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შესავალი

წი	ნამ	დე	ბა	რე	კვლე	ვის	მი	ზა	ნი	გახ	ლდათ	2009	წელს	ინი	ცი	რე	ბუ	ლი	და	შემ	წყნა	რებ	ლო	ბი	სა	და	სა	მო	ქა	ლა	ქო	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	ეროვ	ნუ	ლი	
კონ	ცეფ	ცი	ის	და	2009-2014	წწ.	 სა	მო	ქა	ლა	ქო	გეგ	მის	ფარ	გლებ	ში	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბუ	ლი	გა	ნათ	ლე	ბის	 სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	გან-
ხორ	ცი	ე	ლე	ბის	შე	ფა	სე	ბა,	პო	ლი	ტი	კის	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბა	ში	ჩარ	თუ	ლი	მხა	რე	ე	ბის	მო	საზ	რე	ბე	ბის	და	რე	კო	მენ	და	ცი	ე	ბის	შე	ჯა	მე	ბა	და	მა	თი	
სა	ჯა	რო	გან	ხილ	ვა	ზე	გა	მო	ტა	ნა.	
ამის	თვის	კვლე	ვის	ფარ	გლებ	ში	გან	ხორ	ცი	ელ	და	შემ	დე	გი	აქ	ტი	ვო	ბე	ბი:	ინ	ტერ	ვი	უ	ე	ბი	სა	მი	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	ქარ	თულ	ენა	ში	
მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მის	ხელ	მძღვა	ნე	ლებ	სა	და	ლექ	ტო	რებ	თან,	ექ	სპერ	ტებ	სა	და	სხვა	და	კავ	ში	რე	ბუ	ლი	მხა	რე	ე	ბის	წარ	მო	მად	გენ	ლებ-
თან,	ფო	კუს	ჯგუ	ფე	ბი	და	ან	კე	ტი	რე	ბუ	ლი	გა	მო	კით	ხვა	პროგ	რა	მის	სა	მიზ	ნე	ჯგუ	ფე	ბის	მო	ნა	წი	ლე	ო	ბით,	„გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა-
რე	ბის	ცენ	ტრის“	და	„ე	როვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბი	სა	და	შე	ფა	სე	ბის	ცენ	ტრის“	მი	ერ	მო	წო	დე	ბუ	ლი	ოფი	ცი	ა	ლუ	რი	სტა	ტის	ტი	კის	გა	ა	ნა	ლი	ზე	ბა,	
ად	რე	ჩა	ტა	რე	ბუ	ლი	კვლე	ვე	ბის	გაც	ნო	ბა.	მე	თო	დო	ლო	გი	ის	დე	ტა	ლუ	რი	აღ	წე	რა	მო	ცე	მუ	ლია	ან	გა	რი	შის	ძი	რი	თად	ნა	წილ	ში.	

ბუ	ლი	ოფი	ცი	ა	ლუ	რი	სტა	ტის	ტი	კა.	ასე	ვე	შეს	წავ	ლი	ლი	იქ	ნა	სხვა	
ღია	 წყა	რო	ე	ბი	 (სა	ხელ	მწი	ფო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბე	ბის	 ვებ	 გვერ	დე	ბი,	
სტა	ტის	ტი	კის	 სა	ხელ	მწი	ფო	 სამ	სა	ხუ	რის	 მი	ერ	 გა	მოქ	ვეყ	ნე	ბუ	ლი	
სტა	ტის	ტი	კუ	რი	ინ	ფორ	მა	ცი	ა).	

თვი	სებ	რი	ვი	კვლე	ვა
თვი	სებ	რი	ვი	 კვლე	ვა	 ჩა	ტარ	და	 ქარ	თულ	 ენა	ში	 მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	
პროგ	რა	მის	 მო	სამ	ზა	დე	ბელ	ჯგუფ	სა	და	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	 პირ	ვე-
ლი	კურ	სის	სტუ	დენ	ტებ	თან.
თვი	სებ	რი	ვი	კვლე	ვის	მე	თო	დად	გა	მო	ყე	ნე	ბულ	იქ	ნა	ფო	კუს	-ჯგუ-
ფის	დის	კუ	სი	ა.	კვლე	ვის	ინ	სტრუ	მენტს	წარ	მო	ად	გენ	და	სა	სა	უბ	რო,	
რო	მე	ლიც	შედ	გე	ბო	და	სა	მი	ძი	რი	თა	დი	სა	კით	ხი	სა	და	12	ქვე	სა-
კით	ხის	გან.	(იხ.	და	ნარ	თი	1)

ცხრი	ლი	1.	ფო	კუს	-ჯგუ	ფე	ბის	გე	ოგ	რა	ფი	ა,	რა	ო	დე	ნო	ბა	და	შე	მად	გენ	ლო	ბა

უნი	ვერ	სი	ტე	ტი ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	
რა	ო	დე	ნო	ბა

ფო	კუს	-ჯგუფ	ში	მო	ნა	წი	ლე	თა	
რა	ო	დე	ნო	ბა	სულ

ეთ	ნი	კუ	რი	
შე	მად	გენ	ლო	ბა

ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი 2 19 მულ	ტი	ეთ	ნი	კუ	რი

ივ.	ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი 2 23 მულ	ტი	ეთ	ნი	კუ	რი

სამ	ცხე-	ჯა	ვა	ხე	თის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი 2 18 მულ	ტი	ეთ	ნი	კუ	რი

თა	ვი	1.	კვლე	ვის	მე	თო	დო	ლო	გია

ეროვ	ნუ	ლი	 უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	 სა	მოქ	მე	დო	 გეგ	მის	
ფარ	გლებ	ში,	 გა	ნათ	ლე	ბის	 სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	 გან	ხორ	ცი-
ე	ლე	ბის	შე	ფა	სე	ბის	მიზ	ნით	ჩა	ტა	რე	ბუ	ლი	კვლე	ვის	პრო	ცეს	ში	გა-
მო	ყე	ნე	ბულ	იქ	ნა	სა	მა	გი	დო	კვლე	ვა	და	კვლე	ვის	რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	
და	თვი	სებ	რი	ვი	მე	თო	დე	ბი.	

სა	მა	გი	დო	კვლე	ვა
კვლე	ვის	და	გეგ	მვის	და	ან	გა	რი	შის	მომ	ზა	დე	ბის	პრო	ცეს	ში	გა	მო-
ყე	ნე	ბულ	იქ	ნა	ად	რე	ჩა	ტა	რე	ბუ	ლი	კვლე	ვის	ან	გა	რი	შე	ბი	(იხ.	ბიბ-
ლი	ოგ	რა	ფი	ა),	გა	მოც	დე	ბი	სა	და	შე	ფა	სე	ბის	ეროვ	ნუ	ლი	ცენ	ტრი	სა	
და	გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა	რე	ბის	ცენ	ტრის	გან	მო	წო	დე-
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ფო	კუს	-ჯგუ	ფე	ბი	ჩა	ტარ	და,	რო	გორც	თბი	ლის	ში,	ასე	ვე	რე	გი	ო	ნულ	
უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში,	ცხრილ	ში	წარ	მოდ	გე	ნი	ლია	ფო	კუს	-ჯგუ	ფე	ბის	რა-
ო	დე	ნო	ბა	და	თი	თო	ე	ულ	ჯგუფ	ში	მო	ნა	წი	ლე	თა	რა	ო	დე	ნო	ბა.
ფო	კუს	-ჯგუ	ფებ	ში	დის	კუ	სია	მიმ	დი	ნა	რე	ობ	და	მო	ნა	წი	ლე	თა	მაქ	სი-
მა	ლუ	რი	ჩარ	თუ	ლო	ბით.	მო	ნა	წი	ლე	ე	ბი	გა	მო	ირ	ჩე	ოდ	ნენ	გახ	სნი-
ლო	ბით.	ენობ	რივ	ბა	რი	ერს	არ	შე	უშ	ლია	ხე	ლი	დის	კუ	სი	ის	ხა	რის-
ხის	თვის.	იმ	შემ	თხვე	ვა	ში	თუ	რო	მე	ლი	მე	კით	ხვა	გა	უ	გე	ბა	რი	იყო	
ერ	თე	უ	ლი	მო	ნა	წი	ლის	თვის,	ხდე	ბო	და	უფ	რო	გა	სა	გე	ბი	ენით	ახ-
სნა,	ან	მო	ნა	წი	ლე	თა	ის	ნა	წი	ლი,	რო	მელ	მაც	უკეთ	იცო	და	სა	ხელ-
მწი	ფო	ენა,	უთარ	გმნი	და	მო	ნა	წი	ლეს	მშობ	ლი	ურ	ენა	ზე.	სა	ერ	თო	
ჯამ	ში,	თი	თო	ე	უ	ლი	ფო	კუს	-ჯგუ	ფი	მიმ	დი	ნა	რე	ობ	და	1:30წუ	თი	დან	
2	სა	ა	თამ	დე.	ინ	ტერ	ვი	უ	ე	ბი	ინ	ტერ	ვი	უ	ე	ბი	ჩა	ტარ	და	სა	მი	უნი	ვერ	სი-
ტე	ტის	(თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის,	ილი	ას	სა	ხელ-
მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის,	სამ	ცხე	ჯა	ვა	ხე	თის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ-
სი	ტე	ტის)	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მის	ხელ	მძღვა	ნე-
ლებ	თან,	ლექ	ტო	რებ	თან,	გა	ნათ	ლე	ბის	და	მეც	ნი	ე	რე	ბის	სა	მი	ნის-
ტროს	წარ	მო	მად	გენ	ლებ	სა	და	სფე	როს	ექ	სპერ	ტებ	თან.	

რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	კვლე	ვა
ქარ	თუ	ლი	 ენა	ში	 მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	 პროგ	რა	მის	 მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	
ჯგუ	ფი	სა	 და	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	 პირ	ვე	ლი	 კურ	სის	 სტუ	დენ	ტებ	თან	

ჩა	ტარ	და	გა	მო	კით	ხვა	პი	რის	პირ	ინ	ტერ	ვი	უს	მე	თო	დით.
რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	კვლე	ვის	შერ	ჩე	ვის	მე	თო	დად	გა	მო	ყე	ნე	ბულ	იქ	ნა	
კვო	ტუ	რი	შერ	ჩე	ვა	უმაღ	ლე	სი	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბე	ბის	მი	ხედ	ვით.	

შერ	ჩე	ვის	მო	ცუ	ლო	ბა	
გა	მო	კით	ხვა	ში	მო	ნა	წი	ლე	ო	ბა	მი	ი	ღო	ივ.	 ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	თბი	ლი-
სის	სა	ხე	ლო	ბის	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	75-მა	სტუ	დენ	ტმა	და	ილი	ას	სა-
ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	102-მა	სტუ	დენ	ტმა.	
კვლე	ვის	ინ	სტრუ	მენ	ტად	გა	მო	ყე	ნე	ბულ	იქ	ნა	სტრუქ	ტუ	რი	რე	ბუ	ლი	
კით	ხვა	რი	ღია	და	და	ხუ	რუ	ლი	კით	ხვე	ბით.	კით	ხვა	რი	შედ	გე	ბო	და	
სა	მი	ბლო	კის	გან:	 I	 -	 ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბა;	 II	 -	 პროფ	-ო	რი	ენ	ტა-
ცი	ა;	III	-	პროგ	რა	მის	ეფექ	ტუ	რო	ბის	შე	ფა	სე	ბა;	IV	-	დე	მოგ	რა	ფი	უ-
ლი	მო	ნა	ცე	მე	ბი.	(იხ.	და	ნარ	თი	2)
რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	 მო	ნა	ცე	მე	ბი	 დათ	ვლი	ლი	 იქ	ნა	 სტა	ტის	ტი	კურ	
პროგ	რა	მა	ში	SPSS	22.	
სტუ	დენ	ტე	ბის	მო	ნა	წი	ლე	ო	ბით	ჩა	ტა	რე	ბუ	ლი	ფო	კუს	ჯგუ	ფე	ბი	სა	და	
სტუ	დენ	ტე	ბის	ან	კე	ტი	რე	ბის	შე	დე	გე	ბი	ან	გა	რიშ	ში	მო	ცე	მუ	ლია	გა-
ერ	თი	ა	ნე	ბუ	ლი	სა	ხით.	
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თა	ვი	2.	 ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	თვის	
უმაღ	ლე	სი	გა	ნათ	ლე	ბის	
ხელ	მი	საწ	ვდო	მო	ბის	გაზ	რდის	თვის	
შე	მუ	შა	ვე	ბუ	ლი	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	მი	მო-
ხილ	ვა	სა	ქარ	თვე	ლო	ში

გა	ნათ	ლე	ბი	სა	და	 მეც	ნი	ე	რე	ბის	 სა	მი	ნის	ტროს	 მი	ერ	 2004	 წელს	
წარ	მოდ	გე	ნი	ლი	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	რე	ფორ	მა	მიზ	ნად	ისა	ხავ	და	
ყვე	ლა	აბი	ტუ	რი	ენ	ტი	სათ	ვის	თა	ნა	ბა	რი	პი	რო	ბე	ბის	შექ	მნას	სა	ქარ-
თვე	ლოს	უმაღ	ლეს	სას	წავ	ლებ	ლებ	ში	ჩა	ბა	რე	ბი	სას.	ამ	რე	ფორ	მის	
ფარ	გლებ	ში,	2005	წლი	დან	სა	ქარ	თვე	ლო	ში	და	ი	ნერ	გა	ერ	თი	ა	ნი	
ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბი,	რომ	ლის	მი	ხედ	ვი	თაც,	ყვე	ლა	აბი	ტუ	რი-
ენ	ტი	ვალ	დე	ბუ	ლი	გახ	და	ჩა	ე	ბა	რე	ბი	ნა	სა	მი	გა	მოც	და:	ქარ	თუ	ლი	
ენა,	ზო	გა	დი	უნა	რე	ბი	(ქარ	თულ	ან	რუ	სულ	ენა	ზე)	და	უც	ხო	ენა.	
რე	ფორ	მის	პირ	ველ	წელს	მხო	ლოდ	ოცი	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო-
ბე	ბის	წარ	მო	მად	გე	ნე	ლი	აბი	ტუ	რი	ენ	ტი	გახ	და	სტუ	დენ	ტი,	რაც	გა-
ცი	ლე	ბით	და	ბა	ლი	მაჩ	ვე	ნე	ბე	ლი	იყო	წი	ნა	წლებ	თან	შე	და	რე	ბით.	
რე	ფორ	მის	 ამ	 ნე	გა	ტი	უ	რი	 ეფექ	ტის	 აღ	მო	საფ	ხვრე	ლად	 სა	ქარ-
თვე	ლომ	 და	იწ	ყო	 „სა	შე	ღა	ვა	თო	 პო	ლი	ტი	კის“	 გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბა	
ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	თვის.	(ტა	ბა	ტა	ძე,	2013)
2006	 წელს	 ცვლი	ლე	ბე	ბი	 შე	ვი	და	 ერ	თი	ა	ნი	 ეროვ	ნუ	ლი	 გა	მოც-
დე	ბის	 ჩა	ტა	რე	ბის	 დე	ბუ	ლე	ბა	ში,	 აბი	ტუ	რი	ენ	ტებს	 შე	საძ	ლებ	ლო-
ბა	მი	ე	ცათ	ზო	გა	დი	უნა	რე	ბის	და	არ	ჩე	ვი	თი	საგ	ნე	ბის	ტეს	ტი	რე	ბა	
რუ	სულ	ენა	ზე	გა	ევ	ლოთ.	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	ნა	წი	ლი	იყო	
ასე	ვე	2006	წლი	დან	მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	კურ	სე	ბის	ორ	გა	ნი	ზე	ბა	ნი-
ნოწ	მინ	დი	სა	და	ახალ	ქა	ლა	ქის	ენის	სახ	ლებ	ში	ეუ	თოს	ეროვ	ნულ	
უმ	ცი	რე	სო	ბა	თა	 უმაღ	ლე	სი	 კო	მის	რის	ოფი	სის	ფი	ნან	სუ	რი	 მხარ-
და	ჭე	რით	და	გა	ნათ	ლე	ბი	სა	და	მეც	ნი	ე	რე	ბის	სა	მი	ნის	ტროს	თა	ნა-
მო	ნა	წი	ლე	ო	ბით	(ტა	ბა	ტა	ძე,	2009).	შე	დე	გად	ქარ	თულ	უმაღ	ლეს	
სას	წავ	ლებ	ლებ	ში	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	აბი	ტუ	რი	ენ	ტთა	რა-
ო	დე	ნო	ბა	გა	ი	ზარ	და.	ქვე	მო	ქარ	თლი	დან	და	სამ	ცხე	ჯა	ვა	ხე	თი	დან	
სულ	ჯამ	ში	56	აბი	ტუ	რი	ენ	ტი	გახ	და	სტუ	დენ	ტი.	2007	წლი	დან	ჩა-
რიც	ხუ	ლი	სტუ	დენ	ტე	ბის	რა	ო	დე	ნო	ბამ	კვლავ	იკ	ლო.	
2008	წელს	ცვლი	ლე	ბე	ბი	შე	ვი	და	ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბის	დე	ბუ-
ლე	ბა	ში,	 რომ	ლის	 მი	ხედ	ვი	თაც	 ეთ	ნი	კუ	რი	 უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	 წარ-
მო	მად	გენ	ლებს	უფ	ლე	ბა	მი	ე	ცათ	ზო	გა	დი	უნა	რე	ბის	გა	მოც	და	ჩა	ე-
ბა	რე	ბი	ნათ	სომ	ხურ	და	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნულ	ენებ	ზეც.	ამას	თან	ერ	თად,	
ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	წარ	მო	მად	გენ	ლე	ბის	თვის	გაგ	რძელ	და	

ერ	თი	ა	ნი	ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბი	სათ	ვის	მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	პროგ-
რა	მა,	 რო	მელ	საც	 გა	ნათ	ლე	ბი	სა	 და	 მეც	ნი	ე	რე	ბის	 სა	მი	ნის	ტრო	
აფი	ნან	სებ	და.	
ზო	გა	დი	უნა	რე	ბის	ტეს	ტე	ბის	მშობ	ლი	ურ	ენა	ზე	ჩა	ბა	რე	ბის	შე	საძ-
ლებ	ლო	ბამ	გა	ზარ	და	ქარ	თულ	უმაღ	ლეს	სას	წავ	ლებ	ლებ	ში	ჩამ-
ბა	რე	ბელ	თა	 და	 ჩა	რიც	ხულ	თა	 რა	ო	დე	ნო	ბა	 (72	 აბი	ტუ	რი	ენ	ტი	
გახ	და	 სტუ	დენ	ტი,	 რო	მელ	მაც	 სომ	ხურ	 ან	 აზერ	ბა	ი	ჯა	ნულ	 ენა	ზე	
გა	ი	ა	რა	 ტეს	ტი	რე	ბა),	 თუმ	ცა,	 ამან	 ვერ	 მო	ახ	დი	ნა	 რა	დი	კა	ლუ	რი	
ცვლი	ლე	ბა	 ქარ	თულ	უმაღ	ლეს	 სას	წავ	ლებ	ლებ	ში	 ეთ	ნი	კუ	რი	 უმ-
ცი	რე	სო	ბე	ბის	წარ	მო	მად	გენ	ლო	ბი	სა	და	მათ	თვის	უმაღ	ლე	სი	გა-
ნათ	ლე	ბის	ხელ	მი	საწ	ვდო	მო	ბის	მნიშ	ვნე	ლოვ	ნად	გა	საზ	რდე	ლად	
(ტა	ბა	ტა	ძე	2013).	

ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მის	შე	მო	ღე	ბა
2009	წელს	სა	ქარ	თვე	ლოს	გა	ნათ	ლე	ბი	სა	და	მეც	ნი	ე	რე	ბის	სა	მი-
ნის	ტრომ	 გა	დაწ	ყვი	ტა	 გა	ნე	ხორ	ცი	ე	ლე	ბი	ნა	 ისე	თი	 ცვლი	ლე	ბე	ბი,	
რომ	ლე	ბიც	 გაზ	რდი	და	 ეთ	ნი	კუ	რი	 უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	 წარ	მო	მად	გე-
ნელ	თა	 ხელ	მი	საწ	ვდო	მო	ბას	 უმაღ	ლე	სი	 გა	ნათ	ლე	ბი	სად	მი	 და	
ამით	ხელს	შე	უწ	ყობ	და	მათ	სა	მო	ქა	ლა	ქო	ინ	ტეგ	რა	ცი	ას.	
უმაღ	ლე	სი	გა	ნათ	ლე	ბის	შე	სა	ხებ	კა	ნონ	ში	შე	ტა	ნი	ლი	ცვლი	ლე	ბე-
ბი	სა	და	და	მა	ტე	ბე	ბის	სა	ფუძ	ველ	ზე,	შე	იქ	მნა	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ-
ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მა	(მუხ	ლი	473).	ამ	პროგ-
რა	მით	ხდე	ბა	ერ	თი	ა	ნი	ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბის	მხო	ლოდ	ზო	გა-
დი	უნა	რე	ბის	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლი,	სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი,	ოსუ	რე	ნო	ვა	ნი	და	
აფ	ხა	ზუ	რე	ნო	ვა	ნი	 ტეს	ტის	 შე	დე	გე	ბის	 სა	ფუძ	ველ	ზე	 უმაღ	ლეს	 სა-
გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 და	წე	სე	ბუ	ლე	ბა	ში	 ჩა	რიც	ხუ	ლი	 სა	ქარ	თვე	ლოს	
მო	ქა	ლა	ქის	მი	ერ	ქარ	თუ	ლი	ენის	(წე	რა,	კით	ხვა,	მოს	მე	ნა,	ლა	პა-
რა	კი)	შეს	წავ	ლა	იმ	დო	ნე	ზე,	რაც	აუ	ცი	ლე	ბე	ლია	ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის,	
დიპ	ლო	მი	რე	ბუ	ლი	მე	დი	კო	სის	/სტო	მა	ტო	ლო	გის/	ვე	ტე	რი	ნა	რის	ან	
დიპ	ლო	მი	რე	ბუ	ლი	სპე	ცი	ა	ლის	ტის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა-
მით	სწავ	ლის	გა	საგ	რძე	ლებ	ლად.	
კა	ნონ	ში	შე	ტა	ნი	ლი	ცვლი	ლე	ბის	მი	ხედ	ვით	დად	გინ	და	იმ	სტუ	დენ-
ტე	ბის	კვო	ტა,	რომ	ლე	ბიც	გა	ივ	ლი	ან	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	
სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მას.	უმაღ	ლე	სი	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
და	წე	სე	ბუ	ლე	ბა,	 რო	მე	ლიც	 ახორ	ცი	ე	ლებს	 სტუ	დენ	ტთა	 მი	ღე	ბას	
ერ	თი	ა	ნი	 ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბით,	 სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	და	 აზერ	ბა-
ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სტუ	დენ	ტე	ბის	თვის	 გა	მო	ყოფს	 ერ	თი	ა	ნი	 ეროვ-
ნუ	ლი	 გა	მოც	დე	ბით	 მი	სა	ღებ	 სტუ	დენ	ტთა	 სა	ერ	თო	რა	ო	დე	ნო	ბის	
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5-5%-ის	 ოდე	ნო	ბის	 ვა	კან	ტურ	 ად	გი	ლებს,	 ხო	ლო	 ოსუ	რე	ნო	ვა-
ნი	 და	 აფ	ხა	ზუ	რე	ნო	ვა	ნი	 აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბის	თვის	 1-1%-ს	 (მუხ	ლი	
52.51).	
მხო	ლოდ	 ზო	გა	დი	 უნა	რე	ბის	 აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი,	 სომ	ხუ	რე-
ნო	ვა	ნი,	 აფ	ხა	ზუ	რე	ნო	ვა	ნი	 და	 ოსუ	რე	ნო	ვა	ნი	 ტეს	ტე	ბის	 შე	დე	გე-
ბის	სა	ფუძ	ველ	ზე	უმაღ	ლეს	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბა	ში	
სტუ	დენ	ტე	ბის	ჩა	რიც	ხვის	წე	სი	გა	ნი	საზ	ღვრა,	რო	გორც	დრო	ე	ბი	თი	
ღო	ნის	ძი	ე	ბა,	რომ	ლის	მოქ	მე	დე	ბის	ვა	და	სრულ	დე	ბა	2018–2019	
სას	წავ	ლო	წლის	ბო	ლოს.	(მუხ	ლი	90.22)
კა	ნონ	ში	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბუ	ლი	ცვლი	ლე	ბე	ბის	ფონ	ზე	მნიშ	ვნე	ლოვ-
ნად	გა	ი	ზარ	და	იმ	აბი	ტუ	რი	ენ	ტთა	რიც	ხვი,	რომ	ლებ	მაც	გა	დაწ	ყვი-
ტეს	 ესარ	გებ	ლათ	 „ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 პროგ	რა	მით“	
(ე.წ.	 1+4	 პროგ	რა	მა).	 2010	 წლი	დან	 2017	 წლამ	დე	 ერ	თი	ან	
ეროვ	ნულ	გა	მოც	დებ	ზე	და	რე	გის	ტრი	რე	ბულ	აბი	ტუ	რი	ენ	ტთა	რა-
ო	დე	ნო	ბა	წლი	დან	წლამ	დე	მა	ტუ	ლობს.	

დი	აგ	რა	მა	1.	ერ	თი	ან	ეროვ	ნულ	გა	მოც	დებ	ზე	რე	გის	ტრი	რე	ბულ	აბი	ტუ	რი	ენ-
ტთა	რა	ო	დე	ნო	ბა,	რო	მელ	თაც	გა	დაწ	ყვი	ტეს	

ესარ	გებ	ლათ	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მით.

წყა	რო:	გა	მოც	დე	ბი	სა	და	შე	ფა	სე	ბის	ეროვ	ნუ	ლი	ცენ	ტრი

წლი	დან	 წლამ	დე	 ასე	ვე	 მა	ტუ	ლობს	 სტუ	დენ	ტე	ბის	 რა	ო	დე	ნო	ბა,	
რო	მელ	თაც	გა	და	ლა	ხეს	ზო	გა	დი	უნა	რე	ბის	ტეს	ტის	მი	ნი	მა	ლუ	რი	
ზღვა	რი	და	ჩა	ი	რიც	ხნენ	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მა-
ზე.	პროგ	რა	მის	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბის	დაწ	ყე	ბი	დან	დღემ	დე	თით	ქმის	
140%-ით	გა	ი	ზარ	და	პროგ	რა	მით	მო	სარ	გებ	ლე	ე	ბის	რა	ო	დე	ნო	ბა.	
თუ	2010-2011	სას	წავ	ლო	წელს	პროგ	რა	მით	ისარ	გებ	ლა	331-მა	

სტუ	დენ	ტმა,	2017-2018	სას	წავ	ლო	წელს	ქარ	თუ	ლი	ენა	ში	მომ	ზა-
დე	ბის	პროგ	რა	მით	სარ	გებ	ლობს	792	სტუ	დენ	ტი.	
აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	2013	წელს	და	რე	გის	ტრი	რე	ბუ	ლი	აბი	ტუ	რი-
ენ	ტე	ბის	რა	ო	დე	ნო	ბის	პი	კი	შე	ი	ნიშ	ნე	ბა,	რო	გორც	ეთ	ნი	კურ	უმ	ცი-
რე	სო	ბებ	ში,	ისე	სა	ერ	თო	ეროვ	ნულ	დო	ნე	ზე.	

დი	აგ	რა	მა	2.	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მა	ში	ჩა	რიც	ხულ	
სტუ	დენ	ტთა	რა	ო	დე	ნო	ბა,		2010-2011	დან	2017-2018	სას	წავ	ლო	წლე	ბი,	
და	უმაღ	ლეს	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბებ	ში	სულ	ჩა	რიც	ხულ	

სტუ	დენ	ტთა	რა	ო	დე	ნო	ბა,	2011-2012	დან	2017-2018	სას	წავ	ლო	წლე	ბი	

წყა	რო:	გა	მოც	დე	ბი	სა	და	შე	ფა	სე	ბის	ცენ	ტრი

ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მით	მო-
სარ	გებ	ლე	თა	ზრდის	მაჩ	ვე	ნე	ბე	ლი	გან	სხვავ	დე	ბა	სომ	ხუ	რე	ნო	ვან	
და	 აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვან	 ჯგუფ	ში.	 აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სტუ-
დენ	ტე	ბის	შემ	თხვე	ვა	ში	ზრდის	მაჩ	ვე	ნე	ბე	ლი	არის	170%,	ხო	ლო	
სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე	ბის	შემ	თხვე	ვა	ში	96%.	ასე	თი	გან	სხვა-
ვე	ბის	მი	ზე	ზი,	რო	გორც	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	წარ	მო	მად	გენ	ლებ	თან	
ინ	ტერ	ვი	უ	თი	 ირ	კვე	ვა,	დი	დი	 ალ	ბა	თო	ბით	 არის	 შპს	 „სო	კა	რის“	
მი	ერ	 კორ	პო	რა	ცი	უ	ლი	 სო	ცი	ა	ლუ	რი	 პა	სუ	ხის	მგებ	ლო	ბის	 ფარ-
გლებ	ში	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე	ბის	თვის	გა	წე	უ	ლი	დახ-
მა	რე	ბა.	„სო	კა	რი“	ამოქ	მე	დე	ბის	წლი	დან	ვე	ჩა	ერ	თო	პროგ	რა	მა	ში	
და	სწავ	ლის	გა	და	სა	ხადს	უხ	დის	იმ	სტუ	დენ	ტებს,	რომ	ლებ	მაც	ვერ	
მო	ი	პო	ვეს	სა	ხელ	მწი	ფო	და	ფი	ნან	სე	ბა.	რაც	შე	ე	ხე	ბა	აფ	ხა	ზუ	რე	ნო-
ვან	და	ოსუ	რე	ნო	ვან	აბი	ტუ	რი	ენ	ტებს,	2017	წელს	ამ	პროგ	რა	მით	
მხო	ლოდ	ერ	თმა	ოს	მა	აბი	ტუ	რი	ენ	ტმა	ისარ	გებ	ლა.	
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დი	აგ	რა	მა	3.	ქარ	თუ	ლი	ენის	მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	პროგ	რა	მის	მო	სარ	გებ	ლე	
სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	და	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე	ბის	რა	ო	დე	ნო	ბა	

2010-2017	წე	ლი

ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მის	დას-
რუ	ლე	ბის	შემ	დეგ,	პროგ	რა	მის	ბე	ნე	ფი	ცი	არ	სტუ	დენ	ტებს	უფ	ლე	ბა	
აქვთ	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის,	 დიპ	ლო	მი	რე	ბუ	ლი	 მე	დი	კო	სის	/სტო	მა	ტო-
ლო	გის/	ვე	ტე	რი	ნა	რის	ან	დიპ	ლო	მი	რე	ბუ	ლი	სპე	ცი	ა	ლის	ტის	სა	გან-
მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მით	სწავ	ლა	გა	აგ	რძე	ლონ	ქარ	თულ	ენა	ზე.	
ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	 სა	ფე	ხურ	ზე	 სწავ	ლის	 გაგ	რძე	ლე	ბის	 მაჩ	ვე	ნებ-
ლის	გა	მოთ	ვლის	თვის,	2013-2016	წლებ	ში	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ-
ზა	დე	ბის	 პროგ	რა	მით	 მო	სარ	გებ	ლე	თა	 რა	ო	დე	ნო	ბა	 შე	ვა	და	რეთ	
2014-2017	 წლებ	ში	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	 პირ	ველ	 კურ	სზე	 ჩა	რიც-
ხულ	თა	რა	ო	დე	ნო	ბას.	რო	გორც	აღ	მოჩ	ნდა,	2013-2016	წლებ	ში	
სულ	პირ	ვე	ლი	წლის	დას	რუ	ლე	ბის	შემ	დეგ	სტუ	დენ	ტე	ბის,	და	ახ-
ლო	ე	ბით	69%-მა	ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	სა	ფე	ხურ	ზე	გა	ნაგ	რძო	სწავ	ლა.	

დი	აგ	რა	მა	4.	2013-2016	წლებ	ში	ქარ	თულ	ენა	ში	მო	სამ	ზა	დე	ბელ	სა	გან	მა-
ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მა	ში	ჩა	რიც	ხულ	სტუ	დენ	ტთა	რა	ო	დე	ნო	ბა	

წყა	რო:	გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა	რე	ბის	ცენ	ტრი

დი	აგ	რა	მა	5.	2014-2017	წლებ	ში	ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	სა	ფე	ხურ	ზე	ჩა	რიც	ხულ	
სტუ	დენ	ტთა	რა	ო	დე	ნო	ბა	და	პრო	ცენ	ტუ	ლი	

მაჩ	ვე	ნე	ბე	ლი	წი	ნა	წელს	ქარ	თულ	ენა	ში	მო	სამ	ზა	დე	ბელ	
სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მა	ში	ჩა	რიც	ხულ	თა	რა	ო	დე	ნო	ბი	დან

წყა	რო:	გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა	რე	ბის	ცენ	ტრი
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თა	ვი	3.	 ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	
სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მის	
გან	მა	ხორ	ცი	ე	ლე	ბე	ლი	და	სხვა	
და	ინ	ტე	რე	სე	ბუ	ლი	მხა	რე	ე	ბი	

ამ	თავ	ში	 აღ	წე	რი	ლია	ქარ	თულ	ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ-
ლებ	ლო	პროგ	რა	მის	უშუ	ა	ლო	გან	მა	ხორ	ცი	ე	ლებ	ლე	ბი	და	ირი	ბად	
ან	პირ	და	პირ	და	კავ	ში	რე	ბუ	ლი	სხვა	მხა	რე	ე	ბის	წვლი	ლი.	

3.1	 პროგ	რა	მის	გან	მა	ხორ	ცი	ე	ლე	ბე	ლი	უმაღ	ლე	სი	
სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბე	ბი	

სა	ხელ	მწი	ფოს	მი	ერ	და	ფუძ	ნე	ბუ	ლი	ყვე	ლა	უმაღ	ლე	სი	სა	გან	მა	ნათ-
ლებ	ლო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბა	ვალ	დე	ბუ	ლი	ა,1	გა	ნა	ხორ	ცი	ე	ლოს	ერ	თი	ა-
ნი	ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბის	მხო	ლოდ	ზო	გა	დი	უნა	რე	ბის	აზერ	ბა	ი-
ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი,	სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი,	აფ	ხა	ზუ	რე	ნო	ვა	ნი	და	ოსუ	რე	ნო-
ვა	ნი	ტეს	ტე	ბის	შე	დე	გე	ბის	სა	ფუძ	ველ	ზე	იმ	სტუ	დენ	ტე	ბის	მი	ღე	ბა,	
რომ	ლე	ბიც	გა	დი	ან	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ-
ლო	პროგ	რა	მას.	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
პროგ	რა	მის	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბა	შე	უძ	ლია	კერ	ძო	სა	მარ	თლის	იუ	რი-
დი	ულ	პი	რებ	საც,	რომ	ლებ	მაც	გა	ი	ა	რეს	პროგ	რა	მის	აკ	რე	დი	ტა	ცი	ა.
უმაღ	ლეს	მა	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბებ	მა	ქარ	თულ	ენა-
ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის	 პირ	ვე	ლი	 აკ-
რე	დი	ტა	ცია	 გა	ი	ა	რეს	2012-2013	სას	წავ	ლო	წლის	დაწ	ყე	ბამ	დე.	
პირ	ვე	ლი	 აკ	რე	დი	ტა	ცი	ის	 ჩა	ტა	რე	ბამ	დე	 კი	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
და	წე	სე	ბუ	ლე	ბის	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
პროგ	რა	მა	ჩა	ით	ვა	ლა	აკ	რე	დი	ტე	ბუ	ლად.2

მი	უ	ხე	და	ვად	 იმი	სა,	 რომ	 პროგ	რა	მის	 სა	მიზ	ნე	 ჯგუფს	 ქარ	თუ	ლი	
ენის	 მომ	ზა	დე	ბის	 პროგ	რა	მით	 სარ	გებ	ლო	ბა	 შე	უძ	ლი	ათ	 ყვე	ლა	
უმაღ	ლეს	სას	წავ	ლე	ბელ	ში,	რო	მელ	საც	გავ	ლი	ლი	აქვს	პროგ	რა-
მის	 აკ	რე	დი	ტა	ცი	ა,	 აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბის	 უმ	რავ	ლე	სო	ბა	 კონ	ცენ	ტრი-
რე	ბუ	ლია	 რამ	დე	ნი	მე	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში.	 2014-2017	 წლებ	ში	 ამ	
პროგ	რა	მით	აბი	ტუ	რი	ენ	ტებ	მა	ჩა	ა	ბა	რეს	10	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში.	
2017	წელს	სტუ	დენ	ტე	ბის	96%	სწავ	ლობს	5	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში,	ამას-

1	 საქართველოს	 კანონი	 უმაღლესი	 განათლების	 შესახებ,	 მუხლი	 473,	
პუნქტი	7

2	 საქართველოს	 კანონი	 უმაღლესი	 განათლების	 შესახებ,	 მუხლი	 89,	
პუნქტი	6	4

თან	ივ.	ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	სა	ხე	ლო	ბის	თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ-
სი	ტეტ	ში	 სწავ	ლობს	 სტუ	დენ	ტე	ბის	 37%,	 სა	ქარ	თვე	ლოს	 ტექ	ნი	კურ	
უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	და	ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	კი	20-20%.	
•	 ივა	ნე	 ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	 სა	ხე	ლო	ბის	 თბი	ლი	სის	 სა	ხელ	მწი	ფო	

უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	
•	 სა	ქარ	თვე	ლოს	ტექ	ნი	კუ	რი	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	
•	 ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი
•	 თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	სა	მე	დი	ცი	ნო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	
•	 სამ	ცხე	ჯა	ვა	ხე	თის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	

დი	აგ	რა	მა	6:	2017	წელს	ქარ	თუ	ლი	ენის	მო	სამ	ზა	დე	ბელ	პროგ	რა	მა	ზე	
ჩა	რიც	ხულ	აბი	ტუ	რი	ენ	ტთა	გა	ნა	წი	ლე	ბა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	მი	ხედ	ვით

წყა	რო:	გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა	რე	ბის	ეროვ	ნუ	ლი	ცენ	ტრი

დი	აგ	რა	მა	7:	ქარ	თუ	ლი	ენის	მო	სამ	ზა	დე	ბელ	პროგ	რა	მა	ზე	ჩა	რიც	ხულ	აბი-
ტუ	რი	ენ	ტთა	გა	ნა	წი	ლე	ბა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	მი	ხედ	ვით,	2010	–	2017	წლე	ბი
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წყა	რო:	გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა	რე	ბის	ეროვ	ნუ	ლი	ცენ	ტრი

პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ	ინ	ფორ	მი	რე	ბა
ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის	
დაწ	ყე	ბის	პირ	ველ	წლებ	ში,	არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სკო	ლე	ბის	მოს-
წავ	ლე	ე	ბის	/	აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბის	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბა	და	ბა	ლი	იყო,	
უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	მა	მე	სა	მე	წლი	დან	და	იწ	ყეს	სა	ინ	ფორ	მა	ციო	შეხ-
ვედ	რე	ბის	ორ	გა	ნი	ზე	ბა	სა	მიზ	ნე	რე	გი	ო	ნებ	ში.	 ბო	ლო	რამ	დე	ნი	მე	
წე	ლია	ივ.	ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტეტ-
ში	სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	და	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე	ბის	კვო-
ტა	 ივ	სე	ბა	 და	 ამი	ტომ	 სა	ინ	ფორ	მა	ციო	 შეხ	ვედ	რე	ბის	 ჩა	ტა	რე	ბის	
სა	ჭი	რო	ე	ბას	ვერ	ხე	და	ვენ.	ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	და	
ახალ	ცი	ხის	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბი	კვლა	ვაც	აგ	რძე	ლე	ბენ	სა	ინ	ფორ	მა-
ციო	შეხ	ვედ	რებს.	

სა	ო	რი	ენ	ტა	ციო	შეხ	ვედ	რე	ბი	სტუ	დენ	ტებ	თან
სწავ	ლის	დაწ	ყე	ბამ	დე	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბი	ატა	რე	ბენ	სა	ო	რი	ენ	ტა	ციო	
შეხ	ვედ	რებს	პროგ	რა	მის	ბე	ნე	ფი	ცი	არ	სტუ	დენ	ტებ	თან.	ილი	ას	სა-
ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში,	ზო	გა	დად,	ეს	პრო	ცე	სი	უფ	რო	სტან-
დარ	ტი	ზე	ბუ	ლია	და	 მე	ტა	დაა	ორი	ენ	ტი	რე	ბუ	ლი	 სტუ	დენ	ტის	 სტუ-
დენ	ტუ	რი	 ცხოვ	რე	ბის	თვის	 მომ	ზა	დე	ბა	ზე,	 მათ	 შო	რის,	 ქარ	თულ	
ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის	 სტუ	დენ	ტე-
ბის	თვის.	
პროგ	რა	მა	ზე	 და	რე	გის	ტრი	რე	ბი	სა	 და	 ხელ	შეკ	რუ	ლე	ბა	ზე	 ხე	ლის	
მო	წე	რის	 შემ	დეგ	 ილი	ას	 სა	ხელ	მწი	ფო	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	 სტუ	დენ-
ტებს	 უტარ	დე	ბათ	 სა	ინ	ფორ	მა	ციო	 შეხ	ვედ	რა,	 სა	დაც	ფი	ნან	სუ	რი	
კო	ორ	დი	ნა	ტო	რი	აც	ნობს	ფი	ნან	სურ	სა	კით	ხებს;	არ	გუ	სის	კო	ორ-
დი	ნა	ტო	რი	 აც	ნობს	 არ	გუ	სის	 მუ	შა	ო	ბის	 სპე	ცი	ფი	კას;	 ქცე	ვის	 კო-
დექ	სის	 წარ	მო	მად	გე	ნე	ლი	 პი	რა	დად	 აც	ნობს	 ქცე	ვის	 კო	დექსს;	
მუდ	ლის	პლატ	ფორ	მის	(და	ვა	ლე	ბე	ბის	ელექ	ტრო	ნუ	ლი	მარ	თვის	
სის	ტე	მა)	ად	მი	ნის	ტრა	ტო	რი	აც	ნობს	პროგ	რა	მა	ში	რე	გის	ტრა	ცი	ის	
წე	სებს.	გარ	და	ამი	სა,	სტუ	დენ	ტებს	ხვდე	ბი	ან	რექ	ტო	რი	და	პროგ-
რა	მის	დე	კა	ნი.	

ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნის	წი	ნას	წა	რი	შე	ფა	სე	ბა
არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სკო	ლის	ატეს	ტა	ტი	გუ	ლის	ხმობს,	რომ	კურ-
სდამ	თავ	რე	ბუ	ლი	მი	ნი	მუმ	B1	დო	ნე	ზე	უნ	და	ფლობ	დეს	ქარ	თულ	
ენას,	თუმ	ცა	რე	ა	ლო	ბა	გან	სხვა	ვე	ბუ	ლი	ა.	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე-
ბის	სა	გან	მა	ნა	თელ	ბლო	პროგ	რა	მის	ხელ	მძღვა	ნე	ლე	ბის	თქმით,	

სტუ	დენ	ტე	ბი	ქარ	თუ	ლი	ენის	გან	სხვა	ვე	ბუ	ლი	ცოდ	ნის	დო	ნით	მო-
დი	ან	სკო	ლი	დან.	ეს	გარ	კვე	ულ	სირ	თუ	ლე	ებს	ქმნი	და	სწავ	ლე	ბის	
პრო	ცეს	ში,	ამი	ტომ	ბო	ლო	რამ	დე	ნი	მე	წე	ლია	ივ.	ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	
სახ.	თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტეტ	სა	და	ილი	ას	უნი	ვერ-
სი	ტეტ	ში	 ენობ	რი	ვი	 კომ	პე	ტენ	ცი	ის	 დად	გე	ნის	 მიზ	ნით	 ატა	რე	ბენ	
ენობ	რი	ვი	 დო	ნის	 გან	მსაზ	ღვრელ	 პრე	ტესტს.	 ტეს	ტე	ბის	 მეშ	ვე-
ო	ბით	ხდე	ბა	სა	მი	უნა	რის	შე	ფა	სე	ბა:	წე	რა,	კით	ხვა	და	მოს	მე	ნა.	
თსუ-	ში	2017	წელს	პირ	ვე	ლად	და	ი	ნერ	გა	ზე	პი	რი	მეტ	ყვე	ლე	ბის	
უნა	რის	შე	ფა	სე	ბაც.	ილია	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	კი	მო	მა	ვა	ლი	წლი	დან	
აპი	რე	ბენ	მეტ	ყვე	ლე	ბის	უნა	რის	შე	ფა	სე	ბის	მო	დუ	ლის	და	მა	ტე	ბას.	
გან	სხვა	ვე	ბუ	ლი	მიდ	გო	მა	აქვს	ახალ	ცი	ხის	უნი	ვერ	სი	ტეტს,	სა	დაც	
არ	ხდე	ბა	ენის	ცოდ	ნის	წი	ნას	წა	რი	შე	ფა	სე	ბა	და	სხვა	დას	ხვა	ენობ-
რი	ვი	კომ	პე	ტენ	ცი	ის	სტუ	დენ	ტე	ბი	ერ	თად	სწავ	ლო	ბენ.	
თსუ-ს	და	ილი	ას	უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	ში	 ქარ	თულ	ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	
პროგ	რა	მა	ზე	ჩა	რიც	ხუ	ლი	მსმე	ნე	ლე	ბი	ტეს	ტის	შე	დე	გე	ბის	მი	ხედ-
ვით	ნა	წილ	დე	ბი	ან	სამ	ჯგუფ	ში	(ნუ	ლო	ვა	ნი,	A1	და	A2).	
აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	რომ	არ	არ	სე	ბობს	ქარ	თუ	ლი	ენის	კომ	პე	ტენ	ცი	ის	
დამ	დგე	ნი	უნი	ფი	ცი	რე	ბუ	ლი	ტეს	ტი,	რო	მელ	საც	ყვე	ლა	უნი	ვერ	სი-
ტე	ტი	გა	მო	ი	ყე	ნებს.	ამი	ტო	მაც,	თსუ	და	ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი-
ვერ	სი	ტე	ტე	ბი	 იყე	ნე	ბენ	ლექ	ტორ	თა	 ჯგუ	ფის	 მი	ერ	 შე	მუ	შა	ვე	ბულ	
ტეს	ტებს.	

სო	ცი	ა	ლუ	რი	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	კენ	მი	მარ	თუ	ლი	აქ	ტი	ვო	ბე	ბი
ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მას	
ილი	ას	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	ჰქვია	„ქარ	თუ	ლის,	რო	გორც	მე	ო	რე	ენი-
სა	და	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მა“,	რი	თაც	ხა	ზი	გა	ეს	ვა	აკა	დე	მი	ურ	
გა	ნათ	ლე	ბას	თან	ერ	თად	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	მნიშ	ვნე	ლო	ბას.	
არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სტუ	დენ	ტე	ბის	 სო	ცი	ა	ლუ	რი	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის-
თვის	 ილი	ას	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	მა	 პროგ	რა	მის	 ამოქ	მე	დე	ბის	თა	ნა	ვე	
(2010	წლი	დან)	და	ნერ	გა	ე.წ.	ტუ	ტო	რი	უ	მის	პროგ	რა	მა.	ტუ	ტო	რი-
უ	მის	პროგ	რა	მის	მი	ზა	ნია	ქარ	თულ	ენა	ში	მი	ღე	ბუ	ლი	ცოდ	ნა	სტუ-
დენ	ტებ	მა	პრაქ	ტი	კა	ში	გა	მო	ი	ყე	ნონ.	 ამის	თვის	ილი	ას	უნი	ვერ	სი-
ტეტს	შე	მუ	შა	ვე	ბუ	ლი	აქვს	ორი	კურ	სი	(სე	მეს	ტრში	ერ	თი	კურ	სი).	
ამ	 კურ	სე	ბის	 ფარ	გლებ	ში	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	 ან	 მა	გის	ტრა	ტუ	რის	
ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 ან	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სტუ	დენ	ტე	ბი	 ეხ	მა	რე-
ბი	ან	 მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	 კურ	სის	 სტუ	დენ	ტებს.	5	 სტუ	დენ	ტზე	 გა	მო-
ყო	ფი	ლია	1	ტუ	ტო	რი.	სტუ	დენ	ტებს	ეძ	ლე	ვათ	და	ვა	ლე	ბე	ბი	სხვა-
დას	ხვა	 სა	ყო	ფაც	ხოვ	რე	ბო	 თე	მა	ზე,	 რო	მელ	თა	 შეს	რუ	ლე	ბა	შიც	
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ეხ	მა	რე	ბი	ან	ტუ	ტო	რე	ბი.	მა	გა	ლი	თად,	თე	მა	შე	იძ	ლე	ბა	იყოს	„მა-
ღა	ზი	ა	ში	პრო	დუქ	ტე	ბის	შე	ძე	ნა“.	სტუ	დენ	ტე	ბი	ტუ	ტორ	თან	ერ	თად	
მი	დი	ან	სა	სურ	სა	თო	მა	ღა	ზი	ა	ში	და	ცდი	ლო	ბენ	გა	მო	ი	ყე	ნონ	ლექ-
ცი	ა	ზე	ნას	წავ	ლი	ფრა	ზე	ბი,	გრა	მა	ტი	კუ	ლი	კონ	სტრუქ	ტე	ბი.	შემ	დეგ	
სტუ	დენ	ტე	ბი	 ამ	ზა	დე	ბენ	 პრე	ზენ	ტა	ცი	ას.	 და	ვა	ლე	ბე	ბი	 ეხე	ბა	 ყო-
ველ	დღი	ურ	ცხოვ	რე	ბა	ში	 გა	მო	სა	ყე	ნე	ბელ	თე	მებს	 (ბან	კი,	 ტრან-
სპორ	ტი,	გარ	თო	ბა	და	ა.შ.).	
2013	 წელს	 ტუ	ტო	რი	უ	მის	 პროგ	რა	მის	 გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბა	ში	 ჩა-
ერ	თო	 სა	ქარ	თვე	ლოს	 გა	ე	როს	 ასო	ცი	ა	ცია	 PITA-ას	 პროგ	რა	მის	
ფარ	გლებ	ში.	პროგ	რა	მის	ფარ	გლებ	ში,	2015	წლი	დან	ტუ	ტო	რი-
უ	მი	და	ი	ნერ	გა	თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტეტ	შიც,	რა	შიც	
ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	დახ	მა	რე	ბას	უწევს	ტუ	ტო	რე-
ბის	მომ	ზა	დე	ბის	და	გა	მოც	დი	ლე	ბის	გა	ზი	ა	რე	ბით.	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	
რომ	თუ	ილი	ას	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	მი	მარ	თუ	ლე	ბა	აკა-
დე	მი	უ	რი	 კურ	სის	 ნა	წი	ლი	ა,	თსუ-ს	 შემ	თხვე	ვა	ში	 ეს	ღო	ნის	ძი	ე	ბე-
ბი	 არ	არის	 აკა	დე	მი	ურ	პროგ	რა	მა	ში	 ინ	ტეგ	რი	რე	ბუ	ლი,	რად	გან	
კა	ნო	ნის	მი	ხედ	ვით	უნი	ვერ	სი	ტეტს	არ	აქვს	უფ	ლე	ბა	პროგ	რა	მის	
შემ	დე	გი	 აკ	რე	დი	ტა	ცი	ის	 გავ	ლამ	დე	 შეც	ვა	ლოს	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ-
ლო	კურ	სის	სტრუქ	ტუ	რა.	
PITA-ას	პროგ	რა	მის	გარ	და,	თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი-
ტეტს	არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე	ბის	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	კენ	მი	მარ-
თულ	 პრო	ექ	ტე	ბის	 გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბა	ში	 ეხ	მა	რე	ბი	ან	ორ	გა	ნი	ზა	ცი-
ე	ბი	 -	ფონ	დი	„ღია	სა	ზო	გა	დო	ე	ბა	 -	სა	ქარ	თვე	ლო“	და	„სა	მო	ქა-
ლა	ქო	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ი	სა	 და	 ეროვ	ნე	ბათ	შო	რი	სი	 ურ	თი	ერ	თო	ბე	ბის	
ცენ	ტრი“.	
ინ	ტეგ	რა	ცი	ა	ზე	 მი	მარ	თუ	ლი	 ღო	ნის	ძი	ე	ბე	ბის	 გარ	და	 არა	ქარ	თუ-
ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე	ბის	სო	ცი	ა	ლურ	ინ	ტეგ	რა	ცი	ა	ზე	გავ	ლე	ნას	ახ-
დენს	შე	ნო	ბა,	სა	დაც	ტარ	დე	ბა	ლექ	ცი	ე	ბი.	ილი	ას	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	
ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	და	არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	სტუ	დენ	ტებს	ერ	თსა	და	
იმა	ვე	შე	ნო	ბა	ში	უტარ	დე	ბათ	ლექ	ცი	ე	ბი,	თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	
უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 კი	 ქარ	თულ	ენა	ში	 მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	პროგ	რა	მის	
სტუ	დენ	ტე	ბის	თვის	ცალ	კე	შე	ნო	ბაა	გა	მო	ყო	ფი	ლი,	რო	მე	ლიც	გან-
თავ	სე	ბუ	ლია	ავ	ლა	ბარ	ში.	ამ	შე	ნო	ბა	ში	არ	ტარ	დე	ბა	სხვა	აკა	დე-
მი	უ	რი	პროგ	რა	მის	ლექ	ცი	ე	ბი.	შე	სა	ბა	მი	სად,	იშ	ვი	ა	თი	შემ	თხვე	ვე-
ბის	გარ	და	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნე	ლი	და	სო	მე	ხი	სტუ	დენ	ტე	ბი	არ	ხვდე	ბი	ან	
სხვა	შე	ნო	ბებ	ში	და	ქარ	თველ	სტუ	დენ	ტებ	თან	ურ	თი	ერ	თო	ბის	შე-
საძ	ლებ	ლო	ბაც	შეზ	ღუ	დუ	ლი	აქვთ.	

კი	დევ	 ერ	თი	 სა	კით	ხია	 აზერ	ბა	ი	ჯა	ნე	ლი	 და	 სო	მე	ხი	 სტუ	დენ	ტე-
ბის	ცალ	-ცალ	კე	ჯგუ	ფე	ბად	ფორ	მი	რე	ბა.	ილი	ას	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	
პირ	ვე	ლი	ვე	სე	მეს	ტრი	დან	სო	მე	ხი	და	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნე	ლი	სტუ	დენ	ტე-
ბი	ერ	თად	გა	დი	ან	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მას.	მათ	
უწევთ	ერ	თმა	ნეთ	თან	კო	მუ	ნი	კა	ცი	ის	თვის	გა	მო	ი	ყე	ნონ	ქარ	თუ	ლი	
ენა,	რაც	კი	დევ	უფ	რო	ეხ	მა	რე	ბათ	ლექ	ცი	ებ	ზე	მი	ღე	ბუ	ლი	ცოდ	ნის	
პრაქ	ტი	კა	ში	გა	მო	ყე	ნე	ბა	ში.	თსუ-	ში	კი	მხო	ლოდ	მე	ო	რე	სე	მეს	ტრი-
დან	ხდე	ბა	სხვა	დას	ხვა	ეთ	ნი	კუ	რი	ჯგუ	ფის	ერ	თად	გა	ერ	თი	ა	ნე	ბა.	
ფო	კუს	ჯგუ	ფის	მო	ნა	წი	ლე	სტუ	დენ	ტე	ბი	აღ	ნიშ	ნავ	დნენ,	რომ	სომ-
ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	და	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე	ბის	ერთ	ჯგუფ-
ში	სწავ	ლე	ბა	მათ	ეხ	მა	რე	ბათ	ენის	და	უფ	ლე	ბა	ში.	

ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მან	თლებ	ლო	
პროგ	რა	მა	ზე	სწავ	ლე	ბის	პრო	ცე	სი	

სას	წავ	ლო	 პროგ	რა	მე	ბის	 პირ	ვე	ლი	 აკ	რე	დი	ტა	ცია	 უნი	ვერ	სი	ტე-
ტებ	მა	 2011-2012	 სას	წავ	ლო	 წლის	თვის	 გა	ი	ა	რეს	 და	 7	 წლის	
თავ	ზე	მათ	უწევთ	პროგ	რა	მე	ბის	ხე	ლა	ხა	ლი	აკ	რე	დი	ტა	ცი	ა.	
აკ	რე	დი	ტა	ცი	ი	დან	 აკ	რე	დი	ტა	ცი	ამ	დე	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	 არ	 აქვთ	
უფ	ლე	ბა	მნიშ	ვნე	ლო	ვა	ნი	ცვლი	ლე	ბე	ბი	გა	ნა	ხორ	ცი	ე	ლონ	პროგ-
რა	მის	სტრუქ	ტუ	რა	ში.	თუმ	ცა,	წლი	დან	წლამ	დე	უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	ში	
გროვ	დე	ბო	და	 გა	მოც	დი	ლე	ბა	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სტუ	დენ	ტე-
ბის	თვის	ქარ	თუ	ლის	სწავ	ლე	ბის	მე	თო	დე	ბის	კუთ	ხით,	იხ	ვე	წე	ბო-
და	სას	წავ	ლო	რე	სურ	სე	ბი	და	მიდ	გო	მე	ბი.	
ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მა	არის	
60	 კრე	დი	ტი	ა	ნი	 (30	 კრე	დი	ტი	თი	თო	ე	ულ	 სე	მეს	ტრში).	 კა	ნო	ნის	
მი	ხედ	ვით,	 60-ვე	 კრე	დიტ	ში	 იგუ	ლის	ხმე	ბო	და	 ქარ	თუ	ლი	 ენის	
სწავ	ლე	ბა	მხო	ლოდ	და	არ	იყო	მი	თი	თე	ბე	ბი	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	კომ-
პო	ნენ	ტის	და	მა	ტე	ბა	ზე.	
პროგ	რა	მის	სტრუქ	ტუ	რა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	მი	ხედ	ვით	გან	სხვა	ვე-
ბუ	ლი	ა.	
ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	პროგ	რა	მა	ში	ქარ	თუ	ლი	ენის	
სწავ	ლე	ბის	გარ	და	ჩას	მუ	ლია	სხვა	კურ	სე	ბი,	რომ	ლე	ბიც	ეხ	მა	რე	ბა	
სტუ	დენ	ტებს	სო	ცი	ა	ლურ	ინ	ტეგ	რა	ცი	ა	სა	და	სტუ	დენ	ტურ	ცხოვ	რე-
ბა	ში:
•	 ქარ	თუ	ლი	ენის	კურ	სი	1	და	2	
•	 ენა	და	კულ	ტუ	რა	თა	შო	რი	სი	დი	ა	ლო	გი	
•	 მე	დია	კურ	სი	1	და	2	
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•	 მი	ნი	პრო	ექ	ტე	ბი	1	და	2	
•	 დარ	გობ	რი	ვი	ენის	კურ	სი	
•	 წი	ნა	სა	გა	მოც	დო	კურ	სი	
•	 კომ	პი	უ	ტე	რის	სა	ბა	ზი	სო	კურ	სი	არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ-

ტე	ბი	სათ	ვის	
•	 ინ	ფორ	მა	ცი	უ	ლი	წიგ	ნი	ე	რე	ბა	არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე-

ბი	სათ	ვის	
თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	პროგ	რა	მის	სტრუქ	ტუ	რა	
მთლი	ა	ნად	ქარ	თუ	ლი	ენის	სწავ	ლე	ბა	ზეა	აგე	ბუ	ლი:
•	 ქარ	თუ	ლი	ენის	სა	მეტ	ყვე	ლო	ფუნ	ქცი	ე	ბი
•	 ქარ	თუ	ლი	ენის	პრაქ	ტი	კუ	ლი	გრა	მა	ტი	კა
•	 ქარ	თუ	ლი	ენის	კო	მუ	ნი	კა	ცი	უ	რი	ას	პექ	ტე	ბი
•	 ქარ	თუ	ლი	ენის	ორ	თო	ე	პია	და	მარ	თლწე	რა
ახ	ლო	 მო	მა	ვალ	ში	 თსუ-	ში	 იგეგ	მე	ბა,	 სტუ	დენ	ტებს	 შეს	თა	ვა	ზონ	
საგ	ნობ	რივ	კომ	პე	ტენ	ცი	ებ	ში	მომ	ზა	დე	ბა.	ეს	იქ	ნე	ბა	არ	ჩე	ვი	თი	სა-
გა	ნი.	
სამ	ცხე	ჯა	ვა	ხე	თის	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	პროგ	რა	მის	სტრუქ	ტუ	რაც	მხო-
ლოდ	ქარ	თუ	ლი	ენის	კურ	სე	ბის	გან	შედ	გე	ბა:
•	 წე	რა,	ფუნ	ქცი	უ	რი	წე	რის	ელე	მენ	ტე	ბი	
•	 კით	ხვა,	ლექ	სი	კა	და	კით	ხვის	სტრა	ტე	გი	ე	ბი	
•	 ქარ	თუ	ლი	ენის	სპეც	კურ	სი	(სპე	ცი	ა	ლო	ბის	ტერ	მი	ნო	ლო	გი	ით)
•	 მოს	მე	ნა
•	 ლა	პა	რა	კი,	ზე	პირ	მეტ	ყვე	ლე	ბის	სტრა	ტე	გი	ე	ბი
•	 ქარ	თუ	ლი	ენის	კო	მუ	ნი	კა	ცი	უ	რი	ას	პექ	ტე	ბი
•	 ქარ	თუ	ლი	ენის	ორ	თო	ე	პია	და	მეტ	ყვე	ლე	ბის	 კულ	ტუ	რის	სა-

კით	ხე	ბი
პროგ	რა	მის	ამოქ	მე	დე	ბი	სას	უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	არ	ჰქონ	დათ	ქარ-
თუ	ლის,	რო	გორც	მე	ო	რე	ენის	სწავ	ლე	ბის	სა	ხელ	მძღვა	ნე	ლო	ე	ბი.	
ამ	ჟა	მად	უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	გა	მო	ცე	მუ	ლი	აქვთ	რამ	დე	ნი	მე	სა	ხის	სა-
ხელ	მძღვა	ნე	ლო,	რო	მელ	საც	თვი	თონ	იყე	ნე	ბენ	(მაგ.:	თსუ-ს	აქვს	
შე	მუ	შა	ვე	ბუ	ლი	30	სა	ხელ	მძღვა	ნე	ლო,	მათ	შო	რის	15-მდე	გა	მო-
ცე	მუ	ლი).	
ყვე	ლა	სტუ	დენ	ტი,	იმის	მი	უ	ხე	და	ვად	თუ	რო	მელ	დო	ნე	ზე	მოხ	ვდა	
პრე-	ტეს	ტის	შემ	დეგ,	ერ	თსა	და	იმა	ვე	სას	წავ	ლო	მა	სა	ლას	გა	დის.	

სას	წავ	ლო	კურ	სე	ბი	არ	არის	დი	ფე	რენ	ცი	რე	ბუ	ლი	საწ	ყი	სი	ცოდ-
ნის	დო	ნის	მი	ხედ	ვით.	

შუ	ა	ლე	დუ	რი	და	სა	ბო	ლოო	შე	ფა	სე	ბა	
ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის	
სტუ	დენ	ტე	ბი	 პრე-	ტეს	ტის	 გარ	და	 გა	დი	ან	 შუ	ა	ლე	დურ	 და	 სა	ბო-
ლოო	ტეს	ტი	რე	ბას.	
პროგ	რა	მის	 დას	რუ	ლე	ბის	 შემ	დეგ,	 უმაღ	ლე	სი	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ-
ლო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბე	ბი	 ატა	რე	ბენ	 სა	ბო	ლოო	 შე	ფა	სე	ბას	 და	 გას-
ცე	მენ	ამ	პროგ	რა	მის	დას	რუ	ლე	ბის	და	მა	დას	ტუ	რე	ბელ	სერ	ტი	ფი-
კატს.	თუმ	ცა,	ამ	სერ	ტი	ფი	კატს	არ	აქვს	ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნის	
და	მა	დას	ტუ	რე	ბე	ლი	სა	ბუ	თის	ძა	ლა,	რო	მელ	საც	სა	ჭი	რო	ე	ბის	შემ-
თხვე	ვა	ში	სტუ	დენ	ტი	მო	მა	ვალ	ში	გა	მო	ი	ყე	ნებს,	მა	გა	ლი	თის	თვის,	
სა	ჯა	რო	სამ	სა	ხურ	ში	მი	სა	ღე	ბად.	
იმის	მი	უ	ხე	და	ვად,	თუ	რა	საწ	ყი	სი	ცოდ	ნით	მო	ვი	და	სტუ	დენ	ტი	უნი-
ვერ	სი	ტეტ	ში,	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	 ვალ	დე	ბუ	ლი	ა,	B2	დო	ნე	ზე	 მო	ამ	ზა-
დოს	სტუ	დენ	ტი	ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	თვის,	იმი	სათ	ვის,	რომ	დაძ	ლი	ოს	
საგ	ნობ	რი	ვი	 სწავ	ლა	 ქარ	თულ	ენა	ზე.	 პროგ	რა	მე	ბის	 ხელ	მძღვა-
ნე	ლე	ბი	 აც	ხა	დე	ბენ,	რომ	B2	დო	ნის	 მიღ	წე	ვა	 ვერ	 ხერ	ხდე	ბა	 იმ	
სტუ	დენ	ტე	ბის	 შემ	თხვე	ვა	ში,	 რომ	ლე	ბიც	 ნუ	ლო	ვა	ნი	 ან	 თით	ქმის	
ნუ	ლო	ვა	ნი	ცოდ	ნით	მო	დი	ან	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში.	ასე	თი	სტუ	დენ	ტე	ბი	
იჭ	რე	ბი	ან	 სა	ბო	ლოო	შე	ფა	სე	ბის	დროს	და	ხელ	მე	ო	რედ	გა	დი	ან	
მო	სამ	ზა	დე	ბელ	კურსს	(მა	გა	ლი	თად	ილი	ას	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	2016-
2017	სას	წავ	ლო	წელს	და	ახ	ლო	ე	ბით	30%	ჩა	იჭ	რა),	მი	უ	ხე	და	ვად	
იმი	სა,	რომ	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მა	ერ	თწლი	ა	ნი	ა,	
კა	ნონ	ში	არ	არის	აკ	რძალ	ვა	პროგ	რა	მის	ხელ	მე	ო	რედ	გავ	ლა	ზე.	
სტუ	დენტს	სა	ხელ	მწი	ფო	უფი	ნან	სებს	1+4	წელს.	ამი	ტომ	იმ	სტუ-
დენ	ტებს,	რომ	ლებ	მაც	ორ	ჯერ	გა	ი	ა	რეს	მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	კურ	სი,	
ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ზე	 სწავ	ლის	 გაგ	რძე	ლე	ბის	 შემ	თხვე	ვა	ში	 მო	უ	წევთ	
ბო	ლო	კურ	სის	თვით	და	ფი	ნან	სე	ბა.	

უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	შო	რის	თა	ნამ	შრომ	ლო	ბა	
2017	წელს	შე	იქ	მნა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	გა	ერ	თი	ა	ნე	ბა,	რომ	ლე	ბიც	
ქარ	თულ	 ენა	ში	 მო	სამ	ზა	დე	ბელ	 პროგ	რა	მას	 ახორ	ცი	ე	ლე	ბენ.	 ამ	
გა	ერ	თი	ა	ნე	ბის	შექ	მნის	ინი	ცი	ა	ტო	რი	იყო	ივ.	ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	თბი-
ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	
სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მის	ხელ	მძღვა	ნე	ლი.	ამ	ეტაპ	ზე	ასო-
ცი	ა	ცი	ა	ში	9	უნი	ვერ	სი	ტე	ტია	გა	წევ	რი	ა	ნე	ბუ	ლი.	ასო	ცი	ა	ცი	ის	მი	ზა-
ნია	 სა	უ	კე	თე	სო	 პრაქ	ტი	კე	ბის	და	 გა	მოც	დი	ლე	ბის	 გა	ზი	ა	რე	ბა	და	
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პრობ	ლე	მებ	ზე	ერ	თობ	ლი	ვი	მუ	შა	ო	ბა.	

3.2	 პროგ	რა	მის	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბას	თან	და	კავ	ში	რე	ბუ	ლი	მხა	რე-
ე	ბი

გა	ნათ	ლე	ბი	სა	და	მეც	ნი	ე	რე	ბის	სა	მი	ნის	ტრო
გა	ნათ	ლე	ბი	სა	 და	 მეც	ნი	ე	რე	ბის	 სა	მი	ნის	ტრო	 ახ	დენს	 ქარ	თულ	
ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მის	სა	კა	ნონ	მდებ	ლო	რე	გუ	ლი	რე	ბას.	
2009	წლის	შემ	დეგ	უმაღ	ლე	სი	გა	ნათ	ლე	ბის	შე	სა	ხებ	კა	ნონ	ში	შე-
ვი	და	 მხო	ლოდ	რამ	დე	ნი	მე	 ცვლი	ლე	ბა,	 რო	მე	ლიც	 ეხე	ბა	 ეთ	ნი-
კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბი	სათ	ვის	უმაღ	ლე	სი	გა	ნათ	ლე	ბი	სად	მი	ხელ	მი-
საწ	ვდო	მო	ბას.	
2015	 წელს	 „უ	მაღ	ლე	სი	 გა	ნათ	ლე	ბის	 შე	სა	ხებ“	 სა	ქარ	თვე	ლოს	
კა	ნონ	ში	 შე	ტა	ნი	ლი	 ცვლი	ლე	ბე	ბის	 მი	ხედ	ვით,	 „ქარ	თულ	 ენა	ში	
მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის“	 გავ	ლის	 უფ	ლე	ბა	
აქვთ	იმ	პი	რებ	საც,	რომ	ლე	ბიც	ერ	თი	ა	ნი	ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბის	
გავ	ლის	 გა	რე	შე	 ჩა	ი	რიც	ხე	ბი	ან	 უმაღ	ლეს	 სა	გა	ნან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
და	წე	სე	ბუ	ლე	ბა	ში,	 სა	ქარ	თვე	ლოს	 კა	ნონ	მდებ	ლო	ბით	 დად	გე-
ნი	ლი	 წე	სით.	 ეს	 ჩა	ნა	წე	რი	 ეხე	ბა	 სა	ქარ	თვე	ლოს	 მო	ქა	ლა	ქე	ებს,	
რომ	ლებ	მაც	უც	ხო	ეთ	ში	მი	ი	ღეს	ზო	გა	დი	გა	ნათ	ლე	ბა.	
2015	წელს	კა	ნონ	ში	გა	კეთ	და	ჩა	ნა	წე	რი,	რომ	ლის	მი	ხედ	ვი	თაც,	
თუ	ერ	თი	ა	ნი	ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბის	მხო	ლოდ	ზო	გა	დი	უნა	რე	ბის	
მშობ	ლი	ურ	ენა	ზე	შე	დე	გე	ბის	სა	ფუძ	ველ	ზე	ჩა	რიც	ხულ	მა	სტუ	დენ-
ტმა	მო	ი	პო	ვა	სა	ხელ	მწი	ფო	სას	წავ	ლო	გრან	ტი,	კერ	ძო	უმაღ	ლე	სი	
სას	წავ	ლებ	ლის	მი	ერ	დად	გე	ნილ	სწავ	ლის	სა	ფა	სურს	სა	ხელ	მწი-
ფო	ფა	რავს	მხო	ლოდ	2250	ლა	რის	ოდე	ნო	ბით.	
გა	ნათ	ლე	ბი	სა	 და	 მეც	ნი	ე	რე	ბის	 სა	მი	ნის	ტრო	 ყო	ველ	წლი	უ	რად	
ამ	ტკი	ცებს	სა	ხელ	მწი	ფოს	მი	ერ	და	ფუძ	ნე	ბუ	ლი	უმაღ	ლე	სი	სა	გან-
მა	ნათ	ლებ	ლო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბის	ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის,	მას	წავ	ლებ	ლის	
მომ	ზა	დე	ბის	ინ	ტეგ	რი	რე	ბუ	ლი	სა	ბა	კა	ლავ	რო	-	სა	მა	გის	ტრო,	დიპ-
ლო	მი	რე	ბუ	ლი	 მე	დი	კო	სის	 /	 სტო	მა	ტო	ლო	გის	 აკ	რე	დი	ტე	ბუ	ლი	
სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის	 მი	მარ	თუ	ლე	ბებს,	 რომ	ლებ	შიც	
სტუ	დენ	ტის	 სწავ	ლის	 სა	ფა	სურს	 სრუ	ლად	 ან	 /	 და	 ნა	წი	ლობ	რივ	
აფი	ნან	სებს	სა	ხელ	მწი	ფო.	
2013	 წელს	 სა	ხელ	მწი	ფომ	 პრი	ო	რი	ტე	ტუ	ლად	 ჩათ	ვა	ლა	 21	 სა-
გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მა,	რო	მელ	ზე	სწავ	ლე	ბა	საც	სრუ	ლად	
აფი	ნან	სებს	 ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სტუ	დენ	ტე	ბის	თვის.	 პრი	ო	რი	ტე	ტუ-
ლი	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მე	ბის	 სრუ	ლად	 და	ფი	ნან	სე	ბის	

შე	საძ	ლებ	ლო	ბით	 ვერ	 სარ	გებ	ლო	ბენ	 ეთ	ნი	კუ	რი	 უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბი,	
რო	მელ	თაც	მშობ	ლი	ურ	ენა	ზე	ჩა	ა	ბა	რეს	ზო	გა	დი	უნა	რე	ბის	გა	მოც-
და	და	მოხ	ვდნენ	„ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მა	ში“3.	
ასე	ვე,	გა	ნათ	ლე	ბი	სა	და	მეც	ნი	ე	რე	ბის	სა	მი	ნის	ტროს	უფ	ლე	ბა	მო-
სი	ლე	ბაა	გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა	რე	ბის	ეროვ	ნუ	ლი	ცენ-
ტრის	 წარ	დგი	ნე	ბით	 ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ-
ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის	 აკ	რე	დი	ტა	ცი	ის	 წე	სის	 და	 სა	ფა	სუ	რის	 დამ-
ტკი	ცე	ბა.	

გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა	რე	ბის	ეროვ	ნუ	ლი	ცენ	ტრი	
გა	ნათ	ლე	ბის	 ხა	რის	ხის	 გან	ვი	თა	რე	ბის	 ეროვ	ნუ	ლი	 ცენ	ტრი	 გა-
ნათ	ლე	ბი	სა	და	მეც	ნი	ე	რე	ბის	სა	მი	ნის	ტროს	მი	ერ	დად	გე	ნი	ლი	წე-
სით,	ითან	ხმებს	ყო	ველ	წლი	უ	რად	უმაღ	ლე	სი	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
და	წე	სე	ბუ	ლე	ბის	 მი	ერ	 იმ	 სტუ	დენ	ტთა	რა	ო	დე	ნო	ბას,	რომ	ლე	ბიც	
ირიც	ხე	ბი	ან	 ერ	თი	ან	 ეროვ	ნულ	 გა	მოც	დებ	ზე	 მხო	ლოდ	 ზო	გა	დი	
უნა	რე	ბის	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი,	სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი,	აფ	ხა	ზუ	რე	ნო-
ვა	ნი	და	ოსუ	რე	ნო	ვა	ნი	ტეს	ტე	ბის	შე	დე	გე	ბის	სა	ფუძ	ველ	ზე.	
ცენ	ტრი	ახორ	ცი	ე	ლებს	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ-
ლებ	ლო	პროგ	რა	მის	აკ	რე	დი	ტა	ცი	ას,	რის	თვი	საც	იქ	მნე	ბა	სა	გან-
მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მის	აკ	რე	დი	ტა	ცი	ის	საბ	ჭო.	
ცენ	ტრი	ასე	ვე	 აწარ	მო	ებს	 უმაღ	ლე	სი	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	და	წე-
სე	ბუ	ლე	ბე	ბის	რე	ესტრს,	რო	მე	ლიც	შე	ი	ცავს	მო	ნა	ცე	მებს	უმაღ	ლე-
სი	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 და	წე	სე	ბუ	ლე	ბე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
პროგ	რა	მე	ბის,	 პროგ	რა	მის	 გან	მა	ხორ	ცი	ე	ლე	ბე	ლი	 პერ	სო	ნა	ლი-
სა	 და	 ჩა	რიც	ხულ	 პირ	თა	 შე	სა	ხებ.	 შე	სა	ბა	მი	სად,	 სტა	ტის	ტი	კუ	რი	
ინ	ფორ	მა	ცია	 „ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
პროგ	რა	მებ	ზე“	 და	 ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ზე	 ჩა	რიც	ხუ	ლი	 პი	რე	ბის	 რა	ო-
დე	ნო	ბის	შე	სა	ხებ	ხელ	მი	საწ	ვდო	მია	რე	ეს	ტრის	მო	ნა	ცე	მებ	ზე	დაყ-
რდნო	ბით.	

შე	ფა	სე	ბი	სა	და	გა	მოც	დე	ბის	ეროვ	ნუ	ლი	ცენ	ტრი	
შე	ფა	სე	ბი	სა	და	გა	მოც	დე	ბის	ეროვ	ნუ	ლი	ცენ	ტრი	უზ	რუნ	ველ	ყოფს	
ერ	თი	ა	ნი	 ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბის	 ჩა	ტა	რე	ბას	და	 შე	დე	გე	ბის	 შე-

3	 საქართველოს	 განათლებისა	 და	 მეცნიერების	 მინისტრის	 ბრძანება	
№135/ნ,	 2017-2018	 სასწავლო	 წელს	 საქართველოს	 განათლებისა	
და	 მეცნიერების	 სამინისტროს	 მიერ	 უმაღლეს	 საგანმანათლებლო	
დაწესებულებებზე	 პროგრამული	 დაფინანსების	 გაცემის	 წესისა	 და	
პირობების	დამტკიცების	თაობაზე,	მუხლი	7.5
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ფა	სე	ბას	მათ	შო	რის	იმ	აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბის	თვის,	რომ	ლე	ბიც	აბა	რე-
ბენ	მხო	ლოდ	ზო	გა	დი	უნა	რებს	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნულ	/სომ	ხურ	/აფ	ხა	ზურ	/
ო	სურ	ენა	ზე.	
ცენ	ტრი	ად	გენს	იმ	აბი	ტუ	რი	ენ	ტთა	სი	ებს,	რომ	ლებ	მაც	მო	ი	პო	ვეს	
უფ	ლე	ბა	გა	ი	ა	რონ	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ-
ლო	პროგ	რა	მა	და	ის	წავ	ლონ	უმაღ	ლეს	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	და-
წე	სე	ბუ	ლე	ბა	ში	და	უგ	ზავ	ნის	შე	სა	ბა	მის	უმაღ	ლეს	სა	გან	მა	ნათ	ლებ-
ლო	და	წე	სე	ბუ	ლე	ბას.

შე	რი	გე	ბი	სა	და	სა	მო	ქა	ლა	ქო	თა	ნას	წო	რო	ბის	სა	კით	ხებ	ში	სა	ქარ-
თვე	ლოს	სა	ხელ	მწი	ფო	მი	ნის	ტრის	აპა	რა	ტი

2017	 წლის	 მა	ის	ში,	 შე	რი	გე	ბი	სა	 და	 სა	მო	ქა	ლა	ქო	თა	ნას	წო	რო-
ბის	 სა	კით	ხებ	ში	 სა	ხელ	მწი	ფო	 მი	ნის	ტრის	 აპა	რატ	მა,	 სა	ქარ	თვე-
ლოს	გა	ე	როს	ასო	ცი	ა	ცი	ას	თან	და	სა	ხელ	მწი	ფო	უწ	ყე	ბებ	თან	თა-
ნამ	შრომ	ლო	ბით,	 „1+4“	 პროგ	რა	მა	ში	 ჩარ	თუ	ლი	 ეთ	ნი	კუ	რი	 უმ-
ცი	რე	სო	ბე	ბის	წარ	მო	მად	გე	ნე	ლე	ბი	სათ	ვის	სტა	ჟი	რე	ბის	პროგ	რა	მა	
და	იწ	ყო.	აღ	ნიშ	ნუ	ლი	პროგ	რა	მის	ფარ	გლებ	ში	შე	ირ	ჩა	65	ახალ-
გაზ	რდა,	რომ	ლებ	მაც	20	სა	ხელ	მწი	ფო	უწ	ყე	ბა	ში	3-თვი	ა	ნი	სტა	ჟი-
რე	ბა	გა	ი	ა	რა.
მას	წავ	ლე	ბელ	თა	პრო	ფე	სი	უ	ლი	გან	ვი	თა	რე	ბის	ცენ	ტრი
2016	 წლი	დან	 მას	წავ	ლე	ბელ	თა	 პრო	ფე	სი	უ	ლი	 გან	ვი	თა	რე	ბის	
ცენ	ტრი	 ახორ	ცი	ე	ლებს	 პროგ	რა	მას	 „ა	რა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სკო-
ლე	ბის	 მას	წავ	ლებ	ლე	ბის	 პრო	ფე	სი	უ	ლი	 გან	ვი	თა	რე	ბა“4.	 პროგ-
რა	მის	 მი	ზა	ნია	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სკო	ლე	ბის	/სექ	ტო	რე	ბის,	
ად	გი	ლობ	რი	ვი	 მას	წავ	ლებ	ლე	ბის	 პრო	ფე	სი	უ	ლი	 გან	ვი	თა	რე	ბის	
ხელ	შეწ	ყო	ბა,	საგ	ნობ	რი	ვი	გა	მოც	დე	ბის	თვის	მომ	ზა	დე	ბა	და	მათ-
თვის	სა	ხელ	მწი	ფო	ენის	შეს	წავ	ლა.
არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სკო	ლე	ბის	 სა	კად	რო	 პრობ	ლე	მე	ბის	 ნა	წი-
ლობ	რი	ვი	მოგ	ვა	რე	ბის	მიზ	ნით,	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბით	კომ-
პაქ	ტუ	რად	და	სახ	ლე	ბუ	ლი	რე	გი	ო	ნე	ბის	(სამ	ცხე-	ჯა	ვა	ხე	თი,	ქვე	მო	

4	 „არაქართულენოვანი	 სკოლების	 მასწავლებლების	 პროფესიული	
განვითარების“	 პროგრამა	 აერთიანებს	 საქართველოს	 განათლების	
სამინისტროს	 მიერ	 გასულ	 წლებში	 განხორციელებულ	 პროგრამებს	
-	 „ვასწავლოთ	 ქართული,	 როგორც	 მეორე	 ენა“	 (2009-2015წწ)	 და	
“ქართული	ენა	მომავალი	წარმატებისთვის”	(2011-2015წწ),	რომელთა	
მიზანი	იყო	საქართველოში	მცხოვრები	ეროვნული	უმცირესობებისთვის	
სახელმწიფო	 ენის	 სწავლებისა	 დასამოქალაქო	 ინტეგრაციის	
ხელშეწყობა.

ქარ	თლი	და	 კა	ხე	თი)	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	 სკო	ლებ	ში	 მივ	ლე	ნი-
ლია	 მას	წავ	ლე	ბელ	თა	 3	 ჯგუ	ფი:	 ქარ	თუ	ლის,	 რო	გორც	 მე	ო	რე	
ენის	კონ	სულ	ტან	ტ-მას	წავ	ლებ	ლე	ბი,	ქარ	თუ	ლის,	რო	გორც	მე	ო	რე	
ენის	და	სა	ზო	გა	დო	ებ	რი	ვი	მეც	ნი	ე	რე	ბე	ბის	საგ	ნე	ბის	(ის	ტო	რია	და	
გე	ოგ	რა	ფი	ა)	დამ	ხმა	რე	მას	წავ	ლებ	ლე	ბი	და	ბი	ლინ	გვი	დამ	ხმა	რე	
მას	წავ	ლებ	ლე	ბი,	 რომ	ლე	ბიც	 1+4	 პროგ	რა	მის	 კურ	სდამ	თავ	რე-
ბუ	ლე	ბი	არი	ან	და	ად	გი	ლობ	რივ	მას	წავ	ლე	ბელ	თან	ერ	თად	მუ	შა-
ო	ბენ	ეროვ	ნუ	ლი	სას	წავ	ლო	გეგ	მით	გათ	ვა	ლის	წი	ნე	ბულ	ნე	ბის	მი-
ერ	სას	კო	ლო	სა	გან	ში.	
2016	–	2017	სას	წავ	ლო	წელს	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბით	კომ-
პაქ	ტუ	რად	და	სახ	ლე	ბუ	ლი	რე	გი	ო	ნე	ბის	არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	სკო-
ლებ	ში	 გა	იგ	ზავ	ნა	 28,	 ხო	ლო	 2017-2018	 სას	წავ	ლო	 წელს	 51	
დამ	ხმა	რე	 მას	წავ	ლე	ბე	ლი.	 მო	მა	ვალ	ში	 იგეგ	მე	ბა,	 რომ	 აქ	ცენ	ტი	
„1+4“	 პროგ	რა	მის	 ბე	ნე	ფი	ცი	ა	რებ	ზე	 გა	კეთ	დეს,	 რად	გან	 რო-
გორც	 პრაქ	ტი	კამ	 აჩ	ვე	ნა	 ად	გი	ლებ	ზე	 მა	თი	 მიმ	ღებ	ლო	ბა	 უფ	რო	
მა	ღა	ლი	ა.	
მას	წავ	ლე	ბელ	თა	 პრო	ფე	სი	უ	ლი	 გან	ვი	თა	რე	ბის	 ცენ	ტრი	 1+4	
პროგ	რა	მის	 კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ	ლებს	 პრო	ფე	სი	ულ	 დახ	მა	რე	ბას	
უწევს	 სხვა	დას	ხვა	 ტრე	ნინ	გის	 სა	ხით.	 კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ	ლე	ბის	
და	ინ	ტე	რე	სე	ბა	 დამ	ხმა	რე	 მას	წავ	ლებ	ლად	 მუ	შა	ო	ბის	 დაწ	ყე	ბის	
მი	მართ	საკ	მა	ოდ	მა	ღა	ლი	ა.	ცენ	ტრის	წარ	მო	მად	გენ	ლის	თქმით,	
დამ	ხმა	რე	 მას	წავ	ლებ	ლად	 მუ	შა	ო	ბის	 დაწ	ყე	ბის	 მსურ	ვე	ლი	 ბევ-
რად	უფ	რო	მე	ტი	ა,	ვიდ	რე	მას	წავ	ლე	ბელ	თა	პრო	ფე	სი	უ	ლი	გან	ვი-
თა	რე	ბის	ცენტრს	შე	უძ	ლია	გა	უშ	ვას	სკო	ლებ	ში.	
ცენ	ტრის	ხელ	მძღვა	ნე	ლო	ბის	წარ	მო	მად	გენ	ლის	აზ	რით,	არა	ქარ-
თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სკო	ლე	ბის	 სა	კად	რო	 რე	სურ	სე	ბის	 კუთ	ხით	 არ	სე-
ბუ	ლი	 პრობ	ლე	მე	ბის	 გრძელ	ვა	დი	ა	ნი	 მოგ	ვა	რე	ბის	თვის	 მნიშ	ვნე-
ლო	ვა	ნი	ა,	 რომ	 დამ	ხმა	რე	 მას	წავ	ლებ	ლის	 სტა	ტუ	სით	 მო	მუ	შა	ვე	
ახ	ლგაზ	რდე	ბი	 შემ	დგომ	ში	 დარ	ჩნენ	 სკო	ლებ	ში	 და	 გა	აგ	ძე	ლონ	
მას	წავ	ლებ	ლად	მუ	შა	ო	ბა.	
არ	სე	ბუ	ლი	 კა	ნონ	მდებ	ლო	ბით,	 დამ	ხმა	რე	 მას	წავ	ლებ	ლებს	 მას-
წავ	ლებ	ლად	 გახ	დო	მის	თვის	 სჭირ	დე	ბათ	 საგ	ნის	 გა	მოც	დის	 ჩა-
ბა	რე	ბა	ქარ	თულ	ენა	ზე	და	60	კრე	დი	ტი	ა	ნი	ერ	თწლი	ა	ნი	მას	წავ-
ლებ	ლის	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მის	გავ	ლა.	ამი	სათ	ვის,	დამ	ხმა	რე	
მას	წავ	ლებ	ლებ	მა	1	 წლით	უნ	და	 შეწ	ყვი	ტონ	 სკო	ლა	ში	 მუ	შა	ო	ბა.	
არ	სე	ბობს	რის	კი,	რომ	 მათ	და	საქ	მე	ბის	 სხვა	 შე	საძ	ლებ	ლო	ბე	ბი	
გა	უჩ	ნდეთ	ამ	პე	რი	ოდ	ში	და	სის	ტე	მამ	და	კარ	გოს	კად	რი.	კად	რის	
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გა	დი	ნე	ბის	რისკს	მნიშ	ვნე	ლოვ	ნად	შე	ამ	ცი	რებს	მას	წავ	ლე	ბელ	თა	
პრო	ფე	სი	უ	ლი	 გან	ვი	თა	რე	ბის	 ცენ	ტრის	 მი	ერ	 ინი	ცი	რე	ბუ	ლი	 ზო-
გა	დი	გა	ნათ	ლე	ბის	კა	ნონ	ში	სა	კა	ნონ	დმებ	ლო	ცვლი	ლე	ბის	პრო-
ექ	ტი,	 რო	მე	ლიც	 გუ	ლის	ხმობს	 „მა	ძი	ებ	ლო	ბის	 პროგ	რა	მის	 შე-
მო	ღე	ბას“.	 „მა	ძი	ებ	ლო	ბის“	 შე	მო	ღე	ბის	 შემ	თხვე	ვა	ში,	 დამ	ხმა	რე	
მას	წავ	ლებ	ლე	ბი	შეძ	ლე	ბენ	სკო	ლა	ში	მუ	შა	ო	ბის	პა	რა	ლე	ლუ	რად	
ჩა	ერ	თონ	მა	ძი	ებ	ლო	ბის	პროგ	რა	მა	ში,	გა	ი	ა	რონ	60	კრე	დი	ტი	ა	ნი	
პროგ	რა	მა,	რომ	ლის	წარ	მა	ტე	ბით	დას	რუ	ლე	ბის	შემ	დე	გა	დაც	გახ-
დე	ბი	ან	მას	წავ	ლებ	ლე	ბი.	

სა	ერ	თა	შო	რი	სო	და	ად	გი	ლობ	რი	ვი	არა	სამ	თავ	რო	ბო	
ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ე	ბი	

ილი	ას	 სა	ხელ	მწი	ფო	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 და	 ივ.	 ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	 სა-
ხელ	მწი	ფო	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 ფუნ	ქცი	ო	ნი	რებს	 ახალ	გაზ	რდუ	ლი	
ცენ	ტრე	ბი,	 რომ	ლე	ბიც	 შექ	მნი	ლია	 “ტო	ლე	რან	ტო	ბის,	 სა	მო	ქა-
ლა	ქო	 ცნო	ბი	ე	რე	ბი	სა	 და	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	 მხარ	და	ჭე	რის	 პროგ	რა-
მის”	 [PITA]	ფარ	გლებ	ში.	 პროგ	რა	მა	 ხორ	ცი	ელ	დე	ბა	 სა	ქარ	თვე-
ლოს	გა	ე	როს	ასო	ცი	ა	ცი	ის	 (UNAG)	მი	ერ,	აშშ-ს	სა	ერ	თა	შო	რი	სო	
გან	ვი	თა	რე	ბის	 სა	ა	გენ	ტოს	 (USAID)	 ფი	ნან	სუ	რი	 მხარ	და	ჭე	რით.	
ცენ	ტრებ	ში	გა	წევ	რი	ა	ნე	ბუ	ლი	არი	ან	„ქარ	თუ	ლი	ენის	სა	გან	მა	ნათ-
ლებ	ლო	პროგ	რა	მის“	ბე	ნე	ფი	ცი	ა	რი	სტუ	დენ	ტე	ბი.	ახალ	გაზ	რდულ	
ცენ	ტრებ	ში	ტარ	დე	ბა	სხვა	დას	ხვა	სა	ხის	ღო	ნის	ძი	ე	ბე	ბი,	რო	მელ	თა	
მი	ზა	ნია	 ეთ	ნი	კუ	რი	 უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	 წარ	მო	მად	გე	ნელ	თა	 სა	მო	ქა-
ლა	ქო	ინ	ტეგ	რა	ცი	ა.
PITA-ს	ფარ	გლებ	ში	ილი	ას	და	თბი	ლი	სის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ-
სი	ტე	ტებ	ში	ფუნ	ქცი	ო	ნი	რებს	არა	ფორ	მა	ლუ	რი	გა	ნათ	ლე	ბის	პროგ-
რა	მა	 ტუ	ტო	რი	უ	მი/	„ტუ	ტო	რე	ბის	 სკო	ლა“,	 რომ	ლის	 ფარ	გლებ	ში	
მა	ღალ	კურ	სე	ლი	სტუ	დენ	ტე	ბი,	ტუ	ტო	რე	ბი,	ერ	თი	სე	მეს	ტრის	მან-
ძილ	ზე	ეხ	მა	რე	ბი	ან	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ-
ლო	 პროგ	რა	მის	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	 სტუ	დენ	ტებს,	 აკა	დე	მი	ურ,	
სა	უ	ნი	ვერ	სი	ტე	ტო	თუ	 სა	მო	ქა	ლა	ქო	 სივ	რცე	ში	ორი	ენ	ტა	ცი	ა	სა	და	
სხვა	დას	ხვა	პრაქ	ტი	კუ	ლი	და	ვა	ლე	ბის	მომ	ზა	დე	ბა	ში.	ტუ	ტო	რი	უ	მის	
მი	ზა	ნია	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	წარ	მო	მად	გე	ნე	ლი	სტუ	დენ	ტე-
ბის	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	ხელ	შეწ	ყო	ბა	და	ტო	ლე	რან	ტუ	ლი	გა	რე	მოს	გაძ-
ლი	ე	რე	ბა	ახალ	გაზ	რდებ	ში.

ფონ	დი	„ღია	სა	ზო	გა	დო	ე	ბა	-სა	ქარ	თვე	ლო“
აფი	ნან	სებს	სტუ	დენ	ტე	ბის	პრო	ექ	ტებს,	რომ	ლე	ბიც	მი	მარ	თუ	ლია	
ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბო	ბე	ბის	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	კენ.	

სო	კა	რი	
შპს	„სო	კა	რი“	ყო	ველ	წლი	უ	რად	ახორ	ცი	ე	ლებს	იმ	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნე-
ლი	 სტუ	დენ	ტის	 და	ფი	ნან	სე	ბას,	 რო	მელ	თაც	 ვერ	 მო	ი	პო	ვეს	 სა-
ხელ	მწი	ფო	გრან	ტი.	

სა	ხელ	მწი	ფო	ენის	დე	პარ	ტა	მენ	ტი
2015	 წლის	 ივ	ნის	ში	 პარ	ლა	მენ	ტმა	და	ამ	ტკი	ცა	 კა	ნო	ნი	 „სა	ხელ-
მწი	ფო	 ენის	 შე	სა	ხებ“.	 კა	ნო	ნის	 მი	ხედ	ვით	 სა	ხელ	მწი	ფო	 ენის	
ცოდ	ნის	მოთ	ხოვ	ნებ	თან	პი	რის	შე	სა	ბა	მი	სო	ბის	შე	ფა	სე	ბა	მოხ	დე-
ბა	სა	ხელ	მწი	ფო	გა	მოც	დის	მეშ	ვე	ო	ბით.	სა	ხელ	მწი	ფო	გა	მოც	დის	
ჩა	ტა	რე	ბის	წესს	და	ად	გენს	სა	ხელ	მწი	ფო	ენის	დე	პარ	ტა	მენ	ტი	გა-
ნათ	ლე	ბი	სა	 და	 მეც	ნი	ე	რე	ბის	 სა	მი	ნის	ტროს	თან	 ერ	თად.	 გა	მოც-
დის	 ჩა	ტა	რე	ბას	 უზ	რუნ	ველ	ყოფს	 სა	ხელ	მწი	ფო	 ენის	 დე	პარ	ტა-
მენ	ტი.	პი	რი,	რო	მე	ლიც	ჩა	ა	ბა	რებს	სა	ხელ	მწი	ფო	ენის	გა	მოც	დას	
მი	ი	ღებს	 სერ	ტი	ფი	კატს,	რო	მელ	საც	გა	მო	ი	ყე	ნებს	და	ნიშ	ნუ	ლე	ბი-
სა	მებრ	(სა	ჯა	რო	სამ	სა	ხურ	ში	მი	ღე	ბა,	მო	ქა	ლა	ქე	ო	ბის	მო	პო	ვე	ბა).	
თან	ხე	ბი	 სა	ხელ	მწი	ფო	 ენის	 დე	პარ	ტა	მენ	ტის	 შექ	მნის	თვის	 მხო-
ლოდ	2018	 წლის	 სა	ხელ	მწი	ფო	 ბი	უ	ჯეტ	ში	 იქ	ნა	 გათ	ვა	ლის	წი	ნე-
ბუ	ლი.	
სა	ხელ	მწი	ფო	ენის	დე	პარ	ტა	მენ	ტი	შე	საძ	ლოა	გახ	დეს	ის	სტრუქ-
ტუ	რა,	რო	მე	ლიც	შე	ი	მუ	შა	ვებს	ტეს	ტებს	ქარ	თუ	ლის,	რო	გორც	უც-
ხო	ენის	და	ქარ	თუ	ლის,	რო	გორც	მე	ო	რე	ენის	გა	მოც	დის	თვის.	

თა	ვი	4.	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	თვის	
უმაღ	ლე	სი	გა	ნათ	ლე	ბის	
ხელ	მი	საწ	ვდო	მო	ბის	გაზ	რდის	და	
ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პო	ლი	ტი	კის	შე	ფა	სე	ბა	

ამ	თავ	ში	მო	ცე	მუ	ლია	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	თვის	უმაღ	ლე	სი	
გა	ნათ	ლე	ბის	ხელ	მი	საწ	ვდო	მო	ბის	და	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	კენ	მი	მარ	თუ-
ლი	პო	ლი	ტი	კის	 შე	სა	ხებ	 ექ	სპერ	ტე	ბის	 მო	საზ	რე	ბე	ბი,	 მა	თი	თვა-
ლით	და	ნა	ხუ	ლი	ხარ	ვე	ზე	ბი	და	რე	კო	მენ	და	ცი	ე	ბი.	

ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბი	სათ	ვის	უმაღ	ლე	სი	გა	ნათ	ლე	ბის	ხელ	მი-
საწ	ვდო	მო	ბა

სა	ხელ	მწი	ფოს	 მი	ერ	 გა	ტა	რე	ბულ	მა	 სა	შე	ღა	ვა	თო	 პო	ლი	ტი	კამ	
ცალ	სა	ხად	 და	დე	ბი	თი	 რო	ლი	 შე	ას	რუ	ლა	 აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა-
ნი	და	 სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	 ახალ	გაზ	რდე	ბის	თვის	 უმაღ	ლე	სი	 გა	ნათ-
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ლე	ბის	 ხელ	მი	საწ	ვდო	მო	ბის	 გაზ	რდის	 კუთ	ხით.	 ამას	 ცხად	ყოფს,	
რო	გორც	ოფი	ცი	ა	ლუ	რი	სტა	ტის	ტი	კა	სტუ	დენ	ტე	ბის	რიც	ხოვ	ნო	ბის	
ზრდის	დი	ნა	მი	კის	შე	სა	ხებ,	ისე	თა	ვად	პროგ	რა	მით	მო	სარ	გებ	ლე	
სტუ	დენ	ტე	ბის	გა	მო	კით	ხვის	შე	დე	გე	ბი.	
თუმ	ცა	არ	სე	ბუ	ლი	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	მიღ	მა	დარ	ჩნენ	სხვა	
შე	და	რე	ბით	 მცი	რე	რიც	ხო	ვა	ნი	 ეთ	ნი	კუ	რი	 ჯგუ	ფე	ბის	 წარ	მო	მად-
გენ	ლე	ბი,	რომ	ლე	ბიც	ამ	თავ	რე	ბენ	სა	ქარ	თვე	ლო	ში	მოქ	მედ	რუ-
სუ	ლე	ნო	ვან	 სკო	ლებს	 ან	 ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სკო	ლე	ბის	 რუ	სულ	
სექ	ტორს	 და	 ასე	ვე	 სა	ქარ	თვე	ლოს	 მო	ქა	ლა	ქე	ე	ბი,	 რომ	ლებ	მაც	
ქვეყ	ნის	გა	რეთ	მი	ი	ღეს	ზო	გა	დი	გა	ნათ	ლე	ბა	(ა	რა	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნულ	
ან	 სომ	ხურ	 ენა	ზე)	და	 სურთ	სა	ქარ	თვე	ლო	ში	 უმაღ	ლე	სი	 გა	ნათ-
ლე	ბის	მი	ღე	ბა.	გა	მო	ით	ქვა	მო	საზ	რე	ბა	რომ	ამ	უკა	ნას	კნე	ლი	ჯგუ-
ფის	თვის	შე	საძ	ლოა	სა	ხელ	მწი	ფომ	შე	ი	მუ	შა	ოს	ცალ	კე	პროგ	რა	მა,	
რომ	ლის	მი	ზა	ნი	იქ	ნე	ბა	სა	ქარ	თვე	ლო	ში	დაბ	რუ	ნე	ბუ	ლი	მო	ქა	ლა-
ქე	ე	ბის	 ინ	ტეგ	რა	ცია	 და	 ქარ	თუ	ლი	 უმაღ	ლე	სი	 გა	ნათ	ლე	ბი	სად	მი	
ხელ	მი	საწ	ვო	მო	ბის	უზ	რუნ	ველ	ყო	ფა.	
გა	მო	ით	ქვა	მო	საზ	რე	ბა	რომ	სა	ქარ	თვე	ლო	ში	მცხოვ	რე	ბი	მცი	რე-
რიც	ხო	ვა	ნი	 ეთ	ნი	კუ	რი	 ჯგუ	ფე	ბის	 ქარ	თუ	ლი	 უმაღ	ლე	სი	 გა	ნათ-
ლე	ბის	 მიღ	მა	 და	ტო	ვე	ბა	 დის	კრი	მი	ნა	ცი	უ	ლი	ა,	 გან	სა	კუთ	რე	ბით	
ეს	აქ	ტუ	ა	ლუ	რია	2014	წელს	მი	ღე	ბუ	ლი	სა	ქარ	თვე	ლოს	კა	ნო	ნის	
დის	კრი	მი	ნა	ცი	ის	ყვე	ლა	ფორ	მის	აღ	მოფ	ხვრის	შე	სა	ხებ	მი	ღე	ბის	
ფონ	ზე.	
სა	ქარ	თვე	ლო	ში	 რუ	სუ	ლი	 სას	კო	ლო	 გა	ნათ	ლე	ბის	 მქო	ნე	 მცი	რე	
ეთ	ნი	კუ	რი	 ჯგუ	ფე	ბის	 კვო	ტი	რე	ბის	 სის	ტე	მა	ში	 ჩარ	თვის	 (რუ	სულ	
ენა	ზე	 ზო	გა	დი	 უნა	რე	ბის	 გა	მოც	დით	 ჩა	ბა	რე	ბის	 შე	მო	ღე	ბა)	 შემ-
თხვე	ვა	ში	არ	სე	ბობს	რის	კი,	რომ	მოხ	დეს	და	მამ	თავ	რე	ბელ	კლა-
სებ	ში	 ქარ	თუ	ლი	 სკო	ლე	ბი	დან	 რუ	სულ	 სკო	ლებ	ში	 გა	და	დი	ნე	ბა.	
ამის	თა	ვი	დან	ასა	ცი	ლებ	ლად,	სა	ჭი	როა	ჩა	ი	დოს	მე	ქა	ნიზ	მე	ბი,	(მა-
გა	ლი	თად,	აბი	ტუ	რი	ენტს	ბო	ლო	5	წე	ლი	უნ	და	ჰქონ	დეს	ნას	წავ	ლი	
რუ	სულ	სკო	ლა	ში;	რუ	სუ	ლე	ნოვ	ნე	ბის	თვის	კვო	ტა	იყოს	უფ	რო	მცი-
რე,	ვიდ	რე	სომ	ხურ	ან	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნოვ	ნე	ბის	თვის).	

ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	გაზ	რდა	
რე	გი	ო	ნებ	ში

„ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის“	
გრძელ	ვა	დი	ა	ნი	მი	ზა	ნი	იყო	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	ინ	ტეგ	რა-
ცი	ის	 გაზ	რდა	 ეთ	ნი	კუ	რად	 არა	ქარ	თვე	ლე	ბით	 მჭიდ	როდ	და	სახ-
ლე	ბულ	რე	გი	ო	ნებ	ში	 (სამ	ცხე-	ჯა	ვა	ხე	თი	და	 ქვე	მო	 ქარ	თლი).	 ამ	

მიზ	ნის	მიღ	წე	ვის	შე	ფა	სე	ბა	ამ	ეტაპ	ზე	რთუ	ლი	ა,	თუმ	ცა	ის,	რომ	
სამ	ცხე	ჯა	ვა	ხე	თი	დან	და	ქვე	მო	ქარ	თლი	დან	უმაღ	ლე	სი	გა	ნათ	ლე-
ბის	მი	ღე	ბის	თვის	ახალ	გაზ	რდე	ბის	გა	დი	ნე	ბა	მე	ზო	ბელ	ქვეყ	ნებ	ში	
მკვეთ	რად	შემ	ცი	რე	ბუ	ლი	ა,	იძ	ლე	ვა	იმის	თქმის	შე	საძ	ლებ	ლო	ბას,	
რომ	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	ეს	მი	ზა	ნი	გარ	კვე	ულ	წი	ლად	მიღ-
წე	უ	ლი	ა.	პროგ	რა	მის	ბე	ნე	ფი	ცი	ა	რე	ბი,	რომ	ლებ	მაც	და	ამ	თავ	რეს	
ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	 სა	ფე	ხუ	რი,	 უბ	რუნ	დე	ბი	ან	 თა	ვი	ანთ	 საც	ხოვ	რე-
ბელ	ად	გი	ლებს	და	საქ	მდე	ბი	ან.	რო	გორც	წე	სი,	ისი	ნი	წარ	მო	ად-
გე	ნენ	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	 სკო	ლებ	ში	 ბი	ლინ	გვუ	რი	 სწავ	ლე	ბის-
თვის	სა	კად	რო	რე	სურსს	რე	გი	ო	ნებ	ში.	პროგ	რა	მით	მო	სარ	გებ	ლე	
კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ	ლე	ბი	არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	სკო	ლებ	ში	მუ	შა	ო	ბენ	
დამ	ხმა	რე	მას	წავ	ლებ	ლე	ბად.	
არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სკო	ლე	ბი	გა	ნიც	დი	ან	მწვა	ვე	დე	ფი	ციტს	ბი-
ლინ	გვუ	რი	 მას	წავ	ლებ	ლე	ბის	 კუთ	ხით.	 მას	წავ	ლებ	ლე	ბის	 დი	დი	
ნა	წი	ლი	55	წელ	საა	გა	და	ცი	ლე	ბუ	ლი,	რაც	ნიშ	ნავს,	რომ	უახ	ლო	ეს	
წლებ	ში	ეს	პრობ	ლე	მა	კი	დევ	უფ	რო	მწვა	ვედ	დად	გე	ბა	და	ბი	ლინ-
გვურ	მას	წავ	ლებ	ლებ	ზე	მოთ	ხოვ	ნა	გა	იზ	რდე	ბა.	ამი	ტომ,	მნიშ	ვნე-
ლო	ვა	ნი	ა,	რომ	შე	მუ	შა	ვე	ბულ	იქ	ნას	წა	ხა	ლი	სე	ბის	მე	ქა	ნიზ	მე	ბი	ბი-
ლინ	გვუ	რი	მას	წავ	ლებ	ლის	პრო	ფე	სი	ა	ში	შეს	ვლის	მო	ტი	ვა	ცი	ის	გა-
საზ	რდე	ლად.	წა	ხა	ლი	სე	ბის	ერთ	ერ	თი	მე	ქა	ნიზ	მი	შე	იძ	ლე	ბა	იყოს	
ხელ	ფას	ზე	 და	ნა	მა	ტი,	 მი	უ	ხე	და	ვად	 იმი	სა,	 რომ	 სა	ქარ	თვე	ლოს	
პრე	ზი	დენ	ტმა	2012	წელს	გა	ნაც	ხა	და,	რომ	ის	მას	წავ	ლებ	ლე	ბი,	
რომ	ლე	ბიც	 ბი	ლინ	გვუ	რი	 მას	წავ	ლებ	ლის	 სტან	დარტს	 და	აკ	მა-
ყო	ფი	ლებს	მი	ი	ღე	ბენ	200	ლა	რი	ან	და	ნა	მატს,	 მას	წავ	ლე	ბელ	თა	
ხელ	ფა	სის	ფორ	მი	რე	ბის	წეს	ში	ეს	არ	აი	სა	ხა.	
წა	ხა	ლი	სე	ბის	ერ	თერ	თი	მე	ქა	ნიზ	მი	შე	იძ	ლე	ბა	იყოს	უფა	სო	სწავ-
ლე	ბა	მას	წავ	ლე	ბელ	თა	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მა	ზე.	მარ	თა	ლი	ა,	ეს	
პროგ	რა	მა	სა	ხელ	მწი	ფოს	თვის	პრი	ო	რი	ტე	ტულ	იმ	21	პროგ	რა	მას	
შო	რი	სა	ა,	რო	მელ	საც	სა	ხელ	მწი	ფო	სრუ	ლად	აფი	ნან	სებს,	ეს	შე-
ღა	ვა	თი	არ	ვრცელ	დე	ბა	„1+4“	პროგ	რა	მით	მო	სარ	გებ	ლე	სტუ-
დენ	ტებ	ზე.	
სამ	წუ	ხა	როდ,	არ	არ	სე	ბობს	სტა	ტის	ტი	კუ	რი	ინ	ფორ	მა	ცია	რამ	დე	ნი	
ახალ	გაზ	რდა	და	საქ	მდა	სა	ხელ	მწი	ფო	სტრუქ	ტუ	რებ	ში	რე	გი	ო	ნებ-
ში,	თუმ	ცა,	გა	მო	ით	ქვა	მო	საზ	რე	ბა,	რომ	პროგ	რა	მით	მო	სარ	გებ-
ლე	ახალ	გაზ	რდე	ბის	თვის	რთუ	ლია	სა	ხელ	მწი	ფო	სტრუქ	ტუ	რებ	ში	
და	 გა	დაწ	ყვე	ტი	ლე	ბის	 მიმ	ღებ	 პო	ზი	ცი	ებ	ზე	 და	საქ	მე	ბა.	 ამ	 სირ-
თუ	ლის	 აღ	მოფ	ხვრას	 შე	საძ	ლოა	 ხე	ლი	 შე	უწ	ყოს	 ად	გი	ლობ	რი	ვი	
თვით	მმარ	თვე	ლო	ბის	 ორ	გა	ნო	ებ	ში	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	 სა	ფე	ხუ	რის	
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კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ	ლე	ბის	სტა	ჟი	რე	ბის	და	ნერ	გვამ.	

ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
პროგ	რა	მის	გან	მა	ხორ	ცი	ე	ლე	ბე	ლი	სა	ხელ	მწი	ფო	
უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	არა	თა	ნა	ბა	რი	პო	პუ	ლა	რო	ბა	

აბი	ტუ	რი	ენ	ტებს	შო	რის
პროგ	რა	მის	 გან	მა	ხორ	ცი	ე	ლე	ბელ	 სა	ხელ	მწი	ფო	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტე-
ბი	დან	მხო	ლოდ	რა	მო	დე	ნი	მე	ზეა	მა	ღა	ლი	მოთ	ხოვ	ნა	აბი	ტუ	რი	ენ-
ტე	ბის	 მხრი	დან.	და	ნარ	ჩენ	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	 ძა	ლი	ან	 მცი	რე	რა-
ო	დე	ნო	ბის	სტუ	დენ	ტი	ჰყავთ	(მაგ.:	აკა	კი	წე	რეთ	ლის	სა	ხე	ლო	ბის	
სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	(ქუ	თა	ი	სი),	ია	კობ	გო	გე	ბაშ	ვი	ლის	სა-
ხე	ლო	ბის	თე	ლა	ვის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი).	ასე	თი	უნი	ვერ-
სი	ტე	ტე	ბის	თვის	პროგ	რა	მის	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბა	წამ	გე	ბი	ა	ნი	ხდე	ბა.	
მე	ო	რეს	 მხრივ	 ახალ	ცი	ხის	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 მოთ	ხოვ	ნა	 იმა	ზე	 მა-
ღა	ლია	ვიდ	რე,	უნი	ვერ	სი	ტეტს	შე	უძ	ლია	მი	ი	ღოს.	კვლე	ვის	პრო-
ცეს	ში	 გა	მო	ით	ქვა	 მო	საზ	რე	ბა	 რომ	 შე	საძ	ლოა	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	
ჰქონ	დეთ	გან	სხვა	ვე	ბუ	ლი	კვო	ტე	ბი,	იმის	მი	ხედ	ვით	თუ	რო	გო	რია	
მოთ	ხოვ	ნა	მათ	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	სწავ	ლა	ზე.	

ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
პროგ	რა	მის	ფარ	გლებ	ში	სწავ	ლე	ბის	დი	ფე	რენ	ცი	რე	ბუ	ლი	მიდ-

გო	მე	ბის	სა	ჭი	რო	ე	ბა
ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 ერ	თწლი	ა	ნი	 პროგ	რა	მა	 არ	 არის	
მორ	გე	ბუ	ლი	ყვე	ლა	იმ	ჯგუფ	ზე,	რო	მე	ლიც	აბა	რებს	უნი	ვერ	სი	ტე-
ტებ	ში.	აბი	ტუ	რი	ენ	ტებს	აქვთ	ქარ	თუ	ლი	ენის	ძა	ლი	ან	გან	სხვა	ვე-
ბუ	ლი	 კომ	პე	ტენ	ცი	ის	დო	ნე,	რო	დე	საც	 ხვდე	ბი	ან	 მო	სამ	ზა	დე	ბელ	
პროგ	რა	მა	ზე.	მათ	თვის	არ	არის	გათ	ვა	ლის	წი	ნე	ბუ	ლი	სწავ	ლე	ბის	
დი	ფე	რენ	ცი	რე	ბუ	ლი	მიდ	გო	მა.	მი	უ	ხე	და	ვად	იმი	სა,	რომ	სწავ	ლის	
დაწ	ყე	ბი	სას	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბი	პრე	ტეს	ტე	ბის	სა	ფუძ	ველ	ზე	სტუ	დენ-
ტებს	 ყო	ფენ	 ენის	 ცოდ	ნის	დო	ნის	 მი	ხედ	ვით,	 სას	წავ	ლო	 პროგ-
რა	მა	ერ	თნა	ი	რია	ყვე	ლას	თვის.	შე	დე	გად,	მათ	თვის	ვინც	ცუ	დად	
იცო	და	ქარ	თუ	ლი	ენა,	 ერ	თი	 წე	ლი	არ	არის	 ხოლ	მე	 საკ	მა	რი	სი	
ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ზე	 სწავ	ლის	 გა	საგ	რძე	ლებ	ლად,	 ხო	ლო	 მათ	 ვინც	
შე	და	რე	ბით	კარ	გად	იცო	და	სა	კო	მუ	ნი	კა	ციო	ენა,	უჩ	ნდე	ბათ	გან-
ცდა,	რომ	ტყუ	ი	ლად	და	კარ	გეს	ერ	თი	წე	ლი.	
ეს	 თავს	 იჩენს	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	 სა	ფე	ხურ	ზე	 სწავ	ლე	ბის	 ეტაპ	ზე.	
სტუ	დენ	ტე	ბის	ნა	წი	ლი	ანე	ბებს	სწავ	ლას	და	ვერ	ას	რუ	ლებს	ბა	კა-
ლავ	რი	ა	ტის	სა	ფე	ხურს.	მარ	თა	ლი	ა,	ამის	სტა	ტის	ტი	კუ	რი	მო	ნა	ცე-
მე	ბი	არ	არ	სე	ბობს,	თუ	რა	მი	ზე	ზით	და	ა	ნე	ბეს	მათ	სწავ	ლას	თა	ვი	

და	 რამ	დე	ნად	 გან	სხვავ	დე	ბა	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	 სტუ	დენ	ტებ	ში	
სწავ	ლის	 და	ნე	ბე	ბის	 მაჩ	ვე	ნე	ბე	ლი	 ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	 სტუ	დენ	ტებ-
ში	ანა	ლო	გი	უ	რი	მაჩ	ვე	ნებ	ლის	გან,	მაგ	რამ	არ	სე	ბობს	მო	საზ	რე	ბა	
რომ	არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნებ	ში	სწავ	ლის	შეწ	ყვე	ტის	მთა	ვა	რი	მი	ზე-
ზი	არის	სა	ბა	კა	ლავ	რო	სა	ფე	ხურ	ზე	ქარ	თუ	ლად	სწავ	ლის	სირ	თუ-
ლე	ე	ბი.	
ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	დი	ფე	რენ	ცი	რე	ბუ	ლი	სწავ	ლე	ბის	მიდ-
გო	მა	უნ	და	აი	სა	ხოს	პროგ	რა	მე	ბის	აკ	რე	დი	ტა	ცი	ი	სას.	
გა	მო	ით	ქვა	 მო	საზ	რე	ბა,	 რომ	 ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ზე	 სწავ	ლე	ბის	 პირ-
ველ	წელსმ	1+4	პროგ	რა	მის	სტუ	დენ	ტე	ბის	თვისმ	შე	საძ	ლე	ბე	ლია	
და	ე	მა	ტოს	ქარ	თუ	ლი	ენის	სწავ	ლე	ბის	კურ	სი,	რო	მე	ლიც	და	ეხ	მა-
რე	ბა	მათ,	უშუ	ა	ლოდ	არ	ჩე	ულ	ფა	კულ	ტეტ	ზე,	სა	ვალ	დე	ბუ	ლო	საგ-
ნე	ბის	სწავ	ლა	ში	(ტერ	მი	ნო	ლო	გი	ა).

ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნის	შე	ფა	სე	ბის	უნი	ფი	ცი	რე	ბუ	ლი	
სის	ტე	მის	შექ	მნა

კვლე	ვა	ში	მო	ნა	წი	ლე	ყვე	ლა	მხა	რე	თან	ხმდე	ბა	იმა	ზე,	რომ	აუ	ცი-
ლე	ბე	ლია	შე	იქ	მნას	ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნის	შე	ფა	სე	ბის	უნი	ფი	ცი-
რე	ბუ	ლი	სის	ტე	მა,	რო	მელ	საც	ყვე	ლა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	გა	მო	ი	ყე	ნებს.	
მი	უ	ხე	და	ვად	 იმი	სა,	 რომ	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	 აქვთ	 ლექ	ტო	რე	ბის	
ჯგუ	ფის	მი	ერ	შედ	გე	ნი	ლი	ტეს	ტე	ბი,	რომ	ლის	მი	ზა	ნია	და	ად	გი	ნოს	
ქარ	თუ	ლი	ენის	ფლო	ბის	დო	ნე,	ეს	სის	ტე	მა	არ	არის	უნი	ფი	ცი	რე-
ბუ	ლი	და	აღი	ა	რე	ბუ	ლი	სა	ხელ	მწი	ფოს	მი	ერ.	
არ	სე	ბობს	 მო	საზ	რე	ბა,	 რომ	 ზო	გა	დი	 უნა	რე	ბის	 ტეს	ტის	 გარ	და,	
პროგ	რა	მის	ბე	ნე	ფი	ცი	ა	რებ	მა	ჩა	ა	ბა	რონ	ქარ	თუ	ლი	ენის,	რო	გორც	
მე	ო	რე	 ენის	 უნი	ფი	ცი	რე	ბუ	ლი	 გა	მოც	და,	 რო	მელ	საც	 არ	 ექ	ნე	ბა	
გავ	ლე	ნა	ჩა	რიც	ხვა	ზე.	გა	მოც	დის	შე	დე	გე	ბი	და	ეხ	მა	რე	ბა	უნი	ვერ-
სი	ტე	ტებს	და	ად	გი	ნონ,	რა	ენობ	რი	ვი	კომ	პე	ტენ	ცი	ე	ბით	შე	მო	დი	ან	
არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სტუ	დენ	ტე	ბი	 მო	სამ	ზა	დე	ბელ	 პროგ	რა	მა	ზე	
და	 შე	ი	მუ	შა	ონ	 თი	თო	ე	უ	ლი	 დო	ნის	თვის	 მორ	გე	ბუ	ლი	 სას	წავ	ლო	
პროგ	რა	მე	ბი.	 შე	საძ	ლო	ა,	 ნუ	ლო	ვა	ნი	 ცოდ	ნის	 მქო	ნე	 სტუ	დენ	ტე-
ბის	თვის	 და	მა	ტე	ბი	თი	 წი	ნა	რე	 პროგ	რა	მა	 შე	მუ	შავ	დეს	 (მაგ.:	 სა-
ზაფ	ხუ	ლო	პროგ	რა	მის	სა	ხით).	ექ	სპერ	ტე	ბი	მი	იჩ	ნე	ვენ,	რომ	ქარ-
თულ	ენა	ში	სა	ვალ	დე	ბუ	ლო	გა	მოც	დის	და	წე	სე	ბა	გახ	დე	ბა	მო	ტი-
ვა	ტო	რი	 აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბის	თვის,	რომ	უკე	თე	სად	მომ	ზა	დე	ბუ	ლე	ბი	
მო	ვიდ	ნენ	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში.	
ექ	სპერ	ტე	ბი	 სა	უბ	რო	ბენ	 იმა	ზე,	 რომ	 სა	ჭი	როა	 დად	გინ	დეს	 ქარ-
თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნის	ის	მი	ნი	მა	ლუ	რი	სტან	დარ	ტი,	რო	მე	ლიც	აუ-
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ცი	ლე	ბე	ლია	და	აკ	მა	ყო	ფი	ლოს	პირ	ვე	ლი	მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	წლის	
კურ	სდამ	თავ	რე	ბულ	მა,	რა	თა	გა	და	ვი	დეს	ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	სა	ფე-
ხურ	ზე.	რე	ა	ლო	ბა	ში	შე	საძ	ლე	ბე	ლია	სტუ	დენ	ტმა	პირ	ვე	ლი	წლის	
გან	მავ	ლო	ბა	ში	მი	ი	ღოს	60	კრე	დი	ტი,	მაგ	რამ	ეს	ყო	ველ	თვის	არ	
ნიშ	ნავს,	რომ	მას	აქვს	საკ	მა	რი	სი	ენობ	რი	ვი	კომ	პე	ტენ	ცია	სწავ-
ლის	ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ზე	გა	საგ	რძე	ლებ	ლად.	თუ	იარ	სე	ბებს	ეს	სტან-
დარ	ტი	და	პირ	ვე	ლი	კურ	სის	დას	რუ	ლე	ბის	შემ	დეგ	აღ	მოჩ	ნდე	ბა,	
რომ	სტუ	დენ	ტმა	ვერ	და	აკ	მა	ყო	ფი	ლა	ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ში	სწავ	ლის	
გაგ	რძე	ლე	ბის	თვის	 სა	ჭი	რო	 მი	ნი	მა	ლუ	რი	დო	ნე,	 უმ	ჯო	ბე	სი	ა,	 მას	
მო	სამ	ზა	დებ	ლად	და	მა	ტე	ბით	 ერ	თი	 წე	ლის	 სწავ	ლის	 შე	საძ	ლებ-
ლო	ბა	მი	ე	ცეს.	
ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნის	ოფი	ცი	ა	ლუ	რად	და	მა	დას	ტუ	რე	ბე	ლი	ინ-
სტრუ	მენ	ტის	შექ	მნა	ამ	პროგ	რა	მის	მიღ	მაც	სა	სარ	გებ	ლო	იქ	ნე	ბა	
(სა	ჯა	რო	სამ	სა	ხურ	ში	მი	ღე	ბა,	მო	ქა	ლა	ქე	ო	ბის	მი	ღე	ბა).	მო	ქა	ლა-
ქე	ო	ბის	მი	ღე	ბის	კონ	ტექ	სტში	ტეს	ტი	რე	ბის	შე	მო	ღე	ბის	მცდე	ლო	ბა	
აქვს	იუს	ტი	ცი	ის	სა	მი	ნის	ტროს,	მაგ	რამ	ექ	სპერ	ტე	ბის	აზ	რით,	ეს	არ	
არის	სა	მეც	ნი	ე	რო	/	აკა	დე	მი	უ	რი	პრო	დუქ	ტი.	ექ	სპერ	ტე	ბი	ვა	რა	უ-
დო	ბენ,	რომ	შე	საძ	ლე	ბე	ლია	ეს	ფუნ	ქცია	აი	ღოს	გა	მოც	დე	ბი	სა	და	
შე	ფა	სე	ბის	 ცენ	ტრმა,	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	მა,	 სა	ხელ	მწი	ფო	 ენის	 დე-
პარ	ტა	მენ	ტმა.	

ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	პროგ	რა	მის	აკ	რე	დი	ტა	ცია
უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	 ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა	გან	მა	ნათ	ლებ-
ლო	პროგ	რა	მე	ბის	ხე	ლა	ხა	ლი	აკ	რე	დი	ტა	ცია	უწევთ	2018	წელს.	
ექ	სპერ	ტე	ბის	აზ	რით,	აკ	რე	დი	ტა	ცი	ის	პრო	ცე	სი	არის	ხის	ტი	და	მი-
მარ	თუ	ლია	ტექ	ნი	კუ	რი	პა	რა	მეტ	რე	ბის	შე	მოწ	მე	ბა	ზე.	ამი	ტომ	ნო	ვა-
ტო	რუ	ლი	და	დი	ფე	რენ	ცი	რე	ბუ	ლი	სწავ	ლე	ბის	მიდ	გო	მის	მორ	გე	ბა	
აკ	რე	დი	ტა	ცი	ის	მოთ	ხოვ	ნებ	ზე	რთულ	დე	ბა.	ექ	სპერ	ტე	ბი	თვლი	ან,	
რომ	უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	მა	მე	ტი	ძა	ლის	ხმე	ვა	უნ	და	გა	მო	ი	ჩი	ნონ,	რომ	
ახა	ლი	პროგ	რა	მე	ბი	იყოს	დი	ფე	რენ	ცი	რე	ბუ	ლი	და	სტუ	დენ	ტე	ბის	
სხვა	დას	ხვა	ჯგუ	ფის	სა	ჭი	რო	ე	ბებ	ზე	მორ	გე	ბუ	ლი.	შე	საძ	ლე	ბე	ლი	ა,	
სა	ჭი	რო	გახ	დეს	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
პროგ	რა	მის	აკ	რე	დი	ტა	ცი	ის	გან	სხვა	ვე	ბუ	ლი	წე	სის	შე	მო	ღე	ბა,	რაც	
გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის	ხის	გან	ვი	თა	რე	ბის	ცენ	ტრის	ში	და	ბრძა	ნე	ბით	
შე	იძ	ლე	ბა	და	რე	გუ	ლირ	დეს.	

სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	გაგ	რძე	ლე	ბის	აუ	ცი	ლებ	ლო	ბა
2009	წელს	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	10	წლით	გან	საზ	ღვრა	გან-
პი	რო	ბე	ბუ	ლი	 იყო	 იმით,	 რომ	 2018-2019	 სას	წავ	ლო	 წელს	 ის	

მოს	წავ	ლე	ე	ბი,	რომ	ლე	ბიც	ზო	გა	დი	გა	ნათ	ლე	ბის	სფე	რო	ში	დაწ-
ყე	ბუ	ლი	რე	ფორ	მის	დაწ	ყე	ბი	სას	პირ	ველ	კლას	ში	სწავ	ლობ	დნენ,	
უკ	ვე	და	ამ	თავ	რებ	დნენ	სკო	ლას.	თუ	რე	ფორ	მა	წარ	მა	ტე	ბით	გან-
ხორ	ცი	ელ	დე	ბო	და,	შემ	დეგ	წლებ	ში	დამ	თავ	რე	ბუ	ლებს	აღარ	უნ-
და	 დას	ჭირ	ვე	ბო	დათ	 კვო	ტი	რე	ბა	 და	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სკო-
ლა	დამ	თავ	რე	ბუ	ლებს	კარ	გად	უნ	და	სცოდ	ნო	დათ	ქარ	თუ	ლი	ენა.	
თუმ	ცა,	ზო	გა	დი	გა	ნათ	ლე	ბის	რე	ფორ	მა	ში	არ	სე	ბუ	ლი	ხარ	ვე	ზე	ბის	
გა	მო,	 არა	ქარ	თუ	ლე	ნო	ვა	ნი	 სკო	ლე	ბის	 კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ	ლე	ბის	
ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნა	არ	არის	საკ	მა	რი	სი	უმაღ	ლეს	სა	გან	მა	ნათ-
ლებ	ლო	 და	წე	სე	ბუ	ლე	ბებ	ში	 სწავ	ლის	 გა	საგ	რძე	ლებ	ლად.	 ამი-
ტომ,	ამ	ეტაპ	ზე	ექ	სპერ	ტე	ბი	აუ	ცი	ლებ	ლად	თვლი	ან	სა	შე	ღა	ვა	თო	
პო	ლი	ტი	კის	გაგ	რძე	ლე	ბის,	თუმ	ცა,	აღ	ნიშ	ნა	ვენ,	რომ	კვო	ტი	რე	ბის	
სის	ტე	მა	არ	შე	იძ	ლე	ბა	უსას	რუ	ლოდ	გაგ	რძელ	დეს	და	არა	ქარ	თუ-
ლე	ნო	ვან	სკო	ლებ	ში	სწავ	ლის	დო	ნე	უნ	და	და	ე	წი	ოს	ქარ	თუ	ლე	ნო-
ვან	სკო	ლებ	ში	სწავ	ლის	დო	ნეს.	
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თა	ვი	5.	სტუ	დენ	ტე	ბის	ან	კე	ტი	რე	ბი	სა	და	ფო	კუს	ჯგუ	ფე-
ბის	შე	დე	გე	ბი	

ბლო	კი	I	-	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბა	
გა	მო	კით	ხულ	თა	უმე	ტე	სო	ბამ	ინ	ფორ	მა	ცია	გა	ნათ	ლე	ბის	სა	შე	ღა-
ვა	თო	 პო	ლი	ტი	კით	 მი	ღე	ბის	 შე	საძ	ლებ	ლო	ბის	 შე	სა	ხებ	 სკო	ლის	
მას	წავ	ლებ	ლის	გან	მი	ი	ღო.	ყვე	ლა	ზე	ნაკ	ლე	ბად	სტუ	დენ	ტე	ბი	ინ-
ფორ	მა	ცი	ას	 იღე	ბენ	რე	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	 სა	მი	ნის	ტრო	სა	და	 არა	სამ-
თავ	რო	ბო	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ე	ბის	გან.	

დი	აგ	რა	მა	8.	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ	ინ	ფორ	მა	ცი	ის	მი	ღე	ბის	წყა	რო	ე	ბი

ოდ	ნავ	 გან	სხვავ	დე	ბა	 შე	დე	გე	ბი	 ილი	ას	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 და	 ივ.	
ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	თბი	ლი	სის	სა	ხე	ლო	ბის	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	გა	მო	კით-
ხუ	ლი	სტუ	დენ	ტე	ბის	პა	სუ	ხებს	შო	რის.	ილი	ას	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	მო-
სამ	ზა	დე	ბე	ლი	ჯგუ	ფი	სა	და	ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	სტუ	დენ	ტე	ბის	უფ	რო	
მე	ტი	რა	ო	დე	ნო	ბა	აფიქ	სი	რებს	პა	სუხს,	რომ	ინ	ფორ	მა	ცია	მან	მი-
ი	ღო	სკო	ლის	დი	რექ	ტო	რის	გან,	ახ	ლობ	ლის	გან	და	სკო	ლის	სხვა	
მას	წავ	ლებ	ლის	გან	(ქარ	თუ	ლი	ენის	მას	წავ	ლებ	ლის	გარ	და).	

დი	აგ	რა	მა	9.	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ	ინ	ფორ	მა	ცი	ის	მი	ღე	ბის	წყა	რო	ე	ბი,	
უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	შე	და	რე	ბა

ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	 მო	ნა	წი	ლე	თა	 პა	სუ	ხე	ბი	 იმე	ო	რებს	 რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	
კვლე	ვი	სას	მი	ღე	ბულ	შე	დე	გებს.	მო	ნა	წი	ლე	ე	ბის	უმე	ტე	სო	ბა	აფიქ	სი-
რებს,	რომ	ინ	ფორ	მა	ცია	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ	მი	ი	ღო	სკო	ლის	ქარ-
თუ	ლი	ენის	მას	წავ	ლებ	ლის	გან,	რო	მე	ლი	მე	საგ	ნის	მას	წავ	ლებ	ლის	
ან	სკო	ლის	დი	რექ	ტო	რის	გან.	თუ	რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	კვლე	ვის	შე	დე-
გე	ბის	მი	ხედ	ვით,	ინ	ფორ	მა	ცი	ის	მე	ო	რე	წყა	რო	ინ	ტერ	ნე	ტი	ა,	ფო	კუს	-
ჯგუ	ფებ	ში	ინ	ფორ	მა	ცი	ის	წყა	როდ	მე	ტად	და	სა	ხელ	და	ის	მე	გო	ბა	რი/	
ნაც	ნო	ბი,	ვი	საც	უკ	ვე	ჰქონ	და	პროგ	რა	მა	ში	მო	ნა	წი	ლე	ო	ბის	გა	მოც-
დი	ლე	ბა.	იყო	ამ	პროგ	რა	მის	სტუ	დენ	ტი,	ან	კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ	ლი.	
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“მე	ქარ	თუ	ლის	მას	წავ	ლე	ბელ	მა	მით	ხრა	ამის	შე	სა	ხებ,	თუმ-
ცა,	რომ	ჩა	ვა	ბა	რე	მხო	ლოდ	სა	ხე	ლი	ვი	ცო	დი,	მე	ტი	არა	ფე-
რი.	 ასე	ვე	 ვი	ცო	დი,	რომ	 4+1	 პროგ	რა	მა	 ყვე	ლა	ზე	 კარ	გი	
ილი	ა	უ	ნი	ში	იყო.”
“მეც	მყავ	და	მე	გობ	რე	ბი,	რომ	ლე	ბიც	სწავ	ლობ	დნენ	ამ	პროგ-
რა	მით.	უფ	რო	მე	ტი	ინ	ტერ	ნე	ტის	სა	შუ	ა	ლე	ბით	გა	ვი	გე,	ბევ	რი	
სა	ი	ტი	არ	სე	ბობს.	წა	ვი	კით	ხე,	და	მა	ინ	ტე	რე	სა	და	ჩა	ვა	ბა	რე”
“მე	მა	ღა	ლი	კურ	სის	სტუ	დენ	ტებ	მა	მით	ხრეს	ამის	შე	სა	ხებ,	
ასე	ვე	ჩე	მი	კლა	სე	ლე	ბის	უმ	რავ	ლე	სო	ბა	აქ	მო	ვი	და.”
“მე	არ	ვი	ცო	დი	ამ	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ,	უბ	რა	ლოდ,	ქარ	თუ-
ლი	ენა	სა	ხელ	მწი	ფო	ენაა	და	აუ	ცი	ლე	ბე	ლია	ვის	წავ	ლოთ	
ქარ	თუ	ლი.	მე	და	მეხ	მა	რა	ვა	ლან	ტო	რი”
„ჩვენ	თან	არის	ამ	პროგ	რა	მით	ჩა	მო	სუ	ლი	მას	წავ	ლე	ბე	ლი	
ქარ	თვე	ლი	 ნა	ტო	 კა	პა	ნა	ძე,	 მის	გან	 გა	ვი	გე,	რომ	 ეთ	ნი	კურ	
უმ	ცი	რე	სო	ბებს	 შე	უძ	ლი	ათ	 ჩა	ა	ბა	რონ	 სა	ხელ	მწი	ფო	 უნი	ვე-
რის	ტეტ	ში	 გა	ი	ა	რონ	 ერთ	 წლი	ა	ნი	 მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	 კურ	სი	
და	შემ	დეგ	შე	უძ	ლი	ათ	უპ	რობ	ლე	მოდ	ჩა	ა	ბა	რონ	ბა	კა	ლავ-
რი	ატ	ში	და	შემ	დეგ	მი	სი	დახ	მა	რე	ბით	დავ	რე	გის	ტრირ	დი	ამ	
პროგ	რა	მა	ში“

1-5-მდე	 აღ	მა	ვალ	 შკა	ლა	ზე,	 რეს	პონ	დენ	ტებ	მა	 პროგ	რა	მის	 შე-
სა	ხებ	სა	კუ	თა	რი	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბის	ხა	რის	ხი	2,5	ქუ	ლით	შე	ა-
ფა	სეს.	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბის	ხა	რის	ხის	სა	შუ	ა	ლო	მაჩ	ვე	ნებ	ლე	ბი,	
ოდ	ნავ	გან	სხვა	ვე	ბა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	მი	ხედ	ვით,	თუმ	ცა,	გან	სხვა-
ვე	ბა	სტა	ტის	ტი	კუ	რად	მნიშ	ვნე	ლო	ვა	ნი	არ	არის.
დი	აგ	რა	მა	ზე	წარ	მოდ	გე	ნი	ლია	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბის	თვით	შე	ფა-
სე	ბის	პრო	ცენ	ტუ	ლი	გა	ნა	წი	ლე	ბა,	რო	მე	ლიც	თვალ	სა	ჩი	ნოდ	წარ-
მო	ად	გენს	თვით	შე	ფა	სე	ბის	ქუ	ლას.გა	ნათ	ლე	ბის	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო-
ლი	ტი	კით	მი	ღე	ბის	შე	საძ	ლებ	ლო	ბის	შე	სა	ხებ	სა	კუ	თა	რი	ინ	ფორ-
მი	რე	ბუ	ლო	ბის	 ხა	რის	ხის	 გარ	და,	 რეს	პონ	დენ	ტე	ბი	 აფა	სებ	დნენ	
მათ	თემ	ში	მცხოვ	რე	ბი	სხვა	აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბის	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო-
ბის	ხა	რისხს	ამა	ვე	სა	კით	ხის	მი	მართ.	ამ	შემ	თხვე	ვა	ში	ინ	ფორ	მი-
რე	ბუ	ლო	ბის	ხა	რის	ხი	უფ	რო	და	ბა	ლი,	2.2	ქუ	ლით	შე	ფას	და.
ანა	ლო	გი	უ	რი	პა	სუ	ხე	ბი	და	ფიქ	სირ	და	ფო	კუს	-ჯგუ	ფებ	ზეც.	მო	ნა	წი-
ლე	თა	მი	ერ	გა	მო	ით	ქვა	მო	საზ	რე	ბა,	რომ	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ	ცი	რე	სო	ბე-
ბით	და	სახ	ლე	ბულ	რე	გი	ო	ნებ	ში,	ზო	გა	დად,	და	ბა	ლია	ინ	ფორ	მი-
რე	ბუ	ლო	ბა	გა	ნათ	ლე	ბის	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კით	მი	ღე	ბის	

დი	აგ	რა	მა	10.	გა	ნათ	ლე	ბის	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კით	მი	ღე	ბის	
შე	საძ	ლებ	ლო	ბის	შე	სა	ხებ	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბის	ხა	რის	ხის	შე	ფა	სე	ბა

შე	საძ	ლებ	ლო	ბის	შე	სა	ხებ.	იმ	სკო	ლებ	ში,	სა	დაც	არ	ჰყავთ	ქარ	თუ-
ლი	ენის	„კარ	გი“	მას	წავ	ლე	ბე	ლი,	მონ	დო	მე	ბუ	ლი	დი	რექ	ტო	რი,	
სა	დაც	არ	ცხოვ	რო	ბენ	ამ	პროგ	რა	მით	მო	სარ	გებ	ლე	სტუ	დენ	ტე	ბი,	
პრაქ	ტი	კუ	ლად	არ	იცი	ან	ამ	შე	საძ	ლებ	ლო	ბის	შე	სა	ხებ.	

„ა	რის	სოფ	ლე	ბი,	სა	დაც	სა	ერ	თოდ	არ	იცი	ან	ამის	შე	სა	ხებ.	
ნი	ნოწ	მინ	და	ში	 არის	 სოფ	ლე	ბი,	 სა	დაც	 ამ	1+4	 პროგ	რა	მის	
შე	სა	ხებ	იცი	ან,	თუმ	ცა	ჰგო	ნი	ათ,	რომ	ეს	მხო	ლოდ	ჯა	ვა	ხიშ	ვი-
ლის	უნი	ვერ	სი	ტეტ	შია	და	არ	შე	უძ	ლი	ათ	სხვა	გან	ჩა	ბა	რე	ბა.“

ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	 მო	ნა	წი	ლე	ებ	მა	 აღ	ნიშ	ნეს,	 რომ	 არა	ინ	ფორ	მი-
რე	ბუ	ლო	ბის	ერ	თ-ერ	თი	მი	ზე	ზი	ისიც	არის,	რომ	ეთ	ნი	კუ	რი	უმ-
ცი	რე	სო	ბე	ბი	 არ	 უყუ	რე	ბენ	 ქარ	თულ	 არ	ხებს	 და,	 შე	სა	ბა	მი	სად,	
არ	აქვთ	ინ	ფორ	მა	ცი	ა.	ანუ	მხო	ლოდ	რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	კვლე	ვის	
შე	დე	გებ	ზე	დაყ	რდნო	ბით	ცალ	სა	ხად	ვერ	ვიტ	ყვით,	რომ	გა	ნათ-
ლე	ბის	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კით	მი	ღე	ბის	შე	საძ	ლებ	ლო	ბის	შე-
სა	ხებ	 ტე	ლე	ვი	ზი	ით	 ინ	ფორ	მა	ცია	 არ	 ვრცელ	დე	ბა	 მი	უ	ხე	და	ვად	
იმი	სა,	 რომ	 ინ	ფორ	მა	ცი	ის	 წყა	რო	ე	ბის	 ჩა	მო	ნათ	ვალ	ში	 ტე	ლე-
ვი	ზი	ა,	ბო	ლო	დან	მე	ხუ	თე	ად	გილს	იკა	ვებს,	ფო	კუს	-ჯგუფ	ზე	გა-
მოთ	ქმუ	ლი	მო	საზ	რე	ბე	ბი	მი	ხედ	ვით,	ად	გი	ლობ	რი	ვი	მო	სახ	ლე-
ო	ბა	უბ	რა	ლოდ	არ	უყუ	რებს	ქარ	თულ	სა	ტე	ლე	ვი	ზიო	არ	ხებს	და	
შე	სა	ბა	მი	სად	 ინ	ფორ	მა	ცი	ას	 ამ	 სა	კით	ხის	 შე	სა	ხე	ბაც	 ვერ	 მო	ის-
მენ	და	ან	/და	ნა	ხავ	და.	

„ტე	ლე	ვი	ზი	ას	უფ	რო	თურ	ქულ	და	რუ	სულ	არ	ხებს	უყუ	რე	ბენ,	
ად	რე	უფ	რო	უყუ	რებ	დნენ	ქარ	თულ	არ	ხებს	და	სე	რი	ა	ლებს,	
ახ	ლა	რაც	უკ	ვე	არის	შე	საძ	ლებ	ლო	ბა	უყუ	რონ	თურ	ქულ	არ-
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ხებს,	თით	ქმის	აღა	რა	ვინ	რთავს	ტე	ლე	ვი	ზორს	ქარ	თულ	გა-
და	ცე	მებ	ზე“

თუმ	ცა	 ყვე	ლა	ფო	კუს	-ჯგუფ	ზე	გა	მო	ით	ქვა	 მო	საზ	რე	ბა	 იმის	 შე	სა-
ხებ,	რომ	წი	ნა	წლებ	თან	შე	და	რე	ბით	ახ	ლა	ბევ	რად	მეტ	მა	ახალ-
გაზ	რდამ	იცის	ამ	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ.

„მე	ნი	ნოწ	მინ	დი	დან	ვარ	და	ჩე	მი	სოფ	ლი	დან	პირ	ვე	ლი	ვი-
ყა	ვი,	 ვინც	ჩა	ა	ბა	რა	ილი	ა	ში.	დღეს	მა	ინც	ბევ	რმა	არ	იცის	
ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	შე	სა	ხებ,	ინ	ფორ	მა	ცი-
ის	ნაკ	ლე	ბო	ბა	მა	ინც	არის.“
„თუ	თბი	ლის	ში	5	წლის	წინ	10-დან	ორი	ბავ	შვი	სწავ	ლობ	და	
დღეს	10-დან	5	თბი	ლის	ში	სწავ	ლობს	ხო	ლო	5	ერე	ვან	ში“
„ჩვენ	თან	ად	რე	აზერ	ბა	ი	ჯან	ში	მი	დი	ოდ	ნენ	სას	წავ	ლებ	ლად,	
მაგ	რამ	ეხ	ლა	ყვე	ლა	თბი	ლის	ში	მო	დის“
„თუმ	ცა,	მე	რომ	ვა	ბა	რებ	დი,	უფ	რო	ბევ	რი	ბავ	შვი	მი	დი	ო	და	
სომ	ხეთ	ში,	ვიდ	რე	ახ	ლა.	რად	გან	ახ	ლა	უფ	რო	პო	პუ	ლა	რუ-
ლი	გახ	და,	რომ	აქ	ვის	წავ	ლოთ	და	აქ	ვნა	ხოთ	ჩვე	ნი	გზა“

პრო	ფე	სი	უ	ლი	ორი	ენ	ტა	ცია
კვლე	ვა	 მიზ	ნად	 ისა	ხავ	და	 დაგ	ვედ	გი	ნა,	 რა	ტომ	 აირ	ჩი	ეს	 რეს-
პონ	დენ	ტებ	მა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი,	სა	დაც	სწავ	ლო	ბენ.	რო	გორც	ცნო-
ბი	ლი	ა,	 კონ	კუ	რენ	ცია	 და	ბა	ლია	 რე	გი	ო	ნის	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	ში	
თბი	ლი	სის	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	თან	 შე	და	რე	ბით,	 მი	უ	ხე	და	ვად	 იმი	სა,	
რომ	 მა	გა	ლი	თად	 სამ	ცხე-	ჯა	ვა	ხე	თის	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 ჩა	ბა	რე	ბის	
შემ	თხვე	ვა	ში,	 სტუ	დენ	ტებს	 სამ	ცხე-	ჯა	ვა	ხე	თი	დან,	 ნაკ	ლე	ბი	 ხარ-
ჯი	 ექ	ნე	ბათ.	ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	 ის	 მო	ნა	წი	ლე	ე	ბი,	რომ	ლე	ბიც	 სწავ-
ლობ	დნენ	ილი	ა	უ	ნი-	სა	და	თსუ-	ში,	სა	კუ	თა	რი	გა	დაწ	ყვე	ტი	ლე	ბის	
მო	ტი	ვა	ტო	რად	დე	და	ქა	ლაქ	ში	გა	ნათ	ლე	ბის	მი	ღე	ბა	სა	და	ამ	კონ-
კრე	ტულ	უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	ში	სწავ	ლე	ბის	მა	ღალ	ხა	რისხს	ასა	ხე	ლე-
ბენ.	 ახალ	ცი	ხის	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 კი	 ძი	რი	თა	დად	 საც	ხოვ	რე	ბელ-
თან	სი	ახ	ლო	ვეს.	
რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	კვლე	ვი	და	ნაც	ნათ	ლად	ჩანს,	რომ	გა	დაწ	ყვე-
ტი	ლე	ბის	 მო	ტი	ვა	ტო	რად	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 სწავ	ლე	ბის	 ხა	რის	ხი	
და	 პრეს	ტი	ჟუ	ლო	ბა,	 ორი	ვე	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 გა	მო	კით	ხულ	მა	
ჯგუფ	მა	 და	ახ	ლო	ე	ბით	 თა	ნაბ	რად	 და	ა	სა	ხე	ლა.	 მო	ნა	ცე	მებ	ზე	
დაყ	რდნო	ბით	 შეგ	ვიძ	ლია	 ვი	ვა	რა	უ	დოთ,	რომ	 ილი	ას	 სა	ხელ-
მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	სტუ	დენ	ტე	ბი	მე	ტად	ცდი	ლო	ბენ	ინ	ფორ-
მა	ცია	გა	ავ	რცე	ლონ	სა	კუ	თარ	თემ	ში	და	ძი	რი	თა	დი	სა	ინ	ფორ-

მა	ციო	 მე	სი	ჯი	 ქარ	თუ	ლი	 ენის	 ხა	რის	ხი	ა	ნი	 სწავ	ლე	ბის	 უზ	რუნ-
ველ	ყო	ფა	ა.

დი	აგ	რა	მა	11.	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	არ	ჩე	ვის	მო	ტი	ვა	ცია

ფო	კუს	ჯგუფ	ზე	გა	მოთ	ქმუ	ლი	მო	საზ	რე	ბე	ბის	მი	ხედ	ვით,	ბუ	ნებ	რი-
ვად	იკ	ვე	თე	ბა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	მი	მართ	სტუ	დენ	ტე	ბის	ლო	ი	ა	ლო-
ბა.	 რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	 კვლე	ვის	 შე	დე	გე	ბი	 გა	ი	მე	ო	რა	 თვი	სებ	რი	ვი	
კვლე	ვის	შე	დე	გებ	მა.	
თსუ-ს	სტუ	დენ	ტებ	მა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	არ	ჩე	ვა	ნის	ძი	რი	თად	მო	ტი-
ვა	ტო	რად	 და	ა	სა	ხე	ლეს	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	 პრეს	ტი	ჟუ	ლო	ბა,	 მი	სი	
პირ	ვე	ლო	ბა;	ის,	რომ	ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლი	„ნამ	დვი	ლი	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	ა“;	
ასე	ვე	აღ	ნიშ	ნეს,	რომ	მა	თი	მშობ	ლე	ბის	თვი	საც	თსუ	ასო	ცირ	დე	ბა	
ცოდ	ნის	მა	ღალ	ხა	რის	ხთან	და	ა.შ.	თუმ	ცა	ის	გან	სხვა	ვე	ბა,	რაც	
წარ	მოდ	გე	ნი	ლია	დი	აგ	რა	მა	ზე	#5,	თსუ-ს	ჯგუფ	შიც	გა	მო	იკ	ვე	თა.	
მა	თი	მსჯე	ლო	ბა	შე	ი	ცავ	და	იმ	ში	ნა	არს	რომ:	„ჩვენ	გვქონ	და	ინ-
ფორ	მა	ცია	 ილი	ას	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	 შე	სა	ხე	ბაც,	 ვი	ცო	დით	 რომ	
ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მა	უფ	რო	უკე	თე	სიც	არის	ვიდ	რე	ჩვენ	თან,	
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მაგ	რამ	შემ	დეგ	სწავ	ლა	თსუ-	ში	სჯო	ბია	და	თსუ-ს	დიპ	ლომს	მე	ტი	
ძა	ლა	აქვს“
რო	დე	საც	ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	სტუ	დენ	ტე	ბი	უნი-
ვერ	სი	ტე	ტის	არ	ჩე	ვის	სა	კუ	თარ	მო	ტი	ვა	ცი	ა	ზე	სა	უბ	რობ	დნენ,	მრა-
ვალ	ჯერ	ახ	სე	ნეს	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	ეფექ	ტუ	რო	ბა.	მათ	
მო	იყ	ვა	ნეს	მა	გა	ლი	თე	ბი,	რომ	ილი	ა	უ	ნის	სტუ	დენ	ტებ	მა,	რომ	ლებ-
მაც	სა	ერ	თოდ	არ	იცოდ	ნენ	ენა,	კარ	გად	დაძ	ლი	ეს	პროგ	რა	მა	და	
მა	თაც	ჰქონ	დათ	იმე	დი,	რომ	„ე	ნას	გა	ა	უმ	ჯო	ბე	სებ	დნენ.“	ილი	ა	უ-
ნის	მო	ნა	წი	ლე	სტუ	დენ	ტე	ბი	თვლი	ან,	რომ	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ-
რა	მა	უკე	თე	სი	აქვთ	და	მა	თი	უნა	რე	ბი	ენა	ში	ბევ	რად	უკე	თე	სი	იქ-
ნე	ბა,	 ვიდ	რე	 იმ	 შემ	თხვე	ვა	ში	თუ	 ჩა	ა	ბა	რებ	დნენ	 სხვა	 უნი	ვერ	სი-
ტეტ	ში.
რო	დე	საც	 ვე	სა	უბ	რეთ	 რე	გი	ო	ნის	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	 არ	ჩე	ვა	ნის	
შე	საძ	ლებ	ლო	ბა	ზე,	 თბი	ლი	სის	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	 სტუ	დენ	ტებ	მა,	
ცალ	სა	ხად	აღ	ნიშ	ნეს,	რომ	სწავ	ლა	თბი	ლის	ში	უკე	თე	სი	ხა	რის	ხი-
საა	და	შემ	დგო	მი	და	საქ	მე	ბის	შან	სიც	მე	ტი	აქვთ,	ვიდ	რე	რე	გი	ო-
ნის	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	დამ	თავ	რე	ბის	შემ	თხვე	ვა	ში.
რეს	პონ	დენ	ტთა	 უმე	ტე	სო	ბა	 პრო	ფე	სი	ას	 სა	კუ	თა	რი	 გა	დაწ	ყვე	ტი-
ლე	ბით	ირ	ჩევს	და	კით	ხვა	ზე	„რა	ტომ	აირ	ჩი	ეთ	თქვე	ნი	პრო	ფე-
სი	ა?“	გვპა	სუ	ხობს,	რომ	არ	ჩე	ულ	პრო	ფე	სი	ა	ზე	ბავ	შვო	ბი	დან	ოც-
ნე	ბობ	და.	მე	ო	რე	ად	გი	ლა	საა	და	საქ	მე	ბის	პერ	სპექ	ტი	ვა	და	პრო-
ფე	სი	ის	პრეს	ტი	ჟუ	ლო	ბა.5	

დი	აგ	რა	მა	12.	პრო	ფე	სი	ის	არ	ჩე	ვა	ნის	მო	ტი	ვა	ცია

5	 კვლევა	არ	ითვალისწინებდა	კონკრეტული	პროფესიის	იდენტიფიკაციას,	
რადგან	შერჩევის	მოცულობა	არ	მოგვცემდა	საშუალებას	დაგვეთვალა	
მონაცემები	პროფესიის	ჭრილში.

რო	გორც	ილი	ა	უ	ნის,	ასე	ვე	თსუ-ს	სტუ	დენ	ტე	ბის	პა	სუ	ხე	ბი	აღ	ნიშ-
ნულ	კით	ხვა	ზე	და	ახ	ლო	ე	ბით	ერ	თნა	ი	რი	ა.	 ჯგუ	ფებს	 შო	რის	 გან-
სხვა	ვე	ბა	არ	არის	სტა	ტის	ტი	კუ	რად	მნიშ	ვნე	ლო	ვა	ნი,	ამი	ტომ	არ	
წარ	მო	ვად	გი	ნეთ	მო	ნა	ცე	მე	ბი	ცალ	-ცალ	კე.
ფო	კუს	-ჯგუ	ფე	ბის	 მო	ნა	ცე	მე	ბი	 რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	 კვლე	ვის	 იდენ-
ტუ	რი	ა.	 მო	ნა	წი	ლე	თა	 უმე	ტე	სო	ბა	 ამ	ბობს,	 რომ	 მას	 პრო	ფე	სია	
ბავ	შვო	ბი	დან	 აქვს	 არ	ჩე	უ	ლი.	 თსუ-	ში	 ჩა	ტა	რე	ბულ	ფო	კუს	-ჯგუფ-
ზე	უფ	რო	მე	ტად	და	სა	ხელ	და	პრო	ფე	სი	ის	 არ	ჩე	ვის	მო	ტი	ვა	ცი	ად	
და	საქ	მე	ბის	შე	საძ	ლებ	ლო	ბე	ბი,	გან	სა	კუთ	რე	ბით	იმ	მო	ნა	წი	ლე	თა	
პა	სუ	ხებ	ში,	 რო	მე	ლიც	 მულ	ტი	ლინ	გვუ	რი	 სწავ	ლე	ბის	 პროგ	რა	მის	
სტუ	დენ	ტე	ბი	იყ	ვნენ.	ისი	ნი	დარ	წმუ	ნე	ბუ	ლი	არი	ან,	რომ	უნი	ვერ-
სი	ტე	ტის	დას	რუ	ლე	ბის	მე	რე	სა	მუ	შაო	ად	გი	ლი	სკო	ლებ	ში	გა	რან-
ტი	რე	ბუ	ლი	აქვთ.	

„ჩვენ	 გვე	ლო	დე	ბი	ან	 ჩვე	ნი	 სოფ	ლის	 სკო	ლე	ბი,	 რომ	 ჩა-
ვალთ	და	და	ვიწ	ყებს	იქ	მუ	შა	ო	ბას,	ად	გი	ლი	გამ	ზა	დე	ბუ	ლი	
გვაქვს“

მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	 კურ	სის	 სტუ	დენ	ტე	ბი	 უფ	რო	 დარ	წმუ	ნე	ბუ	ლე	ბი	
არი	ან	 პრო	ფე	სი	ის	 არ	ჩე	ვა	ნის	 სის	წო	რე	ში,	 ვიდ	რე	 ბა	კა	ლავ	რი	ა-
ტის	სტუ	დენ	ტე	ბი.	რა	საც	იმით	ხსნი	ან,	რომ	ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ში	უკ-
ვე	უშუ	ა	ლო	შე	ხე	ბა	აქვთ	პრო	ფე	სი	ას	თან,	მე	ტი	ინ	ფორ	მა	ცია	აქვთ	
სა	მო	მავ	ლო	 და	საქ	მე	ბის	 შე	საძ	ლებ	ლო	ბე	ბის	 შე	სა	ხებ.	 თუმ	ცა,	
კით	ხვა	ზე,	გეგ	მა	ვენ	თუ	არა	პრო	ფე	სი	ის	შეც	ვლას,	ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	
არც	ერ	თი	მო	ნა	წი	ლემ	არ	უპა	სუ	ხა,	რომ	გეგ	მავს.	აღ	სა	ნიშ	ნა	ვი	ა,	
რომ	 ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	 მო	ნა	წი	ლე	ე	ბი	 სა	მო	მავ	ლო	 და	საქ	მე	ბას	 არ	
უკავ	ში	რე	ბენ	 ად	გი	ლობ	რივ	თვით	მმარ	თვე	ლო	ბას,	 მა	თი	 აზ	რით,	
მე	ტი	შან	სი	აქვთ	ბან	კში,	სკო	ლა	ში,	ად	გი	ლობ	რივ	ბიზ	ნეს	ში,	სა	ა-
ვად	მყო	ფო	ში,	პო	ლი	ცი	ა	ში	და	იწ	ყონ	მუ	შა	ო	ბა,	ვიდ	რე	ად	გი	ლობ-
რივ	თვით	მმარ	თვე	ლო	ბა	ში.
ზო	გა	დად,	ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	მო	ნა	წი	ლე	ე	ბი,	რო	გორც	ბა	კა	ლავ	რი	ა-
ტის,	ასე	ვე	მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	ჯგუ	ფე	ბი	დან,	თვლი	ან,	რომ	ქარ	თუ-
ლი	ენის	პროგ	რა	მა	რომ	არა,	გა	უ	ჭირ	დე	ბო	დათ	ადაპ	ტა	ცია	სა	უ-
ნი	ვერ	სი	ტე	ტო	სივ	რცე	ში.	მათ	თვის	აუ	ცი	ლე	ბე	ლია	ის	სერ	ვი	სი	და	
დახ	მა	რე	ბა,	რა	საც	 ქარ	თუ	ლი	ენის	 პროგ	რა	მის	ლექ	ტო	რე	ბი	და	
მე	ნეჯ	მენ	ტი	აწ	ვდის.
რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	 კვლე	ვის	 ფარ	გლებ	ში,	 რეს	პონ	დენ	ტებს	 სა	შუ	ა-
ლე	ბა	ჰქონ	დათ	პროგ	რა	მა	შე	ე	ფა	სე	ბი	ნათ	რამ	დე	ნი	მე	კომ	პო	ნენ-
ტის	მი	ხედ	ვით.	სა	ერ	თო	ჯამ	ში,	1-დან	5-მდე	აღ	მა	ვალ	სკა	ლა	ზე	
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ყვე	ლა	 კომ	პო	ნენ	ტის	 გა	სა	შუ	ა	ლო	ე	ბუ	ლი	 ქუ	ლა	 3.8-ი	ა.	 სა	ერ	თო	
ქუ	ლა,	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	 მი	ხედ	ვით	 არ	 გან	სხვავ	დე	ბა	 ერ	თმა	ნე-
თის	გან,	თუმ	ცა,	ცალ	კე	უ	ლი	კომ	პო	ნენ	ტის	მი	ხედ	ვით,	გან	სხვა	ვე-
ბე	ბი	სტა	ტის	ტი	კუ	რად	მნიშ	ვნე	ლო	ვა	ნი	ა.	

დი	აგ	რა	მა	13.	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მის	
შე	ფა	სე	ბა

რო	გორც	დი	აგ	რა	მი	დან	ჩანს,	ყვე	ლა	ზე	მა	ღა	ლი	შე	ფა	სე	ბა	მი	ი	ღო	
სას	წავ	ლო	პროგ	რა	მამ	(4.1	ქუ	ლა),	ლექ	ტო	რე	ბის	და	მო	კი	დე	ბუ-
ლე	ბამ	სტუ	დენ	ტე	ბის	მი	მართ	(4.2	ქუ	ლა)	და	ლექ	ტო	რე	ბის	კვა-
ლი	ფი	კა	ცი	ამ	(4.2	ქუ	ლა).	მთლი	ა	ნო	ბა	ში	შე	იძ	ლე	ბა	ით	ქვას,	რომ	
სა	შუ	ა	ლო	ზე	 მა	ღა	ლი	 შე	ფა	სე	ბა	 მი	ი	ღო	 პროგ	რა	მის	 ყვე	ლა	 კომ-
პო	ნენ	ტმა.	თსუ-	სა	და	ილი	ა	უ	ნის	რეს	პონ	დენ	ტთა	პა	სუ	ხებ	ში	გან-
სხვა	ვე	ბა	და	ფიქ	სირ	და	ორი	კომ	პო	ნენ	ტის	შე	ფა	სე	ბი	სას	-	კერ	ძოდ	
კი,	სას	წავ	ლო	მა	სა	ლი	სა	და	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	ად	მი	ნის	ტრა	ცი	ას	თან	
ურ	თი	ერ	თო	ბის	კომ	პო	ნენ	ტში.	
რო	გორც	პა	სუ	ხე	ბი	დან	იკ	ვე	თე	ბა,	რეს	პონ	დენ	ტთა	43.2	%	თვლის,	
რომ	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	გავ	ლის	შემ	დეგ	სტუ	დენტს	შე-
უძ	ლია	 სრულ	ყო	ფი	ლად	 ჩა	ერ	თოს	 სტუ	დენ	ტურ	 ცხოვ	რე	ბა	ში	 და	
სრულ	ფა	სოვ	ნად	 გა	ნაგ	რძოს	 სწავ	ლა	 ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	 სა	ბა	კა-

ლავ	რო	პროგ	რა	მა	ზე.	
დი	აგ	რა	მა	ზე	 მო	ნა	ცე	მე	ბი	 წარ	მო	ვად	გი	ნეთ	 პრო	ცენ	ტუ	ლი	 სა	ხით,	
რაც	 სა	შუ	ა	ლე	ბას	 გვაძ	ლევს	 და	ვი	ნა	ხოთ	 იმ	 რეს	პონ	დენ	ტთა	 წი-
ლი,	რომ	ლე	ბიც	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მას	უარ	ყო	ფით	შე	ფა	სე-
ბას	აძ	ლევს.	ჯამ	ში	ასე	თი	რეს	პონ	დენ	ტე	ბის	პრო	ცენ	ტუ	ლი	მნიშ-
ვნე	ლო	ბა	არ	აღე	მა	ტე	ბა	20%-ს.	თუმ	ცა	გა	სათ	ვა	ლის	წი	ნე	ბე	ლი	ა,	
რომ	 გა	მო	კით	ხულ	თა	 38,6%-თვის	 ქარ	თუ	ლი	 ენის	 პროგ	რა	მა	
ეფექ	ტუ	რია	მხო	ლოდ	მათ	თვის,	ვი	საც	ქარ	თუ	ლი	ენის	სა	ბა	ზი	სო	
ცოდ	ნა	აქვს.	

დი	აგ	რა	მა	14.	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	
პროგ	რა	მის	შე	ფა	სე	ბა

შე	დე	გე	ბი	და	ა	დას	ტუ	რა	ფო	კუს	-ჯგუ	ფებ	ზე	 გა	მოთ	ქმულ	მა	 მო-
საზ	რე	ბებ	მაც.	ფო	კუს	-ჯგუ	ფებ	ზე	კი	დევ	უფ	რო	გახ	სნი	ლად	ისა-
უბ	რეს	იმა	ზე,	რომ	ქარ	თუ	ლი	ენის	სა	ბა	ზი	სო	ცოდ	ნის	გა	რე	შე	
ერ	თწლი	ა	ნი	პროგ	რა	მა	არ	არის	ეფექ	ტუ	რი	ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ში	
სწავ	ლის	დაძ	ლე	ვის	თვის.	ფო	კუს	-ჯგუ	ფებ	ში	მო	ნა	წი	ლე	თა	აზ-
რით,	თუ	ქარ	თულ	ენა	ში	სა	ბა	ზი	სო	ცოდ	ნა	არა	აქვს	აბი	ტუ	რი-
ენტს,	ერ	თი	წე	ლი	არ	არის	საკ	მა	რი	სი	იმი	სათ	ვის,	რომ	სწავ-
ლა	გა	აგ	რძე	ლოს.	არის	შემ	თხვე	ვე	ბი,	რო	დე	საც	ამ	ხარ	ვე	ზის	
გა	მო	სტუ	დენ	ტი	ანე	ბებს	სწავ	ლას	თავს	და	შემ	დეგ	წელს	ხე-
ლახ	ლა	გა	დის	ქარ	თუ	ლი	ენის	კურსს.	აქ	ვე	გა	მო	ით	ქვა	მო	საზ-
რე	ბა	იმის	შე	სა	ხე	ბაც,	რომ	თუ	ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნა	ეთ	ნი	კუ-
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რი	უმ	ცი	რე	სო	ბის	ენა	ზე	სკო	ლა	დამ	თავ	რე	ბულ	მოს	წავ	ლეს	მა-
ღა	ლი	აქვს,	არ	უნ	და	ჰქონ	დეს	შე	საძ	ლებ	ლო	ბა,	ისარ	გებ	ლოს	
ამ	 პროგ	რა	მით.	 ამის	 მი	ზე	ზად	 სა	ხელ	დე	ბა	 ის,	 რომ	 1)	 იგი	
კონ	კუ	რენ	ცი	ას	უწევს	იმ	აბი	ტუ	რი	ენ	ტებს,	რო	მელ	საც	ნამ	დვი-
ლად	სჭირ	დე	ბა	ქარ	თუ	ლი	ენის	კურ	სი	და	2)	ერთ	წელს	კარ-
გავს	სტუ	დენ	ტი	ქარ	თუ	ლი	ენის	მო	სამ	ზა	დე	ბელ	პროგ	რა	მა	ში,	
რო	ცა	შე	უძ	ლია	ჩა	ა	ბა	როს	ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბი	და	გახ	დეს	
სტუ	დენ	ტი.
სა	უ	ბა	რი	შე	ე	ხო	ასე	ვე	სკო	ლა	ში	მი	ღე	ბულ	ზო	გად	გა	ნათ	ლე	ბას.	
ფო	კუს	-ჯგუ	ფე	ბის	 მო	ნა	წი	ლე	თა	 აზ	რით,	 მთა	ვა	რი	 პრობ	ლე	მა	
არა	ქარ	თუ	ლი	ენის	გაძ	ლი	ე	რე	ბუ	ლი	სწავ	ლე	ბის	პრო	ექ	ტის	დი-
ზა	ინ	ში,	არა	მედ	უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	სკო	ლე	ბის	გა	ნათ	ლე	ბის	ხა	რის-
ხში	ა.	 მო	ნა	წი	ლე	თა	 მი	ერ	 გა	მოთ	ქმუ	ლი	 მო	საზ	რე	ბე	ბის	 მი	ხედ-
ვით,	სკო	ლე	ბის	მათ	ვერ	აძ	ლე	ვენ	ცოდ	ნას,	არა	მარ	ტო	სა	ხელ-
მწი	ფო	ენის,	არა	მედ	სხვა	საგ	ნე	ბის	მი	მარ	თუ	ლე	ბი	თაც.	და	ბალ	
დო	ნე	ზე	 ის	წავ	ლე	ბა	 ყვე	ლა	 სა	გა	ნი,	 ქარ	თუ	ლი	 ენა	 კარ	გა	დაც	
რომ	იცო	დეს	აბი	ტუ	რი	ენ	ტმა,	შე	იძ	ლე	ბა	ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბი	
ვერც	ჩა	ა	ბა	როს.
ასე	ვე	და	ის	ვა	სა	კით	ხი	სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	გა	მოც	დის	ჩა	ბა	რე	ბას	თან	
და	კავ	ში	რე	ბით.	სამ	ცხე-	ჯა	ვა	ხე	თის	მო	სახ	ლე	ო	ბა,	სა	უბ	რობს	დი	ა-
ლექ	ტზე,	რო	მე	ლიც	სავ	სე	ბით	გან	სხვავ	დე	ბა	იმ	ენის	გან,	რო	მელ-
ზეც	ისი	ნი	აბა	რე	ბენ	უნა	რე	ბის	გა	მოც	დას.	ამ	პრობ	ლე	მის	მო	საგ-
ვა	რებ	ლად	არ	არის	საკ	მა	რი	სი	ცოდ	ნა,	რო	მელ	საც	იღე	ბენ	სომ-
ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	 სკო	ლის	 მოს	წავ	ლე	ბი	 სკო	ლა	ში	 მშობ	ლი	უ	რი	 ენის	
გაკ	ვე	თი	ლებ	ზე	 და	 ამი	ტო	მაც	 უწევთ	 რე	პე	ტი	ტო	რებ	თან	 მომ	ზა-
დე	ბა	სომ	ხურ	ში.	მა	თი	აზ	რით,	გა	მო	სა	ვა	ლი	იქ	ნე	ბო	და	უნა	რე	ბის	
ტეს	ტის	რუ	სულ	ენა	ზე	ჩა	ბა	რე	ბის	შე	საძ	ლებ	ლო	ბა,	რად	გან	თვლი-
ან,	რომ	რუ	სუ	ლი	ეთ	ნი	კუ	რად	სო	მეხ	მა	აბი	ტუ	რი	ენ	ტებ	მა	უკეთ	იცი-
ან,	ვიდ	რე	მშობ	ლი	უ	რი	(სომ	ხუ	რი)	ენა.	
სა	ერ	თო	ჯამ	ში,	რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	კვლე	ვის	შე	დე	გე	ბის	მი	ხედ	ვით,	
გა	მო	კით	ხულ	თა	 უმე	ტე	სო	ბა	 (>50%)	 თვლის,	 რომ	 ქარ	თუ	ლი	
ენის	 პროგ	რა	მის	 გავ	ლის	 შემ	დეგ	 შე	უძ	ლი	ათ:	 აკა	დე	მი	უ	რი	ლი-
ტე	რა	ტუ	რის	 წა	კით	ხვა	 და	 გა	ა	ნა	ლი	ზე	ბა;	 მათ	 შე	უძ	ლი	ათ	 თა	ვი-
სუფ	ლად	ჩა	ერ	თონ	დის	კუ	სი	ა	ში/	გან	ხილ	ვა	ში	ლექ	ცი	ის	პრო	ცეს	ში,	
კარ	გად	ისა	უბ	რონ,	თა	ვი	სუფ	ლად	წე	რონ.	უმე	ტე	სო	ბას	ქარ	თუ	ლი	
ენის	პროგ	რა	მა	და	ეხ	მა	რა	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პრო	ცეს	ში.	

დი	აგ	რა	მა	15.	ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	პროგ	რა	მის	
შე	დე	გე	ბის	შე	ფა	სე	ბა	სტუ	დენ	ტე	ბის	მი	ერ

რეს	პონ	დენ	ტე	ბი	 აფა	სებ	დნენ	 ქარ	თუ	ლი	 ენის	 ცოდ	ნის	 დო	ნეს.	
რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	 კვლე	ვის	 ფარ	გლებ	ში	 მათ	 ვთხოვ	დით	 ქარ	თუ-
ლი	ენის	ცოდ	ნის	დო	ნე	შე	ე	ფა	სე	ბი	ნათ,	რო	გორც	ამ	პროგ	რა	მა	ში	
მო	ნა	წი	ლე	ო	ბამ	დე,	ასე	ვე	პროგ	რა	მის	გავ	ლის	შემ	დეგ.	დი	აგ	რა-
მა	ზე	 წარ	მოდ	გე	ნი	ლია	 ქარ	თუ	ლი	 ენის	 ცოდ	ნის	 თვით	შე	ფა	სე	ბა,	
სხვა	დას	ხვა	კომ	პო	ნენ	ტის	მი	ხედ	ვით,	5	ბა	ლი	ან	აღ	მა	ვალ	სკა	ლა-
ზე.	რო	გორც	შე	დე	გე	ბი	დან	ჩანს,	რეს	პონ	დენ	ტე	ბი	თვლი	ან,	რომ	
პროგ	რა	მის	გავ	ლე	ნა,	ენის	უნა	რე	ბის	გაძ	ლი	ე	რე	ბა	ზე,	მა	ღა	ლი	ა.	

დი	აგ	რა	მა	16.	ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნის	თვით	შე	ფა	სე	ბა	(5	ქუ	ლი	ან	სკა	ლა	ზე)	
პროგ	რა	მის	დაწ	ყე	ბამ	დე	და	შემ	დეგ
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მთლი	ა	ნო	ბა	ში,	რეს	პონ	დენ	ტთა	66,1%	პა	სუ	ხობს,	რომ	ქარ	თუ	ლი	ენის	
პროგ	რა	მამ	 მა	თი	 მო	ლო	დი	ნე	ბი	 გა	ა	მარ	თლა,	 მხო	ლოდ	 6,8%	 პა	სუ-
ხობს,	რომ	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მამ	არ	გა	უ	მარ	თლა	მო	ლო	დი	ნე	ბი.

დი	აგ	რა	მა	17.	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	მი	მართ	მო	ლო	დი	ნე	ბის	შე	ფა	სე-
ბა

	

რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	კვლე	ვის	შე	დე	გე	ბის	ანა	ლო	გი	უ	რია	ფო	კუს	-ჯგუ-
ფებ	ზე	გა	მოთ	ქმუ	ლი	მო	საზ	რე	ბე	ბიც:

„A1	დო	ნე	ზე	ვი	ყა	ვი	და	არა	ფე	რი	არ	ვი	ცო	დი	რე	ა	ლუ	რად.“
„თუნ	დაც	ვი	ღა	ცამ	სა	უ	ბა	რი	კარ	გად	იცო	დეს,	ეს	არ	ნიშ	ნავს	
რომ	 ქარ	თუ	ლი	 კარ	გად	 იცის.	 მთა	ვა	რია	 გრა	მა	ტი	კა	 იცო-
დეს,	ეს	არის	ენის	კარ	გად	ცოდ	ნა.	ჩვენც	ესე	ვი	ყა	ვით	ქარ-
თუ	ლი	 ვი	ცო	დით,	 მაგ	რამ	 გრა	მა	ტი	კუ	ლად	 ვერ	 ვსა	უბ	რობ-
დით.	უფ	რო	კარ	გად	ვის	წავ	ლეთ	გრა	მა	ტი	კა.“
„მო	სამ	ზა	დე	ბელ	ზე	რომ	ვი	ყა	ვი,	მი	ჭირ	და	მოს	მე	ნა.	რა	ღაც	
ვი	დე	ო	ებს	ვნა	ხუ	ლობ	დით	და	იმის	მი	ხედ	ვით	უნ	და	დაგ	ვე	წე-
რა	რა	ღაც	ტეს	ტე	ბი.	მი	ჭირ	და	გა	გე	ბა.“
„მე	რომ	მო	ვე	დი,	მხო	ლოდ	გა	მარ	ჯო	ბა	ვი	ცო	დი,	მე	ტი	არა-
ფე	რი.	 თა	ვი	დან	 ვა	პი	რებ	დი	 სომ	ხეთ	ში	 სწავ	ლას,	 ამი	ტომ	
ქარ	თულ	ენას	დიდ	ყუ	რად	ღე	ბას	არ	ვაქ	ცევ	დი.	ბო	ლო	წელს	
გა	დავ	წყვი	ტე,	რომ	აქ	უნ	და	ჩა	მე	ბა	რე	ბი	ნა.	ასე	ვე	გა	ვი	გე	ილი-
ა	უ	ნის	შე	სა	ხებ,	რომ	აქაც	არის	1+4	პროგ	რა	მა	და	ძა	ლი	ან	
კარ	გად	ას	წავ	ლი	ან.	თა	ვი	დან	მი	ჭირ	და	სა	უ	ბა	რიც,	მოს	მე	ნაც,	
წა	კით	ხვაც	და	ზო	გა	დად	ყვე	ლა	ფე	რი.	ახ	ლა	არც	ისე...“

რეს	პონ	დენ	ტთა	თით	ქმის	მე	სა	მე	დი	თვლის,	რომ	60	კრე	დი	ტის	
აღე	ბა,	 რო	მე	ლიც	 აუ	ცი	ლე	ბე	ლია	 ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ში	 სწავ	ლის	 გა-
საგ	რძე	ლებ	ლად	რთუ	ლი,	ან	ძა	ლი	ან	რთუ	ლი	ა.	გა	მო	კით	ხულ	თა	
მხო	ლოდ	21,7%-სთვის	არის	მარ	ტი	ვი.
გან	სხვა	ვე	ბა	ჯგუ	ფებ	ში	მნიშ	ვნე	ლო	ვა	ნი	ა.	 ილი	ა	უ	ნის	სტუ	დენ	ტე	ბი	
უფ	რო	მე	ტად	თვლი	ან,	რომ	60	კრე	დი	ტის	მი	ღე	ბა	ბა	კა	ლავ	რი-
ატ	ზე	 გა	და	სას	ვლე	ლად	 უფ	რო	რთუ	ლი	ა,	 ვიდ	რე	თსუ-ს	 სტუ	დენ-
ტე	ბი.	სა	ერ	თო	ჯამ	ში,	ილი	ა	უ	ნის	სტუ	დენ	ტე	ბის	45,1%	აფა	სებს	წი-
ნა	სა	ბა	კა	ლავ	რო	ქარ	თუ	ლი	 ენის	 პროგ	რა	მას,	რო	გორც	 ძა	ლი	ან	
რთულ	სა	და	რთულს,	ხო	ლო	იგი	ვე	შე	ფა	სე	ბა	თსუ-ს	სტუ	დენ	ტე	ბის	
მხო	ლოდ	18,6%-მა	და	ა	ფიქ	სი	რა.	

დი	აგ	რა	მა	18	რამ	დე	ნად	მარ	ტი	ვია	ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ში	სწავ	ლის	
გა	საგ	რძე	ლებ	ლად	სა	ჭი	რო	კრე	დი	ტე	ბის	დაგ	რო	ვე	ბა,	სტუ	დენ	ტე	ბის	შე	ფა-

სე	ბე	ბი	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	მი	ხედ	ვით

60	კრე	დი	ტის	მი	ღე	ბის	სირ	თუ	ლის	შე	ფა	სე	ბის	რა	ო	დე	ნობ	რივ	მო-
ნა	ცე	მებს	 იმე	ო	რებს	 თვი	სებ	რი	ვი	 კვლე	ვის	 შე	დე	გე	ბიც.	 ილი	ა	უ	ნის	
სტუ	დენ	ტე	ბის	და	მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	ჯგუ	ფის	აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბის	აზ	რით,	
სწავ	ლა	 რთუ	ლია	 და	 მათ	 დი	დი	 ძა	ლის	ხმე	ვა	 უწევთ	 პროგ	რა	მის	
და	საძ	ლე	ვად.	 თსუ-	ში	 ჩა	ტა	რე	ბუ	ლი	 ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	 მო	ნა	წი	ლე	თა	
პა	სუ	ხე	ბის	 მი	ხედ	ვით	 კი,	 60	 კრე	დი	ტის	 მი	ღე	ბა	 არ	 არის	 ძა	ლი	ან	
რთუ	ლი,	მაგ	რამ	რთუ	ლია	შემ	დგომ	სწავ	ლა	ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ზე.
რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	 კვლე	ვის	 ერ	თ-ერთ	 ამო	ცა	ნას	 წარ	მო	ად	გენ	და,	
სტუ	დენ	ტე	ბი	სა	 და	 ქარ	თუ	ლი	 ენის	 პროგ	რა	მით	 მო	სარ	გებ	ლე	
აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბის,	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	 ხა	რის	ხის	 შეს	წავ	ლა.	 ამ	 მიზ	ნით	
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რეს	პონ	დენ	ტებს	ვე	კით	ხე	ბო	დით,	ჩარ	თუ	ლი	იყ	ვნენ	თუ	არა	რა	ი-
მე	სა	ხის	სა	ინ	ტეგ	რა	ციო	პროგ	რა	მა	ში	და	რა	გავ	ლე	ნა	იქო	ნია	ამ	
პროგ	რა	მამ.
რო	გორც	კვლე	ვამ	აჩ	ვე	ნა,	გა	მო	კით	ხულ	თა	39,5%	ჩარ	თუ	ლი	იყო	
ახალ	გაზ	რდო	ბის	ცენ	ტრის	„PITA”-ს	საქ	მი	ა	ნო	ბა	ში,	15,7%	-	ტუ	ტო-
რე	ბის	 სკო	ლის	ფარ	გლებ	ში	 გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბულ	ღო	ნის	ძი	ე	ბებ	ში,	
ხო	ლო	23,8%-ს	არ	აქვს	ინ	ფორ	მა	ცია	ასე	თი	აქ	ტი	ვო	ბის	შე	სა	ხებ.

დი	აგ	რა	მა	19.	ინ	ტეგ	რა	ცი	ულ	პროგ	რა	მებ	ში	მო	ნა	წი	ლე	ო	ბა

გან	სხვა	ვე	ბუ	ლი	პა	სუ	ხე	ბი	გვაქვს	უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	მი	ხედ	ვით,	ილი-
ა	უ	ნის	სტუ	დენ	ტე	ბი	მე	ტად	არი	ან	ჩარ	თუ	ლე	ბი	(47,5%)	სა	ინ	ტეგ	რა-
ციო	 პროგ	რა	მებ	ში	და	თსუ-ს	 სტუ	დენ	ტე	ბის	 მე	ტი	 ნა	წი	ლია	 არა	ინ-
ფორ	მი	რე	ბუ	ლი	ასე	თი	პროგ	რა	მე	ბის	არ	სე	ბო	ბის	შე	სა	ხებ	(32,4%).	

დი	აგ	რა	მა	20.	ინ	ტეგ	რა	ცი	ულ	პროგ	რა	მებ	ში	მო	ნა	წი	ლე	ო	ბა	
უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	მი	ხედ	ვით

მათ	შო	რი	საც,	ვინც	ჩარ	თუ	ლია	რა	მე	სა	ხის	ინ	ტეგ	რა	ცი	ულ	პროგ-
რა	მა	ში,	ყვე	ლა	ზე	ხში	რად	ასა	ხე	ლე	ბენ,	რომ	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ-
რა	მა	ში	ჩარ	თვის	შე	დე	გად	მე	ტი	მე	გო	ბა	რი	ჰყავთ	სხვა	ეთ	ნი	კუ	რი	
და	რე	ლი	გი	უ	რი	ჯგუ	ფე	ბი	დან,	რომ	გა	ი	ზარ	და	მა	თი	ცოდ	ნა	ქარ-
თულ	ენა	ში	და	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მა	ში	ჩარ	თვამ	გა	უ	უმ	ჯო	ბე	სა	
კო	მუ	ნი	კა	ცი	ის	უნა	რე	ბი.	ისი	ნი	ასე	ვე	მი	იჩ	ნე	ვენ,	რომ	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	
პროგ	რა	მა	ში	ჩარ	თვამ	გა	ზარ	და	მა	თი	სწავ	ლის	მო	ტი	ვა	ცი	ა.

დი	აგ	რა	მა	21.	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მე	ბის	გავ	ლე	ნა
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ფო	კუს	-ჯგუ	ფებ	ზე	 გა	მოთ	ქმულ	მა	 მო	საზ	რე	ბებ	მა	 და	ა	დას	ტუ	რა	
რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	 კვლე	ვის	 შე	დე	გე	ბი.	 ქარ	თუ	ლი	 ენის	 პროგ	რა-
მით	მო	სარ	გებ	ლე	ე	ბი	და	ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	სტუ	დენ	ტე	ბი	თვლი	ან,	
რომ	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	მი	მარ	თუ	ლე	ბით	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბუ	ლი	პრო	ექ-
ტე	ბი,	პირ	ველ	რიგ	ში,	ხელს	უწ	ყობს	მათ	ქარ	თულ	და	სხვა	ეთ-
ნი	კუ	რი	ჯგუ	ფებ	თან	და	მე	გობ	რე	ბას.	გა	მო	ით	ქვა	მო	საზ	რე	ბა,	რომ	
სხვა	ეთ	ნი	კურ	ჯგუ	ფებ	თან	ურ	თი	ერ	თო	ბით,	ისი	ნი,	პირ	ველ	რიგ-
ში,	ქარ	თუ	ლი	ენის	უნა	რებს	აძ	ლი	ე	რე	ბენ.	ჯგუ	ფე	ბის	გა	ნა	წი	ლე	ბის	
გან	სხვა	ვე	ბუ	ლი	 პრაქ	ტი	კა	 არ	სე	ბობს	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	 მი	ხედ-
ვით.	ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	
პირ	ველ	 სე	მეს	ტრში,	 სო	მე	ხი	 და	 აზერ	ბა	ი	ჯა	ნე	ლი	 სტუ	დენ	ტე	ბი	
ცალ	-ცალ	კე	 ჯგუ	ფებ	ში	 არი	ან.	 ილი	ა	უ	ნი	ში	 თა	ვი	დან	ვე	 ერ	თად	
სწავ	ლო	ბენ.	თსუ-ს	სტუ	დენ	ტე	ბის	ფო	კუს	-ჯგუფ	ზე	აღი	ნიშ	ნა,	რომ	
კარ	გი	იქ	ნე	ბო	და	ერ	თად	ეს	წავ	ლათ	თა	ვი	დან	ვე,	რად	გან	ერ	თმა-
ნე	თის	ენა	არ	იცი	ან	და	შე	სა	ბა	მი	სადმ	ქარ	თუ	ლად	ისა	უბ	რებ	დნენ,	
რაც	გა	ა	უმ	ჯო	ბე	სებ	და	მათ	სა	კო	მუ	ნი	კა	ციო	უნა	რებს	ქარ	თულ	ენა-
ში.	ილი	ა	უ	ნის	სტუ	დენ	ტე	ბი	და	დე	ბი	თად	აფა	სე	ბენ	იმ	ფაქტს,	რომ	
ერ	თად	სწავ	ლო	ბენ	და	ქარ	თულ	ენა	ზე	უწევთ	კო	მუ	ნი	კა	ცი	ა.

„პირ	ვე	ლი	ვე	კურ	სი	დან	იყოს	შე	რე	უ	ლი	ჯგუ	ფე	ბი,	ურ	თი	ერ-
თო	ბა	ში	და	 კო	მუ	ნი	კა	ცი	ა	ში	 ქარ	თუ	ლად	 ვი	ლა	პა	რა	კებ	დით	
და	მე	ტი	ქარ	თუ	ლი	გა	რე	მო“	
„კო	მუ	ნი	კა	ცი	ას	და	ლა	პა	რაკს	აქვს	დი	დი	მნიშ	ვნე	ლო	ბა,	უნ-
და	იყოს	რა	ი	მე	სა	ხის	პრო	ექ	ტე	ბი	სა	დაც	იქ	ნე	ბი	ან	სომ	ხე	ბი,	
აზე	რე	ბი	და	ქარ	თვე	ლე	ბი	(ა	რა	ა	კა	დე	მი	უ	რი	გა	რე	მო)“	

თსუ-	ში	ჩა	ტა	რე	ბულ	ფო	კუს	-ჯგუ	ფებ	ზე	გა	მო	იკ	ვე	თა,	რომ	მი	უ	ხე	და-
ვად	 მო	სამ	ზა	დე	ბე	ლი	 პროგ	რა	მის	 მე	ნეჯ	მენ	ტის	 აქ	ტი	უ	რი	 დახ	მა-
რე	ბი	სა,	ერთ	კორ	პუს	ში	ყოფ	ნის	გა	მო,	უმე	ტე	სო	ბის	თვის	არ	არის	
ცნო	ბი	ლი	მთლი	ა	ნად	უნი	ვერ	სი	ტე	ტებ	ში	ჩა	ტა	რე	ბუ	ლი	სხვა	დას	ხვა	

სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	თუ	კულ	ტუ	რუ	ლი	ღო	ნის	ძი	ე	ბის	შე	სა	ხებ.	მარ-
თა	ლია	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტე	ბის	 ვებ	-გვერ	დებ	ზე	 იდე	ბა	 ინ	ფორ	მა	ცი	ა,	
მაგ	რამ	მო	ნა	წი	ლე	თა	აზ	რით,	და	მა	ტე	ბით	კი	დევ	სა	ჭი	როა	ეთ	ნი-
კუ	რი	 უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	თვის	 ინ	ფორ	მა	ცი	ის	 პრო	აქ	ტი	უ	ლად	 მი	წო-
დე	ბა.	 მათ	 უჭირთ	 სრულ	ფა	სოვ	ნად	 ჩა	ერ	თონ	 სა	უ	ნი	ვერ	სი	ტე	ტო	
ცხოვ	რე	ბა	ში,	რაც	მათ	იზო	ლა	ცი	ას	უწ	ყობს	ხელს.

„რამ	დე	ნი	მე	დღის	წინ	ვი	ყა	ვით	ინ	ტე	ლექ	ტუ	ა	ლურ	თა	მა	შებ-
ზე,	მაგ	რამ	ეს	თა	მა	შე	ბი	მხო	ლოდ	მო	სამ	ზა	დებ	ლის	ბავ	შვე-
ბი	იყ	ვნენ	„	
„დავ	დი	ვართ	 ხოლ	მე	 პრეს	კონ	ფე	რენ	ცი	ებ	ზე	 ბა	ტონ	 კა	ხას-
თან	ერ	თად,	მაგ	რამ	მა	ინც	მე	ტი	ინ	ფორ	მა	ცია	გვჭირ	დე	ბა“	

ყვე	ლა	ჯგუფ	ზე	გა	მო	ით	ქვა	სურ	ვი	ლი	იმის	შე	სა	ხებ,	რომ	მე	ტი	ღო-
ნის	ძი	ე	ბე	ბი	ტარ	დე	ბო	დეს,	სა	დაც	ქარ	თვე	ლე	ბიც	და	სხვა	ეთ	ნი	კუ-
რი	ჯგუ	ფე	ბის	წა	მო	მად	გენ	ლე	ბი	იქ	ნე	ბი	ან.	ეს	გა	ა	უმ	ჯო	ბე	სებს	მათ	
შე	საძ	ლებ	ლო	ბებს	სა	უ	ნი	ვერ	სი	ტე	ტო	სივ	რცე	ში	და	ზო	გა	დად,	უფ-
რო	ინ	ტეგ	რი	რე	ბუ	ლე	ბი	იქ	ნე	ბი	ან.
გან	სა	კუთ	რე	ბუ	ლად	აღი	ნიშ	ნა	ტუ	ტო	რი	უ	მის	პროგ	რა	მა.	გა	მო	ით-
ქვა	აზ	რი,	რომ	ტუ	ტო	რე	ბი	მათ	ეხ	მა	რე	ბი	ან	სხვა	დას	ხვა	სა	ყო	ფაც-
ხოვ	რე	ბო	სა	კით	ხის	მოგ	ვა	რე	ბა	ში.

„ხში	რად	გვეხ	მა	რე	ბი	ან,	მა	გა	ლი	თად,	არ	ვი	ცო	დი,	რომ	პი-
რა	დო	ბის	 მოწ	მო	ბა	ზე	 შე	იძ	ლე	ბო	და	 სტუ	დენ	ტის	 სტა	ტუ	სის	
და	წე	რა	 და	 ამა	ში	 და	მეხ	მა	რა	 ჩე	მი	 ტუ	ტო	რი,	 დაგ	ვეხ	მა	რა	
ბიბ	ლი	ო	თე	კა	ში	შეს	ვლის	ბა	რა	თის	აღე	ბა	ში	ასე	ვე	სტუ	დენ-
ტის	დაზ	ღვე	ვის	აღე	ბა	ში	და	მეხ	მა	რა“

ფო	კუს	-ჯგუ	ფის	ყვე	ლა	მო	ნა	წი	ლე	და	დე	ბი	თად	ახა	სი	ა	თებს	აღ	ნიშ-
ნულ	პრო	ექტს	და	ფიქ	რობს,	რომ	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	თვის	სა	უ	კე	თე	სო	
სა	შუ	ა	ლე	ბა	ა.	
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თა	ვი	6	 რე	კო	მენ	და	ცი	ე	ბი	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	
გაგ	რძე	ლე	ბას	თან	და	კავ	ში	რე	ბით

1.	 სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კის	გაგ	რძე	ლე	ბის	აუ	ცი	ლებ	ლო	ბა
არაქართულენოვანსკოლებშიქართულიენისსწავლებისდო
ნეკვლავძალიანდაბალიადაამსკოლებისკურსდამთავრებუ
ლიაბიტურიენტებიდამატებითიმომზადებისგარეშე, ქართულ
უმაღლესსაგანამანათლებლოდაწესებულებებში ჩაბარებისას,
ვერ გაუწევენ კონკურენციას ქართულენოვან აბიტურიენტებს.
ამის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია საშეღავათო პოლი
ტიკისგაგრძელება.

2.	 ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნის	გან	მსაზ	ღვრე	ლი	უნი	ფი	ცი	რე	ბუ	ლი	ტეს-
ტე	ბის	და	ნერ	გვა	
ქართულიენისცოდნისგანმსაზღვრელიუნიფიცირებულიტესტე
ბისშემუშავებადამათიგამოყენებაქართულენაშიმომზადების
პროგრამაზე სწავლების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ
მნიშვნელოვანიაიმისათვის,რომსხვადასხვასაგანამანთლებლო
დაწესებულებამუზრუნველყოსსტუდენტებისშეფასებაერთნაირი
სირთულის ტესტებით. ეს შესაძლებლობას მოგვცემს, შეფასდეს
ქართული ენის ცოდნის კუთხით მიღწეული შედეგი პროგრამის
ფარგლებში;შედარდესსხვადასხვასაგანამანთლებლოდაწესე
ბულების შეფასებები, წლიდან წლამდე ქართული ენის ცოდნის
ცვლილებისდონე.

3.	 ქარ	თულ	ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 პროგ	რა	მის	 აკ	რე	დი	ტა	ცი	ი	სას	 სა-
ვალ	დე	ბუ	ლო	გახ	დეს	სა	ინ	ტეგ	რა	ციო	კომ	პო	ნენ	ტის	და	მა	ტე	ბა
ეთნიკური უმცირესობების ჩართვა ინტეგრაციისკენ მიმართულ
ღონისძიებებში სწავლის პროცესში, ერთმნიშნველოვნად პოზი
ტიურგავლენასახდენსქართულენისსწავლისდამისიპრაქტი
კაში გამოყენების უნარების გაუმჯობესების კუთხით. ამ ეტაპზე,
სამოქალაქო ინტეგრაციის კომპონენტი არ არის ქართულ ენა
ში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო
კომპონენტი. პროგრამის ბენეფიციარების საინტეგრაციო აქტი
ვობებშიჩართვასხელსუწყობენსაერთაშორისოორგანიზაციე
ბი,არასამთავრობოორგანიზაციები.იმისათვისრომსაინტეგრა
ციოკომპონენტიგახდესსავალდებულო,საჭიროა,ცვლილებები
შევიდესსაგანმანათლებლოპროგრამისაკრედიტაციისწესში.

4.	 დი	ფე	რენ	ცი	რე	ბუ	ლი	სას	წავ	ლო	პროგ	რა	მე	ბის	შე	მო	ღე	ბა
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაში
ჩარიცხულისტუდენტებისქართულიენისცოდნისდონეგანსხვა
ვებულია.შესაბამისად,ერთიდაიმავეპროგრამით,ერთიდა
იმავეპერიოდის(1წელი)განმავლობაში,შეუძლებელიხდება
იმენობრივიკომპეტენციისმიღწევა,რომელიცსაჭიროაბაკა
ლავრიატზესწავლისგასაგრძელებლად.

ამიტომ,მნიშვნელოვანია, შემუშავდესდადაინერგოსცოდნის
სხვადასხვა დონეზე მყოფი სტუდენტების საჭიროებებზე მორ
გებული(შესაძლოა,სხვადასხვახანგრძლივობის)საგანმანათ
ლებლოპროგრამები.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის არსებული წესი
არ იძლევა შესაძლებლობას ერთი პროგრამის ფარგლებში დიფე
რენცირებულიმიდგომების ან ქვეპროგრამების არსებობას. ამიტომ
ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამაშიდიფე
რენცირებულიმიდგომისშემოღებისთვისპროგრამისაკრედიტაციის
წესშიცვლილებებისშეტანაგახდებასაჭირო.

5.	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	სა	ფე	ხურ	ზე	სწავ	ლის	გა	საგ	რძე	ლებ	ლად	ქარ-
თულ	ენის	ცოდ	ნის	მი	ნი	მა	ლუ	რი	ზღვა	რის	და	წე	სე	ბა	
ბაკალავრიატისსაფეხურზესწავლისგასაგრძელებლადქართული
ენისმინიმალურიკომპეტენციისზღვარისდასაწესება,ერთიმხრივ,
გაზრდისსწავლისმოტივაციასსტუდენტებშიდამეორემხრივ,თა
ვიდანაგვაცილებსბაკალავრიატისსაფეხურზეისეთისტუდენტების
გადასვლას, რომელთა ქართული ენის ცოდნის დონეც არ არის
საკმარისიბაკალავრიატისსაფეხურისდაძლევისთვის.

6.	 პროგ	რა	მის	 ბე	ნე	ფი	ცი	ა	რი	 კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ	ლე	ბის	 მხარ	და	ჭე-
რა	სა	ხელ	მწი	ფო	სტრუქ	ტუ	რებ	ში	და	სკო	ლებ	ში	მა	თი	შემ	დგო	მი	
და	საქ	მე	ბის	კუთ	ხით
იმისათვისრომმიღწეულიიქნასსაშეღავათოპოლიტიკისსაბო
ლოომიზანი,ეთნიკურიუმცირესოებებისინტეგრაციისგაზრდა,
მნიშვნელოვანია პროგრამის ბენეფიციარი კურსდამთავრებუ
ლებისმხარდაჭერამათისაჯაროსექტორში,არაქართულენო
ვან სკოლებში დასაქმების ხელშეწყობისთვის: ადგილობრივ
თვითმართველობის ორგანოებში სტაჟირების პრაქტიკის გაგ
რძელება/გაფართოება,ბილინგვიმასწავლებლისპროფესიაში
შესვლისხელშეწყობა.
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და	ნარ	თი	1.	ფო	კუს	ჯგუ	ფის	სა	სა	უბ	რო

ფო	კუს	ჯგუ	ფის	სა	ხელ	მძღვა	ნე	ლო
სა	მიზ	ნე	 ჯგუ	ფი:	 ქარ	თუ	ლი	 ენის	 პროგ	რა	მის	 მო	სარ	გებ	ლე	ე	ბი,	
სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	და	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი	სტუ	დენ	ტე	ბი

ბლო	კი	-	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბა
1.	 სა	ი	დან	გა	ი	გეთ	იმის	შე	სა	ხებ	რომ	შე	გეძ	ლოთ	გე	სარ	გებ	ლათ	

ქარ	თუ	ლი	ენის	გაძ	ლი	ე	რე	ბუ	ლი	სწავ	ლის	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ	
(ქარ	თუ	ლი	 ენის	 მას	წავ	ლე	ბელ	ბი,	 სკო	ლის	 დი	რექ	ცი	ა,	 უნი-
ვერ	სი	ტე	ტე	ბი,	ად	გი	ლობ	რი	ვი	მე	დი	ა,	სხვა	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ე	ბი....)

2.	 რამ	დე	ნად	სრუ	ლი	ინ	ფორ	მა	ცია	გქონ	დათ	პროგ	რა	მა	ზე	აბი-
ტუ	რი	ენ	ტო	ბის	პე	რი	ოდ	ში?	მოგ	ვი	ყე	ვით	რა	იცო	დით	ამ	პროგ-
რა	მის	შე	სა	ხებ?	რა	ზე	გჭირ	დე	ბო	დათ	მე	ტი	ინ	ფორ	მა	ცი	ა?

3.	 ბლო	კი	-	მო	ტი	ვა	ცია
4.	 რა	გახ	და	პროგ	რა	მა	ში	ჩარ	თვის	მო	ტი	ვა	ცია	თქვენ	თვის,	რა-

ტომ	გა	დაწ	ყვი	ტეთ	გე	სარ	გებ	ლათ	ამ	შე	საძ	ლებ	ლო	ბით?
5.	 რა	ალ	ტერ	ნა	ტი	ვებს	გა	ნი	ხილ	ვა	დით	გარ	და	ამ	პროგ	რა	მა	ში	

ჩარ	თვი	სა?	რომ	არა	ეს	პროგ	რა	მა	სად	შე	იძ	ლე	ბა	გა	გეგ	რძე-
ლე	ბი	ნათ	სწავ	ლა?	

6.	 რა	ტომ	აირ	ჩი	ეთ	ეს	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი?	
7.	 გაქვთ	თუ	არა	უკ	ვე	მო	ფიქ	რე	ბუ	ლი	რო	მელ	ფა	კულ	ტეტ	ზე	ან	

რო	მელ	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 გა	აგ	რძე	ლებთ	 სწავ	ლას	 ბა	კა	ლავ-
რი	ატ	ზე?	

8.	 რას	ფიქ	რო	ბენ	რა	ტომ	არ	აგ	რძლებს	მოს	წავ	ლე	თა	ნა	წი	ლი	
სწავ	ლას	ამ	პროგ	რა	მით?

ბლო	კი-	სწავ	ლის	დაწ	ყე	ბა	
1.	 რო	გორ	და	ა	ხა	სი	ა	თებ	დით	სას	წავ	ლო	წლის	დაწ	ყე	ბას?	 მო-

გა	წო	დეს	თუ	არა	ინ	ფორ	მა	ცია	სწავ	ლე	ბის	ტი	პის,	და	ვა	ლე	ბე-
ბის,	საგ	ნე	ბის,	დატ	ვირ	თუ	ლო	ბის,	შე	ფა	სე	ბე	ბის	შე	სა	ხებ?

2.	 გა	გი	წი	ათ	თუ	არა	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	წარ	მო	მად	გენ	ლებ	მა	დახ-
მა	რე	ბა	ისეთ	სა	კით	ხებ	ში	რო	გო	რი	ცაა	სატ	რან	სპორ	ტო	სი	ტე-
მა	ში	გარ	კვე	ვა,	მა	ღა	ზი	ე	ბი,	ბან	კე	ბი...

3.	 ამ	ეტაპ	ზე	რო	გორ	და	ა	ხა	სი	ა	თებ	დით	სწავ	ლე	ბის	პრო	ცესს?	

4.	 გარ	და	ქარ	თუ	ლი	ენის	სწავ	ლე	ბი	სა	რა	საგ	ნებს	სწავ	ლობთ?	
ისურ	ვებ	დით	თუ	არა	რა	ი	მე	და	მა	ტე	ბი	თი	საგ	ნე	ბის	სწავ	ლას?

სა	მიზ	ნე	ჯგუ	ფი:	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	ყო	ფი	ლი	მო	სარ	გებ-
ლე	ე	ბი,	სომ	ხუ	რე	ნო	ვა	ნი	და	აზერ	ბა	ი	ჯა	ნუ	ლე	ნო	ვა	ნი	ბა	კა	ლავ	რი	ა-
ტის	სტუ	დენ	ტე	ბი

ბლო	კი	-	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბა
1.	 სა	ი	დან	გა	ი	გეთ	იმის	შე	სა	ხებ	რომ	შე	გეძ	ლოთ	გე	სარ	გებ	ლათ	

ქარ	თუ	ლი	ენის	გაძ	ლი	ე	რე	ბუ	ლი	სწავ	ლის	პროგ	რა	მის	შე	სა	ხებ	
(ქარ	თუ	ლი	 ენის	 მას	წავ	ლე	ბელ	ბი,	 სკო	ლის	 დი	რექ	ცი	ა,	 უნი-
ვერ	სი	ტე	ტე	ბი,	ად	გი	ლობ	რი	ვი	მე	დი	ა,	სხვა	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ე	ბი....)

2.	 რამ	დე	ნად	სრუ	ლი	ინ	ფორ	მა	ცია	გქონ	დათ	პროგ	რა	მა	ზე	აბი-
ტუ	რი	ენ	ტო	ბის	პე	რი	ოდ	ში?	მოგ	ვი	ყე	ვით	რა	იცო	დით	ამ	პროგ-
რა	მის	შე	სა	ხებ?	რა	ზე	გჭირ	დე	ბო	დათ	მე	ტი	ინ	ფორ	მა	ცი	ა?

3.	 ბლო	კი	-	მო	ტი	ვა	ცია
4.	 რა	გახ	და	პროგ	რა	მა	ში	ჩარ	თვის	მო	ტი	ვა	ცია	თქვენ	თვის,	რა-

ტომ	გა	დაწ	ყვი	ტეთ	გე	სარ	გებ	ლათ	ამ	შე	საძ	ლებ	ლო	ბით?
5.	 რა	ალ	ტერ	ნა	ტი	ვებს	გა	ნი	ხილ	ვა	დით	გარ	და	ამ	პროგ	რა	მა	ში	

ჩარ	თვი	სა?	რომ	არა	ეს	პროგ	რა	მა	სად	შე	იძ	ლე	ბა	გა	გეგ	რძე-
ლე	ბი	ნათ	სწავ	ლა?	

6.	 რა	ტომ	აირ	ჩი	ეთ	ეს	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი?	პროგ	რა	მით	სარ	გებ	ლო-
ბის	 წელს	უკ	ვე	 იცოდ	ნენ	რო	მელ	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	გა	აგ	რძე-
ლებ	დნენ	სა	ბა	კა	ლავ	რო	სწავ	ლე	ბას

7.	 	პროგ	რა	მით	სარ	გებ	ლო	ბის	წელს	იცოდ	ნენ	თუ	არა	რო	მელ	
ფა	კულ	ტეტს	აირ	ჩევ	დნენ?

8.	 გაქვთ	თუ	არა	უკ	ვე	მო	ფიქ	რე	ბუ	ლი	რო	მელ	ფა	კულ	ტეტ	ზე	ან	
რო	მელ	 უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	 გა	აგ	რძე	ლებთ	 სწავ	ლას	 ბა	კა	ლავ-
რი	ატ	ზე?	

9.	 რას	ფიქ	რო	ბენ	რა	ტომ	არ	აგ	რძლებს	მოს	წავ	ლე	თა	ნა	წი	ლი	
სწავ	ლას	ამ	პროგ	რა	მით?

ბლო	კი-	ქარ	თუ	ლი	ენის	სწავ	ლის	შე	ფა	სე	ბა
1.	 რო	გო	რი	 იყო	 მა	თი	 საწ	ყი	სი	 ცოდ	ნა	 ქარ	თულ	ში?	 (ი	ცოდ	ნენ	

თუ	არა	წე	რა	კით	ხვა,	სა	უ	ბა	რი,	აკა	დე	მი	უ	რი	წე	რა)
2.	 რამ	დე	ნად	კარ	გად	აით	ვი	სეს	ქარ	თუ	ლი	ენა	(წე	რა,	კით	ხვა,	
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სა	უ	ბა	რი)
3.	 რო	გორ	 შე	ა	ფა	სებ	დით	ლექ	ტო	რებს?	 (ცოდ	ნა,	 გად	მო	ცე	მის	

უნა	რი,	ურ	თი	ერ	თო	ბის	სტი	ლი	სტუ	დენ	ტებ	თან)
4.	 რამ	დე	ნად	საკ	მა	რი	სი	იყო	სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	რე	სურ	სე	ბი?
5.	 რამ	დე	ნად	საკ	მა	რი	სი	აღ	მოჩ	ნდა	ქარ	თულ	ენა	ში	მი	ღე	ბუ	ლი	

ცოდ	ნა	ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ში	სწავ	ლის	გაგ	რძე	ლე	ბის	თვის?	
6.	 რამ	დე	ნად	 გა	მარ	თლდა	 თქვე	ნი	 მო	ლო	დი	ნე	ბი	 ქარ	თუ	ლი	

ენის	სწავ	ლე	ბის	კუთ	ხით?
7.	 ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ზე	სწავ	ლის	დროს,	თუ	გექ	მნე	ბათ	პრობ	ლე	მე-

ბი	მა	სა	ლის	ათ	ვი	სე	ბა	ში,	რა	გზას	მი	მარ	თა	ვენ	მა	სა	ლის	დაძ-
ლე	ვის	თვის	(რე	პე	ტი	ტო	რი,	მე	გო	ბა	რი,	ლექ	ტო	რი)

8.	 რამ	დე	ნად	 საკ	მა	რი	სი	 იყო	 1	 წე	ლი,	 იმი	სათ	ვის	 რომ	 ბა	კა-
ლავ	რი	ატ	ში	სწავ	ლე	ბის	თვის	სა	ჭი	რო	კომ	პე	ტენ	ცი	ის	თვის	მი-
ეღ	წი	ათ?

ბლო	კი-	სო	ცი	ა	ლუ	რი	ინ	ტეგ	რა	ცია
1.	 გარ	და	სა	ლექ	ციო	კურ	სე	ბი	სა,	რა	აქ	ტი	ვო	ბებ	ში	იყა	ვით	ჩარ-

თუ	ლი	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	მი	ერ?
2.	 საკ	მა	რი	სი	 იყო	თუ	 არა	 ეს	 აქ	ტი	ვო	ბე	ბი	თქვენ	თვის	 ქარ	თუ-

ლე	ნო	ვან	სტუ	დენ	ტებ	თან	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	თვის?
3.	 რა	 სა	ხის	 აქ	ტი	ვო	ბებ	ში	 ისურ	ვებ	დით	 რომ	 ყო	ფი	ლი	ყა	ვით	

ჩარ	თუ	ლი	სწავ	ლე	ბის	პრო	ცეს	ში?
4.	 ბლო	კი-	და	საქ	მე	ბის	შე	საძ	ლებ	ლო	ბე	ბის	აღ	ქმა
5.	 რა	 სმე	ნი	ათ	 პროგ	რა	მით	 მო	სარ	გებ	ლე	 კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ-

ლე	ბის	 და	საქ	მე	ბა	ზე,	 საქ	მდე	ბი	ან	 თუ	 არა	 ბა	კა	ლავ	რი	ა	ტის	
შემ	დეგ?

6.	 რო	გორ	 აფა	სებთ	 თქვე	ნი	 და	საქ	მე	ბის	 შან	სებს	 მას	 შემ	დეგ	
რაც	და	ამ	თავ	რებთ	ბა	კა	ლავ	რი	ატს?	სად	ფიქ	რობთ	რომ	და-
საქ	მდე	ბით?

ბლო	კი-	რე	კო	მენ	და	ცი	ე	ბი
1.	 მთლი	ა	ნო	ბა	ში	რო	გორ	შე	ა	ფა	სებ	დით	პროგ	რა	მას	(1+4)?
2.	 თქვე	ნი	აზ	რით	რა	არის	შე	საც	ვლე	ლი	ქარ	თუ	ლი	ენის	სწავ-

ლე	ბის	გაძ	ლი	ე	რე	ბუ	ლი	პროგ	რა	მა	ში?

და	ნარ	თი	2.	კით	ხვა	რი

უნი	ვერ	სი	ტე	ტი
1.	 ივ.	 ჯა	ვა	ხიშ	ვი	ლის	 სა	ხე	ლო	ბის	
სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი

2.	ილი	ა	უ	ნი

ფა	კულ	ტე	ტი/	სპე	ცი	ა	ლო	ბა

ბლო	კი	I	-	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლო	ბა	
I1.სა	ი	დან	 მი	ი	ღეთ	 ინ	ფორ	მა	ცია	 გა	ნათ	ლე	ბის	 სა	შე	ღა	ვა	თო	 პო-
ლი	ტი	კით	მი	ღე	ბის	შე	საძ	ლებ	ლო	ბის	შე	სა	ხებ	(შე	გიძ	ლი	ათ	მო	ნიშ-
ნოთ	რა	მო	დე	ნი	მე	პა	სუ	ხი)
1.	 სკო	ლის	დი	რექ	ტო	რის	გან
2.	 ქარ	თუ	ლი	ენის	მას	წავ	ლებ	ლის	გან
3.	 სხვა	მას	წავ	ლებ	ლის	გან
4.	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	გან	 (უ	ნი	ვერ	სი	ტე	ტის	 წარ	მო	ამ	დგე	ნელ	მა	 გა-

მარ	თა	შეხ	ვედ	რა	სკო	ლა	ში)
5.	 ჩე	მი	ოჯა	ხის	გან
6.	 ინ	ტერ	ნე	ტით
7.	 ტე	ლე	ვი	ზი	ით
8.	 ად	გი	ლობ	რივ	რე	სურ	სცენ	ტრში	გა	მარ	თულ	შეხ	ვედ	რა	ზე
9.	 გა	მოც	დე	ბი	სა	და	 შე	ფა	სე	ბის	 ეროვ	ნუ	ლი	 ცენ	ტრის	 მი	ერ	 გა-

მარ	თულ	შეხ	ვედ	რა	ზე
10.	 რე	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	სა	მი	ნის	ტროს	გან
11.	 ად	გი	ლობ	რი	ვი	თვით	მმარ	თვე	ლო	ბის	ორ	გა	ნო	ე	ბის	 მეშ	ვე	ო-

ბით
12.	 არა	სამ	თავ	რო	ბო	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ის	მეშ	ვე	ო	ბით	(მი	უ	თი	თეთ	ორ-

გა	ნი	ზა	ცი	ა)
12.1__________________________________________________
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13.	 მით	ხრა	მე	ზო	ბელ	მა/	მე	გო	ბარ	მა	/ახ	ლო	ბელ	მა
14.	 მით	ხრა	იმ	სტუ	დენ	ტმა,	რო	მელ	საც	უკ	ვე	იღებ	და/	მი	ი	ღო	გა-

ნათ	ლე	ბა	აღ	ნიშ	ნუ	ლი	ფორ	მა	ტით
15.	 სხვა	(ჩა	წე	რეთ)
____________________________________________________________
I2.	 რამ	დე	ნად	 სრულ	ყო	ფილ	 ინ	ფორ	მა	ცი	ას	 ფლობ	დით	 გა	ნათ-
ლე	ბის	 სა	შე	ღა	ვა	თო	 პო	ლი	ტი	კით	 მი	ღე	ბის	 შე	საძ	ლებ	ლო	ბის	 შე-
სა	ხებ,	რო	დე	საც	მი	ი	ღეთ	გა	დაწ	ყვე	ტი	ლე	ბა	გე	სარ	გებ	ლათ	ამ	შე-
საძ	ლებ	ლო	ბით?
1.	 სრუ	ლი	ად	ვი	ყა	ვი	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
2.	 მეტ	-ნაკ	ლე	ბად	კარ	გად	ვი	ყა	ვი	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
3.	 ვი	ყა	ვი	სა	შუ	ა	ლოდ	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
4.	 ვი	ყა	ვი	ცუ	დად	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
5.	 სრუ	ლი	ად	არ	ვი	ყა	ვი	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
I3.	 რო	გორ	 ფიქ	რობთ,	 რამ	დე	ნად	 ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლე	ბი	 არი	ან	
აბი	ტუ	რი	ენ	ტე	ბი	გა	ნათ	ლე	ბის	სა	შე	ღა	ვა	თო	პო	ლი	ტი	კით	მი	ღე	ბის	
შე	საძ	ლებ	ლო	ბე	ბის	შე	სა	ხებ?
1.	 სრუ	ლი	ად	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
2.	 მეტ	-ნაკ	ლე	ბად	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
3.	 სა	შუ	ა	ლოდ	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
4.	 ცუ	დად	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი
5.	 სრუ	ლი	ად	არა	ინ	ფორ	მი	რე	ბუ	ლი

PO	-	პროფ	-ო	რი	ენ	ტა	ცია
PO	1.	რა	ტომ	გა	დაწ	ყვი	ტეთ	თქვენს	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	ჩა	ბა	რე	ბა?-
(შე	გიძ	ლი	ათ	მო	ნიშ	ნოთ	რა	მო	დე	ნი	მე	პა	სუ	ხი)
1.	 სწავ	ლე	ბის	მა	ღა	ლი	ხა	რის	ხის	გა	მო
2.	 იმის	გა	მო,	რომ	აღ	ნიშ	ნუ	ლი	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი	პრეს	ტი	ჟუ	ლია
3.	 იმის	გა	მო,	რომ	აღ	ნიშ	ნულ	უნი	ვერ	სი	ტეტ	ში	არის	ქარ	თუ	ლი	

ენის	ერ	თწლი	ა	ნი	პროგ	რა	მა
4.	 იმის	გა	მო,	რომ	ამ	უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	კურ	სდამ	თავ	რე	ბუ	ლე	ბის-

თვის	ად	ვი	ლია	და	საქ	მე	ბა
5.	 იმის	გა	მო,	რომ	ჩე	მი	ახ	ლო	ბე	ლი/	მე	გო	ბა	რი/	ნა	თე	სა	ვი	სწავ-

ლობ	და	აქ
6.	 ად	გილ	მდე	ბა	რე	ო	ბის	გა	მო
7.	 სხვა	___________________________________________________
PO	2.	რა	ტომ	 აირ	ჩი	ეთ	თქვე	ნი	 პრო	ფე	სი	ა?	(შე	გიძ	ლი	ათ	 მო	ნიშ-
ნოთ	რა	მო	დე	ნი	მე	პა	სუ	ხი)
1.	 ბავ	შო	ბი	დან	ვოც	ნე	ბობ	დი	ამ	პრო	ფე	სი	ა	ზე
2.	 ამ	პრო	ფე	სი	ით	ად	ვი	ლია	და	საქ	მე	ბა
3.	 ეს	პრო	ფე	სია	პრეს	ტი	ჟუ	ლია
4.	 ამ	პროგ	რა	მა	ზე	სწავ	ლა	ად	ვი	ლია
5.	 ჩე	მი	მე	გობ	რე	ბი	სწავ	ლო	ბენ	ამ	პროგ	რა	მა	ზე
6.	 ოჯა	ხის	წევ	რე	ბის	რჩე	ვით	
7.	 მას	წავ	ლებ	ლის	/დი	რექ	ტო	რის	რჩე	ვით
8.	 გა	ვი	ა	რე	პრო	ფე	სი	უ	ლი	ორი	ენ	ტა	ცი	ის	პროგ	რა	მა
9.	 სხვა	(ჩა	წე	რეთ)	_________________________________________
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ბლო	კი	II	P	-	პროგ	რა	მის	ეფექ	ტუ	რო	ბის	შე	ფა	სე	ბა	(თი	თო	ე	ულ	მწკრივ	ში	ერ	თი	პა	სუ	ხი	-	შე	ა	ფა	სეთ	ყვე	ლა	მწრივ	ში	მო	ცე	მუ	ლი	დე	ფი	ნი	ცი	ა)

P	1.1	გთხოვთ	შე	ა	ფა	სოთ	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	სხვა	დას	ხვა	კომ	პო	ნენ	ტე	ბი	

არ	არის	
ეფექ	ტუ	რი

უფ	რო	
არა	ე	ფექ	ტუ	რია

მეტ	-ნაკ	ლე	ბად	
ეფექ	ტუ	რია

უფ	რო	
ეფექ	ტუ	რია

სრუ	ლი	ად	
ეფექ	ტუ	რია

1.	 ჯგუ	ფე	ბის	და	კომ	პლექ	ტე	ბის	წე	სი 1 2 3 4 5
2.	 სწავ	ლე	ბის	ხან	გრძლი	ვო	ბა 1 2 3 4 5
3.	 სას	წავ	ლო	მა	სა	ლა 1 2 3 4 5
4.	 ლექ	ტო	რე	ბის	კვა	ლი	ფი	კა	ცია 1 2 3 4 5
5.	 ლექ	ტო	რე	ბის	და	მო	კი	დე	ბუ	ლე	ბა	სტუ-

დენ	ტე	ბის	მი	მართ 1 2 3 4 5

6.	 სას	წავ	ლო	პროგ	რა	მა 1 2 3 4 5
P	1.2	გთხოვთ	შე	ა	ფა	სოთ	პროგ	რა	მის	სხვა	კომ	პო	ნენ	ტე	ბი
1.	 და	მა	ტე	ბი	თი,	კლას	გა	რე	შე	აქ	ტი	ვო	ბე-

ბი	(ექ	სკურ	სი	ა,	პრო	ექ	ტე	ბი	და	ა.შ) 1 2 3 4 5

2.	 ურ	თი	ერ	თო	ბა	 უნი	ვერ	სი	ტე	ტის	 ად	მი-
ნის	ტრა	ცი	ას	თან 1 2 3 4 5

P	2.	გთხოვთ	შე	ა	ფა	სოთ	ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	ეფექ	ტუ	რო	ბა
სრუ	ლი	ად	არ	
ვე	თან	ხმე	ბი

უფ	რო	არ	
ვე	თახ	მე	ბი

მეტ	-ნაკ	ლე	ბად	
ვე	თან	ხმე	ბი

უფ	რო	
ვე	თან	ხმე	ბი

სრუ	ლი	ად	
ვე	თან	ხმე	ბი

ქარ	თუ	ლი	 ენის	 პროგ	რა	მა	 ეფექ	ტუ	რია	 მხო-
ლოდ	მათ	თვის,	ვი	საც	ქარ	თუ	ლი	ენის	სა	ბა	ზი-
სო	ცოდ	ნა	აქვს

1 2 3 4 5

ქარ	თუ	ლი	 ენის	 პროგ	რა	მა	 ეფექ	ტუ	რია	 ყვე-
ლას	თვის,	მი	უ	ხე	და	ვად	იმი	სა,	თუ	რა	დო	ნე	ზე	
ფლობს	მას

1 2 3 4 5

ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	დას	რუ	ლე	ბა	სტუ-
დენტს	აძ	ლევს	სა	შუ	ა	ლე	ბას	სრულ	ფა	სოვ	ნად	
გა	ნაგ	რძოს	 სწავ	ლა	 ქარ	თუ	ლე	ნო	ვან	 სა	ბა	კა-
ლავ	რო	პროგ	რა	მა	ზე.	

1 2 3 4 5

ქარ	თუ	ლი	 ენის	 პროგ	რა	მის	 გავ	ლის	 შემ	დეგ	
სტუ	დენტს	 შე	უძ	ლია	 სრულ	ყო	ფი	ლად	 ჩარ-
თოს	სა	უ	ნი	ვერ	სი	ტე	ტო	ცხოვ	რე	ბა	ში

1 2 3 4 5
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P	3.	თვით	შე	ფა	სე	ბა

სრუ	ლი	ად	არ	
ვე	თან	ხმე	ბი

უფ	რო	არ	
ვე	თახ	მე	ბი

მეტ	-ნაკ	ლე	ბად	
ვე	თან	ხმე	ბი

უფ	რო	
ვე	თან	ხმე	ბი

სრუ	ლი	ად	
ვე	თან	ხმე	ბი

ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	გავ	ლის	შემ	დეგ	
მე	შე	მიძ	ლია	აკა	დე	მი	უ	რი	ლი	ტე	რა	ტუ	რის	წა-
კით	ხვა	და	გა	ა	ნა	ლი	ზე	ბა

1 2 3 4 5

ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	გავ	ლის	შემ	დეგ	
მე	შე	მიძ	ლია	თა	ვი	სუფ	ლად	ჩა	ვერ	თო	დის	კუ-
სი	ა	ში/	გან	ხილ	ვა	ში	ლექ	ცი	ის	პრო	ცეს	ში

1 2 3 4 5

ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	გავ	ლის	შემ	დეგ	
შე	მიძ	ლია	კარ	გად	ვი	სა	უბ	რო 1 2 3 4 5

ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	გავ	ლის	შემ	დეგ	
შე	მიძ	ლია	 თა	ვი	სუფ	ლად	 ვწე	რო	 (ა	კა	დე	მი	უ-
რი	ეს	სე,	ნაშ	რო	მი,	რე	ფე	რა	ტი)	

1 2 3 4 5

ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მა	და	მეხ	მა	რა	ინ	ტეგ-
რა	ცი	ის	პრო	ცეს	ში 1 2 3 4 5

P4.	გთხოვთ	შე	ა	ფა	სოთ	ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნა	5	ბა	ლი	ან	სკა	ლა-
ზე	(1-	და	ბა	ლი,	5	მა	ღა	ლი)	პროგ	რა	მის	გავ	ლამ	დე	(სვეტ	ში	ერ	თი	
პა	სუ	ხი	-	შე	ა	ფა	სეთ	უნა	რი	ყო	ველ	სვეტ	ში)

a)	 წე	რა b)	 კით	ხვა c)	 სა	უ	ბა	რი d)	 მოს	მე	ნა

არ	მქონ	და	უნა-
რე	ბი 1 1 1 1

ელე	მენ	ტა	რუ-
ლი	დო	ნე 2 2 2 2

სა	შუ	ა	ლო 3 3 3 3

კარ	გი 4 4 4 4

პრო	ფე	სი	უ	ლი-
დო	ნე 5 5 5 5

P5.	გთხოვთ	შე	ა	ფა	სოთ	ქარ	თუ	ლი	ენის	ცოდ	ნა	ცოდ	ნა	5	ბა	ლი	ან	
სკა	ლა	ზე	 (1-	და	ბა	ლი,	 5	 მა	ღა	ლი)	 პროგ	რა	მის	 გავ	ლის	 შემ	დეგ	
(სვეტ	ში	ერ	თი	პა	სუ	ხი	-	შე	ა	ფა	სეთ	უნა	რი	ყო	ველ	სვეტ	ში)

a)	 წე	რა b)	 კით	ხვა c)	 სა	უ	ბა	რი d)	 მოს	მე	ნა

არ	მაქვს	უნა	რე-
ბი 1 1 1 1

ელე	მენ	ტა	რუ-
ლი	დო	ნე 2 2 2 2

სა	შუ	ა	ლო 3 3 3 3

კარ	გი 4 4 4 4

პრო	ფე	სი	უ	ლი-
დო	ნე 5 5 5 5
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P6.	მთლი	ა	ნო	ბა	ში,	რა	დე	ნად	გა	მარ	თლდა	თქვე	ნი	მო	ლო	დი	ნე	ბი	
ქარ	თუ	ლი	ენის	პროგ	რა	მის	მი	მართ?
1.	 სრუ	ლი	ად	გა	მარ	თლდა
2.	 ნა	წი	ლობ	რივ	გა	მარ	თდა
3.	 მეტ	-ნაკ	ლე	ბად	გა	მარ	თლდა
4.	 უფ	რო	არ	გა	მარ	თლდა
5.	 სრუ	ლი	ად	არ	გა	მარ	თლდა

P7.	რამ	დე	ნად	მარ	ტი	ვი	იყო	იმ	60	კრე	დი	ტის	მი	ღე	ბა,	რო	მე	ლიც	
აუ	ცი	ლე	ბე	ლია	ბა	კა	ლავ	რი	ატ	ში	სწავ	ლის	გა	საგ	რძე	ლებ	ლად?

ძა	ლი	ან	
მარ	ტვი

უფ	რო	
მარ	ტი	ვი

არც	
მარ	ტი	ვი	
არც	

რთუ	ლი

უფ	რო	
რთუ	ლი

ძა	ლი	ან	
რთუ	ლი

1 2 3 4 5

P8.	ჩარ	თუ	ლი	იყა	ვით	თუ	არა	რა	ი	მე	სა	ხის	ინ	ტერ	გრა	ცი	ის	პროგ-
რა	მა	ში?	(შე	გიძ	ლი	ათ	მო	ნიშ	ნოთ	რა	მო	დე	ნი	მე	პა	სუ	ხი)
1.	 დი	ახ,	ჩარ	თუ	ლი	ვი	ყა	ვი	ახალ	გაზ	რდო	ბის	ცენ	ტრის	„PITA”-ს	

საქ	მი	ა	ნო	ბა	ში	-	გა	ნაგ	რძეთ
2.	 დი	ახ,	ტუ	რო	რე	ბის	სკო	ლის	ფარ	გლებ	ში	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბულ	

ღო	ნის	ძი	ე	ბე	ში	-	გა	ნაგ	რძეთ
3.	 არა,	არ	მაქვს	ინ	ფორ	მა	ცია	ასე	თი	პროგ	რა	მე	ბის	შე	სა	ხებ	 -	

გა	და	დით	ბლოკ	ზე	D
4.	 არა	არ	მქო	ნია	სურ	ვი	ლი	ჩავ	რთუ	ლი	ყა	ვი	ამ	პროგ	რა	მებ	ში	-	

გა	და	დით	ბლოკ	ზე	D

P9.	თუ	 ჩარ	თუ	ლი	 იყა	ვით	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	რო	მე	ლი	მე	 პროგ	რა	მა-
ში,	გთხოვთ	გვი	პა	სუ	ხოთ,	რამ	დე	ნად	ეთან	ხმე	ბით	ქვე	მოთ	ჩა	მოთ-
ვლილ	ფრა	ზებს	ამ	პროგ	რა	მე	ბის	შე	სა	ხებ

ვე	თან	ხმე	ბი არ	
ვე	თან	ხმე	ბი

1.	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	 პროგ	რა	მა	ში	
ჩარ	თვამ	გა	ზარ	და	ჩე	მი	ცოდ	ნა	
ქარ	თულ	ენა	ში	

1 0

2.	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	 პროგ	რა	მა	ში	
ჩარ	თვამ	 გა	ზარ	და	 ჩე	მი	 სწავ-
ლის	მო	ტი	ვა	ცია

1 0

3.	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მა	ში	ჩარ-
თვამ	 გა	მი	უმ	ჯო	ბე	სა	 კო	მუ	ნი	კა-
ცი	ის	უნა	რე	ბი

1 0

4.	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	 პროგ	რა	მა	ში	
ჩარ	თვის	შემ	დეგ	ვთვლი,	რომ	
უფ	რო	აქ	ტი	უ	რი	მო	ქა	ლა	ქე	ვარ

1 0

5.	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მა	ში	ჩარ-
თვამ	 გა	მი	მარ	ტი	ვა	 სა	ყო	ფაც-
ხოვ	რე	ბო	 პრობ	ლე	მე	ბის	 მოგ-
ვა	რე	ბა	 (ე	ქიმ	თან	 ვი	ზი	ტი,	 სა-
ბან	კო	 პრო	ცე	დუ	რე	ბის	 გავ	ლა,	
მა	ღა	ზი	ა,	 სა	ვაჭ	რო	 ცენ	ტრში	
ორი	ენ	ტა	ცი	ა,	 ად	მი	ნის	ტრა	ცი-
ულ	ორ	გა	ნო	ებ	თან	კო	მუ	ნი	კა	ცია	
და	ა.შ)

1 0

6.	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მა	ში	ჩარ-
თვის	 შე	დე	გად	 მე	ტი	 მე	გო	ბა	რი	
მყავს	სხვა	ეთ	ნი	კუ	რი	და	რე	ლი-
გი	უ	რი	ჯგუ	ფე	ბი	დან	

1 0

7.	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მა	ში	ჩარ-
თვამ	 გა	ზარ	და	 ცოდ	ნის	 დო	ნე	
ქვე	ყა	ნა	ში	მიმ	დი	ნა	რე	პრო	ცე	სე-
ბის	შე	სა	ხებ

1 0
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8.	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	პროგ	რა	მა	ში	ჩარ-
თვამ	 გა	ზარ	და	 ცოდ	ნის	 დო	ნე	
ქვეყ	ნის	ის	ტო	რი	ი	სა	და	კულ	ტუ-
რის	შე	სა	ხებ

1 0

9.	 სხვა	(ჩა	წე	რეთ)	_____________

ბლო	კი	D	-	დე	მოგ	რა	ფია
D1.	რეს	პონ	დენ	ტის	სქე	სი:
1.	 მდედ	რო	ბით
2.	 მამ	რო	ბი	თი
D2.	რეს	პონ	დენ	ტის	ასა	კი
1.	 _______________

D3.	საც	ხოვ	რე	ბე	ლი	რე	გი	ო	ნი	(მუდ	მი	ვი	საც	ხოვ	რე	ბე	ლი)
შე	ნიშ	ვნა	ინ	ტერ	ვი	უ	ერს:	მუდ	მივ	საც	ხოვ	რე	ბელ	ად	გილ	ში	იგუ	ლის-
ხმე	ბა	მო	ქა	ლა	ქის	იუ	რი	დი	უ	ლი	რე	გის	ტრა	ცი	ის	რე	გი	ო	ნი

რე	გი	ო	ნი მო	ნიშ	ნეთ

თბი	ლი	სი 1

კა	ხე	თი 2

სამ	ცხე-	ჯა	ვა	ხე	თი 3

ქვე	მო	ქარ	თლი 4

ში	და	ქარ	თლი 5

მცხე	თა	მთი	ა	ნე	თი 6

იმე	რე	თი 7

სა	მეგ	რე	ლო-	ზე	მო	სვა	ნე	თი 8

რა	ჭა-	ლეჩ	ხუ	მი-	ქვე	მო	სვა	ნე	თი 9

გუ	რია 10

3.	 ოსუ	რი
4.	 აფ	ხა	ზუ	რი
5.	 რუ	სუ	ლი
6.	 ქარ	თუ	ლი
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და	ნარ	თი	3.	რეს	პონ	დენ	ტე	ბი

ქე	თი	ჯა	ყე	ლი

გა	ნათ	ლე	ბი	სა	და	მეც	ნი	ე	რე	ბის	სა	მი	ნის-
ტროს	მი	ნის	ტრის	მრჩე	ვე	ლი	ეროვ	ნუ	ლი	
უმ	ცი	რე	სო	ბე	ბის	ინ	ტეგ	რა	ცი	ის	აფ	ხა	ზუ	რი	
ენი	სა	და	კულ	ტუ	რის	გან	ვი	თა	რე	ბა	ზე	და	
დევ	ნი	ლე	ბი	სა	 და	 ლტოლ	ვი	ლე	ბის	 სა-
კით	ხებ	ზე

თა	მარ	ბრეგ	ვა	ძე ეროვ	ნუ	ლი	გა	მოც	დე	ბი	სა	და	შე	ფა	სე	ბის	
ცენ	ტრი

შალ	ვა	ტა	ბა	ტა	ძე
სა	მო	ქა	ლა	ქო	 ინ	ტეგ	რა	ცი	ი	სა	 და	 ეროვ-
ნე	ბა	თა	შო	რი	სი	ურ	თი	ერ	თო	ბის	ცენ	ტრის	
(CCIIR)	ხელ	მძღვა	ნე	ლი

კა	ხა	გა	ბუ	ნია
თსუ-ს	 ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	 სა-
გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის	 ხელ-
მძღვა	ნე	ლი

ივ	ლი	ტა	ლობ	ჟა	ნი	ძე ილი	ას	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ	სი	ტე	ტი

რუ	სუ	დან	ჭან	ტუ	რია PITA	ს	პროგ	რა	მის	ხელ	მძღვა	ნე	ლი

ნა	თე	ლა	ბე	რი	ძე
სამ	ცხე	ჯა	ვა	ხე	თის	სა	ხელ	მწი	ფო	უნი	ვერ-
სი	ტე	ტის	 ქარ	თულ	 ენა	ში	 მომ	ზა	დე	ბის	
სა	გან	მა	ნათ	ლებ	ლო	 პროგ	რა	მის	 ხელ-
მძღვა	ნე	ლი

მა	ნა	ნა	რა	ტი	ა	ნი
მას	წავ	ლე	ბელ	თა	 პრო	ფე	სი	უ	ლი	 გან	ვი-
თა	რე	ბის	ცენ	ტრის	ხელ	მძღვა	ნე	ლის	მო-
ად	გი	ლე

ბიბ	ლი	ოგ	რა	ფია

1.	 კვო	ტი	რე	ბის	სის	ტე	მის	კვლე	ვა	სა	ქარ	თვე	ლოს	უმაღ	ლეს	სას-
წავ	ლებ	ლებ	ში,	შ.	ტა	ბა	ტა	ძე,	ნ.	გორ	გა	ძე,	2013	წე	ლი

2.	 ქარ	თულ	ენა	ში	მომ	ზა	დე	ბის	ერ	თწლი	ა	ნი	პროგ	რა	მის	ეფექ-
ტუ	რო	ბის	კვლე	ვა,	სა	მო	ქა	ლა	ქო	ინ	ტეგ	რა	ცი	ი	სა	და	ეროვ	ნე-
ბათ	შო	რი	სი	ურ	თი	ერ	თო	ბე	ბის	ცენ	ტრი,	2016	წე	ლი

3.	 „უ	მაღ	ლე	სი	გა	ნათ	ლე	ბის	შე	სა	ხებ“	კა	ნონ	ში	ცვლი	ლე	ბე	ბი	სა	
და	და	მა	ტე	ბე	ბის	შე	ტა	ნის	შე	სა	ხებ,	2009	წე	ლი,	17	ნო	ემ	ბე	რი






