კოორდინატორი,

ინფრომაციის გაზიარების შესახებ

სამსახურის უფროსი
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15
15.1
15.2
15.3
15.4

ცენტრის თანამშრომლები
ერთმაენთს ინფორმაციას
პლატფორმის საშუალებით
უზიარებენ
შუალედური შედეგი: მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგების მონიტორინგი
მონიტორინგის პროგრამის შედგენა
მომზადებულია მონიტორინგის
მკვლევარი
პროგრამა
მონიტორინგის ინსტრუმენტების
შექმნილია მონიტორინგის
მკვლევარი
შექმნა
ინსტრუმეტები
ინსტრუმენტების პილოტი
ინსტრუმენტების
მკვლევარი
დაპილოტებულია
საველე სამუშაოების დაგეგმვა და
დაგეგმილი და და
მკვლევარი,
კოორდინაცია
განხორციელებულია
საერთშორისო
მონიტორინგის საველე
ურთიერთობისა და
სამუსაოები
კვლევების

15.5

მონაცემების შეგროვება და
დამუშავება

15.6

მონიტორინგის ანგარიშის სამუშაო
ვერსიის შემუშავება
მონიტორინგის ანგარიშის საბოლოო

15.7

ვერსიის შემუშავება
15.8

16

შეგვროვებული და
დამუშავებულია მონიტორინგის
საველე სამუშაოების შედეგად
მიღებული მონაცემები
შემუშავებულია მონიტორინგის
ანგარიშის სამუშაო ვერსია
შემუშავებულია მონიტორინგის
ანგარიშის საბოლოო ვერსია
ვერსია

მკვლევარი
მკვლევარი,
სამსხურის უფროსი

მკვლევარი, მთავარი
სპეციალისტი,
დაინტერესებული პირთათვის
სპეციალისტი,
სამსახურის უფროსი
შუალედური შედეგი: ცენტრისათვის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით კარგი საერთაშორისო პრაქტიკების კვლევა და მსგავს საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა
მონიტორინგის შედეგების გაცნობა

ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა
მონიტორინგის შედეგების
გაცნობის მიზნით

კოორდინატორი
მკვლევარი, მთავარი
სპეციალისტი,
სპეციალისტი
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16.1

კარგი საერთაშორისო პრაქტიკების
კვლევა

მოძიებული და გაანალიზებულია
ინფორმაცია კარგი საერთაშორისო
პრაქტიკების შესახებ

16.2

მსგავს საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის
ხელშეწყობა

დასახულია ცენტრის მსგავს

17
17.1

17.2

18
18.1

18.2

18.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გეგმა

საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი,
მკველვარი,
სამსახურის უფროსი
საერთაშორისო
ურთიერთობებისა
და კვლევების
კოორდინატორი,
მკველვარი,
სამსახურის უფროსი

ცენტრი თანამშრომლობს მსგავსი
საქმიანობის საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
შუალედური შედეგი: 2018 წლის პროგრამების დოკუმენტი მზად არის დასამტკიცებლად
შემოსული პროგრამების სამუშაო
ცენტრის ყველა პროგრამის
მკვლევარები,
ვერსიების რედაქტირება
სამუშაო ვერსია გადახედილია და მთავარი
პროგრამის მენეჯერებს მიღებული სპეციალისტი,
აქვთ რეკომენდაციები პროგრამის სამსახურის უფროსი
განახლებაზე
პროგრამების საბოლოო
პროგრამების მენეჯერებთან
მკვლევარები,
დოკუმენტების შემუშავება და
თანამშრომლობით
მთავარი
დამტკიცება
შემუშავებულია და
სპეციალისტი,
დამტკიცებულია ცენტრის
სამსახურის უფროსი
პროგრამების საბოლოო ვერსია
შუალედური შედეგი: ცენტრის პროგრამების კვარტალური შეფასება
I კვარტლის საქმიანობის შეფასება
შეფასებულია I კვარტლის
მკვლევარები,
საქმიანობა
მთავარი
სპეციალისტი,
სამსახურის უფროსი
II კვარტლის საქმიანობის შეფასება
შეფასებულია I კვარტლის
მკვლევარები,
საქმიანობა
მთავარი
სპეციალისტი,
სამსახურის უფროსი
III კვარტლის საქმიანობის შეფასება
შეფასებულია I კვარტლის
მკვლევარები,
საქმიანობა
მთავარი
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18.4

18.5

19
19.1

19.2

სპეციალისტი,
სამსახურის უფროსი
IV კვარტლის საქმიანობის შეფასება
შეფასებულია I კვარტლის
მკვლევარები,
საქმიანობა
მთავარი
სპეციალისტი,
სამსახურის უფროსი
ცენტრის 2017 წლის საქმიანობის
შეფასებულია 2017 წლის ცენტრის მკვლევარები,
შეფასება
საქმიანობა და შემუშავებულია
მთავარი
რეკომენდაციები
სპეციალისტი,
სამსახურის უფროსი
შუალედური შედეგი: ცენტრის 2017 წლის საქმიანობი ანგარიშის წარდგენა დაინტერესებული პირებისათვის
წლიური ანგარიშის და
მომზადდა და დაიბეჭდა ცენტრის მკვლევარები,
საინფორმაციო ბუკლეტების
წლიური ანგარიში და
მთავარი
მომზადება და ბეჭდვა
საინფორმაციო ბუკლეტები
სპეციალისტი,
სამსახურის უფროსი
ცენტრის საქმიანობის წლიური
ჩატარდა ღონისძიება, რომლის
მკვლევარები,
ანგარიშის შეხვედრის ორგანიზება და ფარგლებშიც დაინტერესებული
მთავარი
ჩატარება
პირებისათვის წარდგენილი იქნა
სპეციალისტი,
ცენტრის საქმიანობის წლიური
სამსახურის უფროსი
ანგარიში
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5. რეგიონული კოორდინაციის სამსახური
5.1

მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების (ტრენინგების) პროგრამა

ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში ჩართული პირები

2011 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი -----წელი

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
2017 წელი
1,440,000 ლარი
მენეჯერი, მიმართულების კოორდინატორი, ასისტენტი, ტრენერი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შეთავაზებული სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ქვეყნის
მასშტაბით უწყვეტ რეჟიმში მიდინარეობს პროფესიული განვითარების ღონისძიებების (ტრენინგების, სემინარების, საზაფხულო ბანაკების, ვორქშოფების,
სამუშაო შეხვერების, სტაჟირებისა თუ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამები) დაგეგმვა-განხორციელების პროცესი. მიუხედავად ამისა, პროფესიული
განვითარების პროგრამებში ბენეფიციარების ჩართულობა არ არის თანაბარი და სისტემაში არსებობენ ჯგუფები, რომელთაც ნაკლები წვდომა აქვთ
პროფესიული განვითარების სხვადასხვა აქტივობაზე.
პროგრამის მიზანია ცენტრის სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ პროფესიული განვითარების ღონისძიებების მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა ბენეფიციარებისთვის, აქტივობების ორგანიზებულად, ცენტრის პროცედურების სახელმძღვანელოს შესაბამისად ჩატარება ადამიანური და
მატერიალური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების გზით.
მიზნის მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცენტრის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ბენეფიციართა პროფესიული განვითარების
ღონისძიებებში მაქსიმალურ ჩართულობა სერვისების მიწოდების პროცესების კოორდინირებული და ოპტიმალური დაგეგმვა-განხორციელების გზით.
ამისათვის შემუშავდება ცენტრის აქტივობების წლიური კალენდრი, გავრცელდება ბენეფიციარებში, შეიქმნება და დაინერგება ღონისძიებებზე რეგისტრაციის
მოქნილი მექანიზმები.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
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ცენტრში არსებული მონაცემების თანახმად (კვლევა: მასწავლებელთა საჭიროებებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ
შეთავაზებული მომსახურებების, რესურსებისა და პროგრამების შეფასება), ცენტრის მიერ შეთავაზებული მომსახურებით სარგებლობს მოქმედ
მასწავლებელთა 53 პროცენტი. აქედან გამომდინარე, დაახლოებით ყოველ მეორე მოქმედ მასწავლებელს არ მიუღია მონაწილეობა ცენტრის მიერ
შეთავაზებულ პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში. ხოლო მათგან ვინც ამ ღონისძიებებს დაესწრო, ნახევარს მონაწილეობა მიღებული აქვს მხოლოდ
ერთ აქტივობაში. ცენტრის მიერ ორგანიზებულ აქტივობებში მონაწილეობის მაჩვენებელი უფრო დაბალია ბენეფიციართა სხვა ჯგუფებისთვის, ასევე
მდგომარეობა განსხვავდება რეგიონალურ ჭრილშიც.
ეს მონაცემები მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრის სერვისებით მოქმედ მასწავლებელთა დაახლოებით ნახევარს უსარგებლია,
პროფესიული განვითარების პროგრამებში ბენეფიციართა ჩართულობა არ იყო თანაბარი და სისტემაში არსებობდნენ ჯგუფები, რომელთაც ნაკლები წვდომა
ჰქონდათ პროფესიული განვითარების სხვადასხვა აქტივობაზე, რის გაზრდასაც უზრუნველყოფს ცენტრის სხვაადსხვა სამსახურების მიერ
განსახორციელებლი აქტივობების/ღონისძიებების მიწოდება.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
მიზნობრივი ჯგუფი:
 ტრენინგების კოორდინატორთა ჯგუფის უფროსი;
 ტრენინგების კოორდინატორები;
 ასისტენტები;
 ტრენერები, ტრენერ-კონსულტანტები.
ბენეფიციარები:
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული პირები;
 პირები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ცენტრის მიერ განხორციელებული პროგრამებით;
 სწავლა-სწავლების პროცესში ჩართული სხვა პირები.
პროგრამის ჩარჩო (2017- 2019 წწ)
ინტერვენციის სტრატეგია
მიზანი (Impact)
1. მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგების შესრულების
ინდიკატორები
1.1. ბენეფიციართა 65%-ს
მონაწილეობა აქვს მიღებული
ცენტრის მიერ შეთავაზებულ
პროფესიული განვითარების
აქტივობებში.
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შესრულების ინდიკატორების
გადამოწმების წყაროები
1. სამსახურის კვარტალური
და წლიური ანგარიშები;
ტრენინგებისა და
პროფესიული განვითარების
სხვა ღონისძიებების
მსმენელთა რეესტრი.

მთავარი დაშვებები

საბოლოო შედეგ(ებ)ი (Outcome)
1. უზრუნველყოფილია ცენტრის სერვისების
თანაბარი ხელმისაწვდომობა საქართველოს
ყველა რეგიონის მასწავლებლებისთვის.

2. პროფესიული განვითარების აქტივობები
ჩატარებულია ორგანიზებულად,
პროცედურების/ ინსტრუქციების სრული
დაცვით, ადამიანური და მატერიალური
რესურსების ეფექტიანად გამოყენების გზით.

შუალედური შედეგები (Outputs)
1.1. შემუშავებულია რეგისტრაციის სისტემა,
რომელიც უზრუნველყოფს ყველა მსმენელის
უხარვეზო რეგისტრირებას.
1.2. დანერგილია რეგისტრაციის სისტემა,
რომელიც უზრუნველყოფს ყველა მსმენელის
უხარვეზო რეგისტრირებას.

1.1 ცენტრის მიერ დაგეგმილ
ტრენინგებისა და პროფესიული
განვითარების სხვა
ღონისძიებებში ჩართული
ბენეფიციართა არანაკლებ 65%-ისა.
2.1 შეფასებული აქტივობების 80%
აკმაყოფილებს პროცედურების
სახელმძღვანელოს მოთხოვნებს.
2.2.ჩატარებული მონიტორინგის
დროს მსმენელთა 75% გამოხატავს
კმაყოფილებას აქტივობების
ორგანიზებით.
1.1 ხარვეზების გათვალისწინებით
განახლებულია მსმენელთა
რეგისტრაციის ეფექტური სისტემა
2017 წლის პირველ კვარტალში;
1.1 დანერგილია მსმენელთა
რეგისტრაციის ეფექტური სისტემა
2017 წლის პირველ კვარტალში;

1.3 შემუშავებულია ცენტრის ღონისძიებების
წლიური კალენდარი.

წლიური კალენდარი
დამტკიცებულია 2017 წლის პირველ
კვარტალში;

2.1. ოპტიმალურად დაგეგმილია
პროფესიული განვითარების ტრენინგები.

ტრენინგების არანაკლებ 80% -ისა
დაიგეგმა ოპტიმალურად.

137

1.1.1. სამსახურის
კვარტალური და წლიური
ანგარიშები; ტრენინგებისა და
პროფესიული განვითარების
სხვა ღონისძიებების
მსმენელთა რეესტრი.
2.1.1. მონიტორინგის
ანგარიშები.

1.1.1.1. ბენეფიციარებისთვის
ხელმისაწვდომია ცენტრის
ღონისძიებათა კალენდარი

1. ცენტრის ვებგვერდი;
2. სარეგისტრაციო სისტემა,
ბაზა;
3. მონიტორინგის შედეგები
1. ცენტრის ვებგვერდი;
2. დარეგისტრირებულ
მსმენელთა ბაზა;
3. მონიტორინგის შედეგები
1. ცენტრის ვებ.გვერდი.
2. დარეგისტრირებულ პირთა
ბაზა;

რეგისტრაციის სისტემა

1. მონიტორინგის ანგარიშები.
2. კვარტალური და წლიური
ანნგარიშები

2.1.1.1.
ტრენერები/ტრენინგების
კოორდინატორები
მოქმედებენ პროცედურების
სახელმძღვანელოს
მოთხოვნების დაცვით.

რეგისტრაციის სისტემა
უზრუნველყოფს ყველა
მსურველის უხარვეზო
რეგისტრაციას.
ცენტრის კალენდარი
განიცდის მოდიფიკაციას
გაუთვალისწინებელი
ღონისძიებების დაკვეთის
გამო.
დარეგისტრირდა მსმენლეთა
საკმარისი რაოდენობა
რომლის საფუძვლეზეც
დაიგეგმა ტრენინგები.
ჯგუფის შესადგენად;
ტრენერები/ტრენინგების
კოორდინატორები
მოქმედებენ პროცედურების

2.2. პროცედურების/ ინსტრუქციების
შესაბამისად ჩატარებულია პროფესიული
განვითარების ტრენინგები.

ჩატარებული ღონისძიებების
არანაკლებ 80% -ისა ჩატარდა
პროცედურების / ინსტრუქციების
შესაბამისად

1. მონიტორინგის ანგარიშები.
2. კვარტალური და წლიური
ანნგარიშები
3. მონაწილეთა მიერ
შევსებული დასწრების
უწყისები.

2.3 დაგეგმილია და ინსტრუქციების
შესაბამისად ჩატარებულია პროფესიული
განვითარების სხვა ღონისძიებები:
სემინარები, საზაფხულო ბანაკები,
ვორქშოფები, კონფერენციები,
მასტერკლასები, კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი კურსები, სტაჟირების
პროგრამები და სხვა.

(ღონსიძეებიბს დაგეგმვა/
განხორციელება დამოკიდებულია
ონლაინ რეგისტრაციაზე ასევე
ცენტრის სხვა სამსახურების მიერ
წლის მანძილზე განმავლობაში
განსახორცილებელი აქტივობებით)
ჩატარებული ღონისძიებების
არანაკლებ 80% -ისა დაიგეგმა
ოპტიმალურად და ჩატარდა
პროცედურების / ინსტრუქციების
შესაბამისად.

1. მონიტორინგის ანგარიშები.
2. კვარტალური და წლიური
ანნგარიშები

1.1.1. რეგისტრაციის სისტემა
რედაქტირებული და დანერგილია
2017 წლის პირველ კვარტალში;
1.2.1. წლიური კალენდარი
დამტკიცებულია 2017 წლის პირველ
კვარტალში
2.1.1.2017 წლის პირველ კვარტალში
რედაქტირებულია და
დამტკიცებულია პროცედურების
სახელმძღვანელო

1. დარეგისტრირებულ
მსმენელთა ბაზა
2. მონიტორინგის შედეგები
1. დარეგისტრირებულ
მსმენელთა ბაზა;
2. მონიტორინგის შედეგები;
1. ცენტრის დირექტორის
ბრძანება პროცედურების
სახლმძღვანელოს
დამტკიცების შესახებ

შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები
1.1 მსმენელთა რეგისტრაციის ეფექტური
სისტემის დანერგვა
1.2 ცენტრის ღონისძიებათა კალენდრის
შემუშავება
2.1 ტრენინგებისა და პროფესიული
განვითარების სხვა ღონისძიებების ჩატარების
პროცედურების/ინსტრუქციების
რედაქტირება/დამტკიცება
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სახელმძღვანელოს
მოთხოვნების დაცვით.
ტრენერები/ტრენინგების
კოორდინატორები
მოქმედებენ პროცედურების
სახელმძღვანელოს
მოთხოვნების დაცვით.
ტრენინგები ტარდება
ინსტრუქციების შესაბამისად.
დარეგისტრირდა მსმენლეთა
საკმარისი რაოდენობა
ჯგუფის შესადგენად;
ტრენერები/ტრენინგების
კოორდინატორები
მოქმედებენ პროცედურების
სახელმძღვანელოს
მოთხოვნების დაცვით.

რეგისტრაციის სისტემა
უზრუნველყოფს ყველა
მსურველის რეგისტრაციას
კალენდარი ხელმისაწვდომია
ყველა მსურველისთვის
პროცედურების
სახელმძღვანელო დამტკიცდა
წლის დასაწყისში;
სახელმძღვანელო ასახავს
ტრენინგებისა და
პროფესიული განვითარების
სხვა ღონისძიებების
ჩატარების ყველა ასპექტს

2.2 აქტივობების განხორციელება
(ტრენინგები, ვორქშოფები, სემინარები,
კონფერენციები, საზაფხულო ბანაკები,
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები,
მასტერკლასები და სტაჟირების პროგრამები)

მონიტორინგის ანგარიშები.
2. კვარტალური და წლიური
ანგარიშები.

2.2.1.ჩატარებული ღონისძიებების
არანაკლებ 80% -ისა დაიგეგმა
ოპტიმალურად და ჩატარდა
პროცედურების / ინსტრუქციების
შესაბამისად.

დარეგისტრირდა მსმენლეთა
საკმარისი რაოდენობა
ჯგუფის შესადგენად;
ტრენერები/ტრენინგების
კოორდინატორები
მოქმედებენ პროცედურების
სახელმძღვანელოს
მოთხოვნების დაცვით.

პროგრამის მეთოდოლოგია
1.
2.
3.
4.

ცენტრის ღონისძიებათა კალნდრის მომზადება (დაგეგმვა);
რეგისტრაცია;
ტრენინგების ჩატარება პროცედურების / ინსტრუქციების სრული დაცვით, ადამიანური და მატერიალური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების გზით;
პროფესიული განვითარების სხვა ღონისძიებების, მათ შორის, სემინარების, საზაფხულო ბანაკების, ვორქშოფების, კონფერენციების, მასტერკლასების,
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსებისა და სტაჟირების პროგრამების პროცედურების / ინსტრუქციების დაცვით ჩატარება.

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
დაინტერსებული პირი
ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობა
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრის სხვადასხვა სამსახურები

ინტერესი
პროგრამის საქმიანობა და მიზნები
პროგრამის საქმიანობა და მიზნები

ურთიერთობის მექანიზმი
ანგარიშგება
ანგარიშგება

პროგრამის საქმიანობა

ანგარიშგება

პროგრამის საქმიანობა

ინფორმაცის მიწოდება

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი
გაუმართავი სარეგისტრაციო სისტემა

ალბათობა
(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
დაბალი
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მართვის მექანიზმი
სარეგისტრაციო სისტემის ტესტირება, ამოქმედება

ცენტრის ღონისძიებათა კალენდრის არასაკმარისი
ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისთვის
სატრენინგო ჯგუფების დაკომპლექტებისთვის
არასაკმარისი დარეგისტრირებულთა რაოდენობა
ტრენერის მიერ პროცედურების / ინსტრუქციების
დაუცველობა

დაბალი

ბენეფიციართა მაქსიმალური ინფორმირებულობა
კალენდრის თაობაზე
ბენეფიციართა მაქსიმალური ინფორმირებულობა ცენტრის
მიერ შეთავაზებული ღონისძიებების თაობაზე
ტრენერთა ინფორმირებულობა ტრენინგებისა და
პროფესიული განვითარების სხვა ღონისძიებების ჩატარების
პროცედურების/ ინსტრუქციების შესახებ;
პერიოდული მონიტორინგის ჩატარება.

საშუალო
დაბალი

პროგრამის 2017წლის სამოქმედო გეგმა

ღონისძიებები

ღონისძიებების შედეგების

პასუხისმგებელი

ინდიკატორები (Deliverables)

პირი

1

შუალედური შედეგი:

1.1

რედაქტირებული და
დახვეწილია მსმენელთა
რეგისტრაციის ეფექტური
სისტემა

დახვეწილია რეგისტრაციის
სისტემა, რომელშიც
გათვალისწინებულია
უხარვეზო რეგისტრაციისთვის
საჭირო ყველა ასპექტი.

1.2

განხორციელებულია
განახლებული რეგისტრაციის
სისტემის ტესტირება

რეგისტრაციის სისტემის
ტესტურ რეჟიმში მუშაობის
შედეგი

2

შუალედური შედეგი:

2.1

წლიურ კალენდარზე მუშაობა
ცენტრის სხვა სამსახურებთან
კოორდინაციით

წლიური კალენდარი

რეგიონული
კოორდინაციის
სამსახური
/ადმინისტრაციული
უზრუნველყოფის
სამსახური
რეგიონული
კოორდინაციის
სამსახური/
დმინისტრაციული
უზრუნველყოფის
სამსახური
რეგიონული
კოორდინაციის
სამსახური/
ცენტრის სხვა
სამსახურები
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1

კვარტალი

კვარტალი

კვარტალი

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

კვარტალი
4
9

10

11

12

2.2

3
3.1

3.2

3.3

3.4

წლიური კალენდრის
დამტკიცება ცენტრის
დირექტორის მიერ
შუალედური შედეგი:

დამტკიცებული წლიური
კალენდარი

ცენტრის
ხელმძღვანელობა

ტრენინგებისა და პროფესიული
განვითარების სხვა
ღონისძიებების ჩატარების
პროცედურების
/ინსტრუქციების
რედატირება/დამტკიცება
ტრენინგების განხორციელება
პროცედურების/ინსტრუქციების
დაცვით
ტრენინგებისა და პროფესიული
განვითარების სხვა
ღონისძიებების ჩატარების
პროცედურების/ინსტრუქციების
რედაქტირება/დამტკიცება
პროფესიული განვითარების
ღონისძიებების (სემინარები,
საზაფხულო ბანაკები,
ვორქშოფები, კონფერენციები,
მასტერკლასები, კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი კურსები,
სტაჟირების პროგრამები და
სხვა) განხორციელება
პროცედურების/ინსტრუქციების
დაცვით

ტრენინგებისა და პროფესიული
განვითარების სხვა
ღონისძიებები ჩატარებების
ინსტრუქციები

ცენტრის
ხელმძღვანელობა

ჩატარებული ტრენინგები
პროცედურების/ინსტრუქციების
დაცვით
ტრენინგებისა და პროფესიული
განვითარების სხვა
ღონისძიებების ჩატარების
დამტკიცებული
პროცედურები/ინსტრუქციები
პროფესიული განვითარების
ჩატარებული ღონისძიებები
პროცედურების/ინსტრუქციების
დაცვით

რეგიონული
კოორდინაციის
სამსახური
ცენტრის
ხელმძღვანელობა

რეგიონული
კოორდინაციის
სამსახური
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განვითარების პროექტი
ფაქტობრივი მონაცემები
პროგრამის კოდი:
პროგრამის ამოქმედების წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა

32020203
2016 წელი
მიმდინარე (მუდმივი)

მრავალწლიანი - 2016-2019 წწ

მოკლევადიანი (ერთწლიანი)
მიმდინარე წელი
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი
პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირები

2017 წელი
7,380,000 ლარი (პროექტის კერძო შემოსავლები), 800,000 ლარი პროექტის საბიუჯეტო სახსრები
მენეჯერი, მიმართულების მენეჯერები, საგნის ექსპერტები, ადმინისტრაციული პერსონალი

პროგრამის იდეის მოკლე აღწერა
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი წარმოადგენს
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2013 წელს გაფორმებული კომპაქტის ზოგადი განათლების ხარისხის
გაუმჯობესების კომპონენტის ნაწილს. პროექტის განმახორციელებელ სააგენტოდ სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
განისაზღვრა. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის დაფინანსებით საჯარო
სკოლების მასწავლებელთა, მათ შორის, პროფესიული განვითარების ფასილიტატორთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიულ განვითარებას.
პროექტის მთავარი მიზანია, მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა, ასევე მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორთა პროფესიული
განვითარება, იმისათვის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში, მასწავლებელთა პრაქტიკის დახვეწითა და სკოლის მენეჯმენტის გაუმჯობესების გზით,
ამაღლდეს მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ამ მიზნით პროექტი ორიენტირებულია STEM მიმართულების
საგნების (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა), ასევე გეოგრაფიისა და ინგლისური ენის VII - XII კლასის მასწავლებელთა, პროფესიული განვითარების
ფასილიტატორთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიულ განვითარებაზე.
პროექტის ფარგლებში შეიქმნება და ჩატარდება:


საჯარო სკოლის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების გრძელვადიანი პროექტი, რომელიც შედგება ზოგადპროფესიული და საგნობრივი
მეთოდიკის კურსებისგან. ცალკეული მოდულები დამტკიცდება ცენტრის დირექტორის ბრძანებით;
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საჯარო სკოლის დირექტორთა და პროექტის ფასილიტატორთა განვითარების გრძელვადიანი პროექტი: სამი ლიდერობის აკადემია, მოიცავს
კონკრეტულ მოდულებს, რომლებიც დამტკიცდება ცენტრის დირექტორის ბრძანებით.

პროექტის განხორციელება დაიწყო 2016 წლის 1 იანვარს და დასრულდება 2019 წლის ივლისში.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს რეგულაციების თანახმად, ცენტრსა და ფონდს შორის ფორმდება ყოველწლიური შეთანხმებები და
პროექტის ფისკალური წელი აითვლება 1 ივლისიდან მომდევნო წლის 30 ივნისის ჩათვლით. ყოველი ფისკალური წლის ბოლოს დონორი ორგანიზაციის
დაკვეთით ხორციელდება პროექტის გარე შეფასება, რის საფუძველზეც იგეგმება და მტკიცდება შემდეგი წლის ბიუჯეტი და სამოქმედო გეგმა (ყოველი წლის
ივნისი-ივლისი).
პროექტის დაფინანსება ხორციელდება შეთანხმების საფუძველზე განსაზღვრულ ვადებში ანგარიშების წარდგენის საფუძველზე, განსახორციელებელი
სამუშაოს წარდგენა და დადასტურება ხორციელდება პროექტის მენეჯერსა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს ხელმძღვანელობას შორის
ელექტრონული მიმოწერით, ხოლო კონკრეტული ანგარიშის შესაბამისი თანხის ჩარიცხვის შესახებ დგება მიღება-ჩაბარება ცენტრის დირექტორსა და
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს დირექტორის ხელმოწერით.
პრობლემის ანალიზი და პროგრამის საჭიროების დასაბუთება
სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევის საფუძველზე დადასტურებულია, რომ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო საგნებში მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების
გაუმჯობესება, ადამიანური კაპიტალის განვითარების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა გრძელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს ქვეყნის
ეკონომიკის გაუმჯობესებას.
საერთაშორისო შეფასებებში ჩვენი ქვეყნის მოსწავლეთა მიღწევები ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მნშვნელოვნად დაბალია საერთაშორისო
მაჩვენებელზე4. ასევე დაბალია მასწავლებელთა სერტიფიცირების შედეგები ამ კონკრეტულ საგნებში. მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი
აბიტურიენტების ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით დაინტერესებისათვის, იმისათვის, რომ ამ სფეროებში მომავალში არ იყოს აკადემიური და
ტექნიკური კადრის ნაკლებობა.
სკოლის ადმინისტრაციას, განსაკუთრებით კი, დირექტორს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაში და,
ზოგადად, სკოლაში სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლებაში. მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წლიდან ცენტრს დებულებით განესაზღვრა სკოლის
დირექტორების პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და ამ მიზნით 2013-2014 წლებში ხორციელდებოდა ტრენინგები, სკოლის მოქმედი დირექტორის
პროფესიული განვითარების სისტემა ვერ ჩამოყალიბდა. 2014 წელს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს მიერ დაქირავებული უცხოელ
ექსპერტთა ჯგუფის მიერ (GOPA) შემუშავდა პროფესიული განვითარების კონცეპტუალური ჩარჩო, რომლის თანახმად, სკოლის მოქმედმა დირექტორმა უნდა

4

TIMSS - მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების საერთაშორისო კვლევის ანგარიშები (2007 წ. და 2015 წ.), გამოცდების
ეროვნული ცენტრი.
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გაიაროს ინტენსიური მომზადების სრული ციკლი, იმისათვის რომ მან ეფექტიანად შეძლოს როგორც ფინანსური და ადამიანური რესურსების მართვა, ასევე
სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება.
პროექტი მოიცავს დირექტორთა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მრავალფეროვან აქტივობებს - სხვადასხვა გრძელვადიან ტრენინგკურსს და
ტრენინგებს შორის რეგულარულ კვარტალურ (დირექტორების შემთხვევაში) და სამუშაო ჯგუფურ (მასწავლებების შემთხვევაში) შეხვედრებს. შესაბამისად,
აღნიშნული აქტივობების ეფექტური განხორციელების და დანერგვის მიზნით უმნიშვნელოვანესია სისტემის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშის, სკოლის ბაზაზე
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის (სკოლიდან ერთი წარმომადგენლის) შერჩევა და ეფექტური მომზადება. აღსანიშნავია, რომ
პროექტის ფასილიტატორი ამავდროულად შეიძლება იყოს სქემის ფასილიტატორი, მთავარია ის ასწავლიდეს ამ პროექტის ერთ-ერთ სამიზნე საგანს.
იმისათვის, რომ პროექტის მიერ შეთავაზებული პროფესიული განვითარების აქტივობები იყოს მაღალი ხარისხის, მნიშვნელოვანია ტრენინგმოდულის
ავტორთა და პროექტში ჩართულ ტრენერთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა. ამ მიზნით, პროექტის ფარგლებში 2016 წელს განხორციელდა მოდულის
ავტორთა და ტრენერთა სერტიფიცირება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს მიერ დაქირავებული კონსულტანტების მიერ შემუშავებული
პროგრამით.
2015 წელს საქართველოს მთავრობის N68-ე დადგენილებით, დამტკიცდა მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის ახალი სქემა. სქემის მიხედვით მასწავლებლებლებს მიენიჭათ სტატუსები (პრაქტიკოსი, უფროსი, წამყვანი). იმისათვის, რომ მასწავლებელმა
შეინარჩუნოს ან აიმაღლოს სტატუსი, მან უნდა გაიაროს პროფესიული განვითარების გზა, დააგროვოს შესაბამისი აქტივობებით კრედიტქულები და
მოახდინოს პროფესიონალიზმის დემონსტრირება საგაკვეთილო პროცესზე, რაც შეფასდება სკოლის შიდა შეფასების ჯგუფის მიერ. აღსანიშნავია, რომ 2015
წლის მონაცემებით, მასწავლებელთა კორპუსის 75% პრაქტიკოსი მასწავლებლის საფეხურზეა. 2011-2015 წლებში განხორციელებული სერტიფიცირების
შედეგების განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებელი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების (STEM მიმართულების) მასწავლებლების შემთხვევაში
ფიქსირდება.
მიზნობრივი ჯგუფების/ბენეფიციარების აღწერა
პროექტის მიზნობრივი ჯგუფია:
1. VII-XII კლასების საჯარო სკოლების ქიმიის, ფიზიკის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, გეოგრაფიისა და ინგლისური ენის მასწავლებლები
2. საჯარო სკოლის დირექტორები
3. საჯარო სკოლების პროფესიული განვითარების ფასილიტატორები
2016 წლის მონაცემით:
 18 222 საჯარო სკოლის მასწავლებელი (პირველი ნაკადი - 8 676 მასწავლებელი; მეორე ნაკადი - 9 546 მასწავლებელი)
 2 085 საჯარო სკოლის დირექტორი (1 872 ქართულენოვანი და 213 არაქართულენოვანი)
 2 085 სკოლის ბაზაზე მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორი.
4. პროექტის მოდულის ავტორები
5. პროექტის ტრენერები
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პროგრამის ჩარჩო (2017-2019 წწ)
ინტერვენციის სტრატეგია
მიზანი
მასწავლებელთა და დირექტორთა
პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა

საბოლოო შედეგ(ებ)ი 2019 წლისთვის
1. საჯარო სკოლის დირექტორებს
გავლილი აქვთ ლიდერობის
აკადემია 1, 2 და 3 –ის
ტრენინგმოდულები.
2.

3.

სკოლის ბაზაზე პროფესიული
განვითარების ფასილიტატორებს
გავლილი აქვთ ლიდერობის
აკადემია 2 და 3 –ის
ტრენინგმოდულები.
საჯარო სკოლის მასწავლებლებს
გავლილი აქვთ ტრენინგები
ზოგადპროფესიული (1, 2 და 3)
და საგნობრივი მიმართულებით.

შუალედური შედეგები 2017 წლისთვის
1. ქართულენოვანი საჯარო
სკოლების დირექტორებსა და
ფასილიტატორებს გავლილი
აქვთ ლიდერობის აკადემია 2-ის
მოდულები 1-6.

შედეგების შესრულების ინდიკატორები

ინდიკატორების გადამოწმების
წყაროები

2019 წლის ბოლოსთვის სამიზნე ჯგუფის
სულ მცირე 60% წარმატებით ასრულებს
შეთავაზებულ პროფესიული განვითარების
აქტივობებს.

პროექტის წლიური
ანგარიშები;
კვლევისა და მონიტორინგის
ჯგუფის Mathematica-ს
შუალედური და საბოლოო
შეფასების ანგარიშები

ლიდერობის აკადემია 1, 2 და 3 -ში
ჩართულია საჯარო სკოლის
დირექტორების საერთო რაოდენობის
მინიმუმ 80%-ს.

ტრენერთა ანგარიშები;
ტრენინგზე დასწრების
აღრიცხვის ფურცლები;
პროექტის ანგარიშები

ლიდერობის აკადემია 2 და 3 -ში
ჩართულია სკოლის ბაზაზე პროფესიული
განვითარების ფასილიტატორების საერთო
რაოდენობის 80%.

ტრენერთა ანგარიშები;
ტრენინგზე დასწრების
აღრიცხვის ფურცლები;
პროექტის ანგარიშები

პროექტის სამიზნე ჯგუფის (18 222)
მასწავლებლების 80% ჩართულია 3
ზოგადპროფესიული და 1 საგნობრივი
ტრენინგისგან შემდგარ პროფ
განვითარების პროგრამაში.

ტრენერთა ანგარიშები;
ტრენინგზე დასწრების
აღრიცხვის ფურცლები;
პროექტის ანგარიშები

ლიდერობის აკადემია 2-ის 1-6 მოდულებში
მონაწილეობს ქართულენოვანი სკოლების
(სულ 1 872) დირექტორთა 80% და
ფასილიტატორთა 80 %.

ტრენერთა ანგარიშები;
ტრენინგზე დასწრების
აღრიცხვის ფურცლები;
პროექტის ანგარიშები
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მთავარი დაშვებები

განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს
ჩართულობა
მნიშვნელოვანია სკოლის
დირექტორთა
ტრენინგების დასწრების
მაღალი მაჩვენებლის

2.

ეთნიკური უმცირესობებით
დაკომპლექტებული სკოლების
დირექტორებს გავლილი აქვთ
ლიდერობის აკადემია 1-ის
ტრენინგმოდულები.

ეთნიკური უმცირესობებით
დაკომპლექტებული სკოლების (სულ 213)
დირექტორების 80%-ს გავლილი აქვს
ლიდერობის აკადემია 1-ის
ტრენინგმოდულები.

ტრენერთა ანგარიშები;
ტრენინგზე დასწრების
აღრიცხვის ფურცლები;
პროექტის ანგარიშები

3.

ქართულენოვანი სკოლების
დირექტორთა პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა
კვარტალური შეხვედრების
ორგანიზების გზით

პროექტის ანგარიშები;
კვარტალურ შეხვედრებზე
დასწრების აღრიცხვის
ფურცლები;
IREX და პროექტის ანგარიშები

4.

ჩატარებულია საჯარო სკოლის
დირექტორთა კონფერენციაფორუმი.

სულ მცირე 80% დირექტორთა ჯგუფებში,
ჩატარებულია ლიდერობის აკადემია 2-ის 1
და 2 მოდულების კვარტალური
შეხვედრები (ჯგუფების სავარაუდო
რაოდენობა 80);
ჩატარებულია ლიდერობის აკადემია 2-ის 36 მოდულების კვარტალური შეხვედრები
(სულ 80 ჯგუფი);
კვარტალურ შეხვედრებში მონაწილეობს
ტრენინგებში ჩართული დირექტორების
60%.
კონფერენცია-ფორუმში მონაწილეობა
მიიღო სულ მცირე 170 დირექტორმა
(დაგეგმილი 220 დან), საიდანაც სულ მცირე
30% სხვადასხვა რეგიონის
წარმომადგენელია. მონაწილეების 80%
დადებით უკუკავშირს ახდენს
კონფერენციის თემატიკისა და
აქტუალობის შესახებ.
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კონფერენციის მონაწილეთა
სია;
პროექტის ანგარიშები

უზრუნველსაყოფად, რათა
მოხდეს მათი
გამოთავისუფლება
სკოლებიდან, ასევე
საჭიროა სამიზნე
ჯგუფებში პროექტის
ბენეფიტების შესახებ
ინფორმაციის გავრცელება.
ეთნიკური
უმცირესობების
ენებზე თარგმნილია
ტრენინგმოდულები
და სატრენინგო
მასალა. ტრენერებს
გავლილი აქვთ
მომზადების კურსი.
კლიმატური
პირობები იძლევა
საშუალებას,
გეგმიურად ჩატარდეს
კვარტალური
შეხვედრები.

დირექტორები
ინფორმირებული
არიან კონფერენციის
შესახებ და აქტიურად
რეგისტრირდებიან
მონაწილეობის
მისაღებად.

5.

პროექტის სამიზნე ჯგუფის
პირველი ნაკადის
მასწავლებლებს გავლილი აქვთ
ტრენინგები 2
ზოგადპროფესიულ მოდულსა და
1 საგნობრივ მოდულში.

სამიზნე ჯგუფის მასწავლებელთა პირველ
ნაკადში ჩართულია სულ 8 676
მასწავლებელი (საერთო რაოდენობის
46,7%);

ტრენერთა ანგარიშები;
ტრენინგზე დასწრების
აღრიცხვის ფურცლები;
პროექტის ანგარიშები

მასწავლებელთა
ტრენინგებში
მონაწილეობის დაბალი
მოტივაციის შემთხვევაში
სამიზნე ჯგუფებში
ვრცელდება პროექტის
ბენეფიტების შესახებ
ინფორმაცია.

ფასილიტატორების
ანგარიშები;
კვლევისა და მონიტორინგის
ჯგუფის Mathematica-ს
ანგარიშები;
ფასილიტატორთა ბაზა

კლიმატური პირობები
იძლევა საშუალებას,
გეგმიურად ჩატარდეს
სამუშაო ჯგუფების
შეხვედრები.

პირველი ნაკადის მასწავლებლების 80%
გავლილი აქვს 2 (მეორე და მესამე
მოდულები) ზოგადპროფესიული და 1
საგნობრივი ტრენინგმოდული;
სამიზნე ჯგუფის მასწავლებელთა მეორე
ნაკადში ჩართულია სულ 9 546
მასწავლებელი (საერთო რაოდენობის
52,3%);

6.

მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარებისთვის ტარდება
მასწავლებელთა სამუშაო
ჯგუფების შეხვედრები.

მეორე ნაკადის მასწავლებლების 80%
გავლილი აქვს ზოგადპროფესიული
უნარების პირველი მოდული.
პირველ ნაკადში შექმნილია 628 სამუშაო
ჯგუფი;
პირველი ნაკადის სამუშაო ჯგუფების 40%
სულ მცირე ერთხელ იკრიბება თითო
მოდულის შემდეგ;
ჩატარებულია პირველი ნაკადის სამუშაო
ჯგუფების 6 შეხვედრა;
მეორე ნაკადში შექმნილია 630 სამუშაო
ჯგუფი;
მეორე ნაკადის სამუშაო ჯგუფების 40%
სულ მცირე ერთხელ იკრიბება თითო
მოდულის შემდეგ;
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ჩატარებულია მეორე ნაკადის სამუშაო
ჯგუფების 6 შეხვედრა;
შეხვედრებში მონაწილეობს
ტრენინგგავლილი მასწავლებლების 50%
თითო ნაკადიდან.
შედეგების მიღწევის გზები / ღონისძიებები 2017 წლისთვის
1. ტრენინგმოდულების ავტორთა
შერჩეული და მომზადებულია
შერჩევა და პროფესიული
ტრენინგმოდულის 24 ავტორი.
მომზადება
2. ტრენერთა სერტიფიცირების
პროექტის ფარგლებში შერჩეული და
წესის მიხედვით ტრენერთა
გადამზადებულია 200 ტრენერი,
აყვანა და მომზადება
რომლებსაც გავლილი აქვთ პროექტის
სამიზნე ჯგუფებისათვის განკუთვნილი
ტრენინგმოდულები.

3.

დირექტორთა/ფასილიტატორთა
და მასწავლებელთა
ტრენინგმოდულების,
სატრენინგო მასალის მომზადება
და პილოტირება

სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე
თარგმნილია ლიდერობის აკადემია 1-ის
სამი მოდული და ლიდერობის აკადემია 2ის ორი მოდული;
მომზადებული და პილოტირებულია
ლიდერობის აკადემია 2-ის მოდულები 3-6;
მომზადებული და პილოტირებულია
ლიდერობის აკადემია 3 -ის მოდული 1;
მომზადებული და პილოტირებულია
მასწავლებელთა ზოგადპროფესიული
კურსის მოდული 3.

დაინტერესებული პირები და ურთიერთობის მექანიზმები
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ტრენინგზე დასწრების და
კურსის წარმატებით
დასრულების დოკუმენტაცია
ტრენერთა სერტიფიცირების
მონაცემები;
ტრენერთა
ტრენინგმოდულებზე
დასწრების და კურსის
დასრულების მაჩვენებელი;
დაკონტრაქტებული
ტრენერების ბაზა
პროექტის ანგარიშები;
ცენტრის დირექტორის
ბრძანება
ტრენინგმოდულებისა და
სატრენინგო მასალის
დამტიცების შესახებ

პროექტის ფარგლებში
მოზიდულია სათანადო
კვალიფიკაციის მქონე
ტრენერთა რაოდენობა.

შესაძლებელია პილოტის
ანალიზმა აჩვენოს, რომ
მასწავლებელთა
სხვადასხვა ჯგუფისთვის
შესაძლოა საჭიროა
განსხვავებული
მიდგომების შემუშავება
პროფესიული უნარების
ტრენინგის
შესათავაზებლად. ამ
შემთხვევაში პილოტის
შედეგად საჭირო იქნება
მოდულის მოდიფიცირება.

დაინტერსებული პირი

ინტერესი

საჯარო სკოლები

პროფესიული განვითარება

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

მონაცემთა ბაზების გაცვლა, პორტალების განვითარება და მართვა

სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ცენტრი

განმსაზღვრელი შეფასების მეთოდოლოგიაზე და ინსტრუმენტზე მუშაობა

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ესგ პორტალის გამოყენება/განახლება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიზნებისთვის

პროგრამის უმთავრესი რისკები და მათი მართვის მექანიზმები
რისკი

ალბათობა

მართვის მექანიზმი

(მაღალი, საშუალო, დაბალი)
მასწავლებელთა ტრენინგებში მონაწილეობის
დაბალი მაჩვენებელი

საშუალო

ტრენერთა არასაკმარისი რაოდენობა

საშუალო

დირექტორების ტრენინგებში მონაწილეობის
დაბალი მაჩვენებელი

საშუალო

საჭიროა ტრენინგების დაწყებამდე ჩატარდეს საინფორმაციო
კამპანია, მასწავლებლებს მიეწოდოთ ინფორმაცია იმ
ბენეფიტების შესახებ, რასაც ისინი მიიღებენ პროექტში
ჩართულობისგან.
დამატებით გამოცხადდება ტრენერთა შესარჩევი კონკურსები;
ტრენერთა არასაკმარისი რაოდენობის შემთხვევაში
შესაძლებელია ტრენინგციკლების რაოდენობის გაზრდა.
სამინისტროსთან შუამდგომლობა ტრენინგების გამართვის
თაობაზე, შეირჩეს ტრენინგების ისეთი ლოკაცია, რომ
დირექტორებს არ მოუწიოთ დიდხანს სკოლების მიტოვება,
ტრენინგების ლოჯისტიკა მოერგოს დირექტორების სამუშაო
გრაფიკს, სამინისტროს შუამდგომლობა სკოლებთან მეტი
ნდობისა და ინფორმირებულობის მიზნით.

პროგრამის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა
ღონისძიებები
N
1.
1.1

ღონისძიებების შედეგების
ინდიკატორები (Deliverables)

პასუხისმგებელი
პირი

კვარტალი
1
1
2
3

კვარტალი
2
4
5
6

კვარტალი
3
7
8
9

მიმართულება: სკოლის დირექტორთა და სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ფასილიტატორთა პროფესიული
განვითარება
ლიდერობის აკადემია 2-ის 1 და 2
გადამზადებულია მესამე და
მიმართულების
მოდულებში ტრენინგები (მესამე და მეოთხე ციკლის მონაწილე
მენეჯერი
მეოთხე ციკლი) ქართულენოვანი
ქართულენოვანი სკოლების
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კვარტალი
4
10
11 12

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

სკოლების დირექტორთა და
ფასილიტატორთათვის
ლიდერობის აკადემია 2-ის 1 და 2
მოდულებში ტრენინგები
ქართულენოვანი დირექტორებისა
და ფასილიტატორებისთვის მაღალმთიანი რეგიონების (მეხუთე
ციკლი) და აღდგენითი
ჯგუფებისთვის (ციკლი 6)
ლიდერობის აკადემია 2-ის
ტრენინგები მოდული 3-ის
მიხედვით
ლიდერობის აკადემია 2-ის 4, 5 და 6
მოდულებში ტრენინგები
ქართულენოვანი სკოლების
დირექტორთა და
ფასილიტატორთათვის
ლიდერობის აკადემია 1-ის 1, 2 და 3
მოდულებში ტრენინგები ეთნიკური
უმცირესობებით
დაკომპლექტებული სკოლების
დირექტორებისთვის
ლიდერობის აკადემია 2-ის 4, 5 და 6
ტრენინგმოდულების შექმნა,
რედაქტირება და დამტკიცება
ლიდერობის აკადემია 3-ის 1 და 2
ტრენინგმოდულების შექმნა,
რედაქტირება და დამტკიცება
ლიდერობის აკადემია 1-ის 1, 2 და 3
მოდულების თარგმნა
უმცირესობების ენებზე
ლიდერობის აკადემია 2-ის 1 და 2
მოდულების თარგმნა
უმცირესობების ენებზე

დირექტორების 75% და
ფასილიტატორების 75%.
გადამზადებულია მეხუთე და
მეექვსე ციკლის მონაწილე
ქართულენოვანი სკოლების
დირექტორების 80% და
ფასილიტატორების 80%.

მიმართულების
მენეჯერი

გადამზადებულია
ქართულენოვანი სკოლების
დირექტორების 80%.
გადამზადებულია
ქართულენოვანი სკოლების
დირექტორების 80% და
ფასილიტატორების 80%.

მიმართულების
მენეჯერი

გადამზადებულია
არაქართულენოვანი სკოლების
დირექტორების 80%.

მიმართულების
მენეჯერი

დამტკიცებულია ლიდერობის
აკადემია 2-ის 4, 5 და 6
ტრენინგმოდულები.
დამტკიცებულია ლიდერობის
აკადემია 3-ის 1 და 2
ტრენინგმოდულები.
ნათარგმნია ლიდერობის
აკადემია 1-ის 1, 2 და 3
ტრენინგმოდულების
უმცირესობების ენებზე.
ნათარგმნია ლიდერობის
აკადემია 2-ის 1 და 2
ტრენინგმოდულები
უმცირესობების ენებზე.

მიმართლების
მენეჯერი

მიმართულების
მენეჯერი
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მიმართულების
მენეჯერი
მიმართულების
მენეჯერი

მიმართულების
მენეჯერი

1.10

1.11

1.13
1.14

1.15

2
2.1

2.2

ლიდერობის აკადემია 2-ის 1 და 2
მოდულების მიხედვით
ტრენინგების ჩატარება
უმცირესობებით
დაკომპლექტებული სკოლების
დირექტორებისა და
ფასილიტატორებისთვის.
საპილოტე ტრენინგებისა და
ტრენერთა ტრენინგების ჩატარება
(ლიდერობის აკადემია 2-ის
მოდულები 3, 4 და 6)
კვარტალური შეხვედრების ჩატარება
სკოლის დირექტორებისათვის
ტრენერების შერჩევა
ტრენინგმოდულების
ჩასატარებლად (ქართულენოვანი
და უმცირესობების ენებზე)

ჩატარებულია დაგეგმილი (4
ჯგუფი) ტრენინგების 80%.

მიმართულების
მენეჯერი

ჩატარებულია დაგეგმილი (8
ჯგუფი) ტრენინგების (საპილოტე
და ტრენერთა ტრენინგის) 90%.

მიმართულების
მენეჯერი

ჩატარებულია დაგეგმილი (80
ჯგუფი) შეხვედრების 80 %.
შერჩეულია 80-მდე
ქართულენოვანი ტრენერი
და დაახლოებით 8 ტრენერი
უმცირესობების ენებზე
ტრენინგის ჩასატარებლად.
სკოლის დირექტორთა
კონფერენცია-ფორუმში
კონფერენცია-ფორუმის მომზადება
მონაწილეობს 220 დირექტორი
და ჩატარება
და 30 განათლების ექსპერტი
(საერთაშორისო და ქართველი),
სულ 250 მონაწილე.
მიმართულება: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
თარგმანი და გახმოვანება
ნათარგმნია 150-200 გვ.
საერთაშორისო ლიტერატურა და
საერთაშორისო ლიტერატურა და
ვიდეო მასალა - დამხმარე რესურსი
სხვა სასწავლო რესურსი შემდეგ
მასწავლებელთა პროფესიული
საგნებში: ქიმია, ბიოლოგია,
განვითარებისთვის
ფიზიკა, მათემატიკა, გეოგრაფია
და ინგლისური ენა.
თარგმანი
ზოგადპროფესიული უნარების
ზოგადპროფესიული უნარების
კურსის სამი მოდული
კურსის სამი მოდულის თარგმნა
ნათარგმნია უმცირესობების
უმცირესობების ენებზე
ენებზე.

მიმართულების
მენეჯერი
მიმართულების
მენეჯერი
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მიმართულების
მენეჯერი

მიმართულების
მენეჯერი

მიმართულების
მენეჯერი

2.3

მასწავლებელთა ტრენინგი
ზოგადპროფესიული უნარების
კურსი - მოდული 2: “მოსწავლეზე

გადამზადებულია პირველ
ნაკადში ჩართული (8676)
მასწავლებლების 80%.

მიმართულების
მენეჯერი

მოდული 2-ის დასრულების
შემდეგ ჩატარდა ორი სამუშაო
შეხვედრა

პროექტის
ფასილიტატორთა
პროფესიული
განვითარების
სპეციალისტი
მოდულის
ავტორები;

ორიენტირებული სწავლებისა და
შეფასების სტრატეგიები”
2.4

მასწავლებლების სამუშაო ჯგუფების
შეხვედრები
მოდული 2: “მოსწავლეზე

ორიენტირებული სწავლებისა და
შეფასების სტრატეგიები”
2.5

პილოტი და რედაქტირება
ზოგადპროფესიული უნარების
კურსი - მოდული 3: “სასწავლო

ჩატარდა მოდული 3-ის პილოტი
და განხორციელდა მისი
რედაქტირება.

პროცესის პოზიტიურად მართვა და
მზაობა პროფესიული
განვითარებისთვის”
2.6

2.7

ტრენერთა ტრენინგი
მოდული 3: “სასწავლო პროცესის

მიმართულების
მენეჯერი
მიმართულების
მენეჯერი

პოზიტიურად მართვა და მზაობა
პროფესიული განვითარებისთვის”

მესამე მოდულისთვის შერჩეული
ტრენერები (150-160 ტრენერი)
გადიან გადამზადებას
მოდულში.

მასწავლებელთა ტრენინგი
ზოგადპროფესიული უნარების
კურსი - მოდული 3: “სასწავლო

გადამზადებულია პირველ
ნაკადში ჩართული (8676)
მასწავლებლების 80%.

მიმართულების
მენეჯერი

მოდული 3-ის დასრულების
შემდეგ ჩატარდა ორი სამუშაო
შეხვედრა.

პროექტის
ფასილიტატორთა
პროფესიული
განვითარების
სპეციალისტი
საგნობრივი
კონსულტანტები

პროცესის პოზიტიურად მართვა და
მზაობა პროფესიული
განვითარებისთვის”
2.8

მასწავლებლების სამუშაო ჯგუფების
შეხვედრები
მოდული 3: ““სასწავლო პროცესის

პოზიტიურად მართვა და მზაობა
პროფესიული განვითარებისთვის”.
2.9

საგნობრივი მოდულების დაწერა
(ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია,
მათემატიკა, გეოგრაფია,
ინგლისური ენა)

დასრულებულია მუშაობა
საგნობრივი მოდულების ყველა
კომპონენტზე.
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

საგნობრივი მოდულების პილოტი
(ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია,
მათემატიკა, გეოგრაფია,
ინგლისური ენა)
ტრენერთა ტრენინგი
საგნობრივი მოდულები (6
მოდული)
მასწავლებელთა ტრენინგი
საგნობრივი მოდულები (6
მოდული).
მასწავლებლების სამუშაო ჯგუფების
შეხვედრები (საგნობრივი
ჯგუფებისთვის)

ჩატარებულია საგნობრივი
მოდულების პილოტირება;
მოდულებში შეტანილია
შესაბამისი ცვლილებები.
შერჩეულ ტრენერებს გავლილი
აქვთ შესაბამისი საგნობრივი
მოდული.
გადამზადებულია პირველი
ნაკადის (8676) მასწავლებელთა
80 %.
საგნობრივი ტრენინგების
დასრულების შემდეგ
ჩატარებულია ორი სამუშაო
შეხვედრა.

მასწავლებელთა ტრენინგი (მეორე
ნაკადი)
ზოგადპროფესიული უნარების
კურსი - მოდული 1: “მოსწავლეზე

გადამზადებულია მეორე ნაკადში
ჩართული (7369 ქართული და
2177 სომხური, აზერბაიჯაბული
და რუსული სკოლების)
მასწავლებლების 80%.

ორიენტირებული სასწავლო
გარემოს მახასიათებლები”
2.15

მასწავლებლების სამუშაო ჯგუფების
შეხვედრები (მეორე ნაკადი)
ზოგადპროფესიული უნარების
კურსი - მოდული 1: “მოსწავლეზე

მოდული 1-ის დასრულების
შემდეგ ჩატარდა ორი სამუშაო
შეხვედრა.

ორიენტირებული სასწავლო
გარემოს მახასიათებლები”
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საგნობრივი
ექსპერტები

მიმართულების
მენეჯერი
მიმართულების
მენეჯერი
პროექტის
ფასილიტატორთა
პროფესიული
განვითარების
სპეციალისტი
მიმართულების
მენეჯერი

პროექტის
ფასილიტატორთა
პროფესიული
განვითარების
სპეციალისტი

დანართი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამული ბიუჯეტი
სტრუქტურული
ერთეული

მიზნობრივი
პროგრამების
სამსახური

სტანდარტების
განვითარებისა და
დანერგვის სამსახური

უწყვეტი
პროფესიული
განვითარების
სამსახური
სტრატეგიული
დაგეგმვისა და
ანალიზის სამსახური
რეგიონული
კოორდინაციის
სამსახური
ს უ ლ:

ბიუჯეტი
სამსახურების
მიხედვით

5,545,000

1,700,000

1,110,000

150,000

პროგრამა
1.1 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად (კოდი: 32 02 02 02)
1.2 არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების
პროგრამა (კოდი: 32 02 02 02)
1.3 ასწავლე საქართველოსთვის (კოდი: 32 02 02 02)
1.4 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული
განვითარების სახელმწიფო პროგრამა (კოდი: 32 02 02 02)
2.1 პროფესიული სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის პროგრამა (კოდი: 32
02 02 02)
2.3 ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების პროგრამა
(კოდი: 32 02 02 02)
2.4 საინფორმაციო, საგანმანათლებლო მეთოდური რესურსი
მასწავლებლებლებისათვის - ჟურნალი „მასწავლებელი“, ინტერნეტ გაზეთი
„mastsavlebeli.ge“ (კოდი: 32 02 02 02)
3.1 პროგრამა - სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება
ევროპის ქვეყნების მასწავლებლებთან (eTwinning Plus) (კოდი: 32 02 02 02)
3.2 მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი: 32 02 02 02)
4.1 სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის პროგრამა (კოდი: 32 02 02 02)

ბიუჯეტი
პროგრამების
მიხედვით
470,000
2,925,000
1,900,000
250,000
400,000
1,050,000
250,000
45,000
1,065,000
150,000

1,440,000

5.1 მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების (ტრენინგების) პროგრამა (კოდი:
32 02 02 02)

1,440,000

9,945,000

კოდი: 32 02 02 02

9,945,000
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სტანდარტების
განვითარებისა და
დანერგვის სამსახური
მასწავლებელთა და
სკოლის
დირექტორთა
პროფესიული
განვითარების
პროგრამა
ჯამი:

300,000

800,000

11,045,000

2.2 ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი: 33 06 03)

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-სქართველოს მხარდაჭერით ინიცირებული
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი
(კოდი: 32 02 02 03)
სულ პროგრამული ბიუჯეტი (კოდი: 32 02 02 02; კოდი: 33 06 03; კოდი: 32 02 02 03)
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300,000

800,000

11,045,000

