
 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი  საქართველოს სიახლეები  
 

ოქტომბერი-დეკემბერი, 2018 

 

მაგდა მაღრაძე ,,პროფესიული განათლება ერთ-ერთი უმოკლესი გზაა 

ახალგაზრდების დასაქმებისკენ“ 
 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე დაფუძნებული განათლებისსისტემის 

დანერგვა, პროფესიული და უმაღლესიგანათლების სექტორის 

წახალისება, მოსწავლეებში STEM მიმართულებებისადმი ინტერესის 

გაზრდა, ინოვაციური აზროვნების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერა, 

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა - ამ და სხვა 

პრიორიტეტებს,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ 

წელსაც არ უღალატა და 2019 წელს უამრავი წარმატებული პროექტით 

ხვდება.   

გაიგე მეტი 
http://www.mcageorgia.ge/index.php/pr/event/150 
 

 

სან დიეგოს  სახელმწიფო  უნივერსიტეტმა საქართველოში კარიერული 

განვითარების ცენტრის გახსნის და  სტუდენტების  დაჯილდოების 

ოფიციალურ ცერემონიას უმასპინძლა 
 

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა საქართველოში კარიერული 

განვითარების ცენტრის გახსნის და სტუდენტების დაჯილდოების 

ოფიციალური ცერემონია გამართა. ღონისძიების ფარგლებში დამსწრე 

საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა გასცნობოდა კარიერული 

განვითარების ცენტრის მთავარ მიზნებსა და აქტივობებს. 

გაიგე მეტი 
http://www.mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/245 
 

 

სახელმძღვანელო  მასწავლებლებისთვის - „განმავითარებელი შეფასება და  

დიფერენცირებული  სწავლება“  პრეზენტაცია  გაიმართა 
 

„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს“ მასწავლებელთა და 

სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტმა, რომელსაც 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ახორციელებს, პედაგოგებისთვის ახალი სახელმძღვანელოს - 

„განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება“ 

პრეზენტაცია გამართა. 

გაიგე მეტი 

http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/244 
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პრემიერ-მინისტრი  სრულად რეაბილიტირებულ თელავის მე-9 საჯარო 

სკოლას ეწვია 
 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე თელავში ახლად 

რეაბილიტირებულ მე-9 საჯარო სკოლაში იმყოფებოდა, რომელიც 

,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის“ დაფინანსებით, სრულად 

გარემონტდა.  

გაიგე მეტი 

http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/244 

 

 

2018-2019 წლის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი გამოცხადდა 
 

ათასწლეულის გამოწვევის ფოდი - საქართველოს ორგანიზებით, უკვე 

მეხუთედ, ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი გამოცხადდა. კონკურსში 

გამარჯვებული გუნდი აშშ-ში გაემგზავრება და NAშA-ს კოსმოსური 

ცენტრის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას. 
 

20 ნოემბერს, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში კონკურსის 

გამოცხადების ღონისძიება გაიმართა, სადაც წინა წლების ფინალისტების 

ინოვაციური პროექტების  გამოფენაც მოეწყო.  

გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/242 
 

 

„შეშით  ვთბებოდით,  წვიმა ჩამოგვდიოდა,  სკოლის რეაბილიტაციამ 

მოტივაცია  აგვიმაღლა“- ზერტის  საჯარო სკოლის  დირექტორი 
 

თანამედროვე სტანდარტებით რეაბილიტირებული სკოლა 

სპორტდარბაზით, სამეცნიერო ლაბორატორიით, გადამზადებული 

პედაგოგებით - ეს გორის რაიონის სოფელი ზერტის საჯარო სკოლაა. 

სოფელი ზერტი საოკუპაციო ზოლიდან ხუთ კილომეტრში მდებარეობს 

და იქ სწავლის შესაძლებლობა ე.წ. საზღვრისპირა სოფლის ბავშვებსაც 

აქვთ.   

გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/242 
 

 

2018 წლის  პროფესიული  განათლების ეროვნული  ჯილდოს 

ფინალისტების ვინაობა ცნობილია 
 

პროფესიული განათლების კვირეული დასრულდა პროფესიული 

განათლების ეროვნული ჯილდოს გადაცემის გალა ცერემონიით. 

პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო 2018-ის გამარჯვებულები 

გამოვლინდნენ ოთხ კატეგორიაში.  

გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/241 
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თამარ  გოგრიჭიანის  წარმატების  ისტორია 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციოლოგიის ფაკულტეტზე 

ჩააბარა, სამზარეულოში ფუსფუსი მისი გატაცება იყო და ამ სფეროში 

პროფესიული განათლების მიღებაც გადაწყვიტა. თუმცა, საყვარელმა 

საქმემ მის ცხოვრებაში დიდი ადგილი დაიკავა. დღეს თამარ გოგრიჭიანი 

მზარეულის პროფესიით არის დასაქმებული და ახლახანს პროფესიულ 

განათლებაში წლის საუკეთესო სტუდენტის ჯილდოც მოიპოვა. 

 გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/pr/event/142 

 

 

პროფესიული განათლების კვირეული საერთაშორისო კონფერენციით 

გაიხსნა 
 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტის  „პროფესიული განათლება 

ეკონომიკის განვითარებისთვის" ორგანიზებით, პროფესიული 

განათლების კვირეული დაიწყო, რომელიც საერთაშორისო 

კონფერენციით  ,,ინვესტირება ადამიანურ კაპიტალში” გაიხსნა. 

გაიგე  მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/pr/event/142 
 

 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს, საქართველოს პარლამენტსა და აშშ-ის 

სან დიეგოს სახელწიფო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა  

 

საქართველოს პარლამენტს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდსა და აშშ-ის 

სან დიეგოს სახელწიფო უნივერსიტეტს შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ხელმოწერის 

ცერემონია პარლამენტის თბილისის სასახლეში გაიმართა.  

გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/236 

 

 

 

 

 

 

  

 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო 

მერაბ კოსტავას 5, 0108, თბილისი, საქართველო 

ტელეფონი: +995 322 428 528 

ელ.ფოსტა: info@mcageorgia.ge 

ვებ-გვერდი: www.mcageorgia.ge 

Follow us on:  Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,  Web 
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