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შესავალი
დოკუმენტიმიზნადისახავს,ზოგადგანათლებაზეფოკუსით,საქართველოშიგანათლებისპროცესისორ
განიზებასადაამპროცესითმიღებულშედეგებზეპასუხისმგებელპირთათვისხედვისმომზადებას: მასში
მოცემულიაძირითადიდებულებებისჩამონათვალი,რომელსაცამპირთამიერმიღებულიგადაწყვეტილე
ბებიშეიძლებადაემყაროს.

განათლებაადამიანისათვისმთელიცხოვრებისგანმავლობაშიმიმდინარემრავალფეროვანიპროცესია.
მსჯელობის შედეგად, დოკუმენტის ავტორებმა ვარჩიეთ, ამ მრავალფეროვანი პროცესიდან ერთერთი
ყველაზეარსებითიდააქტიურიფაზა–ზოგადიგანათლება–გამოგვეყოდამასზეფოკუსირებითჩამოგ
ვეყალიბებინაძირითადიდებულებები.რათქმაუნდა,ამდებულებებიდანნაწილიძალაშიაგანათლების
სფეროსთვისზოგადად.ამასთან,მნიშვნელოვანია,დავინახოთზოგადიგანათლებისბმა,ერთიმხრივ,ად
რეულდა,მეორემხრივ,პროფესიულდაუმაღლესგანათლებასთან.

მიმდინარეპოლიტიკურიკონტექსტიდაკონიუნქტურაყოველთვისნაკლებსივრცესტოვებსმოქალაქეებ
ისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ გრძელვადიან ხედვაზე დაფუძნებული მსჯელობისათვის.
გრძელვადიანხედვასაჭიროა,რათაგავიაზროთგანათლებისროლიინდივიდუალურადმოქალაქისადა
ზოგადადქვეყნისგანვითარებაში,ხოლოთავადგანათლებამკაფიოშედეგებზეორიენტირებულ,მიზანმი
მართულ,ორგანიზებულდაშემოქმედებითპროცესადვაქციოთ.

ჩვენდავსვითკითხვები:ზოგადიგანათლებისროგორისისტემაგვინდაგვქონდეს1015წლისშემდეგ?რა
უნდაიყოსამსისტემისროლიქვეყნისგანვითარებაში?რამდენადმოამზადებსსწავლისპროცესიინდი
ვიდსწარმატებულიპროფესიულისაქმიანობისთვისდადემოკრატიულიქვეყნისმოქალაქეობისთვის?რამ
დენადექნებამასგლობალურიდაადგილობრივიკონტექსტისშესაბამისიცოდნადაუნარჩვევები?დოკუ
მენტიამკითხვებზეპასუხებისძიებითშეიქმნა.

იმისმიუხედავად,რომითვალისწინებსმათ,დოკუმენტიარწარმოდგენსგანათლებისსფეროშიმოქმედი
საერთაშორისოთუადგილობრივისაკანონმდებლონორმებისმიმოხილვას;მსოფლიოსათუსაქართვე
ლოშიამნორმებისპრაქტიკაშიგანხორციელებისანალიზს;ტიპურრეკომენდაციებს,რომელთაცდაინტე
რესებულიმკითხველიუამრავსქელტანიანდოკუმენტშიიპოვის.

იმავდროულად,სასურველია,მკითხველმაწინამდებარედოკუმენტიამავეპლატფორმაზეავტორთასხვა
ჯგუფებისმიერშექმნილიჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსფეროებისსტრატეგიულიხედვისდო
კუმენტებისკონტექსტშიაღიქვას,რადგანაცესსამისფერო–ჯანმრთელობა,სოციალურიდაცვა,განათლე
ბა–ურთიერთგადაჯაჭვულიადაადამიანურიკაპიტალისშემადგენელსამარსებითნაწილადგანიხილება.

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსფეროებისსტრატეგიულიხედვისდოკუმენტებისავტორთამსგავ
სად,ამდოკუმენტისავტორთასურვილია, (ა)ბიძგიმივცეთსაზოგადოებრივდისკუსიასიმდებულებებზე,
რომელზედაინტერესებულმხარეთაშეთანხმებისგარეშეთუნდაცკანონმდებლობითდადგენილინორმე
ბიდაშემუშავებულიპოლიტიკაცარიელსიტყვებადდამიუღწეველამოცანებადდარჩება;(ბ)ამპრინციპე
ბისჩვენეულივერსიისწარმოდგენით,მაგალითიმიგვეცა,როგორახერხებენგანსხვავებულიხედვისმქონე
ადამიანებისაზოგადოებისათვისმნიშვნელოვანსაკითხებზეშეთანხებას.

დოკუმენტისავტორებსარგვაქვსპრეტენზიასაბოლოოჭეშმარიტებისდადგენაზე.თუმკითხველირაიმე
მნიშვნელოვანისაკითხსმოისაკლისებს,არდააკმაყოფილებსამათუიმდებულებისსიცხადე,მოისურვებს
ცალკეულიგანმარტებებისგადახალისებას,ესსწორედდოკუმენტისირგვლივგამართულსაჯაროდისკუ
სიაშიუნდამოხდეს.

ავტორთაჯგუფიდიდმადლობასვუხდითზურაბჭიაბერაშვილსჯგუფისმუშაობისდროსდადოკუმენტის
შექმნაშიგაწეულიდიდიძალისხმევისთვის,დაეკონომიკურიპოლიტიკისკვლევისცენტრს(EPRC),ასევე
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს – USAIDისდემოკრატიული მმართვე
ლობისინიციატივას(GGI),რომლებმაცშექმნესპლატფორმა,რომდოკუმენტისავტორებსგანაცხადისა
ზოგადოებისათვისწარედგინათ.
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დებულებები
1. გა1. განათლება,ამდოკუმენტისმიზნებისთვის,არნათლება,ამდოკუმენტისმიზნებისთვის,არისსაზოგადოებრივიურთიერთქმეისსაზოგადოებრივიურთიერთქმედებისორგანიზედებისორგანიზე

ბულიპროცესი,რომლისმიბულიპროცესი,რომლისმიზანიამისმონაწილეებსშორისსაკუთარითუსაზანიამისმონაწილეებსშორისსაკუთარითუსაზოგადოცოდნის,გაზოგადოცოდნის,გა
მოცდილებისდაღირებუმოცდილებისდაღირებულებებისურთიერთგაზიარება.ამმიზანლებებისურთიერთგაზიარება.ამმიზანმიმართულპროცესსაქვსშედეგი:მიმართულპროცესსაქვსშედეგი:
პროცესის ყველა მოპროცესის ყველა მონაწილისთვის იზრდება პიროვნებად სრულადრენაწილისთვის იზრდება პიროვნებად სრულადრეალიზაციის, ეკონომიკურიალიზაციის, ეკონომიკური
აქტივოაქტივობისადაკვალიფიციურიშრომისთვისმომზადებისადაკვალიფიციურიშრომისთვისმომზადებისადათანამედროვედემოკრატიულისაბისადათანამედროვედემოკრატიულისა
ზოგადოებისცხოვრებაშისრულფასოვზოგადოებისცხოვრებაშისრულფასოვნადდადამოუკიდებლადმონაწილეობნადდადამოუკიდებლადმონაწილეობისშესაძლებლობა.ისშესაძლებლობა.

ადამიანმაგანათლება1შესაძლებელიასამიგზითმიიღოს:1.ფორმალურსისტემაში(სკოლა,კო
ლეჯი,უნივერსიტეტი),სადაცსწავლისშედეგებიფასდებადაამშეფასებისაღიარებასაყოველ
თაოა; 2.ორგანიზებულგარემოში, სადაც სწავლის შედეგებისფორმალური შეფასება არ არსე
ბობსანასეთიშეფასებისაღიარებასაყოველთაოარაა(ტრენინგები,ბანაკები,კონფერენციები);
და3.სოციალიზაციისპროცესში(თანაცხოვრებით,თვითგანათლებით,ქმედებით,დაკვირვებით,
მოგზაურობით).

ადამიანისგანვითარებაადრეულიასაკიდანიწყებადასაგანმანათლებლოპროცესშიმისიმონა
წილეობა,ასევეამპროცესშიმონაწილეობისშედეგადმიღებულიგამოცდილება(შეძენილიცოდ
ნადაუნარები,ღირებულებათაგაზიარებულისისტემა)მნიშვნელოვნადაადამოკიდებულიმისირ
გვლივარსებულსოციალურდაეკონომიკურგარემოზე.ადრეულიგანვითარებისადააღზრდის
პროცესისსხვაფაქტორები (კვება,ჯანმრთელობა,თამაში,არაძალადობრივიგარემო)მნიშვნე
ლოვნადგანსაზღვრავს,რამდენადშეძლებსადამიანითავისიშესაძლებლობებისსრულფასოვ
ნადგამოვლენასდაგამოყენებასორგანიზებულსაგანმანათლებლოპროცესშიმონაწილეობისას.
თავისმხრივ,ზრდასრულობისმიღწევისას,ადამიანისმიერთავისიშესაძლებლობებისსრულფა
სოვნადგამოვლენადაგამოყენებამასუმყარებსპიროვნებადსრულადრეალიზებულობისგან
ცდას,ხდისუფრომეტადაქტიურს,როგორცმოქალაქესდაროგორცშრომისბაზრისკონკურენ
ტუნარიან,კვალიფიციურაგენტს2.

ჩვენამოვდივართიქიდან,რომსაგანმანათლებლოპროცესისძირითადიშედეგიარისარამხო
ლოდშესაბამისისტატუსი,რაცფორმალურიდიპლომითანხარისხითდასტურდება,არამედცოდ
ნა, უნარჩვევებიდაღირებულებები,რაცამპროცესშიმონაწილეობითმიიღება3. ასეთიშედეგი
კი,ჩვენიაზრით,დგება,როდესაცგააზრებულია,რომსაგანმანათლებლოპროცესშიპიროვნების
მონაწილეობათავადარისღირებულება.აქწარმოდგენილიპრინციპებისმიხედვითსაგანმანათ
ლებლოპროცესისორგანიზებაყველაზემეტადდაგვაახლოებსსასურველშედეგს4.

2. განათ2. განათლება,როგორცადამიანის სხვა უფლებებისადათალება,როგორცადამიანის სხვა უფლებებისადათავისუფლებებისრეალიზაციის მნიშვნევისუფლებებისრეალიზაციის მნიშვნე
ლოვანი მეთოდიდა საშუალება,თავად წარმოლოვანი მეთოდიდა საშუალება,თავად წარმოადგენს ადამიანის უფლებას.თანამედროადგენს ადამიანის უფლებას.თანამედროვედევედე
მოკრატიულისაზოგადოებისღიმოკრატიულისაზოგადოებისღირებულებებზედაფუძნებულიგანათრებულებებზედაფუძნებულიგანათლებისუკეთესიდონეყოველლებისუკეთესიდონეყოველ
მოქალაქეშიაძმოქალაქეშიაძლიერებსადამიანისუფლებებისადათალიერებსადამიანისუფლებებისადათავისუფლებებისპატივისცემას.ვისუფლებებისპატივისცემას.

ჩვენიაზრით,ღირსება,ბედნიერებისაკენსწრაფვა,თავისუფლება,პატიოსნება,პასუხისმგებლობა,
კაცთმოყვარეობა(ჰუმანურობა),თანადგომა(ემპათია),თვითმოქმედება(ავტონომიურობა)ერთოერთო

1პიროვნებასჯანმრთელობა,როგორცაქტივიეძლევადაბადებითდა,უპირველესად,იგიაპასუხისმგებელი,გაუფრთხილდესდაშეინარჩუნოსეს
აქტივი.ჯანმრთელობისაგანგანსხვავებით,პიროვნებათანდათანიძენსგანათლებას,როგორცაქტივს.
2 გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსისთანახმად, 2019 წელს საქართველო სამუშაო ძალის უნარებით 141 ქვეყნიდან 125ე ადგილს
იკავებს,პერსონალისტრენინგისხარისხით–123ე,ხოლოპროფესიულიგადამზადებისხარისხით–135ეადგილს,რითაცჩამორჩებაპოსტსაბჭოთა
დასხვაშესადარისქვეყნებსრეგიონში(2019).იხ.https://galtandtaggart.com/upload/reports/14673.pdf
3 საქართველოში დაბალპროდუქტიულ შრომის ბაზარს განაპირობებს ე.წ. “ცოდნის გაუფასურება” (ვერტიკალური შეუსაბამობა), დისბალანსი
თანამედროვე შრომის ბაზარზე მოთხოვნად საქმიანობის ტიპებსა და იმ პროფესიებს შორის, რომელსაც დღეს ახალგაზრდები მასობრივად
ეუფლებიან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (ჰორიზონტალური შეუსაბამობა). ამასთან, საქართველოში განათლების ყოველი
დამატებითი წელი ინდივიდის ყოველთვიურ ანაზღაურებას ზრდასრულობისას საშუალოდ 7%ით ზრდის. მსოფლიოში იგივე მაჩვენებელი
საშუალოდ10%ია.იხ.https://osgf.ge/files/2017/Publications/Amashukeli_Lezhava_Gugushvili_2017.pdf
4სასკოლოგანათლებისწლებისფორმალურირაოდენობასაქართველოშისაშუალოდ12.9წელია,თუმცასწავლებისდაბალიხარისხიპროცესის
რეალურშედეგს 8.3 წლისგანათლების ექვივალენტადაქცევს;დანაკლისი 4.6 წელსშეადგენს (2020). იხ. https://www.worldbank.org/en/publication/
humancapital
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ბა,თანამშრომბა,თანამშრომლობალობა,საკვანძოადამიანურიღირებულებებია,რომელიცპიროვნებაშიგანათლე
ბისფორმალურიპროცესისმიღმაცვითარდება.ამდებულებით(1)კიდევერთხელვადასტურებთ
ამსაკვანძოცხოვრებისეულიღირებულებებისმნიშვნელობასდა(2)ხაზსვუსვამთ,რაღირებულე
ბებსუნდადაეფუძნოსგანათლებისსისტემა.

მიგვაჩნია,რომგანათლებისფორმალურსისტემაშიამღირებულებებისმიზანმიმართულიკულტი
ვირება–რაცაუცილებელი,მაგრამარასაკმარისიქმედებაა–განათლებისფორმალურისისტემის
მიღმაიმავეღირებულებებისგავრცელებისადასაზოგადოებისმიერამღირებულებებითცხოვრე
ბისშესაძლებლობასზრდის5.ესკიხელსაყრელგარემოსქმნისსაიმისოდ,რომპიროვნებამსაზო
გადოებაშიამღირებულებებითიცხოვროსდაწარმატებასაცმიაღწიოს.

ალალტერნატივატერნატივა

სახელმწიფოსმიერგანათლებისმიზნებისგანსაზღვრაშეიცავსრისკს(დარეალურადასეც
ხდება),სახელმწიფომასევეგანსაზღვროსგანათლებისპროცესისორგანიზებისფორმები
დასწავლებისმეთოდები.ესკი,ჩვენიაზრით,მიზანშეუწონელია(მიზეზებიმე4დებულების
განმარტებაშიაახსნილი).შესაბამისად,შეიძლებაალტერნატიულიგზითწასვლაიმღირებუ
ლებათაგანსაზღვრაშიც,თურასუნდაეფუძნებოდესდაემსახურებოდესგანათლება.კერ
ძოდ,სახელმწიფოწავიდესარა„პოზიტიურისიით“დაპრინციპით,„რაცდაშვებულიარარ
ის,აკრძალულია”,არამედ– „ნეგატიურისიით“დაპრინციპით„რაცაკრძალულიარარის,
დაშვებულია“.ასეთიალტერნატიულიმიდგომისმაგალითადგამოდგებოდადებულება

„საქართველო„საქართველოში აკრძალულია მოქალაქეების კონსტიში აკრძალულია მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფტუციური უფლებებისა და თავისუფ
ლელებებისშემლახავინებისმიერისწავლაგაბებისშემლახავინებისმიერისწავლაგანათლება“.ნათლება“.

ესდაადგენდა „წითელხაზებს“ განათლებაში სახელმწიფოჩარევისთვისდაშექმნიდასა
ფუძველსარაცენტრალიზებული,მრავალფეროვანიდაპლურალისტულიგანათლებისსის
ტემისშესაქმნელად.

3. განათლება ინ3. განათლება ინდივიდუალური და საზოგადო სიკედივიდუალური და საზოგადო სიკეთეა. ცალკეული ინტერესჯგუფებიცა (ოჯახი,თეა. ცალკეული ინტერესჯგუფებიცა (ოჯახი,
თეთემი,მოქალაქეთაგაერთიანება,სხვაინდიმი,მოქალაქეთაგაერთიანება,სხვაინდივიდი)დასაზოგადოებაცმთლიანადდაინვიდი)დასაზოგადოებაცმთლიანადდაინტერესებუტერესებუ
ლია განათლების, როგორც სალია განათლების, როგორც საკუთარი წევრების ინდივიდუალური შეკუთარი წევრების ინდივიდუალური შესაძლებლობების განვითასაძლებლობების განვითა
რებით.იმავრებით.იმავდროულად,ინდივიდებისგანათლებისდოდროულად,ინდივიდებისგანათლებისდონისზრდა,თავისმხრივ,ზრდისერთობისნისზრდა,თავისმხრივ,ზრდისერთობის
(community)თანამედროვედემოკ(community)თანამედროვედემოკრატიულსაზოგადოებადშედგომისშერატიულსაზოგადოებადშედგომისშესაძლებლობას:განათლესაძლებლობას:განათლე
ბაშივლინდებასაბაშივლინდებასაზოგადოებისმიერსაკუთარითავისშექზოგადოებისმიერსაკუთარითავისშექმნისადაგანვითარებისსურვილი.მნისადაგანვითარებისსურვილი.

ჩვენ ვთანხმდებით, რომ საზოგადოების, როგორც მოქალაქეთა ერთობის პასუხისმგებლობაა,
განათლების,როგორცსაზოგადოსიკეთისზრდისთვისადეკვატური6პირობებისშექმნასოლიდა
რობისმექანიზმების(მათშორის,სოციალურიდაცვისმექანიზმების)საშუალებით.ამდოკუმენტის
მიზნებისათვის,შემდგომდებულებებში,ჩვენსოლიდარობისსახელმწიფომექანიზმებზევკონცენ
ტრირდებით,თუმცაესარათუარგამორიცხავსცალკეულიინტერესჯგუფებისმიერსხვა,არასახ
ელმწიფომექანიზმებისდამატებითგამოყენებას,არამედ,სახელმწიფოსროლისმინიმალურად
განსაზღვრით,მეტსივრცესსწორედარასახელმწიფომექანიზმებისგამოყენებისთვისტოვებს.

ამასთან, საზოგადო სიკეთე ინდივიდების მონაწილეობით იქმნება: პიროვნება საგანმანათლებ
ლოპროცესშიუბრალოდგანათლებისპასიურიმიმღებიკიარაა,თავადმონაწილეობსაქტიურ
ადგამოცდილების/კომპეტენციისკომპეტენციის:(ცოდნა,უნარები,ღირებულებები)შექმნასადაგაზიარებაში.ამ
როლიდანგამომდინარე,ზოგადიგანათლებისსაყოველთაობისადასავალდებულობისგათვა
ლისწინებით,განათლებისპროცესშიმონაწილეობაინდივიდისდამშობლის/მეურვის,როგორც
საზოგადოების წევრების, პასუხისმგებლობაცაა, რათქმა უნდა, იმ პირობით,რომ განათლების
პროცესშიმონაწილეობისათვისინდივიდსადეკვატურიპირობებიაქვსშექმნილი.

5დემოკრატიისინდექსითმივეკუთვნებით„ჰიბრიდულირეჟიმების“ქვეყნებს;პოლიტიკურიუფლებებისადასამოქალაქოთავისუფლებებისინდექსით
მივეკუთვნებით„ნაწილობრივთავისუფალ“ქვეყნებს.იხ.https://freedomhouse.org
6იხ.სოციალურიდაცვისსისტემისსტრატეგიულიხედვა,EPRC,2020.
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4. საზოგადოდაინდივიდუ4. საზოგადოდაინდივიდუალურიინტერესებისსაპასუხოდ,ადამიალურიინტერესებისსაპასუხოდ,ადამიანისადრეულიგანვითარებისეტანისადრეულიგანვითარებისეტ
აპიდაპიდანვე,საზოგადოებაქმნისპირობებს–არჩევაანვე,საზოგადოებაქმნისპირობებს–არჩევანისთავისუფლების,ავტნომიურობისადამრანისთავისუფლების,ავტნომიურობისადამრა
ვალფეროვნებისპრინციპებისდაცვით–განათვალფეროვნებისპრინციპებისდაცვით–განათლებისორგანიზებულდამიზანმიმარლებისორგანიზებულდამიზანმიმართულპროცესთულპროცეს
შიინდივიდისმონაწილეობშიინდივიდისმონაწილეობისადაამმონაწილეობითინდივიდისმიერსაისადაამმონაწილეობითინდივიდისმიერსაკუთარიშესაძლებლობეკუთარიშესაძლებლობე
ბისგანვითაბისგანვითარებაგაუმჯობესებისათვის.რებაგაუმჯობესებისათვის.

განათლებაორგანიზებულიდამიზანმიმართულიპროცესია,თუმცაარაცენტრალიზებული.რაც
უფრომრავალფეროვანიაამპროცესშიგამოყენებულიორგანიზებისფორმებიდასწავლებისმე
თოდები,მითმეტადპასუხობსგანათლებისსისტემაყოველიმონაწილისინდივიდუალურსაჭირო
ებებსდა მითმეტადეხმარება ადამიანს, საკუთარი შესაძლებლობები სრულფასოვნადგამოავ
ლინოს.განათლებისორგანიზებისმრავალფეროვანიფორმებიდასწავლებისმრავალფეროვანი
მეთოდებიპიროვნებასარჩევანისთავისუფლებასაძლევსდა,იმავდროულად,თავისუფალიარ
ჩევანისგაკეთებისუნარსუვითარებს.

ეს მიდგომა (1) გაზრდის განათლების სისტემის რეაგირებისა და ადაპტირების უნარს ახალ
მოთხოვნებსადა გამოწვევებზე, (2) შეამცირებს ცალკეული შესაძლოჩავარდნებითგამოწვეულ
ზიანს(ცენტრალიზებულსისტემაშიერთიჩავარდნააისახებაყველაზე),(3)სისტემამეტადიქნება
ორიენტირებულიპიროვნებისინდივიდუალობისწახალისებაზედა (4)საგანმანათლებლოპრო
ცესის მონაწილეებში შეამცირებს ძალდატანების განცდის ხარისხს, რომ სისტემა „ყველას ერთ
თარგზეჭრის“.განათლებისსისტემათავადხდებათანამედროვედემოკრატიულისაზოგადოების
მოდელი,სადაცინდივიდები,გარკვეულიწესებისდაცვით,თავადაკეთებენთავისუფალარჩევანს
თავიანთიინტერესებისადამზაობისშესაბამისადდაპასუხისმგებლობასაციღებენამარჩევანის
შედეგებზე.

ჩვენიაზრით,მრავალფეროვნების,როგორცპრინციპისგააზრებაგანათლებაშიამასთანავეგუ
ლისხმობს, რომ (1) ფორმალური განათლების მიღმა ასევე არსებობს სწავლა სოციალიზაციის
პროცესში,ასევესწავლებაისეთორგანიზებულგარემოში,სადაცსწავლისშედეგებისფორმალუ
რიშეფასებაარარსებობსანასეთიშეფასებისაღიარებასაყოველთაოარაა,და(2)ფორმალური
განათლებისფარგლებშიორიენტირიპიროვნებისინდივიდუალობისწახალისებადაპიროვნების
ინდივიდუალურიშესაძლებლობებისმაქსიმალურიგანვითარებაა.

ფორმალურიგანათლებისმრავალფეროვნებამნიშვნელოვანიაარამხოლოდსაგანმანათლებ
ლოპროცესისორგანიზების,არამედგანათლებისმიზნებისგანსაზღვრისდონეზეცკი.ამმიზნების
განსაზღვრაში–პიროვნულ,თემისათუეროვნულდონეზე–სახელმწიფოსმინიმალურიროლი
უნდაჰქონდეს7(სახელმწიფომშეიძლებაგანსაზღვროს,რასვერმოემსახურებაანრასარუნდაემ
სახურებოდესსაგანმანათლებლოსაქმიანობა),ხოლოწამყვანი–თავადგანათლებისპროცესში
მონაწილემხარეებს (მოსწავლე,მშობელი,თემი,მასწავლებელი).საგანმანათლებლოსაქმიან
ობისავტონომიაარამხოლოდპროცესისმართვასადაფინანსურირესურსისგანკარგვაში,არამ
ედსაკუთარისაგანამანათლებლომიზნების,ორგანიზაციულიფორმებისადასწავლებისმეთოდე
ბისგანსაზღვრაშიცუნდაგამოიხატოს.

5. სახელმწიფოსმიერდაწესებუ5. სახელმწიფოსმიერდაწესებულიმინიმალურისტანდარტისგათვალისწილიმინიმალურისტანდარტისგათვალისწინებით,საგანმანათლებნებით,საგანმანათლებ
ლოდაწესებულოდაწესებულებაავტონომიურიასაკუთარისაგალებაავტონომიურიასაკუთარისაგანამანათლებლომიზნებისგანსაზღვრაში,საგანნამანათლებლომიზნებისგანსაზღვრაში,საგან
მანათლებლოპროცესისორგანიზებამანათლებლოპროცესისორგანიზებაში,სასწავლორესურსისშექმნაგამოყენეში,სასწავლორესურსისშექმნაგამოყენებაში,დაწესებულებაში,დაწესებულე
ბისმართვასადაფინანბისმართვასადაფინანსური(მათშორის,ცენტრალურიმმართველობისთუადგისური(მათშორის,ცენტრალურიმმართველობისთუადგილობრივითვითლობრივითვით
მმართველობისორგანოებმმართველობისორგანოებიდანმიღებული)რესურსისგანკარგვაში.იდანმიღებული)რესურსისგანკარგვაში.

როგორცწინადებულებისგანმარტებაშიაღვნიშნეთ,ფორმალურიგანათლებისსისტემისმიზნების
განსაზღვრაში–პიროვნულ,თემისათუეროვნულდონეზე–სახელმწიფოსმინიმალურიროლიუნ
დაჰქონდეს(სახელმწიფომშეიძლებაგანსაზღვროს,რასვერმოემსახურებასაგანმანათლებლო
დაწესებულება),ხოლოწამყვანი–თავადგანათლებისპროცესშიმონაწილემხარეებს(მშობელი,

7ზოგადიგანათლებისეროვნულიმიზნებისშესახებსაქართველოსმთავრობის2004წლის18ოქტომბრის84ედადგენილებაშიჩამოთვლილია,
ზოგადიგანათლებისსისტემაშიმიღებულიგამოცდილებისსაფუძველზერაუნდაშეძლოსინდივიდმა.ესჩამონათვალითანხვედრაშიასაკვანძო
კომპეტენციებისმე5დებულებაშიმოცემულჩამონათვალთან.
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თემი, მასწავლებელი). ჩვენიაზრით,სწორედდაინტერესებულპირთაგანსხვავებულიარჩევანი
დამრავალფეროვანიმოთხოვნაქმნისგანათლებისსისტემისგანვითარებისშესაძლებლობას.

პიროვნებისსაჭიროებებზემორგებულისაგანმანათლებლოპროცესისორგანიზების,მრავალფე
როვანისასწავლომეთოდებისგამოყენებისადასასაწავლორესურსისშექმნაშიმოსწავლისაქ
ტიურიმონაწილეობისათვისმნიშვნელოვანიამასწავლებლობაგავიაზროთ,როგორცსახელმწი
ფოსმიერარარეგულირებადიპროფესია.მასწავლებლობისსახელმწიფოსრეგულირებადპრო
ფესიადდადგენაქმნისგანათლებისსისტემისცენტრალიზების,უნიფიცირების,პროტექციონიზმის,
პოლიტიკურინსტრუმენტადგამოყენებისდა,შესაბამისად,განათლებისსფეროშისახელმწიფოს
უფლებამოსილებებისუსასრულოდზრდისშესაძლებლობას,რაცმე4დებულებასეწინააღმდეგე
ბა. სასაგანმანათლებლოდაწესებულება ავგანმანათლებლოდაწესებულება ავტონომიურია მასწავლებელთა შერჩევატონომიურია მასწავლებელთა შერჩევაგადამზადებისგადამზადების
პროცესშიდამასწავლებლისკვაპროცესშიდამასწავლებლისკვალიფიკაციისმოთხოვნებსადგენსთავისისაგალიფიკაციისმოთხოვნებსადგენსთავისისაგანამანათლებლონამანათლებლო
მიზნებიდანგამომდიმიზნებიდანგამომდინარე.ნარე.

ალტერნატივა1ალტერნატივა1

წინააბზაცშიაღწერილიმიდგომისალტერნატივაშეიძლებაიყოსმასწავლებლისსაქმიანობ
ისათვისმოსამზადებელიდამასწავლებლისკვალიფიკაციისამაღლებისსახელმწიფოსგან
დამოუკიდებელი დაწესებულებების არსებობა, რომლებიც საგანმანათლებლო დაწესებუ
ლებებისგანმასწავლებელთაკვალიფიკაციაზეწამოსულიმოთხოვნისსაპასუხოდიქმნება.

ალალტერნატივა2ტერნატივა2

პირველი ალტერნატივის დამატებით, შეიძლება არსებობდეს სახელმწიფოს წამახალისე
ბელი მექანიზმები მასწავლებლის საქმიანობისათვის მოსამზადებელიდა მასწავლებლის
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი დაწესებულებების შესაქ
მნელად.ასეთიმიდგომისდროსმნიშვნელოვანია,რომარშეიზღუდოსსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაავტონომიურობამასწავლებელთაშერჩევაგადამზადებისპროცესში.

საგანმანათლებლოდაწესებულებისსასწავლორესურსიიქმნებაავტონომიურრეჟიმში,დაწესებუ
ლებისსაგანმანათლებლომიზნებიდანგამომდინარე,სასწავლოპროცესისმონაწილეებსშორის
საკუთარითუსაზოგადოცოდნის,გამოცდილებისდაღირებულებებისურთიერთგაზიარებით.სას
წავლორესურსიმორგებულიაპიროვნებისინდივიდუალურშესაძლებლობებსადასაჭიროებებს.
სასწავლორესურსი არის საშუალება, პიროვნებამ განათლების მომდევნოსაფეხურზე გადასას
ვლელადანზრდასრულიცხოვრებისათვისსაჭიროსაკვანძოკომპეტენციებიშეიძინოს.

საგანმამანათლებლოპროცესშიპიროვნებისმიერმისაღებსაკვანძოკომპეტენციებად8განვიხი
ლავთკონტექსტისათვის შესაბამისიცოდნის, უნარჩვევებისადადამოკიდებულებების კომბინა
ციას,რომელიც პიროვნებას სჭირდება ინდივიდუალური სრულყოფისადა განვითარებისათვის,
აქტიურიმოქალაქეობისათვის,სოციალურიჩართულობისადადასაქმებისათვის.ესკომპეტენცი
ებია:1.მშობლიურენაზეკომუნიკაცია,2.უცხოენაზეკომუნიკაცია,3.მათემატიკურიკომპეტენცია
დასაბაზისოკომპეტენციებიმეცნიერებასადატექნოლოგიაში,4.ციფრულიკომპეტენცია,5.დამო
უკიდებლადსწავლისუნარი,6.პიროვნებათაშორისი,კულტურათაშორისი,სოციალურიკომპეტენ
ციებიდამოქალაქეობრივიკომპეტენცია,7.მეწარმეობისადაინიციატივისაღებისკომპეტენცია,8.
კულტურულიგამომხატველობა.

6. საზოგადოება,კერძოს6. საზოგადოება,კერძოსთანერთად,საჯაროფინანსებსთანერთად,საჯაროფინანსებს99იყენებსსაიმიყენებსსაიმისოდ,რომპიროვნებამსაკუისოდ,რომპიროვნებამსაკუ
თარი შესაძლებთარი შესაძლებლობები სრულფასოვნადგამოავლინოსდა, იმლობები სრულფასოვნადგამოავლინოსდა, იმავდროულად, განათლების მომავდროულად, განათლების მომ
დევნოსაფედევნოსაფეხურზეგადასასვლელადდა/ანქმედუნარიანიზრდასხურზეგადასასვლელადდა/ანქმედუნარიანიზრდასრულიცხოვრებისათვისსაჭირორულიცხოვრებისათვისსაჭირო

8აქვეყრდნობითდავეთანხმებითევროკავშირისკომპტენციებისჩარჩოსმთელისიცოცხლისმანძილზესწავლისთვის.https://eqe.ge/res/docs/%E1
%83%9B%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%
E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AC
%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1.pdf
9ჩვენიდოკუმენტისმიზნებისათვის,საჯაროფინანსებშიფორმალურისაგანმანათლებლოპროცესისსახელმწიფოდაადგილობრივიბიუჯეტებიდან
დაფინანსებასვგულისხმობთ.
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საკვანძოკომსაკვანძოკომპეტენციებიშეიძინოს.განათლებისმიპეტენციებიშეიძინოს.განათლებისმისაღებადინდივიდებშიჩადებულისასაღებადინდივიდებშიჩადებულისაჯაროფიჯაროფი
ნანსებიგანიხილება,როგორცინნანსებიგანიხილება,როგორცინვესტიციაპიროვნებისგანვითარებავესტიციაპიროვნებისგანვითარებაში,ადამიანურკაპიტალსადაში,ადამიანურკაპიტალსადა
სამოქალასამოქალაქო იდენტობაში; ესფინანსები, იმავდროქო იდენტობაში; ესფინანსები, იმავდროულად, განათლების სისტემის განვითარეულად, განათლების სისტემის განვითარებისბის
საშუალებაა.საშუალებაა.

განათლებაშისაჯაროფინანსებისგამოყენება კატეგორიულადარაძლევსუფლებასსახელმწი
ფოს,გავიდესმისიმინიმალურიუფლებამოსილებებიდან,ჩაერიოსსაგანმანათლებლოპროცეს
ში, განსაზღვროს სწავლების მეთოდები. განათლების სისტემის მონაწილე მხარეების უფლება
მოსილებების–მიზნები,ორგანიზაციულიფორმები,სწავლებისმეთოდები–სახელმწიფოსმიერ
მითვისებადასაგანმანათლებლოპროცესისრეგულირებისმცდელობაარამხოლოდსპობსმრა
ვალფეროვნებასდაპლურალიზმს,არღვევსავტონომიასდააქვეითებსფორმალურიგანათლე
ბისხარისხს,ასევეაფერხებსგანათლებაშიარასაჯარომექანიზმებისგამოყენებასდა/ანამმექა
ნიზმებისეფექტიანობას.

მრავალფეროვანდაპლურალისტულგანათლებისსისტემაში–რაცშეზღუდულიმთავრობისპი
რობებშიიქმნებადავითარდება–მოქალაქეებისადაცალკეულიინტერესჯგუფების(ოჯახი,თემი,
მოქალაქეთა გაერთიანება, სხვა ინდივიდი) საჭიროებათა უზრუნველყოფაში კერძოფინანსების
გამოყენებაიზრდება.საქართველო,როგორცდაბალიგადასახადებისიურისდიქცია,სწორედაც
რომდეტერმინირებულია,ასეთისისტემაჰქოდეს–მოიზიდოსარასაბიუჯეტორესურსებიგანათ
ლებაში.შეზღუდულიმთავრობისპირობებშიმოქალაქეებსადაცალკეულიინტერესჯგუფებსამ
ისთვისმეტიფინანსურირესურსიცაქვთ.

სახელმწიფო მოვალეა, უზრუნველყოს საყოველთაოსავალდებულო განათლების საინფორმა
ციოსისტემისსაჯაროდაგამჭვირვალემართვა,რათასისტემისმონაწილეებმაინფორმირებული
არჩევანისგაკეთებაშეძლონ.

7. საჯაროფინანსებისგამო7. საჯაროფინანსებისგამოყენებისასორიენტირიინდივიდია.საყენებისასორიენტირიინდივიდია.საჯაროფინანსებისგამოყენებისმექაჯაროფინანსებისგამოყენებისმექა
ნიზმებისშერჩევისასდაფორმირებისასგანიზმებისშერჩევისასდაფორმირებისასგასათვალისწინებელიათითოეულიმექანიმსათვალისწინებელიათითოეულიმექანიმზისმიერსოზისმიერსო
ციალურიდაგეოგრაფიულიდაბრკოციალურიდაგეოგრაფიულიდაბრკოლებებისმინიმიზებისშესაძლებლოლებებისმინიმიზებისშესაძლებლობა.ბა.

რაც მეტადაა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ზოგად განათლებაზე გამოყოფილითანხები მოქცეული
ინდივიდისდაფინანსებისობიექტურიკრიტერიუმებითგანსაზღვრულფორმულაში,მითმეტადაა
შეზღუდულისახელმწიფო,რომსაჯაროფინანსებიპოლიტიკურიმიზანშეწონილობითგამოიყენ
ოს,განათლებისსისტემისმონაწილემხარეებისუფლებამოსილებებშიჩაერიოსდასაგანმანათ
ლებლოდაწესებულებისავტონომიადაარღვიოს.

ჩვენი მიდგომაა, რომ ინდივიდის დაფინანსების ობიექტური კრიტერიუმებით განსაზღვრულ სა
ერთოეროვნულფორმულაზედამატებითადგილობრივთვითმმართველობებსჰქონდეთუფლე
ბამოსილებადაფინანსები,რათაშეძლონსოციალურიდაგეოგრაფიულიდაბრკოლებებისმი
ნიმიზება, მათტეროტორიაზე მცხოვრები ინდივიდების საჭიროებათა უფროადეკვატურიგათვა
ლისწინებადამათთვისარჩევანისუზრუნველყოფა.დაფინანსებისამშერეულ–სახელმწიფოდა
ადგილობრივიერთად–მოდელშიდაფინანსებისორიენტირადინდივიდიუნდარჩებოდეს.

დოკუმენტის ავტორები ვაცნობიერებთ, რომ ინდივიდზე ორიენტირებული ზოგადი განათლების
სისტემისდაფინანსების ასეთიშერეულიმოდელისგამოყენებისწინაპირობაფართოუფლებას
მოსილებებისმქონე,ფისკალურადდამოუკიდებელი,ძლიერიადგილობრივითვითმმართველო
ბებია.თავადესმოდელიცადგილობრივითვითმმართველობისუფლებამოსილებებისადაშემო
სავლებისკვალობაზეუნდაჩამოყალიბდეს.

შესაბამისად, განათლების სისტემის ჩვენეული ხედვის განსახორციელებლად საჭიროა, სრულ
ფასოვანი დეცენტრალიზაციის გზით, ადგილობრივი თვითთმმართველობის გაძლიერება და
ფისკალურიდამოუკიდებლობისუზრუნველყოფა.ამისგარეშე,ერთიმხრივ,ადგილობრივთვით
მმართველობებსსაკმარისიუფლებამოსილებადაფინანსებიარექნებათ,მეორემხრივ,დაბალი
დარჩებამათიდემოკრატიულობისხარისხი,რამაცგანათლებისსისტემისმონაწილემხარეების
უფლებამოსილებებისადგილობრივიბიუროკრატიისმიერმითვისებადასაგანმანათლებლოდა
წესებულებისავტონომიისდარღვევაგანაპირობოს.
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ვიდრე სრულფასოვანიდეცენტრალიზაცია განხორციელდება, ინდივიდის სახელმწიფო ბიუჯეტ
იდანდაფინანსებისობიექტურიკრიტერიუმებითგანსაზღვრულმაფორმულამმაქსიმალურადუნ
დაგაითვალისწინოსრეგიონულითავისებურებებიდაადეკვატურადშეძლოსსოციალურიდაგე
ოგრაფიულიდაბრკოლებებისმინიმიზება.

გეოგრაფიულდაბრკოლებაშივგულისხმობთ,რომყველადასახლებულპუნქტშიინდივიდს,რო
მელიცსახელმწიფოდაფინანსებასიღებს,არაქვსშესაძლებლობა,აირჩიოსგანათლებისმიღე
ბისმისთვისსასურველიორგანიზაციულიფორმადა/ანსწავლებისმეთოდი.

ზოგადიგანათლებისდაფინანსებისმოდელშიადგილობრივითვითმმართველობისკომპონენტის
გაჩენისპარალელურად,ინდივიდისარჩევანიფართოვდება

● საგანამანათლებლოდაწესებულებისსაკუთრებისახალიფორმებისშემოტანით(ადგილობრი
ვითვითმმართველობისმიერსაგანმანათლებლოდაწესებულებისდაფუძნებადა/ანარსებული
საჯაროსკოლისმისსაკუთრებაშიგადაცემა10;დამოუკიდებელისაზოგადოებრივისკოლების
შექმნა11)და

● დისტანციურისწავლების,„სახლშიგანათლების“(HomeSchooling),მოდულების12,მოძრავისე
მესტრების13დასწავლებისორგანიზებისსხვაფორმებისგამოყენებით.

საგანმანათლებლოპროცესისორგანიზებისრომელიფორმითდასწავლებისრომელიმეთოდი
თაც(ანმათიკომბინაციით)არუნდამიიღებოდესგანათლება,სისტემაუზრუნველყოფსმისაღიარ
ებას/დადასტურებასეროვნულიუწყებისანთავადსკოლისმეშვეობით.

საჯაროფინანსებისგამოყენებისასდაუშვებელიასაგანმანათლებლოდაწესებულებებისდისკრი
მინაციასაკუთრებისფორმის,საგანმანათლებლოპროცესისორგანიზებისადასწავლებისმეთო
დის მიხედვით. არაკომერციული/არამომგებიანი საგანმანათლებლო საქმიანობა გათანაბრებუ
ლიუნდაიყოსქველმოქმედებასთან.

8. საშუალო,პროფესიულიდაუმაღლე8. საშუალო,პროფესიულიდაუმაღლესიგანათლებისდაწესებულებებიმისიგანათლებისდაწესებულებებიმიღებასშეიძლებაახორციღებასშეიძლებაახორცი
ელებდნენსაკელებდნენსაკვანძოკომპეტენციებისშეფასებისმევანძოკომპეტენციებისშეფასებისმექანიზმებისგამოყენებითადასაკუქანიზმებისგამოყენებითადასაკუთარისაგანთარისაგან
მანათლებლომიზნებისგათვამანათლებლომიზნებისგათვალისწინებით.უმაღლესიგანათლებისმილისწინებით.უმაღლესიგანათლებისმისაღებადინდივიდისდაფისაღებადინდივიდისდაფი
ნანსებამიზნანსებამიზნობრივია.ნობრივია.

შეიძლებაარსებობდესსაბაზოგანათლებიდან (IXკლასი)საშუალო(XXIIკლასები)დაპროფე
სიულგანათლებაზე,ასევესაშუალოდა/ანპროფესიულიგანათლებიდანუმაღლესგანათლებაზე
გადასვლისშემდეგიალტერნატივები:

ალტერნატივა1ალტერნატივა1

სახელმწიფოაწესებსსწავლისშემდგომეტაპზეგადასასვლელადსაჭიროსაკვანძოკომპე
ტენციებისმინიმალურზღვრებსდააორგანიზებსამკომპეტენციებისშემოწმებისპროცესს.
ამისგარდა,საშუალო,პროფესიულიდაუმაღლესიგანათლებისდაწესებულებამშეიძლება
მიღებისდამატებითიკრიტერიუმებიდააწესოს.

ალტერნატივა2ალტერნატივა2

საშუალო,პროფესიულიდაუმაღლესიგანათლებისდაწესებულებებითავადგანსაზღვრა
ვენკომპეტენციებისმინიმალურზღვრებსადაკრიტერიუმებს,რომელსაცამდაწესებულება
შისწავლისგაგრძელებისმსურველიუნდააკმაყოფილებდეს.ამშემთხვევაშიიმოქმედებს

10აქფართოკომპეტენციებისმქონე,ფისკალურადდამოუკიდებელი,ძლიერიადგილობრივითვითმმართველობაისევწინაპირობადიგულისხმება.
11დამოუკიდებელისაზოგადოებრივისკოლა(CharterSchool)შეიძლებადაფუძნდესთემის,მოქალაქეთაგაერთიანებისმიერდამასსახელმწიფომ
და/ან ადგილობრივმა თვითმმართველობამ, გარკვეული პირობებით, დაუთმოს მის საკუთრებაში არსებული იზოლირებული შენობა იქ
საგანმანათლებლოსაქმიანობისორგანიზებისათვის.
12ესგულისხმობსსაგნისგავლასსრულად,მაგრამშემჭიდროებულვადებში.ამმეთოდითშესაძლებელიარეგიონებისსკოლებშიიმკვალიფიკაციის
პედაგოგების12თვიანიმივლინება,რომელიკვალიფიკაციაცადგილზედეფიციტურია.
13ადგილობრივითავისებურებების(მაგალითად,მოსავლისაღებისსეზონი)გათვალისწინებით,შესაძლებელიარომელიმესკოლაშისემესტრის
დაწყებისადადამთავრებისვადებიარდაემთხვესსაერთოეროვნულპრაქტიკას.
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პროგრამებისაკრედიტაციისსახელმწიფოანსახელმწიფოსგანდამოუკიდებელისისტემა14,
რომელიცშეიძლებაიყოსსახელმწიფოანსახელმწიფოსგანდამოუკიდებელი.

საჯაროფინანსებისმექანიზმებისგამოყენებისასდაინდივიდისდაფინანსებისობიექტურიკრიტე
რიუმებითგანსაზღვრულიფორმულისშემუშავებისასდაუშვებელიადისკრიმინაციასაშუალოდა
პროფესიულ განათლების დაწესებულებებს შორის. საშუალო განათლების სახელმწიფოს მიერ
დაფინანსების საყოველთაობა პროფესიულიგანათლებისროგორცინტეგრირებულ15, ისე წმინ
დადსახელობოპროგრამებზეცუნდაგავრცელდეს.

ჩვენიაზრით,უნდაარსებობდესქმედითიდაგამჭვირვალემექანიზმები,რომელთამეშვეობითსა
შუალო, პროფესიულიდა უმაღლესი განათლებისდაწესებულებები პიროვნებას სხვა საშუალო,
პროფესიულიდაუმაღლესიგანათლებისდაწესებულებაშიმიღებულკრედიტებსუღიარებს.ინდი
ვიდსუნდაშეეძლოს:ა)სხვადასხვაგზითმიღებულიგამოცდილებისკრედიტებშიკონვერტირება,
ბ)ამკრედიტებისთავისუფლადტრანსპორტირებადაწესებულებებებსშორის.

14ამალტერნატივაზემსჯელობისასჯგუფმაპრეფერენციააკრედიტაციისსახელმწიფოსგანდამოუკიდებელსისტემასმიანიჭა.
15პროფესიულიგანათლებისდაწესებულებათაინტეგრირებულიპროგრამებიმოიცავსსაშუალოგანათლებისკომპონენტებსაც,რათაამპროგრამის
მონაწილემშეძლოსუმაღლესიგანათლებისდაწესებულებაშისწავლისგასაგრძელებლადსაჭიროკომპეტენციებისშეძენა.
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