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შესავალი

წი ნამ დე ბა რე შე მოკ ლე ბუ ლი ან გა რი ში ეყ რ დ ნო ბა მო ნა ცე მებს სა ქარ თ ვე ლო ში სკო ლამ დე-
ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვი დან. ეს კვლე ვა ერ თობ ლი ვად ჩა ა ტა რეს სა ქარ თ ვე ლო-
ში გა ე როს ბავ შ ვ თა ფონ დ მა (UNICEF) და შე ფა სე ბი სა და გა მოც დე ბის ეროვ ნულ მა ცენ ტ რ მა 
(NAEC), სა ერ თა შო რი სო კონ სულ ტან ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით. ად რე უ ლი ზრუნ ვი სა და გა-
ნათ ლე ბის ხა რის ხის ევ რო პუ ლი ჩარ ჩო1 გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა, რო გორც ჩარ ჩო სა ქარ თ ვე ლო ში 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის ანა ლი ზის თ ვის შემ დე გი 
ხუ თი მი მარ თუ ლე ბით: ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, პერ სო ნა ლი, კუ რი კუ ლუ მი (საგანმანათლებლო 
პროგ რა მა), მო ნი ტო რინ გი და მარ თ ვა. ამას თან, ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და 
გა ნათ ლე ბის ახა ლი ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი (ადრეული და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის 
სა ხელ მ წი ფო სტან დარ ტი და აღ მ ზ რ დელ - პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბი) აგ რეთ-
ვე იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი კვლე ვა ში იმ ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბის გა მო სავ ლე ნად, რომ ლე ბიც 
მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბი სას წა მო იჭ რე ბა. მე თო დო ლო გია მო ი ცავ და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი-
სა და გა ნათ ლე ბის დარ გის ანა ლიზს პო ლი ტი კის დო  ნე  ზე (ეროვნული სტან   დარ   ტე  ბის გან  -
ხილ   ვა, ინ   ტერ   ვი  უ  ე  ბი პო  ლი  ტი  კის შემ   ქ   მ   ნე  ლებ   თან და ფო  კუს ჯგუ  ფე  ბი ძი  რი  თად მო  ნა  წი -
ლე მხა  რე  ებ   თან), ყვე  ლა მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტის (64) რა  ო  დე  ნობ   რი  ვი გა  მო  კითხ   ვა და 22 ფო  კუს 
ჯგუ  ფი სხვა  დას   ხ   ვა გე  ოგ   რა  ფი  ულ არე  ალ   ში (სულ 124 მო  ნა  წი  ლე, მათ შო  რის, სკო  ლამ   დე  ლი 
და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის მე  ნე  ჯე  რე  ბი, აღ   მ   ზ   რ   დე  ლე  ბი, სპე  ცი  ა  ლუ  რი პე  და  გო  გე  ბი, ფსი  ქო  ლო  გე  ბი, 
მე  თო  დის   ტე  ბი, მშობ   ლე  ბი, ლექ   ტო  რე  ბი). 

კვლევის დასაბუთება: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარისხი 
საერთაშორისო დღის წესრიგში

სკოლის ნაადრევი მიტოვების თავიდან აცილებაში სკოლამდელი აღზრდისა და 
განათლების როლის შესახებ უახლოეს წარსულში გამოქვეყნებული ლიტერატურის კვლევამ 
აჩვენა, რომ ადრეული აღზრდისა და განათლების ხარისხიანმა სისტემამ შესაძლოა გამოიღოს 
მნიშვნელოვანი დადებითი შედეგი, რომელიც შემდგომ წლებზეც აისახება (Dumcius, Peeters, 
et al., 2015წ.2). სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ადრეული აღზრდისა და განათლების ხარისხიანი 
სისტემა საფუძველია სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისათვის და მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს ბავშვებში სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში 
მათი სასკოლო განათლების დასრულებამდე. ამასთან, ადრეული და სკოლამდელი 
განათლება მეტად მნიშვნელოვანია საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის, 
და ყველა ბავშვისთვის, როგორც მოქალაქეებისთვის, თანაბარი შესაძლებლობების 
უზრუნველსაყოფად. არსებობს ფართო კონსენსუსი მკვლევრებს, ორგანიზაციებსა და 
პოლიტიკის შემქმნელებს შორის, რომ სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარისხი, 
და საბოლოო ჯამში, შედეგები ბავშვებისა და ოჯახებისთვის, დამოკიდებულია სათანადო 
განათლების მქონე და კომპეტენტურ კადრებზე (Dumcius, Peeters, et al, 2015წ.). 

ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე სა გან გე ბოდ მი ე თი თა გა ერ თი ა ნე ბუ-
ლი ერე ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის დღის წეს რი გით. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მი ზა ნი 4.2 ით ვა ლის წი ნებს, რომ 2030 წლის თ ვის „ყველა გო გო სა და ბიჭს ხე ლი მი უწ ვ დე-
ბო დეს ხა რის ხი ან ად რე ულ გან ვი თა რე ბა ზე, ზრუნ ვა სა და სკო ლამ დელ გა ნათ ლე ბა ზე ისე, 
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რომ ისი ნი მზად იყ ვ ნენ დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის თ ვის“, და მო უ წო დებს სკო ლა ში ჩა რიცხ-
ვამ დე სულ მცი რე ერ თ წ ლი ა ნი სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა კენ. 

1   ხელმისაწვდომობა

ჩართულობა

სა ქარ თ ვე ლო ში ად რე უ ლი ასა კის ბავ შ ვ თა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში ჩარ თუ ლო ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი (69,5%) ევ რო პულ სა მიზ ნე ნიშ ნულ ზე (4-დან 6 წლამ დე ასა კის ბავ შ ვ თა 95%) 
და ბა ლი ა. ჩა რიცხ ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ბა ლია ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
წარ მო მად გე ნელ ბავ შ ვებ ში (33%), სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ბავ შ ვებ ში (39,7%) და სოფ ლად 
(46,8%). გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
ჩა რიცხ ვის შემ თხ ვე ვა ში, სა ბავ შ ვო ბაღ ში სრუ ლი ინ კ ლუ ზი ი სა და მო ნა წი ლე ო ბის თვალ-
საზ რი სით, ისი ნი მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვებს აწყ დე ბი ან. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქა ლაქ-
ში ჩა რიცხ ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბი მა ღა ლი ა, დი დია ბავ შ ვე ბის რა ო დე ნო ბაც თი თო ჯგუფ ში 
(მაგალითად, თბი ლის ში თი თო ჯგუფ ზე სა შუ ა ლოდ 39 ბავ შ ვი მო დის, ზო გი ერთ ჯგუფ ში 
კი 60-მდე ბავ შ ვი ა). ჯგუფ ში ბავ შ ვე ბის სიმ რავ ლე მნიშ ვ ნე ლო ვან უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის ხა რის ხ ზე. ამ დე ნად, ხა რის ხი სა და პერ სო ნა ლის თ ვის 
სა მუ შაო პი რო ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, ქა ლა ქად, თი თო ე ულ ჯგუფ ში ბავ შ ვე ბის რა ო დე-
ნო ბის შე სამ ცი რებ ლად, მე ტი ჯგუ ფი სა და აღ მ ზ რ დე ლის სა ჭი რო ე ბა იკ ვე თე ბა.
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2 - 5 წლის ასაკის ბავშვთა სკოლამდელ დაწესებულებებში ჩართულობის 
მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით
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არახელსაყრელ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების ჩარიცხვის პოლიტიკა

არა ხელ საყ რელ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ბავ შ ვე ბის, ისე ვე რო გორც შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა სა ბავ შ ვო ბა ღებ ში ჩა რიცხ ვის ხელ შემ წყო ბი თან მიმ დევ რუ ლი პო-
ლი ტი კა, თუ არ ჩავ თ ვ ლით უფა სო კვე ბის შე მო ღე ბას, არც მუ ნი ცი პა ლურ და არც ეროვ-
ნულ დო ნე ზე, არ არ სე ბობს. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა, მო ნა ცე მებს ზო გა დი 
ჩარ თუ ლო ბის ან არა ხელ საყ რელ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ჯგუ ფე ბის თ ვის ჩარ თუ ლო ბის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ხებ, არ აგ რო ვებს. არც სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის კერ ძო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში ბავ შ ვ თა ჩარ თუ ლო ბის ამ სახ ვე ლი მო ნა ცე მე ბი მო ი პო ვე ბა, რად გან მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბი არ აგ რო ვე ბენ მო ნა ცე მებს კერ ძო სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან; თუმ-
ცა, სხვა კვლე ვე ბის თა ნახ მად, კერ ძო სექ ტო რი მხო ლოდ ჩა რიცხულ ბავ შ ვ თა მცი რე წილს 
(2%) ემ სა ხუ რე ბა (UNICEF, 2016წ.3).

ზო გა დად, სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის პერ სო ნა ლის კომ პე ტენ ცი ე ბი, მრა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ ტექ ს ტ-
ში სა მუ შა ოდ, და ბა ლი ა. ასე ვე და ბა ლია ცოდ ნა და კომ პე ტენ ცი ე ბი არა ხელ საყ რე ლი მდგო-
მა რე ო ბი სა და გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის ინ კ ლუ ზი ის სა კითხებ თან 
და კავ ში რე ბით. სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის თა ნამ შ რომ ლებს ერ თ გ ვა რი 
უნ დობ ლო ბა აქვთ არა ხელ საყ რე ლი მდგო მა რე ო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა მშობ ლე ბის მი მართ, 
ისე ვე რო გორც იმ მშობ ლე ბის მი მართ, რო მელ თაც გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე 
შვი ლე ბი ჰყავთ. შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა ინ კ ლუ ზი ის თ ვის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ბა რი ე რე ბი ა: ადაპ ტი რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ნაკ ლე ბო ბა,  ჯგუ ფებ ში ბავ შ ვე-
ბის სიმ რავ ლე და აღ მ ზ რ დელ თა და ბა ლი კომ პე ტენ ცი ე ბი. შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე ზო გი ერ თი ბავ შ ვი სკო ლამ დელ გა ნათ ლე ბას შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მი მართ 
არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სტიგ მის გა მო ვერ იღებს. იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ შიც (ძირითადად, 
ქა ლა ქებ ში), სა დაც და ქი რა ვე ბუ ლია სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი დამ ხ მა რე კად რე ბი (მაგალითად, 
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მე თო დის ტე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი, სპეც. პე და გო გე ბი და სხვ.), მა თი კომ პე ტენ ცია და კვა ლი-
ფი კა ცი ა, ხში რად, შე უ სა ბა მოა და შე სა ბა მი სად, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სა ბავ შ ვო ბაღ ში ინ კ-
ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვას.  მა გა ლი თად, სპეც. პე და გო გებს გან სა კუთ რე ბუ ლი სა-
ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი, ხში რად, ჯგუ ფი დან გაჰ ყავთ და მათ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რად 
მუ შა ო ბენ ნაც ვ ლად იმი სა, რომ აღ მ ზ რ დელს ეხ მა რე ბოდ ნენ ამ ბავ შ ვე ბის ჯგუფ ში, თა ნა ტო-
ლებ თან ერ თად თა მაშ სა თუ აქ ტი ვო ბებ ში სრუ ლად მო ნა წი ლე ო ბა ში. 

2   პერსონალი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მის წი ნა შე დგას, ვი ნა ი დან პერ-
სო ნა ლის დიდ ნა წილს არ აქვს კვა ლი ფი კა ცი ა, ან აქვს ისე თი კვა ლი ფი კა ცი ა, რო მე ლიც 
ბავ შ ვ თა ად რე ულ აღ ზ რ და სა და გა ნათ ლე ბას არ უკავ შირ დე ბა. 57 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან 
მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, აღ მ ზ რ დელ თა 44% არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი ა. ამას თან, 
დი რექ ტორ თა 50% არ ფლობს ბავ შ ვ თა ად რე ულ აღ ზ რ და სა და გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში-
რე ბულ გა ნათ ლე ბას. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 13 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ ჰყავს ბავ შ ვ თა ად რე ულ 
აღ ზ რ და სა და გა ნათ ლე ბა ში ბა კა ლავ რის ხა რის ხის მქო ნე არ ცერ თი აღ მ ზ რ დე ლი. მრა ვა ლი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის პრობ ლე მაა შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 
დამ ხ მა რე პერ სო ნა ლის (სპეც. პე და გო გე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი და სხვ.) ნაკ ლე ბო ბაც. 
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პირველადი განათლება (პროფესიაში შესვლამდე)

მა შინ, რო დე საც გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბა აღი ა რებს მა ღა ლი ხა რის ხის პირ ვე ლა დი 
გა ნათ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას, მხო ლოდ მცი რე ნა წილს თუ აქვს გავ ლი ლი უნი ვერ სი ტეტ ში 
სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მომ ზა დე ბა ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის სა კითხებ ზე, 
თა ნაც და ახ ლო ე ბით 20 ან 25 წლის წინ. მა თი გა ნათ ლე ბა ძი რი თა დად თე ო რი უ ლი კურ სე-
ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბო და და პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბულ სწავ ლე ბას არ მო ი აზ რებ და. თუმ-
ცა, რო გორც კვლე ვა გვიჩ ვე ნებს, კავ ში რი თე ო რი ა სა და პრაქ ტი კას შო რის, ად რე უ ლი ასა კის 
ბავ შ ვებ თან მუ შა ო ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის შე სა ძე ნად (CoRe, 2011წ.4), არ სე-
ბი თი ა.  

ამ ჟა მად უკ ვე არის პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც აქ ცენტს უფ რო მე-
ტად პრაქ ტი კულ უნა რებ ზე აკე თე ბენ და გა მო კითხულ თა ინ ფორ მა ცი ით, არ სე ბობს ბავ შ ვ-
თა ად რე უ ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის დარ გ ში სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო გა ნათ-
ლე ბის მწვა ვე სა ჭი რო ე ბა. სა უ ნი ვერ სი ტე ტო დო ნე ზე, ად რე უ ლი აღ ზ რ და და გა ნათ ლე ბა 
მხო ლოდ მე ო რა დი პროგ რა მაა (მხოლოდ ერთ უნი ვერ სი ტეტ ში), რო მე ლიც კურ ს დამ თავ-
რე ბულს კვა ლი ფი კა ცი ას არ ანი ჭებს, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის დარ გ ში 
სა მუ შა ოდ პე და გო გე ბის მო სამ ზა დებ ლად, საკ მა რი სი არ არის. 

უწყვეტი პროფესიული განვითარება 

სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის პერ სო ნა ლის უმ რავ ლე სო ბას ტრე ნინ გი არ გა უვ ლია უკა-
ნას კ ნე ლი ათი წლის გან მავ ლო ბა ში. მენ ტო რო ბა, „ქოუჩინგი“, რო გორც წე სი, უც ნო ბი ან ახა-
ლი მიდ გო მაა უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მი მართ; ამ მხრივ, აღ სა ნიშ ნა ვია იმ მე-
თო დე ბის ნაკ ლე ბო ბა, რო მელ თა ეფექ ტი ა ნო ბა დამ ტ კი ცე ბუ ლია და რომ ლე ბიც სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვებს ეყ რ დ ნო ბა. 

აღ მ ზ რ დე ლე ბი სა და პე და გო გე ბის უმ რავ ლე სო ბა მო წა დი ნე ბუ ლი ა, გა ი ა როს კურ სე ბი პრო-
ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, მაგ რამ და წე სე ბუ ლე ბებს თა ვი სი კად რე-
ბის თ ვის უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სა ფა სუ რის ასა ნაზღა უ რებ ლად ფი ნან სუ რი 
რე სურ სე ბი არ გა აჩ ნი ათ, და ვი ნა ი დან აღ მ ზ რ დე ლე ბი სა და პე და გო გე ბის ხელ ფა სი მე ტად 
და ბა ლი ა, ისი ნი ვერ ახერ ხე ბენ ამ გ ვარ კურ სებ ზე დას წ რე ბას. ამას თან, ბევრ მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში აღ მ ზ რ დე ლებს და თა ნა შემ წე ებს არ აქვთ ე.წ. არა სა კონ ტაქ ტო სა ა თე ბი (ჯგუფს გა-
რეთ სა მუ შაო დრო), რომ ლე ბიც გა მო ყო ფი ლი იქ ნე ბო და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის თ ვის. 

რად გა ნაც  უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის რა ი მე პროგ რა მა, უკა ნას კ ნე ლი ათი წლის 
გან მავ ლო ბა ში, სა ბავ შ ვო ბა ღის თა ნამ შ რო მელ თა მხო ლოდ ძა ლი ან მცი რე ნა წილს აქვს გავ-
ლი ლი, ად რე უ ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის დარ გ ში თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მებ ზე, მათ ხე-
ლი არ მი უწ ვ დე ბათ. ამ დე ნად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ შე იქ მ ნას, და მთავ რო ბამ და ა ფი ნან სოს 
უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კა (კურსები და „ქოუჩინგი“), ვი ნა ი დან უწყ-
ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა არ სე ბი თია სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის პერ სო ნა ლის კომ-
პე ტენ ცი ე ბის გა საზ რ დე ლად და ხა რის ხის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად (Eurofound, 2015წ.5; Peleman, 
et al, 2018წ.6). 



საქართველოში სკოლამდელი  განათლების ხარისხის კვლევა

10

სამუშაო პირობები

სა ქარ თ ვე ლო ში სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ აღ მ ზ რ დელ თა სო ცი ა-
ლუ რი სტა ტუ სი მე ტად და ბა ლი ა. სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში და საქ მე-
ბუ ლი პერ სო ნა ლის, მათ შო რის დი რექ ტო რე ბის, ხელ ფა სი ძალ ზე და ბა ლი ა. სრულ გა ნაკ-
ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი აღ მ ზ რ დე ლის სა შუ ა ლო ყო ველ თ ვი უ რი ხელ ფა სი 336 ლარს შე ად გენს, 
რაც თით ქ მის სამ ჯერ ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლო ში და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა-
ლო ყო ველ თ ვი უ რი შე მო სა ვა ლი (940 ლა რი)7. ამას თან, არ არ სე ბობს ხელ ფა სის ზრდის სის-
ტე მა. 
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სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში ჯგუ ფებ ში ბევ რი ბავ შ ვი ა, რაც სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პრო ცე სის ხა რისხს საგ რ ძ ნობ ლად აუარე სებს: აღ მ ზ რ დე ლე ბი ვერ ახერ ხე ბენ 
ბავ შ ვე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას და ისეთ 
პე და გო გი ურ და ქცე ვის მარ თ ვის სტრა ტე გი ებს იყე ნე ბენ, რომ ლე ბიც ბავ შ ვე ბის გან ვი თა რე-
ბის თ ვის შე უ სა ბა მო ა. სხვა პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის შე დე გად გა მო-
იკ ვე თა, მო ი ცავს სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში აღ მ ზ რ დე ლე ბის ხან გ რ ძ ლივ სა მუ შაო 
სა ა თებ სა და არა სა კონ ტაქ ტო სა ა თე ბის ნაკ ლე ბო ბას (უწყვეტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის-
თ ვის, და გეგ მ ვის თ ვის, თვით - შე ფა სე ბის თ ვის და სხვ.).

შეგ ვიძ ლია და ვას კ ვ ნათ, რომ გა დატ ვირ თუ ლი ჯგუ ფე ბი, ხან გ რ ძ ლი ვი სა მუ შაო სა ა თე ბი, 
და ბა ლი ხელ ფა სე ბი, საწყი სი (საუნივერსიტეტო) გა ნათ ლე ბი სა და უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის ნაკ ლე ბო ბას თან ერ თად, სა ქარ თ ვე ლო ში სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ-
ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი ა. 
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3   საგანმანათლებლო პროგრამა (კურიკულუმი)

ახალი საგანმანათლებლო სტანდარტები

ფო კუს ჯგუ ფებ მა გა მო ავ ლი ნა, რომ სტან დარ ტე ბი და შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბი სკო ლამ დე-
ლი გა ნათ ლე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბის თ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო-
ბა ში ხელ მი საწ ვ დო მი ა. თუმ ცა, ზო გი ერ თი მათ გა ნი არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას სტან დარ ტე-
ბი სა და დამ ხ მა რე რე სურ სე ბის შე სა ხებ. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ მა ღალ მ თი ან და 
ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი აღ ზ რ დი სა და 
გა ნათ ლე ბის პერ სო ნა ლი არ იც ნობს სტან დარ ტებს და არ მი უწ ვ დე ბა ხე ლი დამ ხ მა რე რე-
სურ სებ ზე. გარ და ამი სა, ხში რად, სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის ყვე ლა თა ნამ შ რო მელ მა არ იცის ახა-
ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ხებ (მაგალითად, სპეც. პე და გო გე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი) და მშობ ლე ბი 
არ იც ნო ბენ იმ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მას, რომ ლი თაც სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი 
მუ შა ო ბენ. 

ამას თან, კვლე ვის შე დე გე ბი ცხად ყოფს, რომ ის პრაქ ტი კო სე ბი, რომ ლე ბიც აცხა დე ბენ, რომ 
სტან დარ ტებს იყე ნე ბენ, სრუ ლად არ იც ნო ბენ მის ში ნა არ ს სა და პრინ ცი პებს. კი დევ ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა ა, შე სა ბა მი სად, სტან დარ ტე-
ბის და სა ნერ გად, აუცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გა ტა რე ბა. სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის თა ნამ შ რომ ლებს, მწი რი რე სურ სე ბი და რე სურ სე ბით მდი და რი 
გა რე მოს სა ჭი რო ე ბა, სტან დარ ტე ბი სა და კუ რი კუ ლუ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზა ზე ერ თ -ერთ 
ძი რი თად გა მოწ ვე ვად მი აჩ ნი ათ. 

ზო გი ერ თი სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბის მე ნე ჯე რი/ დი რექ-
ტო რი და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ აღ მ ზ რ დე ლებს მე ტად ტექ ნი-
კუ რი მიდ გო მა აქვთ სტან დარ ტე ბი სა და კუ რი კუ ლუ მის და ნერ გ ვის მი მართ. სკო ლამ დე ლი 
გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ბა კა ლავ რი ა ტის დო ნე ზე სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მომ ზა დე ბის ნაკ ლე ბო-
ბი სა და კონ კ რე ტუ ლი კუ რი კუ ლუ მე ბის შე სა ხებ ტრე ნინ გე ბის არარ სე ბო ბის გა მო, აღ მ ზ რ-
დე ლე ბი, ყუ რადღე ბას უმე ტეს წი ლად იმ კონ კ რე ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის „ბრმად“ გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ზე ამახ ვი ლე ბენ, რომ ლე ბიც მა გა ლი თე ბის სა ხით არის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი დამ ხ მა რე 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ებ ში და არ აქვთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი ის პე და გო გი უ რი მიდ გო მე ბი, რომ-
ლებ საც სა გან მა ნათ ლებ ლო სტან დარ ტე ბი და კუ რი კუ ლუ მი ეფუძ ნე ბა.

საგანმანათლებლო მასალები

კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბი სა და სწავ-
ლის ხელ შემ წყო ბი რე სურ სე ბის სიმ წი რე ა. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, ამ გ ვა რი რე სურ სე ბის 
მო ტა ნის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მშობ ლებს ეკის რე ბათ, ზოგ ჯერ კი, აღ მ ზ რ დე ლი მათ სა კუ თა რი 
ფუ ლით იძენს, რად გან სა თა მა შო ე ბის თ ვის, ხარ ჯ ვა დი რე სურ სე ბის თ ვის (როგორიცაა ფან-
ქ რე ბი, ქა ღალ დი და სხვ.), წიგ ნე ბი სა და სხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო მა სა ლის თ ვის ბი უ ჯე ტი 
თით ქ მის არ არ სე ბობს. ამ რე სურ სებ ზე თი თო ბავ შ ვ ზე ყო ველ წ ლი უ რად მი ნი მა ლუ რი თან-
ხა იხარ ჯე ბა: 56 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ მუ ნი ცი პა-
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ლი ტე ტე ბის 62.5% 10 ლარ ზე ნაკ ლებს ხარ ჯავს თი თო ბავ შ ვ ზე ყო ველ წელს სა გან მა ნათ-
ლებ ლო რე სურ სებ ზე (ზოგიერთი მათ გა ნი მხო ლოდ 0.73 და 1.11 ლარს ხარ ჯავს). 
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სა ქმიანობები

სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის თა ნამ შ რომ ლებს მი აჩ ნი ათ, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია საქ მი ა ნო ბე ბის მორ გე ბა 
ბავ შ ვე ბის ინ ტე რე სებ ზე და მე ტი აქ ცენ ტის გა კე თე ბა ბავ შ ვის ინი ცი ა ტი ვა სა და თა მა შებ ზე, 
რაც ყვე ლა ზე უკეთ უწყობს ხელს ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბას. თუმ ცა სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის გა დატ-
ვირ თუ ლი ჯგუ ფე ბის თ ვის ეს რთუ ლად შე სას რუ ლე ბე ლი ამო ცა ნა ა. ამას ასე ვე უშ ლის ხელს 
სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის ნაკ ლე ბად ავ ტო ნო მი უ რო ბა (საბავშვო ბა ღებს ხში რად არ ეძ ლე ვათ თა-
ვი სუფ ლე ბა, კუ რი კუ ლუ მის ან შე თა ვა ზე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის წიგ ნე ბის ადაპ ტი რე ბის თ ვის). 

მოკლევადიანი სკოლამდელი პროგრამები

არ ცერთ გა მო კითხულ სა ბავ შ ვო ბაღ ში არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს მოკ ლე ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბი. 
ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მი აჩ ნი ა, რომ ეს მი ზან შე წო ნი ლი ა, რად გან, მა თი აზ რით ამ 
პროგ რა მებ ში ყუ რადღე ბა მხო ლოდ სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ზე მახ ვილ დე ბა და შე უძ-
ლია გა ზარ დოს სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ნაკ ლე ბი მა ტე რი ა ლუ რი 
და ფი ნან სუ რი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბით. აგ რეთ ვე, შე საძ ლო ა, უფ რო მო სა ხერ ხე ბე ლი იყოს 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის თ ვის. თუმ ცა, სხვე ბის აზ რით, მხო ლოდ სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი-
ა ნო ბე ბის შემ ც ვე ლი პროგ რა მა თა მა ში სა და აღ ზ რ დის საქ მი ა ნო ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას უგუ-
ლე ბელ ყოფს. ეს მო საზ რე ბა თა მა შის, გა ნათ ლე ბი სა და აღ ზ რ დის გან ცალ კე ვე ბის შე სა ხებ, 
პრობ ლე მუ რი ა, ვი ნა ი დან იგი ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ბავ შ ვის ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ-
რო ვე თე ო რი ულ და პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბულ გა გე ბას, რო მე ლიც თა მაშს, სწავ ლა სა და აღ-
ზ რ დას ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის პრაქ ტი კის ერ თ მა ნე თი სა გან გა ნუ ყო ფელ გან ზო მი ლე ბე ბად 
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გა ნი ხი ლავს (Broström, 2003წ.8; Pramling-Samulesson & Johansson, 2006წ.9). მშობ ლე ბი მოკ ლე-
ვა დი ან პროგ რა მას ძი რი თა დად იმი ტომ აკ რი ტი კე ბენ, რომ იგი არ არის მორ გე ბუ ლი მათ 
სა ჭი რო ე ბებ ზე და მათ სა მუ შაო სა ა თებს არ შე ე სა ბა მე ბა. 

პედაგოგიური ხედვა და მიდგომა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 52.2%-ში სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებს არ აქვთ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა-
ბავ შ ვო ბა ღის პე და გო გი უ რი ხედ ვა ან მიდ გო მა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ზო გი ერ თი სა ბავ-
შ ვო ბა ღი იყე ნებს ამა თუ იმ პე და გო გი ურ სტრა ტე გი ას, რო მე ლი მე მათ განს იშ ვი ა თად თუ 
აქვს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ხედ ვა და მი სია სა მეც ნი ე რო თე ო რი ის სა ფუძ ველ ზე. ზო გი ერ თ მა 
რეს პონ დენ ტ მა გა იხ სე ნა კონ კ რე ტუ ლი პე და გო გი უ რი მიდ გო მე ბი, თუმ ცა მათ ვერ და ა სა-
ხე ლეს მა თი ში ნა არ სი ან გა მო ყე ნე ბის გა მოც დი ლე ბა თა ვი ანთ სა გან მა ნათ ლებ ლო პრაქ ტი-
კა ში. ეს შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას რო გორც პე და გო გი ურ სა კითხებ ზე შეზღუ დუ ლი ავ ტო ნო მი ით, 
რო მე ლიც ენი ჭე ბათ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის დი რექ ტო რებს, ასე ვე 
ტრე ნინ გე ბის ნაკ ლე ბო ბი თაც. 

მშობელთა მონაწილეობა

მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცია ძი რი თა დად დას კ ვ ნი თი ღო ნის ძი ე ბით (ეგრეთწოდებული 
„ზეიმი“) ამო ი წუ რე ბა და შე სა ბა მი სად, უკავ შირ დე ბა სა ბავ შ ვო ბაღ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სის 
მხო ლოდ „დასკვნით“ ეტაპს და არა ყო ველ დღი ურ პრაქ ტი კას წლის გან მავ ლო ბა ში, ან სკო-
ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის პო ლი ტი კას. სა ხე ზეა კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა და ერ თ გ ვა რი 
უნ დობ ლო ბა სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის თა ნამ შ რომ ლებ სა და მშობ ლებს შო რის. ამას თან, ჯგუ ფებ ში 
ბავ შ ვე ბის სიმ რავ ლე ზე გავ ლე ნას ახ დენს ოჯა ხებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ზე, ვი ნა ი დან აღ მ ზ რ დე-
ლე ბი სა ჭი რო ყუ რადღე ბას ვერ უთ მო ბენ თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის მშობ ლებს.

მშო ბელ თა მო ნა წი ლე ო ბა, სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის თვალ-
საზ რი სით, არ სე ბი თი ას პექ ტი ა. იგი მო ითხოვს სის ტე მა ტურ მიდ გო მას და ნათ ლად ჩა-
მო ყა ლი ბე ბულ პო ლი ტი კას რო გორც სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის ყვე ლა თა ნამ შ რომ-
ლის (განსაკუთრებით, აღ მ ზ რ დე ლე ბი სა და დი რექ ტო რე ბის), ისე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
დო ნე ზე. 

თანამშრომლობა კოლეგებთან

კვლე  ვამ გვიჩ   ვე  ნა, რომ კო  ლე  გებს შო  რის ფორ   მა  ლუ  რი თუ არა  ფორ   მა  ლუ  რი თა  ნამ   შ   რომ  -
ლო  ბის პრაქ   ტი  კა ძალ   ზე იშ   ვი  ა  თი  ა. კო  ლე  გებ   თან თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა შე  მო  ი  ფარ   გ   ლე  ბა პრო  ფე -
სი  უ  ლი რჩე  ვე  ბით, რო  მელ   საც დი  რექ   ტო  რი, მუ  ნი  ცი  პა  ლუ  რი სამ   სა  ხუ  რის მე  თო  დის   ტი თუ 
სკო  ლამ   დე  ლი და  წე  სე  ბუ  ლე  ბის ფსი  ქო  ლო  გი აძ   ლევს აღ   მ   ზ   რ   დელს. არ   ცერთ მო  ნა  წი  ლე სა -
ბავ   შ   ვო ბაღს არ გა  ნუცხა  დე  ბია რა  ი  მე პრე  ცე  დენ   ტის შე  სა  ხებ, რო  დე  საც გა  ნი  ხი  ლეს და კო  ლე -
გებს პრო  ფე  სი  უ  ლი დი  ლე  მა ან კუ  რი  კუ  ლუმ   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი სა  კითხე  ბი გა  უ  ზი  ა  რეს. 
მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ კო  ლე  გებს შო  რის თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა შეზღუ  დუ  ლი  ა, ყვე  ლა მათ   განს 
მი  აჩ   ნი  ა, რომ მა  თი პრო  ფე  სი  უ  ლი პრაქ   ტი  კის სა  ერ   თო რეფ   ლექ   სია ძა  ლი  ან მნიშვნელოვანია. 
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თვით რეფ ლექ სია და კო ლე გებ თან ერ თად მსჯე ლო ბა მო ითხოვს ნდო ბით აღ სავ სე ატ მოს-
ფე როს სხვა დას ხ ვა დო ნე ზე, და სპე ცი ფი კურ კომ პე ტენ ცი ებს, რომ ლებ საც უნ და და ეთ მოს 
ყუ რადღე ბა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბი სა და შემ დ გო მი ტრე ნინ გე ბი სას. შე სა ბა მი სად, 
ლი ტე რა ტუ რი დან (Sharmahd, et al., 2017წ.10) ვი ცით, რომ პე და გო გი უ რი პრაქ ტი კის შე საც ვ-
ლე ლად, კო ლე გებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის სტი მუ ლი რე ბის თ ვის, რი გი არ სე ბი თი პი რო ბე ბის 
არ სე ბო ბა აუცი ლე ბე ლი ა.

4  მონიტორინგი

ბავშვზე ინდივიდუალური დაკვირვება და დოკუმენტირება

ბავ შ ვ ზე ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე დაკ ვირ ვე ბა და დო კუ მენ ტი რე ბა გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ-
ტი კაა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში, თუმ ცა ყვე ლა აღ მ ზ რ დე ლი არ არის ინ ფორ-
მი რე ბუ ლი ჩა ნა წე რე ბის გა კე თე ბის აუცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ და ის აღ მ ზ რ დე ლე ბიც, რომ-
ლე ბიც ამას აკე თე ბენ, გარ კ ვე ულ წი ლად, სკეპ ტი კუ რად არი ან გან წყო ბილ ნი. მი აჩ ნი ათ, რომ 
ეს არის და მა ტე ბი თი სა კან ცე ლა რიო სა მუ შა ო, წმინ დად ფორ მა ლუ რი საქ მი ა ნო ბა, და არა 
მა თი მუ შა ო ბის, და შე სა ბა მი სად, პე და გო გი უ რი ხა რის ხის ხელ შემ წყო ბი ინ ს ტ რუ მენ ტი. 
ზოგ ჯერ, სა მუ შაო პი რო ბე ბი არ თუ ლებს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შე ფა სე ბის სის ტე მის თან მიმ-
დევ რულ გა მო ყე ნე ბას (მაგალითად, გა დატ ვირ თუ ლი ჯგუ ფე ბი). ამას თან, ფო კუს ჯგუ ფებ-
მა გა მო ავ ლი ნა, რომ მშობ ლე ბი ყო ველ თ ვის არ მო ნა წი ლე ო ბენ და არ არი ან ინ ფორ მი რე-
ბულ ნი თა ვი ან თი შვი ლე ბის პროგ რე სი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ.

ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის კერ ძო დაწესებულებებს არ ეკის რე ბათ 
ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გის ვალ დე ბუ ლე ბა და ეს ხელმძღვანელთა კე თილ ნე ბა ზეა და მო-
კი დე ბუ ლი. ამას თან, რე გი ო ნებ ში ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ ზო გი ერთ 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, არ არ სე ბობს სის ტე მუ რი მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა. ბავ შ ვე ბის 
პროგ რე სის მო ნი ტო რინ გი არ მიმ დი ნა რე ობს იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც პრობ ლე მაა კვა ლი-
ფი ცი უ რი კად რე ბი. 

თვითშეფასება

მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ დაკ   ვირ   ვე  ბა და დო  კუ  მენ   ტი  რე  ბა მეტ   -   ნაკ   ლე  ბად გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი 
პრაქ   ტი  კა  ა, თვით   შე  ფა  სე  ბა  ზე ამას ვერ ვიტყო  დით. მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტე  ბის წარ   მო  მად   გე  ნელ  -
თა მხო  ლოდ 43.5%-მა გა  ნაცხა  და, რომ ბავ   შ   ვ   თა ად   რე  უ  ლი აღ   ზ   რ   დი  სა და გა  ნათ   ლე  ბის მომ  -
სა  ხუ  რე  ბე  ბი მი  მარ   თა  ვენ თვით   შე  ფა  სე  ბას. მხო  ლოდ ექვს მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტეტ   ში გა  ნაცხა  დეს, 
რომ ბავ   შ   ვ   თა ად   რე  უ  ლი აღ   ზ   რ   დი  სა და გა  ნათ   ლე  ბის პერ   სო  ნა  ლი სის   ტე  მა  ტუ  რად გა  ნი  ხი -
ლავს თა  ვის პრო  ფე  სი  ულ საქ   მი  ა  ნო  ბას.

გა რე შე ფა სე ბა და მო ნი ტო რინ გი

მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტე  ბის წარ   მო  მად   გე  ნელ   თა უმ   რავ   ლე  სო  ბა ადას   ტუ  რებს გა  რე შე  ფა  სე  ბის   /   მო -
ნი  ტო  რინ   გის არ   სე  ბო  ბას. ჩვე  უ  ლებ   რივ, მო  ნი  ტო  რინგს ატა  რე  ბენ სკო  ლამ   დე  ლი აღ   ზ   რ   დი  სა 
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და გა  ნათ   ლე  ბის მუ  ნი  ცი  პა  ლუ  რი სამ   სა  ხუ  რე  ბი (მათ შო  რის „სააგენტოები“ და „საბავშვო ბა -
ღე  ბის გა  ერ   თი  ა  ნე  ბე  ბი“). თუმ   ცა, მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტე  ბის 14.4% აღი  ა  რებს, რომ მათ სა  ა  მი  სოდ 
არ აქვთ შე  სა  ბა  მი  სი რე  სურ   სი (მეტწილად კვა  ლი  ფი  ცი  უ  რი კად   რე  ბის ნაკ   ლე  ბო  ბის გა  მო). 

მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტე  ბის წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბი, ძი  რი  თა  დად, შემ   დეგ გა  მოწ   ვე  ვებ   ზე მი  უ  თი  თე -
ბენ: ხარ   ჯე  ბი და ტრან   ს   პორ   ტი  რე  ბის პრობ   ლე  მე  ბი მო  ნი  ტო  რინ   გის მიზ   ნე  ბის   თ   ვის; სა  ყო -
ველ   თაო მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი დო  კუ  მენ   ტის არარ   სე  ბო  ბა, რო  მე  ლიც გზამ   კ   ვ   ლე  ვი იქ   ნე  ბო  და 
მო  ნი  ტო  რინ   გის პრო  ცეს   ში, ფი  ნან   სუ  რი და ადა  მი  ა  ნუ  რი რე  სურ   სე  ბის ნაკ   ლე  ბო  ბა; და კო  მუ -
ნი  კა  ცი  ის ნაკ   ლე  ბო  ბა სხვა  დას   ხ   ვა მო  ნა  წი  ლე ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებს შო  რის. სა  ბავ   შ   ვო ბა  ღე  ბის პერ  -
სო  ნალს მი  აჩ   ნი  ა, რომ მუდ   მი  ვი მო  ნი  ტო  რინ   გი ქმნის სტრე  სულ გა  რე  მოს, რაც აისა  ხე  ბა მა  თი 
მუ  შა  ო  ბის ხა  რის   ხ   ზე და შე  დე  გად, ბავ   შ   ვებ   ზეც. 

სკო  ლამ   დე  ლი გა  ნათ   ლე  ბის და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბი აკ   რი  ტი  კე  ბენ მო  ნი  ტო  რინ  -
გის სიხ   ში  რე  სა და მო  ნი  ტო  რინ   გ   ზე პა  სუ  ხის   მ   გე  ბე  ლი უწყე  ბე  ბი  სა და სამ   სა  ხუ  რე  ბის სიმ   რავ  -
ლეს. მათ მი  აჩ   ნი  ათ, რომ მმარ   თ   ვე  ლებ   სა და და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებს შო  რის სა  ჭი  როა იყოს ნდო  ბა -
ზე და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი ურ   თი  ერ   თო  ბა. ხში  რად, სა  ბავ   შ   ვო ბა  ღებს არც უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბა აქვთ 
და არც რე  სურ   სე  ბი სა  ი  მი  სოდ, რომ შე  ას   რუ  ლონ რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი ან გა  დაჭ   რან პრობ   ლე  მე -
ბი, ამი  ტომ კონ   ტ   რო  ლი და მო  ნი  ტო  რინ   გი ფორ   მა  ლო  ბად მი  იჩ   ნე  ვა, რო  გორც ბი  უ  როკ   რა  ტი -
უ  ლი და ზე  და  პი  რუ  ლი სის   ტე  მა, რო  მე  ლიც მათ რე  ა  ლუ  რად არ ეხ   მა  რე  ბა გან   ვი  თა  რე  ბა  სა და 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პრო  ცე  სი  სა და გა  რე  მოს გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა  ში. 

5   მართვა

ადამიანური რესურსის მართვა მუნიციპალურ დონეზე

სა ქარ თ ვე ლო ში სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ში კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მო ზიდ ვა 
პრობ ლე მუ რი სა კითხი ა. ამ დე ნად, მუ ნი ცი პა ლურ და და წე სე ბუ ლე ბე ბის დო ნე ზე ადა მი ა-
ნუ რი რე სურ სის მარ თ ვის სის ტე მა მო ტი ვი რე ბუ ლი და კვა ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლის მო-
სა ზი დად და შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 40%-ს არ აქვს 
შე მუ შა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის პო ლი ტი კა. და წე სე ბუ ლე ბე ბის დო ნე ზე, 
სა ჯა რო სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბას (83%) თა ვად არ შე უძ ლია შე არ-
ჩი ოს და და ი ქი რა ოს პერ სო ნა ლი, ვი ნა ი დან ეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის კომ პე ტენ ცი ა ში შე დის. 
თუმ ცა, უფ რო დი დი ზო მის ქა ლა ქებ ში (თბილისი, ბა თუ მი, გო რი) და ონის მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი პერ სო ნა ლის და ქი რა ვე ბის სა კითხებ ში ავ ტო ნო მი ას 
ინარ ჩუ ნე ბენ. 

ინტეგრირებული მუშაობა

გა მო კითხულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ჰკითხეს, თა ნამ შ რომ ლო ბენ თუ არა სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი 
სხვა ად გი ლობ რივ სერ ვი სებ თან და და წე სე ბუ ლე ბებ თან. სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი 
აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლო ბენ ად გი ლობ რივ ჯან დაც ვის სერ ვი სებ თან და ზო გი ერთ შემ-
თხ ვე ვა ში სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სა ა გენ ტოს თან, სპორ ტ - კომ პ ლექ სებ თან, მუ ზე უ მებ თან, 
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თე ატ რებ თან, ბიბ ლი ო თე კებ თან, კულ ტუ რულ ცენ ტ რებ სა (ხელოვანებთან) და ახალ გაზ-
რ და მეც ნი ერ თა კლუ ბებ თან. სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი ნაკ ლე ბად თა ნამ შ რომ ლო ბენ სკო ლებ თან, 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა დღის ცენ ტ რებ თან, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ-
რე ბის სა ა გენ ტოს თან, ან რა ი მე ტი პის ბავ შ ვ თა ად რე უ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის მომ სა ხუ რე ბას თან. 
ეს მი უ თი თებს ბავ შ ვე ბი სათ ვის ტრან ზი ცი ის (სკოლამდელი და წე სე ბუ ლე ბი დან სკო ლა ში) 
ხელ შემ წყო ბი მე ქა ნიზ მე ბის ნაკ ლე ბო ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით, სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის 
მქო ნე ბავ შ ვე ბის თ ვის. 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ბი უ ჯეტს მუ ნი ცი პა ლუ რი სამ სა ხუ რი ანა წი ლებს და გა მო ყო-
ფი ლი ბი უ ჯე ტი სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის ზო მა ზეა (ბავშვთა რა ო დე ნო ბა) და მო-
კი დე ბუ ლი. თუმ ცა ად გილ მ დე ბა რე ო ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო ში სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის 
წლი ურ ბი უ ჯე ტებს შო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი იკ ვე თე ბა. დი დია გან ს ხ ვა ვე-
ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის თ ვის სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯებ ში რე გი ო ნებს შო რის, 
აგ რეთ ვე რე გი ო ნე ბის ფარ გ ლებ შიც: მა გა ლი თად, აჭა რა ში, ბა თუმ ში სა გან მა ნათ ლებ ლო 
რე სურ სე ბის თ ვის თი თო ბავ შ ვ ზე სა შუ ა ლოდ ყო ველ წ ლი უ რად 20.8 ლა რი გა მო ი ყო ფა, 
ახ ლომ დე ბა რე ხელ ვა ჩა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კი, ეს თან ხა მხო ლოდ 5.4 ლარს შე ად-
გენს. გან სა კუთ რე ბით, მა ღალ მ თი ან ან ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით მჭიდ როდ და სახ ლე-
ბულ რე გი ო ნებ ში, სა ბავ შ ვო ბა ღებს ხე ლი არ მი უწ ვ დე ბათ რე სურ სებ ზე ბავ შ ვ თა სა ჭი რო-
ე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და გან ვი თა რე ბის შე სა ბა მი სი საქ მი ა ნო ბე ბის და სა გეგ მად. 
ეს იმას ნიშ ნავს, რომ სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხა რის ხი გან ს ხ ვავ დე ბა იმის მი-
ხედ ვით, თუ სად იზ რ დე ბა ბავ შ ვი და რომ ყვე ლა ბავშვს თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
არ აქვს. თუ შე ვა ჯა მებთ, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში სა გან მა-
ნათ ლებ ლო/ სა თა მა შო რე სურ სე ბის თ ვის და ფი ნან სე ბა მე ტად და ბა ლი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრობ ლე მაა და ბა ლი ხელ ფა სე ბიც. 

მმართველობის უნარი მუნიციპალურ დონეზე

მუ ნი ცი პა ლურ სამ სა ხუ რებ ში და საქ მე ბუ ლი პერ სო ნა ლის ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი ა: ბი უ-
ჯე ტის გა მო ყო ფა და კონ ტ რო ლი (31.5%), მმარ თ ვე ლო ბი თი და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ფუნ-
ქ ცი ე ბი (14%), და სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის პე და გო გი უ რი მხარ და ჭე რა (12.6%). 
ზო გი ერ თი მათ გა ნი პა სუ ხის მ გე ბე ლია სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა ნი ტა რი ულ - ჰი-
გი ე ნურ და კვე ბის ნორ მებ ზე (6.3%), სხვებს ევა ლე ბათ სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბე ბი სა 
და სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო (სასწავლო-
სააღმზრდელო) პრო ცე სის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი (6.4%).

სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის მე ნე ჯე რე ბი/ დი რექ ტო რე ბი ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნე ბენ მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე 
კად რე ბის კომ პე ტენ ცი ებს (განათლების მი მარ თუ ლე ბით) და მი აჩ ნი ათ, რომ  პე და გო გი-
უ რი ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი და ხა რის ხის მი საღ წე ვად სა ჭი რო მხარ და ჭე რა გა ნათ ლე ბის 
სა მი ნის ტ როს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა უნ და იყოს, ხო ლო ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
კომ პე ტენ ცი ა ში ძი რი თა დად ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა უნ და შე დი ო დეს. თუმ ცა, მო ნა წი ლე-
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ე ბი აღი ა რე ბენ ამ უკა ნას კ ნელ თან და კავ ში რე ბულ რის კებს: რად გან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ბი უ ჯე ტი სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა, ეს იწ ვევს სკო ლამ დე ლი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის არა საკ მა რის და ფი ნან სე ბას, გან სა კუთ რე ბით ღა რიბ, სოფ ლის ტი პის და-
სახ ლე ბებ ში.  

რეკომენდაციები

ხელმისაწვდომობა

 ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და. სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა-
შობს ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა ში, არა ხელ საყ რე ლი მდგო მა რე ო ბის უარყოფითი 
შე დე გე ბის შემ ცი რე ბა ში და ხელს უწყობს მშობელთა დასაქმებას. სკო ლამ-
დელ (3-დან 5 წლამ დე) და ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში (0-დან 3 
წლამ დე) ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბის გა საზ რ დე ლად, სა ჭი როა ზო მე ბის მი ღე ბა. 

მეტ  ი ყუ რადღე ბა სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში არა  ხელ საყ რელ მდგო მა რე ო-
ბა ში მყო ფი და და უც ვე ლი ბავ შ ვე ბის ჩა რიცხ ვის მი მართ. იმი სათ ვის, რა თა არა ხელ საყ-
რელ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ ბავ შ ვებს უფ რო მე ტად მი უწ ვ დე ბო დეთ ხე ლი სკო ლამ დელ 
გა ნათ ლე ბა ზე, სა ჭი როა და მა ტე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა. ეს პრო ცე სი წარ მა ტე ბუ-
ლი რომ იყოს, ამის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მას ში სა ზო გა დო ე ბის შე სა ბა მი სი ჯგუ ფე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა მო ნა წი ლე ო ბა. სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებს და მა ტე ბი თი მხარ-
და ჭე რა დას ჭირ დე ბათ ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბებ თან, სო ცი ა ლუ რად და უც ველ და გან სა-
კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვებ თან სა მუ შა ოდ. არა ხელ საყ რელ მდგო მა რე-
ო ბა ში მყო ფი ბავ შ ვე ბის ჩარ თუ ლო ბის გა საზ რ დე ლად, სა გან გე ბოდ უნ და აღინიშნოს 
ბავ შ ვე ბი სა და ოჯა ხე ბის თ ვის ად რე უ ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბა , 
გან სა კუთ რე ბით, არა ხელ საყ რელ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ოჯა ხე ბის თ ვის.

 მე ტი ყუ რადღე ბა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შ ვე ბის მო ზიდ ვა ზე 
სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ინ ვეს ტი ცია „მრავალფეროვნების მი მართ პა ტი ვის-
ცე მის“ მიდ გო მა ში. იმ სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში, რომ ლე ბიც ამ ბავ შ ვებ თან მუ შა-
ო ბენ, უნ და და ი ნერ გოს ორე ნო ვა ნი (ბილინგვური) გა ნათ ლე ბის ეფექ ტი ა ნი პროგ რა მე-
ბი, რო მე ლიც მო ი ცავს ბავ შ ვე ბის მშობ ლი ურ ენას.

 ნა  ხე  ვარ   დღი  ა  ნი ხან   მოკ   ლე პროგ   რა  მე  ბის შექ   მ   ნა, რომ   ლე  ბიც არ   სე  ბობს ევ   რო  პი  სა და 
ცენ   ტ   რა  ლუ  რი აზი  ის მრა  ვალ ქვე  ყა  ნა  ში. ეს არის ხარ   ჯე  ფექ   ტი  ა  ნი მო  დე  ლი იმ მუ  ნი  ცი -
პა  ლი  ტე  ტე  ბის   თ   ვის, სა  დაც სკო  ლამ   დე  ლი გა  ნათ   ლე  ბის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა და  ბა  ლი  ა. 
„ადრეული გა  ნათ   ლე  ბის ეფექ   ტი  ა  ნი მომ   სა  ხუ  რე  ბე  ბის კვლე  ვი  დან“11 ვი  ცით, რომ წლის 
გან   მავ   ლო  ბა  ში 500 სა  ა  თი  სა  გან შემ   დ   გარ ნა  ხე  ვარ   დღი  ან (ყოველდღიურ) პროგ   რა  მებს შე -
იძ   ლე  ბა ისე  თი  ვე და  დე  ბი  თი ზე  გავ   ლე  ნა ჰქონ   დეთ, რო  გორც სრულ   გა  ნაკ   ვე  თი  ან პროგ  -
რა  მებს. ეს ნა  ხე  ვარ   დღი  ა  ნი პროგ   რა  მე  ბი, არა  ხელ   საყ   რელ მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში მყო  ფი და ეთ  -
ნი  კუ  რი უმ   ცი  რე  სო  ბე  ბის წარ   მო  მად   გე  ნე  ლი ბავ   შ   ვე  ბის ჩარ   თუ  ლო  ბის გა  საზ   რ   დე  ლად, 
შე  საძ   ლოა ძა  ლი  ან სა  სარ   გებ   ლო აღ   მოჩ   ნ   დეს.
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პერსონალი

 სას წ რა ფოდ უნ და შე იქ მ ნას სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ახა ლი პროგ რა მე ბი 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის დო ნე ზე 

სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის ში ნა არ სი უნ და ეყ რ დ ნო ბო დეს აღ-
მ ზ რ დელ - პე და გო გის პრო ფე სი ულ სტან დარტს, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 
2017 წელს და ამ ტ კი ცა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, პროგ რა მე ბი ხელს უწყობ დეს თე ო რი ა სა და 
პრაქ ტი კას შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რის გან მ ტ კი ცე ბას და აქ ცენტს აკე თებ დეს ბავ შ ვ ზე 
ორი ენ ტი რე ბულ სწავ ლე ბა სა (ექსპერიმენტული ან ბუ ნებ რი ვი სწავ ლა) და მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბის კონ ტექ ს ტ ში მუ შა ო ბა ზე. სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბა და შემ დ გო მი ტრე-
ნინ გე ბი ყუ რადღე ბას უნ და ამახ ვი ლებ დეს რეფ ლექ სი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის შე ძე ნა ზე. 

თანამშრომლობა European Erasmus plus-ის პროექტებში, შესაძლოა მეტად საინტერესო 
იყოს ევროპის სხვა ქვეყნებიდან კოლეგების გასაცნობად და ახალი პედაგოგიური 
მიდგომების შესახებ ინფორმაციის გასაცვლელად.

აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი საუნივერსიტეტო განათლების 
და შემდგომი პროფესიული განვითარების რეფორმის საფუძველი უნდა იყოს. 
უნივერსიტეტები და ტრენინგის მიმწოდებელი ორგანიზაციები უნდა ჩაერთონ 
სტანდარტის საფუძველზე საგანმანათლებლო/ტრენინგ პროფილის (პროგრამები, 
შესაბამისი მოდულები და ა.შ.) შემუშავებაში.

 არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლის თ ვის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბის 
შექ მ ნა. მკვლევ რე ბის, ტრე ნე რე ბის, ლექ ტო რე ბი სა და სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის 
ჯგუ ფის შეკ რე ბა სა ბა კა ლავ რო კვა ლი ფი კა ცი ე ბის მი ღე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბის შე-
სა მუ შა ვებ ლად, რომ ლე ბიც მო რგე ბუ ლი იქ ნე ბა იმ აღ მ ზ რ დე ლებ ზე, რომ ლე ბიც უკ ვე 
და საქ მე ბულ ნი არი ან სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში (ამ სა კითხ ზე და მა ტე ბი თი ინ-
ფორ მა ცი ის თ ვის იხ. NESETII კვლე ვა12).

 დი რექ ტორ თა სატ რე ნინ გო პროგ რა მის13 შექ მ ნა, რად გან ეფექ ტი ა ნი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 
მი იჩ ნე ვა „უმნიშვნელოვანეს ფაქ ტო რად სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, 
მის წ რა ფე ბე ბის გაზ რ და სა და ბავ შ ვე ბის თ ვის, მშობ ლე ბი სა და პერ სო ნა ლის თ ვის მხარ-
და ჭე რის გა წე ვა ში“ (ევროკავშირის საბ ჭო, 2009წ.).

 არა სა კონ ტაქ ტო სა ა თე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან ერ თად, აღ მ ზ რ დე ლებს, მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია ჰქონ დეთ სხვა დას ხ ვა ექ ს პერ ტის მხარ და ჭე რა პე და გო გი უ რი „ქოუჩინგის“ გზით 
(რეგულარული კონ სულ ტა ცი ე ბი, სა კუ თა რი პრაქ ტი კის ანა ლი ზის პრო ცეს ში უფ რო გა-
მოც დი ლი და კომ პე ტენ ტუ რი სპე ცი ა ლის ტის დახ მა რე ბა, რე კო მენ და ცი ე ბის მი ღე ბა და 
ა.შ.), რაც გა ა უმ ჯო ბე სებს სა ბავ შ ვო ბა ღებ ში არ სე ბულ პრაქ ტი კას და შე საძ ლე ბელს გახ-
დის ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ახა ლი ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის და-
ნერ გ ვას. 
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 ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა გა დატ ვირ თუ ლი ჯგუ ფე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. ჯგუ-
ფებ ში ბავ შ ვე ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა. ეს არის ის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვა, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის წი ნა შე დგას.

 ინ ვეს ტი რე ბა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხ ვა ეფექ ტი ა ნი მო დე ლის და ნერ-
გ ვა ში, ვი ნა ი დან მრა ვა ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა არ სე ბობს, რო გორც ლი ტე რა ტუ რი დან, ისე 
პრაქ ტი კის კვლე ვი დან, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის  
ყოვ ლის მომ ც ველ და გრძელ ვა დი ან ინი ცი ა ტი ვებს შე უძ ლი ათ ისე თი და დე ბი თი შე-
დე გე ბის მო ტა ნა, რომ ლე ბიც უთა ნაბ რ დე ბა პირ ვე ლად სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბას. 
მოკ ლე ვა დი ა ნი სატ რე ნინ გო კურ სე ბი (მაგალითად, წე ლი წად ში რამ დე ნი მე დღე) საკ მა-
რი სი არ არის და არა ე ფექ ტი ა ნი ა. ეს მო ითხოვს უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
მი მართ არ სე ბუ ლი მიდ გო მე ბის გა და აზ რე ბას და უფ რო მდგრა დი და ყოვ ლის მომ ც ვე-
ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვას პე და გო გი უ რი მენ ტო რო ბის / “ ქო უ ჩინ გის“ და პრაქ ტი კა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლის სა ფუძ ველ ზე.

სა ქარ თ ვე ლომ უნ და მო ახ დი ნოს ინ ვეს ტი რე ბა უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
ინ ტენ სი ურ პროგ რა მებ ში, რომ ლე ბიც ხორ ცი ელ დე ბა სულ მცი რე ორი წლის გან მავ ლო-
ბა ში, რად გან Eurofound-ის ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი კვლე ვი დან ვი ცით, რომ ასე თი ტი პის, 
და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შ რო მელ თა გუნ დის დო ნე ზე არ სე ბუ ლი მენ ტო რუ ლი პროგ რა-
მე ბი და დე ბი თად აისა ხე ბა სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის ზრდა სა და ბავ შ ვე ბის 
სწავ ლა სა და გან ვი თა რე ბა ზე.

საგანმანათლებლო პროგრამა (კურიკულუმი)

 აღ მ ზ რ დე ლე ბის თ ვის, ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის ახა-
ლი ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, გა დამ ზა დე ბის თ ვის სა ჭი რო დამ ხ მა რე 
რე სურ სე ბის შე მუ შა ვე ბა: ვი დე ო ფილ მე ბი იმ სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბუ-
ლი პრაქ ტი კის მა გა ლი თე ბით, რომ ლე ბიც უკ ვე იყე ნე ბენ სტან დარ ტებს, ბრო შუ რე ბი, 
ვებ გ ვერ დე ბი, რომ ლე ბიც გვიჩ ვე ნე ბენ, თუ რო გორ უნ და შეს რულ დეს სტან დარ ტე ბი 
პრაქ ტი კა ში. ამ მა სა ლებ ზე მსჯე ლო ბა კო ლე გებ თან და ექ ს პერ ტებ თან ერ თად შე იძ ლე-
ბა იქ ცეს მნიშ ვ ნე ლო ვან შთა გო ნე ბის წყა როდ. ამას თან, შე საძ ლე ბე ლია ქარ თულ ენა ზე 
ითარ გ მ ნოს უკ ვე არ სე ბუ ლი ვი დე ო ფილ მე ბი და ბრო შუ რე ბი თა ნა მედ რო ვე პე და გო გი-
უ რი მიდ გო მე ბის შე სა ხებ. სტან დარ ტე ბი და დამ ხ მა რე რე სურ სე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი უნ-
და გახ დეს ყვე ლას თ ვის, ვინც ჩარ თუ ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის წარ მარ თ ვა ში 
(მათ შო რის, დამ ხ მა რე პერ სო ნა ლი: თა ნა შემ წე ე ბი, სპეც. პე და გო გე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი და 
სხვა, აგ რეთ ვე, მშობ ლე ბი) სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში, მათ შო რის ეთ ნი კუ რი უმ-
ცი რე სო ბე ბით და კომ პ ლექ ტე ბულ სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სოფ ლებ სა და მა-
ღალ მ თი ან რა ი ო ნებ ში.  

 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ პე და გო გებს და აღ მ ზ რ დე ლებს ხე ლი მი უწ ვ დე ბო დეთ რე სურ-
სებ სა და მა სა ლებ ზე (სათამაშოები, სა ბავ შ ვო წიგ ნე ბი, დი დაქ ტი კუ რი მა სა ლა), რო მე-
ლიც მათ და ეხ მა რე ბა ახა ლი სტან დარ ტე ბის და შე სა ბა მი სი კუ რი კუ ლუ მის გან ხორ-
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ცი ე ლე ბა ში და შექ მ ნის გან მა ვი თა რე ბელ გა რე მოს ბავ შ ვე ბის თ ვის და ხელს შე უწყობს 
მშო ბელ თა მო ნა წი ლე ო ბას.

 მე ტი ყუ რადღე ბა უნ და და ეთ მოს მშო ბელ თა მო ნა წი ლე ო ბას. ყვე ლა მშო ბე ლი და სკო-
ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის პერ სო ნა ლი ბავ შ ვე ბის აღ ზ რ დის პრო ცეს ში მშობ ლებს თა-
ნას წორ პარ ტ ნი ო რე ბად უნ და აღიქ ვამ დეს. ამ მხრივ, ად რე ულ გა ნათ ლე ბა ში მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბის პრინ ცი პე ბის ევ რო პუ ლი ჩარ ჩო (DECET) 14 შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას 
რო გორც სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი.   

მონიტორინგი და შეფასება

 მო ნა წი ლე მხა რე ებ მა (მათ შო რის, მშობ ლებ მა), მკვლევ რებ მა, ტრე ნე რებ მა/ ლექ ტო რებ მა 
და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა უნ და გა მარ თონ ფარ თო გან-
ხილ ვა იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და ჩა ტარ დეს  სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის მთლი ა ნი 
სექ ტო რის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი. მთავ რო ბი სა გან და მო უ კი დე ბე ლი პი რი, რო მე ლიც 
ავ ტო რი ტე ტით სარ გებ ლობს, უნ და თავ მ ჯ დო მა რე ობ დეს ამ გან ხილ ვას. ად რე უ ლი და 
სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ახა ლი ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი უნ და იყოს ამ სა მუ შაო 
ჯგუ ფის შთა გო ნე ბის წყა რო. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მო ნა წი ლე მხა რე ე ბი მო ნი ტო რინგს 
აღიქ ვამ დ ნენ, რო გორც სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა სა უმ ჯო ბე სე ბელ პრო-
ცესს და არა რო გორც სა დამ ს ჯე ლო ან ბი უ როკ რა ტი ულ პრო ცე დუ რას. 

 ეროვ ნულ დო ნე ზე სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა, 
რო მე ლიც ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს მის ცემს სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
ხა რის ხის შე ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

 ტრე ნინ გის მიმ წო დე ბელ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, უნი ვერ სი ტე ტებ მა, რე სურ ს - ცენ ტ რებ-
მა და სხვა პარ ტ ნი ო რებ მა, რომ ლე ბიც მუ შა ობ დ ნენ ახა ლი სტან დარ ტე ბის შექ მ ნა სა და 
და ნერ გ ვა ზე, უნ და შე ი მუ შა ონ თვით შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი აღ მ ზ რ დელ - პე და გო გე-
ბის თ ვის, ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ახა ლი ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის 
სა ფუძ ველ ზე.  

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის მო ნი ტორ თა კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა.

მართვა

 უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ინი ცი ა ტი ვე ბი ყვე ლა დო ნე ზე (ინდივიდუალური, გუნ დუ რი, 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი, სამ თავ რო ბო, სა ერ თა შო რი სო ქსე ლე ბი /ორ გა ნი ზა ცი ე ბი) ისე თი კომ-
პე ტენ ტუ რი სის ტე მის შე საქ მ ნე ლად, რო მე ლიც ქმნის ახა ლი სტან დარ ტე ბის გან ხორ ცი-
ე ლე ბის თ ვის სა ჭი რო ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვის შე საძ ლებ ლო ბას. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ისეთ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში დაგ რო ვი ლი 
გა მოც დი ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო გო რი ცაა გა ე როს ბავ შ ვ თა ფონ დი.
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 სკოლამდელ დაწესებულებებს უნდა მიენიჭოთ მეტი ავტონომია ადამიანური 
რესურსების მართვაში, ყოველდღიური სამუშაო პროცესისთვის საჭირო საბიუჯეტო 
სახსრების განკარგვის და თავიანთი პედაგოგიური მიდგომისა და ხედვის არჩევაში 
(ნებისმიერი მიდგომა, რომელიც შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტებს).

 ცენტრალურმა მთავრობამ შედარებით შეზღუდული ფინანსური და ადამიანური 
რესურსების მქონე მუნიციპალიტეტებს მხარი უნდა დაუჭიროს მონიტორინგის 
პოლიტიკის შემუშავებაში, ადამიანური რესურსების მართვაში, ადეკვატურ 
დაფინანსებასა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემის შემუშავებაში.

 მითითებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება შინიდან სკოლამდელი განათლების 
სისტემაში და სკოლამდელი დაწესებულებიდან სკოლის დაწყებით საფეხურზე 
შეუფერხებელი ტრანზიციის უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით, სპეციალური 
საჭიროებებისა და არახელსაყრელი პირობების მქონე ბავშვებისთვის. 
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