
 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი  საქართველოს სიახლეები  

 

ივნისი-სექტემბერი, 2018 

 

მამუკა ბახტაძე ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის დირექტორის 

მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა 

"ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია საქართველოს მთავრობასთან 

თანამშრომლობას შესანიშნავს უწოდებს და მეორე კომპაქტის წარმატებით 

განხორციელების პროცესს მიესალმება", - ამის შესახებ კორპორაციის 

აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ბროკ 

ბირმანმა პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრის შემდეგ 

განაცხადა. 

გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/235 

 

2018 წელს მოსწავლეებმა ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის მეშვეობით 

28 საჯარო სკოლის განახლებულ გარემოში დაიწყეს სწავლა 

ქალაქ რუსთავის N4 და ქალაქ გარდაბნის N4 საჯარო სკოლების გახსნის 

ცერემონია გაიმართა. სკოლები „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - 

საქართველოს“ აღმასრულებელმა დირექტორმა მაგდა მაღრაძემ, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის მოადგილემ ირინა აბულაძემ, აშშ-ის ელჩის მოვალეობის 

შემსრულებელმა საქართველოში ელიზაბედ რუდმა და აშშ-ის მთავრობის 

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (MCC) ოპერაციების 

აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონათან ნეშმა გახსნეს. 

გაიგე მეტი 

http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/233 

 

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახალ სასწავლო წელს 230 

პირველკურსელი მიიღო 

 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის უმაღლესი განათლების პროექტის 

ფარგლებში, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა საქართველოში 

ახალი სასწავლო წლის დაწყების საზეიმო ცერემონიას უმასპინძლა. 

სპეციალურად ცერემონიისთვის საქართველოს ეწვია სან დიეგოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცხრე, მუდმივი პრეზიდენტი, ადელა დე 

ლა ტორე, ამერიკელი პროფესორების დელეგაცია და აშშ-ის მთავრობის 

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (MCC) ოპერაციების 

აღმასრულებელი დირექტორი ჯონათან ნეში.   

 

გაიგე მეტი 

http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/232 
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აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტი სინტია 

ჰუგერი საქართველოს პრემიერ მინისტრს მამუკა ბახტაძეს შეხვდა 
 

„საქართველოს მთავრობის მიერ განათლების სფეროში დაგეგმილი 

რეფორმები, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის 140 მილიონი აშშ 

დოლარის კომპაქტის ფარგლებში განხორციელებული წარმატებული 

პროექტები და სამომავლო თანამშრომლობა იყო საქართველოს პრემიერ-

მინისტრ მამუკა ბახტაძისა და აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის 

კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტ სინტია ჰუგერის დღევანდელი 

შეხვედრის მთავარი თემები. 

გაიგე მეტი 

http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/227 
 

 

მაგდა მაღრაძე "ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირება საქართველოს 

განვითარების აუცილებელი წინაპირობაა" 

 

„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი“ უკვე რამდენიმე წელია 

საქართველოში შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე დაფუძნებული 

განათლების სისტემის დანერგვას უწყობს ხელს. აშშ-ის მთავრობის მიერ 

საქართველოსთვის გამოყოფილი 140 მილიონი დოლარის გრანტის - 

ათასწლეულის გამოწვევის მეორე კომპაქტის - მეშვეობით, ფონდი 

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სექტორში 

წარმატებულ პროექტებს  

გაიგე მეტი 
http://www.mcageorgia.ge/index.php/pr/event/134 
 

 

წელს პირველად საქართველო გაეროს ფონდის საერთაშორისო ბანაკის 

„WiSci Girls STEAM Camp” - „ქალები მეცნიერებაში“ მასპინძელი ქვეყანაა 

 

13-24 აგვისტოს თბილისმა პირველად უმასპინძლა საერთაშორისო ბანაკს 

„Women in Science WiSci Girls STEAM Camp“ - 

https://www.girlup.org/wisci/#sthash.TmXBbnqJ.dpbs 

ბანაკი იმართება აშშ-ის მთავრობის ათასწლეულის გამოწვევის 

კორპორაციის ფინანსური მხარდაჭერით, აშშ-ის სახელმწიფო 

დეპარტამენტთან, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან, 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდთან,  კომპანიებთან Intel, Google  

თანამშრომლობით. 

გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/226 
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სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხულ  სტუდენტებს 

გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდი დააფინანსებს 

 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა, 

მაგდა მაღრაძემ, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანმა 

საქართველოში, ჰალილ გუვენმა და გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდის 

დირექტორმა, ზურაბ კერვალიშვილმა თანამშრომლობის მემორანდუმს 

მოაწერეს ხელი. მემორანდუმის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს 

ქვეყანაში საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური (STEM) 

დარგების პოპულარიზაციას და განვითარებას, ისეთი აქტივობების 

განხორციელებით, როგორიცაა სასწავლო სტიპენდიები წარჩინებული 

სტუდენტებისთვის, ყოველწლიური პროფესიული განათლების ჯილდოს, 

კონფერენციის  და პროგრამების მხარდაჭერა და სხვა. 

გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/224 
 

 

აშშ-ის მთავრობა საქართველოში პროფესიული განათლების 

მიმზიდველობის გაზრდის მიზნით ახალ პროექტებს დააფინანსებს 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პროექტ „პროფესიული 

განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ ფარგლებში, პროფესიული 

განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის 

საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები გამოავლინეს. პროექტი 

დაფინანსებულია აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ, 

აშშ-სა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული 140 მილიონი 

აშშ დოლარის კომპაქტის ფარგლებში. 

 გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/222 

 

 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ-საქართველოსა და ბიზნესლიდერთა 

ფედერაცია „ქალები მომავლისთვის“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი გაფორმდა 

 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ-საქართველოსა და ბიზნესლიდერთა 

ფედერაცია „ქალები მომავლისთვის“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმის გაფორმების ცერემონია შედგა. მემორანდუმს ხელი 

მოაწერეს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს 

აღმასრულებელმა დირექტორმა  მაგდა მაღრაძემ და ბიზნესლიდერთა 

ფედერაცია „ქალები მომავლისთვის“ სამეთვალყურეო საბჭოს 

თავმჯდომარემ ნინა კობახიძემ. 

გაიგე  მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/221 
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მასწავლებლებისათვის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 

სწავლების მიდგომებზე კონფერენცია გაიმართა 

 

„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს” მასწავლებელთა და 

სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის 

ფარგლებში, რომელსაც სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი ახორციელებს, გაიმართა მასწავლებელთა 

კონფერენცია სახელწოდებით - „მოსწავლეზე ორიენტირებული 

მიდგომები ზუსტი და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების სწავლებისას.“ 

გაიგე მეტი 
http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/219 

 

 
 
 
 
 
 
 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება 
 

“ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს”, სან დიეგოს 

სახელწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, “ანაკლიის განვითარების 

კონსორციუმსა” და “ანაკლია სითის”  შორის ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი გაფორმდა. 

მხარეებს შორის დადებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსისტეტთან აქტიურ თანამშრომლობასა 

და სტუდენტების სამომავლო დასაქმებას ითვალისწინებს. 

გაიგე მეტი 

http://mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/218 

 

 

 

 

 

  

 

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 
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