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ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია საქართველოში 2005
წლიდან მუშაობს და დაახლოებით 600 მილიონი დოლარის ინვესტიცია აქვს ჩადებული ინფრასტრუქტურის, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერების და ადამიანური კაპიტალის
განვითარების სფეროებში. მიმდინარე, 140 მილიონ დოლარიანი
კომპაქტი, რომელიც 2019 წლის ივლისში სრულდება, ერთ-ერთი
ყველაზე წარმატებული პროექტია ჩვენი სააგენტოს 15 წლიანი
არსებობის ისტორიაში. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ეს კომპაქტი ამავდროულად პირველია, რომელიც მთლიანად
არის ფოკუსირებული განათლებაზე და ადამიანური კაპიტალის
განვითარებაზე. ის ასევე პირველია, რომელიც მოიცავს უმაღლესი განათლების კომპონენტს.

საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სფეროებში ამერიკული
დიპლომი სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან. დაბოლოს, მინდა ვთქვა, რომ ეს კომპაქტი დაეხმარა განურჩევლად
ყველას, გოგონებსა და ქალებს, ეთნიკურ უმცირესობებს და სოციალურად მოწყვლადი ფენების წარმომადგენლებს.
5 წლის განმავლობაში, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ წარმატებული პარტნიორული ურთიერთობა დაამყარა საქართველოს მთავრობასა და კერძო სექტორთან, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტსა და სხვა დონორ ორგანიზაციებთან იმ მიზნით, რომ გაემყარებინა კომპაქტის შედეგები
ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისათვის. ჩვენ, ამავე პარტნიორების, კერძოდ კი, საქართველოს მთავრობის იმედი
გვაქვს, რომ განათლებისა და ადამიანური კაპიტალის განვითარების სფეროებში ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგებს სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტს შესძენს და ნაკისრი ვალდებულების
თანახმად გაზრდის განათლების სისტემის დაფინანსებას.

საქართველოს კომპაქტი შემუშავდა კერძო და სახელმწიფო
სექტორების მხრიდან საბუნებისმეტყველო, ტექნოლოგიურ და
საინჟინრო სფეროებში კვალიფიციურ კადრებზე მოთხოვნის
საპასუხოდ. კომპაქტის ინვესტიციამ მოიცვა განათლების სისტემის თითქმის მთელი სპექტრი - ზოგადი, პროფესიული და
უმაღლესი განათლება - რაც სამომავლოდ უზრუნველყოფს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისთვის საჭირო მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას შესაბამისი ცოდნითა და უნარებით, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო-ტექნოლოგიურ და
საინჟინრო სფეროებში.

როგორც ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის წარმომადგენელს, მეამაყება ჩვენი ერთობლივი მიღწევები საქართველოს კომპაქტის ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიურ სფეროებში მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების კუთხით. ადამიანური კაპიტალის მუდმივი განვითარება, განსაკუთრებით კი საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიურ სფეროებში ამ ლამაზი
ქვეყნის და მისი მოსახლეობის განვითარების და კეთილდღეობის საწინდარია!

როცა ვსაუბრობთ კომპაქტის ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევებზე, მე მახსენდება ჩვენ მიერ სრულად რეაბილიტირებული 90-ზე
მეტი სკოლა, რამაც დიდი სიახლე შეიტანა და სრულიად შეცვალა ქალაქები თუ სოფლები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. არ
შეიძლება, არ აღვნიშნოთ ჩვენს მიერ მომზადებული თითქმის
20,000 სკოლის მასწავლებელი და დირექტორი, რომლებმაც პრაქტიკაში დანერგეს თანამედროვე, მოსწავლეზე ორიენტირებული
სწავლების მეთოდები, მოსწავლეებისთვის ქიმიისა და ფიზიკის
გაკვეთილებზე დასწრება საინტერესო და სახალისო რომ ყოფილიყო. არ შეიძლება არ აღვნიშნო, ჩვენი პარტნიორობის შედეგად კერძო და სახელმწიფო სექტორისგან მიღებული მილიონობით დოლარი, რაც ათეულობით ახლად აკრედიტებული პროფესიული პროგრამების დანერგვას მოხმარდა და რამაც საშუალება მისცა ქართველ სტუდენტებს საქართველოდან გაუსვლელად მიეღოთ
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საინჟინრო და ტექნოლოგიების ამერიკის აკრედიტაციის საბჭო
ამერიკის ქიმიკოსთა საზოგადოება
კომპაქტის დახურვის თარიღი
კომპაქტის დახურვის პერიოდი
კომპაქტის დასრულების თარიღი
მშენებლობის ზედამხედველობა
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გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხები
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საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
განმახორციელებელი უწყება/სააგენტო
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პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის
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ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ფინანსთა სამინისტრო
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
მოვლა-პატრონობა
შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა
საოპერაციო სახელმძღვანელო
შესყიდვების აგენტი
პროგრამის დასრულების სახელმძღვანელო
პროგრამის დასრულების გეგმა
შესყიდვების განხორციელების გეგმა
წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა
მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა
პროექტის მართვის გუნდი
საკონტაქტო პირი
შესყიდვების სახელმძღვანელო
შესყიდვების განხორციელების ანგარიში
კვარტალური ფინანსური ანგარიში
განსახლების სამოქმედო გეგმა
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო, ტექნოლოგიების და მათემატიკის დარგები
სწავლისა და სწავლების საერთაშორისო კვლევა
მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების საერთაშორისო კვლევა
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროფესიული განათლება
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2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (MCC) და საქართველოს მთავრობას შორის
ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტის ხელშეკრულებას, რომლის მიზანია საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების გზით. მეორე კომპაქტის მთლიანი ბიუჯეტია
140 მილიონი აშშ დოლარი.
საქართველოს მთავრობამ 2011 წლის გაზაფხულზე ეკონომიკური ზრდის ხელშემშლელი ფაქტორების ანალიზი
ჩაატარა. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი
ადამიანური კაპიტალის დაბალი ხარისხი იყო, განსაკუთრებით საინჟინრო-საბუნებისმეტყველო ანუ STEM დარგებში.
MCC საქართველოს მეორე კომპაქტი მიზნად ისახავდა ადამიანური კაპიტალის განვითარებას, საქართველოს
საგანმანათლებლო სექტორში მიზანმიმართული ინვესტიციების განხორციელების გზით. კომპაქტი მოიცავდა შემდეგ
პროექტებს:
(i)
(ii)
(iii)

ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების პროექტი
პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“
STEM-ის უმაღლესი განათლების პროექტი

აღნიშნული პროექტები რეაგირებას ახდენს ეკონომიკის შემაფერხებელ ფაქტორებზე და მიზნად ისახავს საქართველოში
არსებული ადამიანური კაპიტალის ხარისხის გაუმჯობესებას. კომპაქტის გრძელვადიან მიზანს წარმოადგენს სიღარიბის
შემცირება, რაც შესაძლებელია საბუნებისმეტყველო-საინჟინრო დარგებში შრომის ბაზრის შესაბამისი სამუშაო ძალის
მიწოდებით და შესაბამისად მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის არსებული შეუსაბამობის აღმოფხვრით.
ცხრილი 1: კომპაქტის მოკლე და გრძელვადიანი შედეგები
ინდიკატორის დასახელება

შესრულება

სასურველი
შედეგი

91
91
39,830
1,718

91
91
37,450
1,668

100.00%
100.00%
107%
106.36%

14,859
13,829
1,409
5

14,578
14,578
1,528
5

101.93%
94.86%
92.21%
100%

თანაფარდობა

ზოგადი განათლების პროექტი
რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობა
ლაბორატორიებით უზრუნველყოფილი სკოლების რაოდენობა
რეაბილიტირებულ სკოლებში მოსწავლეების რაოდენობა
გადამზადებული სკოლის დირექტორების რაოდენობა
გადამზადებული მასწავლებლების რაოდენობა:
პროფესიული განვითარების კურსი
საგნობრივი კურსი
სკოლის ბაზაზე მომუშავე ფასილიტატორების რაოდენობა
საერთაშორისო შეფასება

8

ინდიკატორის დასახელება

შესრულება

უმაღლესი განათლების პროექტი

სასურველი
შედეგი

თანაფარდობა

ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა

642

2,008

31.97%

კურსიდან კურსზე გადასვლის მაჩვენებელი

77,18%

80%

96.48%

გადამზადებული ინსტრუქტორების რაოდენობა

131

150

87.33%

გადამზადება საქართველოში

105

75

140.00%

გადამზადება შეერთებულ შტატებში

91

75

121.30%

დაფინანსება საჯარო სექტორიდან (აშშ დოლარი)

$12,450,000

N/A

დაფინანსება კერძო სექტორიდან (აშშ დოლარი)

$ 3,139,836

N/A

პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა

1,935

1,500

გადამზადებული პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობა:

პროფესიული განათლების პროექტი
129.00%

ჩატარებული კონფერენციების რაოდენობა

3

3

100.00%

გადამზადებული ინსტრუქტორების რაოდენობა

473

40

1,182.50%

კერძო სექტორის თანამონაწილეობა

$ 5,967,379

$ 1,800,000

71,7

$15,6

$36,2

აშშ-ის მთავრობის მხარდაჭერა საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის $140 მლნ კომპაქტი II განხორციელდა
2014-2019 წლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისთვის

9

331.52%

1
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1.1 საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (MCC) მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი მეორე კომპაქტით, განსაზღვრულია საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარების აქტივობები. პროექტის მიზანია საჯარო სკოლების სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა
და მოვლა-პატრონობის სისტემის შემუშავება.
ათასწლეულის გამოწვევის მეორე კომპაქტის ფარგლებში, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიზანი იყო
37,000 მოსწავლისთვის სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, საქართველოს რეგიონებში 91 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაციის მეშვეობით. რეაბილიტაცია გულისხმობდა არსებული ინფრასტრუქტურის სრულად განახლებას და სკოლების საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვას. თანადაფინანსების გზით, საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყო სკოლების გარე პერიმეტრზე სამუშაოების ჩატარება და სასკოლო ინვენტარით და ავეჯით აღჭურვა.
პროექტის ფარგლებში სარეაბილიტაციო სკოლების შერჩევა განხორციელდა დამოუკიდებელი კომპანიის მიერ, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. შერჩევის პროცესი, რომელიც წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგიის მიხედვით
მიმდინარეობდა, მოიცავდა ორ ეტაპს. პირველ ეტაპზე შეირჩა 1692 საჯარო სკოლა, რომელიც შემდეგ კრიტერიუმებს
აკმაყოფილებდა: საჯარო სკოლა, სკოლები დედაქალაქის გარეთ, სკოლა არ ყოფილიყო განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2014-2019 წლების სარეაბილიტაციო სიაში. მეორე ეტაპზე კი შეირჩა 312 სკოლა
შერჩევისა და რანჟირების შემდეგი სტატისტიკური მოდელის მიხედვით:
რანჟირების ქულა

-

-

სქემა 1: რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები
რეგიონების მიხედვით

სკოლების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა
სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების პროცენტული განაწილება
ერთ მოსწავლეზე არსებული ფართობის განაწილება

აფხეზეთი

მოსწავლეების საერთო რაოდენობა
სამეგრელოზემო სვანეთი

ცვლადების სტანდარტული გადახრის კოეფიციენტი

შედეგად, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ შეარჩია და სრული რეაბილიტაცია და აღჭურვა ჩაუტარა 91 საჯარო სკოლას საქართველოს რეგიონებში.

რაჭა-ლეჩხუმი

მცხეთა-მთიანეთი
იმერეთი
შიდა ქართლი
გურია

სკოლების რეაბილიტაციის პროექტის საერთო ბიუჯეტმა
2014-2019 წლებისათვის 54 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.

კახეთი

აჭარა

სამცხე-ჯავახეთი

ქვემო ქართლი

სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა სამ ეტაპად, ქვეყნის 9
რეგიონში.
1: 2016-2017 წლებში ფონდის მიერ განხორციელდა
30 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია შიდა ქართლში
(18 სკოლა), მცხეთა-მთიანეთში (2 სკოლა), სამცხე-ჯავახეთში (7 სკოლა), რაჭა-ლეჩხუმში (3 სკოლა) და ქვემო სვანეთში (3 სკოლა)

2: 2017-2018 წლებში, ფონდის მიერ განხორციელდა 31 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია კახეთისა
(18 სკოლა) და ქვემო ქართლის რეგიონებში (13 სკოლა)

სკოლების ჩამონათვალი, სახელწოდებისა და რეგიონების მიხედვით
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ძეგვის საჯარო სკოლა, მცხეთა-მთიანეთი
თიანეთის #1 საჯარო სკოლა, მცხეთა-მთიანეთი
ხელედის საჯარო სკოლა, რაჭა-ლეჩხუმი
ოყურეშის საჯარო სკოლა, რაჭა-ლეჩხუმი
ონის საჯარო სკოლა, რაჭა-ლეჩხუმი
ბებნისის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
გორის # 5 საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
გორის # 2 საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
გორის # 9 საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
კავთისხევის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
კეხიჯვარის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
ხაშურის # 9 საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
ხელთუბანის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
ხიდისთავის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
ოკამის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
ფხვენისის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
საღოლაშენის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
საქაშეთის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
შინდისის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
სკრას საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
ტინისხიდის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
ტყვიავის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
ზერტის საჯარო სკოლა, შიდა ქართლი
განძას #1 საჯარო სკოლა, სამცხე-ჯავახეთი
კარტიკამის საჯარო სკოლა, სამცხე-ჯავახეთი
სათხის საჯარო სკოლა, სამცხე-ჯავახეთი
ახალქალაქის #4 საჯარო სკოლა, სამცხე-ჯავახეთი
ახალციხის #1 საჯარო სკოლა, სამცხე-ჯავახეთი
წაღვერის საჯარო სკოლა, სამცხე-ჯავახეთი
ვალეს #1 საჯარო სკოლა, სამცხე-ჯავახეთი

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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აკურას საჯარო სკოლა, კახეთი
აფენის #1 საჯარო სკოლა, კახეთი
ბუშეტის საჯარო სკოლა, კახეთი
განჯალას საჯარო სკოლა, კახეთი
სოფ. გურჯაანის საჯარო სკოლა, კახეთი
კაკაბეთის საჯარო სკოლა, კახეთი
კოლაგის საჯარო სკოლა, კახეთი
საგარეჯოს #2 საჯარო სკოლა, კახეთი
ლაგოდეხის #1 საჯარო სკოლა, კახეთი
პატარძეულის საჯარო სკოლა, კახეთი
ზემო ალვანის #1 საჯარო სკოლა, კახეთი
რუისპირის საჯარო სკოლა, კახეთი
თელავის #9 საჯარო სკოლა, კახეთი
ვეჯინის საჯარო სკოლა, კახეთი
ვარდისუბნის საჯარო სკოლა, კახეთი
ბოლნისის #5 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
გარდაბნის #4 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
ყაჩაღანის #1 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
ქესალოს საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
მარნეულის #5 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
მარტყოფის #2 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
რუსთავის #15 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
რუსთავის #28 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
რუსთავის #4 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
სართიჭალის #1 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
ტალავერის #1 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
თაზაკენტის #1 საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
სოფელი წერეთლის საჯარო სკოლა, ქვემო ქართლი
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საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია იმერეთში (17
სკოლა), სამეგრელო-ზემო სვანეთში (7 სკოლა), აჭარაში
(3 სკოლა) და კახეთში (3 სკოლა)
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

ამაღლების საჯარო სკოლა, იმერეთი
ბაღდათის #2 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ჭიათურის #1 საჯარო სკოლა, იმერეთი
დილიკაურის საჯარო სკოლა, იმერეთი
ხონის #3 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ქუთაისის #10 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ქუთაისის #13 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ქუთაისის #17 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ქუთაისის #30 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ქუთაისის #32 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ქუთაისის #33 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ქუთაისის #5 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ქუთაისის #36 საჯარო სკოლა, იმერეთი
თერჯოლის #2 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ვანის #2 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ზესტაფონის #6 საჯარო სკოლა, იმერეთი
ზესტაფონის #7 საჯარო სკოლა, იმერეთი

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

ძიმითის საჯარო სკოლა, გურია
ლაითურის საჯარო სკოლა, გურია
ნიგვზიანის საჯარო სკოლა, გურია
დარჩელის #1 საჯარო სკოლა, სამეგრელო ზემოსვანეთი
ინჩხურის საჯარო სკოლა, სამეგრელო ზემო-სვანეთი
ინგირის #2, საჯარო სკოლა, სამეგრელო ზემო-სვანეთი
კირცხის #1, საჯარო სკოლა, სამეგრელო ზემო-სვანეთი
ზუგდიდის #10, საჯარო სკოლა, სამეგრელო ზემოსვანეთი
ზუგდიდის #4, საჯარო სკოლა, სამეგრელო ზემოსვანეთი
ზუგდიდის #8, საჯარო სკოლა, სამეგრელო ზემოსვანეთი
ქობულეთის #2, საჯარო სკოლა, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკა
ბათუმის #18, საჯარო სკოლა, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკა
ლეღვას #2 საჯარო სკოლა, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკა
გამარჯვების საჯარო სკოლა, კახეთი
ტიბაანის საჯარო სკოლა, კახეთი
ზემო ქედის #2 საჯარო სკოლა, კახეთი

საერთო ჯამში განხორციელდა 217,500 მ2 საგანმანათლებლო შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია
39,000-ზე მეტი მოსწავლისათვის. რეაბილიტაციის საერთო ღირებულებაა 42,700,000 აშშ დოლარი.

სკოლების აღჭურვა
საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით
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საინიციატივო ფონდის ჯამური მოცულობა $ 5,731,572.5
მთავრობის კონტრიბუცია $ 3,647,922
კორპორაციის კონტრიბუცია $ 2,083,580.35

1.2 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის საინიციატივო ფონდი
საქართველოს საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის პროგრამის შექმნა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მეორე კომპაქტის ფარგლებში გაწეული ინვესტიციის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად და ასევე საჯარო
სკოლების სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად. საქართველოს მთავრობამ აიღო ვალდებულება, შექმნას და
დააფინანსოს საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სტრატეგია და მისი განხორცილების გეგმა.

ჩარჩო გეგმა ერთობლივად შეიქმნა ფონდისა და ESIDA-ს
მიერ და დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ. ჩარჩო გეგმა უზრუნველყოფს ფონდისა და საქართველოს
მთავრობის მიერ რეაბილიტირებული სკოლების გრძელვადიან მოვლა-პატრონობას, რათა მაქსიმალურად მოხდეს
განხორციელებული ინვესტიციების მდგრადობის უზრუნველყოფა. კორპორაციამ და საქართველოს მთავრობამ
ერთობლივი მუშაობით მოახდინეს მოვლა-პატრონობის
მართვის პრაქტიკის დანერგვა და ინსტიტუციონალიზაცია,
ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების მდგრადობის გაზრდის მიზნით.

სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სრულყოფილი გეგმის, ტექნიკური უზრუნველყოფის სტანდარტების,
ინსტიტუციური მოწყობისა და საბიუჯეტო პროცესების შემუშავება და განხორციელება წარმოადგენს აღნიშნული
კომპონენტის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ნაწილს. საჯარო
სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობისათვის შექმნილია ე.წ.
„საინიციატივო ფონდი“, რომელიც პარიტეტულად დაფინანსდა საქართველოს მთავრობისა და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ. ფონდის სრული ბიუჯეტია $5
მლნ, საიდანაც $2.5 მლნ-ს ფარავს საქართველოს მთავრობა, ხოლო $2.5 მლნ-ს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია.

მოვლა-პატრონობის საპილოტე პროგრამა მოიცავდა
2017-2019 წლებს. ამ პერიოდში ფონდმა და ESIDA-მ განახორციელეს შემდეგი აქტივობები სკოლების მოვლაპატრონობის ერთიანი ჩარჩო გეგმის შემუშავების, პილოტირების და საბოლოოდ ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით:
2017 წელს, ESIDA-ში შეიქმნა პროექტის მართვის გუნდი, რომელიც ახორციელებდა საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების კოორდინაციას, მართვას
და დანერგვას. აღნიშნული პოზიციების დაფინანსება
მოხდება 2019 წლის ბოლომდე;

საინიციატივო ფონდის მეშვეობით დაფინანსდა ისეთი პირველადი მოსამზადებელი სამუშაოები, როგორიცაა ინვენტარიზაცია და პროგრამული უზრუნველყოფა, სკოლების რეაბილიტაცია შერჩეულ საპილოტე მუნიციპალიტეტებში, საჯარო სკოლების მდგომარეობის შეფასება და მოვლა-პატრონობის აქტივობების პილოტირება შერჩეულ საპილოტე
სკოლებში.

2017 წელს, ფონდმა შეიმუშავა მოვლა-პატრონობის
ჩარჩო გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს ყველა საჭირო
სამუშაოსა და აქტივობას და შესაბამის ბიუჯეტს, რომელიც აუცილებელია საჯარო სკოლებში მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვისათვის. ფონდმა ასევე შეიმუშავა სახელმძღვანელოები საინიციატივო ფონდისთვის
და სხვა ტექნიკური დოკუმენტები, მათ შორის, მოვლაპატრონობის განხორციელებისათვის საჭირო ტექნიკური
სტანდარტები. 2018 წლის დეკემბრის ბოლოს, ფონდმა
მოახდინა მოვლა-პატრონობის ჩარჩო გეგმის გადახედვა და შესწორება, რათა მასში გათვალისწინებული ყოფილიყო საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის
დასაწყისში მიღებული დეცენტრალიზების ახალი პოლიტიკა, რომელიც სხვა დანარჩენ ცვლილებებთან ერთად სკოლის ინფრასტრუქტურაზე პასუხისმგებლობას
აკისრებს მუნიციპალიტეტებს. მოვლა-პატრონობის განახლებული გეგმა საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2019 წლის იანვარში;

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის პარტნიორმა ორგანიზაციამ, სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს პროექტის გუნდმა
დაიქირავა მოვლა-პატრონობაზე მომუშავე თანამშრომლები, ხოლო ფონდმა საერთაშორისო და ადგილობრივი
კონსულტანტები და კონტრაქტორი. აღნიშნული გუნდები
ერთობლივად მუშაობდნენ მოვლა-პატრონობის ჩარჩო
გეგმისა და ტექნიკური სტანდარტების შემუშავებაზე, ასევე
ტრენინგების განხორციელებასა და სკოლებში არსებული
მდგომარეობის შეფასებების ჩატარებაზე.
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის

14

2018 წელს, ESIDA-მ შეისყიდა პროექტზე მორგებული
პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი სახელწოდებით “მნე”, რომელიც წარმოადგენს ძლიერ ინსტრუმენტს
მოვლა-პატრონობის დაგეგმვის, მართვის, ზედამხედველობისა და მონაცემების შენახვისათვის. პროგრამული
უზრუნველყოფა შეიქმნა და ივსება მონაცემებით, როგორიცაა არსებული მდგომარეობის შეფასება, აქტივების
ინვენტარიზაცია და სკოლებისა და მუნიციპალიტეტების
მოვლა-პატრონობის გეგმები;

შესყიდვა დამატებით 40 სკოლისათვის 8 მუნიციპალიტეტში, 5 რეგიონში. სარემონტო და სარეაბილიტაციო
სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდება ივნისში,
ხოლო თავად სამუშაოები ჩატარდება 2019 წლის
ზაფხულში;
მოვლა-პატრონობის ჩარჩო-გეგმის განხორციელების
პილოტირების მიზნით, ფონდმა ESIDA-თან ერთად
შეარჩია საპილოტე სკოლები, საგანმანათლებლო რესურს ცენტები (ERC) და მუნიციპალიტეტები. აღნიშნული
სია მოიცავს ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ 91 სკოლას, ყველა სკოლას ყაზბეგსა და თიანეთში (საპილოტე
რეგიონები) და ასევე ESIDA-ს მიერ 2015-2018 წლებში
რეაბილიტირებულ სკოლებს. პილოტი გულისხმობდა
ყველა ჩართული მხარისათვის ზოგადი საორიენტაციო
ტრენინგის ჩატარებას საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის საკითხებზე. ტრენინგები გაიარეს 127 საპილოტე საჯარო სკოლის დირექტორებმა და მნეებმა (სკოლების ტექნიკური დახმარების თანამშრომლები), 45 საგანმანათლებლო რესურს ცენტის წარმომადგენელმა
და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის
განყოფილების თანამშრომლებმა, ჯამში 330 ადამიანმა.
ტრენინგები ჩატარდა 2019 წლის თებერვალსა და
მარტში;

2017-2018 წლებში, პროექტის ფარგლებში ESIDA-მ ჩაატარა საჯარო სკოლებში არსებული ქონებრივი აქტივების ინვენტარიზაცია, რათა სრულმასშტაბიანი დაგეგმვის
და საბიუჯეტო პროცესებისთვის შექმილიყო საფუძველი.
ინვენტარიზაციის მონაცემების შეყვანა სკოლების ელექტრონულ სისტემაში დასრულდა 2018 წლის ბოლოს.
2019 წლის დასაწყისში მოხდა ინვენტარიზაციის მონაცემების შეყვანა მოვლა-პატრონობის პროგრამაში “მნე“;
2018-2019 წლებში, ფონდმა მოახდინა საჯარო სკოლებში არსებული მდგომარეობის შეფასება, რათა შექმნილიყო საფუძველი ინფრასტრუქტურის განვითარების
და მოვლა-პატრონობის სრულმასშტაბიანი დაგეგმვისთვის. მონაცემები იძლევა როგორც მოკლე, ისე გრძელვადიანი გეგმის შემუშავების საშუალებას, და ასევე
სრულყოფილს ხდის არსებული ქონებრივი აქტივების
ინვენტარიზაციის მონაცემებს;

2019 წლის აპრილში, ფონდმა სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ცენტრთან (TPDC) შეთანხმებით, ყველა საპილოტე სკოლასა და მუნიციპალიტეტთან განახორციელა ინდივიდუალური კონსულტაციები,
რათა დახმარებოდა მათ სკოლების მოვლა-პატრონობის გეგმების დასრულებაში და პროგრამული უზრუნველყოფის “მნე”-ს გამოყენების დაწყებაში;

2019 წელს, ფონდმა მოახდინა სკოლების გეო-საინფორმაციო სისტემის (GIS) პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა, რომელიც წარმოადგენს კიდევ ერთ
ძლიერ ინსტრუმენტს და ხელს შეუწყობს განათლების
სექტორში პოლიტიკის შემუშავებისა და დაგეგმვის პროცესებს. პროგრამული უზრუნველყოფა განთავსებულია
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის
(EMIS) სერვერებზე და იმართება EMIS-ის თანამშრომლების მიერ, რომელთა გადამზადებაც მოხდა ფონდის
მიერ;

ESIDA-მ გამოყო ბიუჯეტი საჯარო სკოლების ინდივიდუალური მოვლა-პატრონობის გეგმების შემუშავებისას
წარმოშობილი საჭიროებებისა და მოთხოვნების დაფინანსების მიზნით 2019 წლის ივნისი-დეკემბრის პერიოდში;
2019 წლის აპრილსა და მაისში, ფონდმა მოახდინა მცირე სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა ფონდის მიერ რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებისთვის, მაგალითად,
მოვლა-პატრონობის კუთხით არსებული პრობლემების
მოსაგვარებლად, როგორიცაა სკოლებისთვის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი მოწყობილობებით აღჭურვა. დამატებით ჩატარდა საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობისთვის საჭირო მცირე სარემონტო სამუშაოები.

2018 წლის დასაწყისიდან 2019 წლის ბოლომდე ESIDA
ახორციელებს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ
სრულად რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების ჩამდინარე წყლების გამწმენდი მოწყობილობების მომსახურებას;
2018 წელს ESIDA-მ შეარჩია ყაზბეგისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტების 20 სკოლის რეაბილიტაციისა და სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად. დამტკიცებული
პროექტების მიხედვით, განხორციელდა სამშენებლო
სამუშაოების შესყიდვა, და კონტრაქტებს ხელი მოეწერა
2019 წლის 31 იანვარს. სამუშაოები დაიწყო თებერვალში და დასრულდება 2019 წლის აგვისტოში;

მოვლა-პატრონობის საინიციატივო ფონდის ჯამური მოცულობაა $ 5,684,572 5 აქედან საქართველოს მთავრობის
კონტრიბუცია შეადგენს დაახლოებით $ 3,647,922, ხოლო
კორპორაციის - დაახლოებით $ 2,036 956,3

2019 წლის აპრილში, ESIDA-მ მოახდინა საპროექტო
პაკეტებისა და სამშენებლო სამუშაოების მომზადების
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მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის მიზანია: (1) VII-XII კლასებში მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო საგნების, გეოგრაფიისა და ინგლისური ენის სწავლა-სწავლების გაუმჯობესება; (2) სკოლების
მართვის გაუმჯობესება და (3) სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების სისტემის შემუშავების ხელშეწყობა (პროფესიული
განვითარების ფასილიტატორები სკოლებში). მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ტრენინგები ასევე მოიცავდა კურსს გენდერულ და სოციალურ საკითხებზე, რომელიც შეიქმნა მასწავლებლების მხრიდან
გენდერული მიკერძოების შესამცირებლად.
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო საგნების, გეოგრაფიისა და ინგლისური ენის
18,000-მდე მასწავლებლის ტრენინგი. განმანათლებელთა პროფესიული განვითარების მიდგომების გაუმჯობესების მიზნით,
პროექტმა დააფინანსა თითოეული სკოლის სულ მცირე ერთი პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ტრენინგი (საქართველოში არსებული ყველა 2085 საჯარო სკოლისთვის), ასევე, ხელი შეუწყო განმანათლებელთა უწყვეტი პროფესიული
განვითარების ჩარჩოს შექმნას სკოლის დირექტორებისათვის და ტრენინგი ჩაუტარდა 2083 სკოლის დირექტორს.
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მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი ხორციელდებოდა TPDCისთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ დაქირავებული
საერთაშორისო კონსულტანტის - IREX-ის ტექნიკური
დახმარებით. პროექტი ხორციელდებოდა 2015 წლის 25
დეკემბრიდან 2019 წლის 30 ივნისამდე.

STEM-ის საგნებსა და ინგლისურ ენაში მოსწავლეთა უნარებისა და ცოდნის გაუმჯობესების მიზნით, შემუშავდა პედაგოგთა გადამზადების კურსები, რომლის მიზანი იყო
მოსწავლეზე ორიენტირებული მეთოდების პრაქტიკაში
გამოყენების ხელშეწყობა, მასწავლებლების ცოდნისა და
უნარების გაღრმავება, ტექნოლოგიების საგაკვეთილო
პროცესში ინტეგრირების ხელშეწყობა და განმავითარებელი შეფასების დანერგვა.
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის საერთო ბიუჯეტი შეადგენდა $11,677,295 .

ტრენინგები მოიცავდა ოთხ მოდულს

მოსწავლეთა უნარებისა და ცოდნის გაუმჯობესების მიზნით მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტმა ხელი შეუწყო განმანათლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარების
ჩარჩოს შექმნას.

მომზადება

სწავლა

გამოყენება

მოდული 3:

რეფლექსია

საგნობრივი
მოდული :

მოდული 2:
მოდული 1:

ტრენინგი ჩაუტარდა 2083 სკოლის
დირექტორს.

მოსწავლეზე ორიენტირებული საგაკვეთილო
გარემო

სწავლებისა და
შეფასების სტრატეგიები

საკლასო ოთახის პოზიტიური
მართვა

STEM და ინგლისური ენის სწავლების მეთოდოლოგიები

ცხრილი 2: პედაგოგთა მომზადების პროექტის მოსალოდნელი შედეგები:
პროექტის შედეგები

შესაბამისი აქტივობები

მასწავლებლები იყენებენ ეფექტურ, მოსწავლეზე ორიენტირებულ,
ეთნიკური და გენდერული მიკერძოებისგან თავისუფალ სწავლების
მეთოდებს
მასწავლებლები ეფექტურად და უსაფრთხოდ იყენებენ ლაბორატორიის ინსტრუმენტებს
მასწავლებლები თანამშრომლობენ სწავლების გაუმჯობესების მიზნით
სკოლის ხელმძღვანელები თანამშრომლობენ ერთმანეთთან სკოლის
მართვის გაუმჯობესების მიზნით
სკოლის ხელმძღვანელები იყენებენ მართვის ეფექტურ პრაქტიკას
სკოლაში პოზიტიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლეზე-ორიენტირებულ სწავლებას.
TPDC-ს ჰყავს შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე ექსპერტები,
როგორც მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდოლოგიაში,
ისე STEM საგნების სწავლების კუთხით
TPDC-ს ჰყავს შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე მოდულის შემქმნელები, როგორც ტრენინგის დიზაინის, ისე ზრდასრულთა სწავლების
პრინციპების მიმართულებით
TPDC-ს გააჩნია გაუმჯობესებული სისტემა ტრენინგების, ასევე მათი
წარმმართველი პირების ორგანიზების, დანერგვისა და აღრიცხვის
კუთხით
TPDC გაუმჯობესებული შესაძლებლობებით სთავაზობს მასწავლებლებსა
და სკოლის დირექტორებს პროფესიულ განვითარებას და ხელშეწყობას
მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების, STEM-ის სახელმძღვანელოების, ანალიტიკური პრაქტიკის და თანამშრომლობის კუთხით.

მასწავლებლების პირისპირ ტრენინგი
საკლასო შეფასება
სასწავლო ჯგუფები
მასწავლებელთა ონლაინ ტრენინგები
ვირტუალური ლაბორატორიები
ლიდერობის აკადემია
კვარტალური შეხვედრები

ტრენერთა ტრენინგი
ტრენერები როგორც მოსწავლეები
წერილობითი ონლაინ ტრენინგის
მოდული
ფასილიტატორების ტრენინგის
ონლაინ მოდული
ხარისხის უზრუნველყოფა
ტრენინგის მართვის სისტემა

17,800-მდე STEM-ის მასწავლებელი დაესწრო მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგს
14,859-მდე STEM-ის მასწავლებელი გადამზადდა კონკრეტული საგნის მეთოდოლოგიაში
ფონდის მიერ გარემონტებული სკოლების 337-მა STEM-ის მასწავლებელმა გაიარა ტრენინგი ლაბორატორიულ მეთოდიკასა და უსაფრთხოებაში
ტრენინგებზე მიღებული ცოდნის დანერგვისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით შედგა მასწავლებლების 10,363ზე მეტი სასწავლო შეხვედრა
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შემუშავდა 216 საათის ტრენინგ მოდული1 მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების, შეფასების, საკლასო ოთახის
დადებითი მართვის, კონკრეტული საგნის გამოყენების, ლაბორატორიის უსაფრთხოებისა და მეთოდების კუთხით
ფონდის მიერ შექმნილი საკლასო შეფასება და დიფერენცირებული ინსტრუქციების სახელმძღვანელო, გამოქვეყნებული და მიღებულია როგორც ძირითადი ტექსტი მასწავლებლის მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამებში
მასწავლებლის 9 ტრენინგ მოდული გადაკეთდა ონლაინ კურსებად
340 მასწავლებელმა გაიარა პროფესიული განვითარების ონლაინ კურსი
90%-ზე მეტმა საშუალო სკოლის დირექტორმა (2048 დირექტორი) გაიარა ტრენინგი საგაკვეთილო პროცესისა და
სკოლის მართვაში
სკოლის დირექტორებისა და სკოლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორებისთვის შემუშავდა 160 საკონტაქტო საათიანი გადამზადების კურსი
271 ტრენერმა გაიარა ტრენინგი მასწავლებლებისთვის მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომების შემუშავებისთვის
ტრენინგი გაიარა 127 ტრენერმა ლიდერობის აკადემიის თემატიკაზე
ტრენინგებზე მიღებული ცოდნის დანერგვისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით სკოლის დირექტორებისთვის
ჩატარდა 480 კვარტალური შეხვედრა
ლიდერობის აკადემიის ფარგლებში გადამზადდა 1 411 ფასილიტატორი
59 რესურს-ცენტრის თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა ლიდერობის აკადემიებში
სკოლის მართვის საკითხებზე ჩატარებულ ორ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 300-ზე მეტმა
მონაწილემ
STEM -ის მასწავლებლებისთვის ორგანიზებულ იქნა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 300-მა მონაწილემ
„ედმოდო“ - სოციალური პლატფორმა მასწავლებლებისთვის ითარგმნა ქართულ ენაზე და ადაპტირდა
შეიქმნა ონლაინ კურსის ფასილიტატორის მოდული
შეიქმნა ონლაინ კურსის დეველოპერის მოდული
STEM-ის მასწავლებლებისთვის ჩატარდა 29 ვებ-სემინარი
შეიქმნა და TPDC-ში დაინერგა ტრენინგის მართვის სისტემა
შეიქმნა ონლაინ რესურსები STEM-ის მასწავლებლებისთვის
შეიქმნა ჟურნალი სკოლის დირექტორებისთვის და გამოიცა 5 გამოშვება
გაიცა გრანტები მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიულ ასოციაციათა შესაძლებლობების განვითარების
მიზნით.

10,000-ზე მეტი სასწავლო
ჯგუფის შეხვედრა მოეწყო
10,459 მასწავლებლისთვის

1

ამასთანავე სასწავლო გეგმა გულისხმობდა არა კონტაქტური აქტივობების 195 საათს, ჯამში 411 საათს
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მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
პირველად, საშუალო სკოლის მასწავლებლებისთვის შეიქმნა მოდულების თანმიმდევრული ციკლი, რომელიც მოიცავდა ზოგად პროფესიულ და საგნობრივ კურსებს. დაიწერა 216 საკონტაქტო საათიანი მოდული, რომელიც ითარგმნა და
ჩატარდა ოთხ ენაზე2 . პირველი სამი კურსი ფარავდა ისეთ თემებს, როგორებიცაა: მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა; თანამედროვე სწავლების და შეფასების სტრატეგიების გამოყენება; და კლასის პოზიტიური მართვა.
მეოთხე მოდული, მორგებულია ბიოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკის, გეოგრაფიის, ინგლისურისა და მათემატიკის საგნების სპეციფიკას და გულისხმობს ამ საგნების სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვას. პროექტის ფარგლებში
შემუშავდა ლაბორატორიის უსაფრთხოებისა და მეთოდების ტრენინგ მოდული იმ სკოლის მასწავლებლებისთვის,
რომლებიც აღიჭურვნენ ლაბორატორიებით, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ.
17,800 მასწავლებელმა გაიარა სულ მცირე ერთი მოდული, ხოლო 11,829 გაიარა მასწავლებლების მომზადების სრული ციკლი. მასწავლებელთა 92%-მა (348) ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს რეაბილიტირებულ სკოლებში გაიარა ლაბორატორიის უსაფრთხოების ტრენინგი და 79% (337) გაიარა ლაბორატორიის მეთოდების ტრენინგი.
ქვემოთ მოცემული გრაფიკი ასახავს მონაწილეების რაოდენობას მოდულების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ 1170 მასწავლებლისთვის, ვინც გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოახერხეს ტრენინგზე დასწრება და გამოტოვა ესა თუ ის მოდული, ორგანიზება გაუკეთდა აღდგენით კურსებს.
სქემა 2: ტრენინგების სტრუქტურა

210
ნაკადი 1

8925

მოდული 1

272
6392

213
მოდული 2

697
6707

მოდული 3

199
6380

საგნის
სპეციალისტი

26
1170 მონაწილე I ნაკადიდან გადავიდა II ნაკადში

412
ნაკადი 2

13065

მოდული 1

986

6228

325
მოდული 2

372

სასწავლო ჯგუფები

2

ქართული, აზერბაიჯანული, სომხური და რუსული.

18

5532

150

მოდული 3

979

4965

საგნის
სპეციალისტი

ლიდერობის აკადემიის შედეგები
შუალედური
სკოლის ხელმძღვანელები თანამშრომლობენ ერთმანეთთან სკოლების მართვის გასაუმჯობესებლად
სკოლის ხელმძღვანელები იყენებენ მართვის ეფექტურ პრაქტიკას სკოლაში პოზიტიური და უსაფრთხო
გარემოს შექმნის მიზნით, რომელიც ხელს უწყობს
მოსწავლეზე ორიენტირებულ სწავლებას.

გრძელვადიანი
TEE-ის ფარგლებში ლიდერობის აკადემიის ტრენინგ მასალების
გამოყენება გრძელდება
დირექტორები და ფასილიტატორები იყენებენ ტრენინგების დროს
მიღებულ ცოდნასა და უნარებს
საგანმანათლებლო ლიდერები განაგრძობენ თანამშრომლობას
და რესურსების გამოყენებას (კვარტალური შეხვედრების, ედმოდოს
და სხვა მსგავსი აქტივობების საშუალებით)

ლიდერობის აკადემია
პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ იქნა 160 საკონტაქტო საათიანი ტრენინგ პროგრამა4, რომელიც
მომზადდა დირექტორებისა და ფასილიტატორებისთვის5. ლიდერობის აკადემია სამი წლის განმავლობაში
მიმდინარეობდა, რაც უზრუნველყოფდა მასში მონაწილეთა მდგრად პროფესიულ განვითარებას.
საერთო ჯამში ლიდერობის აკადემიაში ჩაერთო 4,183 საშუალო სკოლის დირექტორი და ფასილიტატორი,
რომელთაც გაიარეს სულ მცირე ერთი კურსი.

ლიდერთა აკადემია 1 (40 საათი)
21-ე საუკუნის სკოლის მახასიათებლები
ეფექტური დირექტორი თეორიიდან
პრაქტიკამდე
ფინანსური მართვა
ადამიანური რესურსების მართვა, დროის
მართვა და იურიდიული საკითხები
ლიდერთა აკადემია 2 (80 საათი)
ერთობლივი ლიდერობა და ზრდასრულთა
სწავლება
მენტორობა სწავლებაში
ლიდერობა და ხელმძღვანელობა
სასწავლო თემის განვითარება
21-ე საუკუნის საკლასო ოთახი
ლიდერთა აკადემია 3 (40 საათი)
მოსწავლეთა გაძლიერება შეფასებისა და
ტექნოლოგიების გამოყენების გზით
ლიდერობა და გუნდური დინამიკა

კვარტალური შეხვედრები
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა დირექტორების კვარტალური შეხვედრების ხუთი ციკლი. შეხვედრები ტარდებოდა ლიდერობის აკადემიის კურსის დასრულების შემდეგ და სკოლის დირექტორებს საშუალება ჰქონდათ შეხვედროდნენ
სხვა სკოლის ხელმძღვანელებს მცირე ჯგუფებში, რათა განეხილათ მათ წინაშე არსებული გამოწვევები და მოეძებნათ მათი გადაჭრის საუკეთესო გზები.
ლიდერობის აკადემიის მსვლელობისას, 1,624-ზე მეტმა დირექტორმა (საჯარ სკოლის დირექტორების 87%)
მონაწილეობა მიიღო კვარტალურ შეხვედრაში.
4
5

ლიდერობის აკადემია 1, 40 საათი; ლიდერობის აკადემია 2, 80 საათი; ლიდერობის აკადემია 3, 40 საათი.
SPDF დირექტორებს შეუერთდნენ მეორე და მესამე დონის ტრენინგებს.
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ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაძლიერება
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ ხელი შეუწყო პროექტში ჩართული ყველა მხარის შესაძლებლობების
გაზრდას. ეს გულისხმობდა ადგილობრივი განმახორციელებელი ორგანიზაციის (TPDC) შესაძლებლობების გაზრდას,
როგორც სასწავლო პროგრამების შემუშავების, ტრენინგების დაგეგმვის, მენეჯმენტის, ასევე ონლაინ კურსების მართვის
კომპეტენციების შექმნა-განვითარებას; ასევე მონაცემთა შეგროვების, მონიტორინგის, შეფასების სისტემის დანერგვას.
ტრენერების მომზადების პროცესი
მასწავლებელთა ტრენინგისა და ლიდერობის აკადემიის სასწავლო პროგრამის დიზაინი შეიმუშავა ათასწლეულის
გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ დაქირავებულმა საერთაშორისო კონსულტანტმა. პროექტს ტექნიკურ
დახმარებას უწევდა ასევე საერთაშორისო კონსულტანტი, რომელიც ფონდმა ტენდერის შედეგად შეარჩია. შეირჩა
ტრენინგ მოდულების დამწერი 23 სპეციალისტი, რომლებმაც გაიარეს ინტენსიური ტრენინგი სასწავლო გეგმის
შემუშავების თემაზე. კურსი მოიცავდა მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლებისა და სწავლის პრაქტიკებს.
პროექტის ფარგლებში ტრენერებისთვის შეთავაზებული იყო ტრენერთა გადამზადების სხვადასხვა ალტერნატივა,
იმისდა მიხედვით, თუ რა გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის იყო ტრენერობის მსურველი.
სქემა 3: ტრენერთა გადამზადების ალტერნატიული გზები

1

ტრენერების შერჩევის
პროცედურა

გამოცდილი და
გამოუცდელი
ტრენერებისთვის

2

3

ტრენერთა ტრენინგი
და შეფასება

8 სთ გამოცდილი ტრენერებისთვის და 56+8 სთ
გამოუცდელი ტრენერებისთვის

ტრენერის, როგორც
მოსწავლის შეფასება

ტრენინგი იმ კონკრეტულ
მოდულებში, რომელიც ტრენერებმა უნდა ჩაატარონ

4

ტრენინგებზე დაკვირვების,
შეფასების და უკუკავშირის მიცემა
მონიტორინგი და
უკუკავშირი

პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ იქნა მრავალი რესურსი, რომელიც კომპაქტის დასრულების შემდგომაც არის
ხელმისაწვდომი:
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ცხრილი 3: ტრენინგის მონაწილეები
ტრენინგი

ლიდერობის აკადემია 2
ლიდერობის აკადემია 3

სამიზნე ჯგუფი

ტრენინგის მონაწილეთა
ფაქტიური რაოდენობა

სკოლებში პროფესიული განვითარების ფასილიტატორები
სკოლებში პროფესიული განვითარების ფასილიტატორები

1,244
1,409

ლიდერობის აკადემია 1

სკოლის დირექტორები

1,820

ლიდერობის აკადემია 2

სკოლის დირექტორები

1,621

ლიდერობის აკადემია 3

სკოლის დირექტორები

1,718

მასწავლებელთა ტრენინგ კურსები: 3 ძი–
რითადი მოდული (36 საკონტაქტო საა–
ყველა საგნის მასწავლებელი
თი) + 1 საგანი (24 საკონტაქტო საათი)

12,339

ძირითადი მოდული 1

ყველა საგნის მასწავლებელი

15,373

ძირითადი მოდული 2

ყველა საგნის მასწავლებელი

15,125

ძირითადი მოდული 3

ყველა საგნის მასწავლებელი

15,213

საგნობრივი მოდული: მათემატიკა, ქიმია,
ფიზიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ინგლი– მასწავლებლები მათი საგნების მიხედვით
სური

14,859

ლაბორატორიის უსაფრთხოება

მასწავლებლები (ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა)

337

ლაბორატორიის მეთოდიკა

მასწავლებლები (ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა)

278

1.4 საგანმანათლებლო შეფასების ხელშეწყობის პროექტი

22

23

2

profesiuli
ganaTleba
ekonomikis
ganviTarebisTvis
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ბის შექმნა ან არსებული პროგრამების განახლება (დამსაქმებლებთან პარტნიორობით); 2) პროფესიული განათლების პროვაიდერთა პრაქტიკის გაუმჯობესება, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კერძო სექტორს
შორის არსებული წარმატებული მაგალითების მოძიების,
დანერგვის და გავრცელების გზით; 3) განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და
მისი შესაბამისი სააგენტოებისთვის ექსპერტული დახმარების გაწევა პროფესიული განათლების სექტორული
პოლიტიკის გაუმჯობესების მიზნით; 4) პროფესიული
განათლების პოპულარიზება ყოველწლიური კონფერენციების და სხვა აქტივობების მეშვეობით.

„პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის მიზანს წარმოადგენდა შრომის ბაზრის
მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების მიწოდებისა და პროფესიული განათლების სექტორის გაძლიერების ხელშეწყობა.
შრომის ბაზარზე ინდუსტრიის მოთხოვნებსა და ტექნიკური
უნარების მქონე სამუშაო ძალის მიწოდებას შორის არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა განხორციელდა პროფესიული განათლების სფეროში ინვესტირებით, სადაც აქცენტი გაკეთდა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობაზე საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო
სფეროებში, სოფლის მეურნეობასა და ტურიზმში. პროექტი ასევე ორიენტირებული იყო პროფესიულ განათლებაში გენდერული და სოციალური საკითხების ინტეგრირებაზე.

პროექტის ბიუჯეტი შეადგენდა 16 მილიონ აშშ დოლარს
და გრძელდებოდა 4.5 წელიწადი. პროექტი ხორციელდებოდა გერმანიის საკონსულტაციო კომპანია PEM
CONSULT-ის დახმარებით, რომელიც ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა საერთაშორისო ტენდერის მეშვეობით
შეარჩია.

პროექტის მიზნები: 1) პროფესიული განათლების პროვაიდერების მიერ ინოვაციური, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამე-

ახალი, შრომის ბაზრის შესაბამისი პროფესიული საგანანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ შემუშავებული კონკურსის საგრანტო სქემა (საგრანტო ფონდი
11.7 მლნ აშშ დოლარი) მიზნად ისახავდა კონკურენტუნარიანი პროფესიული განათლების პროგრამების შემუშავებას, ან
არსებული პროგრამების განვრცობასა და გაუმჯობესებას, ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. ამისათვის, ფონდმა განახორციელა მსხვილი გრანტების პროგრამა, რომელიც მოიცავდა საქართველოს მასშტაბით არსებული სახელმწიფო და კერძო პროფესიული განათლების პროვაიდერების დაფინანსებას, მათ
მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო განაცხადის საფუძველზე. ჯამში დაფინანსდა ათი ორწლიანი პროექტი. პროექტების
განხორციელებისას დაახლოებით 6 მილიონი აშშ დოლარის თანადაფინანსება იქნა მიღებული საჯარო და კერძო
სექტორიდან, რამაც მთლიანი საგრანტო ფონდის 50%-ზე მეტი შეადგინა. მთლიანობაში, შემუშავდა შრომის ბაზრის
მოთხოვნების შესაბამისი 38 ახალი კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო და 13 სასერტიფიკატო პროგრამა.
საგრანტო სქემით დაფინანსებული პროექტები განხორციელდა შემდეგი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი; ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია; საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი; სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საზოგადოებრივი კოლეჯი „ფაზისი“; საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი; სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი; პროფესიული კოლეჯი
„თეთნულდი“ და საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“.

ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტით
$4,2 მლნ ჩაიდო პროფესიული
განათლების ინფრასტრუქტურის,
ახალი ლაბორატორიების და
სიმულატორების შესაძენად
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ცხრილი 4: პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროფესიული განათლების პროგრამების ჩამონათვალი
პროფესიული საგანმანათლებსაგანმანათლებლო პროგრამა/ სასერტიფიკატო კურსი
ლო პროგრამის პროვაიდერი

დონე

ბათუმის სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია

შემდუღებელი
შემდუღებელი
თევზმჭერი ხომალდის ნავიგაცია
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის ოპერირება
პორტების ლოგისტიკის მენეჯმენტი
ამწის ოპერირება
ამწის ოპერირება
ამწის ოპერირება - ოპერაციული დონე
ამწის ოპერირება - ზედამხედველის დონე
თევზსაჭერი გემის ნავიგაცია - შკიპერი
თევზსაჭერი გემის ნავიგაცია - მეზღვაური

III
IV
VI
V
V
III
IV
cert
cert
cert
cert

სათავგადასავლო
ტურიზმის სკოლა

საფეხმავლო გამყოლი
სამთო გამყოლის სადიპლომო პროგრამა
სამთო გამყოლის სასერტიფიკატო კურსები
სასერტიფიკატო SPRAW კურსები

III
IV
cert
cert

საზოგადოებრივი
კოლეჯი „ფაზისი“

ფერმერობა მეთევზეობაში
თევზის გადამუშავება
ლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში

IV
IV
IV

პროფესიული კოლეჯი
„თეთნულდი“

ინფორმაციის ტექნოლოგიის (IT) მხარდამჭერი სპეციალისტი
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი
კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების ტექნიკოსი

III
V
IV

საქართველოს
საავიაციო
უნივერსიტეტი

შვეულმფრენის პილოტი
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება B1.1
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება B2

V
V
V

საზოგადოებრივი
კოლეჯი „სპექტრი“

შემდუღებელი
შემდუღებელი
ელექტრიკოსი
ელექტრიკოსი
გათბობა-კონდიცირების ტექნიკოსი
წყალმომარაგების სისტემების ექსპლუატაცია
კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია

III
IV
III
IV
IV
IV
IV

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

მექანიკის სისტემების ექსპლუატაცია
წარმოების ინჟინერ-ტექნიკოსი
მაღალი ძაბვის ავტომატიკის ტექნიკოსი
წარმოების ზედამხედველი
მექატრონიკის ტექნიკოსი

სარკინიგზო
ტრანსპორტის კოლეჯი

რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობა
რკინიგზის ბაქნის მექანიკოსი
ელექტრო შემადგენლობის ელექტრომექანიკოსი
რკინიგზის ვაგონის ტექნიკური უზრუნველყოფის მექანიკოსი
სარკინიგზო ვაგონის ტექნიკოსი
სარკინიგზო სიგნალიზაცია, ცენტრალიზაცია და ბლოკირება
ლოკომოტივის მემანქანე
რკინიგზის სიგნალიზაცია

საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტი

ფერმერი/აგრობიზნესის მენეჯერი
ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი/ვეტერინარი-ტექნიკოსი
მევენახე-მეღვინე
ფერმერი/აგრობიზნესის მენეჯერი (ანასეული)

cert
cert
cert
cert

საქართველოს
საზოგადოებრივ
საქმეთა ინსტიტუტი

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების
მენეჯერი/ სპეციალისტი
რისკის შეფასების შესავალი კურსი
შრომის უსაფრთხოება მენეჯერებისათვის
რისკის შეფასების შესავალი (სრული კურსი)
მტვერი/ ხმაური/ ვიბრაცია კურსი

V
cert
cert
cert
cert
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V
V
IV
cert
V
III
IV
IV
IV
IV
V
IV
III

პროექტის ფარგლებში, პროფესიული განათლების განმახორციელებელი ათი საგანმანათლებლო ცენტრისათვის შესყიდულ იქნა თანამედროვე სასწავლო ლაბორატორიები და დანადგარები. პროექტის ფარგლებში, შემუშავდა ახალი სახელმძღვანელოები და სხვა დამხმარე მასალები, გადამზადდა 473 პედაგოგი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი.
38 პროგრამასა და 13 სასერტიფიკატო კურსზე ჯამურად 1,935 სტუდენტი ჩაირიცხა, აქედან 727-მა სტუდენტმა უკვე დაასრულა სწავლა, ხოლო 999 სტუდენტი აგრძელებს განათლების მიღებას. ვინაიდან საინჟინრო-საბუნებისმეტყველო დარგებში პროგრამების უმრავლესობა ორიენტირებულია ისეთ მიმართულებებზე, რომელზეც უპირატესად მამაკაცები ინტერესდებიან, პროექტის ფარგლებში სპეციალური ძალისხმევა დაეთმო გოგონების მოზიდვას. შედეგად, მათი რაოდენობა
სტუდენტთა მთლიანი კონტიგენტის 13%-მდე გაიზარდა, რაც გაცილებით მაღალია სხვა ანალოგიური პროგრამების მაჩვენებელზე.

ცხრილი 5 : ფონდის მიერ პროფესიული განათლების განვითარებისთვის გამოყოფილი გრანტების რაოდენობა

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის

გრანტი
(აშშ დოლარი)

თანადაფინანსება
(აშშ დოლარი)

1,346,409.67
562,369
828,690.22
395,035
768,897
2,035,985.93
2,296,764.86
2,098,453.3
744,815
655,020
11,732,439.98

308,257
82,222
95,909
47,925
120,095
701,287
2,898,885
1,533,339
111,857
67,603
5,967,379

ჯამი

მსხვილი გრანტების მიმღები ორგანიზაციები
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
საზოგადოებრივი კოლეჯი „ფაზისი’’
პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ჯამი

1,654,667
644,591
924,599.2
442,960
888,992
2,737,273
5,195,650
3,631,792
856,672
722,623
17,699,819

პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობა
პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის საუკეთესო პრაქტიკის შემუშავების, დანერგვისა და გავრცელების მიზნით დაფინანსდა 27 პროექტი. საგრანტო კონკურსი ორიენტირებული იყო მათზე, ვინც
აქტიურადაა ჩართული პროფესიულ განათლებაში, ზრდასრულების, ისევე როგორც ახალგაზრდების მომზადებასა და
გადამზადებაში. ფონდის მიერ განხორციელდა მცირე გრანტების სქემის სამი რაუნდი და ჯამში 510,447 აშშ დოლარი
დაიხარჯა. ინდივიდუალური გრანტის მოცულობა მერყეობდა 10,000-დან 25,000 აშშ დოლარამდე.

პროფესიული განათლების სფეროში ეროვნული პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებულ უწყებებს
საგანმანათლებლო პოლიტიკის შემუშავების, პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის ჩართულობისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერების მიზნით გაეწია საექსპერტო - ტექნიკური დახმარება, რომელიც მოიცავდა შემდეგ სფეროებს:
პროფესიულ განათლებაში კერძო სექტორის ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა საჯარო-კერძო პარტნიორობის და დარგობრივი საბჭოების მდგრადი განვითარების კონცეფციები და სამოქმედო გეგმა.
პროფესიული განათლების ხარისხისა და იმიჯის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის დახმარება გაეწია განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩო დოკუმენტის დასრულების მიზნით.
უწყვეტი განათლების და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით დახმარება გაეწია განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრს და პროფესიულ სასწავლებლებს პროფესიული პროგრამების მესამე საფეხურზე
არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმის შემუშავებაში.
ტექნიკური დახმარების კომპონენტში შექმნილი ყველა დოკუმენტი გადაეცა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. ანგარიშები ასევე ატვირთულია
პროექტის ვებგვერდზე: http://www.iswd.ge/geo/page/51
ფონდის ინიცირებით, ასევე შეიქმნა „პროფესიული განათლების განვითარების პრიორიტეტები“ - დოკუმენტების პაკეტი,
რომელიც მოიცავს რეკომენდაციებს და სამოქმედო გეგმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს პროფესიული განათლების შემდგომი მოდერნიზაცია და განვითარება საქართველოში. ეს დოკუმენტი საჯაროდ ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:
http://iswd.ge/uploads//Development%20Brief%20final.pdf
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პროფესიული განათლების ეროვნულმა ჯილდომ
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პროფესიული
განათლებისა და საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო
და ტექნიკური პროფესიების პოპულარიზებაში
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ცხრილი 6: პროფესიული განათლების განვითარების პრიორიტეტების დოკუმენტების ნუსხა
N

პროფესიული განათლების განვითარების 11 სფერო

1
2
3
4
5

საჯარო-კერძო პარტნიორობა, როგორც პროფესიულ განათლებაში ინდუსტრიის ჩართვის საფუძველი
სექტორული უნარების საბჭოები და სექტორული მიდგომის აუცილებლობა
სამრეწველო კავშირების გაძლიერება საგანმანათლებლო/ბიზნეს პარტნიორობის მეშვეობით
პროფესიული განათლების კლასტერული ცენტრები
პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია – ეფექტური კომუნიკაციების მნიშვნელობა პროფესიულ
განათლებაში
კარიერული განათლება და მეთოდოლოგიური პრინციპები
პროფესიული განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის შემუშავება
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება კომპეტენციებზე დაფუძნებული ტრენინგებისა და შეფასებისათვის
ზრდასრულთა სწავლებისა და კვალიფიკაციის შესაძლებლობები
არაფორმალური განათლების აღიარება
პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა

6
7
8
9
10
11

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა
პროექტი ასევე მიზნად ისახავდა პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის ხელშეწყობას, დაინტერესებულ მხარეებს
შორის დისკუსიის ინიცირებით და ინფორმაციის გაზიარების გზით, განსაკუთრებით დამსაქმებლებისა და კერძო
სექტორის ჩართულობის უზრუნველყოფის კუთხით. 2016, 2017 და 2018 წლებში ჩატარდა ყოველწლიური პროფესიული
განათლების სამი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ მთავრობის, საჯარო და კერძო
სექტორის წარმომადგენლები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ინდუსტრიის წარმომადგენლები, დონორები და
უცხოელი ექსპერტები. 2018 წლის კონფერენცია კი პროფესიული განათლების კვირეულის ფორმატში ჩატარდა. მის
ფარგლებში ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო ცენტრებში ჩატარდა ღია კარის დღეები,
სადაც წარმოდგენილი იყო პროექტის მხარდაჭერით შექმნილი ახალი პროფესიული პროგრამები.
2017 წელს, ფონდის ინიციატივით დაარსდა პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო. ჯილდო გაიცემა კონკურსის
საფუძველზე და ხორციელდება კერძო სექტორის თანადაფინანსებითა და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს ხელშეწყობით. ინიციატივის მიზანია, პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და ამ სფეროში
წარმატებული რეფორმების შესახებ ფართო საზოგადოების ინფორმირება. პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს ფარგლებში ფონდი შეარჩევს გამარჯვებულებს ოთხ კატეგორიაში: წლის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, წლის პროფესიული განათლების ბიზნეს პარტნიორი, წლის პროფესიული განათლების მასწავლებელი, წლის
პროფესიული განათლების სტუდენტი.
შეიქმნა 51 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიების,
სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სექტორებში.
პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ ძირითადი მიღწევები
შეიქმნა შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი 38 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და 13 მოკლევადიანი სასერტიფიკატო კურსი
განხორციელდა პროფესიული განათლების 10 პროვაიდერის მოდერნიზება: ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალი ლაბორატორიებით და სიმულატორებით აღჭურვა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, ახალი სასწავლო პროგრამების შემუშავება და/ან განახლება უცხოელი პარტნიორების უშუალო მონაწილეობით
1,935 სტუდენტი ჩაირიცხა ახალ და მოდერნიზებულ პროგრამებსა თუ სასერტიფიკატო კურსებზე. ქალი სტუდენტების რაოდენობა სტუდენტთა საერთო რაოდენობის 13% -ს შეადგენდა
მოხდა 473 მასწავლებლის, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის მომზადება და გადამზადება
შეიქმნა პროფესიული განათლების განვითარების 11 დოკუმენტი (მოკლე მიმოხილვა), რომლებიც უზრუნველყოფს პროექტის შედეგების მდგრადობას და სისტემის განვითარებისთვის სამომავლო ნაბიჯებს განსაზღვრავს
ჯამურად, 17,699,819 აშშ დოლარი გამოიყო თანამედროვე, კონკურენტუნარიანი პროგრამების შექმნისთვის და
ქვეყანაში პროფესიული განათლების პროვაიდერების შესაძლებლობების გაზრდისათვის. აქედან, საგრანტო დაფინანსებას შეადგენდა 11,732,440 აშშ დოლარი, ხოლო კერძო და საჯარო სექტორის თანადაფინანსებას 5,967,379 აშშ დოლარი
მთავრობისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლების ჩართულობით, 2016, 2017 და 2018 წლებში ჩატარდა სამი
ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, რამაც მკვეთრად შეუწყო ხელი პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის ზრდას და მისი იმიჯის გაუმჯობესებას
2017 და 2018 წლებში ჩატარდა „პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს“ ორი კონკურსი, რომელმაც
აამაღლა პროფესიული განათლების ცნობადობა და წარმოაჩინა სფეროში ჩართული წარმატებული ადამიანები
და ორგანიზაციები
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ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო 20142019 წლებში ახორციელებდა პროექტს „სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველო 2020“. ფონდის პარტნიორია საერთაშორისო ორეტაპიან ტენდერში
გამარჯვებული სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
რომელიც სამ ადგილობრივ ქართულ უნივერსიტეტთან
(თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს
ტექნიკურ უნივერსიტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ერთად ახორციელებს ამერიკულ საბაკალავრო
პროგრამებს საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიურ (STEM) დარგებში.
პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდება:
საქართველოს სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამერიკული საბაკალავრო
ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო
და ტექნოლოგიურ (STEM) სფეროში

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერით
შეიქმნა და უკვე მესამე წელია ფუნქციონირებს კერძო
და საჯარო სექტორთან პარტნიორობის ფონდი
(Public-Private Partnership Fund - PPPF), რომელიც
კერძო და საჯარო დონორებისგან მოიზიდავს თანხებს სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების დასაფინანსებლად. ფონდში დღეისათვის
ჯამურად მოზიდულია 3.2 მლნ აშშ დოლარზე მეტი
თანხა საქართველოს უმსხვილესი ფონდებისა და
კომპანიებისგან. ასევე მიღებულია დაფინანსება კერძო პირებისგან.
21 მილიონი აშშ დოლარი ჩაიდო საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის მოწყობაში სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამ პარტნიორ
უნივერსიტეტში საქართველოში.
ფონდის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით თბილისში აშენდა ოთხსართულიანი სასწავლო კორპუსი (5000 მ2 ფართი), რომელიც გააერთიანებს აკადემიური, ადმინისტრაციული და სტუდენტური ცხოვრების ელემენტებს ერთ სივრცეში, რაც
თავის მხრივ მიმზიდველს გახდის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს საბაკალავრო
პროგრამებს და გაზრდის მათზე მოთხოვნას, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სტუდენტებს შორის. ამასთან, საერთაშორისო სტანდარტების
გათვალისწინებით აღჭურვილი სასწავლო-სამეცნიერო სივრცე დააჩქარებს და გაამარტივებს პარტნიორი
სახელმწიფო უნივერსიტეტების მიერ საინჟინრო და
ტექნოლოგიების მიმართულებით არსებული პროგრამების საერთაშორისო ABET აკრედიტაციის მოპოვებას.

საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური (STEM) საგანმანათლებლო პროგრამების ამერიკული აკრედიტაცია
ქართული სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და არსებული ადამიანური
რესურსის გაძლიერება
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომპაქტის დასრულების შემდგომაც აგრძელებს საქართველოში მოღვაწეობას, ხოლო, 2019 წლის მდგომარეობით პროექტის შედეგებია:
საქართველოში STEM დარგების შესახებ ცნობადობა
გაიზარდა და მაღალკვალიფიციური STEM პროფესიონალების მომზადებას ჩაეყარა საფუძველი

უმაღლესი განათლების პროექტის ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს 66,056,852 აშშ დოლარს. საიდანაც 33,482,000 აშშ
დოლარს შეადგენს კომპაქტით გათვალისწინებული დაფინანსება, 26,351,104 აშშ დოლარი საქართველოს
მთავრობის მიერ პროექტის განხორციელების ხელშეწყობისთვის დამატებით გამოყოფილი თანხა, 3,130,245
აშშ დოლარი მოზიდულ იქნა საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფონდის მეშვეობით, ხოლო დანარჩენი 3,930,503
აშშ დოლარი წარმოადგენს ქართველი და საერთაშორისო სტუდენტების სწავლის საფასურს.

საქართველოში STEM-ის საგანმანათლებლო რეფორმების ინიცირება და საერთაშორისო აკრედიტაციის კონცეფციის დანერგვა დაიწყო საქართველოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტებში
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით, საქართველოს სამ პარტნიორ უნივერსიტეტში (თსუ, სტუ, ისუ)
ოთხი მიღების შედეგად ჩაირიცხა 642 სტუდენტი სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ ექვს
ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამაზე: ქიმია/ბიოქიმია, კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული ინჟინერია, ელექტრო ინჟინერია, სამოქალაქო ინჟინერია და სამშენებლო ინჟინერია.

პროექტის ძირითადი მიმართულებები
საერთაშორისო აკრედიტაცია
საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგებში საბაკალავრო პროგრამების მიმართ საქართველოში სანდოობის ზრდის და კურსდამთავრებულთა საერთაშორისო
კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ ხელი შეუწყო ქართული პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაციის მოპოვებას.

SDSU-საქართველოს პროგრამებზე სტუდენტებს აშშში თავიანთ თანატოლებთან შედარებით იმავე ან უფრო მაღალი დონის აკადემიური მოსწრება აქვთ
პროექტის ფარგლებში 2019 წლიდან იგეგმება სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს
სამი პარტნიორი უნივერსიტეტის საინჟინრო პროგრამების მიერ საერთაშორისო აკრედიტაციის მოპოვება,
რათა ამ უნივერსიტეტებმა შეძლონ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის იდენტური, მაღალი ხარისხის და საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე
პროგრამების სტუდენტებისთვის შეთავაზება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 2019 წლის გაზაფხულზე დაასრულა ელექტრო ინჟინერიისა და კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამებისთვის ABET-ის
(ABET - Accreditation Board for Engineering and
Technology) საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღებისათვის მზადების პროცესი.

ქართული უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებამდე ამაღლება წარმოადგენდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ხელშეწყობით,
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს
პარტნიორ უნივერსიტეტებს ეხმარება შესაძლებლობების
გაძლიერებასა და ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაციისთვის მომზადებაში (საინჟინრო პროგრამების აკრედიტაციის ამერიკის
საბჭოს-ABET აკრედიტაცია და ამერიკის ქიმიკოსთა ასოციაციის-ACS სერტიფიცირება).

2019 წელს SDSU-საქართველოს ჰყავს პირველი 58
კურსდამთავრებული.
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საერთაშორისო აკრედიტაციის მისაღებად ძირითადი მეთოდოლოგია ითვალისწინებდა პარტნიორი უნივერსიტეტების მიერ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
არსებული სასწავლო პროგრამების გამოყენებას ან, ალტერნატიულად SDSU-ს სასწავლო პროგრამისგან დამოუკიდებლად, ხდებოდა პარტნიორი უნივერსიტეტების პროგრამების მოდიფიკაცია და ადგილობრივი უნივერსიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერება.

პროგრამის დაწყებიდან დღემდე, SDSU-საქართველოს
ექვს ამერიკულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 4 მიღების შედეგად ჩარიცხული იქნა 642 სტუდენტი. აღსანიშნავია, რომ გოგონათა რაოდენობა სტუდენტების მთლიანი ოდენობის 40%-ს შეადგენს.
2015 წლის შემოდგომის სემესტრში, სტუდენტთა პირველი მიღებისას 86 სტუდენტმა დაიწყო სწავლა, 2016 წლის
შემოდგომაზე 127 სტუდენტი იქნა მიღებული, 2017 წლის
შემოდგომაზე, ჩაირიცხა 199 სტუდენტი. 2018 წელს მეოთხე ნაკადმა 227 სტუდენტი შეადგინა; 2019 წლის შემოდგომაზე ნავარაუდევია 150 სტუდენტის მიღება.
SDSU-საქართველოს სტუდენტები გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებით და ხშირ შემთხვევაში აქვთ
უფრო მაღალი ქულები (GPA) ვიდრე SDSU-ის სტუდენტებს კალიფორნიაში, აშშ-ში.

პროექტის განხორციელების შედეგად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამი საბაკალავრო პროგრამა,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოთხი საბაკალავრო
პროგრამა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ხუთი საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ABET აკრედიტაციის საბოლოო მოსამზადებელ ეტაპზეა. ამავდროულად, 2021 წელს იგეგმება თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქიმიის/ბიოქიმიის პროგრამის ACS სერტიფიცირება.

ცხრილი 7:: სტუდენტთა რაოდენობა პროგრამების და უნივერსიტეტების მიხედვით 2019 წლის გაზაფხულის მდგომარეობით
პროგრამის
სახელწოდება

2015-16
სასწავლო
წლის მიღება

2016-17
სასწავლო
წლის მიღება

2017-18
სასწავლო
წლის მიღება

2018-19
სასწავლო
წლის მიღება

თსუ

ილია
უნი

სტუ

ჯამი

ელექტრო
ინჟინერია

14

13

24

19

52

14

4

70

კომპიუტერული
ინჟინერია

27

22

25

50

94

26

4

124

ქიმია/
ბიოქიმია

16

24

28

59

127

0

0

127

კომპიუტერული
მეცნიერება

1

32

44

75

151

1

0

152

სამოქალაქო
ინჟინერია

0

2

19

17

1

0

37

38

სამშენებლო
ინჟინერია

0

2

10

7

0

0

19

19

55

95

150

227

425

41

64

530

სტუდენტთა რაოდენობა 2019 წლის
გაზაფხულის
მონაცემებით

SDSU-საქართველოს სტუდენტები გამოირჩევიან უფრო მაღალი აკადემიური მოსწრებით ვიდრე სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები კალიფორნიაში, აშშ-ში.
სქემა 4: SDSU- საქართველოს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება 4 ნაკადის მიხედვით
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კუმულაციური საშუალო ქულა ნაკადების მიხედვით
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3.00-3.49

3.50-3.99

4.00

პარტნიორი უნივერსიტეტების აკადემიური
პერსონალის პროფესიული განვითარება

ვერსიტეტის პროგრამებზე სწავლა-სწავლების პროცესს,
სწავლის შეფასების პრაქტიკას, აკადემიური და ლაბორატორიული სწავლების უნარ-ჩვევებს. ქართველი აკადემიური პერსონალის მიერ ამერიკულ საბაკალავრო
პროგრამებზე სწავლების სრული კურსის განხორციელება ნავარაუდევია 2019-2020 აკადემიური წლიდან.

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს სამი პარტნიორი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების პროფესიული განვითარების და გადამზადების
პროგრამები იმისათვის, რომ მოხდეს მათი ჩართვა სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს
პროგრამებზე აკადემიური პერსონალის რანგში. ქართველი აკადემიური პერსონალის პირველი ვიზიტი SDSU-ს
კამპუსში 2014 წლის ზაფხულში შედგა.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარება
2015-18 წლებში ფონდის დაფინანსებით პარტნიორ
სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სასწავლო აუდიტორიებს და აღიჭურვა უახლესი ლაბორატორიებით:

2019 წლის გაზაფხულის მდგომარეობით, 91 პროფესორმა საქართველოდან სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კალიფორნიაში გაიარა პროფესიული განვითარების და გადამზადების პროგრამა.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - 3575 მ2
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში - 725 მ2
ილიაუნისთან პარტნიორობით აშენდა 5000 მ2 ფართის 4სართულიანი სასწავლო კორპუსი, რომელიც აღჭურვილია უახლესი STEM ლაბორატორიებითა და დანადგარებით.

ქართველი პროფესორ-მასწავლებლები SDSU-ს ადგილობრივი აკადემიური პერსონალის უშუალო მეთვალყურეობით და თანამშრომლობით კონკრეტული კურსის
ფარგლებში ეცნობოდნენ სან დიეგოს სახელმწიფო უნი-

ცხრილი 8:: პარტნიორი სახელმწიფო უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პარტნიორი უნივერსიტეტი

თსუ

ილიაუნი

სტუ

სასწავლო აუდიტორიები (მ²)

951

587

291

საოფისე სივრცე (მ²)

240

887

14

სასწავლო-სამეცნიერო
ლაბორატორიები (მ²)

1,438

844

262

ბიბლიოთეკა (მ²)

78

144

0

სხვა (მ²)

716

2,056

158

ჯამი (მ²)

3,422

4,517

725

პროექტის დასრულების შემდეგ პარტნიორი ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტები სტუდენტებს შესთავაზებენ SDSUთან პარტნიორობით შემუშავებულ საბაკალავრო პროგრამებს და სასწავლო პროგრამებს, რომლებსაც ექნებათ ABETის და ACS-ის საერთაშორისო აკრედიტაცია. სახელმწიფო უნივერსიტეტები გამოიყენებენ პროექტის განხორციელების
დროს შეძენილ თანამედროვე სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიებსა და ინფრასტრუქტურას.
უმაღლესი განათლების პროექტის ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს 66,056,852 აშშ დოლარს. აქედან, 33,482,000 აშშ დოლარი კომპაქტით გათვალისწინებული დაფინანსებაა, 26,351,104 აშშ დოლარი – საქართველოს მთავრობის მიერ დამატებით გამოყოფილი თანხა, 3,130,245 აშშ
დოლარი მოზიდულ იქნა საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფონდის მეშვეობით, ხოლო დანარჩენი 3,930,503 აშშ დოლარი წარმოადგენს ქართველი და საერთაშორისო სტუდენტებისგან მიღებულ სწავლის საფასურს.
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$21 მლნ. ინვესტიცია
ჩაიდო ახალი სამეცნიერო
ლაბორატორიების,
ინფრასტრუქტურის და
SDSU-საქართველოს ახალი
შენობისთვის

biujeti
4
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ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 140 მილიონ აშშ დოლარს თითოეული აქტივობისთვის. ბიუჯეტი განაწილდა შემდეგ პროგრამებზე:
ცხრილი 9: კომპაქტის ბიუჯეტი
პროექტი / აქტივობა

1

აშშ დოლარი

ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების პროექტი

71,706,439.09

1.1

სასწავლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროექტი

55,852,907.19

1.2

მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი

11,683,531.90

1.3

განათლების შეფასების მხარდამჭერი პროექტი

4,170,000.00

2 პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“
2.1 მსხვილი გრანტების პროგრამა
2.2

15,656,000.00
11,732,440.02
3,923,559.98

სექტორული პოლიტიკისა და პროვაიდერთა პრაქტიკის გაძლიერების პროგრამა

3 STEM-ის უმაღლესი განათლების პროექტი

36,184,286.64

4 მონიტორინგი და შეფასება

2,033,274.27
14,420,000.00

5 პროგრამის მართვა და ზედამხედველობა

140,000,000.00
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ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (MCC) მიერ დაფინანსებული კომპაქტი ექვემდებარება სიღრმისეულ მონიტორინგსა და შეფასებას, რაც მიზნად ისახავს შესაბამისი პროექტების წარმატებით განხორციელების უზრუნველყოფას და სასურველი შედეგების მიღების ხარისხის დადგენას.
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საქართველოს საგანმანათლებლო სექტორში განხორციელებული ინვესტიციების შესაფასებლად 2015-2023 წლებისათვის კომპაქტის თითოეული პროექტისა და აქტივობისთვის განისაზღვრა შესრულების შეფასებები, როგორც ეს
ქვემოთაა მოცემული:

ზოგადი განათლების გაუმჯობესების პროექტი - საგანმანათლებლო გარემოს გაუმჯობესების პროექტის კვლევა
წარმოადგენს ზემოქმედების მკაცრი შეფასების კვლევას, რომელიც იყენებს შემთხვევითი კონტროლის ცდის
(RCT) მეთოდს, რომელიც შეიქმნა დამოუკიდებელი შემფასებლის, Mathematica Policy Research-ის მიერ, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მონიტორინგისა და შეფასების დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამReport
შრომლობით. პირველადი კვლევა მოიცავს ხუთწლიანი მონაცემების შეგროვების ეტაპებს 2015 წლის მარტიდან 2019 წლის ივნისამდე, რომელიც უნდა გაგრძელდეს 2020 წლის ივნისამდე. ადგილობრივი მონაცემის შეგროვების მიზნით კონტრაქტი გაფორმდა ორგანიზაციასთან „IPM“, ხოლო NAEC-ს დაევალა შეფასების პროცესისათვის სწავლების შეფასების განხორციელება (1.მონაცემების შეგროვების კონტრაქტი IPM-თან, $504,666.40;
2. სწავლების შეფასების კონტრაქტი NAEC-თან $330,000.00).

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის პროექტის კვლევა გულისხმობს შესრულების შეფასების მეთოდს, რომელიც შემუშავდა დამოუკიდებელი შემფასებლის, Mathematica Policy Research-ის მიერ, ფონდის მონიტორინგისა და შეფასების დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით. პირველადი კვლევა გულისხმობს მონაცემების შეგროვების ორწლიან ეტაპებს, ფონდის მართვის ქვეშ 2018 წლის მარტიდან 2019
წლის ივნისამდე, და მონაცემების შეგროვების ორწლიან პერიოდს ორგანიზაცია Mathematica Policy Research-ის
პირდაპირი ზედამხედველობის ქვეშ 2019 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის ივნისამდე (მონაცემების შეგროვების
კონტრაქტი GORBI-თან – $59,300.00. კონტრაქტის გაგრძელება მოხდება კომპაქტის დასრულების შემდეგ,
2021 წლის 14 ივნისამდე, Mathematica Policy Research-ის პირდაპირი მართვის ქვეშ).

Su
EVALUATION

ზოგადი განათლების გაუმჯობესების პროექტი - მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის კვლევა წარმოადგენს კვლევის შერეულ მეთოდს, შესრულების შეფასებითა და შესაბამისი შედარებებით, რომელიც შემუშავდა დამოუკიდებელი შემფასებლის, Mathematica Policy Research-ის მიერ, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მონიტორინგისა და შეფასების დეპარტამენტთან მჭიდრო
თანამშრომლობით. პირველადი კვლევა მოიცავდა ორწლიანი პერიოდის მონაცემების შეგროვებას 2017 წლის
აპრილიდან 2018 წლის ივნისამდე, რომელიც გაგრძელდა 2020 წლის დეკემბრამდე. შეფასების პროცესისათვის ადგილობრივი მონაცემის შეგროვების მიზნით კონტრაქტი გაფორმდა ორგანიზაციასთან „IPM“
(კონტრაქტის ბიუჯეტი – $157,276.00).
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სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს ეგიდით, 2019 წლის 20–24 მაისს, პარიზის ეკონომიკის სკოლამ (Paris School of Economics/J-PAL Europe) თბილისში ჩაატარა სერტიფიცირებული სემინარი თემაზე: შედეგების შეფასება და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა (Impact Evaluation and Evidence-informed Policy).
სემინარი გაიმართა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის (MIT J-PAL) პროგრამის ფარგლებში. იგი მიზნად ისახავდა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების შეფასების მეთოდოლოგიურ სწავლებასა და ემპირიულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების უნარების განვითარებას.

Assessment

განხორციელდა SDSU საქართველოს პარტნიორი უნივერსიტეტების STEM პროგრამების საერთაშორისო
აკრედიტაციის მზაობის შეფასება ABET-ის ფონდის მიერ, რომელიც დაიწყო 2017 წლის სექტემბერში და
დასრულდა 2019 წლის მაისში (ABET-ის მზაობის შეფასების კონტრაქტი - $288,500).
პროექტის კვლევა წარმოადგენს კვლევითი მეთოდების ნარევს და შემუშავებულია დამოუკიდებელი შემფასებლის RAND Inc.-ის მიერ, ფონდის მონიტორინგისა და შეფასების დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით. პირველადი კვლევა მოიცავს მონაცემების შეგროვების ექვსთვიან პერიოდს 2019 წლის ივნისამდე და შემდგომ პერიოდს 2023 წლის ივნისამდე. კვლევისთვის მონაცემების შეგროვების მიზნით
ფონდმა დაიქირავა ორგანიზაცია ACT (მონაცემების შეგროვების კონტრაქტი ACT-თან – $31,642.00).

data collection

me

უმაღლესი განათლების პროექტი:

Performanc

Monito

სასწავლო პროგრამა მოიცავდა ორ ძირითად ნაწილს:

1) როგორ გამოვიყენოთ ემპირიული მტკიცებულებები სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების და
განხორციელების დროს (Workshop A) - სემინარი განკუთვნილი იყო სოციალურ-ეკონომიკურ სექტორში საჯარო პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის;

Performance Evalua

2) როგორ შევაფასოთ სოციალური პროგრამები (Workshop B) – სემინარი განკუთვნილი იყო სტატისტიკურ მეთოდოლოგიებზე და სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ეფექტურობისა და ეფექტიანობის ხარისხის
დადგენაზე მომუშავე პირებისთვის.

outcom

აღნიშნულ სასწავლო პროგრამას დაესწრო ოთხმოცდაათზე მეტი მონაწილე, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორიდან. სემინიარის მონაწილეები ძირითადად კომპაქტის ბენეფიციარებს და დაინტერესებულ მხარეებს წარმოადგენდნენ, რაც ხელს შეუწყობს კომპაქტის ფარგლებში განხორციელებული რეფორმების გრძელვადიანი შედეგების შენარჩუნებას და მომავალში განათლების (სოციალურ-ეკონომიკური) პოლიტიკის ეფექტურ მართვას.

indicat

impac

41
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6

genderuli
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რეს სტუდენტების პროგრამებზე მოზიდვის ისეთი სტრატეგიები, რომლებიც ითვალისწინებდნენ გოგონების ინტერესებსა და მისწრაფებებს, ამსხვრევდნენ პროფესიებთან
დაკავშირებულ სტერეოტიპებს და ამკვიდრებდნენ თანასწორ და ინკლუზიურ სასწავლო გარემოს. მნიშვნელოვანი
იყო ის ფაქტიც, რომ პოტენციურ სტუდენტებს უწევდნენ
პროფესიებთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს და ნერგავდნენ ინოვაციურ მიდგომებსა და წარმატებულ პრაქტიკას, რათა შესაძლებელი გამხდარიყო გოგონების მოზიდვა ისეთ პროფესიებში, რომლებიც ტრადიციულად
„კაცის პროფესიად“ იყო მიჩნეული.

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პროექტებში გენდერული და სოციალური ასპექტების ინტეგრირების ამოცანას წარმოადგენს საბუნებისმეტყველო და
საინჟინრო დარგებში ქალებისა და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების წინაშე არსებული დაბრკოლებების აღმოფხვრა და თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა განათლების მიღებისა და დასაქმებისთვის.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა 2013 წელს განახორციელა კვლევა, რომლის მიზანი იყო ქალებისა და
სოციალურად დაუცველი პირებისთვის ტექნიკურ, საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო სფეროებში განათლების
მიღებისა და დასაქმების მხრივ არსებული დაბრკოლებების განსაზღვრა.

დამსაქმებელთან მჭიდრო თანამშრომლობამ აამაღლა
პროფესიული კოლეჯების პოპულარობა და კონკურენტუნარიანი გახადა ახალი სასწავლო პროგრამები. წარმატებული პარტნიორობა ითვალისწინებდა სტუდენტების
საწარმოო პრაქტიკას, ტექნიკურ ლაბორატორიებთან და
აღჭურვილობასთან წვდომას. ქალების ეკონომიკური
გაძლიერების პროგრამის ფარგლებში პროფესიული სასწავლო დაწესებულებების სტუდენტ გოგონებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაევლოთ სტაჟირება და მიეღოთ სამუშაო გამოცდილება ფოთის ნავსადგურში.

კვლევამ აჩვენა, რომ მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში მაღალი აკადემიური მოსწრების მიუხედავად, ვაჟებთან შედარებით ცოტა გოგონა აბარებს ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო პროგრამებზე და შესაბამისად ცოტა ქალს ვხვდებით ამ პროფესიებში. აგრეთვე
გამოიკვეთა, რომ სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების აკადემიური მოსწრება ამ საგნებში დაბალია სხვა თანატოლებთან შედარებით.

უმაღლესი განათლების პროექტის ამოცანას წარმოადგენდა გოგონა სტუდენტების რაოდენობის გაზრდა ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო საბაკალავრო პროგრამებში
და შესაბამისად პროფესიებში; სოციალურად დაუცველი
ახალგაზრდებისთვის უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობის მინიჭება; სტერეოტიპების აღმოფხვრა და
ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო სასწავლო პროგრამებისა და პროფესიების პოპულარიზება, წარმატებული სტუდენტების მიღწევების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების გზით.

კვლევის მთავარი მიგნებები: გარემო მნიშვნელოვნად განაპირობებს გოგონების ინტერესებსა და მიღწევებს ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო სფეროში; მასწავლებლები
და მშობლები ნაკლებად უჭერენ მხარს გოგონებს (ვაჟებთან შედარებით) მიიღონ ტექნიკური განათლება; ტექნიკურ და საინჟინრო სფეროებში გოგონების უნარებთან
დაკავშირებით მცდარი შეფასებები და შეხედულებები
მნიშვნელოვნად ამცირებს გოგონების თავდაჯერებულობას და ზღუდავს მათ მისწრაფებებს ამ სფეროებში სწავლის გაგრძელების მხრივ; კვლევა რეკომენდაციას უწევდა მასწავლებლებს ხელი შეუწყონ გოგონებს ირწმუნონ
საკუთარი შესაძლებლობები და უნარები, რაც დაეხმარებათ სწავლასა და კარიერული წარმატების მიღწევაში.
გენდერისა და სოციალური ასპექტების ჩართვით მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორების პროფესიული
განვითარების პროექტში შესაძლებელი გახდა: სწავლასწავლების მეთოდებსა და პროგრამებში გენდერული და
სოციალური თანასწორობის საკითხების ინტეგრირება;
განათლების სფეროში მომუშავეთა დამოკიდებულებების
და შეხედულებების შეცვლა; საგანმანათლებლო პროცესების და პედაგოგიური მეთოდების გენდერული მგრძნობელობის გაზრდა; გადამზადების პროგრამებში უმცირესობების წარმომადგენელი პედაგოგების ჩართვა.
პედაგოგების დამოკიდებულებების შეცვლა მოითხოვდა
გენდერული და სოციალური უთანასწორობის შესახებ
ცნობიერების გაზრდას, რაც თავის მხრივ შესაძლებელი
იყო ტრენინგების გზით, რომლებიც ხელმისაწვდომი იყო
უმცირესობების წარმომადგენლებისთვისაც. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის თანამშრომლობის შედეგად შესაძლებელი გახდა
200 ტრენერის გადამზადება გენდერული თანასწორობის
საკითხებში.
„პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტში გენდერული და სოციალური ასპექტების
ინტეგრირების მიზანს წარმოადგენდა პროფესიებთან დაკავშირებული გენდერული სტერეოტიპების მსხვრევა და
გოგონების და სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტების რაოდენობის გაზრდა ისეთ პროფესიებში, რომლებშიც ისინი ნაკლებად არიან წარმოდგენილი.
დასახული ამოცანების მიღწევისა და პროფესიული განათლების პროგრამებზე მეტი გოგო სტუდენტის მოზიდვის მიზნით ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერით პროფესიული განათლების ცენტრებმა განავითა-
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ახალი საბაკალავრო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისა და სტუდენტების პროგრამებზე მოზიდვის
სტრატეგიები ითვალისწინებდა ისეთ გზავნილებს, რომლებსაც უნდა გაეზარდა პროგრამებისადმი გოგონების დაინტერესება. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა თანამშრომლობა სკოლის მასწავლებლებთან, რათა მათ მოეხდინათ სკოლის ასაკის გოგონების ინფორმირება ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო სასწავლო პროგრამებისა და პროფესიების შესახებ. ზემოაღნიშნულის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდა საქართველოში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებზე გოგონა სტუდენტების საერთო რაოდენობა გაზრდილიყო 34 პროცენტამდე.

საქართველოში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გოგონა სტუდენტების მიერ ჩამოყალიბებული სტუდენტური
კლუბი „გააძლიერე ქალები“ მიზნად ისახავდა ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო პროფესიების პოპულარიზაციას გოგონებში. მისი წევრები ჩართული იყვნენ სხვადასხვა აკადემიურ, პროფესიულ, სამოქალაქო თუ საქველმოქმედო საქმიანობაში. მათი მონაწილეობა სხვადასხვა ინოვაციურ პროექტებსა და გამომგონებლების კონკურსებში წარმოადგენდა კარგ
მაგალითს გოგონებისთვის.
საქართველოში სან დიეგოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის გოგო სტუდენტებს მიეცათ შესაძლებლობა მონაწილოება მიეღოთ გოგოების საერთაშორისო ბანაკში „ქალები მეცნიერებაში“, რომელიც 2018 წელს თბილისში ჩატარდა. ბანაკში მონაწილეობდნენ სკოლის ასაკის მოსწავლე გოგოები საქართველოდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გოგო სტუდენტები, როგორც ბანაკის ლიდერები, კარგ მაგალითს აძლევდნენ სკოლის მოსწავლე გოგონებს, როგორც ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო დარგის პროფესიონალი როლური მოდელები.

გენდერული თანასწორობა და
სოციალური ჩართულობა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის
პრიორიტეტია

რეაბილიტირებულ სკოლებში სკოლის დირექტორებს, მასწავლებლებს
და პროფესიული სასწავლებლების
მოსწავლეებისთვის შეიქმნა
პედაგოგებს ჩაუტარდათ ტრენინგები
ადაპტირებული გარემო
თანასწორი სასწავლო გარემოს
შექმნის მნიშვნელობაზე

ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან, კორპორაცია
ფოთის საზღვაო ნავსადგურთან და
ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციასთან
„ქალები მომავლისთვის“, რომელიც
მიზნად ისახავს ქალების ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობას

აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის, გაეროს
ფონდის, ათასწლეულის გამოწვევის
კორპორაციის, აშშ-ის კერძო კომპანიების
(Google, Intel, Microsoft) და მიკრობიოლოგების ამერიკული საზოგადოების ინიციატივით განხორციელდა პირველი საერთაშორისო ბანაკი „ქალები მეცნიერებაში - 2018“
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ჩატარდა კონკურსი
„ბიზნესი გენდერული
თანასწორობისთვის“,
რომელიც ხელს
უწყობს სამუშაო
ადგილზე ქალების
პროფესიულ
განვითარებას

7

garemos dacva
da socialuri
sakiTxebi
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გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, ჯანმრთელობა
და უსაფრთხოება კომპაქტის პროექტების განხორციელებისას წარმოადგენდა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს ერთ-ერთ გამჭოლ პრიორიტეტს.

სულტაციების ჩარჩო დოკუმენტი და საჩივრების მართვის
მექანიზმი, სადაც განსაზღვრულია დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვისა და საკონსულტაციო პროცესების წარმართვის პრინციპები, მთლიანად კომპაქტისთვის და ასევე ცალკეული პროექტებისთვის. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ ასევე შეიმუშავა იძულებით
განსახლებისა და საცხოვრებელი პირობების აღდგენის
გეგმა, იმისათვის რომ პროექტირების ეტაპზე მომხდარიყო შესაძლოდ დაზარალებული პირებისა და/ან მცირე
ბიზნესების იდენტიფიცირება და შესაბამისი კომპენსაცია.

კორპორაციის ყველა კომპაქტი ექვემდებარება საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) სტანდარტების
მოთხოვნებს გარემოს დაცვისა და სოციალური მდგრადობის კუთხით. სტანდარტების მიზანია გარემოზე, ადგილობრივ თემებზე და თანამშრომლებზე ნებისმიერი უარყოფითი გავლენის თავიდან არიდება, ხოლო როდესაც
თავიდან არიდება შეუძლებელია მისი შემცირება, და თუ
ზემოქმედება მაინც რჩება, უნდა მოხდეს ზარალის კომპენსაცია.

ყველა კონკრეტული პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების დოკუმენტების შემუშავება მოხდა
IFC-ის სტანდარტების მოთხოვნებისა და ESMS-ში განსაზღვრული ძირითადი პრინციპების დაცვით.

კომპაქტის ყველა პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული გარემოს დაცვითი და სოციალური რისკების,
ზემოქმედების მართვისა და IFC-ის სტანდარტების მოთხოვნების შესრულების მიზნით, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ შეიმუშავა გარემოსა და სოციალური საკითხების მართვის სისტემა (ESMS).

სარეაბილიტაციო თუ სამშენებლო საქმიანობის დაწყებამდე ფონდის მიერ დაქირავებულმა საპროექტო კომპანიებმა შეიმუშავეს გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების მართვის გეგმები და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დოკუმენტები. წინა სატენდერო შეხვედრებისას
სამშენებლო კომპანიებს ეცნობათ პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური მოთხოვნების შესახებ, ხოლო
კომპანიების შერჩევისა და კონტრაქტის დადების შემდგომ ჩაუტარდათ ტრენინგი გარემოს დაცვის, შრომის
უსაფრთხოებისა და სოციალური საკითხების შესახებ.

ESMS-ის მიზანი იყო რეაბილიტაციისა და სამშენებლო
სამუშაოების განხორციელების დროს შესაძლო გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების გამოვლენა და
პროექტებისთვის სპეციალური გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დოკუმენტების შემუშავებაში დახმარების გაწევა.

კონტრაქტის მოთხოვნების შესრულების მიზნით, სამშენებლო კონტრაქტორები ვალდებულნი იყვნენ დაექირავებინათ გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კვალიფიციური სპეციალისტები, შე-

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ შეიმუშავა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობისა და კონ-

სამშენებლო
მოედნების რეგულარული მონიტორინგი
სტანდარტების უზრუნველსაყოფად

04
03

100-მდე ტრენინგი შრომის

გარემოსდაცვითი
მართვის დოკუმენტაციის შემუშავება
და მათი განხორციელება

fondma TiToeuli
infrastruqturuli
proeqtisTvis
uzrunvelyo:

01
02

უსაფრთხოების
და გარემოს დაცვის
საკითხებზე სამშე-

300-მდე

ნებლო კომპანიების

შეხვედრა პროექ-

ხელმძღვანელობის

ტების განხორციელე-

და სამშენებლო

ბის სხვადასხვა ეტაპზე

ობიექტებზე დასაქმებუ-

ადგილობრივ თემთან და სხვა

ლი პერსონალისთვის

დაინტერესებულ მხარეებთან
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ემუშავებინათ ადგილის შესაბამისი გარემოსდაცვითი,
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დოკუმენტაცია, ჩაეტარებინათ ტრენინგები და თანამშრომლებისთვის მიეწოდებინა შესაბამისი პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა, მოეხდინათ სამშენებლო ადგილის ორგანიზება და ზედამხედველი კომპანიისთვის მიეწოდებინათ რეგულარული ანგარიშები.
კონტრაქტის ზოგადი მოთხოვნების დაკმაყოფილების
მიზნით, პროექტებისთვის შემუშავდა ნარჩენების მართვის
გეგმა (WMP). WMP წარმოადგენდა ზოგად სახელმძღვანელოს სახიფათო და არა სახიფათო ნარჩენების შეგროვების, დროებითი შენახვის, ტრანსპორტირების და საბოლოო განთავსების შესახებ.
ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის
შემუშავების ფაზაზე მოხდა თითოეული სარეაბილიტაციო
სკოლის მდგომარეობის შეფასება. შეფასების შედეგების
საფუძველზე თითოეული ადგილისთვის საპროექტო საკონსულტაციო კომპანიების მიერ შემუშავდა ნარჩენების
მართვის კონკრეტული გეგმა. სამშენებლო კომპანიებისთვის სავალდებულო იყო ნარჩენების მართვის დოკუმენტაციით განსაზღვრული ინსტრუქციების დაცვა.
ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის
განხორციელებისას შემუშავებულ იქნა დაინტერესებულ
მხარეთა ჩართულობის გეგმა და შესაბამისი მექანიზმი.
მექანიზმის მიზანი იყო სკოლებში დაინტერესებულ მხარეთა კომიტეტების შექმნა და რეგულარული შეხვედრების
ორგანიზება სკოლების წარმომადგენლებისა და ადგილობრივი თემების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად
პროექტის განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე: წინა საპროექტო ფაზა, საპროექტო ფაზა, სკოლების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ფაზა, მოვლა-პატრონობის ფაზა. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის პროცესში
მოხდა სკოლების რეაბილიტაციის გეგმის პროექტების
განხილვა და საჭირო ცვლილებების განხორციელება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მოხდა სარეაბილიტაციო პროცესის შედეგების განხილვა.
სკოლებში სადაც საჭირო იყო მცირე ბიზნესების ფიზიკური
განსახლება/გადაყვანა (ბუფეტები, დამატებითი კლასები), შემუშავებულ იქნა განსახლების გეგმები შესაბამისი
კალკულაციებით. მოხდა დაზარალებული პირების კომპენსაცია.

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ
უზრუნველყო შესაბამისი გარემოსდაცვითი და სოციალური
დოკუმენტაციის შემუშავება კომპაქტის თითოეული
პროექტისთვის, ჩაატარა ასამდე ტრენინგ-სესია
სამშენებლო კონტრაქტორებისთვის და მუშახელისთვის,
მოაწყო სამასამდე შეხვედრა დაინტერესებულ
მხარეებთან და უზრუნველყო სამშენებლო ადგილებზე
გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
პრინციპების რეგულარული დაცვა.
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ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს შესყიდვები ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის 2012
წლის 24 მაისის განკარგულება N968-ის მიხედვით. განკარგულება ადგენს, რომ კომპაქტის ფარგლებში განხორციელებული ყველა შესყიდვა უნდა მოხდეს MCC-ის შესყიდვების სახელმძღვანელოში მოცემული პრინციპების, წესებისა და
პროცედურების შესაბამისად, რომელიც დროდადრო ექვემდებარება განახლებას და ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე
https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ გააფორმა 160 კონტრაქტი, რომელთაგან 2019 წლის მაისის მდგომარეობით 60 მიმდინარეა, ხოლო 100 დასრულებულია. შესრულებული შესყიდვები მოიცავდა როგორც საკონსულტაციო და არასაკონსულტაციო მომსახურებას, ისე საქონლის მიწოდებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. აქტიური კონტრაქტების დაახლოებით ნახევარი ეხება საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას პროექტის ფარგლებში. ხოლო, დანარჩენი კონტრაქტები ეხება ფისკალური აგენტისა და აუდიტის
მომსახურებას, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს, პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ მართვას, საერთაშორისო (ABET) აკრედიტაციისთვის მზაობის შეფასების მომსახურებას, მონაცემთა შეგროვებისა და შეფასების მომსახურებას, ასევე სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობას, მოვლა-პატრონობის, სკოლების სამეცნიერო ლაბორატორიების ავეჯის, აღჭურვილობის, მასალებისა და სხვადასხვა საქონლის შესყიდვას.
2015 და 2017 წლებში, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ ჩაატარა არაერთი კონფერენცია და შეხვედრა შესყიდვების თაობაზე, მათ შორის ორი კონფერენცია „ბიზნესის კეთება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსთან - შესყიდვების რეგულაციები და დაგეგმილი ტენდერები“, რომლის მეშვეობითაც მოახდინა კომპანიების ინფორმირება სამომავლო შესყიდვებისა და პროცედურების შესახებ. ამასთანავე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ ჩაატარა კონფერენციები თითოეული შესყიდვისთვის, სადაც კომპანიებს ჰქონდათ კითხვების დასმის და
შესყიდვების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს შესყიდვები ფართოდ იქნა გავრცელებული ადგილობრივ და საერთაშორისო პლატფორმებზე, როგორიცაა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების ბიზნესი (UNDB),
dgMarket, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, tenders.ge, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს ვებგვერდი და jobs.ge

2017 წელს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მიერ განხორციელებული ტენდერების
გამო, საქართველო დასახელდა
პირველ 5 ქვეყანას შორის,
რომელმაც UNDB-ის
პლატფორმაზე გამოაქვეყნა
შესყიდვების ყველაზე
დიდი რაოდენობა
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ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მთავრობასთან, ბიზნესთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ამოცანას წარმოადგენდა კორპორაციის მეორე კომპაქტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიუკერძოვებლად მიწოდება ძირითადი დაინტერესებული მხარეებისა
და ფართო აუდიტორიისთვის. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ მიღებული ინტეგრირებული საკომუნიკაციო მიდგომა მოიცავდა შეხვედრებს მედიის წარმომადგენლებთან, სწრაფ და ღია კომუნიკაციას
საკვანძო ბენეფიციარებთან სხვადასხვა არხების საშუალებით, რაც შესაბამისად ხელს უწყობდა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას ქართველი ხალხის, ამერიკელი გადასახადების გადამხდელების და აშშ-სა და საქართველოს მთავრობების წინაშე.

რებული ბენეფიციარებთან, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორთან ორმხრივი კომუნიკაცია.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს ერთერთი მთავარი მიზანი იყო საბუნებისმეტყველო-საინჟინრო დარგების შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ახალგაზრდებში მაღალი ხარისხის STEM განათლების ფლობის აუცილებლობის პოპულარიზაცია და საბჭოთა მემკვიდრეობის შედეგად შემორჩენილი პროფესიული განათლების იმიჯის რეაბილიტაცია. ამასთანავე, ფონდის
ბენეფიციარებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრებისა და კონსულტაციების შემდეგ, ნათელი გახდა,
რომ კომპაქტს უნდა შეევსო საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, დამსაქმებლებსა და სტუდენტებს შორის არსებული საკომუნიკაციო ნაპრალი.

კომუნიკაციების ტრადიციული არხებისა და მედიის გარდა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ
შექმნა დაინტერესებულ მხარეთა კომიტეტი, რომელიც
დაკომპლექტდა საჯარო და კერძო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით. კომიტეტის წევრებმა მნიშვნელოვანი
რჩევები მიაწოდეს ფონდს, კერძო სექტორთან პარტნიორობის შექმნის კუთხით. საერთო ღირებულების პრინციპებზე დაყრდნობით, ფონდმა მნიშვნელოვან წარმატებას
მიაღწია კერძო სექტორის საგანმანათლებლო პროექტებსა და აქტივობებში ჩართვის კუთხით.

შესაბამისად, ინტეგრირებული საკომუნიკაციო მიდგომის
საშუალებით, საქართველოს მთავრობისა და საქართველოში აშშ-ის მისიის წარმომადგენლების მხარდაჭერით,
ეს მიზანი წარმატებით იქნა მიღწეული და ამჟამად კომპაქტის პროექტებს გააჩნია პარტნიორი კომპანიების, ბიზნესების, ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. რაც
ყველაზე მნიშვნელოვანია, საბუნებისმეტყველო-საინჟინრო დარგების მიმართ დამოკიდებულება დადებითად შეიცვალა და მოხდა ამ დარგების იმიჯის გაუმჯობესება.

MCC-ის კოლეგებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, კომპაქტმა შეიმუშავა კერძო სექტორის ჩართულობის სახელმძღვანელო, აგრეთვე პარტნიორობის დამყარების ღია
საპროცესო პროცედურები, რაც საშუალებას მისცემდა
ყველა დაინტერესებულ მხარეს ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე დაამყაროს თანამშრომლობა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსთან, კომპაქტის მიერ დაფინანსებული პროექტების მდგრადობის
უზრუნველყოფის მიზნით.

პარტნიორობა
ადამიანური კაპიტალის გაძლიერების, აშშ-ის კორპორაციის პროექტების ბენეფიციარების მხარდაჭერისა და
პარტნიორობების ფორმალიზების მიზნით, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ ინიცირება გაუკეთა და გააფორმა ურთიერთგაგების მემორანდუმები
კერძო და საჯარო ორგანიზაციებთან. აღნიშნული პარტნიორობის მიზანია STEM განათლების ხელშეწყობა და
მისი ხარისხის გაუმჯობესება, უფრო კონკრეტულად კი
კერძო და საჯარო სექტორებში მომუშავე კომპანიების

საზოგადოებასთან აქტიური ურთიერთობების მეშვეობით,
კომპაქტის წარმატება და მიღწევები ფართოდ იქნა გაზია-

საერთო ღირებულების პრინციპებზე
დაყრდნობით, ფონდმა მნიშვნელოვან
წარმატებას მიაღწია კერძო სექტორის
საგანმანათლებლო პროექტებსა და
აქტივობებში ჩართვის კუთხით.
საბუნებისმეტყველო-საინჟინრო დარგების
მიმართ დამოკიდებულება დადებითად შეიცვალა
და მოხდა ამ დარგების იმიჯის გაუმჯობესება.
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მიერ ფონდის ბენეფიციართა, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების სტიპენდიებით დაფინანსების, სტაჟირების, დასაქმებისა და სხვა შესაძლებლობების შექმნა.
განხორციელებული პროექტების მდგრადობისა და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდისთვის, რათა საქართველოს მოქალაქეებმა შეძლონ ამერიკის შეერთებული
შტატების მთავრობისა და ამერიკელი ხალხის დახმარების მიღება და რესურსებზე თანაბარი წვდომის ქონა. კერძო და საჯარო სექტორის მონაწილეობა საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში ხელს უწყობს ეფექტური,
გრძელვადიანი პარტნიორობის შექმნას და ასევე აძლევს კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსებზე წვდომას.
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ასევე ფონდის მიერ დაფინანსებული პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების სტუდენტები ფლობენ უნიკალურ შესაძლებლობებს მონაწილეობა მიიღონ თანამშრომლობის მემორანდუმით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში. მათ აქვთ წვდომა დამატებით ფინანსურ რესურსებზე, რათა დააფინანსონ
საკუთარი სწავლა, მომავალში დასაქმების უზრუნველსაყოფად.
2014-2019 წლებში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ დაიწყო თანამშრომლობა
საქართველოში მოქმედ წამყვან ორგანიზაციებთან და ხელი მოაწერა შემდეგ ურთიერთგაგების
მემორანდუმებს:
ორგანიზაციის დასახელება:
სს სინერჯი კაპიტალი

www.synergy.ge
ხელმოწერის თარიღი: 25.06.2019

ორგანიზაციის დასახელება:
კორპორაცია “ფოთის საზღვაო ნავსადგური”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი კოლეჯები ფაზისი, სპექტრი, თეთნულდი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია და საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

მემორანდუმის მიზანი:
მემორანდუმის მიზანია მხარეთა მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა ადამიანური
კაპიტალის განვითარებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკურ
ზრდას.
მემორანდუმი ითვალისწინებს კადრების გადამზადებას სტაჟირების, პრაქტიკის გავლის გზით; ამ მხრივ, საჯარო-კერძო სექტორთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას. ასევე, SDSU-ს და სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს მიერ დაფინანსებულ პროფესიული განათლების პროგრამებზე საქართველოში ჩარიცხული სტუდენტების მოკლევადიანი სტაჟირების უზრუნველყოფას; მემორანდუმი მიზნად ისახავს განავითაროს ადამიანური კაპიტალი STEM დარგებში.
მემორანდუმის მიზანი:
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად ადამიანური რესურსების განვითარება
პროფესიული განათლების ხარისხის ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის გზით;
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა პრაქტიკული სწავლებისა და
სტაჟირების პროგრამების შეთავაზებით; პროფესიული განათლების პროგრამებში ქალების ჩართვა, განსაკუთრებით ტექნიკური პროფესიული განათლების პროგრამებში: საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი, მეამწე, შემდუღებელი,
ინჟინერ მექანიკოსი, მაღალი ძაბვის ელექტრიკოსი, შრომის უსაფრთხოებისა და
გარემოს დაცვის ტექნოლოგიების სპეციალისტი

ხელმოწერის თარიღი: 05.04.2019

ორგანიზაციის დასახელება:
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

www.tbsakrebulo.gov.ge
ხელმოწერის თარიღი: 24.04.2019

მემორანდუმის მიზანი:
მემორანდუმი ითვალისწინებს SDSU-სთან თანამშრომლობას საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტების და სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს
(MCA-Georgia) მიერ დაფინანსებულ პროფესიული განათლების პროგრამების მონაწილე სტუდენტების მიერ საკრებულოში სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლის მიზნით;
აგრეთვე მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილია STEM-ის სფეროების პოპულარიზაცია, კადრების მომზადების მიზნით თანამშრომლობის გაღრმავება და ერთობლივი
ღონისძიებების განხორციელება.

მემორანდუმის მიზანი:
ადამიანური კაპიტალის განვითარება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის
საქართველოს პარლამენტი
მიზნით.
მემორანდუმი ითვალისწინებს SDSU-საქართველოსთან თანამშრომლობას, როwww.parliament.ge
მელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს გაიარონ სტაჟირება და პრაქტიკული
ტრენინგები საქართველოს პარლამენტში. ასევე, STEM-ის სფეროების პოპულახელმოწერის თარიღი: 24.10.2018 რიზაციას, თანამშრომლობის გაღრმავებას და ერთობლივი საქმიანობის ორგანიზებას და განხორციელებას.

ორგანიზაციის დასახელება:

ორგანიზაციის დასახელება:
გუდავაძე-პატარკაციშვილის
ფონდი

www.gpf.ge
ხელმოწერის თარიღი: 19.07.2018

მემორანდუმის მიზანი:
ხელი შეუწყოს ადამიანური კაპიტალის განვითარებას და საქართველოს ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას.
მემორანდუმის აქტივობები გულისხმობს: SDSU-საქართველოსა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მხარდაჭერას; სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების დაფინანსება; პროფესიული განათლების ყოველწლიური
კონფერენციის დაფინანსებას
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მემორანდუმის მიზანი:

ორგანიზაციის დასახელება:

დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა, ბიზნესში დასაქმებული
ქალების გაძლიერება, მომავალი კარიერული ზრდის ხელშეწყობა რაც, თავის მხრივ, გააძლიერებს კერძო სექტორის ეფექტურობას და ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ეკონომიკური კეთილდღეობის შექმნას.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო და ქალები
მომავლისათვის 2019 წლიდან ერთობლივად ახორციელებენ
კონკურსს "ბიზნესი გენდერული თანასწორობისათვის”.

ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია
“ქალები მომავლისთვის”

www.womenfortomorrow.org
ხელმოწერის თარიღი: 15.06.2018

ორგანიზაციის დასახელება:
სს “ანაკლია სითი”, შპს “ანაკლიის
განვითარების კონსორციუმი”

ხელმოწერის თარიღი: 01.06.2018

მემორანდუმის მიზანი:
თანამშრომელთა მომზადება შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სტაჟირებისა და პრაქტიკული ტრენინგების მეშვეობით; საჯარო - კერძო სექტორებს
შორის თანამშრომლობის გაღრმავება; ერთობლივი აქტივობების განხორციელება.
მემორანდუმის ფარგლებში მოხდება მოკლევადიანი სტაჟირებების ორგანიზება
SDSU-საქართველოში ჩარიცხული სტუდენტებისა და ფონდის მეშვეობით დაფინანსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის.
მემორანდუმის მიზანია ასევე STEM-ის პოპულარიზაცია და მომზადებული პერსონალის დასაქმების ხელშეწყობა ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად.
მემორანდუმის მიზანი:

ორგანიზაციის დასახელება:
საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრი

www.iec.gov.ge

საგანმანათლებლო და აკადემიური თანამშრომლობისათვის
საფუძველის შექმნა, ასევე საერთაშორისო განათლების
ცენტრს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა
და სან დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

ხელმოწერის თარიღი: 04.05.2018

ორგანიზაციის დასახელება:
შპს სოკარგაზი

www.socar.ge
ხელმოწერის თარიღი: 15.12.2017

ორგანიზაციის დასახელება:
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

www.gwp.ge
ხელმოწერის თარიღი: 13.10.2017

მემორანდუმის მიზანი:
ადამიანური კაპიტალის განვითარების გზით ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის
ხელშეწყობა; პერსონალის მომზადება შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სტაჟირებისა და პრაქტიკული ტრენინგის მეშვეობით.
პერსონალის მომზადების მიზნით, მემორანდუმი ისწრაფვის გააღრმავოს
თანამშრომლობა საჯარო და კერძო სექტორებთან და მოახდინოს ერთობლივი აქტივობების ორგანიზება. მისი ერთ-ერთი მიზანია კომპანიის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულში მოკლევადიანი სტაჟირების უზრუნველყოფა
SDSU საქართველოს საბაკალავრო პროგრამებისა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის.
მემორანდუმის მიზანი:
ადამიანური კაპიტალის განვითარების გზით ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის
ხელშეწობა; პერსონალის მომზადება დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სტაჟირებისა და პრაქტიკული ტრენინგის მეშვეობით.
პერსონალის მომზადების მიზნით, მემორანდუმი ისწრაფვის გააღრმავოს
თანამშრომლობა საჯარო და კერძო სექტორებთან და მოახდინოს ერთობლივი აქტივობების ორგანიზება. მისი ერთ-ერთი მიზანია კომპანიის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულში მოკლევადიანი სტაჟირების უზრუნველყოფა
SDSU საქართველოს საბაკალავრო პროგრამებისა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის.

ორგანიზაციის დასახელება:
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო (საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო)

www.msy.gov.ge
ხელმოწერის თარიღი: 03.04.2017

მემორანდუმის მიზანი:
ახალგაზრდების ტრენინგების ორგანიზებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარების კუთხით თანამშრომლობის გაძლიერება. იგი მიზნად ისახავს ახალგაზრდულ ბანაკებსა და სხვა
ღონისძიებებზე ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ განხორციელებული პროექტების შესახებ ლექციებისა და პრეზენტაციების ორგანიზების დაფინანსებას, რომელიც
ხელს შეუწყობს STEM-ისა და SDSU-ს ამერიკული საბაკალავრო პროგრამების რეკლამირებას და ახალგაზრდებში შრომის
ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაციას.
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ორგანიზაციის დასახელება:
სსიპ საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო ფონდი

www.investingeorgia.org
ხელმოწერის თარიღი: 05.12.2016

მემორანდუმის მიზანი:
STEM-ის სფეროებში კადრების მომზადება პოტენციურ ინვესტორთა მოთხოვნების შესაბამისად და პერსონალის გადამზადება სტაჟირებისა და პრაქტიკული ტრენინგების მეშვეობით, ერთობლივი აქტივობების, მათ შორის
ბიზნეს ფორუმებისა და კონფერენციების განხორციელება.
მემორანდუმი ითვალისწინებს STEM-ის სფეროების პოპულარიზაციას და
ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დასაქმების ხელშეწყობას. გარდა ამისა,
ინვესტორები მიიღებენ ინფორმაციას საქართველოში STEM ინდუსტრიის
მოთხოვნების შესახებ და უმაღლესი განათლების პროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებული ადამიანური რესურსების შესახებ.

ორგანიზაციის დასახელება:
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
(საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო), შპს "საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემა", შპს
"ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი",
შპს "ენერგოტრანსი", შპს "საქართველოს
ნავთობისა და გაზის კორპორაცია", შპს "ენერგოპრო ჯორჯია"

www.energy.gov.ge

მემორანდუმის მიზანი:
განავითაროს ადამიანური კაპიტალი STEM დარგებში და გადაამზადოს პერსონალი ენერგეტიკის სფეროში შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სტაჟირებისა და პრაქტიკული
ტრენინგების მეშვეობით.
მემორანდუმი ითვალისწინებს კერძო სექტორთან ურთიერთობების გაღრმავებას, ერთობლივი აქტივობების განხორციელებას, STEM-ის სფეროების პოპულარიზაციას და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გადამზადებული პერსონალის
მომავალ დასაქმებას.

ხელმოწერის თარიღი: 10.01.2016

ორგანიზაციის დასახელება:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

www.georgia.unwomen.org

ხელმოწერის თარიღი: 20.11.2015

მემორანდუმის მიზანი:
გააღრმავოს თანამშრომლობა ქალებისა და გოგონების გაძლიერების მიზნით, რათა ხელი შეუწყოს STEM-ის საგანმანათლებლო პროგრამებში მათ მონაწილეობას და ქალ სტუდენტთა რაოდენობის გაზრდას.
მემორანდუმი გულისხმობს გენდერული თანასწორობის საკითხების შესახებ პროფესიული განათლების დაწესებულებების ინფორმირებას, მათთვის შესაბამისი სასწავლო მასალების
მიწოდებას, გაეროს ქალთა გაძლიერების პრინციპების გავრცელებას პროფესიული განათლების დაწესებულებებსა და მათ
ბიზნეს პარტნიორებს შორის.

ფონდმა 10-ზე მეტ
ორგანიზაციასთან გააფორმა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი
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ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ ორგანიზებული ძირითადი ღონისძიებები:
2019-05-24

1 800 სკოლის დირექტორს სერტიფიკატი გადაეცა - „ლიდერობის აკადემია“ დასრულდა

2019-05-21

პრემიერ მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ქუთაისის ახლადრეაბილიტირებული 33-ე საჯარო სკოლა დაათვალიერა

2019-05-16

პროფესიული განათლების 2019 წლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსი გამოცხადდა

2019-05-16

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო აცხადებს კამპანიას #მოვუაროთსკოლას

2019-04-24

თბილისის საკრებულოს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს და სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა და მოეწყო შეხვედრა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან

2019-04-15

საქართველოს დელეგაცია სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ადელა დე ლა ტორეს
ინაუგურაციის ცერემონიას დაესწრო

2019-04-05

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის ,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა“ მემორანდუმები გააფორმა

2019-03-29

ქართველი გამომგონებლები NASA-ში მიემგზავრებიან - ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებული გამოვლინდა

2019-03-13

,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა“ გენდერული თანასწორობის მხარდამჭერი კომპანიები დააჯილდოვა

2019-03-07

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა და გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდმა საგანმანათლებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა გამართა

2019-03-05

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა და გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდმა საგანმანათლებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა გამართა

2019-02-28

ქუთაისში ,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის“ მიერ რეაბილიტირებული ორი სკოლა გაიხსნა

2019-02-21

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა პროფესიულ განათლებაში

2019-01-30

“ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის” - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი კონკურსს აცხადებს

2019-01-22

ზესტაფონის სრულად რეაბილიტირებული მეექვსე და მეშვიდე საჯარო სკოლები ოფიციალურად გაიხსნა

2019-01-14

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ ინიცირებული საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროექტი

2018-12-24

მოკლე გზა დასაქმებისკენ - „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის“ დაფინანსებით, 2 ახალი პროექტი განხორციელდა

2018-12-08

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა საქართველოში კარიერული განვითარების ცენტრის გახსნის და
სტუდენტების დაჯილდოების ოფიციალურ ცერემონიას უმასპინძლა

2018-12-06

სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის - „განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება“
პრეზენტაცია გაიმართა

2018-11-26

პრემიერ-მინისტრი სრულად რეაბილიტირებულ თელავის მე-9 საჯარო სკოლას ეწვია

2018-11-20

წლის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი გამოცხადდა

2018-11-12

2018 წლის პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს ფინალისტების ვინაობა ცნობილია

2018-11-07

პროფესიული განათლების მიღება უახლესი ტექნოლოგიებით იქნება შესაძლებელი

2018-11-05

პროფესიული განათლების კვირეული საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა

2018-10-24

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს, საქართველოს პარლამენტსა და აშშ-ის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა

2018-10-24

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ორგანიზებითა და თამარ ტალიაშვილის ინიციატივით თბილისის საკრებულოში დონორ ორგანიზაციებთან შეხვედრა გაიმართა

2018-09-25

მამუკა ბახტაძე ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა

2018-09-24

სკოლის დირექტორებისთვის “სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენცია“ გაიმართა

2018-09-21

2018 წელს მოსწავლეებმა ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის მეშვეობით 28 საჯარო სკოლის განახლებულ გარემოში დაიწყეს სწავლა

2018-09-21

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახალ სასწავლო წელს 230 პირველკურსელი მიიღო

2018-08-27

გოგონების საერთაშორისო ბანაკის „ქალები მეცნიერებაში“ დახურვის ცერემონია გაიმართა

2018-08-24

საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტი
სინტია ჰუგერი იმყოფებოდა

2018-08-23

აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცე პრეზიდენტმა სინტია ჰუგერმა სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი მოინახულა

2018-08-22

აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტი სინტია ჰუგერი საქართველოს პრემიერს
მამუკა ბახტაძეს შეხვდა

2018-08-15

წელს პირველად საქართველო გაეროს ფონდის საერთაშორისო ბანაკის „WiSci Girls STEAM Camp” - „ქალები
მეცნიერებაში“ მასპინძელი ქვეყანაა

2018-07-27

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ დასავლეთ საქართველოს სკოლებში 15 მილიონი აშშ დოლარის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს
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2018-06-29

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში წელს ჩარიცხულ ათ წარჩინებულ სტუდენტს
გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდი დააფინანსებს

2018-06-19

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ ქუთაისში რვა საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

2018-06-15

აშშ-ის მთავრობა საქართველოში პროფესიული განათლების მიმზიდველობის გაზრდის
მიზნით ახალ პროექტებს დააფინანსებს

2018-06-12

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ-საქართველოსა და ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია „ქალები
მომავლისთვის“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2018-06-11

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა პროფესიულ განათლებაში გენდერულ და თანასწორობის
საკითხებზე შეხვედრა გამართა

2018-06-05

მასწავლებლებისთვის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების მიდგომებზე კონფერენცია გაიმართა

2018-06-01

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს, სან დიეგოს სახელწიფო უნივერსიტეტს,
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმსა და ანაკლია სითის შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი დასავლეთ საქართველოში 30 საჯარო სკოლის სრულ რეაბილიტაციას იწყებს

2018-05-18
2018-05-10

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო აცხადებს კამპანიას #მოვუაროთსკოლას

2018-05-08

კონკურსი „პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო 2018“ გამოცხადდა

2018-05-05

სახელმწიფო და საერთაშორისო შეფასება: სასკოლო განათლების ძირითადი გამოწვევები

2018-05-04

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და განათლების საერთაშორისო ცენტრს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2018-04-27

ტექნიკური დახმარება პროფესიული განათლების გაძლიერებისთვის

2018-04-20

კარტიკამში სრულად რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა გაიხსნა

2018-04-13

ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებული გუნდი გამოვლინდა

2018-03-29

აშშ-ის მთავრობა საქართველოში პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და
დამსაქმებლებს შორის თანამშრომლობის დაფინანსებას აგრძელებს

2018-03-21

კონკურსის „ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის“ გამარჯვებულების დაჯილდოება

2018-03-07

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი აღნიშნავს ქალთა ისტორიულ თვეს დოკუმენტური
ფილმების ჩვენებით

2018-03-06

პირველად საქართველოში მასწავლებლები პროფესიულ განვითარებას ელექტრონულ
რეჟიმში შეძლებენ მუშაობას

2018-03-01

მცირე საგრანტო კონკურსის III რაუნდი გამოცხადდა

2018-02-07

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის $68 მლნ. გრანტი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის
„სკოლის მართვისა და ლიდერობის“ კონფერენციაზე მომხსენებელთა რეგისტრაცია
ცხადდება
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა (SDSU) და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ახალი კორპუსის კარკასის მშენებლობა დასრულდა

2018-02-06
2018-01-30
2018-01-22

კონკურსი „ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის“ გამოცხადდა

2018-01-12

გუდაურში სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის პირველი საწვრთნელი ცენტრი გაიხსნა

2017-12-24

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ფოტო გამოფენა „საქართველოს ტექნოლოგიური
მემკვიდრეობა“ გაიხსნა
„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის“ მიერ რეაბილიტირებული ახალციხის N1 საჯარო სკოლა
გაიხსნა
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა და ხიდისთავის საჯარო სკოლის
ერთობლივი ღონისძიება მიეძღვნა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ აქტივიზმის
16 დღიან კამპანიას

2017-12-13
2017-12-12
2017-12-01

2017– 2018 წლის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი გამოცხადდა

2017-11-01

პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

2017-10-31

„პროფესიები მომავლისთვის” - პროფესიული განათლების ყოველწლიური საერთაშორისო
კონფერენცია მიმდინარეობს

2017-10-31

პროფესიული განათლების 45 ახალი პროგრამის საჯარო გამოფენა გაიხსნა

2017-10-20

ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტი ხელს უწყობს თანასწორობას სასწავლო გარემოში

2017-10-13

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გოგოების
საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიება გამართა
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2017-10-04

საგანმანათლებლო შეფასების საერთაშორისო ასოციაციის 43-ე წლიური კონფერენციის
მასპინძელი ქვეყანა საქართველოა

2017-09-29

პირველად საქართველოში STEM საგანმანათლებლო პროგრამები საერთაშორისო
აკრედიტაციას მიიღებენ
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო
ფესტივალში ღებულობს მონაწილეობას

2017-09-27
2017-09-25

ამერიკის ელჩმა საქართველოში და განათლების მინისტრის მოადგილემ ონის ახლად
რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა საზეიმოდ გახსნეს

2017-09-18

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა 2016-2017 წლებში დაასრულა 30 საჯარო სკოლის სრული
რეაბილიტაცია და აღჭურვა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით

2017-09-15

საქართველოში პირველად პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს კონკურსი გამოცხადდა

2017-09-12

თბილისის მერი სან დიეგოს დელეგაციის წევრებს შეხვდა

2017-09-10

სკოლის დირექტორებისთვის სკოლის მართვისა და ლიდერობის ორდღიანი კონფერენცია ჩატარდა

2017-09-04

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა მომავლის ბანაკში საინფორმაციო შეხვედრები გამართა

2017-08-10

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის გრანტით თანამედროვე ავიატორები მომზადდებიან

2017-07-07

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა ოყურეშისა და ონის საჯარო სკოლების სრული
რეაბილიტაცია დაასრულა

2017-07-06

გრძელდება მასწავლებლების ინფორმირება თანასწორი სასწავლო გარემოს შექმნის საკითხებზე

2017-07-05

საჯარო-კერძო პარტნიორობის მაგალითი - საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრი
2017 წლის შემოდგომიდან დაიწყებს პროფესიულ პროგრამებზე სტუდენტების მიღებას

2017-06-21

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კომპაქტის ფარგლებში მიმდინარე პროექტებს გაეცნო

2017-06-21

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების
სამინსიტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2017-06-20

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები GMP Pharmaceuticals ესტუმრნენ

2017-06-13

ჰაკათონი რაგბისთვის

2017-06-05

აშშ-ის ელჩმა საქართველოში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექვსი სტუდენტი
სტიპენდიით დააჯილდოვა

2017-05-18

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრის“ მიერ ორგანიზებულ
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო

2017-05-11

მოსწავლეები სენაკიდან NASA-ს კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტში

2017-04-26

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს კუთხე გაიხსნა

2017-04-24

სან დიეგოში საქართველოს დღეები გაიხსნა

2017-04-23

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსის II რაუნდის გამარჯვებულები დააჯილდოვა

2017-04-11

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა

2017-04-03

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტროსა და საქართველოში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ჯილდო „ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის“ სამ
კომპანიას გადაეცა

2017-03-09
2017-02-17

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის საქმიანობის გაცნობა გლდანი - ნაძალადევის რაიონის
სკოლის მოსწავლეებისთვის

2017-02-07

საქართველოში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახალი საბაკალავრო პროგრამების
პრეზენტაცია გამართა

2017-01-31

კონკურსი „ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის“

2017-01-17

საინფორმაციო შეხვედრა პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის
ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსის II რაუნდის შესახებ

2017-01-11

სკოლების მოვლა-პატრონობის ახალი სისტემა ყველა ახალაშენებულ და ახალგარემონტებულ სკოლაში

2016-12-19

საქართველოში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა (SDSU) და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახალი შენობის პროექტის და საბაკალავრო პროგრამების პრეზენტაცია გამართეს

2016-12-06

ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის შესახებ განათლებაში

2016-12-05

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს
ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2016-11-18

შეხვედრების ციკლი გენდერულ თანასწორობაზე განათლებაში

2016-10-03

ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები გამოცხადდა
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2016-09-28

ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში გორის მე-5 საჯარო სკოლა გაიხსნა

2016-09-27

12 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია პროფესიული განათლების განვითარებისთვის

2016-09-17

12 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია დასრულდა

2016-08-03

VII-XII კლასის 20 000-მდე მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალი ტრენინგ-მოდულები
შემუშავდა

2016-07-18

საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის განვითრებისთვის“

2016-07-07

ათასწლეულის გამოწვევის პროექტების ბენეფიციარებმა ჯონ კერის საკუთარი წარმატება გაუზიარეს

2016-06-24

ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და
ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო დარგების მნიშვნელობაზე ისაუბრა

2016-06-10

ენერგეტიკის სამინისტროს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდსა და სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტს შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გაფორმდა
გუნდის „სოლარი“ ახალგაზრდა გამომგონებლების წარმატება NASA-ში კონრადის ფონდის
ინოვაციების სამიტზე
აშშ-ის მთავრობამ პროფესიულ განათლებასა და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობის
გაძლიერებისთვის 250,000 აშშ დოლარის გრანტი გამოყო

2016-04-26
2016-04-21
2016-04-07

შეხვედრა-პრეზენტაცია სკოლების მოვლა-პატრონობის (O&M) პროგრამის შესახებ

2016-04-05

ჯენერ ედელმანი გორის მე-5 და ტინისხიდის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო

2016-04-01

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩაერთნენ პროფესიულ ქოუჩინგში

2016-03-21

მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტს ტექნიკურ დახმარებას IREX გაუწევს

2016-02-12

ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებული გუნდი “სოლარი” NASA-ში გაემგზავრება

2016-02-11

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (SDSU) საქართველოში აცხადებს აშშ-ის საბაკალავრო
პროგრამებზე სტუდენტების მიღებას და ადრეულ რეგისტრაციას

2016-02-08

საჯარო სკოლების 37 ათასზე მეტი ბენეფიციარი გაუმჯობესებულ სასწავლო გარემოს მიიღებს

2016-02-04

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია საქართველოს მომავალში ინვესტირებას განაგრძობს

2016-02-03

მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი დაიწყო

2016-02-03

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
თეთრი ბაფთის ერთობლივი კამპანია

2016-01-21

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო აცხადებს ბლოგერების შესარჩევ კონკურსს
სტუდენტებისთვის

2015-12-17

აშშ-ის მთავრობის $54 მლნ ინვესტიცია საქართველოში საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისთვის

2015-11-20

პრინსტონის უნივერსიტეტის ლექტორი საუბრობს გენდერული და სოციალური ასპექტების როლზე
ათასწლეულის გამოწვევის მეორე კომპაქტში

2015-11-20

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდსა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2015-11-19

აშშ-ის ელჩი იან კელი სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრჩეველთა საბჭოს შეხვდა

2015-10-02

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის პრეზენტაცია

2015-09-17

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი წლის სტუდენტებს შეხვდა

2015-09-10

საკონსულტაციო შეხვედრა პროფესიული განათლების მიმდინარე საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით

2015-07-22

12 მილიონი აშშ დოლარის გრანტი პროფესიული განათლების განვითარებისთვის

2015-06-08

გრძელვადიანი პარტნიორობა უმაღლესი განათლების განვითარებისთვის

2015-04-30

ტრენინგი გენდერული თანასწორობისა და სოციალური ჩართულობის საკითხებზე

2015-04-21

აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის 60 მილიონ დოლარამდე გრანტი საგანმანათლებლო
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის
ნინოწმინდის, მარნეულისა და სადახლოს ახალგაზრდები ახალ ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამებს გაეცნენ

2015-04-17
2015-02-12

აშშ-ის NASA-ს კენედის კოსმოსურ ცენტრში ახალციხის მე-6 საჯარო სკოლის და კერძო სკოლის
„მზექა“ ორი მოსწავლე საქართველოს ინოვაციური პროექტით წარმოადგენენ

მედიაში და სოციალურ ქსელში
გაშუქების მაჩვენებელი ასევე
შთამბეჭდავია

მოწონება - 14,384
გვერდის ნახვა - 47,900
პოსტზე ჩართულობა - 479,327
პოსტების მიღწევადობა - 3,069,886
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ონლაინ და ბეჭდური : 1500-ზე მეტი
TV: 500-ზე მეტი
რადიო: 100-ზე მეტი

specialuri proeqtebi
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10.1 ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო 2014 წლის სექტემბრიდან ახორციელებს ათასწლეულის ინოვაციის
კონკურსს (MIA) სკოლის მოსწავლეებისთვის აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით და NASA-ს კოსმოსურ
ცენტრთან თანამშრომლობით. კონკურსის მიზანია მოსწავლეების ინტერესისა და მოტივაციის ამაღლება ინოვაციების,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ინჟინერიის მიმართ. დღეისთვის, კონკურსში მონაწილეობა აქვს
მიღებული 1 500-მდე მოსწავლეს საქართველოს მასშტაბით. გამარჯვებული გუნდი, ყოველ წელს, მონაწილეობს NASAს კოსმოსური ცენტრის პროგრამაში, აშშ-ში.

MIA-ს მიზანია ქვეყნის მასშტაბით სამი საუკეთესო გუნდის
შერჩევა სამეცნიერო, საინჟინრო და ტექნოლოგიების
სფეროში ინოვაციური პროექტების განსახორციელებლად

2014-2019 წლებში წარმატებით განხორციელდა ხუთი კონკურსი. 2015 და 2016 წლებში გამარჯვებულმა გუნდებმა:
მულტიკლიმატიზატორმა და სოლარმა მონაწილეობა მიიღეს NASA-ს კენედის კოსმოსურ ცენტრში ჩატარებულ შეჯიბრში, ხოლო 2017-2019 წლების გამარჯვებულებმა მონაწილეობა მიიღეს ჰიუსტონის კოსმოსურ ცენტრში ჩატარებულ
შეჯიბრში.
პროექტის განხორციელების პერიოდში საჯარო და კერძო ორგანიზაციებთან შედგა მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა. საქართველოში მოქმედმა უმსხვილესმა ორგანიზაციებმა მხარი დაუჭირა ათასწლეულის ინოვაციების ჯილდოსა
და მასში მონაწილე გუნდებს მათ შორის საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ, დელტამ, ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ, "საქპატენტმა".
2014-2019 წლებში, ფონდმა კონკურსისთვის მოიძია 69,580 აშშ დოლარი იმ ქართული კომპანიებისგან, რომლებსაც მომავალ თაობაში ინვესტირების სჯერათ.
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აფხაზეთი

რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელოზემო სვანეთი

მცხეთა-მთიანეთი

იმერეთი
გურია
შიდა ქართლი
აჭარა

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

dRemde, konkursSi monawileoba miRebuli aqvs
1,500-mde moswavles saqarTvelos masStabiT

ქვემო ქართლი

პროექტის პარტნიორები
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველო
NASA-ს ჰიუსტონის კოსმოსური ცენტრი
თბილისის მერია
თბილისის საკრებულო
დელტა (სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი)
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
National Geographic საქართველო
ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია "ქალები მომავლისათვის"
ლიბერთი ბანკი
აჭარა ჯგუფი
IDS ბორჯომი
მაკდონალდსი
ისთ ფოინთი
ექსპერიმენტორიუმი
თეგეტა მოტორსი
ლეტერატო
IT აკადემია STEP
თიბისი ბანკი

2014–2019 წლებში კონკურსში მონაწილეობა მიღებული აქვს 1,286 მოსწავლეს, 363 გუნდს, საქართველოს 9 რეგიონის 309 სკოლიდან.

სქემა 5: პროექტის კატეგორიები

,

28%

21%

17%
15%

1 %
5%

67

10.2 პროექტის გამარჯვებულები
2014 – 2015
მულტიკლიმატიზატორი
პროექტი:
პროექტის აღწერილობა: მულტიკლიმატიზატორი არის ხელსაწყო ფერმერებისთვის, რომელიც ზომავს მიწის და ჰაერის ტენიანობას, მარილიანობას და ახდენს ამინდის პროგნოზირებას ლოკალურად
ირაკლი კაპანაძე, კარლო ხუციშვილი
გუნდის წევრები:
N6 საჯარო სკოლა, კერძო სკოლა მზექა, ახალციხე
სკოლები:
2015 – 2016
მზის პანელის მქკ-ის გაზრდის ინოვაციური ტექნოლოგია
პროექტი:
პროექტის აღწერილობა: პროექტის ფარგლებში შექმნილი მზის ელემენტის ინოვაციური ზედაპირი მნიშვნელოვნად
ზრდის მზის პანელის მარგი ქმედების კოეფიციენტს
ბექა მიქაძე, გიორგი მარგიანი, გიორგი ნიორაძე, ვახტანგ კონტრიძე
გუნდის წევრები:
სკოლა აია ჯესი, ახალი ლიცეუმი, თბილისი
სკოლები:
2016 – 2017
გეოლოგიური საფრთხეები
პროექტი:
პროექტის აღწერილობა: პროექტის ფარგლებში შეიქმნა შეტყობინების სისტემა მეწყერ საშიში ზონებისთვის, რომელიც სტიქიამდე რამდენიმე ხნით ადრე ინფორმაციას აწვდის პროგრამაში დარეგისტრირებულ მოსახლეობას
გვანცა ჩიქოვანი, ალექსი ტყებუჩავა, ნათია შამათავა, დეა ჩიტაია, ლიკა კოკაია
გუნდის წევრები:
წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია, სენაკი
სკოლები:
2017 – 2018
რობოტი ლაბორანტი
პროექტი:
პროექტის აღწერილობა: რობოტი ლაბორანტი არის ხელსაწყო, რომელიც სპეციალური პროგრამის საშუალებით
შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლეებს, დისტანციურად ჩაატარონ STEM ექსპერიმენტები
ანი თეთრაშვილი, ნინი ხუნძაყიშვილი, თამარ მიქელაძე
გუნდის წევრები:
მწვანე სკოლა; სკოლა აია-ჯესი, თბილისი
სკოლები:
2017 – 2018
ბარნის სმარტ ლაბირინთი
პროექტი:
პროექტის აღწერილობა: ბარნის სმარტ ლაბირინთი უზრუნველყოფს დაკვირვების და კვლევის პროცესის სრულ ავტომატიზაციას. შესაბამისად, უფრო ზუსტ მონაცემებს აწვდის ლაბორანტებს და მეცნიერებს
მარიამ გამრეკელაშვილი, გიორგი რიგიშვილი, ალექსანდრე ქაჯაია, სოფიო ჩიხლაძე,
გუნდის წევრები:
იონა იობიძე
გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია, სკოლა აია-ჯესი, თბილისი;
სკოლები:
სკოლა პროგრესი, ქუთაისი

ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი ხელს
უწყობს ახალგაზრდებში ინოვაციებისა და STEM
განათლებისადმი ინტერესის გაღვივებას
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10.3 აქცია „მოვუაროთ სკოლას“
2018 წლის მაისში, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ წარმოადგინა სკოლებზე ზრუნვის ახალი ინიციატივა ფონდის რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებისთვის საქართველოს რეგიონების მასშტაბით. აქციის მიზანია, საჯარო სკოლებში მოვლა-პატრონობის პოლიტიკის დანერგვის ხელშეწყობა და მიმართულია სკოლების მდგრადობის შენარჩუნების საუკეთესო პრაქტიკის წახალისებისკენ. პროექტის მიზანია მოსწავლეების, პედაგოგების, სკოლის ადმინისტრაციის და ადგილობრივი თემების ცნობიერების ამაღლება და სკოლის მოვლის კუთხით ერთობლივი პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვივება.
2018 წლის კამპანიამ გამოავლინა სამი საუკეთესო საჯარო სკოლა, რომელმაც შეიმუშავა და განახორციელა სკოლის
მოვლის გრძელვადიანი თანმიმდევრული გეგმა (მათ შორის, როგორც სკოლის შენობის, ისე ეზოს მოვლა-პატრონობის).

კამპანია ორ ეტაპად განხორციელდა. პირველ ეტაპზე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ რეაბილიტირებულმა სკოლებმა წარადგინეს განაცხადები სკოლების მოვლა-პატრონობის სხვადასხვა აქტივობებითა და
კონცეფციებით. მეორე ეტაპზე, სკოლებს უნდა შეესრულებინათ შემოთავაზებული გეგმები და მოეწვიათ კომიტეტები,
რომლებიც შეაფასებდნენ განხორციელებულ სამუშაოებს. გამარჯვებული სკოლების გამოვლენა და დაჯილდოება კი
მოხდა მასწავლებლების ეროვნულ კონფერენციაზე, 2018 წლის ივნისში. სკოლებზე ზრუნვის კამპანიის მეორე ტური
გამოცხადდა 2019 წლის მაისში, ფონდის მიერ რეაბილიტირებული 91-ვე საჯარო სკოლისთვის.
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ჯილდო - ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის
ქალებს დიდი წვლილი შეაქვთ ეკონომიკის განვითარებაში, მსოფლიოს მასშტაბით, როგორც ბიზნესში ისე სახლში საქმიანობის გზით. თუმცა, ქალებზე არაპროპორციულ გავლენას ახდენს სიღარიბე და დისკრიმინაცია. ხშირ შემთხვევაში ქალების სამუშაო არ არის აღიარებული. ქალთა პროფესიულ განვითარებასა და ეკონომიკურ გაძლიერებაში ინვესტირება
ხელს უწყობს გენდერულ თანასწორობას და განსაზღვრავს ეკონომიკის და წარმატებული და მდგრადი კომპანიების
ზრდას.
2016 წელს, გაეროს ქალთა გაძლიერების პრინციპების ხელშეწყობისა და ყველა სექტორში ქალთა სრულფასოვანი
მონაწილეობის წახალისების მიზნით, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან პარტნიორობით წამოიწყო ყოველწლიური კონკურსი - ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს გლობალური შეთანხმების შვიდი პრინციპიდან, ფონდმა შეარჩია მეოთხე
პრინციპი - ქალთა განათლება, სწავლება და კარიერული განვითარება, რადგან ის ყველაზე ახლოსაა ფონდის საქმიანობასთან და კომპაქტის მიზნებთან. სწორედ ამ პრინციპის დაცვა და მისი დანერგვის ინოვაციური მიდგომების შემუშავება და გავრცობა დაედო საფუძვლად კონკურსს. ბოლო ოთხი წლის მანძილზე კონკურსში 150-ზე მეტ კომპანიას აქვს
მონაწილეობა მიღებული. ფონდი ყოველწლიურად სამ გამარჯვებულ კომპანიას გამოავლენდა.
დაჯილდოების ცერემონია ყოველ წელს მარტში - ქალთა საერთაშორისო თვის საპატივსაცემოდ ტარდებოდა და ხდებოდა იმ ბიზნესების აღიარება, რომლებმაც წარმოაჩინეს პერსპექტიული პრაქტიკა ქალთა გაძლიერების და გენდერული
თანასწორობის ხელშეწყობის კუთხით, კარიერული წინსვლისა და თანაბარი შესაძლებლობების შექმნის მეშვეობით.
კომპანიების ზომისა და სექტორების გათვალისწინებით, გამარჯვებულ კომპანიებს შორის იყვნენ ბანკები, უნივერსიტეტები, სადაზღვევო და სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, სასტუმრო და სამშენებლო ინდუსტრიის კომპანიები, ღვინის
მწარმოებლები და ტექნოლოგიებისა და ენერგეტიკის კომპანიები.
ბევრი კომპანიისთვის კონკურსი "ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის" იქცა ერთგვარ კატალიზატორად ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერების პრინციპების პრაქტიკაში დანერგვისა და ჩამოყალიბებისთვის. 2019 წლიდან კონკურსის
პარტნიორია ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია "ქალები მომავლისთვის".
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მიუხედავად იმისა, რომ ქალები და გოგონები საქართველოს სამუშაო ძალის ნახევარს წარმოადგენენ, ისინი
კვლავ დგანან ბარიერების წინაშე განათლებისა და დასაქმების კუთხით, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ კარიერულ წინსვლას. "ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის" და მსგავსი კონკურსები ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებას და ქალების შესაძლებლობების აღიარებას

ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის

2019 წლის კონკურსისთვის, MCA- საქართველომ ითანამშრომლა ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციასთან "ქალები
მომავლისთვის", რომელიც მომდევნო წლებში განაგრძობს კონკურსის ჩატარებას.

2016 წლის გამარჯვებული კომპანიები - BP საქართველო, ქართული ღვინო, თიბისი ბანკი, ლივინგსტონი
2017 წლის გამარჯვებული კომპანიები

- ჯეოსელი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, დიო

2018 წლის გამარჯვებული კომპანიები - ჯი-პი-აი ჰოლდინგი, აჭარა ჯგუფი, პროფესიული მომზადების ცენტრი
2019 წლის გამარჯვებული კომპანიები - ენერგო პრო ჯორჯია, გეპრა, ლიდერი

71

11

standartebi da
saxelmZRvaneloebi

72

მეორე კომპაქტის ფარგლებში, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ საერთაშორისო და ადგილობრივ კონსულტანტებთან და საქართველოს მთავრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავდა შემდეგი სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები:
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება
1) სარეაბილიტაციო სკოლების შერჩევის კრიტერიუმები
2) ბენეფიციარი სკოლების აღჭურვა STEM ლაბორატორიებით
ანგარიში სამეცნიერო ლაბორატორიების შესახებ
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტი
სამეცნიერო ლაბორატორიების სავარაუდო ბიუჯეტი
სამეცნიერო ლაბორატორიების დანადგარების ჩამონათვალი
ქიმიური მასალების ჩამონათვალი
ლაბორატორიის მეთოდური სახელმძღვანელო ფიზიკაში
ლაბორატორიის მეთოდური სახელმძღვანელო ქიმიაში
ლაბორატორიის მეთოდური სახელმძღვანელო ბიოლოგიაში
ლაბორატორიული ტრენინგების მეთოდოლოგია
ლაბორატორიის უსაფრთხოების სასწავლო მოდულები
3) საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადების კრიტერიუმები/სატენდერო მოთხოვნები
4) საჯარო სკოლების სამშენებლო სამუშაოებისთვის კონტრაქტორების შერჩევის
კრიტერიუმები
5) საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის პროექტირების კრიტერიუმები
6) საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის სისტემის ანალიზი
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის პოლიტიკა
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის პროგრამის ჩარჩო-გეგმა
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის პროგრამის საინიციატივო
ფონდის სახელმძღვანელო
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის სტანდარტები და სახელმძღვანელოები
საჯარო სკოლების ინვენტარიზაცია
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის შეფასება
საჯარო სკოლების დარუკება
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი
1) მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა ტრენინგების სასერტიფიკატო
პროგრამა
2) ონლაინ მოდულის შემქმნელთა სასერტიფიკატო პროგრამა
3) ონლაინ რესურსები: განმავითარებელი შეფასების სახელმძღვანელო
4) სასწავლო ჯგუფების შეხვედრების სახელმძღვანელო
5) STEM-ისა და ინგლისური ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ინტენსიური სასწავლო კურსები (სასწავლო გეგმა და მოდულის სილაბუსი)
6) საჯარო სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ინტენსიური
სასწავლო კურსები (სასწავლო გეგმა და მოდულის სილაბუსი)
ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი
1) ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს ათასწლეულის ინოვაციების კონკურსი საშუალო სკოლის მოსწავლეებისთვის - კრიტერიუმები
2) განაცხადის ფორმა.
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