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Abstract 
 

In the Georgian reality, the XXI century came with tough challenges: our 

generation had to live in a very responsible time. Today, intentionally or unintentionally, 

a historical place is being designed and built by ourselves, where we will invite the future 

generations. The emerging Georgian society has to adapt to international globalization in 

all aspects of life. Without assessing the place and role of our country during the rapidly 

changing processes of the global world, it is impossible to answer the question: who will 

we be tomorrow, what will the Georgian state be like ?! 

The essence of public governance is to develop society by the mechanisms 

established by collective decisions. Governance acquires its public character when the 

positive development of the society is promoted at the state level. The political system 

fully includes the mechanisms of governance and state institutions, as well as the 

structures and processes through which the state interacts with society. A profound 

school education, under the good public governance, is the basis for the increase of 

overall education and quality of live for society. 

In the 20th century, the society realized that the intrinsic motivation is the key 

factor for successful learning and since the 70s and 80s different countries around the 

world have been reforming the teaching process. The global processes in the world have 

created the needs for new standards for education. The developed countries of the world 

have well-developed education systems and opportunities for higher education, which 

helps the citizens of these countries to have better living standards. 

The Georgian state strives for progressive development in the footsteps of international 

standards, for which "common mental maturity" is a necessary precondition. The basis 

for the mental maturity and the fundamental unit of community development is school 

education. The degree of social progress and community transformation are 

significantly determined by the effective management of school education. Education 

is the only means of state development for the establishment of stable and democratic 

state institutions that will effectively serve the citizens so that they can integrate 

economically into the process of globalization and harmonize universal values; Dealing 

with global challenges with strong national self-awareness, cyber security and effective 

use of information technology. By maintaining the identity of our country and equal 

opportunities for education by modern standards, the school should become a place for 

the development of intellectual, social, emotional and physical strength of adults. By 

doing this, our country will be able to acquire a worthy place in the global world. 

The paper is dedicated to the study of general education policy in post-Soviet 

Georgia. The essence of general education and its role in the general education of the 

society, the development of school education policy, the main aspects of the policy, 

both in general and in relation to Georgia are discussed. In particular, the historical past 

of school education in our country, the political framework of decisions made in 

education management and opportunities for further development are analyzed. By 

analyzing the local and international studies and adapting the experience of successful 

countries to the Georgian reality, the principles of effective management of general 

education policy are presented. 

            The dissertation especially highlights the important interventions based on the 

decisions made by the state administration in the school education system of our country 

from 2003 to the present. A vision is proposed on the necessity and urgency of 

introducing flexible management principles for the rapid adaptation of the general 

education system to the rapidly changing environment. 

The paper discusses the principles of school education management in countries 
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with successful education systems; in particular, mechanisms for evaluating 

management, administration, values and quality of activities. Development guides and 

policy documents developed by local and international organizations are reviewed. The 

determinants of the success of leading countries are highlighted. The management 

solutions of the Georgian school education system are discussed in the context of 

classical and synthetic theories. 

A conclusion and recommendations on two main issues of management 

dimensions have been developed: 

1. the regulation of the operation of public schools, which focuses on the 

autonomy of the school in the school system: defining its purpose by the 

school, managing the educational process, staff, structure, material resources 

in accordance with the norms established by the state. 

2. Determining the forms and scale of state support for schools to achieve 

optimal results, which is crucial for a rather protracted Georgian school 

reform. 

By analyzing the results of the experience gained in the process of pursuing an 

education policy course over three decades, the paper will contribute to the development 

of school education policy, the development of effective approaches, and its large-scale 

implementation. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის აქტუალურობა განპირობებულია იმით, რომ 

საქართველოში მიმდინარეობს ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმის 

ახალი მასშტაბური ტალღა. საჯარო მმართველობას, ისე როგორც არასდროს, 

ესაჭიროება  მყარი თანმიმდევრული და კომპლექსური კურსი სასკოლო 

განათლების სისტემის რეფორმირებისათვის, რათა საბოლოოდ შეიქმნას  

ქმედითი და  ეფექტიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემა და ქვეყანამ თავი 

დააღწიოს წარსულსა და მომავალს შორის შექცევად დამანგრეველ 

პროცესებს.  

საქართველოს ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში ჯერ 

კიდევ  გასატარებელია მნიშვნელოვანი ღონისძიებები სახელმწიფო ორგანო-

ებსა და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებს შორის უფლებამოსილებების 

ოპტიმალურად გადანაწილებისა და ახალი პრინციპების დასამკვიდრებ-

ლად. აუცილებელია თანამედროვეობის შესაბამისი მმართველობითი 

სისტემის ჩამოყალიბება და მათი ეფექტიანობის  ზრდაზე პერმანენტულად 

ზრუნვა. დასანერგია ახალი, ინოვაციური მიდგომები, რომლებიც ზუსტად 

უპასუხებს დროის მოთხოვნებს.  

სასკოლო განათლების მართვის მენეჯერული პრინციპების ორ ჯგუ-
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ფად, „საგანმანათლებლო“ და „მენეჯერულ“ კომპონენტებად წარმოდგენა 

ხაზგასმით წარმოაჩენს ზოგადი განათლების საკითხების აქტუალურობას: 

საგანმანათლებლო მიდგომა, ორიენტირდება სასწავლო დაწესებულებების 

ფუნქციონირების დიდაქტიკურ-მათეტიკურ მხარეზე, საერთო მსოფლმხედ-

ველობასა და ეროვნულ ღირებულებებზე ხოლო „მენეჯერული“- 

საგანმანათლებლო საქმიანობის კანონით მოწესრიგებაზე, რესურსების 

ეფექტიანობაზე. ამ ორი მიდგომის ერთიანობა განაპირობებს განათლების 

ხარისხს, ძლიერი ადამიანური კაპიტალის შექმნის შესაძლებლობას, რაც 

ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ-პოლიტიკური და სოციალური პროგრესისთვის 

უმნიშვნელოვანესი რესურსია. სასკოლო განათლების გაუმართავმა, 

ბუნდოვანმა სტრატეგიებმა შესაძლოა საზოგადოებას ჩამოაშოროს პროგრე-

სირებადი მიზნები და დააბნიოს, დაკარგოს ქვეყანა გლობალურ სამყაროში. 

 სადისერტაციო ნაშრომი განსაკუთრებულად აქტუალურია ევრო-

პული ინტეგრაციის გზაზე შემდგარი საქართველოსთვის, გაანალიზებულია 

რა პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან გატარებული სასკოლო განათლების 

რეფორმების პოლიტიკური ჩარჩო და და შემუშავებულია დასკვნები და 

რეკომენდაციები განათლების პოლიტიკისთვის, რათა აღმოჩენილი და 

შენარჩუნებული იქნას ავტონომიურობის და ანგარიშვალდებულების 

ბალანსი, სასკოლო განათლების სისტემის მართვაში, რაც კოორდინაციის 

პასუხისმგებლობის აღებით იქნება შესაძლებელი. საჯარო სამსახურმა, 

როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტმა უნდა შექმნას სამართლებრივი 

განსაზღვრულობა სასკოლო განათლებაში პროგნოზირებადი გადაწყვეტი-

ლებების მისაღებად, რათა სკოლა იყოს სანდო საკუთარი მოქალაქეებისა თუ 

უცხო ქვეყნებისთვის სტაბილური, შეუქცევადი და არა მუდმივადცვა-

ლებადი პოლიტიკური კურსით. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოადგენს 

ქართული სასკოლო განათლების მართვაში გატარებული სტრატეგიების 

ფორმულირება პოლიტიკური მეთოდოლოგიების საფუძველზე. აღნიშნული 

სტრატეგიების განვითარების საკითხის შესწავლა, ეფექტიანი მენეჯმენტის 

პრინციპების იმპლემენტაციის შესაძლებლობების დადგენა და რეკომენ-
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დაციების შემუშავება სასკოლო განათლების ეფექტიანი მართვისთვის. 

მიზნიდან გამომდინარე დასახული იქნა ამოცანები:  

 ქართულ სასკოლო განათლებაში აპრობირებული საჯარო 

მმართველობის სტრატეგიების და მოდელების შესწავლა.  

 საქართველოს ზოგადი განათლების მიმდინარე პოლიტიკის 

განხილვა და ანალიზი. 

 წარმატებული სასკოლო განათლების მქონე ქვეყნების გამოცდი-

ლების შესწავლა.  

 დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სასკოლო განათ-

ლების ეფექტიანი მართვისთვის. 

კვლევის ობიექტი. ზოგადი განათლების თემაზე არაერთი კვლევაა 

მიძღვნილი, თუმცა ნაკლებად არის გაანალიზებული ამ სფეროში ამა თუ იმ 

პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პოლიტიკური ჩარჩო. საბჭოთა 

ქვეყნებში გადაწყვეტილებების მიღების მოდელი პარტიის პრიორიტეტებს 

ეფუძნებოდა. და ცენტრალიზაციის პრინციპით ხორციელდებოდა. საბჭოთა 

სივრციდან თავის დაღწევის შემდეგ საქართველოში სკოლის მმართველობის 

დეცენტრალიზაციის საჭიროება ღიად გამოიკვეთა და დაინერგა შესაბამისი 

სტრატეგიები, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს პროცესები შექცე-

ვადი გახდა. სწორედ, პოლიტიკური კურსის ცვლილება და მისი შედეგები 

გახლავთ ამ ნაშრომის სამიზნე, სასკოლო განათლებაში საჯარო მართვე-

ლობის მენეჯერული პრინციპები, მენეჯმენტის ტექნიკის, საქმიანობის 

ხარისხის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით 2003 

წლიდან დღემდე. 

კვლევის მეთოდოლოგია, კვლევის აღწერა და შედეგები. დასახული 

მიზნებიდან გამომდინარე სამეცნიერო კვლევა დაეფუძნა თეორიულ და 

ემპირიულ მონაცემებს, კერძოდ, კვლევის პროცესში გამოყენებულია 

ქართველ და უცხოელ მკვლევართა სამეცნიერო მიგნებები, პრაქტიკული 

შრომები და გამოცდილება. ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზა-

ციების სტატისტიკური მონაცემები. კვლევის საწყის ეტაპზე განისაზღვრა 

ზოგადი განათლების მმართველობითი სტრუქტურები, მოხდა მოდელების, 
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მოქმედების და შეფასების სტრატეგიების შესახებ არსებული მასალების 

მიმოხილვა, დაიგეგმა სტრატეგიები შემდგომი ემპირიული კვლევებისთვის, 

მონაცემთა შეგროვების, ანალიზის და დასკვნების გამოსატანად. კერძოდ: 

 ქართულ სასკოლო განათლებაში 2003 წლიდან დღემდე განხორ-

ციელებული პოლიტიკის გადაწყვეტილებების შესაფასებლად. 

 ქართული სკოლის მართვაში ამ ეტაპზე არსებული სტრატეგიების 

განსახილველად სასკოლო განათლების საერთაშორისო მოდე-

ლებთან მიმართებაში. 

 საქართველოში ამჟამად მიმდინარე ზოგადი განათლების 

რეფორმაში მონაწილე ორგანიზაციების საქმიანობაზე ჩართული 

დაკვირვებით მიმდინარე პროცესების შესასწავლად. 

კვლევაში დასახული მიზნის და ამოცანების მიღწევაში  ჩვენ დაგვეხმარა 

შედარებითი, სტრუქტურულ-ფუნქციონალური, რაოდენობრივი და 

თვისობრივი კვლევების შედეგად მოპოვებული მონაცემების ანალიზი.  

(დოკუმენტების შესწავლა და მეცნიერული დამუშავება, სტატისტიკური 

მონაცემების სისტემატიზაცია, ინტერპრეტაცია, განზოგადება, ზემოაღნიშ-

ნული მასალების შესწავლის საფუძველზე ცხრილებისა და დიაგრამების აგება). 

პროცედურების და ტექნიკის ერთობლიობა, რომელსაც ნაშრომზე მუშაობისას 

სისტემატურად ვიყენებდით, გახდა ნაშრომის თანმდევი ნაწილი.  

რაოდენობრივი მეთოდოლოგია. მონაცემთა ანალიზი ვაწარმოეთ 

როგორც ჩვენს მიერ მოპოვებული მონაცემების ასევე ადგილობრივი და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების სტატისტიკური მონაცემების შესწავლის 

საფუძველზე.  

თვისებრივი მეთოდოლოგია. გამომდინარე იქიდან, რომ საკვლევი 

საკითხები რაოდენობრივ მონაცემებთან ერთად ეხებოდა შინაარსობრივ, 

პროცესზე მიმართულ თემებს, მონაცემები მივიღეთ პირდაპირი (ჩართული) 

და ირიბი დაკვირვების შედეგად.  შესასწავლ ობიექტთან ვიყენებდი 

ინტერპრეტაციულ და ანალიტიკურ პროცედურებს. 

კვლევის ფარგლებში განხორციელდა  თვისებრივი/აღწერითი კვლევა, 

როგორც კონკრეტული სეგმენტის, მცხეთა-თიანეთი-ყაზბეგის 20 სკოლის 
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ფარგლებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევითობის პრინციპით შექმნილ 

ჯგუფებში. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ 2021 წლის ივლის-აგვისტოს თვეში ჩატარებული ტრენინ-

გების ფარგლებში გატარებული პოლიტიკის ეფექტიანობის გამოსაკვლევად 

გამოიკითხა 188 უფროსი სტატუსის დ 99 წამყვანი მასწავლებელი. გამო-

კითხვის შედეგად გამოიკვეთა მოქმედ მასწავლებეთა მაღალი მოტივაცია 

პროფესიული განვითარების კუთხით, რაც განპირობებულია მათი პირადი 

საჭიროებებით. სატრენინგო პროცესის შესახებ ჩატარებული გამოკითხვით 

ტრენინგმა გაამართლა მონაწილეთა მოლოდინი ისინი აღნიშნავდნენ, რომ 

ტრენინგის სასწავლო მიზნები სრულად შეესაბამებოდა მათ საჭიროებებს. 

ტრენინგ - მოდულის  კურსის მნიშვნელოვანი ნაწილი საგნობრივი კომპე-

ტენციებთან ერთად ეთმობოდა ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის 

უშუალოდ კონკრეტულ სკოლაში დანერგვის საკითხებს. გამოკითხულები 

აღნიშნავდნენ მუდმივი მხარდაჭერის აუცილებლობას ახალი ეროვნული 

სასწავლო გეგმის ეფექტიანი დანერგვისთვის.  

ამ ორი სეგმენტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის საუძველზე 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა და მისი 

დანერგვის პროცესი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით  წარმატების ფაზაშია. მისი 

რეალიზების პროცესში განხორციელებული ინტერვენციები დამაიმედე-

ბელია სასკოლო განათლების ხარისხის ამაღლებისთვის, იმ პირობებში, თუ 

შენარჩუნდება სახელმწიფო დონეზე სკოლების გრძელვადიანი მხარდაჭერა, 

როგორც კომპეტენციების, ასევე ტექნიკური მახასიათებლების განვითა-

რების კუთხით. 

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე საქართველოს ზოგადი 

განათლების რეფორმების ვრცელი ჯაჭვიდან ყველაზე მასშტაბურია 

მიმდინარე პროექტი, რომელიც მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის 

დანერგვასა და განვითარებას ემსახურება. „ახალი სკოლის მოდელი“, 

საფუძვლიანი კვლევისა და პილოტირების ეტაპების გავლის შემდგომ 2020 

წლიდან მასშტაბური დანერგვის ფაზაში შევიდა.  

ნაშრომში, პირველად საქართველოში, გამოკვლეულია სკოლის ავტო-
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ნომიურობაზე ორიენტირებული მასშტაბური ინტერვენციების პროცესი და 

მისი შედეგები, მის საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები ზოგადი 

განათლების პოლიტიკისთვის. შემოთავაზებულია ფართომასშტაბიანი 

სასკოლო რეფორმის ფარგლებში ჩატარებული სკოლის ავტონომიურობის 

იმპლემენტაციის ანალიზი და  შეფასება ქართულ  სასკოლო განათლებაში, 

რაც  ახალი სიტყვა იქნება  შემდგომი კვლევებისთვის, რადგან გამოიკვეთება: 

 ქართული სასკოლო განათლების უახლოესი პერიოდის პოლიტიკური 

ტენდენციები და  განვითარების პერსპექტივები.  

 საჯარო მმართველობის თეორიისა და პრაქტიკის საუკეთესო მიგნე-

ბების  იმპლემენტაციის შესაძლებლობი საქართველოს სასკოლო განათ-

ლებაში. 

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, საქართველოში კომპლექსურად ინერგება 

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა. პოლიტიკის აქტორ-მეწარმე 

ინსტიტუციას პროცესები პოლიტიკის სესხების თეორიიდან გადაყავს 

ინსტიტუციური თეორიის მოდელისკენ. მიმდინარე პროცესების პოლიტი-

კური თეორიის ჭრილში გაკეთებული ანალიზი შექმნის თეორიულ საფუძ-

ველს ზოგადსაგანმანათლებლო პოლიტიკის სტაბილიზებისთვის.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა - ნაშრომი მიეკუთვნება გამოყე-

ნებითი კვლევის სფეროს, კვლევის შედეგად ჩამოყალი-ბებული პრაქტიკული 

რეკომენდაციები ხელს შეუწყობს ქართული სკოლისთვის მიზანმიმართული 

პოლიტიკის შემუშავებას, სკოლების კონკურენტუნარიანობის გაზრდას და 

ჩვენი ქვეყნის განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებას.  

ნაშრომის სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს თაბახის 

ფურცელზე ნაბეჭდ 107 გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმო-

ხილვის, სამი თავის, ქვეთავებისა და დასკვნისაგან, რომელსაც თან ერთვის 

გამოყენებული ლიტერატურის სია. ნაშრომს დართული აქვს დანართი.  

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ქართული სკოლა საერთაშორისო და ადგილობრივი 

თვალთახედვით 
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1.1. TALIS-ის, PISA -ს და ადგილობრივი კვლევების შედეგები 

1.2. საქართველო  და მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზანი 

2.3. ქართული სკოლის ხარისხის მართვის მექანიზმები 

1.4. ციფრული კომუნიკაცია ქართულ სასკოლო განათლებაში 

თავი 2. სასკოლო განათლების ნიმუშები 

2.1. განათლების სისტემის ისტორიული წანამძღვრები და ლიდერი 

ქვეყნები 

2.2. ქართული სკოლის ისტორია 

2.3. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება 

2.4. საბჭოთა მემკვიდრეობა და ქართული სკოლა 

თავი 3. საჯარო პოლიტიკის გადაწყვეტილებათა თეორიის ქართული 

მოდელები 

3.1. დეცენტრალიზაცია-ცენტრალიზაციის პროცესები ქართულ  

სასკოლო განათლებაში 

3.2. ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ეტაპები საქართველოში 

3.3. პროექტი „ახალი სკოლის მოდელი“ და მისი პოლიტიკური ჩარჩო 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

დისერტაციის შესავალ ნაწილში განხილულია საკვლევი თემის 

აქტუალურობა, კვლევის მიზანი და ამოცანები, კვლევის ობიექტი და საგანი, 

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველი, ნაშრომის 

მეცნიერული სიახლე, ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა და გამოყენების 

სფერო, საკვლევი პრობლემის სამეცნიერო დამუშავების დონე და 

ლიტერატურის მიმოხილვა, კვლევის შედეგების აპრობაცია. 

პირველი თავი ეძღვნება ზოგადი განათლების საერთაშორისო 

პოლიტიკას და საქართველოს რეიტინგს. წარმოდგენილია ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია OECD-ის ანგარიში, 

რომელიც ემყარება 2021 წელს გამოქვეყნებულ კვლევას, სადაც შეფასებულია 
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საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის კურსი და შემოთავაზებულია 

განათლების პოლიტიკის კონკრეტული რეკომენდაციები მოსწავლეთა, 

პედაგოგთა, სკოლის და  სისტემური შეფასების საფუძველზე.  

ამავე თავში წარმოდგენილია მსოფლიო განათლების კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრის (აშშ ბოსტონი) მიერ ჩატარებული კვლევის 

ანალიზი, რომელიც მსოფლიოს 60 ქვეყნის სასკოლო განათლების დონეს 

აღწერს. გამოკვეთილია ქვეყნების სამი რეიტინგული ჯგუფი.  იაპონიამ, 

ტაივანმა, სამხრეთ კორეამ, სინგაპურმა, ჰონკოგმა და მალაიზიამ 

უკანასკნელ 10-15 წელიწადში შესამჩნევი ნახტომი გააკეთეს. ქართველმა 

მკვლევრებმა (ლ.გეონჯიანი, მ.ლომოური) ამ ქვეყნებს „სხვა ცივილიზაცია“ 

უწოდეს. მეორე ჯგუფიში არიან კლასიკური ევროპული განათლების 

ქვეყნები: კანადა, რუსეთი, აშშ, ბალტიისპირეთი, პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, 

ევროკავშირის ქვეყნები, მესამე ჯგუფში პრობლემური განათლების 

სისტემის ქვეყნებია, სადაც სახელმწიფოს როლი განათლების სფეროში 

უმნიშვნელოა და ამ ქვეყნების მოქალაქეები არჩევენ განათლება სხვა 

ქვეყნებში მიიღონ. სამწუხაროა, რომ საქართველო ამ ჯგუფში აღმოჩნდა 

ლიბანის, ტაილანდის, თურქეთის, იორდანიის, ირანის, ბახრეინის, 

ეგვიპტის, სირიის, მაროკოსა და ალჟირის გვერდით.  

საყურადღებოა, რომ „სხვა ცივილიზაციის“ ქვეყნების განათლების 

რეფორმა ძველისა და ახლის შერწყმით მიმდინარეობდა, რითაც შენარჩუნდა 

განათლების ტრადიციული ფორმა და ამავდროულად დაინერგა ახალი 

სასწავლო პროგრამები მეცნიერების უკანასკნელი მიღწევებით. სახელმწიფო 

დონეზე მიზანმიმართულად იქმნებოდა განათლების ცენტრალური 

მართვისა და თვითორგანიზების მექანიზმები. განხილულია, თუ როგორ 

გახდა სინგაპური ლიდერი  „სხვა ცივილიზაციების“ ქვეყნებში. მთავარი 

მიზეზები, რის გამოც განათლების დონე ამ ქვეყანაში ყველაზე მაღალია არის 

ის, რომ სინგაპური ბიუჯეტის 20%-ს განათლების სექტორში ხარჯავს და 

სინგაპურის ზოგადი განათლების სისტემა მრავალმხრივია. 

აქვეა განხილული ფინეთის განათლების სისტემა, რომელიც  40 წელია  

მსოფლიო მასშტაბით ყველაზე წარმატებულად მიიჩნევა. ფინური სასკოლო 
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განათლების სისტემის წარმატების მთავარი გასაღები მაღალი 

პროფესიონალიზმი და თითოეულ მოსწავლეზე მორგებული განათლებაა. 

ამ თავში გამოკვეთილია “რბილი ძალის” როლი და მნიშვნელობა 

რეფორმირებადი პოცესებისთვის. ეს სახელმწიფოს უნარია, ხისტი ძალის 

გამოყენების გარეშე დადებითი განწყობებისა და დამოკიდებულებების 

შექმნით გავლენა მოახდინოს საერთაშორისო სისტემის სხვა აქტორებზე. ამ  

კულტურული ძალით სახელმწიფოები ახდენენ საკუთარი საგარეო 

პოლიტიკური მიზნების რეალიზებას. მისი გამოყენება მხარეთა ორმხრივი 

ნების შედეგად ხდება და არაა ძალადობრივად., თუმცა გლობალურ 

სამყაროში „რბილ ძალას“ დიდი გავლენა აქვს. ტრადიციული კულტურა 

დგება განსხვავებული ღირებულებების მქონე კულტურის მიმღებლობის 

არჩევანის წინაშე. განათლება კულტურის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. 

ჩვენი ქვეყნის კულტურული ვექტორი კი ნატო და ევროკავშირია და არა 

რეინკარნირებული საბჭოთა კავშირი. განათლების ვექტორი კი სულიერი 

უსაფრთხოების ბერკეტებით უნდა იყოს გაწონასწორებული. საქართველოს 

ზოგადი განათლების ხარისხის განმარტება ზოგადი განათლების ეროვნული 

მიზნების დოკუმენტს უნდა დავუკავშიროთ. შესაბამისად, ქართული 

სასკოლო განათლების ხარისხი არის მოსწავლეების ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა 

და დამოკიდებულებების ერთობლიობის მიმართება ჩვენი სახელმწიფოს  

მიერ დასახულ მიზნებთან (ზგემ). ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების 

რეალიზებისა და მყარი შედეგების ფორმირებისთვის ხაზგასმულია სკოლის, 

როგორც ინდივიდის ხედვაზე ორიენტირებული ავტორიზაციის 

სტანდარტების მნიშვნელობა.  

რამდენადაც განათლების სფეროში მთავრობის ხარჯების განაწილება 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი ინდიკატორია განათლების საერთაშორისო 

მასშტაბებში სახელმწიფოს რეიტინგის განსასაზღვრავად, წარმოდგენილია 

მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების გამომთვლელი სქემის  ძირითადი 

კომპონენტები და თანაფარდობა მასწავლებლის საშუალო ხელფასსა და 

ზოგადად, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასს შორის. 

ხაზგასმულია მასწავლებლის სამოტივაციო პაკეტების და მასწავლებლის 
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პროფესიის პრესტიჟულობის ხარისხი და მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის და 

მოწინავე ქვეყნების კონტექსტში. 

მეორე თავში წარმოდგენილია განათლების სისტემის ისტორიული 

წანამძღვრები, როგორც ზოგადად ასევე საქართველოში და ლიდერი 

ქვეყნების გამოცდილება. 

 განათლების სისტემა სხვადასხვა სახელმწიფოში განსხვავებულადაა 

გააზრებული. ზოგადად, იგი ცოდნის შექმნის მიზანმიმართულ პროცესთა 

წარმართვისათვის საჭირო დაწესებულებათა, თუ რეგულაციათა ერთობლი-

ობაა. მის სტრუქტურას და ფუნქციონირებას სახელმწიფოები, საკუთარი 

მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით, მიზანმიმართულად მართავენ. 

პოლიტიკის მიზანი, მიმართულება და შინაარსი სოციუმის პოლიტიკურ-

ეკონომიკური წყობითაა განპირობებული. ამიტომაც აქვთ სხვადასხვა ქვეყნებს 

განათლების სისტემის განსხვავებული ხედვა და ორგანიზაციული ფორმები. 

  სკოლა ისტორიის პროდუქტია. ასეულობით ათასი წლის განმავლო-

ბაში ადამიანები გარემოსთან ურთიერთობით შეიმეცნებდნენ და იკვლევ-

დნენ  სამყაროს. XVII საუკუნიდან ევროპაში ფეხი მოიკიდა სავალდებულო 

განათლებამ. საუკუნის დასასრულს გერმანია სასკოლო განათლებით 

მსოფლიოში ლიდერობდა.  სახელმწიფოს მმართველებს მიაჩნდათ,  რომ 

სასკოლო განათლება  ბავშვების შრომად უნდა ქცეულიყო. შესაბამისად, 

განათლების პოლიტიკაში სწავლის იძულებითი მეთოდები ნორმად 

ითვლებოდა.  XIX საუკუნიდან ნელ-ნელა სკოლებში ჰუმანური სწავლების 

ელემენტები მკვიდრდება.  სასწავლო პროცესის ეფექტიანობაზე ზრუნვის 

ერთადერთი საუკეთესო სტრატეგია ბუნებრივი გზაა, რომელიც შინაგან 

მოტივაციას ეფუძნება. ყველა სხვა ძალისხმევა სასკოლო სისტემის 

რეფორმირებისა ფუჭია, რადგან ბუნებრივი გზიდან გადახვევა ნებისმიერი 

პროცესის განვითარებაზე ნეგატიურად აისახება. განათლება წარმატებულია 

ბუნებით ბოძებული საშუალებებით, უფრო საინტერესო და მდიდარია 

რეალურ გარემოში, ვიდრე ხელოვნურად შექმნილში. სასკოლო განათლება 

დღემდე სწორი სტრატეგიების დაუსრულებელი ძიებით მოვიდა. 

განსხვავებულია პოლიტიკის კურსი და შედეგები ქვეყნების მიხედვით. 
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განათლების შედეგების შესახებ გლობალური ანგარიშით, მსოფლიოში 

განათლების ყველაზე კარგი სისტემა სამხრეთ კორეას და ფინეთს აქვს ისინი 

სასკოლო მოდელის ორ პოლუსს ქმნიან. 

  უახლესი კვლევებით სამხრეთ კორეას OECD-ს  ქვეყნებს შორის 

განათლების  ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. ამ ქვეყნის განათლების 

კურსის ჩამოყალიბებაზე ისტორიულმა პროცესებმა იქონია გავლენა. XIX 

საუკუნიდან სამხრეთ კორეაში განათლება პრუსიული მოდელით 

მიმდინარეობდა, რაც იაპონიის გავლენა იყო. ამერიკის მიერ  სამხრეთ 

კორეის ოკუპაციამ მისი განათლების კურსის ცვლილება გამოიწვია, მაგრამ 

პრუსიული საფუძვლები შენარჩუნდა. ამ ქვეყნის სასკოლო პოლიტიკა   

მოსწავლეების მძიმე შრომაზეა ორიენტირებული. სამხრეთ კორეის  

საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებას ორი მთავარი მიზეზი აქვს: 

სახელმწიფოს მიერ სასკოლო განათლების მაღალი დაფინანსება და 

პედაგოგების მაქსიმალურად მაღალი პროფესიონალიზმი, რასაც მათი 

შრომის მაღალი ანაზღაურება უწყობს ხელს. 

კორეული მოდელი ბევრი მეცნიერის შესწავლის საგანი გახდა. მათი 

უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ბავშვების სტრესის ხარჯზე მიღწეული 

წარმატება მიუღებელია. 

ფინური სასწავლო მოდელი სამხრეთ კორეულისაგნ მკვეთრად 

განსხვავდება. ამ ქვეყნის განათლების სისტემის განვითარება XXსაუკუნის 

70-იანი წლებიდან იწყება.  ფინეთი ამ დროს აგრარული ეკონომიკის ქვეყანა 

იყო. სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი კურსი  განათლების სისტემა და 

მთელი რესურსების მასზე მობილიზება გახდა. რეფორმები დაიწყეს  

მასწავლებლების, როგორც ყველაზე დაფასებული პროფესიის უზრუნველ-

საყოფად. ფინური სასკოლო განათლების სისტემის წარმატების მთავარი 

გასაღები თითოეულ მოსწავლეზე მორგებული განათლებაა, რომელიც 

ყველა მოსწავლის ჩართულობასა და თანასწორობას უზრუნველყოფს. 

ფინური საგანმანათლებლო პოლიტიკის მთავარი მიდგომებია: პროფესიო-

ნალიზმი, ზრუნვა, ნდობა.  

მიუხედავად რადიკალურად განსხვავებული მიდგომებისა, ფინურ  
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და სამხრეთ კორეულ მოდელებს მთავარი სტრატეგია აერთიანებთ: ორივე 

სახელმწიფომ მასწავლებლის როლი მნიშვნელოვნად შეაფასა ზოგადი 

განათლების პოლიტიკაში. მთლიანად პედაგოგების პროფესიონალიზმზე 

ააგო პოლიტიკის კურსი და შესაბამისად, მასწავლებლის პროფესია ძალიან 

პრესტიჟულად აქცია. მასწავლებლებს მაღალი სოციალური სტატუსი და 

ანაზღაურება აქვთ. სამხრეთკორეული და ფინური სკოლები მაღალპროფე-

სიონალ მასწავლებლებზე დგას. 

ჩვენი ქვეყნის სასკოლო განათლების ნიშნები შორეულ წარსულში 

გვხვდება, ქართული განათლების სისტემურობის ადრეულ წანამძღვრებზე 

ბერძნული წყაროები  მსჯელობენ. ბერძენი ფილოსოფოსი თემისტიოსი (317-

388) კოლხეთს „მეცნიერებისა და ხელოვნების მუზების ტაძრად“ მოიხსე-

ნიებს. ფასისის (ფოთის) მახლობლად III-VI საუკუნეებში უმაღლესი 

საფეხურის სასწავლებელი, კოლხეთის რიტორიკული სკოლა, კოლხეთის 

აკადემია იყო, რაც დაბალი საფეხურის სასწავლებლის არსებობასაც 

გვაფიქრებინებს. საქართველოს სახელმწიფოში პირველად IX საუკუნიდან 

გვხვდება საგანმანათლებლო სივრცის და პროცესების  ნიმუშები ტაო-

კლარჯეთის სამონასტრო კომპლექსებში. XI-XII საუკენიდან საგანმანათ-

ლებლო პროცესები მიზანმიმართულად განვითარდა. დაარსდა გელათის 

აკადემია, შემუშავდა განათლების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულე-

ბები. დავით IV-მ გელათის მონასტრის აშენების შემდეგ (1106 წ.) შემოიკრიბა 

ქართველი სწავლულები, რომლებმაც აკადემიაში ბიზანტიური სწავლების 

მიდგომები განავითარეს. XIII-XVII საუკუნეებში ეკონომიკურად და 

პოლიტიკურად დასუსტებულ  საქართველოში კულტურული მონაპოვარიც 

განადგურდა. შესუსტდა საგანმანათლებლო საქმიანობაც. დასავლეთში 

დასაყრდენის საპოვნელად ქართველმა  მეფე-მთავრებმა  კათოლიკე მისი-

ონერები ჩამოიყვანეს. კაპუცინებმა საქართველოში სკოლები დაარსეს. 1801 

წლიდან რუსული ანექსიით შექმნილ ახალ პოლიტიკურ რეალობაში საქარ-

თველოს განათლების სისტემის ჩამოყალიბების პროცესიც რუსული 

გავლენის ქვეშ მოექცა.  

ბატონყმობის გაუქმებისთანავე  ქართველმა საზოგადო მოღვაწეებმა 
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სწავლა-განათლების მშობლიურ ენაზე წარმართვაზე დაიწყეს ზრუნვა. 1879 

წელს ოფიციალურად დაფუძნდა  ქართველთა შორის  წერა-კითხვის გამავ-

რცელებელი საზოგადოება,  რომელიც თავის საქმიანობას  ამ საზოგადოების 

თითოეული წევრის, ქართველი საზოგადო მოღვაწეების, მწერლებისა და 

მეცენატების დახმარებით  ეწეოდა. შეიძლება ითქვას, რომ ქართველთა 

შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება საქართველოში 

საგანმანათლებლო  სისტემის პირველი ნიმუში იყო. მისი  ძალისხმევით 

ჩვენს ქვეყანაში დაარსდა ათეულობით სკოლა, გაიხსნა  ბიბლიოთეკები და 

კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებები.  

წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ 1927 წელს 

დაასრულა საქმიანობა. მისი სკოლები, ბიბლიოთეკები და მთელი ქონება 

გადაეცა განათლების სახალხო კომისარიატს. საქართველოს დამოუკიდებ-

ლობის პერიოდში (1918-1921)  დემოკრატიული რესპუბლიკის განათლების 

სამინისტრომ „კანონით სახალხო განათლების შესახებ“, სასწავლო დაწესე-

ბულებათა გარდაქმნა დაიწყო. მთავრობის მხარდაჭერით განათლების 

სამინისტრომ მთავარ მიმართულებად სკოლების სრულიად გაქართულება 

და გათავისუფლება განსაზღვრა. იხსნებოდა ახალი სკოლები და გადაეცე-

მოდა ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებს. სახალხო განათლების 

სამინისტრომ საქართველოს სკოლებში სწავლების ევროპაში აღიარებული  

მონტესორის  მეთოდის შემოღება სცადა, რომელსაც განმანათლებლები 

დღესაც იყენებენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით,  ეს მნიშვნელოვანი 

ინტერვენცია ვერ დასრულდა საბჭოთა ოკუპაციის გამო. 

დღეს  საქართველოს განათლების სისტემაში შედის სკოლამდელი 

აღზრდის,  ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი განათ-

ლების დაწესებულებები. საშუალო განათლების სახელმწიფო პოლიტიკას 

განსაზღვრავს სახელმწიფო დოკუმენტი ,,საქართველოს კანონი ზოგადი 

განათლების შესახებ“ №1330–Iს, 2005, რომელიც საქართველოს მთავრობის 

გადაწყვეტილებით 2005 წლიდან დღემდე 92 ცვლილებითაა წარმოდგენი-

ლი. ამ კანონის მიხედვით სრული ზოგადი განათლება მოიცავს 12 წელს და 

სამ საფეხურიანია: დაწყებითი - I-VI კლასები; საბაზო - VII-IX კლასები; 
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საშუალო - X-XII კლასები. საქართველოს ზოგადი განათლების საფეხურების 

შესაბამისობა განათლების კლასიფიცირების საერთაშორისო სტანდარტის 

(ISCED) დოკუმენტებთან შემდეგნაირია : დაწყებითი საფეხური - Primary 

education (ISCED level 1), საბაზო საფეხური - Lower secondary education (ISCED 

level 2), საშუალო საფეხური - Upper secondary education (ISCED level 3). 

დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა. ზოგადსაგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებებში განათლების მიღება მიმდინარეობს  განათლე-

ბისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების 

დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული დოკუმენტით,  ეროვნული სასწავლო 

გეგმის (ესგ) შესაბამისად.  საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ესგ 

ეფუძნება ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს და წარმოადგენს 

განათლების სისტემის კონცეფციას, ზგემის განხორციელების ინსტრუმენტს.  

2020 წლიდან საქართველოს ყველა რეგიონში დაინერგა მესამე თაობის 

ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც ეფუძნება კონსტრუქტივისტული 

საგანმანათლებლო პრინციპებს. მაქვს პატივი, თავად ვიყო ექსპერტთა 

გუნდის წევრი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის ახალი ესგ-ის მასშტაბური 

დანერგვისა და განვითარების პროცესში. რამაც მომცა საშუალება, ადგილებ-

ზე შემესწავლა ზოგადი განათლების მიმართულებით განხორციელებული 

ძირითადი აქტივობების და ტენდენციების განვითარების დინამიკა. 

მესამე თავში თავში განხილულია საქართველოს სასკოლო განათ-

ლების პოლიტიკის მიმდინარე პროცესები და შეფასებულია შესაბამისი 

პოლიტიკის მოდელი საქართველოს განათლებისა და მეციერების 

სამინისტროს პროექტის - ახალი სკოლის მოდელის (2018-2024) დანერგვისა 

და განვითარების პროცესის ფონზე.  

პროექტ „ახალი სკოლის მოდელის“ ინტერვენციებით მიმდინარეობს  

უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების შეტანა  საქართველოს ზოგადი 

განათლების მართვის მექანიზმებში. კერძოდ, სასკოლო კულტურასა და 

სასკოლო კურიკულუმებში, რათა შესაძლებელი გახდეს  პიროვნებაზე 

ორიენტირებული საგანმანათლებლო ხედვის ჩამოყალიბება. დასჯა-

წახალისების მექანიზმების ნაცვლად, აქცენტი სკოლაში მიმდინარე პროცე-
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სების მხარდაჭერასა და კონსტრუქციული თანამშრომლობითი კავშირების 

საშუალებით სოციალური კაპიტალის გაძლიერებაზე გადავიდეს. 

პროექტის დანერგვას ორწლიანი პილოტირების პროცესი უძღვოდა 

წინ. რათა სკოლას მოეხერხებინა ცენტრალიზებულად გაწერილი მიდგო-

მებიდან  საკუთარი ინდივიდუალურობისა და საჭიროებების  გაცნობი-

ერებამდე მისვლა. შედეგად, პროექტი გაიშალა მთელი საქართველოს 

მასშტაბით 24 რაიონული ცენტრის 315 სკოლაში.  ინტენსიური კონსულ-

ტაციებით ინერგებოდა ცვლილებები სხვადასხვა კომპონენტში. პროექტის 

მხარდამჭერები არიან ადგილობრივი საგანმანათლებლო ორგანიზაციები, 

სსიპ-ები, საერთაშორისო ორგანიზაციები:  USAID, INICEF და  მსოფლიო 

ბანკი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან 

შეთანხმებული  გეგმებით 2024 წლისთვის პროექტი დაფარავს საქართველოს 

უკლებლივ ყველა სკოლას. ამ ეტაპზე საქართველოში  საერთაშორისო 

ორგანიზაცია USAID საბაზისო განათლების პროგრამის 4 წლიანი გეგმის 

ფარგლებში პროექტის მხარდამჭერები არიან სამმხრივი კვლევითი 

ინსტიტუტი (RTI), რვა უნივერსიტეტი (საქათველოს უნივერსიტეტი, ილიას 

უნივერსიტეტი, სოხუმის უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახ. 

უნივერსიტეტი, შოთა მესხიას ზუგდიდის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,თელავის უნივერსიტეტი, 

სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი) და ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია. 

(„ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“-CFS, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი-CCIIR) 

2020 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან პროექტ „ახალი სკოლის 

მოდელის“ პილოტირების პროცესში დაწყებით საფეხურზე ჩაერთო 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის  165 სკოლა, თბილისსა და რუსთავში 34 

სკოლა საბაზო საფეხურზე. კონსულტაციები შეთავაზებულ იქნა საქართვე-

ლოს ყველა სკოლისთვის, რესურსები მომზადდა საერთაშორისო ორგანიზა-

ციებთან თანამშრომლობით. ზაფხულის პერიოდში გამოცხადდა კონკურსი 

და გაფარდოვდა მხარდამჭერი ჯგუფები. მოხდა მათი გადამზადება 

შემოდგომის სემესტრისთვის. ამჟამად 24 მხარდამჭერი ჯგუფი 17 მიმართუ-
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ლებით მუშაობს ინტენსიურად საქართველოს ყველა სკოლაში.  

2021წლიდან პროექტს შეუერთდა 600 სკოლა და 1000 სკოლა დაიფარა 

პირდაპირი ინტერვენციებით. ამჯერად პროექტი მეტ აქცენტს სასკოლო 

კურიკულუმზე აკეთებს. შექმნილია კურიკულუმის ნიმუშები, რომლის 

ბაზაზე სკოლები პროექტის გუნდის მხარდაჭერით შექმნიან საკუთარ 

ორიგინალურ კურიკულუმს, პროცესში განიხილავენ მას და განავითარებენ. 

პროცესი თავისი მასშტაბებით შეუქცევადია და ორიენტირებულია თითოე-

ული სკოლის სახით შეიქმნას ავტონომიური, ძლიერი და განვითარებაზე 

ორიენტირებული საგანმანათლებლო დაწესებულება. პროექტის ფარგლებში 

პროცესების პარალელურად მიმდინარე ყოველწლიური თვისებრივი და 

რაოდენობრივი კვლევები განათლების პოლიტიკაში ჩართულ ყველა პირს 

დაეხმარება გადადგმული ნაბიჯების ადეკვატურად შეფასებაში.  

პროექტის მონიტორინგი მიზნად ისახავს დაგეგმილი და რეალიზე-

ბული პროცესების შესაბამისობის ანალიზს, ინტერვენციების კოორდინი-

რებულობას, ხელისშემშლელი ფაქტორების გამოვლენას.  

მონიტორინგის მეთოდებია: რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევა- 

ნახევრადსტრუქტურირებული ინტერვიუ, ფოკუს-ჯგუფები, თვითრეფლექ-

სიის დღიურები, გამოკითხვა, მტკიცებულებების ანალიზი. აღნიშნული პრო-

ცესები თანამშრომლობითი პრინციპებით ხორციელდება სკოლის პერსონა-

ლისა და საგნობრივი ექსპერტების მონაწილეობით შესრულებული სამუშაოს-

კურიკულუმის და ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერების განხილვის საფუძველზე.  

კვლევის ძირითადი მიმართულებებია: სასკოლო კულტურისა  და 

აკადემიური მიღწევების შეფასება ყოველწლიური ციკლით, რათა სკოლამ 

დინამიკაში დაინახოს საკუთარი პროგრესი თუ რეგრესი. აკადემიური 

მიღწევების შეფასება სადიაგნოსტიკო წერებისა და კომპლექსური დავალე-

ბებით რაც ეფუძნება ესგ-ის ზოგადი განათლების საფეხურის შედეგებს. 

სკოლის მიღმა დარჩენილი პირები ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებ-

ში შემუშავდა ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული დაწევისა და 

დაჩქარებული სწავლების ორდონიანი კურიკულუმი სკოლის მიღმა დარ-

ჩენილი ახალგაზრდებისთვის, რომლის პილოტირება მოხდა 2020-2021 წლის 
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განმავლობაში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომ-

ლობით პროექტის პარტნიორ სკოლებში, მიუსაფარ ბავშვთა დღის ცენ-

ტრებში და 24 საათიანი კრიზისულ თავშესაფრებში საქართველოს მასშტაბით.  

მართვა და განხორციელება. პროექტ „ახალი სკოლის მოდელის“ მმარ-

თველი და განმახორციელებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათ-

ლების განვითარების დეპარტამენტი, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, სსიპ საინფორმაციო მართვის სისტემა, 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სააგენტო, სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ზოგად-

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რესურს-ცენტრები და სხვა სამთავ-

რობო და არასამთავრობო ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცი-

ები. შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგი შეფასება: ახალი ეროვნული სასწავლო 

გეგმით დაისახა სამი ძირითადი ამოცანა: 1. გრძელვადიანი მიზნების 

რეალიზება სასკოლო საფეხურის ფარგლებში; 2. კონსტრუქტივიზმის 

პრინციპების დანერგვა სწავლის პროცესში. 3. სკოლების ავტონომიურობის 

ხარისხის გაზრდა, რისთვისაც ეროვნული სასწავლო გეგმა ორ ნაწილად 

გაიყო: საფეხურის სტანდარტები, რომლებიც წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნებს საქართველოს ყველა სკოლისთვის და წლიური პროგრამები, 

რომლებიც რეკომენდაციებს იძლევა ინდივიდუალური სასკოლო კურიკუ-

ლუმების შექმნისა და განვითარებისთვის. დასახული ამოცანების შესრუ-

ლებას „ახალი სკოლის მოდელი“  ახორციელებს კონსტრუქტივისტული 

საგანმანათლებლო პრინციპების, სკოლის მართვის ეფექტიანი მიდგომების, 

სწავლა სწავლების პროცესში ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრირების და 

განვითარების ხელშემწყობი შეფასების სისტემის შექმნის გზით. პროგრამა 

„ახალი სკოლის მოდელი“ ძლიერი სახელმწიფო მხარდაჭერის პირობებში 

შესაძლებელია გახდეს განათლების პოლიტიკის ეფექტიანი მართვის  

მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად და მისი საშუალებით ვიხილოთ ხელშესა-

ხები შედეგები სასკოლო პოლიტიკის დაბალანსებული ცენტრალიზაციის 

პირობებში. შედეგად სახელმწიფო დონეზე სკოლების მართვის ერთადერთი 
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ინსტრუმენტი იქნება მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა, ორიენტირი, 

რომლის საფუძველზეც თითოეული სკოლა შექმნის ორიგინალურ საკუთარ 

კურიკულუმს. 

„ახალი სკოლის მოდელი“ არის პროექტი, რომელიც საშუალებას 

გვაძლევს არ შემოვიფარგლოთ მხოლოდ პრობლემების ანალიზით და 

ჩვენივე ხელით, ჩვენსავე სკოლაში შევქმნათ კარგი სკოლა და კარგი 

სასწავლო პროცესი. შემდეგ კი მუდმივად მის დახვეწასა და განვითარებაზე 

ვიზრუნოთ. „ახალი სკოლის მოდელი“  ქართული თავისუფალი სკოლის 

პროექტია. მას გრძელვადიანი სისტემური მხარდაჭერა ესაჭიროება, რათა 

განგრძობითი  და განვითარებადი ხასიათი არ გაიმეოროს წინამორბედების 

გამოცდილება და შეძლოს ქართული სასკოლო განათლების ურთულეს 

გამოწვევას ზოგადი განათლების უკიდურესად დაბალ ხარისხს გაუმკლავ-

დეს უმოკლეს დროში, მოხერხდეს წლების მანძილზე გატარებული 

რეფორმების შედეგების ანალიზის და მოწინავე გამოცდილების გაზიარების 

შედეგად შექმნილი ზოგადი განათლების უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო 

დოკუმენტის, ეროვნული კურიკულუმის კონკრეტული სკოლების კონტექ-

სტში სრულფასოვან დანერგვას. 

„ახალი სკოლის მოდელით“ ძირითადი აქცენტი გადადის სკოლაში 

მიმდინარე პროცესების ინტენსიურ მხარდაჭერაზე. მისი მმართველი და 

განმახორციელებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების სამინის-

ტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი. 

ჩართული არიან სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 

სსიპ საინფორმაციო მართვის სისტემა, სსიპ საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო, ზოგადსაგანმა-

ნათლებლო დაწესებულებების რესურსცენტრები და სხვა სამთავრობო და 

არასამთავრობო ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები.  

ცვლილებები სისტემაში სასკოლო კურიკულუმი უნდა იქცეს 

დოკუმენტად, რომელიც სასკოლო საზოგადოებას ერთ გუნდად შეკრავს და 

გაამთლიანებს. მის მიმართ სასკოლო თემის ყველა წევრს გაუჩნდება 
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კუთვნილების განცდა.  სკოლა ხდება აკადემიური და კვლევითი  გაერთი-

ანება, რომელიც ყოველდღიურად მუშაობს და ავითარებს კურიკულუმს, 

როგორც გზას გრძელევადიანი მიზნების მისაღწევად. 

,,ახალი სკოლის მოდელი“ გამორიცხავს კონკურენციას და დასჯა-

წახალისებას. სკოლებს არავინ შეადარებს ერთმანეთს და არავინ დასჯის 

დაბალი მაჩვენებლებისთვის. სამინისტრო ორიენტირებული იქნება იმ 

სკოლებს აღმოუჩინოს დახმარება, რომლებსაც გარკვეული სირთულეები 

აქვთ. სხვა მხრივ კი იგი მხოლოდ დამკვირვებლის როლს მოირგებს.  

ცვლილებები ციფრულ კომუნიკაციაში. ახალი სკოლის პროექტის 

უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ციფრული კომუნიკაციის უნარის 

განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ესტონელი ექსპერტები, 

UNICEF-ის მხარდაჭერით, ზრუნავენ  სკოლიდან შერჩეული მასწავლებ-

ლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე;   

მიუხედავად იმისა რომ 2016 წლიდან ეროვნული სასწავლო გეგმით 

ციფრული კომპეტენციების მნიშვნელობა არსებითად განისაზღვრა, სასკო-

ლო სივრცე არ იყო ადაპტირებული ტექნოლოგიების დანერგვა-

გამოყენებაზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეგიონების მოსწავლეების 

არათანაბარი ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე და აპარატურაზე. პანდემიის 

პროცესთან დაკავშირებულმა საჭიროებებმა, უზრუნველყო  სასკოლო 

საზოგადოების საქმიანობის სწრაფი ტემპით  გადაწყობა  დისტანციურ 

სწავლებაზე და  ტექნიკური საშუალებების სრულ გამოყენებაზე. დაიგეგმა 

და განხორციელდა მხარდამჭერი ტრენინგები და  შეიქმნა რესურსები. 

COVID-19 პანდემიით გამოწვეული სასწავლო დანაკარგების გავლენა 

საქართველოს განათლების სექტორზე ცხადია უარყოფითად აისახა, თუმცა 

პანდემიის დროს მოხდა  სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების დაჩქარებუ-

ლი ადაპტაცია, რეგიონებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის ზრდა. 

COVID-19-მა განათლებაში სტრუქტურული ცვლილებები დააჩქარა. 

დაინერგა სწავლების ინოვაციური მეთოდების გამოყენება. შეიქმნა ახალი 

სასწავლო პლატფორმები, რომელიც განათლების სექტორს სარგებელს 

მოუტანს პანდემიის შემდგომ პერიოდშიც.   
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საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS) და კომპანია Microsoft 

ის მიერ შექმნილი პლატფორმით საქართველოში ყველა მოსწავლისთვის 

შეიქმნა პირადი მომხმარებლის პროფილი უსაფრთხოების მაღალი 

ხარისხით. მასწავლებლებისა და სკოლის ადმინისტრაციისთვის ცალკე 

შექმნილია 55 000-ზე მეტი მომხმარებლის პროფილი.  

შეიძლება ითქვას, რომ ახალი სკოლის მოდელი მოსწავლეთა ყველა 

სეგმენტს მისწვდა, როგორც სამართლებრივი კუთხით, ეროვნული სასწავლო 

გეგმის დონეზე ასევე ფიზიკურად, შექმნილი ციფრული  პლატფორმით 

უზრუნველყოფილია ყველა მოსწავლის ჩართვა  სასკოლო განათლებაში. 

ბოლო პერიოდში საქართველოს  ზოგადი განათლების პოლიტიკით 

დაგეგმილი რეფორმის ბევრი მცდელობის მიუხედავად თანაბრადხელ-

მისაწვდომი და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდებოდა, 

რადგან მუდმივად იცვლებოდა რეფორმების ტალღები და პრიორიტეტები. 

ყოველ მათგანს თავისი მიზეზები და ამოცანები გააჩნდა, მაგრამ მოკლე-

ბული იყო წარმატების განმსაზღვრელ ინდიკატორებს, რაც რეფორმის 

განგრძობითი განვითარების შესაძლებლობას ზღუდავდა. ჩვენი ქვეყნის 

შემდგომი განვითარების ხარისხი დიდად არის  დამოკიდებული იმაზე, 

რამდენად მოხერხდება ზოგადი განათლების სისტემის სტაბილური 

მოდერნიზება ისე, რომ იგი ორიენტირებული იყოს სწრაფად ცვალებად 

გარემოში თვითგანვითარებაზე.  

რეფორმის სხვადასხვა მოდელების შეფასებისას მნიშვნელოვანია და 

გონივრულია  პოგროუს (Pogrow) პრინციპების გათვალისწინება. მისი 

აზრით, ის ინოვაციები უძლებს დროს, რომელიც თავისი არსით ძლიერ 

სტრუქტურულია, ადვილად ექვემდებარება მონიტორინგს და ქმნის ახალ 

მხარდამჭერებს. წარმატებულ ინოვაციებად იქცევა ის იდეები, რომელიც 

ნათლად არის განსაზღვრული,  მოიცავს განხორციელების და გავრცელების 

სრულ სისტემას, იწყება მცირე მასშტაბით და მიმართულია ერთი 

სპეციფიური საკითხის განსახორციელებლად. ამავდროულად აღსანიშნავია 

პოგროუს გაფრთხილებიდან ის ფაქტი, რომ ცოდნაზე დაფუძნებული 
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ინოვაციები წარმატებას აღწევს მხოლოდ მაშინ თუ საჭირო ცოდნა 

სრულადაა ხელმისაწვდომი. პოგროუს აზრით, საგანმანათლებლო რეფორ-

მების უმეტესობა ამ პრინციპებიდან არღვევს ერთს მაინც და არასახარბიელო 

შედეგებიც უმეტესად ამითაა განპირობებული.  

გარდა იმისა, რომ „ახალი სკოლის მოდელის პროექტი“ ზედმიწევნით 

მიყვება პოგროუს სკალის ყველა კომპონენტს, იგი სკოლების დიფერენცირე-

ბული მართვის პრინციპებსაც ავითარებს. სკოლები თავად განსაზღვრავენ 

საჭიროებებს და  მიიღებენ შესაბამის მხარდაჭერას. სასკოლო კურიკულუმი 

იქნება დოკუმენტი, რომელიც სწორედ იმ გზას და იმ საგანმანათლებლო 

სერვისს ასახავს, რომელსაც კონკრეტული სკოლა შექმნის და შესთავაზებს 

საკუთარ მოსწავლეებს. ეს დოკუმენტი სასკოლო საზოგადოების მაჯისცემას 

უნდა ასახავდეს და მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს.  

სასკოლო სისტემის დივერსიფიცირებული მართვის პრინციპი 

გულისხმობს მართვის ბერკეტების მორგებას სკოლის შესაძლებლობებზე. ამ 

მიდგომის საპირისპიროა უნიფიცირებული მიდგომა.  ქართული სასკოლო 

სისტემის დეცენტრალიზაცია სწორედ მართვის უნიფიცირებული ფორმაა. 

ამ რეფორმით საქართველოში ყველა სკოლას თავისუფლების ერთი და იგივე 

ხარისხი და პასუხისმგებლობები დაეკისრა. უნდა აღინიშნოს, რომ არ 

არსებობს საგანმანათლებლო სისტემა, სადაც სკოლა სრულიად თავისუფალი 

იქნება სახელმწიფოს რეგულაციისგან. მაგრამ არც სრული უნიფიცირებაა 

გონივრული. ძირითადად, ქვეყნები ქმნიან სასწავლო გეგმებს, სადაც 

სკოლებს განუსაზღვრავენ მათ მიერ მისაღწევ მიზნებს. დერეგულაცია კი 

ოპერაციული ავტონომიურობის გაზრდით შემოიფარგლება. ამ პროცესში 

ქართული სკოლების მხარდასაჭერად საჭიროა განათლების პოლიტიკის 

შემდგომი სტრატეგიული დაგეგმვა, რომელიც დაეფუძნება არსებული 

სიტუაციის სისტემურ შეფასებასა და რეალისტურ მიზნებს. მნიშვნელოვანია  

განათლების პოლიტიკის თანმიმდევრული  სტაბილური განვითარება 

დივერსიფიცირებული მიდგომებით რათა ეპიზოდურმა წარმატებებმა 

სისტემური ხასიათი მიიღოს და შეიცვალოს არსებული რეალობა. 

ნებისმიერი ორგანიზაციის ეფექტიან ფუნციონირებას აძლიერებს 
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სტეიკჰოლდერები - სხვადასხვა ტიპის დაინტერესებული ჯგუფები, რო-

გორც გარკვეული სამართლებრივი სტატუსის მქონე სტრუქტურები, (მთავ-

რობის, პარლამენტის, მარეგულირებლების, ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის ჩათვლით) ასევე სხვადასხვა არაფორმალური ჯგუფები. ქართულ 

საგანმანათლებლო სივრცის  „სტეიკჰოლდერები“, რომლებიც თავიანთი 

საქმიანობით ხელს უწყობენ ზოგადსაგანმანთლებლო სივრცეში არსებული 

პრობლემების გადაჭრას განათლების პოლიტიკის შემმუშავებლების მიერ 

დადგენილი ნორმების ფარგლებში აწვდიან მრავალფეროვან სერვისებს მომ-

ხმარებლებს. ისინი თავიანთი რესურსებით ახდენენ პოზიტიურ გავლენას 

განათლების ხელმისაწვდომობასა და ხარისხის უზრუნველყოფაზე.   

Educare Georgia არის ერთ-ერთი ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი 

ადამიანისათვის მსოფლიო დონის განათლების ხელმისაწვდომობას. მათი 

სამუშაო მიმართულებებია: ქართულ ენაზე ონლაინ საგანმანათლებლო 

რესურსების შექმნა და პოპულარიზაცია (KHAN ACADEMY); მასწავლებ-

ლებისა და მოსწავლეებისთვის ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების 

სწავლება. (CODE.ORG); ინტერნეტისა  და კოპიუტერის ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა. (მიმდინარე პროექტი „მე ჩავრთავ“); ამ ჯგუფის მიერ შექმნილი 

პროგრამის „ხანის აკადემიის“ რესურსებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა 

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში. 

განსაკუთრებით ფასდაუდებელია მათი ონლაინ საგანმანათლებლო 

რესურსები პანდემიით გამოწვეული სასწავლო დანაკარგების შესავსებად.  

 

დასკვნა 

ას წელზე მეტია მსოფლიო სასკოლო განათლების უნივერსალურ 

მოდელზე ფიქრობს. ტექნოლოგიური ინოვაციების ეპოქაში ცვალებადმა 

არასტაბილურმა სამყარომ მთლიანი საგანმანათლებლო პროცესის რეს-

ტრუქტურიზაციის საჭიროება შექმნა. მხოლოდ პროგრესულად მოაზროვნე 

საზოგადოება შეძლებს საკუთარი მიზნების ფორმულირებას გონივრული 

მიმართულებით და შესაბამისი საშუალებების მობილიზებას კეთილდღეო-
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ბისთვის. რამდენადაც „კეთილდღეობის“იდეა ცხოვრების ხარისხს უკავშირ-

დება, იგი ფართო გაგებისაა და სწორედ ამ იდეის რეალიზებაშია საჯარო 

მმართველობის ძირითადი არსი. კარგი საჯარო მმართველობის პირობებში 

სასკოლო განათლება განსაზღვრავს  არათუ უმაღლესი სკოლისა და სამეცნი-

ერო სექტორის ეფექტიანობას, არამედ  სამოქალაქო საზოგადოების ცხოვრე-

ბის მაღალ ხარისხს. სამთავრობო უწყებების და დეპარტამენტების კოორდი-

ნირებული საქმიანობა   პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში სწორი გადაწყვე-

ტილებების მიღების წინაპირობაა. ერთის მხრივ, საჯარო სამსახურის, 

როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტის იდეა აზრს დაკარგავს, როცა ცალკეული 

სტრუქტურები კოორდინაციის გარეშე იფუნქციონირებენ, მეორეს მხრივ კი, 

საზოგადოების განვითარება ადამიანების შესაძლებ-ლობების გაფართოებას 

და თავისუფალ განვითარებას მოითხოვს მისი მატე-რიალური მდგომა-

რეობიდან ჯანმრთელობის, განათლების და ღირსების დაცვამდე.  

სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მიღწევების და გლობალიზაციის პირო-

ბებში საზოგადოებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ხარისხიანი 

განათლება სჭირდება. ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურზე ამის მიღწევა 

უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად იქცა ჩვენი ქვეყნისთვის. ვფიქრობ, მასზე არა-

თუ ცხოვრების ხარისხი, ქვეყნის გადარჩენაა დამოკიდებული. სინგაპურის 

მაგალითზე ვიხილეთ, როგორ იხსნა ადეკვატურ შეფასებაზე დაფუძნე-

ბულმა ხედვამ ქვეყანა. საქართველოსთვის მთავარი გამოწვევა ზოგადი 

განათლების პოლიტიკისთვის „გადარჩენის ფაზის“ აუცილებლობის 

აღიარებაა. ამ გამოწვევაში მთავარი ფაქტორებია: ზოგადსაგანმანათლებლო 

პოლიტიკის სტაბილურობა, შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, მატერია-

ლურ-ტექნიკური ბაზა და ადამიანური რესურსები (პროფესიონა-

ლიზმი+აკადემიური პატიოსნება).  

როგორც ნაშრომში ვიხილეთ,  დეცენტრალიაცია თავისუფალი განვი-

თარების შესაძლებლობაა, თუმცა  ამ მიდგომას ახლავს პრობლემა, რომელიც 

სხვადასხვა სტრუქტურებსა თუ ადამიანური რესურსების მართვის ორგა-

ნოებს შორის წარმოქმნილი კონფლიქტების გაზრდილ რისკებში გამოიხა-

ტება. დეცენტრალიზაციის წარმატება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული 
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ორგანიზაციის უშუალო ხელმძღვანელების და სპეციალისტების პროფესი-

ონალიზმზე. შესაბამისად, მაღალი ავტონომიურობა და მოვალეობათა 

დეცენტრალიზაცია საგრძნობ ინვესტიციებს მოითხოვს ყველა დონის 

კვალიფიციური კადრის მომზადებაში და ადამიანური რესურსების 

ადგილობრივად მართვაში. შეუძლებელია დაიწეროს  ცენტრალიზაციას და 

დეცენტრალიზაციას შორის გონივრული ბალანსის სტანდარტული 

ფორმულა. ძნელია, იპოვო ინივერსალური ჩარჩო, რის გადაცემა შეიძლება 

დეცენტრალიზაციის ფარგლებში დარგობრივი სტრუქტურებისთვის და რა 

უნდა დარჩეს ცენტრალურ სტრუქტურაში. მით უფრო ისეთი ქვეყნისთვის, 

სადაც დარგის განვითარებისთვის ტერიტორიული, სოციალური და ა.შ 

ფაქტორებით განპირობებული რადიკალურად არაერთგვაროვანი  პირობე-

ბია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა, 

რომელიც საკანონმდებლო ჩარჩოს ქმნის, ზოგადი განათლების პოლიტიკის-

თვის წლების განმავლობაში გატარებული საგანმანათლებლო რეფორმების 

გამოცდილების საფუძველზე შექმნილი მონაპოვარია. იგი თავად მართავს 

ბალანსის მექანიზმებს სკოლასა და სამინისტროს შორის.  მისი დანერგვის 

მიმართულება, რომელიც პროექტ „ახალი სკოლის მოდელის“ ფარგლებში 

ავტონომიასა და პროფესიანა-ლიზმზეა ორიენტირებული, საშუალებას 

აძლევს სასკოლო განათლების სისტემას მინიმუმამდე დაიყვანოს არსებული  

ხარისხობრივი განსხვავებები. (ქალაქის სკოლა და სოფლის სკოლა, კერძო 

სკოლა და საჯარო სკოლა და ა.შ.) თავისუფალი განვითარების შესაძლებ-

ლობა შექმნის იმ ბუნებრივ რიტმს, რომელიც სასკოლო განათლების 

სისტემას ადაპტირების საშუალებას მისცემს და სწრაფადცვალებად 

გარემოში სიცოცხლისუნარიანობას შეუნარჩუნებს. სახელმწიფო ინსტიტუტ-

მა კოორდინაციაზე პასუხისმგებლობის აღებით უნდა შექმნას სამართლებ-

რივი განსაზღვრულობა სისტემის მართვაში ავტონომიურობის და ანგარიშ-

ვალდებულების ბალანსისთვის, პროგნოზირებადი გადაწყვეტილებებით 

უზრუნველყოს სისტემის  სტაბილური განვითარება.   

რეკომენდაციები:  

 ნაშრომის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები მიზნად 
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ისახავს ჩვენი ქვეყნის სასკოლო განათლების გრძელვადიანი პოლიტიკის 

შემუშავებას, მთავრობის საქმიანობის კოორდინაციის გაუმჯობესებას, რათა 

შესაძლებელი გახდეს შედეგზე ორიენტირებული მართვის, ანგარიშგების, 

მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების ჩამოყალიბება, რისთვისაც 

გამოკვეთილია სახელმწიფოს რეალური, ქმედითი ძალისხმევის გამოვლე-

ნის აუცილებლობა სასკოლო განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის 

მთავარი მიმართულებებში, როგორიცაა:  

1. სკოლებში პროფესიონალიზმის ამაღლება 

 სკოლის ხელმძღვანელების მაღალკვალიფიციური კადრების მომ-

ზადება  

 უმაღლეს სასწავლებლებში კვალიფიციური პედაგოგების მოსამზა-

დებელი პროგრამების განვითარება. 

 პედაგოგის პროფესიაში შესვლის მაღალი სტანდარტების დაწესება.  

 მოქმედი პედაგოგებისთვის რეგულარული მხარდაჭერა 

 პედაგოგის საქმიანობის დაფასება შრომის ანაზღაურების სისტემისა 

და სხადასხვა სამოტივაციო  ღონისძიებების საფუძველზე.  

2. გაწონასწორებულ დეცენტრალიზაცია  

 სახელმწიფომ სკოლების ავტონომიურობის პირობებში მხარი უნდა  

დაუჭიროს 

 ა) თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე 

ორიენტირებული სასკოლო სასწავლო გეგმების შემუშავებას და 

დანერგვას.  

ბ) მრავალკომპონენტიანი სასკოლო შეფასების დანერგვას, რათა 

მოსწავლეთა შეფასებამ სისტემას მისცეს:  

o შედეგების განმავითარებელ შეფასებასთან დაკავშირების 

საშუალება. 

o სისტემის მონიტორინგის საშუალება. 

 სახელმწიფომ მხარი დაუჭიროს მრავალფეროვანი სახელმძღვანე-

ლოების შექმნას და სკოლების თავისუფლებას მათი არჩევისას. 

 განვითარდეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა: 
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 ყურადღება გამახვილდეს ერთი გამოცდის მოდელის მომზადებაზე, 

რომელიც უზრუნველყოფს, როგორც საშუალო განათლების  

დადასტურებას, ასევე უმაღლეს სასწავლებელში  ჩასარიცხი ერთი 

კომპონენტის დაფარვას. 

3. ბიუჯეტის წილის ზრდაში სასკოლო განათლების სექტორში 

 სახელმწიფომ მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი სკოლების ინფრა-

სტრუქტურის და საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობე-

ბის განვითარებას. 

 მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ზოგადი განათლების საბიუჯეტო 

დაფინანსება. 

4. სასკოლო განათლების ცენტრალური მართვისა და თვითორ-

განიზაციის მექანიზმების განვითარება 

 სახელმწიფომ უზრუნველოს საქართველოს ზოგადსაგანმანათ-

ლებლო სივრცისთვის სისტემური მართვისა და უკუკავშირების 

მოდელების შემუშავება და დროული დანერგვა.  

 „სკეიტჰოლდერების“ ინსტიტუტის გაძლიერების ხელშეწყობა.  

 

  



30 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  

კოლოკვიუმი I – ზოგადი განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა 

კოლოკვიუმი II – საქართველოს განათლებისა და მეციერების 

სამინისტროს პროექტის - ახალი სკოლის მოდელის(2018-2024) დანერგვა და 

განვითარება 

კოლოკვიუმი III – ზოგადი განათლების საერთაშორისო პოლიტიკა და 

საქართველო. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სტატიები: 

1. ჭყონია ნ. „სასკოლო განათლება საქართველოს ეფექტიანი 

განვითარებისთვის.“ ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019. XIII 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული. 

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2019. გვ.144-150. 

2. ჭყონია ნ., ქოჩორაძე ო. „გლობალიზაცია და ქართული განათლება.“ 

სამეცნიერო ჟურნალი  ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, 

თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ. დოღონაძე). თბილისი № 4 (60) 

2021. 173 გვ. (გვ.5-15). 

3. ჭყონია ნ., ქოჩორაძე ო. სასკოლო განათლების შეფასების პოლიტიკა. 

„განათლება“, სტუ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 4(35), 2021. გვ.14-19. 

 

კონფერენცია: 

1. ჭყონია ნ. ზოგადი განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა 

საქართველოში. მოხსენება IV საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“. სექცია IV საჯარო და ელექტრონული მმართველობის 

თანამედროვე გამოწვევები. 26 ივნისი 2020 წელი. II, გვ.272-275. 


