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CCIIR - ის შესახებ

ორგანიზაციის მისია და ხედვა:
ადამიანთა

უფლებების

დემოკრატიული

დაცვა

სახელმწიფოს

და

საზოგადოების

უპირველესი

ცნობიერების

მნიშვნელობის

ამაღლება

საკითსებია.

ყველა
ამასთან,

დემოკრატიული საზოგადოების უმთავრესი პრინციპი მოქალაქეების სახელმწიფოებრივ
ცხოვრებაში

მონაწილეობის/ჩართულობის

ხარისხით

განისაზღვრება.

მონაწილეობა/ჩართულობა მოიცავს ისეთი მოქალაქის ჩამოყალიბებას, რომელიც კარგად
არის ინფორმირებული სახელმწიფოში არსებულ სიტუაციის შესახებ და აქტიურად არის
ჩართული სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში (სახელმწიფოს მართვა, ეკონომიკური დოვლათის
და კულტურული ღერებულებების შექმნა). მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობაა ჩვენი
ორგანიზაციის მთავარი მისია.

ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები:


სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა;



სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ხელშესაწყობად
შესაბამისი პროექტების, პროგრამების მომზადება და განხორციელება;




უმცირესობათა უფლებების დაცვა;
ინფორმაციის გავრცელება უმცირესობების უფლებების შესახებ;



ეთნიკური

უმცირესობების

ლოიალური

დამოკიდებულების

ჩამოყალიბება

საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მიმართ;


საზოგადოებაში

პოზიტიური

დამოკიდებულების

ჩამოყალებება

ეთნიკური

უმცირესობების მიმართ;


ეთნიკურ
უმცირესობათა
ადამიანური
რესურსების
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართვა;



განათლების რეფორმის მხარდაჭერა და უმცირესობების უფლებების განსაზღვრა

მობილიზება

და

მათი მიმდინარეობისას;


საგანმანათლებლო პროექტებისა და პროგრამების მომზადება და განხორციელება;



ლინგვისტური ველის ფორმირების ხელშეწყობა;



სახელმწიფო ენის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ხელშეწყობა;
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სახელმწიფო ენის სტატუსის უზრუნველმყოფი სახელმწიფო და არასახელმწიფო
პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობა;



ბილინგვური

სწავლებისა

და

არაქართულენოვანი

სკოლების

რეფორმირების

ხელშეწყობა;


ეროვნებათშორისო დიალოგის ხელშეწყობა;



დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაციის, ინტეგრაციისა და დამკვიდრების
ხელშეწყობა;



კონფლიქტების პრევენციის და გადაწყვეტის ხელშეწყობა;



უმცირესობათა ენების შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის ხელშეწყობა;



შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ლტოლვილთა, დევნილთა და სხვა
შეჭირვებული მოსახლეობის შესახებ ონფორმაციის გავრცელების, მათი უფლებების
დაცვის, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

CCIIR - ის პროგრამები და პრიორიტეტები:

1. მულტილინგვური/მულტიკულტურული საგანმანათლებლო პროექტები
2. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
3. ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება
4. მოზრდილთა განათლება
5. წიგნიერება და ორენოვანი წიგნიერება
6. განათლების პოლიტიკის შესწავლა და ანალიზი
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“მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა

პროექტის სათაური

საქართველოში”
ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის

დონორი

ოფისი OSCE HCNM
განხორციელების ვადები

1 მაისი 2011- 31 დეკემბერი 2011

ბიუჯეტი

74 000 EUR

პროექტის მიზანი:

განათლების ხარისხის გაუმჯობესება არაქართულენოვან სკოლებში.

Key facts:
სამიზნე ჯგუფი:



საქართველოს მთავრობამ ეუთოს უმაღლესი
კომისრის რეკომენდაციების გათვალისწინებით,
შეიმუშავა პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს
უმცირესობის
სკოლების
ტრანსფორმაციას
მულტილინგვურ სკოლებად.



ამ
რეფორმის
კონცეფცია
გახდა
ნაწილი
საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმისა
„ტოლერანტობა და სამოქალაქო ინტეგრაცია“, ასევე
განათლების
სამინისტროს
მულტილინგვური
განათლების
პროგრამის
ნაწილი,
რომელიც
სამინისტრომ 2009 წელს შეიმუშავა.



სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი
ურთიერთობების ცენტრმა 2010 წელს დაიწყო
პროექტის
„მულტილინგვური
განათლების
რეფორმის
ხელშეწყობა
საქართველოში“
განხორციელება ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა
უმაღლესი კომისრის ფინანსური მხარდაჭერით.

საქართველოს არაქართულენოვანი სკოლები.

ამოცანები:

 საქართვლოს

მთავრობის

მხარდაჭერა

მულტილინგვური
განათლების
რეფორმის განხორციელების პროცესში,
ენის ინტეგრირებული სწავლებისთვის
მეთოდური მასალების შემუშავებისა და
მასწავლებელთა გადამზადების გზით.
 ეთნიკური უმცირესობის ყველა სკოლის
მოსწავლე

უნდა

სწავლობდეს

მულტილინგვური პროგრამით სწავლების დაწყებით და მომდევნო საფეხურებზე.
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სიტუაციის ანალიზი

 ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეთნიკური უმცირესობის სკოლები საქართველოში
საგანმანათლებლო

რეფორმისგან

დამოუკიდებლად,

ცალკე

საგანმანათლებლო

ერთეულებად ფუნქციონირებენ.
 განათლების სისტემის პრობლემების გამო ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის
დონე ძალიან დაბალია საქართველოს პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ
ცოვრებაში.
 რესურსების ნაკლებობა: სახელმძღვანელოებისა და მეთოდოლოგიური მასალების
ნაკლებობა მულტილინგვურ სწავლებაში.
 მასწავლებლებს არ აქვთ კომპეტენცია მულტილინგვური განათლების სწავლების
კუთხით.
 ადგილობრივ

საგანმანათლებლო

სფეროს

წარმომადგენლებს

ასევე

არ

აქვთ

მულტილინგვური განათლების სპეციფიკის ცოდნა და უნარები.
 საქართველოში 342 ეთნიკური უმცირესობების საჯარო სკოლაა, სადაც სწავლების ენა
არის არა ქართული არამედ, სომხური, აზერბაიჯანული, რუსული, ოსური ან
უკრაინული.
 ეთნიკური უმცირესობების უმაღლესი განათლების მიღების მაჩვენებლები 0,1% - ზე
ნაკლებია, 2011 წელს ეთნიკური უმცირესობების დაახლოებით 50%- ზე მეტი ქვემო
ქართლიდან და სამცხე-ჯავახეთიდან ჩაიჭრა ერთიან ეროვნულ გამოცდებში.
 საქართველოს

ეთნიკურ

უმცირესობებში

უმუშევრობის

ძალიან

მაღალი

მაჩვენებლებია.

პროექტის შედეგები:

 2000 ცალი „მოსწავლეების პორტფოლიო“ (50 საპილოტე სკოლისთვის);
 235 ცალი სახელმძღვანელო „ენის შეფასება და ტესტირება“ მასწავლებლებისთვის;
 235 ცალი ჟურნალი „ბილინგვური განათლება“ (5-8 ნომრები);
 100 ცალი „კითხვის კიბე“ (თითოეული საპილოტე სკოლისთვის 2);
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 ბილინგვური საპილოტე სკოლის 150 მასწავლებელმა (თითოეული სკოლიდან 3 - მა)
მიიღო

მონაწილეობა ტრენინგში - ენის საგანთან ინტეგრირებული სწავლება 7-12

კლასებში;
 ბილინგვური საპილოტე სკოლის 50 მასწავლებელმა მიიღო მონაწილეობა ტრენინგში შეფასებისა და ტესტირების სისტემები და „კითხვის კიბის“ დახმარებით კითხვის
უნარების განვითარება;
 მომზადდა რესურს ცენტრებისა და ენის სახლების 12 ადგილობრივი ტრენერი
მასწავლებელთა ტრენინგების ჩასატარებლად;
 სულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო: 7 - მა რესურს ცენტრმა, 3 - მა ენის სახლმა
(ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ბოლნისი) და 157 - მა სკოლამ.

აქტივობები

1.

1-12

კლასელებისთვის

ენის

პორტფოლიოს

შექმნა (თვითშეფასების ინსტრუმენტი).
მოსწავლეების ენის პორტფოლიო ძალიან მნიშვნელოვანი
და

ღირებული

რესურსია

არაქართულენოვანი

მოსწავლეებისთვის ქართული ენის სწავლების პროცესში
და

ზოგადად,

ორენოვან

საგანმანათლებლო

პროგრამებში. სახელმძღვანელო მოიცავს ისეთ მასალას,
რომელიც მოსწავლის გამოცდილებასა და მიღწევებს
აჩვენებს. პორტფოილიო ეხმარება მოსწავლეს გაიგოს სასწავლო პროგრამის მიზანი, აიღოს
პასუხისმგებლობა საკუთარ სწავლაზე, გაიზიაროს სწავლების მიზნები, იყოს ინიციატორი
სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში, ხშირად გადახედოს თავისი სწავლების პროგრესს და
გააუმჯობესოს მისი ეფექტურობა. ამავე დროს, პორტფოლიო ეხმარება მასწავლებლებს უკეთ
შეაფასოს მოსწავლის ინდივიდუალური უნარები.
http://www.cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=1&id=151
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2. დამხმარე სახელმძღვანელოს „ენის შეფასება და ტესტირება“
შექმნა სკოლის მასწავლებლებისთვის.
წიგნი ეხმარება ენობრივი კომპეტენციების შეფასებაში არა მხოლოდ
ქართული ენის, არამედ უმცირესობათა მშობლიური ენებისა და უცხო
ენების
მასწავლებლებს.
„ენის
სახელმძღვანელო“
ძალიან

შეფასებისა
და
მნიშვნელოვანი

ტესტირების
რესურსია

მოსწავლეებისთვისაც ენის ცოდნის შეფასებაში. ეს არის ერთადერთი
წიგნი

ქართულ

ენაზე,

ტესტირებაზე დეტალურ

რომელიც

მოსწავლეებს

შეფასებასა

და

ინფორმაციას აწვდის, მასწავლებლებს კი - სასარგებლო

პრაქტიკულ რეკომენდაციებს. მასწავლებლებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ სწავლების ახალ
მეთოდებს, განივითარონ უნარები, სწორად შეაფასონ ენობრივი კომპეტენცია ბავშვებისა,
რომლებიც ორენოვან პროგრამებში არიან ჩართულნი.
http://cciir.ge/upload/editor/file/2012/SHEF_%20BOLO_%20DASABRCHDI.pdf

3. „კითხვის

კიბის“

შექმნა

1-6

კლასელი

მოსწავლეებისთვის.
„კითხვის კიბე“ არის დონეებად დაყოფილი სასწავლო
მასალა

1-6

კლასის

მოსწავლეებისათვის,

რომლის

მიზანია წიგნიერების განვითარება ქართულ ენაზე.
„კითხვის კიბე“ ათეულობით წელია წარმატებით
გამოიყენება წიგნიერების განვითარებისათვის როგორც ინგლისურენოვან, ასევე მსოფლიოს
სხვა მრავალ ქვეყანაში. დონეებად დაყოფილი ტექსტების სამიზნე ჯგუფი სკოლამდელი,
დაწყებითი და ცალკეულ შემთხვევებში საბაზო საფეხურის მოსწავლეები არიან. „კითხვის
კიბის“ ქართული ენაზე მორგებული მოდელი შეიცავს ათი დონისგან შემდგარ პატარა
წიგნებს, სულ 20 წიგნს, რომელიც
პილოტირებამ
გამოიყენება

აჩვენა,
ეს

არაქართულენოვანი

სრულყოფილ მეთოდოლოგიურ მიდგომას ემყარება.

როგორ

ეფექტურად

სახელმძღვანელო

კლასებში,

მოსწავლეების

კითხვის

უნარების განვითარებისთვის. მასწავლებლებმა და
მოსწავლეებმა ინტერვიუებში გამოხატეს დიდი
ინტერესი წიგნების მიმართ.
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http://rustavi2.com/news/video_progs.php?id_clip=3887&pr=Midday&l=91&ftp1=1&ftp2=0&ftp3=0

4. სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა
ჟურნალი არის ეფექტური რესურსი ბილინგვური სწავლების პროცესში პროფესიული
უნარების

გასავითარებლად.

მასწავლებლებთან

პირისპირ

ინტერვიუების

დროს

დადასტურდა, რომ ჟურნალი მათ პრაქტიკულ საქმიანობაში მნიშვნელოვან წყაროს
წარმოადგენს. მასწავლებლებმა რამდენჯერმე აღნიშნეს, სამეცნიერო, მეთოდოლოგიური
მასალების ნაკლებობის შესახებ მათ მშობლიურ ენაზე, რომლებიც თვითგანვითარებასთან
ერთად საშუალებას აძლევს მათ, იყვნენ ინფორმირებულები სწავლების თანამედროვე
მიდგომების შესახებ.

ჟურნალის ელექტრონული ვერსიები:
ქართულ ენაზე
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1311148899_BE-5-KART.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1317202749_BE-6-%20BOLO-27.09.%20qart.%20SRULI.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1324468595_BE-7-KART-DASABECHDI-14.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1325753055_BE-8.%20BOLO.pdf
სომხურ ენაზე
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1311149127_BE-5-SOMX-DASABECHDI.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1317032570_BE6%E2%80%93SOMXURI%2C%20BOLO%2C%2026.09.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1324472183_BE-7-14somx-sul-bolo.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1326259578_BE-8-somx-LAST.pdf

აზერბაიჯანულ ენაზე
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1311148997_BE-5-AZER-DASABECHDI.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1320056969_be%206%20azerb%20bolo-2.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1324471985_BE-7-14.12-dasabechdi-azer.pdf
http://ganatleba.ge/upload/text/geo/1326797776_BE-8-azer.pdf
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5. საგანმანათლებლო

რესურს

ცენტრებისა

და ენის სახლების თანამშრომელთა

ტრენინგები

სასწავლო მასალების შექმნასთან ერთად ბაკურიანში (სასტუმრო „ვარდისფერი“) ჩატარდა
საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებისა და ენის სახლების თანამშრომელთა ტრენინგები.
შედეგები:
 რესურს ცენტრებისა და ენის სახლების თანამშრომლები კარგად იცნობენ თავიანთი
რეგიონების სკოლებში განათლების კუთხით არსებულ ვითარებას.
 მათ მიიღეს პრაქტიკული გამოცდილება ტრენინგების ჩატარებაში,
ადგილობრივი პერსონალის საკონსულტაციო მომსახურებასა და

სკოლის

პროგრესის

შეფასებასა და მონიტორინგში.

6. მასწავლებელთა ტრენინგები

მასწავლებელთა
ტრენინგ-პროგრამაში
მონაწილეობა
ყველა არაქართულენოვანი სკოლის მასწავლებელმა
მიიღო.
დასწრების

სტატისტიკას

ტრენინგ-სესიები
საინტერესო

თუ

გავითვალისწინებთ,

მასწავლებლებისთვის

აღმოჩნდა.

მათ

ნაკლებად

ძალიან
უტარდებათ

მსგავსი ტრენინგები, რომლებიც ორიენტირებულია მათ
პროფესიულ განვითარებასა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ათვისებაზე. წინა
წლებთან შედარებით, სკოლის დირექტორები უფრო მეტად იყვნენ მოტივირებულები, რომ
თავიანთი სკოლის მასწავლებლებისთვის მიეცათ საშუალება გაეძლიერებინათ თავიანთი
პროფესიული უნარები.
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დასკვნები და რეკომენდაციები:

 არაქართულენოვანი

სკოლების

უმეტესობას

დაწყებით

კლასებში

არ

ჰყავს

მასწავლებლები, რომლებიც კარგად ფლობენ ქართულ ენას. ეს მნიშვნელოვნად
აფერხებს ბილინგვური სწავლების მოდელის განხორციელების პროცესს სკოლებში.
უმეტეს შემთხვევებში, მხოლოდ ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლებს
შეუძლიათ

გაიარონ

ქართულ

ენაზე

ტრენინგები.

თუმცა

ზოგჯერ,

მასწავლებლებიც კი ვერ ფლობენ სრულყოფილად ქართულს,

ასეთი

რომ სკოლებში

ასწავლონ.
 სწავლების მეორე საფეხურზე, ქართული უკეთესად იციან საგნისა და საგნობრივი
ჯგუფის

მასწავლებლებმა,

რაც

მათ

საშუალებას

აძლევს

ენისა

და

საგნის

ინტეგრირებული სწავლების მეთოდი გამოიყენონ. კარგი იქნება თუ კი საგნობრივი
ჯგუფის მასწავლებლებს ექნებათ მეტი შესაძლებლობა ერთი მხრივ განავითარონ
ენის უნარები, მეორე მხრივ ითანამშრომლონ ქართულის, როგორც მეორე ენის
მასწავლებლებთან.
 ზოგადად, მასწავლებელთა პროფესიული კომპეტენციის დონე ძალიან დაბალია, რაც
გამოწვეულია

ინფორმაციის,

მეთოდოლოგიური

რესურსების,

ტრენინგების

ნაკლებობით.

არსებული ვითარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიცვლება, თუ

სკოლებში ჩატარდება სისტემატიური ტრენინგები, როგორც საგანმანათლებლო
პოლიტიკის ნაწილი.
 მასწავლებელთა ტრანსპორტირების საკითხი მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება.
ელექტრონული სწავლება, რომელიც განათლების სამინისტროსთვის ერთ-ერთი
აქტუალური საკითხია, შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრის ალტერნატივა იყოს.
ბევრი

სოფელია,

სადაც

საზოგადოებრივი

ტრანსპორტი

არ

მუშაობს

და

მასწავლებლებს უწევთ ტაქსით მგზავრობა, რაც მათთვის ძალიან ძვირია. ზოგიერთ
შემთხვევაში, სკოლები ფარავენ მასწავლებელთა ტრანსპორტირების ხარჯებს, თუმცა
უმეტესად

სკოლებს

არ

აქვთ

ამის

რესურსი.

შესაბამისად,

მასწავლებელთა

ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები უარყოფითად აისახება

მათ

ჩართულობაზე სატრენინგო პროგრამებში.
 ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლებისთვის ტრენინგების ჩატარება, რაც სკოლას
ბილინგვური

სწავლებისთვის

მოამზადებს.

ამასთან,

კარგი

იქნება

თუ

კი

ადგილობრივი მასწავლებლები მხარს დაუჭერენ სხვა მასწავლებლებს ბილინგვური
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სწავლების მოდელის განხორციელებაში, შესაბამისი მეთოდების დანერგვასა და
სასწავლო პროცესის შეფასებაში.

პროექტის შედეგები ხაზს უსვამს არაქართულენოვანი სკოლებისთვის მხარდაჭერის
საჭიროებას, რომ ისინი ტრანსფორმირდნენ ბილინგვური განათლების სკოლებად.
ორენოვანი განათლების სტანდარტი მნიშვნელოვანი დუკუმენტია, რომელიც უნდა
გამოიყენებოდეს
მასწავლებელთა
საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების
გასაზომად.
ამავდროულად ორი მნიშვნელოვანი საკითხია: ა) ადგილობრივი მასწავლებლების
გადამზადება; ბ) ახალი კადრების განვითარება, რომლებსაც აქვთ პროფესიული ცოდნა
ბილინგვურ განათლებაში და ეტაპობრივად არსებული კადრების მათით ჩანაცვლება.
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პროექტის სათაური

„აქტიურ მოქალაქეთა სკოლა“

დონორი

"ახალი თაობა - ახალი ინიციატივა" (nGnI);
„საარჩევნო
სისტემის
განვითარების,
რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრი“
12 თვე

განხორციელების ვადები

პროექტის მიზანი:

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მოსახლეობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მათი
ჩართულობის

დონის

გაზრდა,

აქტიურ

მოქალაქეებად

ჩამოყალიბება

და

მათი

ინიციატივების ხელშეწყობა.

პროექტის შედეგები/აქტივობები

 პროექტის ფარგლებში „საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმირებისა და
სწავლების ცენტრის“ ფინანსური მხარდაჭერით, ახალგაზრდებისათვის სამოქალაქოსაგანმანათლებლო

პროგრამა

განხორციელდა.

ექვსი

კვირის

განმავლობაში

(11/06/2011-17/07/2011) ახალციხეში კონკურსის შედეგად შერჩეულმა 25-30 აქტიურმა
ახალგაზრდამ, რომელთა უმრავლესობას ახალციხის უნივერსიტეტის სტუდენტები
წარმოადგენდნენ, სატრენინგო პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა.

სწავლების მეთოდოლოგია მოიცავდა შემდეგ თემატიკას:


სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა განვითარებად ქვეყნებში;
13

CCIIR - ის 2011-2012 წლების პროექტების წლიური ანგარიში



აქტიურ მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობა;



ცენტრალური

და

ადგილობრივი

ხელისუფლების

როლი

აქტიურ

მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობისთვის;


სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის როლი აქტიური მოქალაქეების

ჩამოყალიბების პროცესში;


არჩევნების არსი და ხმის მიცემის მნიშვნელობა;



რა უნდა ვიცოდეთ პოლიტიკური პარტიების შესახებ;



უზენაესი კანონი - ქვეყნის კონსტიტუცია;



ეფექტური კომუნიკაციის ფუნქციები;



პროექტის მენეჯმენტი;



ფანდრაიზინგი;



ლიდერობა და გუნდური მუშაობა;

 პროექტის

ფარგლებში

მომზადდა

და

გამოიცა

სახელმძღვანელო

„აქტიურ

მოქალაქეთა სკოლის გზამკვლევი“. სახელმძღვანელოში მოცემულია მაგალითები,
რომლებიც პრაქტიკულ გამოცდილებას ეფუძნება და განსაზღვრავს არასამთავრობო
სექტორის

როლს

აქტიური

საზოგადოების

ჩამოყალიბების

პროცესში.

სახელმძღვანელო დაეხმარება ახალგაზრდებს სწორად წარმართონ სამოქალაქო
აქტივოებები არასამთავრობო ორგანიზაციის გზით.
http://www.cciir.ge/upload/multi/geo/1358496258_1327393987_aqriur%20moqalaqeta%20skolis%20
gzamkvlebi.%20cciir.2011.pdf
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პროექტის სათაური

„გახდი თანამონაწილე“

დონორი
განხორციელების ვადები

ამერიკის განვითარების ფონდი USAID;
საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი IFES
10.10.2011-10.07.2012

ბიუჯეტი

$ 31 000

პროექტის მიზანი

ეროვნული უმცირესოებების წარმომადგენელ ახალგაზრდების სამოქალაქო შეგნებისა
ამაღლებისა და მათი საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილების
ხელშეწყობა.

პროექტის ამოცანები:



სასწავლო

და

საინფორმაციო

სტუდენტებისთვის,

მათი

მასალების

სამოქალაქო

შექმნა

შეგნების

ეთნიკური
ამაღლებისა

უმცირესობების
და

აქტიური

ჩართულობისთვის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ტრენინგ პროგრამების შექმნა
ახალგაზრდა ლიდერებისთვის და ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა.


700 ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტებს შორის საგანმანათლებლო ტრენინგების
ჩატარება,

რომელიც

მიმართულია

მოქალაქეთა

აქტიური

მონაწილეობის

ხელშეწყობისკენ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების/გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში.
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ვებ-გვერდის

www.civiceducation.ge

განვითარება

არაქართულენოვანი

მოსახლეობისთვის, მათი ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა ისეთ საკითხებზე,
როგორებიცაა ადამიანის უფლებები და სამოქალაქო განათლება.


მიკრო საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების მიერ 5-6 მცირე პროექტის
განხორციელების ხელშეწყობა. მნიშვნელოვან საკითხებზე
ორგანიზება

როგორც

მთავრობის,

ისე

მათი შეხვედრების

არასამთავრობო

სექტორის

წარმომადგენლებთან.


სტუდენტების მიერ მიღებული ინფორმაციის/ცოდნის (ადამიანის სამოქალაქო
უფლებებზე, ხმის მიცემის პროცედურებზე) გაზიარება ახალგაზრდა ამომრჩევლებს
შორის, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 7
რაიონში.

სამიზნე ჯგუფები:



სამი

უმაღლესი

სასწავლებლის

(ივანე

ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და
ახალქალაქის კოლეჯი) 700 მდე სტუდენტი, ეთნიკური უმცირესობები სამცხეჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებიდან, რომლებიც განათლების საშეღავათო
პოლიტიკის შედეგად 2010-2011 წლებში ჩაირიცხნენ სასურველ უნივერსიტეტში და
გადიან


ერთწლიან

მოსამზადებელ

პროგრამას

ქართულ

ენაში

უმაღეს

სასწავლებლებში სწავლების გასაგრძელებლად.
დაახლოებით 12 000 უფროსკლასელი (10-12 კლასი) ახალციხის, ახალქალაქის,
ნინოწმინდის, მარნეულის, წალკის, ბოლნისის და დმანისის არაქართულენოვანი
სკოლებიდან,

რომლებიც

პირველად

იღებენ

მონაწილეობას

2012

წლის

საპარლამენტო, 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის თვითმართველობის
არჩევნებში.
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პროექტის შედეგები

 30 - მა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელმა სტუდენტმა 5 დღიანი ტრენინგკურსის გავლისა და საზოგადოებრივ ინსტიტუტებში სასწავლო ტურის შედეგად
შეიძინა საჭირო უნარები აქტიური სამოქალაქო ჩართულობისთვის.
 476 - მა ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტმა, რომელმაც

მონაწილეობა მიიღო

საგანმანათლებლო ტრენინგებში გაიღრმავა ცოდნა გადაწყვეტილების მიღებისა და
ხმის მიცემის პროცესში

სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ.

ახალგაზრდა

ლიდერების მიერ სულ 28 საგანმანათლებლო ტრენინგი ჩატარდა ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
სამედიცინო

უნივერსიტეტებში,

ახალციხის

თბილისის ტექნიკურ და
სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და

ახალქალაქის კოლეჯში.
 ვებ-გვერდზე www.civiceducation.ge სტუდენტებისთვის რეგულარულად ქვეყნდებოდა
ინფორმაცია ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო განათლების შესახებ.
 მომზადდა და გამოიცა სახელმძღვანელო „გახდი თანამონაწილე - გზამკვლევი
ახალგაზრდებისთვის“, რომელიც სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის
გავრცელდა. სულ 200 ცალი სახელმძღვანელო დაიბეჭდა.
 მიკრო-გრანტით დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდა ლიდერებმა 8
მიკრო პროექტი განახორციელეს ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. პროექტის
მიზანი იყო სამოქალაქო ჩართულობაზე სამიზნე ჯგუფის ცნობიერების ამაღლება.
მიკრო პროექტებში სულ მონაწილეობა მიიღო: 268 ქართველმა, აზერბაიჯანელმა და
სომეხმა სტუდენტმა.
 ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტების მიერ ჩატარდა 68 საინფორმაციო შეხვედრა
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის სხვადახვა სოფელში. შეხვედრები მიზანდ
ისახავდა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, რამდენად
მნიშვნელოვანია არჩევნებში მონაწილეობა აქტიური მოქალაქეობისთვის. სულ: 1752
აზერბაიჯანელი და სომეხი მონაწილე.

17

CCIIR - ის 2011-2012 წლების პროექტების წლიური ანგარიში

აქტივობები

1. ახალგაზრდა ლიდერთა პროგრამა ბათუმში.
საქართველოს
პოლიტიკის“

უმაღლეს სასწავლებლებში
ფარგლებში
ჩარიცხულ

„საშეღავათო
ეთნიკური

უმცირესობების წარმომადგენელ 600-მდე სტუდენტს შორის 30
ლიდერი

სტუდენტი

შეირჩა.

ისინი

ბათუმში

5

დღის

განმავლობაში გადაემზადნენ სამოქალაქო აქტივობისა და
მონაწილეობის

საკითხებში.

ისწავლეს

სამოქალაქო

პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელების სტრატეგიები.
ამასთან, ლიდერთა ჯგუფი სასწავლო ტურის ფარგლებში ადგილზე გაეცნო სახელმწიფო
უწყებებსა და ინსტიტუტების ფუნქციებსა და დანიშნულებას. გაიგეს მეტი სახელმწიფო
მოწყობის, სასამართლო, საკონსტიტუციო სისტემების, თვითმმართველობის მექანიზმების
შესახებ ქვეყანაში. სასწავლო ტური მოეწყო: საკონსტიტუციო სასამართლოში, აჭარის
უზენაეს საბჭოში, ბათუმის მერიასა და საკრებულოში, იუსტიციის სახლში, სარფის საბაჟო
სამსახურსა და სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში.

„ჩემი აქტიურობით, ინფორმირებულობითა და სხვადასხვა
ღონისძიებაში ჩართულობით ახლა უკვე შემიძლია მოვახდინო
საკუთარი თავის რეალიზება“ - ნინა გრიგორიანი, ერთ-ერთი
მონაწილე.
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2.

თანასწორსაგანმანათლებლო სემინარ-ტრენინგები.

შერჩეულმა

30

-

მა

ლიდერმა

სტუდენტმა

თავიანთი

თანატოლებისთვის სამოქალაქო მონაწილეობის მიმართულებით
ტრენინგები ჩაატარა. ლიდერი სტუდენტების მიერ ჩატარებულ
სემინარებში მონაწილეობა მიიღო 2010 და 2011 წლებში ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე „საშეღავათო პოლიტიკის“ ფარგლებში
ჩარიცხულმა 476 სტუდენტმა. მათ მეტი ინფორმაცია მიიღეს ეფექტური სამოქალაქო
ჩართულობის შესახებ.
თანასწორსაგანმანათლებლო სემინარ-ტრენინგები ეფუძნებოდა

სამოქალაქო განათლების

ექსპერტების მიერ შემუშავებულ სატრენინგო მოდულსა და მასალებს. ლიდერებისთვის
ზუსტად გაიწერა სემინარის გეგმა, რომელმაც მათ საშუალება მისცა მაქსიმალურად მეტი
ცოდნა გაეზიარებინა მეგობრებისთვის.

„მოგვეწონა როგორ გვიზიარებდნენ ჩვენი მეგობრები ინფორმაციას. ყოველთის სახალისოა
როდესაც მეგობარი რაღაცას გასწავლის. მინდა, რომ ტრენინგებზე უფრო მეტი ვისწავლო,
რომ მიღებული ცოდნა შემდეგ ჩემი სოფლის სკოლაში თანატოლებს გავუზიარო“ - მანუშიკ
მერაბიანი,

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სტუდენტი.

3.

ვებ-გვერდის www.civileducation.ge შექმნა

ვებ-გვერდი

„საშეღავათო პოლიტიკის“ ფარგლებში

ჩარიცხული

სტუდენტების

სამოქალაქო

მონაწილეობისა და აქტიურობის გაზრდის მიზნით
შეიქმნა.
პროექტის

სამიზნე

რეგულარულად

ჯგუფებისთვის
ქვეყნდებოდა

ვებ-გვერდზე
სასარგებლო

ინფორმაცია მიმდინარე აქტივობებისა და ზოგადად, პროექტის შესახებ. ვებ-გვერდი
ფუნქციონირებს ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და ინგლისურ ენებზე.
http://www.civileducation.ge/
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4. სახელმძღვანელოს „გახდი თანამონაწილე - გზამკვლევი
ახალგაზრდებისთვის“ გამოცემა
პროექტის ფარგლებში CCIIR - ის მიერ მომზადდა და გამოიცა
სახელმძღვანელო

„გახდი

თანამონაწილე

-

გზამკვლევი

ახალგაზრდებისთვის“, რომლის მიზანია აქტიურ ახალგაზრდებს
გააცნოს პრაქტიკული მაგალითები,

მიაწოდოს ინფორმაცია

სხვადასვა ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ, რომლებიც
აღნიშნული

მიმართულებით

მუშაობენ.

ეს

დაეხმარება

ახალგაზრდებს მათი ინტერესებისა და მიზნების შესაბამისად
მოიძიონ

ინფორმაცია

და

ითანამშრომლონ

რომელიმე

ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და დასახონ
საკუთარი სამომავლო გეგმები.
სახელმძღვანელო მნიშვნელოვან რესურს წარმოადგენს, როგორც
არაქართულენოვანი, ასევე ქართულენოვანი ახალგაზრდებისთვის, იმდენად, რამდენადაც
აღნიშნული მიმართულებით არსებული მასალა ქართულ ენაზე საკმაოდ მწირია.

„ახლა მე ვფლობ ჩემთვის საინტერესო ყველა ინფორმაციას სტუდენტების, ახალგაზრდების
ცხოვრებისა და შესაძლებლობების შესახებ და ვიცი როგორ მივაღწიო მიზანს“ - ჯაიხუნ
ნარზალოვი, პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე, სტუდენტი.

ელექტრონული ვერსია:
http://cciir.ge/index.php?module=multi&page=detals&multi_id=2&id=169
http://cciir.ge/upload/multi/geo/1345643111_Go%20and%20Participate.%202012.%20CCIIR.pdf
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5.

მცირე გრანტების კონკურსი ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე „საშეღავათო პოლიტიკის“ ფარგლებში
ჩარიცხული სტუდენტებისთვის და სამოქალაქო
მონაწილეობის 8 პროექტის განხორციელება.

32

საპროექტო

8

განაცხადიდან

საუკეთესო

შეირჩა.

ახალგაზრდა ლიდერებმა პროექტები სამცხე-ჯავახეთისა და
ქვემო ქართლის რეგიონებში განახორციელეს:
სამცხე-ჯავახეთი:
1. სოფელი
წყრუთი
უფროსკლასელებისთვის.

სამოქალაქო
ახალგაზრდა

აქტივობის
ლიდერებმა

ტრენინგები
ჩატარდა
მათთვის
განათლების

რეფორმისა და ეთნიკური უმცირესობებისთვის საშეღავათო პოლიტიკის შესახებ
პრეზენტაცია მოამზადეს. მონაწილეებმა დაწერეს ესსეები, რომლებიც მომავალ
კარიერაზე მათ ხედვას ეხებოდა. საუკეთესო ესსეების ავტორები მოსწავლეების მიერ
ხმის მიცემით გამოვლინდნენ.
2. სოფელი ორალი - საინფორმაციო-კულტურული ღონისძიება საქართველოს შესახებ.
მოსწავლეებისთვის გაიმართა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება საქართველოსა და
სომხეთის

ისტორიისა

და

კულტურის

შესახებ.

მოსწავლეებმა

ისტორიული

პარალელები გაავლეს ამ ორ ქვეყანას შორის და იმსჯელეს მულტიკულტურულ
კონცეფციაზე, რომელიც

მომავალში უნდა განავითარონ თავიანთ ეთნიკურად

მრავალფეროვან გარემოში.
3. დილისკი, ჩანდური, ხოსპი, მაჩადი, ორჯი - „შეეჯიბრე სამოქალაქო აქტივიზმში“. 5
მეზობელი სოფლის სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში
„ყველაზე ჭკვიანი“. ახალგაზრდა ლიდერებმა მათთვის მოამზადეს კითხვები
ისტორიიდან, კულტურის სფეროდან და კითხვები ცნობილი ადამინის შესახებ.
გამოვლინდა თითოეული რუბრიკის გამარჯვებული.
4. ახალქალაქი - მიკრო-გრანტით დაფინანსებული ქართული ენის კონკურსის ფინალი.
კონკურსის შედეგად სხვადასხვა სკოლის, ორხ ჯგუფად დაკომპლექტებული 20
მოსწავლიდან

გამოვლინდა

გამარჯვებული

ხუთეული

ქართული

ენისა

და

ლიტერეტურის შესახებ წინასწარ მომზადებული კითხვების შედეგად. მონაწილეებს
გადაეცათ
საჩუქრები.

სერთიფიკატები,

ხოლო

გამარჯვებულებს

კონკურსი ორგანიზებული

იყო

ივანე

დამატებით

სიმბოლური

ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არაქართულენოვანი სტუდენტების მიერ,
რომლებიც უნივერსიტეტში ჩაირიცხენ საშეღავათო პოლიტიკის შედეგად და გადიან
ერთწლიან მოსამზადებელ პროგრამას ქართულ ენაში უმაღეს სასწავლებლებში
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სწავლების გასაგრძელებლად. აღიშნული სტუდენტები შეირჩნენ და დატრენინგდნენ
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის მიერ.
5. ნინოწმინდა - „გავიცნოთ ჩვენი ქვეყანა ბავშვობიდან“.

განძაში ახალგაზრდა

ლიდერებმა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს საბავშვო წიგნები გადასცეს და მათთვის
კითხვის საღამო მოაწყვეს.

ქვემო ქართლი:
1. სადახლო

-

„პირველადი

დახმარებისა

ჯანსაღი
ცხოვრები
წესის
უფროსკლასელებისთვის“.
უნივერსიტეტის

და

ტრენინგი
სამედიცინო
სტუდენტებმა

უფროსკლასელებისთვის შეიმუშავეს ტრენინგპროგრამა,

რომელიც

საკითხებს,

მოიცავდა

როგორებიცაა:

ისეთ

პირველადი

დახმარების
აღმოჩენა,
ალკოჰოლიზმი,
წამალდამოკიდებულება, თამბაქოს მოწევა და მასთან დაკავშირებული რისკფაქტორები და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა.
2. შულავერი - „დაიწყე შენი მოქალაქეობრივი ვალის შესრულება სკოლიდან“.
ახალგაზრდა

ლიდერებმა

მოსწავლეებს

პროექტის

წერის

ტექნიკა

ასწავლეს.

მოსწავლეებმა კი ჯგუფებში იმუშავეს სკოლის რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის
განვითარების კონცეფციაზე.
3. ნაზარლო

-

„ჩვენ

ვართ

ქალები“.

ახალგზარდა

ქალმა

აქტივისტებმა

მოსწავლეებისთვის ჩაატარეს სემინარი, რომელიც დემოკრატიის განვითარებისთვის
სქესთა თანასწორობის მნიშვნელობას შეეხებოდა. სემინარი მოიცავდა ისეთ თემებს,
როგორებიცაა: ქალების როლის გაძლიერება - შესაძლებლობები და პერსპექტივები,
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხებზე, რომლებიც გავლენას
ახდენენ ქალთა თანასწორუფლებიანობაზე.

6.
ერთიან

საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან
ეროვნულ

გამოცდებზე

„საშეღავათო

პოლიტიკის“

ფარგლებში

ჩარიცხული

სტუდენტების მიერ საკუთარ თემებსა და სკოლებში მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრები
„საშეღავათო

პოლიტიკისა“

და

არჩევნების,

როგორც

პოლიტიკური

მონაწილეობის
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მნიშვნელობის შესახებ. შეხვედრებს, რომლებიც 132 სტუდენტმა ჩაატარა უფროსკლასელები
და პედაგოგები დაესწრნენ. მათ ბილინგვური საინფორმაციო მასალები გადაეცათ.

საგანმანათლებლო აქტივობებმა და ღონისძიებებმა, საინფორმაციო შეხვედრებმა საშუალებას
მისცეს სტუდენტებს შეეძინათ ის აუცილებელი უნარები და და ცოდნა, რომელიც დაეხმარა
მათ თავი საზოგადოების ინტეგრირებულ, სრულყოფილ წევრად ეგრძნოთ, ჩართულიყვნენ
საზოგადოებრივ, სტუდენტურ ცხოვრებაში, დახმარებოდნენ მეგობრებს, თანასოფლელებსა
და თანამოქალაქეებს, გაცნობოდნენ
საკუთარ უფლებებს, მოვალეობებსა და
პასუხისმგებლობებს და ხელი შეეწყოთ სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერებას საკუთარ
რაიონებში.

7. არასამთავრობო ორგანიზაციის „სტუდენტური ასოციაცია გახდი თანამონაწილე“
შექმნა
პროექტის

მონაწილე

სტუდენტებმა

დააარსეს

საკუთარი

ორგანიზაცია

„გახდი

თანამონაწილე“. ისინი აქტიურად მონაწილეობენ ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ
ცხოვრებაში და ამავე დროს, ცდილობენ ხელი შეუწყონ თავიანთი რეგიონების მოსახლეობის
სამოქალაქო მონაწილეობის გაზრდას სამოქალაქო განათლების გზით.

http://www.facebook.com/groups/448591208489150/

კვლევის შედეგები

პროექტის ორგანიზატორების მიერ გაკეთდა პროექტში ჩართულ ახალგაზრდა ლიდერებისა
და მათი თანატოლ-მეგობრების დამოკიდებულებების კვლევა, ზოგადად პროექტისა და
თანასწორსაგანმანათლებლო

აქტივობების მიმართულებით.

კვლევიდან

გამომდინარე

ორგანიზატორებმა მიიღეს მეტი ინფორმაცია სტუდენტების საჭიროებებისა და სურვილების
შესახებ.
კითხვარი

შედგებოდა ხუთი ღია და ამდენივე რაოდენობის

დახურული მარტივი

შეკითხვისგან, რომელიც დაურიგდათ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეულ 100
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სტუდენტს. ასევე მოხდა ამავე ახლგაზრდებთან გასაუბრებაც დამატებითი ინფორმაციის
შეგროვების მიზნით.
სტუდენტების პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა:
 78.2%-ს მოსწონს როგორც ზოგადად პროექტი, ასევე თანასწორსაგანმანათლებლო
პროგრამა;
 14.5%-ის თქმით არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას აღნიშნული პროექტის თაობაზე;
 8.3%-ს არ მოსწონს არც ზოგადად პროექტი და არც აღნიშნული პროგრამა.
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50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

students appreciate
the program and
peer-educational
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the program
don’t like neither
program nor peerOpinion of the stundets regarding educational trainings
at all
the activities of the project

ზეპირი გასაუბრების შედაგად გადამუშავებულ მონაცემებზე დაყრდნობით სტუდენტთა:
 80.1% ფიქრობს, რომ თანასწორსაგანმანათლებლო აქტივობები დაეხმარება მათ
აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბების პროცესში, თუმცა მათივე განმარტებით,
უმჯობესია უფრო მეტი ინფორმაცია და რესურსები იყოს მათთვის ხელმისაწვდომი.
 11.2% -ს მიაჩნია, რომ თანასწორსაგანმანათლებლო აქტივობების ფარგლებში
გამართული

ტრენინგები

ინფორმაციის შეძენაში.

დაეხმარება

მათ

აქტიურ

მოქალაქეობაზე

მეტი

სტუდენტები მტკიცედ არიან დარწმუნებულნი, რომ

საკუთარი რესურსებით ვერ მოიძიებენ დამატებით ინფორმაციას.
 8.7%-ის განმარტებით, სრულიად საკმარისია ტრენინგების შედეგად მიღებული
ინფორმაცია და დამატებითი მასალის მოძიების აუცილებლობას ვერ ხედავენ.
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პროექტის სათაური

„არაქართულენოვანი
განათლების

სკოლების

რეფორმის

მხარდაჭერა

განხორციელების

პროცესში“
დონორი

ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველო”

პროექტის ხანგრძლივობა

15.05. 2011-15.03.2012

ბიუჯეტი

46 106, 00 USD $

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს არაქართულენოვან სკოლებში განათლების ხარისხის
გაუმჯობესებას მასწავლებელთა და სკოლების ადმინისტრაციის მეთოდური მასალებითა და
პროფესიული განვითარების პროგრამების განხორციელების გზით.

ამოცანები



სკოლის დირექტორის სტანდარტი ხელმისაწვდომი გახადოს არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და შესაბამისად ხელი შეუწყოს
დირექტორების პროფესიულ განვითარებას სტანდარტის შესაბამისად;



2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმის
გზამკვლევები

ხელმისაწვდომი

გახადოს

მასწავლებელთა საგნობრივი

არაქართულენოვანი

სკოლების

მასწავლებლებისთვის და შესაბამისად ხელი შეუწყოს არაქართულენოვან სკოლებში
ეფექტურ და ხარისხიანი სწავლების პროცესს;


არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა ცოდნისა და უნარების ამაღლება
2011-2016

წლების

სასწავლო

გეგმის

დანერგვასთან

დაკავშირებით

სამუშაო

შეხვედრების ორგანიზებით;
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სკოლის დირექტორის გზამკვლევი ხელმისაწვდომი გახადოს არაქართულენოვანი
სკოლების დირექტორებისთვის და შესაბამისად, ხელი შეუწყოს არაქართულენოვან
სკოლებში ეფექტურ და ხარისხიანი სწავლების პროცესს;



არაქართულენოვანი სკოლების დირექტორების ცოდნისა და უნარების ამაღლება
სკოლის დირექტორის სტანდარტთან და გზამკვლევთან დაკავშირებით სამუშაო
შეხვედრების ორგანიზების გზით;

ბენეფიციარები:
ეთნიკური

უმცირესობის

წარმომადგენლები,

რომლებიც

კომპაქტურად

არიან

დასახლებულნი ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.
 235 ეთნიკური უმცირესობის სკოლის დირექტორი;
 4 000 -ზე მეტი მაწავლებელი;
 დაახ. 72 000 მოსწავლე;

შესრულებული აქტივოებები

ა)

დირექტორის

პროფესიული

სტანდარტის

თარგმნა

და

არაქართულენოვანი

სკოლებისთვის მიწოდება;
საჯარო სკოლის დირექტორის სტანდარტის გადათარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრთან შეთანხმდებით მოხდა.
დამუშავდა და დაიბეჭდა ბილინგვური (ქართულ-სომხური; ქართულ-აზერბაიჯანული)
ბროშურა.
დაბეჭდილი დირექტორის სტანდარტები, 100 ქართულ-სომხური და 125 ქართულაზერბაიჯანული, არაქართულენოვან სკოლებს გადაეცა.
ბროშურა ასევე განთავსდა ვებ-გვერდზე: www.ganatleba.ge-ზე, რომელიც წარმოადგენს
ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვან განათლების პორტალს.
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ბ)

მასწავლებელთა

საგნობრივი

გზამკვლევების

თარგმნა

და

არაქართულენოვანი სკოლების მიწოდება
პროექტის ფარგლებში მემორანდუმი გაფორმდა სასწავლო გეგმებისა და
შეფასების ცენტრთან, მასწავლებელთა გზამკვლევების თარგმნის შესახებ.
მოლაპარაკების
ეტაპი
ხანგრძლივი
აღმოჩნდა
ცენტრში
განხორციელებული რესტრუქტურიზაციის გამო. კერძოდ კი, სასწავლო
გეგმებისა

და

შეფასების

ცენტრი

გარდაიქმნა

განათლებისა

და

მეცნიერების სამინისტროს სასწავლო გეგმებისა და ზოგადი განათლების
განვითარების დეპარტამენტად. ცენტრის ხელმძღვანელობას არ ჰქონდა
სრული

ინფორმაცია

იმ

სამუშაოების

შესახებ,

რომლებიც

რესტრუქტურიზაციის პირობებში უნდა განხორციელებულიყო ცენტრის
მიერ. შესაბამისად, ვადებში გაიწელა მემორანდუმის გაფორმება და მასწავლებელთა
საგნობრივი გზამკვლევების გადმოცემის პროცესი.

მემორანდუმი სამინისტროსთან

8

დეკემბერს გაფორმდა, შესაბამისად, მასალების თარგმანის დაწყებაც დეკემბრის შუა
რიცხვებში გახდა შესაძლებელი. ამასთან, საგნობრივი გზამკვლევების თავდაპირველად
მოწოდებული

სახელწოდებები

შეიცვალა.

შეიცვალა

გზამკვლევების

ცენტრის

მიერ

მოწოდებული სავარაუდო მოცულობაც. გზამკვლევები ბევრად უფრო მოცულობითი
აღმოჩნდა და რიგ შემთხვევებში, გზამკვლევების გვერდების რაოდენობა საშუალო 150
გვერდის მაგივრად, 300-350 გვერდს აღწევს. მოლაპარაკებების პროცესში გამოიკვეთა ის
გზამკვლევები, რომლებიც CCIIR-ს უნდა ეთარგმნა გრანტის „ფონდი - ღია საზოგადოება
საქართველოს“ ფარგლებში. პროექტის ფარგლებში დაიწყო (ა) ბუნებისმეტყველების (304
გვერდი) (ბ)მათემატიკისა (196 გვერდი), (გ) მუსიკის (364 გვერდი), (დ) ხელოვნების (388
გვერდი), (ე) სპორტის (166 გვერდი), ჩვენი საქართველოს (186) გზამკვლევების თარგმნა
სომხურ

და

აზერბაიჯანულ

ენაზე.

მოლაპარაკებების

გაგრძელებამ

და

სათარგმნი

სამუშაოების მოცულობის ზრდამ გამოიწვია პროექტის ამოცანების ვადების გადაწევა.
მასალები განთავსებულია ვებ-გვერდზე: www.ganatleba.ge.

გ)

სკოლის

დირექტორის

გზამკვლევის

თარგმნა

და

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის მიწოდება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ
მოამზადა
ეფუძნება

გზამკვლევი

დირექტორებისთვის,

სკოლის დირექტორის

სტანდარტს.

რომელიც
გზამკვლევი

შედგება 4 თავისგან და შეადგენს 250 გვერდს. აპლიკანტმა
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ორგანიზაციამ მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრთან შეთანხმებით
თარგმნა გზამკვლევი და დაბეჭდა პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული რაოდენობა.
სახელმძღვანელო ორენოვანია და ტექსტის ქართულ-სომხურ და ქართულ-აზერბაიჯანულ
ვერსიებს შეიცავს მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრის სტანდარტის
მიხედვით.
მასალები განთავსებულია ვებ-გვერდზე: www.ganatleba.ge.

დ)

არაქართულენოვანი

სკოლების

მასწავლებლებთან

და

რესურს-ცენტრის

თანამშრომელთათვის სემინარების ორგანიზება
შემუშავებული გზამკვლევების დარიგების პარალელურად

ჩატარდა სემინარები/სამუშაო

შეხვედრები მასწავლებლებთან და შესაბამისი მიმართულების რესურს-ცენტრის
თანამშრომლებთან, რათა სასწავლო გეგემებისა და შეფასების ცენტრის ექსპერტებს
თითოეული მასწავლებლისთვის აეხსნა ახალი სასწავლო გეგმის ძირითადი მიმართულებები
და მის დანერგვასთან დაკავშირებული საკითხები. სემინარები/სამუშაო შეხვედრები
ჩატარდა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტური
განსახლების 8 რაიონში (ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ახალციხე, წალკა, მარნეული, გარდაბანი,
ბოლნისი, დმანისი). სემინარები ჩატარდა საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემდეგი
მიმართულებებით:

(ა)

დაწყებითი;

(ბ)

საზოგადოებრივი

მეცნიერებები;

(გ)

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; (დ) მათემატიკა; (ე) უცხო ენა. სულ ჩატარდა 40
სემინარი/სამუშაო შეხვედრა.

ე) დირექტორებისა და რესურს-ცენტრის თანამშრომლებისათვის

1 დღიანი სემინარის

ორგანიზება სკოლის ეფექტურად მართვის საკითხებზე
პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა შეხვედრა 223 სკოლის დირექტორთან, შეხვედრები
შეთანხმებული იყო სასწავლო

გეგმებისა და ზოგადი განათლების განვითარების

დეპარტამენტთან. დირექტორების ტრენინგი ჩატარდა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთი
8 რაიონში. სულ ჩატარდა 11 სემინარი.
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პროექტის კონკრეტული შედეგები

 somxurad da azerbaijanulad naTargmni da dabeWdili 235 direqtoris
standarti,
romelic
2011-2016
wlebis
ganmavlobaSi
skolis
direqtorisaTvis ZiriTad dokuments warmoadgens sakuTar movaleobebisa
da uflebebis identificirebisaTvis skolasTan mimarTebaSi.
 somxurad da azerbaijanulad naTargmni da dabeWdili 235 direqtoris
gzamkvlevi, romelic aucilebel da efeqtur instruments warmoadgens
direqtorebisaTvis, gaamjobeson sakuTari performansi da daeuflon
skolis
administrirebis
gaTvaliswinebul,
aucilebel
da
rekomendirebul meTodebsa da unarebs.
 somxurad da azerbaijanulad naTargmni da dabeWdili 4 000 gzamkvlevi
sagnobrivi pedagogisaTvis (TiToeul saganSi 500), romelic saSualebas
iZleva, muSaoba saswavlo gegmisa da Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisad
warimarTos da Sesabamisad, iyos srul TanxvedraSi im saganmanaTleblo
moTxovnebTan, romelsac saxelmwifo saganmanaTleblo skolebs uyenebs
ganaTlebis saministro;
 qvemo qarTlisa da samcxe-javaxeTis 235 skolis direqtori, gazrdili
profesiuli kvalifikaciiT da aRWurvili skolis efeqturi marTvisaTvis
aucilebeli informaciiTa da meTodologiuri masaliT;
 qvemo
qarTlisa
da
samcxe-javaxeTis
235
skolis
8
sagnobrivi
mimarTulebis
4
000
maswavlebeli,
aRWurvili
efeqturi
administrirebisaTvis aucilebeli informaciiTa da meTodologiuri
masaliT;
 resurs-centris TanamSromlebi, romlebic kargad arian informirebuli
skolis marTvis sakiTxebze, floben informacias skolis direqtorebisa
da maswavleblebis saWiroebebsa da moTxovnebze da SeuZliaT efeqturad
upasuxon am moTxovnebs.
 სaswavlo erovnuli gegmebisa da Sefasebis TanamSromlebi, romlebsac
eZlevaT saSualeba, efeqturad Seasrulon dakisrebuli movaleoba da
moamaragon skolis personali im saWiro codniTa da masalebiT, romelic
maT saganmanaTleblo sistemaSi srul integracias uwyobs xels.
 72 000 moswavle, romelic sargeblobs sakuTar skolaSi gaumjobesebuli
saswavlo garemosa da swavlebisa meTodebis srulyofis saSualebiT;
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ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები:
დამფუძნებლები/გამგეობა
შალვა ტაბატაძე - გამგეობის თავმჯდომარე
კახა გაბუნია - გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე
დავით ჩაჩხიანი - გამგეობის წევრი
ნინო შარაშენიძე - გამგეობის წევრი
ლეილა სულეიმანოვა - გამგეობის წევრი
ზურაბ ბაღაშვილი - გამგეობის წევრი
ზოია მხითარიანი - გამგეობის წევრი

თანამშრომლები
შალვა ტაბატაძე - დირექტორი
კახა გაბუნია - ექსპერტი
ირაკლი ურუმაშვილი - ფინანსური მენეჯერი
დავით ჩაჩხიანი - პროგრამების კოორდინატორი
ნინო შარაშენიძე - ექსპერტი/ტრენერი
მაია ინასარიძე - ექსპერტი/ტრენერი
ჭაბუკი ქირია - ექსპერტი
მზია წერეთელი - ექსპერტი/ფსიქოლოგი
ზოია მხითარიანი - არმენოლოგი
გისხანუმ ახმედოვა - თარჯიმანი
ნათია გორგაძე - პროექტების მენეჯერი
ელენე ჯაჯანიძე - პროექტის ასისტენტი
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პარტნიორები და დონორი ორგანიზაციები:


ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი OSCE HCNM



საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო



სახალხო დამცველის ოფისი



ევროპის საბჭოს ენობრივი განყოფილება



ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო



შვეიცარული არასამთავრობო ორგანიზაცია CIMERA



ლატვიური ენის შესწავლის სააგენტო (LVAVA)



არასამთავრობო ორგანიზაცია “Prodidactica”, მოლდავეთი



ევრაზიის პარტნიორობის ფონდი




ურბანული ინსტიტუტი
ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, პროგრამა ”აღმოსავლეთი-აღმოსავლეთი”



სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი



ორგანიზაცია ”სკოლა,ოჯახი,საზოგადოება”



ბოლნისის ენის სახლი




უმცირესობათა საკითხთა ევროპული ცენტრი (ECMI)
ორგანიზაცია ”ქალები-ჯავახეთის მომავლისათვის”



ოს ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია ”ალანელი”



აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი



ახალგაზრდა რესპუბლიკური ინსტიტუტი



თბილისი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის



არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
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ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ განვიხილოთ და გავიზიაროთ თქვენი წინადადებები,
მოსაზრებები, ახალი იდეები. მომავალში, დაინტერესების შემთხვევაში, ჩვენ
სიამოვნებით მოგაწვდით ინფორმაციას ჩვენი ორგანიზაციის სამომავლო
გეგმების/პროექტების შესახებ.

დაგვიკავშირდით:

„სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“
0179 თბილისი, საქართველო ე. ტატიშვილის (ყოფილი ყაზბეგის) ქუჩა 19/54
ტელ/ფაქსი: (995-32) 23 32 74
www.cciir.ge;
E-mail: info@cciir.ge

შალვა ტაბატაძე – ხელმძღვანელი
+995 91 305955 stabatadze@cciir.ge
ნათია გორგაძე – პროექტების მენეჯერი
+995 99 390495 ngorgadze@cciir.ge

32

