


საბუნებისმეტყველო საგნების, 
მათემატიკის, გეოგრაფიის და ინგლისური ენის

18 ათასამდე მასწავლებლის 
გადამზადება ამ დარგებში სწავლა-სწავლების 
ხარისხის გასაუმჯობესებლად

1.7 მილიონზე მეტი საქართველოს მოქალაქის ცხოვრება შეიცვლება უკეთესობისკენ ათასწლეულის 
გამოწვევის კომპაქტით განხორციელებული პროექტების შედეგად.  

ეროვნული და საერთაშორისო 

კვლევები განათლების 
სექტორში განათლების პროგრამების 

და პოლიტიკის დაგეგმვისათვის

საჯარო სკოლების 

რეაბილიტაცია 35 ათასზე მეტი 
მოსწავლისათვის სასწავლო გარემოს 

გაუმჯობესების მიზნით

საჯარო სკოლების 

აღჭურვა 
საბუნებისმეტყველო

ლაბორატორიებით

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და 

მოვლა-პატრონობის სისტემის 

შექმნა-დანერგვა, უკეთ მოვლილი  

საჯარო სკოლებისათვის 

ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტი საქართველოში 
ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის

2013-2019
ამოცანა: ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარება  საბუნებისმეტყველო საგნებში, მათემატიკასა და ინგლისურში

ამოცანა:
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული  და უმაღლესი განათლების დანერგვა უმუშევრობის დასაძლევად

უმაღლესი და პროფესიული განათლების სექტორში ხორციელდება:

პირველად საქართველოში 2015 წლიდან ხორციელდება 

ამერიკული ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები  
ინჟინერიასა და საბუნებისმეტყველო დარგებში, რომელსაც 

სტუდენტებს თბილისში სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი სთავაზობს.  

პარტნიორი სახელმწიფო უნივერსიტეტების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, 
თანამედროვე სამეცნიერო ლაბორატორიებით 

აღჭურვა და რეაბილიტაცია სასწავლო გარემოს 

გაუმჯობესებისათვის. 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

შესაბამისი პროფესიული 
საგანმანათლებლო 

პროგრამების დანერგვა



ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის შემცირების 
ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოში 2014-19 წლებში, 
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის 
დაფინანსებით, 140 მილიონი აშშ დოლარის მეორე 
კომპაქტი (გრანტი) ხორციელდება. 

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია (Millennium 
Challenge Corporation, MCC) აშშ-ის მთავრობის 
ეკონომიკური განვითარების სააგენტოა, რომელიც 
შეიქმნა 2004 წელს მსოფლიოში სიღარიბის დაძლევის 
მიზნით პროგრამების განსახორციელებლად. 
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას მართავს 
დირექტორთა საბჭო აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის 
თავმჯდომარეობით (www.mcc.gov).

2005 წელს საქართველომ მიიღო MCC-ის პირველი 
ხუთწლიანი კომპაქტი, გრანტი 395 მილიონი აშშ 
დოლარის საერთო ბიუჯეტით. პირველი კომპაქტის 
ფარგლებში განხორციელდა პროექტები 
ინფრასტრუქტურის, მცირე და საშუალო ბიზნესის და 
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის 
მიზნით.  

2013 წლის 26 ივლისს MCC-სა და საქართველოს 
მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე, 140 მილიონი 
აშშ დოლარის  ხელშეკრულებას (კომპაქტი). 2013 წლის 4 
ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა 
აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიცირება. კომპაქტი 
ძალაში შევიდა 2014 წლის 1 ივლისს, საქართველოს 
მხარის მიერ კომპაქტით დადგენილი წინაპირობების 
შესრულების შედეგად. 

მეორე კომპაქტის მიზანია საქართველოში სიღარიბის 
დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, ზოგადი, 
პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის 
განვითარების გზით.  საერთაშორისო და ადგილობრივმა 
კვლევებმა აჩვენა, რომ ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი 
ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი საქართველოში 
მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი კადრების 
ნაკლებობაა, განსაკუთრებით ინჟინერიისა და 
საბუნებისმეტყველო დარგებში (STEM)1.  შესაბამისად, 
მეორე კომპაქტის ძირითადი მიმართულებებია:

- ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით, 
საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების 
ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, 
მასწავლებლებისა და სკოლების  დირექტორების 
პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; საკლასო და 
ეროვნული შეფასებების განხორციელება და განათლების 
სფეროში ჩატარებული საერთაშორისო შეფასებებში 
მონაწილეობის მიღება;
- ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის 
მოთხოვნების შესაბამისი, პროფესიული განათლების 
ხელშეწყობა;
- საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების 
პროგრამების განხორციელება საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინჟინერიის დარგში 
(STEM).

MCC-ის მეორე კომპაქტს საქართველოში ახორციელებს 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო 
(MCA-Georgia).

1STEM – Science, Technology, Engineering, and Math. 

უმსხვილესი ინვესტიცია საქართველოში 
ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის

ჩვენ შესახებ
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2016 წელი 

ზოგადი განათლების კომპონენტი
მთლიანი ბიუჯეტი: 76,5 მილიონი აშშ დოლარი

მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში 
საჯარო სკოლების რეაბილიტაციას, სკოლების 
ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის და 
მოვლა-პატრონობის პროგრამის შემუშავებას, 
მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორების 
პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას, 
ადგილობრივი და სასკოლო შეფასებების 
განხორციელებას და საერთაშორისო 
შეფასებებში საქართველოს მონაწილეობის 
დაფინანსებას.

ზოგადი განათლების პროექტის 
განხორციელებაში ფონდის ძირითადი 
პარტნიორები არიან საქართველოს  
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, 
სსიპ „მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი“ და სსიპ 
„შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული 
ცენტრი“.

4

2016 წელს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა, საჯარო სკოლების 
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის ფარგლებში, 12 საჯარო სკოლის 
სრული რეაბილიტაცია განახორციელა:  ბებნისის, გორის #5, ზერტის, 
თიანეთის #1, ოკამის, საქაშეთის, სკრის, ტინისხიდის, ტყვიავის, ფხვენისის, 
ძეგვისა და ხიდისთავის საჯარო სკოლებში. 

ჯამში განხორციელდა 29,696 კვადრატული მეტრის მოცულობის 
შენობა-ნაგებობისა და კომუნიკაციების რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. 

2013 წლის 26 ივლისი - საქართველოსა და 
MCC-ის შორის ხელი მოეწერა მეორე  კომპაქტს

2013 წლის 4 ოქტომბერი - საქართველოს 
პარლამენტმა მოახდინა კომპაქტის 
რატიფიცირება

2013-2014 - ჩატარდა კომპაქტის ძალაში 
შესვლის მოსამზადებელი სამუშაოები, 
კვლევები და მომზადდა კომპაქტის ფარგლებში 
დაფინანსებული პროექტების დიზაინი

2014 წლის 1 ივლისი - კომპაქტი ძალაში 
შევიდა

2014-2019 - ხორციელდება პროექტები ზოგადი, 
პროფესიული და უმაღლესი განათლების 
სექტორში

კომპაქტის კალენდარი



2017 წლის (მეორე სეზონის) სარეაბილიტაციო სია მოიცავს 32 საჯარო სკოლას კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში. 2016 წელს 
განხორციელდა შემდეგი საჯარო სკოლების საპროექტო-სამშენებლო დოკუმენტაციის შემუშავება: სოფელი გურჯაანის, სოფელი აკურას, ქ. 
რუსთავის #28, ქ. რუსთავის #15, ქ. რუსთავი #4, ქ. გარდაბნის #4, ქ. საგარეჯოს #2, სოფელი მარტყოფის #2, სოფელი განჯალის, ქ. ლაგოდეხის 
#1, ქ. ბოლნისის #5, სოფელი ტალავერის #1, სოფელი ბუშეტის, ქ. თელავის # 9, სოფელი გამარჯვების, სოფელი ზემო ქედის  #2, სოფელი 
ტიბაანის, ზემო ალვანის #1, სოფელი რუისპირის, სოფელი კოლაგის, სოფელი ვეჯინის, სოფელი აფენის #1, სოფელი აფენის #2, სოფელი 
ვარდისუბანის, სოფელი კაკაბეთის, სოფელი პატარძეულის, სოფელი სართიჭალის #1, სოფელი ქესალოს, სოფელი ტაზაკენდის #1, სოფელი 
წერეთელის, ქ. მარნეულის  #5, სოფელი ყაჩაღანის #1 საჯარო სკოლები. მეორე სარეაბილიტაციო სეზონის შედეგად, სულ 67,214 კვადრატულ 
მეტრ ფართს ჩაუტარდება სრული რეაბილიტაცია.  

2017 წლის სარეაბილიტაციო სეზონის ბენეფიციარ მოსწავლეთა რაოდენობა 13,261 მოსწავლეს შეადგენს.
ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ ყველა საჯარო სკოლაში მოეწყობა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე 
ტექნიკით და ინვენტარით, რაც აუცილებელია საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის.
საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის და აღჭურვის პროექტის სრული ბიუჯეტია 54 მილიონი აშშ დოლარი.  პროექტი ხორციელდება 2014-2018 
წლებში.
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პირველი სარეაბილიტაციო სეზონი სულ მოიცავს 30 საჯარო სკოლას 
მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და  
ქვემო სვანეთის რეგიონებში. 
მიმდინარეობს 18 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.  ონის, ხელედის, ოყურეშის, 
განძის, კარტიკამის, ახალციხის #1, სათხეს, ვალეს, ახალქალაქის #4, გორის 
#2, გორის #9, შინდისის, ხელთუბანის, საღოლაშენის, კეხიჯვარის, 
კავთისხევის, ხაშურის #9, წაღვერის საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები დაიწყო  და დასრულდება 2017 წლის გაზაფხულზე. სულ 
გარემონტდება 41,300 - მდე მ2 ფართი.  2016 წლის სარეაბილიტაციო სეზონის 
შედეგად, სასწავლო გარემო გაუუმჯობესდება 6,400-ზე მეტ მოსწავლეს.



რეაბილიტაციამდე (B) და 
რეაბილიტაციის შემდგომ (A)

A B

B A

A



B

BAB

A
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პროფესიული განვითარების გრძელვადიანი 
კურსი, ტრენინგების გარდა, მოიცავს 
კონფერენციებსა და ტრენინგის შემდგომ 
სამუშაო შეხვედრებს, სადაც მასწავლებლებს 
აქვთ შესაძლებლობა, ერთმანეთს გაუზიარონ 
ტრენინგზე მიღებული გამოცდილება, 
ერთობლივად დაგეგმონ საკლასო და 
კლასგარეშე აქტივობები.

2016 წლის 15 ოქტომბრიდან დაიწყო  
გრძელვადიანი კურსის პირველი მოდულის 
ტრენინგები, „მოსწავლეზე ორიენტირებული 
გარემოს მახასიათებლები“ პირველი ნაკადის 
მასწავლებლებისათვის. ტრენინგი 
საქართველოს მასშტაბით 60 საჯარო 
სკოლაში მიმდინარეობს 400-მდე 
ჯგუფისთვის.

კვლევებმა და საჯარო სკოლების შენობების 
შესწავლამ აჩვენა, რომ დღეს საქართველოში საჯარო 
სკოლების მოვლა-პატრონობის სისტემა არ არსებობს, 
რამაც განაპირობა შენობების მდგომარეობის დროთა 
განმავლობაში გაუარესება. ეს საგანმანათლებლო 
სისტემისთვის დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენს და 
მისი გადაჭრა  აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 
იქნება შესაძლებელი. 2016 წელს დაიგეგმა საჯარო    
სკოლების მოვლა-პატრონობის პოლიტიკა, 
ნორმატივები და პროექტის განხორციელების 
ფაზები. 2017 წელს იგეგმება საქართველოს საჯარო 
სკოლების სრული ინვენტარიზაცია და მათი 
ინფრასტრუქტურის ფიზიკური მდგომარეობის 
შეფასება.    

საჯარო სკოლების მასწავლებლებისა და დირექტორების პროფესიული განვითარების 
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესება საბუნებისმეტყველო 
საგნებში, მათემატიკაში, საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და ინგლისურ ენაში და საჯარო 
სკოლების მართვის სისტემის დახვეწა.  პროექტის ფარგლებში მოხდება 20,000-მდე საჯარო 
სკოლის პედაგოგის, ყველა საჯარო სკოლის დირექტორისა და პროფესიული განვითარების 
ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება.  ტრენინგებს ახორციელებს სსიპ 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საერთაშორისო 
საკონსულტაციო კომპანია IREX-ის ტექნიკური და ექსპერტული მხარდაჭერით.  პროექტის 
სრული ბიუჯეტია 14 მილიონი აშშ დოლარი. 

2016 წელს შემუშავდა ტრენინგ-მოდულები,  ჩატარდა  მასწავლებელთა საჭიროებების 
ანალიზი, მოეწყო შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან, განათლების სპეციალისტებთან, 
მასწავლებლებთან და სკოლის დირექტორებთან.  ტრენინგ-მოდულები შეიქმნა უცხოელი 
ექპერტების თანამონაწილეობით შემუშავებული კურიკულუმის მიხედვით. ტრენინგების 
განხორციელებისათვის შეირჩა და მომზადდა მოდულების დამწერი სპეციალისტები და 
ტრენერთა კორპუსი.    

ტრენინგების მიზანია  მასწავლებელთა კომპეტენციის ამაღლება, როგორც ზოგადი 
პროფესიული უნარების, ისე საგნობრივი მეთოდიკის მიმართულებით.

საჯარო სკოლების 
მოვლა-პატრონობის უნიფიცირებული  
და მოქნილი სისტემა 
შესაძლებლობას მისცემს სკოლებს, 
დროული რეაგირება მოახდინონ და 
გაატარონ ყველა საჭირო ღონისძიება 

მოსწავლეთა და 
მასწავლებელთა 
უსაფრთხოებისა და 
კეთილდღეობის 
უზრუნველსაყოფად.

უსაფრთხო, ჯანსაღი, სწავლის 
მასტიმულირებელი  და მიმზიდველი 
გარემო სასწავლო შედეგის 
გაუმჯობესებისათვის მნიშვნელოვან 
წინაპირობას წარმოადგენს.  ამ მიზნის 
მისაღწევად, ათასწლეულის გამოწვევის 
ფონდმა 2015 წელს ინიცირება გაუკეთა 
სკოლების მოვლა-პატრონობის 
სისტემის შემუშავების პროექტს საჯარო 
სკოლებისთვის.
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2016 წელს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა საფუძველი ჩაუყარა ლიდერობის აკადემიის 
გრძელვადიანი გადამზადების კურსებს საჯარო სკოლის დირექტორებისთვის. ლიდერობის 
აკადემიის მიზანია  დირექტორებისა და სკოლის ბაზაზე მოქმედი ფასილიტატორების 
პროფესიული განვითარება. 

ლიდერობის აკადემია სამეტაპიანია და მოიცავს 11 ტრენინგ-მოდულს. ტრენინგ-მოდულები 
2016-2018 წლების განმავლობაში ეტაპობრივად ჩატარდება. ლიდერობის აკადემია საჯარო 
სკოლის დირექტორებს სთავაზობს ტრენინგებს, რომლებიც მთლიანობაში მოიცავს 160 
საკონტაქტო  საათს.  გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში იმართება კვარტალური 
შეხვედრები სკოლის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით და 2017 წლიდან 
ყოველწლიურად გაიმართება საჯარო სკოლის მენეჯერთა (დირექტორთა)  კონფერენცია.

ტრენინგების პირველი ნაკადი მოიცავს 9000 მასწავლებელს, რომლებიც პროფესიული განვითარების კურსს 2017 წლის ივლისის ჩათვლით 
გაივლიან. კურსი შედგება  ზოგადი პროფესიული უნარებისა (36 საკონტაქტო საათი) და საგნობრივი მეთოდიკის (თითო საგანი 24 
საკონტაქტო საათი) მოდულებისგან. 
მეორე ნაკადის ტრენინგი 2017 წლის სექტემბრიდან დაიწყება და 2018 წლის ივლისში დასრულდება. პროექტი, ასევე, მოიცავს პრაქტიკულ 
ტრენინგებს საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების გამოყენების შესახებ.  

ტრენინგის წარმატებით დასრულების შედეგად, მასწავლებელი მიიღებს კურსის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, და დააგროვებს 
კრედიტ-ქულებს, რაც მას დაეხმარება პროფესიულ წინსვლაში.

ლიდერობის აკადემია მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა 21-ე საუკუნის სკოლა და მისი 
მახასიათებლები, სკოლის ეფექტიანი მართვა, დროის, ფინანსების, შესყიდვებისა და 
ადამიანური რესურსების მართვა, სასწავლო პროცესის მართვა, სასწავლო თემების 
განვითარება, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლაში, ლიდერობა, გუნდის დინამიკა, 
სამართლებრივი საკითხები, მშობლებთან ურთიერთობა  და სხვა.
ამ ეტაპისთვის ჩატარებულია ლიდერობის აკადემიის პირველი კურსი  ქართულენოვანი 
საჯარო სკოლების ყველა დირექტორისათვის.  აკადემია 2016 წლის 15 აგვისტოს დაიწყო , 
ეტაპობრივად მიმდინარეობდა თბილისში, წყალტუბოსა და თელავში და მოიცავდა 
მონაწილეებს საქართველოს ყველა რეგიონიდან. პირველი კურსი 3 ოქტომბერს დასრულდა 

და შედეგად 1700 დირექტორი გადამზადდა.  ლიდერობის აკადემიის 
მეორე კურსი 2016 წლის 2 დეკემბრიდან დაიწყო თბილისში, 
წყალტუბოში, თელავში, ბათუმსა და ბაზალეთში.  
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15 წლის ასაკის მოსწავლეებში უნარებისა 
და ცოდნის შეფასების გზით. მოსწავლეთა 
მიღწევების შეფასება ხორციელდება სამ 
სფეროში: კითხვითი უნარები, მათემატიკა 
და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები/საგნები. PISA-ს 
ახორციელებს ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაცია (OECD).  

საქართველომ PISA-ს 2009 წლის და 2015 
წლის კვლევებში მიიღო მონაწილეობა.  
PISA 2015-ის კვლევა მსოფლიოს 72 
ქვეყანაში ჩატარდა, მათ შორის 35 

ქვეყანა არის ეკონომიკური 
თანამშრომლობის და 
განვითარების ორგანიზაციის 
(OECD) წევრი. PISA 2015 წლის 
მონაცემების მიხედვით, 
ქართველმა მოსწავლეებმა 
2009 წელთან შედარებით 
უკეთესი შედეგები აჩვენეს,  

როგორც საბუნებისმეტყველო საგნებში, 
ასევე წაკითხულის გააზრებასა და 
მათემატიკაში. საქართველო ქვეყნების 
პირველ ხუთეულშია, რომლებმაც წინა 
ციკლებთან შედარებით შედეგი სამივე 
მიმართულებით მნიშვნელოვნად 
გააუმჯობესა.

როგორც საბუნებისმეტყველო საგნებში, 
ასევე წაკითხულის გააზრებასა და 
მათემატიკაში საქართველო ქვეყნების 
პირველ ხუთეულშია, რომლებმაც წინა 
ციკლებთან შედარებით შედეგი სამივე 
მიმართულებით მნიშვნელოვნად 
გააუმჯობესა.  

PISA მოსწავლეთა შეფასების 
საერთაშორისო პროგრამის მიზანია 
მსოფლიოს მასშტაბით განათლების 
სისტემათა შეფასება,  

TALIS - სწავლებისა და სწავლის 
საერთაშორისო  კვლევის მიზანია 
შემდეგი საკითხების შესწავლა: 
მასწავლებლების მზაობა, თავი გაართვან 
თანამედროვე სწავლა-სწავლების 
გამოწვევებს; მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების 
საჭიროებების განსაზღვრა; 
მასწავლებელთა პედაგოგიური 
საქმიანობის კვლევა მათ ყოველდღიურ 
პრაქტიკაში; სასკოლო კლიმატის 
შესწავლა.

სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო 
კვლევა ჩატარდა 2014 წლის გაზაფხულზე 
და  ეროვნული ანგარიში გამოიცა 2015 
წლის თებერვალში. საქართველოსთან 
ერთად კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 
35-მა ქვეყანამ. საქართველოში კვლევის 
ადმინისტრირება სსიპ შეფასებისა და 
გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 
უზრუნველყო 440 სკოლის დირექტორისა 
და ამ სკოლების 6000-ზე მეტი 
მასწავლებლის დახმარებით.

საგანმანათლებლო შეფასების პროექტი მიზნად 
ისახავს საერთაშორისო შეფასებების 
ხელშეწყობას, რომელიც თავის მხრივ, 
კვლევების საფუძველზე სანდო მონაცემების 
შეგროვებას, მათ ანალიზს, რეკომენდაციების 
მომზადებასა და შესაბამისი პოლიტიკის 
კურსის შემუშავებას შეუწყობს ხელს.

კომპაქტის განმავლობაში ფონდი აფინანსებს 
სამი საერთაშორისო შეფასების ორ ციკლს: 
TIMSS (მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო 
საგნების სწავლისა და სწავლების 
საერთაშორისო კვლევა) 2015 და 2019 წლებში;  
PISA 2015 (მოსწავლეთა შეფასების 
საერთაშორისო პროგრამა) და PISA 2018 TALIS 
2013 (სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო 
კვლევა) და TALIS 2018. 

TIMSS მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო 
საგნების სწავლისა და სწავლების

საერთაშორისო კვლევაა.
კვლევა მოიცავს მე-4 და მე-8 კლასის 
მოსწავლეებს. საქართველომ TIMSS-ის 2007, 
2011 და 2015 წლების კვლევაში მიიღო 
მონაწილეობა. კვლევის შედეგები 
დიფერენცირებულია საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებისა და მათემატიკის 
მიმართულებით. 2007 და 2011 წლების 
კვლევის შედეგებთან შედარებით, 2015წელს 
ქართველმა მოსწავლეებმა TIMSS-ის მიღწევები 
გააუმჯობესეს როგორც მათემატიკაში (მე-4 
კლასებში 13 ქულით, მე-8 კლასებში 22 
ქულით), ასევე ბუნებისმეტყველებაში (მე-8 
კლასებში 23 ქულით, ხოლო მე-4 კლასის 
მოსწავლეებში შედეგები არ შეცვლილა).  



11

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების მიწოდების მიზნით და პროფესიული განათლების სექტორის 
გაძლიერებისათვის ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში ხორციელდება საგრანტო პროგრამები და ტექნიკური 
დახმარების პროექტი. პროექტის სრული ბიუჯეტია 16 მილიონი აშშ დოლარი. 

2016 წელს დასრულდა პროფესიული განათლების განვითარების საგრანტო კონკურსი და ჯამურად 12 მილიონ აშშ დოლარის 
გრანტი გაიცა შემდეგი პროექტების განხორციელებისათვის: 

პროექტის ბიუჯეტი: 16 მილიონი აშშ დოლარი

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 
უმუშევრობის დასაძლევად და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისათვის.

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი მხარს უჭერს ეროვნული შეფასებების განხორციელებას.  შეფასებებს ახორციელებს  სსიპ 
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.  კომპაქტის დაფინანსებით შეფასების ორი ციკლი ხორციელდება 
საბუნებისმეტყველო საგნებში და მათემატიკაში მე-7 და მე-9 კლასების მოსწავლეთა შორის. 2015-2016 წლებში განხორციელდა 
შეფასების პირველი ციკლი,  ხოლო მეორე ციკლი წარიმართება 2018-2019 წლებში. 

შეფასების პირველი ციკლი მოიცავდა შემდეგ შეფასებებს.  2017 წლის ზაფხულში გამოქვეყნდება ამ ეროვნული შეფასებების 
ანგარიშები: 
 
• 2015: ეროვნული შეფასება მათემატიკაში (მე-9 კლასი);
• 2016: ეროვნული შეფასება ბიოლოგიაში (მე-9 კლასი);
• 2016: ეროვნული შეფასება ქიმიაში (მე-9 კლასი); 
• 2016: ეროვნული შეფასება ფიზიკაში (მე-9 კლასი);
• 2016: ეროვნული შეფასება არაქართულენოვან სკოლებში საგანში -  ქართული, როგორც მეორე ენა (მე-7 კლასი). 
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დუალური პროფესიული განათლების 
პროგრამის შემუშავება სარკინიგზო 
ინდუსტრიისათვის კვალიფიციური 
ადამიანური რესურსების თაობის 
შესაქმნელად  და საქართველოში 
პროფესიული განათლების სისტემის 
განვითარება სარკინიგზო ინდუსტრიის 
ადამიანური რესურსების მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად  

2,291,900 4,536,317

საჯარო-კერძო პარტნიორობის 
კონსორციუმის შექმნა: ერთი ფანჯრის 
პრინციპი სათავგადასავლო 
ტურიზმისთვის -  სათავგადასავლო 
ტურიზმის ლიდერთა სკოლა (ATLS)

562,369 764,438

გრანტის მიმღები
ორგანიზაცია

1. სსიპ საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

2. რკინიგზის 
სატრანსპორტო 
კოლეჯი

3. საქართველოს 
სამთო გამყოლთა 
ასოციაცია

4. სსიპ პროფესიული 
კოლეჯი „ფაზისი“ 

ინოვაციური პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
დაარსება საქართველოს თევზჭერის 
ინდუსტრიაში

829,000 929,000

საქართველოს ტექნიკური 
გადამზადების ცენტრი

2,362,910 5,568,207

Deutsche Bahn 
International GmbH, 
Germany 
Iowa State 
University, USA სსიპ 
საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი (სტუ)

Swiss Mountain Guide 
Association (SMGA), 
Switzerland Technical 
University of Munich (TUM), 
Germany საქართველოს 
ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია (GNTA), 
საქართველო; მთის 
კურორტების განვითარების 
კომპანია (MRDC), 
საქართველო; საქართველოს 
შემომყვან ტურ-ოპერატორთა 
ასოციაცია (GITOA), 
საქართველო; შ.პ.ს. 
„ბეთლემი ჰათი“, 
საქართველო; სსიპ 
პროფესიული კოლეჯი 
„თეთნულდი“

University of Eastern 
Finland (Finland);
Foundation: 
“Georgian Federation of 
Children; Education, 
Science and 
Technological 
Development TS 
Foundation for 
Tomorrow’s Success; 
Black Sea Aquaculture 
Company (Georgia); 

BP Exploration (Caspian 
Sea) Ltd – BP Georgia

პარტნიორი 
ორგანიზაციები

პროექტის
სათაური

კომპაქტის საგრანტო 
დაფინანსება ($)

მთლიანი 
ბიუჯეტი ($)

პროფესიული განათლების განვითარებისთვის გაცემული გრანტები
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გრანტის მიმღები
ორგანიზაცია

5. სსიპ 
საზოგადოებრივი 
კოლეჯი „სპექტრი“

პროფესიული განათლების 
პროგრამების ხარისხისა და 
შესაბამისობის გაუმჯობესება 
საინჟინრო სფეროს 
პროფესიებზე საქართველოში 
საქართველოს სამოქალაქო 
ავიაციის პროფესიული TVET 
პროგრამების განვითარება

2,071,119 3,200,919Pearson Education Limited; 
UK.  სსიპ საზოგადოებრივ 
კოლეჯი „ახალი ტალღა“

პარტნიორი 
ორგანიზაციები

პროექტის
სათაური

კომპაქტის საგრანტო 
დაფინანსება ($)

მთლიანი 
ბიუჯეტი ($)

საქართველოს სამოქალაქო 
ავიაციის პროფესიული TVET 
პროგრამების განვითარება 
საქართველოს მუშახელისა და 
პროფესიული განათლების 
დახმარების სტრატეგია 
(G-WAVES)

770,097 903,387

საქართველოს მუშახელისა და 
პროფესიული განათლების 
დახმარების სტრატეგია 
(G-WAVES) 

1,373,735 287,300

6. შპს 
„საქართველოს 
საავიაციო 
უნივერსიტეტი“

7. სსიპ ბათუმის 
სახელმწიფო 
საზღვაო აკადემია

8. სსიპ პროფესიული 
კოლეჯი „თეთნულდი“

ინოვაციური პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების დაარსება 
საქართველოს თევზჭერის 
ინდუსტრიაში

395,035 455,035

ავიაკომპანია „თუშეთი“ 

Pearson Education Limited; 
UK ტალინის 
ტექნოლოგიური 
უნივერსიტეტი, 
ესტონეთი. 
ესტონეთის საზღვაო 
აკადემია (EMARA TUT) 
ესტონეთი.

სსიპ საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი: 
1) „ცისკოს“ საერთაშორისო 
ქსელური აკადემია (საქართველოს  
წარმომადგენლობა 
2) ტყიბულის 
სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი; 
3) საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის კოლეჯი დიდ 
ჯიხაიშში; 
პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“
პროფესიული კოლეჯი 
„ჰორიზონტი“
პროფესიული კოლეჯი „ლაკიდა“
პროფესიული კოლეჯი “ფაზისი“
პროფესიული კოლეჯი “მოდუსი“
საზოგადოებრივი კოლეჯი “აისი“
საზოგადოებრივი კოლეჯი “იბერია“
საზოგადოებრივი კოლეჯი 
„ოპიზარი



დუალური პროფესიული განათლების 
პროგრამის შემუშავება სარკინიგზო 
ინდუსტრიისათვის კვალიფიციური 
ადამიანური რესურსების თაობის 
შესაქმნელად  და საქართველოში 
პროფესიული განათლების სისტემის 
განვითარება სარკინიგზო ინდუსტრიის 
ადამიანური რესურსების მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად  

744,815 876,792

გრანტის მიმღები
ორგანიზაცია

9. საქართველოს 
საზოგადოებრივ 
საქმეთა ინსტიტუტი 
GIPA

10. საქართველოს 
აგრარული 
უნივერსიტეტი 

საქართველოს საზოგადოებრივ 
საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) 
პროფესიული განათლების მე-5 
საფეხურისა და საერთაშორისოდ 
აღიარებული სასერტიფიკატო 
პროგრამების შემუშავება, დანერგვა 
და ინსტიტუციონალიზაცია 
ჯანმრთელობის, შრომის 
უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის 
მენეჯმენტში
თანამედროვე ინოვაციური 
პროფესიული სტანდარტების 
დანერგვა საქართველოს აგრარულ 
სექტორში არსებული მოთხოვნების 
დასაკმაყოფილებლად

655,020 721,670

Wageningen University 
and Research Centre 
(Wageningen UR), 
Centre for Development 
Innovation (CDI),
 Stichting DLO - The 
Netherlands; 
Elva Community 
Engagement – Georgia; 
Nergeta – Georgia;
LTD Research Fields of 
Agricultural University of 
Georgia 
Imereti Greenery – 
Georgia
შპს თავისუფალი 
უნივერსიტეტი, 
საქართველო;
 საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაცია

RRC International Training 
and Consultancy Limited, 
UK

პარტნიორი 
ორგანიზაციები

პროექტის
სათაური

კომპაქტის საგრანტო 
დაფინანსება ($)

მთლიანი 
ბიუჯეტი ($)

გრანტით დაფინანსებული პროექტების შედეგად, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, შეიქმნება და განახლდება შრომის 
ბაზრის მიერ მოთხოვნადი პროგრამები შემდეგ დარგებში: საზღვაო, საინჟინრო, ტურიზმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ავიაცია და 
სოფლის მეურნეობა. ათიდან, ოთხი პროექტი ხორციელდება საქართველოს რეგიონებში, ხოლო დანარჩენი - თბილისში. აღნიშნული 
ათი პროექტის მთლიანი ბიუჯეტია 19.6 მილიონი აშშ დოლარი, სადაც 12 მილიონი აშშ დოლარი შეადგენს საგრანტო თანხას, ხოლო 
დანარჩენი - კერძო სექტორის თანადაფინანსებას.  2016 წლის სექტემბერში ხელი მოეწერა საგრანტო ხელშეკრულებებს 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდსა და გრანტის მიმღებ ორგანიზაციებს შორის და დაიწყო პროექტების განხორციელება.  პროექტების  
12 - დან 24 თვემდე გრძელდება.
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შემუშავდა პირველი ფართომასშტაბიანი ელექტრონული კურსი „საინფორმაციო ტექნოლოგიების“ მოდულური სასწავლო კურსის 
ბაზაზე, რომელიც წარმოადგენს სავალდებულო მოდულს ყველა სპეციალობაზე.  კურსი ატვირთულია საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის სერვერზე და ხელმისაწვდომია ყველა კოლეჯისთვის. კურსს აქვს ორი დონის დაშვება: სტუდენტებისთვის და 
მასწავლებლებისთვის. პროექტის ინოვაციურობა მდგომარეობს იმაში, რომ შემუშავდა ვებტექნოლოგიაზე დაფუძნებული 
სიმულატორი, რომლის გამოყენება სტუდენტებს შეუძლიათ სხვადასხვა დავალებების შესასრულებლად. კურსი მოიცავს 
თვითშეფასების ტესტებს. 

ამ ტესტების საშუალებით სტუდენტებს შეუძლიათ განსაზღვრონ ფინალური გამოცდისთვის მზაობა. დისტანციური რეგისტრაცია და 
უფასო რესურსებზე დაშვება ხელს უწყობს ელექტრონული კურსის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის. 
პროფესიულ კოლეჯებს შეუძლიათ, დაარეგისტრირონ სტუდენტები მთიანი რეგიონებიდან, მარტოხელა დედები და სხვა სოციალური 
ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებიც ვერ ახერხებენ ლექციებზე დასწრებას. 
http://tvet.gtu.ge 

პროექტის აღწერა

პროექტის ფარგლებში, სკოლის მოსწავლეებმა შეიძინეს ისეთი უნარ-ჩვევებით, რომელმაც 
გააუმჯობესა მათი დასაქმების შესაძლებლობა და გაზარდა კონკურენტუნარიანობა. რეგიონში 

მოთხოვნადი პროფესიების შესწავლისა და სტუდენტების ინტერესებზე დაყრდნობით, განისაზღვრა შემდეგი პროფესიები: მკერავი, 
დურგალი, სოკოს შემგროვებელი, კომპიუტერის ოპერატორი და ავეჯის დიზაინერი. სკოლის სახელოსნოს ბაზაზე ჩამოყალიბდა 
სოციალური საწარმო, სადაც სტუდენტები იძენენ უნარებს კონკრეტულ სპეციალობებში. 
http://vocationalsteps.blogspot.com/

პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის 
მიზნით ფონდი ახორციელებს საგრანტო კონკურსს.  კონკურსის ამოცანაა პროფესიული 
განათლების მიმწოდებლებსა და დამსაქმებლებს/ინდუსტრიას შორის არსებული 
თანამშრომლობის საუკეთესო პრაქტიკების გამოვლენა, რაც გაზრდის პროფესიული 
განათლების მიმზიდველობას.  2016 წელს დაფინანსდა შემდეგი პროექტები.  

პროექტის აღწერა:
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დაიხვეწა საქართველოს 
დამსაქმებელთა ასოციაციის 
არაფორმალური განათლების 
პროგრამა, რომელიც სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების 
მიდგომით უმუშევრობის შემცირებას 
ემსახურება, შემდეგი მექანიზმების 
გამოყენებით: წევრ კომპანიებში 
ადამიანური რესურსების 
მენეჯმენტის მოქნილი მექანიზმის 
ჩამოყალიბება; ახალი 
ეკონომიკური შესაძლებლობების 
შექმნა პროექტის 
ბენეფიციარებისთვის; ბიზნესის და 
მოქალაქეების ჩართულობის 
გაზრდა ფორმალური და 
არაფორმალური განათლების 
სისტემაში და საზოგადოებაში 
პროფესიული განათლების 
პოპულარიზაცია. შემოთავაზებული 
მოდელი, რომელიც გულისხმობს 
ახალგაზრდების მოკლევადიანი 
დასაქმებიდან გრძელვადიან 
დასაქმებაზე გადასვლას, 
ასოციაციის წევრ კომპანიაში, სს 
„მინაში“ გამოიცადა. 
www.employer.ge/ 

შემუშავდა პროფესიული ორიენტაციის და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერების 
სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული 
დაგეგმვის მენეჯერების სამუშაო აღწერილობას და საუკეთესო პრაქტიკისა და 
საშუალებების ნაკრებს, რომლებიც შესაძლოა, ორგანიზაციებმა გამოიყენონ კარიერული 
ორიენტაციისა და დამსაქმებლებისთვის კადრების შერჩევის პროცესის დროს.  
http://mindstream.ge/

კოლეჯ „აისის“ მასწავლებელთა კლუბი „პროგრესი“ წარმოადგენს პროექტის 
საუკეთესო პრაქტიკის მთავარ ნაწილს. ის 2012 წელს ჩამოყალიბდა 12 
მასწავლებლის ინიცირებით იმისათვის, რომ შეენარჩუნებინათ მასწავლებლები 
კოლეჯში და შეეთავაზებინათ მათთვის სივრცე საინტერესო, ინსპირაციული და 
პროდუქტიული განვითარებისთვის, დახელოვნებულიყვნენ და დაეხვეწათ 
საკუთარი პროფესიული უნარები და ცოდნა. კლუბი ორგანიზებას უწევს 
არაოფიციალურ შეკრებებს, სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებს, ტრენინგებს და 
სემინარებს, ასევე, სამუშაო და საინფორმაციო შეხვედრებს. ამგვარად, 
მასწავლებლები ჩართულები არიან უწყვეტ კარიერულ და პროფესიულ 
განვითარებაში, რომელსაც თავის მხრივ დადებითი გავლენა აქვს სწავლების 
შედეგებზე და ამცირებს მასწავლებლების გადინებას კოლეჯიდან. 
www.collegeaisi.ge/

პროექტის აღწერა:
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მოხდა 2 სავალდებულო ზოგადი მოდულის შესაბამისი, საერთაშორისოდ აღიარებული სწავლების შედეგის ანალიზი: მეწარმეობა 
და გაცნობითი პრაქტიკა. შემუშავდა შეფასების ინსტრუმენტების სრული პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს მათ გამოყენებას 
სპეციალური საჭიროებების მქონე სტუდენტებთან, კომპეტენციაზე დაფუძნებული შეფასების პილოტირებას და გამოცდილების 
გაზიარებას პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 
www.sba.edu.ge 

სტუდენტების საჭიროებების ანალიზის პარალელურად, ჩატარდა ბიზნესის 
საჭიროებების კვლევა. კვლევის შედეგების გათვალისწინებით,  ცვლილება 
შევიდა არსებულ სასწავლო პროგრამაში, იმისათვის რომ სტუდენტებმა 
უპასუხონ ბიზნესის საჭიროებებს და გაიზარდოს მათი დასაქმების 
შესაძლებლობა. კოლეჯმა იკაროსმა ჩაატარა დამსაქმებელთა ფორუმი იმ 
კომპანიებისთვის, რომლებიც ოპერირებენ ტურიზმის სფეროში, რათა 
გაძლიერდეს კერძო სექტორის ჩართულობა. პროფესიულმა კოლეჯმა, ასევე 
შეიმუშავა ელექტრონული რესურსის პორტალი, სადაც კოლეჯის 
კურსდამთავრებულებს და მასწავლებლებს შეუძლიათ ატვირთონ ინფორმაცია 
მათი გამოცდილების, ელექტრონული რესურსების, მასტერკლასების, ვიდეო 
ფაილების და ა.შ. შესახებ. პორტალი ასევე საშუალებას აძლევს კერძო 
სექტორის წარმომადგენლებს, მოიძიონ და შეარჩიონ კადრები 
დასაქმებისთვის. 
www.hr.icarus.ge

2016 წლის 6 დეკემბერს გამოცხადდა საგრანტო 
კონკურსის მეორე რაუნდი.  ამჯერად, ფონდმა 
გაზარდა გრანტის მოცულობა  და განმცხადებელს 
შეუძლია, მოითხოვოს 5,000 აშშ დოლარიდან - 
25,000 აშშ დოლარამდე. მეორე რაუნდის ფარგლებში 
საგრანტო განცხადებების შემოტანის ბოლო ვადაა 
2017 წლის 17 თებერვალი.

პროექტის აღწერა:

პროექტის აღწერა:
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ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა 2016 წლის 18 ივლისს უმასპინძლა ყოველწლიურ 
საერთაშორისო კონფერენციას „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის 
განვითრებისთვის“. ინვესტირება პროფესიულ განათლებაში და პროფესიული 
განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებაში - ეს ორი თემა გახლდათ პლენარული 
სესიების თემა, სადაც მთავრობის წევრებთან და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად 
პროფესიული განათლების პროვაიდერები, კოლეჯები და დაინტერესებული პირები 
მონაწილეობდნენ. კონფერენციის მონაწილეებმა საჯარო - კერძო პარტნიორობა (PPP) 
პროფესიულ განათლების სისტემაში, პროფესიულ განათლებაში ჩართულობასა და 
სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაზე იმსჯელეს. 
კონფერენციას რამდენიმე მიზანი ჰქონდა, მათ შორის, კერძო სექტორის დაინტერესება 
და ჩართვა პროფესიული განათლების სისტემაში, რაც უზრუნველყოფს დამსაქმებლების, 
შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებასა და ასახვას სასწავლო პროგრამებში. 
ასევე, კონფერენცია ქმნის პლატფორმას, სადაც კერძო სექტორი , მთავრობა , 
საერთაშორისო ორგანიზაციები და პროფესიული განათლების პროვაიდერები 
მსჯელობენ სფეროში არსებულ საჭიროებებზე ; განიხილავენ იმ რეფორმებს , რომელსაც 
სთავაზობს საქართველოს მთავრობა და შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს. 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი გეგმავს, რომ 2017 – 2019 წლებში კერძო 
სექტორთან მჭიდრო პარტნიორობით განახორციელებს პროფესიული განათლების 
ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციას. 

2016 წელს ფონდის მიერ დაქირავებული საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ განხორციელებული ტექნიკური 
დახმარება მოიცავდა შემდეგ თემებს:

• ხარისხის მართვისა და არაფორმალური განათლების აღიარების სამუშაო ჯგუფების კოორდინირება;
• პროფესიული კოლეჯების შესაძლებლობების გაძლიერება შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის ანალიზში;  
• კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასების მოდულის მომზადება;
• მოდულური პროგრამების სწავლების მოდულის მომზადება პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის; 
• პროფესიულ განათლებაში კერძო-საჯარო პარტნიორობის მოდელების შემუშავება; 
• ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული ჩარჩოს პილოტირება და მასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიური 
მასალების განახლება; 
• არაფორმალური განათლების აღიარების სახელმძღვანელოს მომზადება ხარისხის მართვის თემატურ სამუშაო 
ჯგუფთან ერთად; 
• კარიერული განათლების დაგეგმვის მხარდაჭერა პროფესიულ განათლებაში. 

განათლების პოლიტიკა
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პროექტის მიზანია საქართველოში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, 
ტექნოლოგიურ და საინჟინრო (STEM) სფეროში, ამერიკული საგანმანათლებლო 
პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების 
შესაძლებლობების გაზრდა. პროექტი ხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის 
ფონდის საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულ აშშ-ის სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტთან ერთად.   

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (SDSU), ასწლიანი ისტორიის მქონე 
ამერიკული უნივერსიტეტია. ის ერთ-ერთი უმსხვილესი და მოთხოვნადი უმაღლესი 
სასწავლებელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში - 35,000 სტუდენტით და 120 
მილიონი დოლარის ბიუჯეტით კვლევებისათვის. სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს უმაღლესი 
განათლების კომპონენტის ფარგლებში, საქართველოში 2015 წლიდან 
ახორციელებს საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე საბაკალავრო პროგრამებს 
საინჟინრო და ტექნოლოგიურ (STEM) დარგებში. კურსდამთავრებულები მიიღებენ 
ამერიკულ დიპლომს.

პროექტის ბიუჯეტი: 30 მილიონი აშშ დოლარი
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პროგრამები ხორციელდება საქართველოს სამ 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში - ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი.  

2016 წლის 5 თებერვალს სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმა საქართველოში კომპიუტერული 
მეცნიერებების ახალ საბაკალავრო პროგრამებზე 
სტუდენტების მიღება და ადრეული რეგისტრაცია 
გამოაცხადა. შედეგად, 2016-2017 სასწავლო წლისათვის 
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოთხ 
პროგრამაზე 127 სტუდენტი ჩაირიცხა.  სტუდენტთა მეორე 
ნაკადი მრავალფეროვანია და მოიცავს სტუდენტებს 
თბილისიდან და საქართველოს ყველა რეგიონიდან, 

აგრეთვე, 12 საერთაშორისო სტუდენტს, ექვსი სხვადასხვა ქვეყნიდან და ამერიკელ 
სტუდენტებს სან დიეგოს კალიფორნიის კამპუსიდან.  ჯამში, დღეისათვის  სან დიეგოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის - საქართველოს საბაკალავრო  პროგრამებზე 206 
სტუდენტი სწავლობს.

2016 წელს,  2015 წლის მსგავსად,  ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ყველაზე 
მაღალრეიტინგული სტუდენტები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაირიცხნენ.  

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამ პარტნიორ უნივერსიტეტში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და აღჭურვა 
ხორციელდება. 2015 წლიდან დღემდე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და აღიჭურვა  2960 კვადრატული მეტრის ფართი,  თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, გაიხსნა ქიმიის, კომპიუტერული და ელექტრული 
ინჟინერიის ლაბორატორიები და აუდიტორიები.   

2016 წელს განხორციელდა 760  კვადრატული მეტრის ფართის რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 და მე-11 კორპუსებში და ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. მომზადდა აუდიტორიები 
ორგანული ქიმიის და კომპიუტერული ინჟინერიისთვის.  

1. კომპიუტერული მეცნიერება; 
2. კომპიუტერული ინჟინერია;
3. ელექტრული ინჟინერია; 
4. ქიმია/ბიოქიმია; 
5. სამოქალაქო ინჟინერია; 
6. სამრეწველო ინჟინერია.
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2016 წლის აპრილსა და ივნისში, ასევე, ნოემბერსა და 
დეკემბერში  ჩატარდა სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ოთხი STEM აკადემია, რომლის 
ფარგლებში საინჟინრო, ტექნოლოგიური და 
საბუნებისმეტყველო  დარგებით დაინტერესებული 
400-მდე აბიტურიენტი გაეცნო ქიმიის, ბიოლოგიის, 
ფიზიკის, მათემატიკის და ინჟინერიის სფეროს უახლეს 
აღმოჩენებსა და მიღწევებს, აშშ-ის უმაღლესი 
განათლების სისტემას, საერთაშორისო აკრედიტაციის 
მნიშვნელობასა და სხვა საინტერესო თემებს. 
სემინარები ჩაატარეს სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ამერიკელმა მეცნიერებმა და 
პროფესორებმა. 

2016 წლის აგვისტოში გაიმართა სასწავლო 
პროგრამების პრეზენტაცია საქართველოს სკოლების 
დირექტორებისა და მასწავლებლებისთვის თბილისში, 
წყალტუბოსა და თელავში.  

2016 წლის შემოდგომაზე ათასწლეულის გამოწვევის 
ფონდის, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და 
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს 
წარმომადგენლები 30-მდე საჯარო და კერძო სკოლაში 
შეხვდნენ ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო 
საგნებით დაინტერესებულ მე-12 კლასელებს და 
დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს სან დიეგოს 
უნივერსიტეტი-საქართველოს პროექტის შესახებ.
 
2016 დეკემბერში სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა და ილიაუნის ახალი შენობის 
პროექტის და საბაკალავრო პროგრამების პრეზენტაცია 
გაიმართა. 

ოთხსართულიანი, 4 000 კვადრატული მეტრის 
შენობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში 
აშენდება. შენობა უახლესი ტექნოლოგიებით იქნება 
აღჭურვიული, განთავსდება  სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი-საქართველოს დამატებითი სალექციო 
აუდიტორიები, სამუშაო სივრცეები და საერთაშორისო 
სტანდარტების ელექტრონული ინჟინერიისა და 
სამშენებლო ინჟინერიის ლაბორატორიები.
მშენებლობა 2017 წელს დაიწყება. 

საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ადამიანური რესურსის გაძლიერების და შედეგად, 
განათლების ხარისხის გაზრდის ხელშეწყობისათვის, ათასწლეულის 
გამოწვევის ფონდი სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 
საქართველოს პროექტის ფარგლებში აფინანსებს საქართველოს 
უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების 
პროგრამებს.  2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, 46 ქართველმა 
პროფესორმა მიიღო მონაწილეობა პროფესიული განვითარების 
პროგრამაში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის 
კამპუსში.  პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს უნივერსიტეტების 
აკადემიური პერსონალისთვის თანამედროვე მიდგომებთან და 
ტექნოლოგიებთან ხელმისაწვდომობის გაზრდას და 
პროფესორ-მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას, იმისათვის, რომ 
მათ შეძლონ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის აშშ-ში 
აკრედიტებული პროგრამებისთვის ლექციების წაკითხვა.  

25



2016 წლის მაისში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს,  სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა  და ენერგეტიკის 
სამინისტროს და ენერგეტიკული კომპანიებს: სს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს, სს „საქართველოს 
სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, კომპანია შპს „ენერგოტრანსს“, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის 
კორპორაციას“ და კომპანია სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გაფორმდა.   
მემორანდუმის გაფორმების მიზანია საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში მომუშავე უმსხვილეს კომპანიებს, 
ენერგეტიკის სამინისტროს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდსა და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის 
თანამშრომლობის პლატფორმის შექმნა. აღნიშნული მემორანდუმი ითვალისწინებს სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების, ასევე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის  მიერ 
დაფინანსებული პროფესიული განათლების პროგრამების ენერგეტიკის სამინისტროსა და ენერგეტიკის სფეროში 
მოღვაწე კომპანიებთან თანამშრომლობას და კურსდამთავრებულების მათ მუშაობაში ჩართვას.

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა (SDSU) 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერით კერძო 
და საჯარო სექტორთან პარტნიორობის ფონდი (PPPF) 
დააფუძნა. ფონდის პრეზენტაცია ჩატარდა 2016 წლის 17 ნოემბერს.  ფონდის მთავარი 
მიზანია კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით ათასწლეულის გამოწვევის 
კომპაქტის და ფონდის დაფინანსების დამატებითი თანხების მოზიდვა სტუდენტების 
სტიპენდიებისთვის. ეს საშუალებას მისცემს სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
საქართველოს წარჩინებულ სტუდენტებს, მიიღონ საერთაშორისო სტანდარტების 
უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო და ტექნოლოგიურ დარგებში. ფონდის 
მიერ მოზიდული თანხები, აგრეთვე, მოხმარდება სტუდენტების ინოვაციური და 
კვლევითი პროექტების განვითარებას და მათ გაცვლით სასწავლო ვიზიტებს სან 
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კალიფორნიაში. 

პარტნიორობის ფონდში ჩართულ 
ორგანიზაციებს შესაძლებლობა ექნებათ, 
ნიჭიერ ახალგაზრდებს შესთავაზონ 
სტაჟირება და დასაქმება. თავის მხრივ, სან 
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 
საქართველო მის პარტნიორ ორგანიზაციებს, 
შესთავაზებს ტრენინგებს, კადრების 
პროფესიულ გადამზადებას, აშშ-ში მოღვაწე 
ბიზნესებთან თანამშრომლობის 
შესაძლებლობების შექმნას და სხვა 
საინტერესო შესაძლებლობებს. 

2016 წლის 5 დეკემბერს საქართველოს ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოს, სან 
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს 
შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.  მემორანდუმის 
მიზანია ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა ეკონომიკური 
ზრდისთვის;  საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და საბუნებისმეტყველო  სფეროში 
ინვესტიციების განხორციელებით დაინტერესებული კომპანიების მოთხოვნების 
შესაბამისად კადრების გადამზადება და სტაჟირება. საინვესტიციო სააგენტო, 
მემორანდუმის ფარგლებში, ხელს შეუწყობს სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის და პროფესიული განათლების პროექტის შედეგად მომზადებული 
სტუდენტების სტაჟირებისა და შემდგომში მათი დასაქმების პროცესს შესაბამის 
კომპანიებში.  აღნიშნული მიზნების წახალისების მიზნით განხორციელდება 
ერთობლივი ღონისძიებები, მათ შორის ბიზნეს ფორუმები და კონფერენციები.
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ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ერთ-ერთ 
ამოცანას წარმოადგენს გენდერული თანასწორობისა 
და სოციალური ჩართულობის უზრუნველყოფა 
კომპაქტის ფარგლებში განხორციელებულ 
პროექტებში.  გენდერული უთანასწორობა ეკონომიკის 
ზრდისა და სიღარიბის აღმოფხვრის ერთ-ერთი 
დამაბრკოლებელი ფაქტორია. გენდერული და 
სოციალური თანასწორობის ასპექტები 
გათვალისწინებულია კომპაქტის ფარგლებში 
დაგეგმილი პროგრამების განხორციელების ყველა 
ეტაპზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას თანასწორი 
წვდომა კომპაქტის რესურსებზე.

დაიწყო სკოლის დირექტორებისა და 
მასწავლებლების პროფესიული 
განვითარების პროექტის მონაწილე 
ტრენერების პროფესიული მომზადების 
სერია „გენდერულად მიუკერძოებელი 
სასწავლო პროცესის“ წარმართვაში. 
აღნიშნული ტრენინგები განხორციელდა 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან 
გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმის ფარგლებში.  შედეგად, 
განხორციელდა ტრენერების გადამზადება.
ამავე მემორანდუმის ფარგლებში 
განხორციელდა ტრენინგი ბიზნეს 

სოციალური ჩართულობისა და ინფორმირებულობის გაზრდაზე და 
გენდერულად თანასწორი გარემოსა და სასწავლო პროცესის 
წარმართვის მნიშვნელობაზე.

ამ მიზნით ათასწლეულის  გამოწვევის ფონდის მიერ ჩატარდა სამი შეხვედრა 
ციკლიდან „საუბრები გენდერულ თანასწორობაზე განათლებაში“, რომელზეც 
განიხილებოდა ახალგაზრდობის დამოკიდებულებები გენდერული 
თანასწორობის შესახებ, დაბრკოლებები და გამოწვევები, რომლებსაც 
გოგონები აწყდებიან საბუნებისმეტყველო და ტექნიკურ სფეროებში, 
პროფესიული „მენტორობის“ პრაქტიკის დანერგვა, სკოლის მასწავლებლებისა 
და დირექტორების ცნობიერების ამაღლება გენდერულად მიუკერძოებელი 
სასწავლო გარემოსა და სწავლების მეთოდებზე, კვლევებისა და 
განმხოლოებული მონაცემების წარმოების, ანალიზისა და გამოყენების 
მნიშვნელობა.

სექტორის წარმომადგენლებისთვის გაეროს 
გლობალური კომპაქტის მიერ შემუშავებული 
ქალთა უფლებების გაფართოების 
პრინციპების და სამუშაო ადგილზე 
გენდერული თანასწორობის და რესურსებზე 
წვდომის ასპექტების გასაცნობად.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა 
საფუძველი ჩაუყარა ყოველწლიურ კონკურსს 
ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის, 
რომლის ამოცანაა საქართველოში მოქმედი 
ბიზნეს კომპანიების გამოვლენა და 
დაჯილდოება, რომლებიც ამკვიდრებენ 
ქალთა პროფესიული განვითარების და    

წინსვლის ორგანიზაციულ კულტურას. 
პირველი კონკურსი ჩატარდა 2016 წელს.

უმაღლესი განათლების პროექტის 
ფარგლებში სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი - საქართველოს 
საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტების 
მონაწილეობით ჩატარდა გენდერული 
ცნობიერებისა და მგრძნობელობის 
ამაღლების ორი კამპანია „გოგონების 
საერთაშორისო დღე“ და ქალების მიმართ 
ძალადობის დაგმობის კამპანია „თეთრი 
ბაფთა“.    

გენდერული და სოციალური მიმართულებით 2016 წლის განმავლობაში 
განხორციელდა ღონისძიებები, რომელიც მიზნად ისახავდა სამიზნე
აუდიტორიასთან მუშაობას გენდერული კომპეტენციების განვითარებაზე,  
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2016 წელს განახლდა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ შემუშავებული კომპაქტის გარემოს დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა მენეჯმენტის სისტემა (ESMS). კერძოდ, დოკუმენტს დაემატა ნარჩენების მართვისა და ჯანმრთელობისა და შრომის 
უსაფრთხოების დაცვის გეგმები. აღნიშნული დოკუმენტები ეხება კომპაქტის ფარგლებში განსახორციელებელ ყველა 
ინფრასტრუქტურულ საქმიანობას. მათი მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა  კონტრაქტორი კომპანიების მიერ და ასახული 
უნდა იყოს პროექტების შესაბამისი ტიპის დოკუმენტებში. 

მიმდინარე წელს, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და ფონდის გარემოს დაცვისა და სოციალურ საკითხთა ჯგუფების 
ორგანიზებით, ჩატარდა ჯამრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების ტრეინინგების სერია ზოგადი განათლების კომპონენტის 
განხორციელებაში ჩართული მხარეებისათვის. ტრეინინგების მიზანი იყო, განეხილა  ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 
უსაფრთხოების არსებული რეგულაციები,  მიმდინარე სარეაბილიტაიცო სამუშაოებზე არსებული მდგომარეობა, განესაზღვრა 
ხარვეზები და გამოსწორების გზები.  ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღეს ფონდის მიერ საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის 
პროექტის ფარგლებში დაქირავებული ზედამხედველი და სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებმა.  

და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - 
საქართველო იყენებენ, რათა 
გაუმჯობესდეს პროექტით 
გათვალისწინებული საქმიანობის 
შესრულების ხარისხი და შედეგები. 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - 
საქართველო კომპაქტის ფარგლებში 
ყველა შესაბამის სამუშაოს გაწევს 
საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაციის გარემოს დაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა მოქმედების 
სტანდართებთან შესაბამისობაში.

ათასწლეულის  ინოვაციის კონკურსი ემსახურება ახალგაზრდებში ინოვაციური იდეებისა და 
პროექტების განხორციელების წახალისებას საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და 
ტექნოლოგიების სფეროში, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას აღნიშნულ დისციპლინებში და 
ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ახალ მიღწევებს. 
პროექტის ერთ-ერთი მიზანია კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების დაკავშირება 
წარმატებულ მეცნიერებთან და კერძო სექტორთან, რაც დაეხმარება მათ სამომავლოდ 
პარტნიორობის დამყარებაში, გამოცდილებისა და ცოდნის მიღებაში.

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის 
გარემოს დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა მიმართულება უზრუნველყოფს 
გარემოს დაცვით და მდგრადობის 
საერთაშორისოდ აღიარებული 
პრინციპების ინტეგრაციას კომპაქტისა 
და მასთან დაკავშირებული აქტივობების 
შემუშავებასა და განხორციელებაში.
ათასწლეულის გამოწვევის 
კორპორაციამ ახლახანს განაახლა 
თავისი გარემოს დაცვის რეგულაციები, 
რომლის მიხედვით მან ოფიციალურად 
მიიღო საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაციის გარემოს დაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა მოქმედების 
სტანდარტები. ამით ხაზი გაესვა  
ათასწლეულის გამოწვევის 

კორპორაციის ძალისხმევას, რომ
გაძლიერდეს მის მიერ დაფინანსებული 
პროექტების ეფექტიანობა და 
მდგრადობა, გარემოს დაცვითი და 
სოციალური საკითხების 
გაუმჯობესებული მართვის მეშვეობით.
საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაციის მოქმედების სტანდარტები 
გვთავაზობს ყოვლისმომცველ და 
საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებს 
გარემოს დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა მართვაში. საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაცია, ასევე, 
გვთავაზობს რვავე სტანდარტის 
განმარტებით ბარათებს, რომლებსაც 
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია 
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პროექტის ფარგლებში, ოთხმა მე-11 
კლასელმა მოსწავლემ შექმნა 
მიკროსკოპული ცილინდრული ლინზებით 
დაფარული მზის ელემენტი, რომელიც 
3-4%-ით ეფექტურია უკვე არსებულ მზის 
ელემენტებზე. მეორე ადგილზე გავიდა 
გუნდი „პროცესორიდან ნეირონამდე“, 
ამავე დასახელების პროექტით, ხოლო 
მესამე ადგილზე, გუნდი „კარბონი“, 
პროექტით - „მემბრანულ კინემატიკური 
წყვილებიანი ორიგინალური განშლადი 
კონსტრუქციის დიზაინი“.

კონკურსის პრიზის ფარგლებში, 
გამარჯვებულმა გუნდმა „სოლარი“ 
მონაწილეობა მიიღო აშშ-ის კონრადის 
ფონდის (The Conrad Foundation) მიერ 
ორგანიზებულ ინოვაციების სამიტში, 2016 
წლის 20-24 აპრილს, ნასას კენედის 
კოსმოსურ ცენტრში, აშშ–ში.  

კონრადის ფონდის ინოვაციების სამიტი 
ყოველწლიურად იმართება ნასას 
კოსმოსურ ცენტრში და მასში მსოფლიოს 
მრავალი ქვეყნის წარმატებული 
ახალგაზრდა მეცნიერი იღებს 
მონაწილეობას. საქართველოს სახელით, 
2015 წლიდან, კონკურსში მონაწილეობს 
ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის 
გამარჯვებული გუნდი.

ათასწლეულის ინოვაციის მესამე 
კონკურსი 2016-17 წლისათვის 3 
ოქტომბერს გამოცხადდა. კონკურსში 
მონაწილეობა მიიღო 85-მა გუნდმა, 
საქართველოს 67 სკოლიდან. შესარჩევი 
ეტაპების შედეგად, კონკურსის კომისიამ 
შეარჩია 13 ნახევარფინალისტი გუნდი, 
რომლებიც თავიანთი ინოვაციური 
პროექტებით კომისიის წინაშე 2017 წლის 
დასაწყისში წარდგებიან. ეროვნული

კონკურსის გამარჯვებული გუნდი, 2017  
წლის აპრილში, გაემგზავრება აშშ-ში და 
მონაწილეობას მიიღებს NASA-ს 
კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტის 
სასწავლო პროგრამაში. კონკურსის მესამე, 
ფინალურ ეტაპზე გადავიდნენ გუნდები 
თბილისის, სენაკის, ხობის, ქუთაისის და 
თელავის სკოლებიდან.13 
ნახევარფინალისტი მიიღებს ფონდის 
დაფინანსებას თავიანთი ინოვაციური 
პროექტების განვითარებისა და 
დანერგვისათვის. 

კონკურსი უკვე მესამე წელია 
ხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის 
ფონდის მიერ საქართველოში აშშ-ის 
საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.  2016 
წელს, კონკურსის მეგობარი და ფინანსური 
მხარდამჭერია კომპანია „ჯეოსელი.“

29

2016 წლის 12 თებერვალს, გაიმართა კონკურსის ფინალი, სადაც 
თითოეული ნახევარფინალისტი გუნდი წარდგა კომისიის წინაშე და 
წარმოადგინა თავისი ინოვაციური პროექტი.  შედეგად, 2015-2016 
წლის კონკურსში პირველ ადგილზე გავიდა თბილისის ახალი 
ლიცეუმისა და აია-GESS-ის სკოლების მოსწავლეებისგან შემდგარი 
გუნდი „სოლარი“ პროექტით - „მზის პანელის მარგი ქმედების 
კოეფიციენტის გაზრდის ინოვაციური ტექნოლოგია“

2015-2016 წლის 
ათასწლეულის ინოვაციის 
კონკურსში საქართველოს 48 
სკოლის 65-მა გუნდმა მიიღო 
მონაწილეობა.  კონკურსის 
კომისიამ შეარჩია ათი ნახევარფინალისტი გუნდი, 
რომელთაც მიიღეს დაფინანსება პროექტების 
განხორციელების და დახვეწის მიზნით.    



„მთელს მსოფლიოში არის ტენდენცია, რომ გააქტიურდეს ქალების როლი 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და იგივე ტენდენციაა საქართველოშიც. 
თიბისი ბანკში ბუნებრივად არის გენდერული თანასწორობა. ჩვენთვის 
დიდი წარმატებაა მივიღოთ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდისგან ჯილდო  
„ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის“ კონკურსის ფარგლებში”. 
ნინო მასურიშვილი, თიბისი ბანკი გენერალური დირექტორის მოადგილე. 
2016 წლის 4 მაისი, „ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის“ 
გამარჯვებული კომპანიების დაჯილდოების ცერემონია.

კესი კაციტაძე, 18 წლის, 
სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
ქიმია/ბიოქიმიის 
ბაკალავრიატის 
პროგრამის 
სტუდენტი - “ჩვენი, 
გოგოების, დაინტერესება 
საბუნებისმეტყველო, 
ტექნოლოგიური და 
საინჟინრო სფეროებით 
საკმაოდ მარტივად 
აიხსნება - მეცნიერება 
ყველაზე საინტერესო და 
ამაღელვებელია”.

მიმოზა ღოლიჯაშვილი, ხიდისთავის საჯარო სკოლის 
დირექტორი - “დღეს ისტორიული დღეა ხიდისთავის 
სკოლისთვის. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის 
დაფინანსებით მოხდა სკოლის სრული რეაბილიტაცია. 
სკოლაში, უკვე,  ყველაფერია იმისთვის, რომ 
მოსწავლეებმა მიიღონ ხარისხიანი განათლება”. 

.

ბენეფიციარები ფონდის საქმიანობის შესახებ



სანდრო იოსავა, 18 წლის, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული 
ინჟინერიის ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტი - “საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო 
სფეროები გაძლევთ შესაძლებლობას, გახდეთ მაღალანაზღაურებადი პროფესიონალები, 
შექმნა საკუთარი მომავალი და საკუთარი წვლილი შეიტანო ქვეყნის ეკონომიკის 
გაძლიერებაში”. 

ნინო ქოქიაშვილი, სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორი  ქიმიის დოქტორი - 
“ჩემმა ვიზიტმა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 
კალიფორნიაში  დამანახა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, 
იმუშაო თანამედროვე სამეცნიერო ტექნიკით და 
რესურსებით . ეს ყველაფერი საქართველოში დავნერგეთ”.

მათე ტაკიძე, საზოგადოებრივი კლეჯის „სპექტრი“ 
დირექტორი - “ათასწლეულის გამოწვევის ფონდისგან 
მიღებული გრანტი ჩვენთვის ყველაზე დიდ 
ინვესტიციას წარმოადგენს. გრანტის მეშვეობით 
დამსაქმებლებისთვის მოვამზადებთ 
მაღალკვალიფიციურ, საერთაშირისო სტანდარტების 
შესაბამის ელექტრიკოსებს, შემდუღებლებსა და 
ინჟინრებს”. 

 თბილისის მე-5 საჯარო სკოლის 
დირექტორი - ზაზა ლომოური 
“21-ე საუკუნის სკოლის დირექტორს 
მოეთხოვება, იყოს არა მარტო მენეჯერი, 
არამედ ლიდერი, რომელიც 
განსაზღვრავს სკოლის მომავალს. 
ლიდერობის აკადემია სწორედ ამის 
შესაძლებლობას გვაძლევს”.

თბილისის 140 საჯარო სკოლის ქიმიის 
პედაგოგი - მარინა მამულაშვილი
“მეთოდიკა, რომელიც ჩვენ ტრენინგზე გავიარეთ, 
დაგვეხმარება, რომ მოსწავლემ მიიღოს მეტი 
დაინტერესება STEM-ის საგნებისადმი”.




