


ფორუმი “სწორი არჩევანი”

ტარდება ONLINE 5,6 და 7 თებერვალს

ფორუმის აუდიტორია:

- აბიტურიენტები, რომლებიც ეძებენ სასურველ უმაღლეს სასწავლო
დაწესებულებას ან პროფესიულ სასწავლებელს;

- სტუდენტები, მათ შორის მობილობის პროგრამაზე
დარეგისტრირებულები, რომლებიც ეძებენ სასურველ პროგრამებს

- სხვა - ისინი, ვინც დაინტერესებულები არიან მიიღონ მეტი
ინფორმაცია მოკლე ან გრძელვადიან სასწავლო კურსებზე,
აიმაღლონ კვალიფიკაცია და სხვ.



✓ გავაცნოთ ახალგაზრდებს და დაინტერესებულ პირებს
განათლების მიმართულებით არსებული შეაძლებლობები და
მივაწოდოთ ინფორმაცია სასწავლო პროგრამების შესახებ

✓ ხელი შევუწყოთ განათლების უწყვეტობას

✓ წავახალისოთ საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობა
განსაკუთრებით პანდემიის დროს

✓ ხელი შევუწყოთ განათლების უწყვეტობის პრინციპს

ფორუმის მიზანი



ამ ეტაპზე ფორუმს მხოლოდ 3 დღის განმავლობაში უკვე 4 000-ზე
მეტი დაინტერესებული პირი შემოუერთდა, რომლებმაც გაიარეს
წინასწარი რეგისტრაცია.

მონაწილეების რეგისტრაცია გრძელდება - 5 თებერვლამდე,
ფორუმს მინიმუმ 20 000 ადამიანი შემოუერთდება.

კომუნიკაციის პროცესში ერთვებიან:

✓ წამყვანი მედიის წარმომადგენლები
✓ ბლოგერები
✓ სკოლები
✓ ფორუმში ჩართული სასწავლებლები

მიზნობრივი აუდიტორიის მოზიდვა



1. ტექნიკურად ფორუმი განხორციელდება ZOOM პლატფორმის
გამოყენებით

2. ამავდროულად ფორუმში დარეგისტრირებული პირები
ერთიანდებიან FaceBook ჯგუფში, სადაც ასევე იქნება LIVE რეჟიმის
ტრანსლაცია

3. სასწავლო დაწესებულებების ვიდეო პრეზენტაციების და
შეთავაზებების ჩანაწერი ფორუმზე დარეგისტრირებული
პირებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება LIVE რეჟიმის დასრულების
შემდეგ 1 კვირის განმავლობაში, ამიტომ თუ დაინტერესებული პირი
შემთხვევით გამოტოვებს სასურველი სასწავლო დაწესებულების
გამოსვლას, შესაძლებლობა ეძლევა მოგვიანებით ნახოს იგი

4. ფორუმის დაწყებამდე მონაწილეებს ეგზავნებათ ინფორმაცია
ფორუმში ჩართული სასწავლო დაწესებულებეის და მათი გამოსვლის
განრიგის შესახებ

5. ფორუმის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე - მონაწილეები კიდევ
ერთხელ ელექტრონულ პროგრამას მიიღებენ, მათთვის წინასწარ
ცნობილი იქნება რა დროს რომელი სასწავლო დაწესებულების
პრეზენტაციაა

პროგრამა და მიმდინარეობის პროცესი



6. ფორუმი ONLINE გაიმართება 5,6 და 7 თებერვალს დღეში 5-6 საათის
განმავლობაში
7. სასწავლო დაწესებულებებისთვის წინასწარ ცნობილი იქნება მათი
გამოსვლის ზუსტი დრო
8. სასწავლო დაწესებულება თავად არჩევს ერთ მომხსენებელს, რომელიც
წარადგენს მის პროგრამებს, შეთავაზებებს და მიზნობრივ ინფორმაციას
9. სასწავლო დაწესებულებების პრეზენტაციების განრიგის შედგენისას
მოხდება მათი დაჯგუფება: 5 თებერვალი - უსდ, 6 თებერვალი -
პროფესიული სასწავლო დაწესებულებები, 7 თებერვალი - სხვა ტრენინგ
ცენტრები
10. სასწავლო დაწესებულების პრეზენტაციის დრო, დამატებითი
ვებინარები, მიზნობრივი აუდიტორიისთვის შეთავაზებები, სტატიები
და დამატებითი რეკლამა განსაზრვრულია ფორუმში მონაწილეობის
ტარიფებით

პროგრამა და მიმდინარეობის პროცესი



ჩვენს შესახებ:

კარიერული განვითარების ცენტრი მთელი საქართველოს მასშტაბით 
ეხმარება ადამიანებს კარიერის დაგეგმვაში, პროფესიის შერჩევაში, 
განათლების დაგეგმვაში, კომპეტენციების განვითარებაში, სასურველი 
სამსახურის პოვნაში, მათი პერსონალურ ბრენდინგში და სხვ.

ცენტრის ინიციატივით შეიქმნა - studyprogrammes.ge, რომელიც ონლაინ 
პლატფორმაა და, პირველ რიგში, დაეხმარება სასწავლო პროგრამებით 
დაინტერესებულ პირებს ერთ სივრცეში - მარტივად და სწრაფად მოიძიონ 
ინფორმაცია სასწავლო პროგრამებზე. ასევე, დაინტერესებულ პირებს 
განათლების სფეროში არსებული სიახლეების შესახებ ინფორმაციას 
მიაწვდის.

Studiprogramms.ge ხელს უწყობს განათლების სისტემის გამჭვირვალობას 
და ხელმისაწვდომობას.

ეს არის პლატფორმა, რომელიც ყველა სასწავლო პროგრამას აერთიანებს!



საძიებო ფილტრის და კატეგორიების გამოყენებით 
ვამარტივებთ საქართველოში ნებისმიერი პროგრამის 
მოძიების პროცესს – ერთდღიანი მასტერკლასებიდან 
დაწყებული, სამაგისტრო – სადოქტორო პროგრამებით 
დამთავრებული. 

მომხმარებლები იღებენ ინფორმაციას პროგრამის ძირითად 
დეტალებზე, როგორიცაა სწავლის ხანგრძლივობა, 
რეგისტრაციის პირობები, ღირებულება და სხვ.

აღნიშნული ვებ პლატფორმა სასწავლო 
დაწესებულებებისთვის მიზნობრივ აუდიტორიასთან 
კომუნიკაციის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და საიმედო 
პარტნიორია როგორც სასწავლო პროგრამებზე 
სტუდენტების მოზიდვის, ასევე ფართო საზოგადოებისთვის 
მიზნობრივი სიახლეების გავრცელების კუთხით



საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ეფექტურობა დღეს

პანდემიის პირობებში ONLINE სწავლება უალტერნატივო გზა აღმოჩნდა 
საგანმანათლებლო პროცესის გასაგრძელებლად. ამ ყველაფერს თავის 
დადებითი მხარეც აღმოაჩნდა, დღეს საზოგადოების მთელი ყურადღება 
ონლაინაა მომართული რაც საშუალებას გვაძლევს გავზარდოთ 
მასშტაბები და განათლების ხელმისაწვდომობა

ჩვენი სერვისები შესაძლებლობას გაძლევთ:

✓გააცნოთ საკუთარი სასწავლო პროგრამები ერთდროულად ათასობით 
დაინტერესებულ ადამიანს;

✓აითვისოთ ყველაზე უფრო მიზნობრივ აუდიტორიასთან 
ურთიერთობის ახალი კონტაქტის წერტილები და რეგულარულად 
მიაწოდოთ მათ თქვენს პროგრამებზე ინფორმაცია

✓გაზარდოთ მოთხოვნა და სტუდენტების რიცხვი თქვენს პროგრამებზე

✓დაზოგოთ სარეკლამო ბიუჯეტი

✓დაიკავოთ საკუთარი ადგილი კონკურენტებს შორის



ფორუმში მონაწილეობა

მონაწილე სასწავლო დაწესებულებების რაოდენობა შეზღუდულია, მონაწილების 
ღირებულება დამოკიდებულია ფორუმის განმავლობაში შეძენილ დროზე.

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი დროის ლიმიტი დაჯავშნეთ ადგილი დღესვე, 
რათა ისარგებლოთ განსაკუთრეული შეთავაზებით:

25 იანვრამდე ადგილის დაჯავშნის და თანხის გადახდის შემთხვევაში 
მონაწილეობის ღირებულება:

პრეზენტაციის ღირებულება

• 20 წუთი - 360₾ 180₾

• 40 წუთი - 580₾ 290₾

• 60 წუთი - 820₾ 410₾

გაითვალისწინეთ!

26 იანვრის შემდეგ ფორუმში 
მონაწილეობის ფასები ორჯერ იზრდება და 
შესაძლებელია ადგილები ვეღარ 
შემოგთავაზოთ. ამიტომ გთხოვთ 
შემოთავაზებით დროულად ისარგებლოთ.



გთავაზობთ ფორუმის სპონსორობას:
გენერალური სპონსორი- 5000₾

✓ მოგენიჭებათ ღონისძიების სპონსორის სტატუსი 

✓ ღონისძიება გაშუქდება საქართველოში არსებული ყველა წამყვანი მედია საშუალებით

✓ თქვენი კომპანიის ლოგო პრეს ბანერზე ცენტრალურ ადგილას, გამორჩეულად 
განთავსდება

✓ თქვენი კომპანიის ლოგო განთავსდება საინფორმაციო პოსტერებზე, რომლებიც 
მონაწილეებს ეგზავნებათ

✓ თქვენს შეთავაზებას ფორუმის პროგრამაზე დაეთმობა ერთი გვერდი

✓ თქვენი შეთავაზება გაიგზავნება ფორუმის ყველა მონაწილესთან როგორც ელ-ფოსტაზე, 
ასევე ტელეფონის ნომრებზე

✓ ერთი თვის განმავლობაში თქვენი ბანერი განთავსდება ჯგუფში და ვებ

✓ გვერდზე studyprogrammes.ge (ლოგო/მენიუს ზევით საიტის დასაწყისში -

✓ 980X90 PX (Desktop ვერსია)

✓ გექნებათ თქვენი რჩეულებისთვის საჩუქრების გადაცემის შესაძლებლობა

✓ ფორუმის შესახებ სოციალურ მედიაში ანგარიში მასობრივად გავრცელდება, რომელშიც 
თქვენი სასწავლო დაწესებულება მოხსენიებული იქნება



სპონსორობა
ღონისძიების სპონსორობა-3000₾ (სულ 2 სპონსორი, დარჩენილია 1 ადგილი)

✓ მოგენიჭებათ ღონისძიების სპონსორის სტატუსი 

✓ ღონისძიება გაშუქდება საქართველოში არსებული ყველა წამყვანი მედია 
საშუალებით

✓ თქვენი სასწავლო დაწესებულების ლოგო განთავსდება პრეს ბანერზე ცენტრალურ 
ადგილას

✓ თქვენი სასწავლო დაწესებულების ლოგო განთავსდება საინფორმაციო 
პოსტერებზე

✓ ერთი თვის განმავლობაში თქვენი ბანერი განთავსდება ჯგუფში და ვებ გვერდზე 
studyprogrammes.ge (მთავარ გვერდზე) - 728X90 PX (Desktop ვერსია)

✓ გექნებათ თქვენი რჩეულებისთვის საჩუქრის გადაცემის შესაძლებლობა

✓ ფორუმის შესახებ სოციალურ მედიაში ანგარიში მასობრივად გავრცელდება, 
რომელშიც თქვენი სასწავლო დაწესებულება მოხსენიებული იქნება



ონლაინ განათლების ფორუმი “სწორი არჩევანი”

უამრავი პოტენციური სტუდენტი და პარტნიორი უკვე 
გელოდებათ, უბრალოდ საჭიროა რომ მათ თქვენს 

შეთავაზებებზე მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ!

ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის!

info@studyprogrammes.ge

+995 568 066 069

გაითვალისწინეთ, რომ მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია, დაჯავშნეთ ადგილი დღესვე!


