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ჩვენ  შესახებ

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი - CCIIR 
არასამთავრობო (NGO) კვლევითი ორგანიზაციაა, რომელიც 2005 წელს დაარსდა და 
სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს
პროექტებს განათლების მიმართულებით, შეისწავლის განათლების 
სისტემაში/სფეროში არსებულ პრობლემებსა და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს 
განათლების პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად. ორგანიზაციის მისიაა ხელი შეუწყოს 
ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესს საქართველოში, მათში სახელმწიფო 
ენის განვითარებას, მათ სამოქალაქო განათლებასა და ჩართულობას სახელმწიფოებრივ 
ცხოვრებაში. 

CCIIR - ის საქმიანობა შემდეგ მიმართულებებს მოიცავს:

➢ განათლების პოლიტიკის შესწავლა და ანალიზი - ამ მიზნით ორგანიზაცია 
ახორციელებს თვისებრივ  კვლევებსა და უწყვეტ მონიტორინგს, უზრუნველყოფს 
დიალოგს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და პოლიტიკის შემქმნელებთან. 

➢ მულტილინგვური/მულტიკულტურული განათლება - ორგანიზაცია უზრუნველყოფს 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას საქართველოში მრავალფეროვან გარემოზე, 
უზრუნველყოფს ტოლერანტული გარემოს ჩამოყალიბებას; მონაწილეობს 
მულტიკულტურული განათლების პროგრამების, მრავალფეროვნების სწავლების 
კურიკულუმების შექმნასა და  დანერგვაში უმაღლეს სასწავლებლებში. 

➢ წიგნიერება და ორენოვანი წიგნიერება - ამ მიმართულებით ორგანიზაცია ხელს უწყობს 
ეთნიკური უმცირესობის მოსწავლეებში კითხვის უნარების განვითარებას დონეებად 
დაყოფილი საკითხავი ტექსტებისა და სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო/მეთოდოლოგიური რესურსების შექმნით. 

➢ ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება - ამ მიზნით ორგანიზაცია ახორციელებს 
პროგრამებს სახელმწიფო ენის სწავლა-სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად 
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონების ბილინგვურ სკოლებში.

➢ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება - ამ მიმართულებით ორგანიზაცია ატარებს 
ტრენინგ-სემინარებსა და ვორქშოფებს ბილინგვური სწავლების მეთოდებსა და 
სტრატეგიებში, უზრუნველყოფს ინტერკულტურული ურთიერთობების ხელშემწყობი
პედაგოგიური მიდგომების განვითარებას. 

➢ პუბლიკაციების გამოცემა - ორგანიზაცია გამოსცემს პოლიტიკის 
დოკუმენტებს/კვლევის ანგარიშებს, ბილინგვურ 
საგანმანათლებლო და მეთოდოლოგიური რესურსებს, ენის სახელმძღვანელოებს, 
ლექსიკონებს, ჟურნალებს, ელექტრონულ პროდუქტებს და სხვ.

შინაარსი

პროექტი

კვლევა

საინფორმაციო კამპანია

ვორქშოფი

პლატფორმა

ტუტორიუმის 
პროგრამა

შეჯამება

4

8

10

11

12

13

14



2016 წელს დასრულდა ევროკომისიის ტემპუსის პროგრამის
საერთაშორისო პროექტი “მულტილინგვურ მასწავლებელთა
მომზადების პროგრამების შექმნა და დანერგვა საქართველოსა და
უკრაინის უნივერსიტეტებში” DIMTEGU. პროექტის განხორციელება
CCIIR - მა 2013 წელს დაიწყო და მისი მიზანი იყო საქართველოსა და
უკრაინაში მულტილინგვური განათლების რეფორმის ხელშეწყობა.

2016 წელი პროექტის შემაჯამებელ აქტივობებს დაეთმო:

პირველი შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრა კიევში გაიმართა პროექტის
კონსორციუმის წევრთა მონაწილეობით. პროექტის პარტნიორმა
ინსტიტუციების წარმომადგენლებმა - საქართველოდან CCIIR-მა, თსუ-
მ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა და სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, უკრაინიდან დნეპროპეტროვსკისა და
ლვოვის უნივერსიტეტებმა, ლიტვიდან ვილნიუსის უნივერსიტეტმა,
ლატვიიდან ლატვიის უნივერსიტეტმა და გერმანიიდან გოეთეს
ფრანკფურტის უნივერსიტეტმა პრეზენტაციის სახით
წარმოადგინეს/მოისმინეს ანგარიშები რიგი აქტივობების შესახებ,
რომლებიც პროექტის ფარგლებში თითოეულ მათგანს
განუხორციელებია. კონსორციუმის წევრთა დასკვნითი შემაჯამებელი 3-
დღიანი კონფერენცია კი თბილისში, თსუ-ში ჩატარდა.
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პროექტი
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http://dimtegu.tsu.ge/
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სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 
ეროვნებათშორისი ურთიერთობების
ცენტრმა დაასრულა 
სახელმძღვანელოების თარგმანზე 
მუშაობა.  ქართულად ნათარგმნი და 
გამოცემული 12 სახელმძღვანელო 
მნიშვნელოვან რესურს წარმოადგენს 
უმაღლეს სასწავლებლებში 
მასწავლებელთა განათლების 
პროგრამებისთვის და ზოგადად ყველა 
იმ ადამიანისთვის ვინც სასკოლო, 
ბილინგვურ, ინტერკულტურულ 
განათლებასთან დაკავშირებული 
საკითხებითაა დაინტერესებული ან/და 
ზოგადი განათლება მათი საქმიანობის 
სფეროს წარმოადგენს. 
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http://cciir.ge/index.php?module=text&link_id=74
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2016 წელს გამოვიდა ელექტრონული ჟურნალის 
“მულტილინგვური განათლებისთვის” #7 და #8 
ნომრები, სადაც ჯამში 13 სტატიაა შესული.  
ჟურნალი, რომლის გამოცემაც CCIIR- მა 
პროექტის ფარგლებში დაიწყო სამეცნიერო-
საგანმანათლებლო ტიპისაა და მისი მიზანია 
ხელი შეუწყოს ბილინგვური განათლების შესახებ 
ცოდნის გავრცელებას, მეცნიერთა და 
პრაქტიკოსთა კომუნიკაციას, სამეცნიერო და 
აკადემიური კვლევების განვითარებას, 
მიღებული შედეგების შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელებასა და მათ პრაქტიკულ გამოყენებას, 
ასევე  მულიტილინგვური განათლების 
პროგრამების ზოგადი განათლების სისტემაში 
დანარგვის ეფექტიანობას. 
2016 წლიდან ჟურნალი ინდექსირდება შემდეგ 
საერთაშორისო საძიებო სისტემებში:
Academickeys
Academic Resource Index 
Open Academic Journals index
General Impact factor
SindexS
Ufactor
Erih Plus
ISSUU
Google Scholar
Directory of Research Journals Indexing 
Index Copernicus Journals Master List

2016 წელს CCIIR-ი და საერთაშორისო ჟურნალი 
“მულტილინგვური განათლებისთვის” შეუერთდა 
წევრ ორგანიზაცია CrossRef - ს, რომელიც ახალი 
ციფრული ტექნოლოგიების წყალობით 
უზრუნველყოფს, რომ
სამეცნიერო/აკადემიური/კვლევითი ხასიათის  
ინფორმაცია (შრომები, სტატია, წიგნი თუ სხვა 
მასალა) ელექტრონულად ხელმისაწვდომი იყოს 
მკვლევარებისა თუ სხვა დაინტერესებული 
ადამიანისთვის. მსოფლიო მასშტაბით ორგანიზაციას 
უმარავი წევრი ჰყავს ცალკეული ავტორების, 
სხვადასხვა ორგანიზაციებისა თუ ონლაინ 
გამოცემების სახით, რომლებიც ერთიან მონაცემთა 
ბაზას ქმნიან. ეს არის საძიებო სისტემა, სადაც 
შეგიძლია კონტენტი ადვილად იპოვო, დააკავშირო 
ან/და მისი ციტირება მოახდინო სპეციალური 
იდენტიფიკატორების საშუალებით - DOI (Digital 
Object Identifier), რომელიც უნიკალურია 
თითოეული საძიებო მასალისთვის. სხვა
ლინკებისგან განსხვავებით, DOI იქნება მუდმივი და 
დიდხანს გამოყენებადი, იმის მიუხედავად მისი 
შინაარსი ინტერნეტ წყაროებში ხელმისაწვდომია თუ 
არა. ჟურნალის DOI: 10.22333/ijme

6

http://www.multilingualeducation.org/
http://education.academickeys.com/jour_main.php
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1512-3146
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2822
http://www.generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=International+Journal+of+Multilingual+Education
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2340
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=4452
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488058
https://issuu.com/signin?onLogin=/home/publications?q=multilingualeducation.org
https://scholar.google.com/scholar?q=multilingualeducation.org&btnG&hl=en&as_sdt=0,5
http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=1512-3146
http://journals.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Multilingual+Education,p24781800,3.html
http://multilingualeducation.org/
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❖ საქართველოსა და უკრაინის 6 სამიზნე უნივერსიტეტში მასწავლებელთა 
მულტილინგვური და საერთაშორისო განათლების საბაკალავრო და 
სამაგისტრო პროგრამის ჩარჩო კურიკულუმი, კურსები, სილაბუსები, 
სასწავლო მასალები.
❖ საქართველოსა და უკრაინაში 60 გადამზადებული აკადემიური პერსონალი 
პედაგოგიკის თანამედროვე მეთოდების ცოდნით.
❖ ქართულ და უკრაინულ ენაზე ნათარგმნი 12 სახელმძღვანელო 
მულტილინგვური და საერთაშორისო განათლების შესახებ. 
❖ Moodle-ის პლატფორმა მასწავლებელთა მულტილინგვური და 
საერთაშორისო განათლების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისთვის.
❖ 400 მოქმედი მასწავლებელი მზადაა საკლასო ოთახში თანამედროვე 
სწავლების მეთოდების გამოყენებისთვის.
❖ სამიზნე უნივერსიტეტებში კომპიუტერებითა და თანამედროვე სასწავლო 
მასალებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკები პროგრამების ეფექტური
განხორციელებისათვის
❖ პლატფორმა პროგრამებისა და კურსების განსავითარებლად, 
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოებისა და მუდმივი განახლების 
პროცესის ხელშესაწყობად
❖ სამენოვანი საერთაშორისო ჟურნალი მულტილინგვური განათლებისთვის 
(2016 წლისთვის სულ: 8 ნომერი; 54 სტატია).

პროექტის
(DIMTEGU)

შედეგები

7



C
C

II
R

-
ი

ს 
 2

01
6 

 წ
ლ

ი
ს 

 ა
ნგ

არ
ი

შ
ი

კვლევა

"ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის
" (PITA) ფარგლებში, რომელსაც CCIIR 2015 წლიდან ახორციელებს საქართველოს 
გაეროს ასოციაციასა და USAID - თან ერთად, მომზადდა კვლევა, რომელიც ქართულ 
ენაში მომზადების ერთწლიან პროგრამას ეხება. 
პროგრამა ეთნიკური უმცირესობებისთვის უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის 
მიზნით ამოქმედდა “საშეღავათო პოლიტიკის” ფარგლებში. აქ მოხვედრა მხოლოდ ერთი 
გამოცდით, ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი
ან სომხურენოვანი ტესტის ჩაბარებითაა შესაძლებელი. ჩარიცხვის შემდგომ სტუდენტი 
ერთი წელი ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლობს, რაც 
ენის ცოდნის გაღრმავებაში ეხმარება იმდენად, რომ
მომდევნო ოთხი წელი სწავლა ბაკალავრიატის საფეხურზე შეძლოს. ქართული ენის 
შესწავლის გარდა, არაქართულენოვანი სტუდენტები პროგრამის ფარგლებში, 
ინტეგრირდებიან ქართულენოვან სტუდენტურ საზოგადოებაში. ეთნიკური 
უმცირესობებისთვის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის შეღავათიანი სისტემა არის 
ერთ-ერთი ინსტრუმენტი უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობისა 
და თანასწორობის მისაღწევად უმაღლეს სასწავლებლებში.

CCIIR - ის კვლევის მთავარი მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ როგორ აფასებენ ქართულ 
ენაში მომზადების ერთწლიან პროგრამას თავად სტუდენტები, როგორია მათი აღქმა და 
დამოკიდებულება ამ პროგრამის მიმართ შემდეგი მიმართულებებით: (ა) ქართულ ენაში 
მომზადების ერთწლიანი პროგრამის არჩევის წინაპირობები; (ბ) ქართული ენის ცოდნის 
შეფასება, სწავლისა და სწავლების ზოგადი ასპექტები; (გ) სასწავლო გარემოთი და 
სასწავლო რესურსებით უზრუნველყოფა; (დ) მასწავლებელთა კვალიფიკაცია და 
პროფესიული განვითარება; (ე) არასასწავლო, კლასგარეშე და საინტეგრაციო 
აქტივობები; ვ) პროგრამის ადმინისტრირება და სტუდენტთა მხარდაჭერა;

ამჟამად ქართულიენის ერთწლიან პროგრამაში 577 სტუდენტია ჩართული. ცენტრმა
280 სტუდენტი გამოკითხა: თსუ-დან, ილიას უნივერსიტეტიდან,  სამედიცინოსა და 
ტექნიკური უნივერსიტეტებიდან, სამცხე-ჯავახეთის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტიდან.
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კვლევის ანგარიშის პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის 
წარმომადგენლებმა და კვლევის ავტორებმა ყველა დაინტერესებულ 
და ჩართულ მხარეს კვლევის შედეგებთან ერთად წარუდგინეს 
რეკომენდაციები პროგრამის/პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად.

2016 წელსვე ორგანიზაციამ დაიწყო კვლევის მომდევნო  ეტაპის 
განხორციელება - კვოტირების სისტემით ჩარიცხულ ბაკალავრიატის 
საფეხურის სტუდენტთა საჭიროებების შესწავლა. უფრო 
კონკრეტულად კი ამ სტუდენტთა შემდგომი დასაქმებისა და მათი 
კარიერული განვითარების შესაძლებლობებისა და პერსპექტივების 
შესწავლა. კვლევა 2017 წლისთვის დასრულდება.

1. ქართული ენის პროგრამის ნებისმიერი ასპექტი სტუდენტების მიერ 
მაღალი ქულით ფასდება. ეს ტენდენცია იკვეთება მაშინაც კი, თუ 
კონკრეტული უნივერისტეტის პროგრამის ფარგლებში შესაფასებელი 
ასპექტი არ ხორციელდება ან სუსტად, განვითარების პირველ ეტაპზე 
იმყოფება. 2. ენის პროგრამის ნებისმიერი ასპექტის ზოგადი 
შეფასებისას, სტუდენტების საერთო შეფასება უფრო მაღალია, ვიდრე 
კონკრეტული ასპექტების შეფასებათა საშუალო მაჩვენებელი. 3. 
ყველაზე მაღალი შეფასება პედაგოგთა რელევანტურობისა და 
კვალიფიციურობის შეფასებისას ფიქსირდება. 4. ერთი და იმავე 
ასპექტის ან ასპექტთან დაკავშირებული დებულებების შეფასების 
შემთხვევაში, შეიძლება არსებობდეს მცირედი განსხვავება შეფასებებში 
დებულების ფორმულირებიდან გამომდინარე.  კვლევის დეტალური 
ანგარიში და სარეკომენდაციო ნაწილი [პროგრამა PITA; კომპონენტი 2]

რატომ წყვეტენ სწავლას ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლები?
ქართული ენის საშეღავათო პოლიტიკა
ვინ, როგორ და რისთვის სწავლოს  ქართულ ენას  ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში
პროგრამის ხარვეზები
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პრეზენტაცია

წყაროები
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http://cciir.ge/upload/editor/file/CCIIR research document.pdf
http://www.radiotavisupleba.ge/a/kartul-enashi-momzadebis-programa/28103176.html
https://www.youtube.com/watch?v=tBwKQqa4FMI
http://www.radiotavisupleba.ge/a/kartuls-kartvelebtan-urtiertobit-viscavlit/28129271.html
http://netgazeti.ge/news/153213/
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საინფორმაციო

კამპანია

CCIIR - მა პროგრამა PITA -ს ფარგლებში არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისთვის
ორთვიანი საინფორმაციო კამპანია განახორციელა. კამპანია მოიცავდა შეხვედრებს იმ
ეთნიკური უმცირესობის აბიტურიენტებთან, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში აპირებენ. შეხვედრების მიზანი იყო მათთვის
დეტალური ინფორმაციის მიწოდება ქართულ ენაში მომზადების პროგრამისა (1+4
პროგრამა) და უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების საშეღავათო პოლიტიკის
(კვოტირების სისტემის) შესახებ.

ეთნიკური უმცირესობის აბიტურიენტთა საინფორმაციო მხარდამჭერი
შეხვედრები ჩატარდა: ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რაიონულ ცენტრებსა და
სოფლებში: მარნეულში, გარდაბანში, ბოლნისში, დმანისში, წალკაში, ახალციხეში,
ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში.
სპეციალურად ამ შეხვედრებისთვის ორგანიზაციამ დაბეჭდა გზამკვლევები/ბროშურები,
რათა აბიტურიენტებს შეძლებოდათ მიეღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილება.

[პროგრამა PITA; კომპონენტი 1 ]
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სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების
ცენტრის ორგანიზებით, ბაკურიანში ჩატარდა სამდღიანი სამუშაო
შეხვედრა იმ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებთან, რომლებშიც
არაქართულენოვანი სტუდენტები სწავლობენ საშეღავათო პოლიტიკის
(კვოტირების სისტემა) ფარგლებში. შეხვედრა შეეხებოდა
მრავალფეროვნებისა და მულტიკულტურალიზმის მართვას უმაღლეს
სასწავლებლებში.

სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს შემდეგი უნივერსიტეტების
წარმომადგენლებმა: თსუ, ილიაუნი, თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის
სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მონაწილეებმა მრავალფეროვნების მართვის კუთხით არსებული
გამოწვევები / საჭიროებები გააანალიზეს და ამ კუთხით არსებული
გამოცდილება გაუზიარეს ერთმანეთს. შეხვედრაზე სამინისტროსა და
უმაღლესი სასწავლებლების ადმინისტრაციისთვის მათ ასევე
შეიმუშავეს და განიხილეს რეკომენდაციები მრავალფეროვნების
მართვის კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტებს
სტრუქტურული, ინსტიტუციური და ინტერაქციული
მრავალფეროვნების სტრატეგიის განხორციელებაში.

[პროგრამა PITA; კომპონენტი 3]
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ურთიერთთანამშრომლობის ელექტრონული პლატფორმა შეიქმნა იმ უმაღლეს
სასწავლებლებისთვის, რომლებშიც საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში
მიმდინარე საუნივერსიტეტო პროგრამები ფუნქციონირებს.
უნივერსიტეტებისათვის ხელმისაწვდომი პლატფორმა ხელს შეუწყობს მათ
ერთობლივ მუშაობას როგორც საუნივერსიტეტო, ისე პროგრამულ დონეზე,
უზრუნველყოფს მხარეების რეგულარულ შეხვედრებს ერთმანეთისთვის
გამოცდილების გაზიარების მიზნით, როგორც ენის სწავლების მეთოდიკის, ისე
პროგრამის ადმინისტრირებისა და სწავლების კომპონენტების კუთხით. ასევე
ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვისა და ორგანიზების მიზნით.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელი 8 უნივერსიტეტის
წარმომადგენელმა მოაწერა (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ),
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი, ტექნიკური
უნივერსიტეტი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის, ბათუმისა
და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტები).

2016 წელსვე CCIIR - მა დაიწყო ელექტრონული კურსებისა და Moodle - ის
პლატფორმის დანერგვა თსუ-ს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამისთვის.

დაიწყო სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელის შექმნაზე მუშაობა, რომელიც
ძირითადად 1+4 პროგრამის სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი, მათი
აკადემიური და საორიენტაციო მხარდაჭერისათვის.

პლატფორმების ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და
ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი - CCIIR "ტოლერანტობის,
სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" [PITA]
ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG),
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

[პროგრამა PITA;  კომპონენტი 1]

უნივერსიტეტთაშორისი 
ქსელი

Moodle პლატფორმა

შეიქმნა თსუ 
ახალგაზრდული 

ცენტრის ვებ-გვერდი

სტუდენტთა 
საინფორმაციო ქსელი
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http://uninet.ge/
http://e-learning.tsu.ge/course/index.php?categoryid=175
http://pita.tsu.ge/public/
http://studentnet.ge/
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ტუტორიუმი ეს არის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არაფორმალური განათლების

პროგრამა, რომლის ფარგლებში ტუტორები - ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფი

სტუდენტები 1+4 პროგრამის არაქართულენოვან სტუდენტებს ეხმარებიან სხვადასხვა პრობლემის

მოგვარებაში მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში.

პროგრამა PITA - ს ფარგლებში, CCIIR - მა ტუტორიუმის პროგრამის განხორციელება თსუ

ახაგაზრდული ცენტრის ბაზაზე 2016 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან დაიწყო. მისი მიზანია ხელი

შეუწყოს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლების სამოქალაქო

ინტეგრაციას და დაეხმაროს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის სტუდენტებს:

• ქართული ენის უკეთ შესწავლაში

• პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის უნარების განვითარებაში

• სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციის ამაღლებაში

• გუნდური მუშაობის უნარის განვითარებაში

• საუნივერსიტეტო სივრცესთან ადაპტაციაში

• უკეთ გაეცნონ თბილისის კულტურულ, ლინგვისტურ, სოციალურ და აკადემიურ ცხოვრებას.

[პროგრამა PITA; კომპონენტი 1 ]

#tsututoringprogram #tsuyouthcenter
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https://www.facebook.com/hashtag/tsututoringprogram
https://www.facebook.com/hashtag/tsuyouthcenter
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2016 წელი 
რიცხვებში

დასრულებული პროექტები 1

ჩატარებული კვლევები  1

გამოცემული პუბლიკაციები 14

ჩატარებული ღონისძიებები 19

განხორციელებული პროგრამები   1

ბენეფიციარების  მოცვა 600

გადამზადებული აკადემიური 18
პერსონალი 

დაფინანსებული პროექტები 1

მიმდინარე პროექტები 3

დონორებისგან  მიღებული გრანტები 788 414.72 GEL

მედია გაშუქება  - TV 11
სტატია  16
რადიო   6

ონლაინ პლატფორმები     4

თსუ ახალგაზრდული ცენტრის მხარდაჭერა (საქმიანობის 
ერთი წლის ანგარიში)

http://cciir.ge/index.php?module=text&link_id=66
http://pita.tsu.ge/public/uploads/media/TSU-Youth-Center---Annual-report.pdf


2017 წელს...

პროგრამა PITA - ს ფარგლებში:

❖ სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურების გაწევისა და მათი კარიერული
განვითარების სტრატეგიის შემუშავება უნივერსიტეტებში (კომპონენტი I)

❖ ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტთა შემდგომი დასაქმებისა და მათი კარიერული
განვითარების შესაძლებლობებისა და პერსპექტივების შესწავლა (კომპონენტი II)

❖ ონლაინ პლატფორმების განვითარება (კომპონენტი I)

❖ გაგრძელდება სტუდენტებისთვის საორიენტაციო შეხვედრების
გამართვა (კომპონენტი I)

❖ სტუდენტთა მიღების/მოზიდვის სამოქმედო გეგმის შემუშავება ქართული ენის
ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სამიზნე უნივერსიტეტებისთვის
(კომპონენტი I)

❖ თსუ ახალგაზრდული ცენტრის მხარდაჭერა (კომპონენტი IV)   

ახალი პროექტების დაწყება

15



CCIIR-ი  მადლიერია დონორებისა და პარტნიორების, მათი 

ნდობისა და ფინანსური მხარდაჭერისათვის 
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სამოქალაქო ინტერგაციისა და 

ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი -

CCIIR

თბილისი, 8/90 მცხეთის ქუჩა

(+995 032) 2922595

info@cciir.ge

www.cciir.ge

www.reading.ge
www.multilingualeducation.org
www.pita.tsu.ge
www.facebook.com/tsuyouthcenter

წლიური ანგარიში
// 2016

https://www.facebook.com/CCIIR/
https://twitter.com/CCIIRorg
http://www.cciir.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVGQmYN70bsLHDKFIyQII3A
http://www.cciir.ge/
http://www.reading.ge/
http://www.multilingualeducation.org/
http://www.pita.tsu.ge/
https://www.facebook.com/tsuyouthcenter/

