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შესავალი
წინამდებარე კვლევის მიზანი გახლდათ 2009 წელს ინიცირებული და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული
კონცეფციის და 2009-2014 წწ. სამოქალაქო გეგმის ფარგლებში განხორციელებული განათლების საშეღავათო პოლიტიკის გან
ხორციელების შეფასება, პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართული მხარეების მოსაზრებების და რეკომენდაციებ
 ის შეჯამება და მათი
საჯარო განხილვაზე გამოტანა.
ამისთვის კვლევის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ინტერვიუები სამი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელებსა და ლექტორებთან, ექსპერტებსა და სხვა დაკავშირებული მხარეების წარმომადგენლებ
თან, ფოკუს ჯგუფები და ანკეტირებული გამოკითხვა პროგრამის სამიზნე ჯგუფების მონაწილეობ
 ით, „განათლების ხარისხის განვითა
რების ცენტრის“ და „ეროვნული გამოცდებისა და შეფასების ცენტრის“ მიერ მოწოდებული ოფიციალ
 ური სტატისტიკის გაანალიზება,
ადრე ჩატარებული კვლევების გაცნობა. მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერა მოცემულია ანგარიშის ძირითად ნაწილში.

თავი 1. კვლევის მეთოდოლოგია
ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში, განათლების საშეღავათო პოლიტიკის განხორცი
ელების შეფასების მიზნით ჩატარებული კვლევის პროცესში გა
მოყენებულ იქნა სამაგიდო კვლევა და კვლევის რაოდენობრივი
და თვისებრივი მეთოდები.
სამაგიდო კვლევა
კვლევის დაგეგმვის და ანგარიშის მომზადების პროცესში გამო
ყენებულ იქნა ადრე ჩატარებული კვლევის ანგარიშები (იხ. ბიბ
ლიოგრაფია), გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრისა
და განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრისგან მოწოდე

ბული ოფიციალური სტატისტიკა. ასევე შესწავლილი იქნა სხვა
ღია წყაროები (სახელმწიფო დაწესებულებების ვებ გვერდები,
სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული
სტატისტიკური ინფორმაცია).
თვისებრივი კვლევა
თვისებრივი კვლევა ჩატარდა ქართულ ენაში მოსამზადებელი
პროგრამის მოსამზადებელ ჯგუფსა და ბაკალავრიატის პირვე
ლი კურსის სტუდენტებთან.
თვისებრივი კვლევის მეთოდად გამოყენებულ იქნა ფოკუს-ჯგუ
ფის დისკუსია. კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა სასაუბრო,
რომელიც შედგებოდა სამი ძირითადი საკითხისა და 12 ქვესა
კითხისგან. (იხ. დანართი 1)

ცხრილი 1. ფოკუს-ჯგუფების გეოგრაფია, რაოდენობა და შემადგენლობა

ფოკუს-ჯგუფის
რაოდენობა

ფოკუს-ჯგუფში მონაწილეთა
რაოდენობა სულ

ეთნიკური
შემადგენლობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2

19

მულტიეთნიკური

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2

23

მულტიეთნიკური

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2

18

მულტიეთნიკური

უნივერსიტეტი

1

ფოკუს-ჯგუფები ჩატარდა, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონულ
უნივერსიტეტში, ცხრილში წარმოდგენილია ფოკუს-ჯგუფების რა
ოდენობა და თითოეუ
 ლ ჯგუფში მონაწილეთა რაოდ
 ენობა.
ფოკუს-ჯგუფებში დისკუსია მიმდინარეობდა მონაწილეთა მაქსი
მალური ჩართულობით. მონაწილეები გამოირჩეოდნენ გახსნი
ლობით. ენობრივ ბარიერს არ შეუშლია ხელი დისკუსიის ხარის
ხისთვის. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კითხვა გაუგებარი იყო
ერთეული მონაწილისთვის, ხდებოდა უფრო გასაგები ენით ახ
სნა, ან მონაწილეთა ის ნაწილი, რომელმაც უკეთ იცოდა სახელ
მწიფო ენა, უთარგმნიდა მონაწილეს მშობლიურ ენაზე. საერთო
ჯამში, თითოეული ფოკუს-ჯგუფი მიმდინარეობდა 1:30წუთიდან
2 საათამდე. ინტერვიუები ინტერვიუე
 ბი ჩატარდა სამი უნივერსი
ტეტის (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელ
მწიფო უნივერსიტეტის, სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერ
სიტეტის) ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის ხელმძღვანე
ლებთან, ლექტორებთან, განათლების და მეცნიერების სამინის
ტროს წარმომადგენლებსა და სფეროს ექსპერტებთან.
რაოდენობრივი კვლევა
ქართული ენაში მოსამზადებელი პროგრამის მოსამზადებელი
ჯგუფისა და ბაკალავრიატ
 ის პირველი კურსის სტუდენტებთან

2

ჩატარდა გამოკითხვა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით.
რაოდ
 ენობრივი კვლევის შერჩევის მეთოდად გამოყენებულ იქნა
კვოტური შერჩევა უმაღლესი დაწესებულებების მიხედვით.
შერჩევის მოცულობა
გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო ივ. ჯავახიშვილის თბილი
სის სახელობის უნივერსიტეტის 75-მა სტუდენტმა და ილიას სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტის 102-მა სტუდენტმა.
კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებულ იქნა სტრუქტურირებული
კითხვარი ღია და დახურული კითხვებით. კითხვარი შედგებოდა
სამი ბლოკისგან: I - ინფორმირებულობა; II - პროფ-ორიენტა
ცია; III - პროგრამის ეფექტურობის შეფასება; IV - დემოგრაფიუ
ლი მონაცემები. (იხ. დანართი 2)
რაოდ
 ენობრივი მონაცემები დათვლილი იქნა სტატისტიკურ
პროგრამაში SPSS 22.
სტუდენტების მონაწილეობით ჩატარებული ფოკუს ჯგუფებისა და
სტუდენტების ანკეტირების შედეგები ანგარიშში მოცემულია გა
ერთიანებული სახით.

თავი 2. ეთნიკური უმცირესობებისთვის
უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის
შემუშავებული საშეღავათო პოლიტიკის მიმო
ხილვა საქართველოში
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2004 წელს
წარმოდგენილი საგანმანათლებლო რეფორმა მიზნად ისახავდა
ყველა აბიტურიენტისათვის თანაბარი პირობების შექმნას საქარ
თველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებისას. ამ რეფორმის
ფარგლებში, 2005 წლიდან საქართველოში დაინერგა ერთიანი
ეროვნული გამოცდები, რომლის მიხედვითაც, ყველა აბიტური
ენტი ვალდებული გახდა ჩაებარებინა სამი გამოცდა: ქართული
ენა, ზოგადი უნარები (ქართულ ან რუსულ ენაზე) და უცხო ენა.
რეფორმის პირველ წელს მხოლოდ ოცი ეთნიკური უმცირესო
ბების წარმომადგენელი აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი, რაც გა
ცილებით დაბალი მაჩვენებელი იყო წინა წლებთან შედარებით.
რეფორმის ამ ნეგატიური ეფექტის აღმოსაფხვრელად საქარ
თველომ დაიწყო „საშეღავათო პოლიტიკის“ განხორციელება
ეთნიკური უმცირესობებისთვის. (ტაბატაძე, 2013)
2006 წელს ცვლილებები შევიდა ერთიანი ეროვნული გამოც
დების ჩატარების დებულებაში, აბიტურიენტებს შესაძლებლო
ბა მიეცათ ზოგადი უნარების და არჩევითი საგნების ტესტირება
რუსულ ენაზე გაევლოთ. საშეღავათო პოლიტიკის ნაწილი იყო
ასევე 2006 წლიდან მოსამზადებელი კურსების ორგანიზება ნი
ნოწმინდისა და ახალქალაქის ენის სახლებში ეუთოს ეროვნულ
უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარ
დაჭერით და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანა
მონაწილეობით (ტაბატაძე, 2009). შედეგად ქართულ უმაღლეს
სასწავლებლებში ეთნიკური უმცირესობების აბიტურიენტთა რა
ოდენობა გაიზარდა. ქვემო ქართლიდან და სამცხე ჯავახეთიდან
სულ ჯამში 56 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. 2007 წლიდან ჩა
რიცხული სტუდენტების რაოდენობამ კვლავ იკლო.
2008 წელს ცვლილებები შევიდა ეროვნული გამოცდების დებუ
ლებაში, რომლის მიხედვითაც ეთნიკური უმცირესობების წარ
მომადგენლებს უფლება მიეცათ ზოგადი უნარების გამოცდა ჩაე
ბარებინათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც. ამასთან ერთად,
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის გაგრძელდა

ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პროგ
რამა, რომელსაც განათლებისა და მეცნიერ
 ების სამინისტრო
აფინანსებდა.
ზოგადი უნარების ტესტების მშობლიურ ენაზე ჩაბარების შესაძ
ლებლობამ გაზარდა ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩამ
ბარებელთა და ჩარიცხულთა რაოდენობა (72 აბიტურიენტი
გახდა სტუდენტი, რომელმაც სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაზე
გაიარა ტესტირება), თუმცა, ამან ვერ მოახდინა რადიკალური
ცვლილება ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ეთნიკური უმ
ცირესობების წარმომადგენლობისა და მათთვის უმაღლესი გა
ნათლების ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვნად გასაზრდელად
(ტაბატაძე 2013).
ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის შემოღება
2009 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამი
ნისტრომ გადაწყვიტა განეხორციელებინა ისეთი ცვლილებები,
რომლებიც გაზრდიდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგე
ნელთა ხელმისაწვდომობას უმაღლესი განათლებისადმი და
ამით ხელს შეუწყობდა მათ სამოქალაქო ინტეგრაციას.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებე
ბისა და დამატებების საფუძველზე, შეიქმნა ქართულ ენაში მომ
ზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (მუხლი 473). ამ პროგ
რამით ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგა
დი უნარების აზერბაიჯანული, სომხურენოვანი, ოსურენოვანი და
აფხაზურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე უმაღლეს სა
განმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული საქართველოს
მოქალაქის მიერ ქართული ენის (წერა, კითხვა, მოსმენა, ლაპა
რაკი) შესწავლა იმ დონეზე, რაც აუცილებელია ბაკალავრიატ
 ის,
დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის/ ვეტერინარის ან
დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრა
მით სწავლის გასაგრძელებლად.
კანონში შეტანილი ცვლილების მიხედვით დადგინდა იმ სტუდენ
ტების კვოტა, რომლებიც გაივლიან ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამას. უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სტუდენტთა მიღებას
ერთიანი ეროვნული გამოცდებით, სომხურენოვანი და აზერბა
იჯანულენოვანი სტუდენტებისთვის გამოყოფს ერთიან
 ი ეროვ
ნული გამოცდებით მისაღებ სტუდენტთა საერთო რაოდენობის
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5-5%-ის ოდენობის ვაკანტურ ადგილებს, ხოლო ოსურენოვა
ნი და აფხაზურენოვანი აბიტურიენტებისთვის 1-1%-ს (მუხლი
52.51).
მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურე
ნოვანი, აფხაზურენოვანი და ოსურენოვანი ტესტების შედეგე
ბის საფუძველზე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
სტუდენტების ჩარიცხვის წესი განისაზღვრა, როგორც დროებითი
ღონისძიება, რომლის მოქმედების ვადა სრულდება 2018–2019
სასწავლო წლის ბოლოს. (მუხლი 90.22)
კანონში განხორციელებული ცვლილებების ფონზე მნიშვნელოვ
ნად გაიზარდა იმ აბიტურიენტთა რიცხვი, რომლებმაც გადაწყვი
ტეს ესარგებლათ „ქართულ ენაში მომზადების პროგრამით“
(ე.წ. 1+4 პროგრამა). 2010 წლიდან 2017 წლამდე ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირებულ აბიტურიენტთა რა
ოდენობა წლიდან წლამდე მატულობს.

სტუდენტმა, 2017-2018 სასწავლო წელს ქართული ენაში მომზა
დების პროგრამით სარგებლობს 792 სტუდენტი.
აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს დარეგისტრირებული აბიტური
ენტების რაოდენობის პიკი შეინიშნება, როგორც ეთნიკურ უმცი
რესობებში, ისე საერთო ეროვნულ დონეზე.
დიაგრამა 2. ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაში ჩარიცხულ
სტუდენტთა რაოდენობა,  2010-2011 დან 2017-2018 სასწავლო წლები,
და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სულ ჩარიცხულ
სტუდენტთა რაოდენობა, 2011-2012 დან 2017-2018 სასწავლო წლები

დიაგრამა 1. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრირებულ აბიტურიენ
ტთა რაოდ
 ენობა, რომელთაც გადაწყვიტეს
ესარგებლათ ქართულ ენაში მომზადების პროგრამით.

წყარო: გამოცდებისა და შეფასების ცენტრი

წყარო: გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი

წლიდან წლამდე ასევე მატულობს სტუდენტების რაოდენობა,
რომელთაც გადალახეს ზოგადი უნარების ტესტის მინიმალური
ზღვარი და ჩაირიცხნენ ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა
ზე. პროგრამის განხორციელების დაწყებიდან დღემდე თითქმის
140%-ით გაიზარდა პროგრამით მოსარგებლეების რაოდენობა.
თუ 2010-2011 სასწავლო წელს პროგრამით ისარგებლა 331-მა
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ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით მო
სარგებლეთა ზრდის მაჩვენებელი განსხვავდება სომხურენოვან
და აზერბაიჯანულენოვან ჯგუფში. აზერბაიჯანულენოვანი სტუ
დენტების შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელი არის 170%, ხოლო
სომხურენოვანი სტუდენტების შემთხვევაში 96%. ასეთი განსხვა
ვების მიზეზი, როგორც უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან
ინტერვიუთი ირკვევა, დიდი ალბათობით არის შპს „სოკარის“
მიერ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარ
გლებში აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტებისთვის გაწეული დახ
მარება. „სოკარი“ ამოქმედების წლიდანვე ჩაერთო პროგრამაში
და სწავლის გადასახადს უხდის იმ სტუდენტებს, რომლებმაც ვერ
მოიპოვეს სახელმწიფო დაფინანსება. რაც შეეხ
 ება აფხაზურენო
ვან და ოსურენოვან აბიტურიენტებს, 2017 წელს ამ პროგრამით
მხოლოდ ერთმა ოსმა აბიტურიენტმა ისარგებლა.

დიაგრამა 3. ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამის მოსარგებლე
სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტების რაოდენობა
2010-2017 წელი

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დას
რულების შემდეგ, პროგრამის ბენეფიციარ სტუდენტებს უფლება
აქვთ ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატო
ლოგის/ ვეტერინარის ან დიპლომირებული სპეციალისტის საგან
მანათლებლო პროგრამით სწავლა გააგრძელონ ქართულ ენაზე.

დიაგრამა 5. 2014-2017 წლებში ბაკალავრიატ
 ის საფეხურზე ჩარიცხულ
სტუდენტთა რაოდენობა და პროცენტული
მაჩვენებელი წინა წელს ქართულ ენაში მოსამზადებელ
საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩარიცხულთა რაოდენობიდან

წყარო: განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი

ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მაჩვენებ
ლის გამოთვლისთვის, 2013-2016 წლებში ქართულ ენაში მომ
ზადების პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა შევადარეთ
2014-2017 წლებში ბაკალავრიატის პირველ კურსზე ჩარიც
ხულთა რაოდენობას. როგორც აღმოჩნდა, 2013-2016 წლებში
სულ პირველი წლის დასრულების შემდეგ სტუდენტების, დაახ
ლოებით 69%-მა ბაკალავრიატის საფეხურზე განაგრძო სწავლა.
დიაგრამა 4. 2013-2016 წლებში ქართულ ენაში მოსამზადებელ საგანმა
ნათლებლო პროგრამაში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა
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თავი 3. ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამის
განმახორციელებელი და სხვა
დაინტერესებული მხარეები
ამ თავში აღწერილია ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათ
ლებლო პროგრამის უშუალ
 ო განმახორციელ
 ებლები და ირიბად
ან პირდაპირ დაკავშირებული სხვა მხარეების წვლილი.
3.1

პროგრამის განმახორციელებელი უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებები
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული ყველა უმაღლესი საგანმანათ
ლებლო დაწესებულება ვალდებულია,1 განახორციელოს ერთია
ნი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაი
ჯანულენოვანი, სომხურენოვანი, აფხაზურენოვანი და ოსურენო
ვანი ტესტების შედეგების საფუძველზე იმ სტუდენტების მიღება,
რომლებიც გადიან ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებ
ლო პროგრამას. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამის განხორციელება შეუძლია კერძო სამართლის იური
დიულ პირებსაც, რომლებმაც გაიარეს პროგრამის აკრედიტაცია.
უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა ქართულ ენა
ში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი აკ
რედიტაცია გაიარეს 2012-2013 სასწავლო წლის დაწყებამდე.
პირველი აკრედიტაციის ჩატარებამდე კი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამა ჩაითვალა აკრედიტებულად.2
მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის სამიზნე ჯგუფს ქართული
ენის მომზადების პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ ყველა
უმაღლეს სასწავლებელში, რომელსაც გავლილი აქვს პროგრა
მის აკრედიტაცია, აბიტურიენტების უმრავლესობა კონცენტრი
რებულია რამდენიმე უნივერსიტეტში. 2014-2017 წლებში ამ
პროგრამით აბიტურიენტებმა ჩააბარეს 10 უნივერსიტეტში.
2017 წელს სტუდენტების 96% სწავლობს 5 უნივერსიტეტში, ამას
1 საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მუხლი 473,
პუნქტი 7
2 საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მუხლი 89,
პუნქტი 6 4
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თან ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ
სიტეტში სწავლობს სტუდენტების 37%, საქართველოს ტექნიკურ
უნივერსიტეტში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი 20-20%.
• ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
• ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
• თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
• სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დიაგრამა 6: 2017 წელს ქართული ენის მოსამზადებელ პროგრამაზე
ჩარიცხულ აბიტურიენტთა განაწილება უნივერსიტეტების მიხედვით
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დიაგრამა 7: ქართული ენის მოსამზადებელ პროგრამაზე ჩარიცხულ აბი
ტურიენტთა განაწილება უნივერსიტეტების მიხედვით, 2010 – 2017 წლები
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პროგრამის შესახებ ინფორმირება
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის
დაწყების პირველ წლებში, არაქართულენოვანი სკოლების მოს
წავლეების / აბიტურიენტების ინფორმირებულობა დაბალი იყო,
უნივერსიტეტებმა მესამე წლიდან დაიწყეს საინფორმაციო შეხ
ვედრების ორგანიზება სამიზნე რეგიონ
 ებში. ბოლო რამდენიმე
წელია ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტ
ში სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტების კვო
ტა ივსება და ამიტომ საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების
საჭიროებას ვერ ხედავენ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და
ახალციხის უნივერსიტეტები კვლავაც აგრძელებენ საინფორმა
ციო შეხვედრებს.
საორიენტაციო შეხვედრები სტუდენტებთან
სწავლის დაწყებამდე უნივერსიტეტები ატარებენ საორიენტაციო
შეხვედრებს პროგრამის ბენეფიციარ სტუდენტებთან. ილიას სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტში, ზოგადად, ეს პროცესი უფრო სტან
დარტიზებულია და მეტადაა ორიენტირებული სტუდენტის სტუ
დენტური ცხოვრებისთვის მომზადებაზე, მათ შორის, ქართულ
ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტე
ბისთვის.
პროგრამაზე დარეგისტრირებისა და ხელშეკრულებაზე ხელის
მოწერის შემდეგ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენ
ტებს უტარდებათ საინფორმაციო შეხვედრა, სადაც ფინანსური
კოორდინატორი აცნობს ფინანსურ საკითხებს; არგუსის კოორ
დინატორი აცნობს არგუსის მუშაობ
 ის სპეციფიკას; ქცევის კო
დექსის წარმომადგენელი პირადად აცნობს ქცევის კოდექსს;
მუდლის პლატფორმის (დავალებების ელექტრონული მართვის
სისტემა) ადმინისტრატორი აცნობს პროგრამაში რეგისტრაციის
წესებს. გარდა ამისა, სტუდენტებს ხვდებიან რექტორი და პროგ
რამის დეკანი.
ქართული ენის ცოდნის წინასწარი შეფასება
არაქართულენოვანი სკოლის ატესტატი გულისხმობს, რომ კურ
სდამთავრებული მინიმუმ B1 დონეზე უნდა ფლობდეს ქართულ
ენას, თუმცა რეალობა განსხვავებულია. ქართულ ენაში მომზადე
ბის საგანმანათელბლო პროგრამის ხელმძღვანელების თქმით,

სტუდენტები ქართული ენის განსხვავებული ცოდნის დონით მო
დიან სკოლიდან. ეს გარკვეულ სირთულეებს ქმნიდა სწავლების
პროცესში, ამიტომ ბოლო რამდენიმე წელია ივ. ჯავახიშვილის
სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას უნივერ
სიტეტში ენობრივი კომპეტენციის დადგენის მიზნით ატარებენ
ენობრივი დონის განმსაზღვრელ პრეტესტს. ტესტების მეშვე
ობით ხდება სამი უნარის შეფასება: წერა, კითხვა და მოსმენა.
თსუ-ში 2017 წელს პირველად დაინერგა ზეპირი მეტყველების
უნარის შეფასებაც. ილია უნივერსიტეტში კი მომავალი წლიდან
აპირებენ მეტყველების უნარის შეფასების მოდულის დამატებას.
განსხვავებული მიდგომა აქვს ახალციხის უნივერსიტეტს, სადაც
არ ხდება ენის ცოდნის წინასწარი შეფასება და სხვადასხვა ენობ
რივი კომპეტენციის სტუდენტები ერთად სწავლობენ.
თსუ-ს და ილიას უნივერსიტეტებში ქართულ ენაში მომზადების
პროგრამაზე ჩარიცხული მსმენელები ტესტის შედეგების მიხედ
ვით ნაწილდებიან სამ ჯგუფში (ნულოვანი, A1 და A2).
აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს ქართული ენის კომპეტენციის
დამდგენი უნიფიცირებული ტესტი, რომელსაც ყველა უნივერსი
ტეტი გამოიყენებს. ამიტომაც, თსუ და ილიას სახელმწიფო უნი
ვერსიტეტები იყენებენ ლექტორთა ჯგუფის მიერ შემუშავებულ
ტესტებს.
სოციალური ინტეგრაციისკენ მიმართული აქტივობები
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას
ილიას უნივერსიტეტში ჰქვია „ქართულის, როგორც მეორ
 ე ენი
სა და ინტეგრაციის პროგრამა“, რითაც ხაზი გაესვა აკადემიურ
განათლებასთან ერთად ინტეგრაციის მნიშვნელობას.
არაქართულენოვანი სტუდენტების სოციალური ინტეგრაციის
თვის ილიას უნივერსიტეტმა პროგრამის ამოქმედებისთანავე
(2010 წლიდან) დანერგა ე.წ. ტუტორიუმის პროგრამა. ტუტორი
უმის პროგრამის მიზანია ქართულ ენაში მიღებული ცოდნა სტუ
დენტებმა პრაქტიკაში გამოიყენონ. ამისთვის ილიას უნივერსი
ტეტს შემუშავებული აქვს ორი კურსი (სემესტრში ერთი კურსი).
ამ კურსების ფარგლებში ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის
ქართულენოვანი ან არაქართულენოვანი სტუდენტები ეხმარე
ბიან მოსამზადებელი კურსის სტუდენტებს. 5 სტუდენტზე გამო
ყოფილია 1 ტუტორი. სტუდენტებს ეძლევათ დავალებები სხვა
დასხვა საყოფაცხოვრებო თემაზე, რომელთა შესრულებაშიც
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ეხმარებიან ტუტორები. მაგალითად, თემა შეიძლება იყოს „მა
ღაზიაში პროდუქტების შეძენა“. სტუდენტები ტუტორთან ერთად
მიდიან სასურსათო მაღაზიაში და ცდილობენ გამოიყენონ ლექ
ციაზე ნასწავლი ფრაზები, გრამატიკული კონსტრუქტები. შემდეგ
სტუდენტები ამზადებენ პრეზენტაციას. დავალებები ეხება ყო
ველდღიურ ცხოვრებაში გამოსაყენებელ თემებს (ბანკი, ტრან
სპორტი, გართობა და ა.შ.).
2013 წელს ტუტორიუმის პროგრამის განხორციელ
 ებაში ჩა
ერთო საქართველოს გაეროს ასოციაც
 ია PITA-ას პროგრამის
ფარგლებში. პროგრამის ფარგლებში, 2015 წლიდან ტუტორი
უმი დაინერგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც, რაშიც
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დახმარებას უწევს ტუტორე
ბის მომზადების და გამოცდილების გაზიარებით. აღსანიშნავია,
რომ თუ ილიას უნივერსიტეტში ინტეგრაციის მიმართულება აკა
დემიური კურსის ნაწილია, თსუ-ს შემთხვევაში ეს ღონისძიებე
ბი არ არის აკადემიურ პროგრამაში ინტეგრირებული, რადგან
კანონის მიხედვით უნივერსიტეტს არ აქვს უფლება პროგრამის
შემდეგი აკრედიტაციის გავლამდე შეცვალოს საგანმანათლებ
ლო კურსის სტრუქტურა.
PITA-ას პროგრამის გარდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსი
ტეტს არაქართულენოვანი სტუდენტების ინტეგრაციისკენ მიმარ
თულ პროექტების განხორციელებაში ეხმარებიან ორგანიზაცი
ები - ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ და „სამოქა
ლაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების
ცენტრი“.
ინტეგრაციაზე მიმართული ღონისძიებების გარდა არაქართუ
ლენოვანი სტუდენტების სოციალურ ინტეგრაციაზე გავლენას ახ
დენს შენობა, სადაც ტარდება ლექციები. ილიას უნივერსიტეტში
ქართულენოვან და არაქართულენოვან სტუდენტებს ერთსა და
იმავე შენობაში უტარდებათ ლექციები, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში კი ქართულ ენაში მოსამზადებელი პროგრამის
სტუდენტებისთვის ცალკე შენობაა გამოყოფილი, რომელიც გან
თავსებულია ავლაბარში. ამ შენობაში არ ტარდება სხვა აკადე
მიური პროგრამის ლექციები. შესაბამისად, იშვიათი შემთხვევე
ბის გარდა აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტები არ ხვდებიან
სხვა შენობებში და ქართველ სტუდენტებთან ურთიერთობის შე
საძლებლობაც შეზღუდული აქვთ.
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კიდევ ერთი საკითხია აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტე
ბის ცალ-ცალკე ჯგუფებად ფორმირება. ილიას უნივერსიტეტში
პირველივე სემესტრიდან სომეხი და აზერბაიჯ
 ანელი სტუდენტე
ბი ერთად გადიან ქართულ ენაში მომზადების პროგრამას. მათ
უწევთ ერთმანეთთან კომუნიკაციისთვის გამოიყენონ ქართული
ენა, რაც კიდევ უფრო ეხმარებათ ლექციებზე მიღებული ცოდნის
პრაქტიკაში გამოყენებაში. თსუ-ში კი მხოლოდ მეორე სემესტრი
დან ხდება სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის ერთად გაერთიანება.
ფოკუს ჯგუფის მონაწილე სტუდენტები აღნიშნავდნენ, რომ სომ
ხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტების ერთ ჯგუფ
ში სწავლება მათ ეხმარებათ ენის დაუფლებაში.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანთლებლო
პროგრამაზე სწავლების პროცესი
სასწავლო პროგრამების პირველი აკრედიტაცია უნივერსიტე
ტებმა 2011-2012 სასწავლო წლისთვის გაიარეს და 7 წლის
თავზე მათ უწევთ პროგრამების ხელახალი აკრედიტაცია.
აკრედიტაციიდან აკრედიტაციამდე უნივერსიტეტებს არ აქვთ
უფლება მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელონ პროგ
რამის სტრუქტურაში. თუმცა, წლიდან წლამდე უნივერსიტეტებში
გროვდებოდა გამოცდილება არაქართულენოვანი სტუდენტე
ბისთვის ქართულის სწავლების მეთოდების კუთხით, იხვეწებო
და სასწავლო რესურსები და მიდგომები.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა არის
60 კრედიტიანი (30 კრედიტი თითოეულ სემესტრში). კანონის
მიხედვით, 60-ვე კრედიტში იგულისხმებოდა ქართული ენის
სწავლება მხოლოდ და არ იყო მითითებები ინტეგრაციის კომ
პონენტის დამატებაზე.
პროგრამის სტრუქტურა უნივერსიტეტების მიხედვით განსხვავე
ბულია.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამაში ქართული ენის
სწავლების გარდა ჩასმულია სხვა კურსები, რომლებიც ეხმარება
სტუდენტებს სოციალურ ინტეგრაციას
 ა და სტუდენტურ ცხოვრე
ბაში:
•
•
•

ქართული ენის კურსი 1 და 2
ენა და კულტურათაშორისი დიალ
 ოგი
მედია კურსი 1 და 2

•
•
•
•

მინი პროექტები 1 და 2
დარგობრივი ენის კურსი
წინასაგამოცდო კურსი
კომპიუტერის საბაზისო კურსი არაქართულენოვანი სტუდენ
ტებისათვის
• ინფორმაციული წიგნიერება არაქართულენოვანი სტუდენტე
ბისათვის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამის სტრუქტურა
მთლიანად ქართული ენის სწავლებაზეა აგებული:
• ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები
• ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა
• ქართული ენის კომუნიკაციური ასპექტები
• ქართული ენის ორთოეპია და მართლწერა
ახლო მომავალში თსუ-ში იგეგმება, სტუდენტებს შესთავაზონ
საგნობრივ კომპეტენციებში მომზადება. ეს იქნება არჩევითი სა
განი.
სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტის პროგრამის სტრუქტურაც მხო
ლოდ ქართული ენის კურსებისგან შედგება:
•
•
•
•
•
•
•

წერა, ფუნქციური წერის ელემენტები
კითხვა, ლექსიკა და კითხვის სტრატეგიები
ქართული ენის სპეცკურსი (სპეციალობის ტერმინოლოგიით)
მოსმენა
ლაპარაკი, ზეპირმეტყველების სტრატეგიები
ქართული ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ქართული ენის ორთოეპ
 ია და მეტყველების კულტურის სა
კითხები
პროგრამის ამოქმედებისას უნივერსიტეტებს არ ჰქონდათ ქარ
თულის, როგორც მეორე ენის სწავლების სახელმძღვანელოები.
ამჟამად უნივერსიტეტებს გამოცემული აქვთ რამდენიმე სახის სა
ხელმძღვანელო, რომელსაც თვითონ იყენებენ (მაგ.: თსუ-ს აქვს
შემუშავებული 30 სახელმძღვანელო, მათ შორის 15-მდე გამო
ცემული).
ყველა სტუდენტი, იმის მიუხედავად თუ რომელ დონეზე მოხვდა
პრე-ტესტის შემდეგ, ერთსა და იმავე სასწავლო მასალას გადის.

სასწავლო კურსები არ არის დიფერენცირებული საწყისი ცოდ
ნის დონის მიხედვით.
შუალედური და საბოლოო შეფასება
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის
სტუდენტები პრე-ტესტის გარდა გადიან შუალ
 ედურ და საბო
ლოო ტესტირებას.
პროგრამის დასრულების შემდეგ, უმაღლესი საგანმანათლებ
ლო დაწესებულებები ატარებენ საბოლოო შეფასებას და გას
ცემენ ამ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელ სერტიფი
კატს. თუმცა, ამ სერტიფიკატს არ აქვს ქართული ენის ცოდნის
დამადასტურებელი საბუთის ძალა, რომელსაც საჭიროებ
 ის შემ
თხვევაში სტუდენტი მომავალში გამოიყენებს, მაგალითისთვის,
საჯარო სამსახურში მისაღებად.
იმის მიუხედავად, თუ რა საწყისი ცოდნით მოვიდა სტუდენტი უნი
ვერსიტეტში, უნივერსიტეტი ვალდებულია, B2 დონეზე მოამზა
დოს სტუდენტი ბაკალავრიატ
 ისთვის, იმისათვის, რომ დაძლიოს
საგნობრივი სწავლა ქართულ ენაზე. პროგრამების ხელმძღვა
ნელები აცხადებენ, რომ B2 დონის მიღწევა ვერ ხერხდება იმ
სტუდენტების შემთხვევაში, რომლებიც ნულოვანი ან თითქმის
ნულოვანი ცოდნით მოდიან უნივერსიტეტში. ასეთი სტუდენტები
იჭრებიან საბოლოო შეფასების დროს და ხელმეორედ გადიან
მოსამზადებელ კურსს (მაგალითად ილიას უნივერსიტეტში 20162017 სასწავლო წელს დაახლოებ
 ით 30% ჩაიჭრა), მიუხედავად
იმისა, რომ ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა ერთწლიანია,
კანონში არ არის აკრძალვა პროგრამის ხელმეორედ გავლაზე.
სტუდენტს სახელმწიფო უფინანსებს 1+4 წელს. ამიტომ იმ სტუ
დენტებს, რომლებმაც ორჯერ გაია
 რეს მოსამზადებელი კურსი,
ბაკალავრიატზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში მოუწ
 ევთ
ბოლო კურსის თვითდაფინანსება.
უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობა
2017 წელს შეიქმნა უნივერსიტეტების გაერთიანება, რომლებიც
ქართულ ენაში მოსამზადებელ პროგრამას ახორციელ
 ებენ. ამ
გაერთიანების შექმნის ინიციატორი იყო ივ. ჯავახიშვილის თბი
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი. ამ ეტაპზე ასო
ციაციაში 9 უნივერსიტეტია გაწევრიანებული. ასოციაც
 იის მიზა
ნია საუკეთესო პრაქტიკების და გამოცდილების გაზიარება და
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პრობლემებზე ერთობლივი მუშაობა.
3.2

პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული მხარე
ები

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახდენს ქართულ
ენაში მომზადების პროგრამის საკანონმდებლო რეგულირებას.
2009 წლის შემდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შე
ვიდა მხოლოდ რამდენიმე ცვლილება, რომელიც ეხება ეთნი
კური უმცირესობებისათვის უმაღლესი განათლებისადმი ხელმი
საწვდომობას.
2015 წელს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, „ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“ გავლის უფლება
აქვთ იმ პირებსაც, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების
გავლის გარეშე ჩაირიცხებიან უმაღლეს საგანანმანათლებლო
დაწესებულებაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგე
ნილი წესით. ეს ჩანაწერი ეხება საქართველოს მოქალაქეებს,
რომლებმაც უცხოეთში მიიღეს ზოგადი განათლება.
2015 წელს კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც,
თუ ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების
მშობლიურ ენაზე შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულმა სტუდენ
ტმა მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, კერძო უმაღლესი
სასწავლებლის მიერ დადგენილ სწავლის საფასურს სახელმწი
ფო ფარავს მხოლოდ 2250 ლარის ოდენობით.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყოველწლიურად
ამტკიცებს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგან
მანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის, მასწავლებლის
მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო, დიპ
ლომირებული მედიკოსის / სტომატოლოგის აკრედიტებული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართულებებს, რომლებშიც
სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად ან / და ნაწილობრივ
აფინანსებს სახელმწიფო.
2013 წელს სახელმწიფომ პრიორიტეტულად ჩათვალა 21 სა
განმანათლებლო პროგრამა, რომელზე სწავლებასაც სრულად
აფინანსებს ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის. პრიორიტეტუ
ლი საგანმანათლებლო პროგრამების სრულად დაფინანსების
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შესაძლებლობით ვერ სარგებლობენ ეთნიკური უმცირესობები,
რომელთაც მშობლიურ ენაზე ჩააბ
 არეს ზოგადი უნარების გამოც
და და მოხვდნენ „ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაში“3.
ასევე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამო
სილებაა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენ
ტრის წარდგინებით ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათ
ლებლო პროგრამის აკრედიტაციის წესის და საფასურის დამ
ტკიცება.
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გა
ნათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წე
სით, ითანხმებს ყოველწლიურად უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ იმ სტუდენტთა რაოდენობას, რომლებიც
ირიცხებიან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მხოლოდ ზოგადი
უნარების აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი, აფხაზურენო
ვანი და ოსურენოვანი ტესტების შედეგების საფუძველზე.
ცენტრი ახორციელებს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათ
ლებლო პროგრამის აკრედიტაციას, რისთვისაც იქმნება საგან
მანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საბჭო.
ცენტრი ასევე აწარმოებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე
სებულებების რეესტრს, რომელიც შეიცავს მონაცემებს უმაღლე
სი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო
პროგრამების, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი
სა და ჩარიცხულ პირთა შესახებ. შესაბამისად, სტატისტიკური
ინფორმაცია „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამებზე“ და ბაკალავრიატზე ჩარიცხული პირების რაო
დენობის შესახებ ხელმისაწვდომია რეესტრის მონაცემებზე დაყ
რდნობით.
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარებას და შედეგების 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

ფასებას მათ შორის იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებიც აბარე
ბენ მხოლოდ ზოგადი უნარებს აზერბაიჯანულ/სომხურ/აფხაზურ/
ოსურ ენაზე.
ცენტრი ადგენს იმ აბიტურიენტთა სიებს, რომლებმაც მოიპოვეს
უფლება გაია
 რონ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებ
ლო პროგრამა და ისწავლონ უმაღლეს საგანმანათლებლო და
წესებულებაში და უგზავნის შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებ
ლო დაწესებულებას.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქარ
თველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
2017 წლის მაისში, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორო
ბის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, საქართვე
ლოს გაეროს ასოციაციასთან და სახელმწიფო უწყებებთან თა
ნამშრომლობით, „1+4“ პროგრამაში ჩართული ეთნიკური უმ
ცირესობების წარმომადგენელებისათვის სტაჟირების პროგრამა
დაიწყო. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 65 ახალ
გაზრდა, რომლებმაც 20 სახელმწიფო უწყებაში 3-თვიანი სტაჟი
რება გაია
 რა.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2016 წლიდან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ცენტრი ახორციელებს პროგრამას „არაქართულენოვანი სკო
ლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება“4. პროგ
რამის მიზანია არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების,
ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა, საგნობრივი გამოცდებისთვის მომზადება და მათ
თვის სახელმწიფო ენის შესწავლა.
არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო პრობლემების ნაწი
ლობრივი მოგვარების მიზნით, ეთნიკური უმცირესობებით კომ
პაქტურად დასახლებული რეგიონების (სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო
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.

ქართლი და კახეთი) არაქართულენოვან სკოლებში მივლენი
ლია მასწავლებელთა 3 ჯგუფი: ქართულის, როგორც მეორე
ენის კონსულტანტ-მასწავლებლები, ქართულის, როგორც მეორე
ენის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნების (ისტორია და
გეოგრაფია) დამხმარე მასწავლებლები და ბილინგვი დამხმარე
მასწავლებლები, რომლებიც 1+4 პროგრამის კურსდამთავრე
ბულები არიან და ადგილობრივ მასწავლებელთან ერთად მუშა
ობენ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ნებისმი
ერ სასკოლო საგანში.
2016 – 2017 სასწავლო წელს ეთნიკური უმცირესობებით კომ
პაქტურად დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვან სკო
ლებში გაიგზავნა 28, ხოლო 2017-2018 სასწავლო წელს 51
დამხმარე მასწავლებელი. მომავალში იგეგმება, რომ აქცენტი
„1+4“ პროგრამის ბენეფიციარ
 ებზე გაკეთდეს, რადგან რო
გორც პრაქტიკამ აჩვენა ადგილებზე მათი მიმღებლობა უფრო
მაღალია.
მასწავლებელთა პროფესიულ
 ი განვითარების ცენტრი 1+4
პროგრამის კურსდამთავრებულებს პროფესიულ დახმარებას
უწევს სხვადასხვა ტრენინგის სახით. კურსდამთავრებულების
დაინტერესება დამხმარე მასწავლებლად მუშაობის დაწყების
მიმართ საკმაოდ მაღალია. ცენტრის წარმომადგენლის თქმით,
დამხმარე მასწავლებლად მუშაობის დაწყების მსურველი ბევ
რად უფრო მეტია, ვიდრე მასწავლებელთა პროფესიული განვი
თარების ცენტრს შეუძლია გაუშვას სკოლებში.
ცენტრის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლის აზრით, არაქარ
თულენოვანი სკოლების საკადრო რესურსების კუთხით არსე
ბული პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარებისთვის მნიშვნე
ლოვანია, რომ დამხმარე მასწავლებლის სტატუსით მომუშავე
ახლგაზრდები შემდგომში დარჩნენ სკოლებში და გააგძელონ
მასწავლებლად მუშაობა.
არსებული კანონმდებლობით, დამხმარე მასწავლებლებს მას
წავლებლად გახდომისთვის სჭირდებათ საგნის გამოცდის ჩა
ბარება ქართულ ენაზე და 60 კრედიტიანი ერთწლიან
 ი მასწავ
ლებლის მომზადების პროგრამის გავლა. ამისათვის, დამხმარე
მასწავლებლებმა 1 წლით უნდა შეწყვიტონ სკოლაში მუშაობა.
არსებობს რისკი, რომ მათ დასაქმების სხვა შესაძლებლობები
გაუჩნდეთ ამ პერიოდში და სისტემამ დაკარგოს კადრი. კადრის
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გადინების რისკს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ ინიცირებული ზო
გადი განათლების კანონში საკანონდმებლო ცვლილების პრო
ექტი, რომელიც გულისხმობს „მაძიებლობის პროგრამის შე
მოღებას“. „მაძიებლობის“ შემოღების შემთხვევაში, დამხმარე
მასწავლებლები შეძლებენ სკოლაში მუშაობის პარალელურად
ჩაერთონ მაძიებლობის პროგრამაში, გაიარონ 60 კრედიტიანი
პროგრამა, რომლის წარმატებით დასრულების შემდეგადაც გახ
დებიან მასწავლებლები.
საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ივ. ჯავახიშვილის სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული
ცენტრები, რომლებიც შექმნილია “ტოლერანტობის, სამოქა
ლაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრა
მის” [PITA] ფარგლებში. პროგრამა ხორციელდება საქართვე
ლოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.
ცენტრებში გაწევრიანებული არიან „ქართული ენის საგანმანათ
ლებლო პროგრამის“ ბენეფიციარი სტუდენტები. ახალგაზრდულ
ცენტრებში ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებ
 ები, რომელთა
მიზანია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სამოქა
ლაქო ინტეგრაცია.
PITA-ს ფარგლებში ილიას და თბილისის სახელმწიფო უნივერ
სიტეტებში ფუნქციონ
 ირებს არაფორმალური განათლების პროგ
რამა ტუტორიუმი/„ტუტორების სკოლა“, რომლის ფარგლებში
მაღალკურსელი სტუდენტები, ტუტორები, ერთი სემესტრის მან
ძილზე ეხმარებიან ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებ
ლო პროგრამის არაქართულენოვან სტუდენტებს, აკადემიურ,
საუნივერსიტეტო თუ სამოქალაქო სივრცეში ორიენტაციასა და
სხვადასხვა პრაქტიკული დავალების მომზადებაში. ტუტორიუმის
მიზანია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სტუდენტე
ბის ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ტოლერანტული გარემოს გაძ
ლიერება ახალგაზრდებში.
ფონდი „ღია საზოგადოებ
 ა -საქართველო“
აფინანსებს სტუდენტების პროექტებს, რომლებიც მიმართულია
ეთნიკური უმცირესობობების ინტეგრაციისკენ.
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სოკარი
შპს „სოკარი“ ყოველწლიურად ახორციელებს იმ აზერბაიჯანე
ლი სტუდენტის დაფინანსებას, რომელთაც ვერ მოიპოვეს სა
ხელმწიფო გრანტი.
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
2015 წლის ივნისში პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი „სახელ
მწიფო ენის შესახებ“. კანონის მიხედვით სახელმწიფო ენის
ცოდნის მოთხოვნებთან პირის შესაბამისობის შეფასება მოხდე
ბა სახელმწიფო გამოცდის მეშვეობით. სახელმწიფო გამოცდის
ჩატარების წესს დაადგენს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი გა
ნათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. გამოც
დის ჩატარებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო ენის დეპარტა
მენტი. პირი, რომელიც ჩააბარებს სახელმწიფო ენის გამოცდას
მიიღებს სერტიფიკატს, რომელსაც გამოიყენებს დანიშნულები
სამებრ (საჯარო სამსახურში მიღება, მოქალაქეობის მოპოვება).
თანხები სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნისთვის მხო
ლოდ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში იქნა გათვალისწინე
ბული.
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი შესაძლოა გახდეს ის სტრუქ
ტურა, რომელიც შეიმუშავებს ტესტებს ქართულის, როგორც უც
ხო ენის და ქართულის, როგორც მეორე ენის გამოცდისთვის.

თავი 4. ეთნიკური უმცირესობებისთვის
უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის გაზრდის და
ინტეგრაციის პოლიტიკის შეფასება
ამ თავში მოცემულია ეთნიკური უმცირესობებისთვის უმაღლესი
განათლების ხელმისაწვდომობის და ინტეგრაციისკენ მიმართუ
ლი პოლიტიკის შესახებ ექსპერტების მოსაზრებები, მათი თვა
ლით დანახული ხარვეზები და რეკომენდაციები.
ეთნიკური უმცირესობებისათვის უმაღლესი განათლების ხელმი
საწვდომობა
სახელმწიფოს მიერ გატარებულმა საშეღავათო პოლიტიკამ
ცალსახად დადებითი როლი შეასრულა აზერბაიჯანულენოვა
ნი და სომხურენოვანი ახალგაზრდებისთვის უმაღლესი განათ

ლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით. ამას ცხადყოფს,
როგორც ოფიციალური სტატისტიკა სტუდენტების რიცხოვნობის
ზრდის დინამიკის შესახებ, ისე თავად პროგრამით მოსარგებლე
სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები.
თუმცა არსებული საშეღავათო პოლიტიკის მიღმა დარჩნენ სხვა
შედარებით მცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფების წარმომად
გენლები, რომლებიც ამთავრებენ საქართველოში მოქმედ რუ
სულენოვან სკოლებს ან ქართულენოვანი სკოლების რუსულ
სექტორს და ასევე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებმაც
ქვეყნის გარეთ მიიღეს ზოგადი განათლება (არა აზერბაიჯანულ
ან სომხურ ენაზე) და სურთ საქართველოში უმაღლესი განათ
ლების მიღება. გამოითქვა მოსაზრება რომ ამ უკანასკნელი ჯგუ
ფისთვის შესაძლოა სახელმწიფომ შეიმუშაოს ცალკე პროგრამა,
რომლის მიზანი იქნება საქართველოში დაბრუნებული მოქალა
ქეების ინტეგრაცია და ქართული უმაღლესი განათლებისადმი
ხელმისაწვომობის უზრუნველყოფა.
გამოითქვა მოსაზრება რომ საქართველოში მცხოვრები მცირე
რიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფების ქართული უმაღლესი განათ
ლების მიღმა დატოვება დისკრიმინაციულია, განსაკუთრებით
ეს აქტუალურია 2014 წელს მიღებული საქართველოს კანონის
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ მიღების
ფონზე.
საქართველოში რუსული სასკოლო განათლების მქონე მცირე
ეთნიკური ჯგუფების კვოტირების სისტემაში ჩართვის (რუსულ
ენაზე ზოგადი უნარების გამოცდით ჩაბარების შემოღება) შემ
თხვევაში არსებობს რისკი, რომ მოხდეს დამამთავრებელ კლა
სებში ქართული სკოლებიდან რუსულ სკოლებში გადადინება.
ამის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა ჩაიდოს მექანიზმები, (მა
გალითად, აბიტურიენტს ბოლო 5 წელი უნდა ჰქონდეს ნასწავლი
რუსულ სკოლაში; რუსულენოვნებისთვის კვოტა იყოს უფრო მცი
რე, ვიდრე სომხურ ან აზერბაიჯანულენოვნებისთვის).
ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის გაზრდა
რეგიონ
 ებში
„ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“
გრძელვადიანი მიზანი იყო ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრა
ციის გაზრდა ეთნიკურად არაქართველებით მჭიდროდ დასახ
ლებულ რეგიონებში (სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი). ამ

მიზნის მიღწევის შეფასება ამ ეტაპზე რთულია, თუმცა ის, რომ
სამცხე ჯავახეთიდან და ქვემო ქართლიდან უმაღლესი განათლე
ბის მიღებისთვის ახალგაზრდების გადინება მეზობელ ქვეყნებში
მკვეთრად შემცირებულია, იძლევა იმის თქმის შესაძლებლობას,
რომ საშეღავათო პოლიტიკის ეს მიზანი გარკვეულწილად მიღ
წეულია. პროგრამის ბენეფიციარ
 ები, რომლებმაც დაამთავრეს
ბაკალავრიატის საფეხური, უბრუნდებიან თავიანთ საცხოვრე
ბელ ადგილებს და საქმდებიან. როგორც წესი, ისინი წარმოად
გენენ არაქართულენოვან სკოლებში ბილინგვური სწავლების
თვის საკადრო რესურსს რეგიონებში. პროგრამით მოსარგებლე
კურსდამთავრებულები არაქართულენოვან სკოლებში მუშაობენ
დამხმარე მასწავლებლებად.
არაქართულენოვანი სკოლები განიცდიან მწვავე დეფიციტს ბი
ლინგვური მასწავლებლების კუთხით. მასწავლებლების დიდი
ნაწილი 55 წელსაა გადაცილებული, რაც ნიშნავს, რომ უახლოეს
წლებში ეს პრობლემა კიდევ უფრო მწვავედ დადგება და ბილინ
გვურ მასწავლებლებზე მოთხოვნა გაიზრდება. ამიტომ, მნიშვნე
ლოვანია, რომ შემუშავებულ იქნას წახალისების მექანიზმები ბი
ლინგვური მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის მოტივაციის გა
საზრდელად. წახალისების ერთ ერთი მექანიზმი შეიძლება იყოს
ხელფასზე დანამატი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს
პრეზიდენტმა 2012 წელს განაცხადა, რომ ის მასწავლებლები,
რომლებიც ბილინგვური მასწავლებლის სტანდარტს დააკმა
ყოფილებს მიიღებენ 200 ლარიან დანამატს, მასწავლებელთა
ხელფასის ფორმირების წესში ეს არ აისახა.
წახალისების ერთერთი მექანიზმი შეიძლება იყოს უფასო სწავ
ლება მასწავლებელთა მომზადების პროგრამაზე. მართალია, ეს
პროგრამა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულ იმ 21 პროგრამას
შორისაა, რომელსაც სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, ეს შე
ღავათი არ ვრცელდება „1+4“ პროგრამით მოსარგებლე სტუ
დენტებზე.
სამწუხაროდ, არ არსებობს სტატისტიკური ინფორმაცია რამდენი
ახალგაზრდა დასაქმდა სახელმწიფო სტრუქტურებში რეგიონებ
ში, თუმცა, გამოითქვა მოსაზრება, რომ პროგრამით მოსარგებ
ლე ახალგაზრდებისთვის რთულია სახელმწიფო სტრუქტურებში
და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე დასაქმება. ამ სირ
თულის აღმოფხვრას შესაძლოა ხელი შეუწყოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებში ბაკალავრიატ
 ის საფეხურის
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კურსდამთავრებულების სტაჟირების დანერგვამ.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამის განმახორციელებელი სახელმწიფო
უნივერსიტეტების არათანაბარი პოპულარობა
აბიტურიენტებს შორის
პროგრამის განმახორციელ
 ებელ სახელმწიფო უნივერსიტეტე
ბიდან მხოლოდ რამოდენიმეზეა მაღალი მოთხოვნა აბიტურიენ
ტების მხრიდან. დანარჩენ უნივერსიტეტებს ძალიან მცირე რა
ოდენობის სტუდენტი ჰყავთ (მაგ.: აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქუთაისი), იაკობ გოგებაშვილის სა
ხელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი). ასეთი უნივერ
სიტეტებისთვის პროგრამის განხორციელება წამგებიანი ხდება.
მეორეს მხრივ ახალციხის უნივერსიტეტში მოთხოვნა იმაზე მა
ღალია ვიდრე, უნივერსიტეტს შეუძლია მიიღოს. კვლევის პრო
ცესში გამოითქვა მოსაზრება რომ შესაძლოა უნივერსიტეტებს
ჰქონდეთ განსხვავებული კვოტები, იმის მიხედვით თუ როგორია
მოთხოვნა მათ უნივერსიტეტში სწავლაზე.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამის ფარგლებში სწავლების დიფერენცირებული მიდ
გომების საჭიროება
ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამა არ არის
მორგებული ყველა იმ ჯგუფზე, რომელიც აბარებს უნივერსიტე
ტებში. აბიტურიენტებს აქვთ ქართული ენის ძალიან განსხვავე
ბული კომპეტენციის დონე, როდესაც ხვდებიან მოსამზადებელ
პროგრამაზე. მათთვის არ არის გათვალისწინებული სწავლების
დიფერენცირებული მიდგომა. მიუხედავად იმისა, რომ სწავლის
დაწყებისას უნივერსიტეტები პრეტესტების საფუძველზე სტუდენ
ტებს ყოფენ ენის ცოდნის დონის მიხედვით, სასწავლო პროგ
რამა ერთნაირია ყველასთვის. შედეგად, მათთვის ვინც ცუდად
იცოდა ქართული ენა, ერთი წელი არ არის ხოლმე საკმარისი
ბაკალავრიატზე სწავლის გასაგრძელებლად, ხოლო მათ ვინც
შედარებით კარგად იცოდა საკომუნიკაციო ენა, უჩნდებათ გან
ცდა, რომ ტყუილად დაკარგეს ერთი წელი.
ეს თავს იჩენს ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლების ეტაპზე.
სტუდენტების ნაწილი ანებებს სწავლას და ვერ ასრულებს ბაკა
ლავრიატის საფეხურს. მართალია, ამის სტატისტიკური მონაცე
მები არ არსებობს, თუ რა მიზეზით დაანებეს მათ სწავლას თავი
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და რამდენად განსხვავდება არაქართულენოვან სტუდენტებში
სწავლის დანებების მაჩვენებელი ქართულენოვან სტუდენტებ
ში ანალოგიური მაჩვენებლისგან, მაგრამ არსებობს მოსაზრება
რომ არაქართულენოვანებში სწავლის შეწყვეტის მთავარი მიზე
ზი არის საბაკალავრო საფეხურზე ქართულად სწავლის სირთუ
ლეები.
ქართულ ენაში მომზადების დიფერენცირებული სწავლების მიდ
გომა უნდა აისახოს პროგრამების აკრედიტაციისას.
გამოითქვა მოსაზრება, რომ ბაკალავრიატზე სწავლების პირ
ველ წელსმ 1+4 პროგრამის სტუდენტებისთვისმ შესაძლებელია
დაემატოს ქართული ენის სწავლების კურსი, რომელიც დაეხმა
რება მათ, უშუალ
 ოდ არჩეულ ფაკულტეტზე, სავალდებულო საგ
ნების სწავლაში (ტერმინოლოგია).
ქართული ენის ცოდნის შეფასების უნიფიცირებული
სისტემის შექმნა
კვლევაში მონაწილე ყველა მხარე თანხმდება იმაზე, რომ აუცი
ლებელია შეიქმნას ქართული ენის ცოდნის შეფასების უნიფიცი
რებული სისტემა, რომელსაც ყველა უნივერსიტეტი გამოიყენებს.
მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტებს აქვთ ლექტორების
ჯგუფის მიერ შედგენილი ტესტები, რომლის მიზანია დაადგინოს
ქართული ენის ფლობის დონე, ეს სისტემა არ არის უნიფიცირე
ბული და აღიარებული სახელმწიფოს მიერ.
არსებობს მოსაზრება, რომ ზოგადი უნარების ტესტის გარდა,
პროგრამის ბენეფიციარებმა ჩააბარონ ქართული ენის, როგორც
მეორე ენის უნიფიცირებული გამოცდა, რომელსაც არ ექნება
გავლენა ჩარიცხვაზე. გამოცდის შედეგები დაეხმარება უნივერ
სიტეტებს დაადგინონ, რა ენობრივი კომპეტენციებით შემოდიან
არაქართულენოვანი სტუდენტები მოსამზადებელ პროგრამაზე
და შეიმ
 უშაონ თითოეული დონისთვის მორგებული სასწავლო
პროგრამები. შესაძლოა, ნულოვანი ცოდნის მქონე სტუდენტე
ბისთვის დამატებითი წინარე პროგრამა შემუშავდეს (მაგ.: სა
ზაფხულო პროგრამის სახით). ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ქარ
თულ ენაში სავალდებულო გამოცდის დაწესება გახდება მოტი
ვატორი აბიტურიენტებისთვის, რომ უკეთესად მომზადებულები
მოვიდნენ უნივერსიტეტში.
ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ საჭიროა დადგინდეს ქარ
თული ენის ცოდნის ის მინიმალური სტანდარტი, რომელიც აუ

ცილებელია დააკმაყოფილოს პირველი მოსამზადებელი წლის
კურსდამთავრებულმა, რათა გადავიდეს ბაკალავრიატის საფე
ხურზე. რეალობაში შესაძლებელია სტუდენტმა პირველი წლის
განმავლობაში მიიღოს 60 კრედიტი, მაგრამ ეს ყოველთვის არ
ნიშნავს, რომ მას აქვს საკმარისი ენობრივი კომპეტენცია სწავ
ლის ბაკალავრიატზე გასაგრძელებლად. თუ იარსებებს ეს სტან
დარტი და პირველი კურსის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდება,
რომ სტუდენტმა ვერ დააკმაყოფილა ბაკალავრიატში სწავლის
გაგრძელებისთვის საჭირო მინიმალური დონე, უმჯობესია, მას
მოსამზადებლად დამატებით ერთი წელის სწავლის შესაძლებ
ლობა მიეცეს.
ქართული ენის ცოდნის ოფიციალურად დამადასტურებელი ინ
სტრუმენტის შექმნა ამ პროგრამის მიღმაც სასარგებლო იქნება
(საჯარო სამსახურში მიღება, მოქალაქეობ
 ის მიღება). მოქალა
ქეობის მიღების კონტექსტში ტესტირების შემოღების მცდელობა
აქვს იუსტიციის სამინისტროს, მაგრამ ექსპერტების აზრით, ეს არ
არის სამეცნიერო / აკადემიური პროდუქტი. ექსპერტები ვარაუ
დობენ, რომ შესაძლებელია ეს ფუნქცია აიღოს გამოცდებისა და
შეფასების ცენტრმა, უნივერსიტეტებმა, სახელმწიფო ენის დე
პარტამენტმა.

მოსწავლეები, რომლებიც ზოგადი განათლების სფეროში დაწ
ყებული რეფორმის დაწყებისას პირველ კლასში სწავლობდნენ,
უკვე დაამთავრებდნენ სკოლას. თუ რეფორმა წარმატებით გან
ხორციელდებოდა, შემდეგ წლებში დამთავრებულებს აღარ უნ
და დასჭირვებოდათ კვოტირება და არაქართულენოვანი სკო
ლადამთავრებულებს კარგად უნდა სცოდნოდათ ქართული ენა.
თუმცა, ზოგადი განათლების რეფორმაში არსებული ხარვეზების
გამო, არაქართულენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულების
ქართული ენის ცოდნა არ არის საკმარისი უმაღლეს საგანმანათ
ლებლო დაწესებულებებში სწავლის გასაგრძელებლად. ამი
ტომ, ამ ეტაპზე ექსპერტები აუცილებლად თვლიან საშეღავათო
პოლიტიკის გაგრძელების, თუმცა, აღნიშნავენ, რომ კვოტირების
სისტემა არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს და არაქართუ
ლენოვან სკოლებში სწავლის დონე უნდა დაეწიოს ქართულენო
ვან სკოლებში სწავლის დონეს.

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის აკრედიტაცია
უნივერსიტეტებს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებ
ლო პროგრამების ხელახალი აკრედიტაცია უწევთ 2018 წელს.
ექსპერტების აზრით, აკრედიტაციის პროცესი არის ხისტი და მი
მართულია ტექნიკური პარამეტრების შემოწმებაზე. ამიტომ ნოვა
ტორული და დიფერენცირებული სწავლების მიდგომის მორგება
აკრედიტაციის მოთხოვნებზე რთულდება. ექსპერტები თვლიან,
რომ უნივერსიტეტებმა მეტი ძალისხმევა უნდა გამოიჩინონ, რომ
ახალი პროგრამები იყოს დიფერენცირებული და სტუდენტების
სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული. შესაძლებელია,
საჭირო გახდეს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამის აკრედიტაციის განსხვავებული წესის შემოღება, რაც
განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის შიდა ბრძანებით
შეიძლება დარეგულირდეს.
საშეღავათო პოლიტიკის გაგრძელების აუცილებლობა
2009 წელს საშეღავათო პოლიტიკის 10 წლით განსაზღვრა გან
პირობებული იყო იმით, რომ 2018-2019 სასწავლო წელს ის
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თავი 5. სტუდენტების ანკეტირებისა და ფოკუს ჯგუფე
ბის შედეგები
ბლოკი I - ინფორმირებულობა
გამოკითხულთა უმეტესობამ ინფორმაცია განათლების საშეღა
ვათო პოლიტიკით მიღების შესაძლებლობის შესახებ სკოლის
მასწავლებლისგან მიიღო. ყველაზე ნაკლებად სტუდენტები ინ
ფორმაციას იღებენ რეინტეგრაციის სამინისტროსა და არასამ
თავრობო ორგანიზაციებისგან.

ოდნავ განსხვავდება შედეგები ილიას უნივერსიტეტში და ივ.
ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის უნივერსიტეტში გამოკით
ხული სტუდენტების პასუხებს შორის. ილიას უნივერსიტეტის მო
სამზადებელი ჯგუფისა და ბაკალავრიატის სტუდენტების უფრო
მეტი რაოდენობა აფიქსირებს პასუხს, რომ ინფორმაცია მან მი
იღო სკოლის დირექტორისგან, ახლობლისგან და სკოლის სხვა
მასწავლებლისგან (ქართული ენის მასწავლებლის გარდა).
დიაგრამა 9. პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყაროები,
უნივერსიტეტების შედარება

დიაგრამა 8. პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყაროები

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა პასუხები იმეორებს რაოდენობრივი
კვლევისას მიღებულ შედეგებს. მონაწილეების უმეტესობა აფიქსი
რებს, რომ ინფორმაცია პროგრამის შესახებ მიიღო სკოლის ქარ
თული ენის მასწავლებლისგან, რომელიმე საგნის მასწავლებლის
ან სკოლის დირექტორისგან. თუ რაოდენობრივი კვლევის შედე
გების მიხედვით, ინფორმაციის მეორე წყარო ინტერნეტია, ფოკუსჯგუფებში ინფორმაციის წყაროდ მეტად დასახელდა ის მეგობარი/
ნაცნობი, ვისაც უკვე ჰქონდა პროგრამაში მონაწილეობის გამოც
დილება. იყო ამ პროგრამის სტუდენტი, ან კურსდამთავრებული.
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“მე ქართულის მასწავლებელმა მითხრა ამის შესახებ, თუმ
ცა, რომ ჩავაბარე მხოლოდ სახელი ვიცოდი, მეტი არაფე
რი. ასევე ვიცოდი, რომ 4+1 პროგრამა ყველაზე კარგი
ილიაუნიში იყო.”

დიაგრამა 10. განათლების საშეღავათო პოლიტიკით მიღების
შესაძლებლობის შესახებ ინფორმირებულობის ხარისხის შეფასება

“მეც მყავდა მეგობრები, რომლებიც სწავლობდნენ ამ პროგ
რამით. უფრო მეტი ინტერნეტის საშუალ
 ებით გავიგე, ბევრი
საიტი არსებობს. წავიკითხე, დამაინტერესა და ჩავაბარე”
“მე მაღალი კურსის სტუდენტებმა მითხრეს ამის შესახებ,
ასევე ჩემი კლასელების უმრავლესობა აქ მოვიდა.”
“მე არ ვიცოდი ამ პროგრამის შესახებ, უბრალოდ, ქართუ
ლი ენა სახელმწიფო ენაა და აუცილებელია ვისწავლოთ
ქართული. მე დამეხმარა ვალანტორი”
„ჩვენთან არის ამ პროგრამით ჩამოსული მასწავლებელი
ქართველი ნატო კაპანაძე, მისგან გავიგე, რომ ეთნიკურ
უმცირესობებს შეუძლიათ ჩააბარონ სახელმწიფო უნივე
რისტეტში გაიარონ ერთ წლიანი მოსამზადებელი კურსი
და შემდეგ შეუძლიათ უპრობლემოდ ჩააბარონ ბაკალავ
რიატში და შემდეგ მისი დახმარებით დავრეგისტრირდი ამ
პროგრამაში“
1-5-მდე აღმავალ შკალაზე, რესპონდენტებმა პროგრამის შე
სახებ საკუთარი ინფორმირებულობის ხარისხი 2,5 ქულით შეა
ფასეს. ინფორმირებულობის ხარისხის საშუალო მაჩვენებლები,
ოდნავ განსხვავება უნივერსიტეტების მიხედვით, თუმცა, განსხვა
ვება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ არის.
დიაგრამაზე წარმოდგენილია ინფორმირებულობის თვითშეფა
სების პროცენტული განაწილება, რომელიც თვალსაჩინოდ წარ
მოადგენს თვითშეფასების ქულას.განათლების საშეღავათო პო
ლიტიკით მიღების შესაძლებლობის შესახებ საკუთარი ინფორ
მირებულობის ხარისხის გარდა, რესპონდენტები აფასებდნენ
მათ თემში მცხოვრები სხვა აბიტურიენტების ინფორმირებულო
ბის ხარისხს ამავე საკითხის მიმართ. ამ შემთხვევაში ინფორმი
რებულობის ხარისხი უფრო დაბალი, 2.2 ქულით შეფასდა.
ანალოგიური პასუხები დაფიქსირდა ფოკუს-ჯგუფებზეც. მონაწი
ლეთა მიერ გამოითქვა მოსაზრება, რომ ეთნიკური უმცირესობე
ბით დასახლებულ რეგიონ
 ებში, ზოგადად, დაბალია ინფორმი
რებულობა განათლების საშეღავათო პოლიტიკით მიღების

შესაძლებლობის შესახებ. იმ სკოლებში, სადაც არ ჰყავთ ქართუ
ლი ენის „კარგი“ მასწავლებელი, მონდომებული დირექტორი,
სადაც არ ცხოვრობენ ამ პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტები,
პრაქტიკულად არ იციან ამ შესაძლებლობის შესახებ.
„არის სოფლები, სადაც საერთოდ არ იციან ამის შესახებ.
ნინოწმინდაში არის სოფლები, სადაც ამ 1+4 პროგრამის
შესახებ იციან, თუმცა ჰგონიათ, რომ ეს მხოლოდ ჯავახიშვი
ლის უნივერსიტეტშია და არ შეუძლიათ სხვაგან ჩაბარება.“
ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ არაინფორმი
რებულობის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ეთნიკური უმ
ცირესობები არ უყურებენ ქართულ არხებს და, შესაბამისად,
არ აქვთ ინფორმაცია. ანუ მხოლოდ რაოდენობრივი კვლევის
შედეგებზე დაყრდნობით ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ განათ
ლების საშეღავათო პოლიტიკით მიღების შესაძლებლობის შე
სახებ ტელევიზიით ინფორმაცია არ ვრცელდება მიუხედავად
იმისა, რომ ინფორმაციის წყაროების ჩამონათვალში ტელე
ვიზია, ბოლოდან მეხუთე ადგილს იკავებს, ფოკუს-ჯგუფზე გა
მოთქმული მოსაზრებები მიხედვით, ადგილობრივი მოსახლე
ობა უბრალოდ არ უყურებს ქართულ სატელევიზიო არხებს და
შესაბამისად ინფორმაციას ამ საკითხის შესახებაც ვერ მოის
მენდა ან/და ნახავდა.
„ტელევიზიას უფრო თურქულ და რუსულ არხებს უყურებენ,
ადრე უფრო უყურებდნენ ქართულ არხებს და სერიალ
 ებს,
ახლა რაც უკვე არის შესაძლებლობა უყურონ თურქულ არ
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ხებს, თითქმის აღარავინ რთავს ტელევიზორს ქართულ გა
დაცემებზე“
თუმცა ყველა ფოკუს-ჯგუფზე გამოითქვა მოსაზრება იმის შესა
ხებ, რომ წინა წლებთან შედარებით ახლა ბევრად მეტმა ახალ
გაზრდამ იცის ამ პროგრამის შესახებ.

მაციო მესიჯი ქართული ენის ხარისხიანი სწავლების უზრუნ
ველყოფაა.
დიაგრამა 11. უნივერსიტეტის არჩევის მოტივაცია

„მე ნინოწმინდიდან ვარ და ჩემი სოფლიდან პირველი ვი
ყავი, ვინც ჩააბარა ილიაში. დღეს მაინც ბევრმა არ იცის
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ, ინფორმაცი
ის ნაკლებობა მაინც არის.“
„თუ თბილისში 5 წლის წინ 10-დან ორი ბავშვი სწავლობდა
დღეს 10-დან 5 თბილისში სწავლობს ხოლო 5 ერევანში“
„ჩვენთან ადრე აზერბაიჯანში მიდიოდნენ სასწავლებლად,
მაგრამ ეხლა ყველა თბილისში მოდის“
„თუმცა, მე რომ ვაბარებდი, უფრო ბევრი ბავშვი მიდიოდა
სომხეთში, ვიდრე ახლა. რადგან ახლა უფრო პოპულარუ
ლი გახდა, რომ აქ ვისწავლოთ და აქ ვნახოთ ჩვენი გზა“
პროფესიული ორიენტაცია
კვლევა მიზნად ისახავდა დაგვედგინა, რატომ აირჩიეს რეს
პონდენტებმა უნივერსიტეტი, სადაც სწავლობენ. როგორც ცნო
ბილია, კონკურენცია დაბალია რეგიონის უნივერსიტეტებში
თბილისის უნივერსიტეტებთან შედარებით, მიუხედავად იმისა,
რომ მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში ჩაბარების
შემთხვევაში, სტუდენტებს სამცხე-ჯავახეთიდან, ნაკლები ხარ
ჯი ექნებათ. ფოკუს-ჯგუფის ის მონაწილეები, რომლებიც სწავ
ლობდნენ ილიაუნი-სა და თსუ-ში, საკუთარი გადაწყვეტილების
მოტივატორად დედაქალაქში განათლების მიღებასა და ამ კონ
კრეტულ უნივერსიტეტებში სწავლების მაღალ ხარისხს ასახელე
ბენ. ახალციხის უნივერსიტეტში კი ძირითადად საცხოვრებელ
თან სიახლოვეს.
რაოდ
 ენობრივი კვლევიდანაც ნათლად ჩანს, რომ გადაწყვე
ტილების მოტივატორად უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხი
და პრესტიჟულობა, ორივე უნივერსიტეტში გამოკითხულმა
ჯგუფმა დაახლოებით თანაბრად დაასახელა. მონაცემებზე
დაყრდნობით შეგვიძლია ვივარაუდ
 ოთ, რომ ილიას სახელ
მწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მეტად ცდილობენ ინფორ
მაცია გაავრცელონ საკუთარ თემში და ძირითადი საინფორ
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ფოკუს ჯგუფზე გამოთქმული მოსაზრებების მიხედვით, ბუნებრი
ვად იკვეთება უნივერსიტეტის მიმართ სტუდენტების ლოიალ
 ო
ბა. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები გაიმეორა თვისებრივი
კვლევის შედეგებმა.
თსუ-ს სტუდენტებმა უნივერსიტეტის არჩევანის ძირითად მოტი
ვატორად დაას
 ახელეს უნივერსიტეტის პრესტიჟულობა, მისი
პირველობა; ის, რომ ჯავახიშვილი „ნამდვილი უნივერსიტეტია“;
ასევე აღნიშნეს, რომ მათი მშობლებისთვისაც თსუ ასოცირდება
ცოდნის მაღალ ხარისხთან და ა.შ. თუმცა ის განსხვავება, რაც
წარმოდგენილია დიაგრამაზე #5, თსუ-ს ჯგუფშიც გამოიკვეთა.
მათი მსჯელობა შეიცავდა იმ შინაარს რომ: „ჩვენ გვქონდა ინ
ფორმაცია ილიას უნივერსიტეტის შესახებაც, ვიცოდით რომ
ქართული ენის პროგრამა უფრო უკეთესიც არის ვიდრე ჩვენთან,

მაგრამ შემდეგ სწავლა თსუ-ში სჯობია და თსუ-ს დიპლომს მეტი
ძალა აქვს“
როდესაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები უნი
ვერსიტეტის არჩევის საკუთარ მოტივაციაზე საუბრობდნენ, მრა
ვალჯერ ახსენეს ქართული ენის პროგრამის ეფექტურობა. მათ
მოიყვანეს მაგალითები, რომ ილიაუნის სტუდენტებმა, რომლებ
მაც საერთოდ არ იცოდნენ ენა, კარგად დაძლიეს პროგრამა და
მათაც ჰქონდათ იმედი, რომ „ენას გააუმჯობესებდნენ.“ ილიაუ
ნის მონაწილე სტუდენტები თვლიან, რომ ქართული ენის პროგ
რამა უკეთესი აქვთ და მათი უნარები ენაში ბევრად უკეთესი იქ
ნება, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ ჩააბარებდნენ სხვა უნივერსი
ტეტში.
როდესაც ვესაუბრეთ რეგიონის უნივერსიტეტების არჩევანის
შესაძლებლობაზე, თბილისის უნივერსიტეტების სტუდენტებმა,
ცალსახად აღნიშნეს, რომ სწავლა თბილისში უკეთესი ხარისხი
საა და შემდგომი დასაქმების შანსიც მეტი აქვთ, ვიდრე რეგიო
ნის უნივერსიტეტის დამთავრების შემთხვევაში.
რესპონდენტთა უმეტესობა პროფესიას საკუთარი გადაწყვეტი
ლებით ირჩევს და კითხვაზე „რატომ აირჩიეთ თქვენი პროფე
სია?“ გვპასუხობს, რომ არჩეულ პროფესიაზე ბავშვობიდან ოც
ნებობდა. მეორე ადგილასაა დასაქმების პერსპექტივა და პრო
ფესიის პრესტიჟულობა.5
დიაგრამა 12. პროფესიის არჩევანის მოტივაცია

როგორც ილიაუნის, ასევე თსუ-ს სტუდენტების პასუხები აღნიშ
ნულ კითხვაზე დაახლოებით ერთნაირია. ჯგუფებს შორის გან
სხვავება არ არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, ამიტომ არ
წარმოვადგინეთ მონაცემები ცალ-ცალკე.
ფოკუს-ჯგუფების მონაცემები რაოდენობრივი კვლევის იდენ
ტურია. მონაწილეთა უმეტესობა ამბობს, რომ მას პროფესია
ბავშვობიდან აქვს არჩეული. თსუ-ში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფ
ზე უფრო მეტად დასახელდა პროფესიის არჩევის მოტივაციად
დასაქმების შესაძლებლობები, განსაკუთრებით იმ მონაწილეთა
პასუხებში, რომელიც მულტილინგვური სწავლების პროგრამის
სტუდენტები იყვნენ. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ უნივერ
სიტეტის დასრულების მერე სამუშაო ადგილი სკოლებში გარან
ტირებული აქვთ.
„ჩვენ გველოდებიან ჩვენი სოფლის სკოლები, რომ ჩა
ვალთ და დავიწყებს იქ მუშაობას, ადგილი გამზადებული
გვაქვს“
მოსამზადებელი კურსის სტუდენტები უფრო დარწმუნებულები
არიან პროფესიის არჩევანის სისწორეში, ვიდრე ბაკალავრია
ტის სტუდენტები. რასაც იმით ხსნიან, რომ ბაკალავრიატში უკ
ვე უშუალო შეხება აქვთ პროფესიასთან, მეტი ინფორმაცია აქვთ
სამომავლო დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ. თუმცა,
კითხვაზე, გეგმავენ თუ არა პროფესიის შეცვლას, ფოკუს-ჯგუფის
არც ერთი მონაწილემ არ უპასუხა, რომ გეგმავს. აღსანიშნავია,
რომ ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეები სამომავლო დასაქმებას არ
უკავშირებენ ადგილობრივ თვითმმართველობას, მათი აზრით,
მეტი შანსი აქვთ ბანკში, სკოლაში, ადგილობრივ ბიზნესში, საა
ვადმყოფოში, პოლიციაში დაიწყონ მუშაობა, ვიდრე ადგილობ
რივ თვითმმართველობაში.
ზოგადად, ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეები, როგორც ბაკალავრია
ტის, ასევე მოსამზადებელი ჯგუფებიდან, თვლიან, რომ ქართუ
ლი ენის პროგრამა რომ არა, გაუჭირდებოდათ ადაპტაცია საუ
ნივერსიტეტო სივრცეში. მათთვის აუცილებელია ის სერვისი და
დახმარება, რასაც ქართული ენის პროგრამის ლექტორები და
მენეჯმენტი აწვდის.

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

რაოდ
 ენობრივი კვლევის ფარგლებში, რესპონდენტებს საშუა
ლება ჰქონდათ პროგრამა შეეფასებინათ რამდენიმე კომპონენ
ტის მიხედვით. საერთო ჯამში, 1-დან 5-მდე აღმავალ სკალაზე
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ყველა კომპონენტის გასაშუალოებული ქულა 3.8-ია. საერთო
ქულა, უნივერსიტეტების მიხედვით არ განსხვავდება ერთმანე
თისგან, თუმცა, ცალკეული კომპონენტის მიხედვით, განსხვავე
ბები სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია.
დიაგრამა 13. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის
შეფასება

ლავრო პროგრამაზე.
დიაგრამაზე მონაცემები წარმოვადგინეთ პროცენტული სახით,
რაც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ იმ რესპონდენტთა წი
ლი, რომლებიც ქართული ენის პროგრამას უარყოფით შეფასე
ბას აძლევს. ჯამში ასეთი რესპონდენტების პროცენტული მნიშ
ვნელობა არ აღემატება 20%-ს. თუმცა გასათვალისწინებელია,
რომ გამოკითხულთა 38,6%-თვის ქართული ენის პროგრამა
ეფექტურია მხოლოდ მათთვის, ვისაც ქართული ენის საბაზისო
ცოდნა აქვს.
დიაგრამა 14. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამის შეფასება

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო
სასწავლო პროგრამამ (4.1 ქულა), ლექტორების დამოკიდებუ
ლებამ სტუდენტების მიმართ (4.2 ქულა) და ლექტორების კვა
ლიფიკაციამ (4.2 ქულა). მთლიან
 ობაში შეიძლება ითქვას, რომ
საშუალოზე მაღალი შეფასება მიიღო პროგრამის ყველა კომ
პონენტმა. თსუ-სა და ილიაუნის რესპონდენტთა პასუხებში გან
სხვავება დაფიქსირდა ორი კომპონენტის შეფასებისას - კერძოდ
კი, სასწავლო მასალისა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან
ურთიერთობის კომპონენტში.
როგორც პასუხებიდან იკვეთება, რესპონდენტთა 43.2 % თვლის,
რომ ქართული ენის პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტს შე
უძლია სრულყოფილად ჩაერთოს სტუდენტურ ცხოვრებაში და
სრულფასოვნად განაგრძოს სწავლა ქართულენოვან საბაკა
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შედეგები დაადასტურა ფოკუს-ჯგუფებზე გამოთქმულმა მო
საზრებებმაც. ფოკუს-ჯგუფებზე კიდევ უფრო გახსნილად ისა
უბრეს იმაზე, რომ ქართული ენის საბაზისო ცოდნის გარეშე
ერთწლიანი პროგრამა არ არის ეფექტური ბაკალავრიატში
სწავლის დაძლევისთვის. ფოკუს-ჯგუფებში მონაწილეთა აზ
რით, თუ ქართულ ენაში საბაზისო ცოდნა არა აქვს აბიტური
ენტს, ერთი წელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სწავ
ლა გააგრძელოს. არის შემთხვევები, როდესაც ამ ხარვეზის
გამო სტუდენტი ანებებს სწავლას თავს და შემდეგ წელს ხე
ლახლა გადის ქართული ენის კურსს. აქვე გამოითქვა მოსაზ
რება იმის შესახებაც, რომ თუ ქართული ენის ცოდნა ეთნიკუ

რი უმცირესობის ენაზე სკოლადამთავრებულ მოსწავლეს მა
ღალი აქვს, არ უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, ისარგებლოს
ამ პროგრამით. ამის მიზეზად სახელდება ის, რომ 1) იგი
კონკურენციას უწევს იმ აბიტურიენტებს, რომელსაც ნამდვი
ლად სჭირდება ქართული ენის კურსი და 2) ერთ წელს კარ
გავს სტუდენტი ქართული ენის მოსამზადებელ პროგრამაში,
როცა შეუძლია ჩააბაროს ეროვნული გამოცდები და გახდეს
სტუდენტი.
საუბარი შეეხო ასევე სკოლაში მიღებულ ზოგად განათლებას.
ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეთა აზრით, მთავარი პრობლემა
არა ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების პროექტის დი
ზაინში, არამედ უმცირესობების სკოლების განათლების ხარის
ხშია. მონაწილეთა მიერ გამოთქმული მოსაზრებების მიხედ
ვით, სკოლების მათ ვერ აძლევენ ცოდნას, არა მარტო სახელ
მწიფო ენის, არამედ სხვა საგნების მიმართულებითაც. დაბალ
დონეზე ისწავლება ყველა საგანი, ქართული ენა კარგადაც
რომ იცოდეს აბიტურიენტმა, შეიძლება ეროვნული გამოცდები
ვერც ჩააბაროს.
ასევე დაისვა საკითხი სომხურენოვანი გამოცდის ჩაბარებასთან
დაკავშირებით. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა, საუბრობს დია
ლექტზე, რომელიც სავსებით განსხვავდება იმ ენისგან, რომელ
ზეც ისინი აბარებენ უნარების გამოცდას. ამ პრობლემის მოსაგ
ვარებლად არ არის საკმარისი ცოდნა, რომელსაც იღებენ სომ
ხურენოვანი სკოლის მოსწავლები სკოლაში მშობლიური ენის
გაკვეთილებზე და ამიტომაც უწევთ რეპეტიტორებთან მომზა
დება სომხურში. მათი აზრით, გამოსავალი იქნებოდა უნარების
ტესტის რუსულ ენაზე ჩაბარების შესაძლებლობა, რადგან თვლი
ან, რომ რუსული ეთნიკურად სომეხმა აბიტურიენტებმა უკეთ იცი
ან, ვიდრე მშობლიური (სომხური) ენა.

დიაგრამა 15. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის
შედეგების შეფასება სტუდენტების მიერ

რესპონდენტები აფასებდნენ ქართული ენის ცოდნის დონეს.
რაოდ
 ენობრივი კვლევის ფარგლებში მათ ვთხოვდით ქართუ
ლი ენის ცოდნის დონე შეეფასებინათ, როგორც ამ პროგრამაში
მონაწილეობამდე, ასევე პროგრამის გავლის შემდეგ. დიაგრა
მაზე წარმოდგენილია ქართული ენის ცოდნის თვითშეფასება,
სხვადასხვა კომპონენტის მიხედვით, 5 ბალიან აღმავალ სკალა
ზე. როგორც შედეგებიდან ჩანს, რესპონდენტები თვლიან, რომ
პროგრამის გავლენა, ენის უნარების გაძლიერებაზე, მაღალია.
დიაგრამა 16. ქართული ენის ცოდნის თვითშეფასება (5 ქულიან სკალაზე)
პროგრამის დაწყებამდე და შემდეგ

საერთო ჯამში, რაოდ
 ენობრივი კვლევის შედეგების მიხედვით,
გამოკითხულთა უმეტესობა (>50%) თვლის, რომ ქართული
ენის პროგრამის გავლის შემდეგ შეუძლიათ: აკადემიური ლი
ტერატურის წაკითხვა და გაანალიზება; მათ შეუძლიათ თავი
სუფლად ჩაერთონ დისკუსიაში/განხილვაში ლექციის პროცესში,
კარგად ისაუბრონ, თავისუფლად წერონ. უმეტესობას ქართული
ენის პროგრამა დაეხმარა ინტეგრაციის პროცესში.
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მთლიანობაში, რესპონდენტთა 66,1% პასუხობს, რომ ქართული ენის
პროგრამამ მათი მოლოდინები გაამართლა, მხოლოდ 6,8% პასუ
ხობს, რომ ქართული ენის პროგრამამ არ გაუმართლა მოლოდინები.
დიაგრამა 17. ქართული ენის პროგრამის მიმართ მოლოდინების შეფასე
ბა

რესპონდენტთა თითქმის მესამედი თვლის, რომ 60 კრედიტის
აღება, რომელიც აუცილებელია ბაკალავრიატში სწავლის გა
საგრძელებლად რთული, ან ძალიან რთულია. გამოკითხულთა
მხოლოდ 21,7%-სთვის არის მარტივი.
განსხვავება ჯგუფებში მნიშვნელოვანია. ილიაუ
 ნის სტუდენტები
უფრო მეტად თვლიან, რომ 60 კრედიტის მიღება ბაკალავრი
ატზე გადასასვლელად უფრო რთულია, ვიდრე თსუ-ს სტუდენ
ტები. საერთო ჯამში, ილიაუნის სტუდენტების 45,1% აფასებს წი
ნასაბაკალავრო ქართული ენის პროგრამას, როგორც ძალიან
რთულსა და რთულს, ხოლო იგივე შეფასება თსუ-ს სტუდენტების
მხოლოდ 18,6%-მა დააფ
 იქსირა.
დიაგრამა 18 რამდენად მარტივია ბაკალავრიატში სწავლის
გასაგრძელებლად საჭირო კრედიტების დაგროვება, სტუდენტების შეფა
სებები უნივერსიტეტების მიხედვით

რაოდენობრივი კვლევის შედეგების ანალოგიურია ფოკუს-ჯგუ
ფებზე გამოთქმული მოსაზრებებიც:
„A1 დონეზე ვიყავი და არაფერი არ ვიცოდი რეალურად.“
„თუნდაც ვიღაცამ საუბარი კარგად იცოდეს, ეს არ ნიშნავს
რომ ქართული კარგად იცის. მთავარია გრამატიკა იცო
დეს, ეს არის ენის კარგად ცოდნა. ჩვენც ესე ვიყავით ქარ
თული ვიცოდით, მაგრამ გრამატიკულად ვერ ვსაუბრობ
დით. უფრო კარგად ვისწავლეთ გრამატიკა.“
„მოსამზადებელზე რომ ვიყავი, მიჭირდა მოსმენა. რაღაც
ვიდეოე
 ბს ვნახულობდით და იმის მიხედვით უნდა დაგვეწე
რა რაღაც ტესტები. მიჭირდა გაგება.“
„მე რომ მოვედი, მხოლოდ გამარჯობა ვიცოდი, მეტი არა
ფერი. თავიდან ვაპირებდი სომხეთში სწავლას, ამიტომ
ქართულ ენას დიდ ყურადღებას არ ვაქცევდი. ბოლო წელს
გადავწყვიტე, რომ აქ უნდა ჩამებარებინა. ასევე გავიგე ილი
აუნის შესახებ, რომ აქაც არის 1+4 პროგრამა და ძალიან
კარგად ასწავლიან. თავიდან მიჭირდა საუბარიც, მოსმენაც,
წაკითხვაც და ზოგადად ყველაფერი. ახლა არც ისე...“
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60 კრედიტის მიღების სირთულის შეფასების რაოდენობრივ მო
ნაცემებს იმეორებს თვისებრივი კვლევის შედეგებიც. ილიაუ
 ნის
სტუდენტების და მოსამზადებელი ჯგუფის აბიტურიენტების აზრით,
სწავლა რთულია და მათ დიდი ძალისხმევა უწევთ პროგრამის
დასაძლევად. თსუ-ში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა
პასუხების მიხედვით კი, 60 კრედიტის მიღება არ არის ძალიან
რთული, მაგრამ რთულია შემდგომ სწავლა ბაკალავრიატზე.
რაოდ
 ენობრივი კვლევის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენდა,
სტუდენტებისა და ქართული ენის პროგრამით მოსარგებლე
აბიტურიენტების, ინტეგრაციის ხარისხის შესწავლა. ამ მიზნით

რესპონდენტებს ვეკითხებოდით, ჩართული იყვნენ თუ არა რაი
მე სახის საინტეგრაციო პროგრამაში და რა გავლენა იქონია ამ
პროგრამამ.
როგორც კვლევამ აჩვენა, გამოკითხულთა 39,5% ჩართული იყო
ახალგაზრდობის ცენტრის „PITA”-ს საქმიანობაში, 15,7% - ტუტო
რების სკოლის ფარგლებში განხორციელ
 ებულ ღონისძიებ ებში,
ხოლო 23,8%-ს არ აქვს ინფორმაცია ასეთი აქტივობის შესახებ.
დიაგრამა 19. ინტეგრაციულ პროგრამებში მონაწილეობა

მათ შორისაც, ვინც ჩართულია რამე სახის ინტეგრაციულ პროგ
რამაში, ყველაზე ხშირად ასახელებენ, რომ ინტეგრაციის პროგ
რამაში ჩართვის შედეგად მეტი მეგობარი ჰყავთ სხვა ეთნიკური
და რელიგიური ჯგუფებიდან, რომ გაიზარდა მათი ცოდნა ქარ
თულ ენაში და ინტეგრაციის პროგრამაში ჩართვამ გაუუ
 მჯობესა
კომუნიკაციის უნარები. ისინი ასევე მიიჩნევენ, რომ ინტეგრაციის
პროგრამაში ჩართვამ გაზარდა მათი სწავლის მოტივაცია.
დიაგრამა 21. ინტეგრაციის პროგრამების გავლენა

განსხვავებული პასუხები გვაქვს უნივერსიტეტების მიხედვით, ილი
აუნის სტუდენტები მეტად არიან ჩართულები (47,5%) საინტეგრა
ციო პროგრამებში და თსუ-ს სტუდენტების მეტი ნაწილია არაინ
ფორმირებული ასეთი პროგრამების არსებობის შესახებ (32,4%).
დიაგრამა 20. ინტეგრაციულ პროგრამებში მონაწილეობა
უნივერსიტეტების მიხედვით
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ფოკუს-ჯგუფებზე გამოთქმულმა მოსაზრებებმა დაადასტურა
რაოდენობრივი კვლევის შედეგები. ქართული ენის პროგრა
მით მოსარგებლეები და ბაკალავრიატის სტუდენტები თვლიან,
რომ ინტეგრაციის მიმართულებით განხორციელ
 ებული პროექ
ტები, პირველ რიგში, ხელს უწყობს მათ ქართულ და სხვა ეთ
ნიკური ჯგუფებთან დამეგობრებას. გამოითქვა მოსაზრება, რომ
სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან ურთიერთობით, ისინი, პირველ რიგ
ში, ქართული ენის უნარებს აძლიერებენ. ჯგუფების განაწილების
განსხვავებული პრაქტიკა არსებობს უნივერსიტეტების მიხედ
ვით. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ქართული ენის პროგრამის
პირველ სემესტრში, სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტები
ცალ-ცალკე ჯგუფებში არიან. ილიაუ
 ნიში თავიდანვე ერთად
სწავლობენ. თსუ-ს სტუდენტების ფოკუს-ჯგუფზე აღინიშნა, რომ
კარგი იქნებოდა ერთად ესწავლათ თავიდანვე, რადგან ერთმა
ნეთის ენა არ იციან და შესაბამისადმ ქართულად ისაუბრებდნენ,
რაც გააუმჯობესებდა მათ საკომუნიკაციო უნარებს ქართულ ენა
ში. ილიაუნის სტუდენტები დადებითად აფასებენ იმ ფაქტს, რომ
ერთად სწავლობენ და ქართულ ენაზე უწევთ კომუნიკაცია.
„პირველივე კურსიდან იყოს შერეული ჯგუფები, ურთიერ
თობაში და კომუნიკაციაში ქართულად ვილაპარაკებდით
და მეტი ქართული გარემო“
„კომუნიკაციას და ლაპარაკს აქვს დიდი მნიშვნელობა, უნ
და იყოს რაიმე სახის პროექტები სადაც იქნებიან სომხები,
აზერები და ქართველები (არააკადემიურ
 ი გარემო)“
თსუ-ში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებზე გამოიკვეთა, რომ მიუხედა
ვად მოსამზადებელი პროგრამის მენეჯმენტის აქტიური დახმა
რებისა, ერთ კორპუსში ყოფნის გამო, უმეტესობისთვის არ არის
ცნობილი მთლიანად უნივერსიტეტებში ჩატარებული სხვადასხვა
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საგანმანათლებლო თუ კულტურული ღონისძიებ
 ის შესახებ. მარ
თალია უნივერსიტეტების ვებ-გვერდებზე იდება ინფორმაცია,
მაგრამ მონაწილეთა აზრით, დამატებით კიდევ საჭიროა ეთნი
კური უმცირესობებისთვის ინფორმაციის პროაქტიულად მიწო
დება. მათ უჭირთ სრულფასოვნად ჩაერთონ საუნივერსიტეტო
ცხოვრებაში, რაც მათ იზოლაციას უწყობს ხელს.
„რამდენიმე დღის წინ ვიყავით ინტელექტუალურ თამაშებ
ზე, მაგრამ ეს თამაშები მხოლოდ მოსამზადებლის ბავშვე
ბი იყვნენ „
„დავდივართ ხოლმე პრესკონფერენციებზე ბატონ კახას
თან ერთად, მაგრამ მაინც მეტი ინფორმაცია გვჭირდება“
ყველა ჯგუფზე გამოითქვა სურვილი იმის შესახებ, რომ მეტი ღო
ნისძიებ
 ები ტარდებოდეს, სადაც ქართველებიც და სხვა ეთნიკუ
რი ჯგუფების წამომადგენლები იქნებიან. ეს გააუ
 მჯობესებს მათ
შესაძლებლობებს საუნ
 ივერსიტეტო სივრცეში და ზოგადად, უფ
რო ინტეგრირებულები იქნებიან.
განსაკუთრებულად აღინიშნა ტუტორიუმ
 ის პროგრამა. გამოით
ქვა აზრი, რომ ტუტორები მათ ეხმარებიან სხვადასხვა საყოფაც
ხოვრებო საკითხის მოგვარებაში.
„ხშირად გვეხმარებიან, მაგალითად, არ ვიცოდი, რომ პი
რადობის მოწმობაზე შეიძლებოდა სტუდენტის სტატუსის
დაწერა და ამაში დამეხმარა ჩემი ტუტორი, დაგვეხმარა
ბიბლიოთეკაში შესვლის ბარათის აღებაში ასევე სტუდენ
ტის დაზღვევის აღებაში დამეხმარა“
ფოკუს-ჯგუფის ყველა მონაწილე დადებითად ახასიათ
 ებს აღნიშ
ნულ პროექტს და ფიქრობს, რომ ინტეგრაციისთვის საუკეთესო
საშუალებაა.

თავი 6
1.

რეკომენდაციები საშეღავათო პოლიტიკის
გაგრძელებასთან დაკავშირებით

4.

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაში
ჩარიცხული სტუდენტების ქართული ენის ცოდნის დონე განსხვა
ვებულია. შესაბამისად, ერთი და იმავე პროგრამით, ერთი და
იმავე პერიოდ
 ის (1 წელი) განმავლობაში, შეუძლებელი ხდება
იმ ენობრივი კომპეტენციის მიღწევა, რომელიც საჭიროა ბაკა
ლავრიატზე სწავლის გასაგრძელებლად.

საშეღავათო პოლიტიკის გაგრძელების აუცილებლობა
არაქართულენოვან სკოლებში ქართული ენის სწავლების დო
ნე კვლავ ძალიან დაბალია და ამ სკოლების კურსდამთავრებუ
ლი აბიტურიენტები დამატებითი მომზადების გარეშე, ქართულ
უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულებებში ჩაბარებისას,
ვერ გაუწ ევენ კონკურენციას ქართულენოვან აბიტურიენტებს.
ამის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია საშეღავათო პოლი
ტიკის გაგრძელება.

2.

3.

ამიტომ, მნიშვნელოვანია, შემუშავდეს და დაინერგოს ცოდნის
სხვადასხვა დონეზე მყოფი სტუდენტების საჭიროებ ებზე მორ
გებული (შესაძლოა, სხვადასხვა ხანგრძლივობის) საგანმანათ
ლებლო პროგრამები.

ქართული ენის ცოდნის განმსაზღვრელი უნიფიცირებული ტეს
ტების დანერგვა
ქართული ენის ცოდნის განმსაზღვრელი უნიფიცირებული ტესტე
ბის შემუშავება და მათი გამოყენება ქართულ ენაში მომზადების
პროგრამაზე სწავლების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ
მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ სხვადასხვა საგანამანთლებლო
დაწესებულებამ უზრუნველყოს სტუდენტების შეფასება ერთნაირი
სირთულის ტესტებით. ეს შესაძლებლობას მოგვცემს, შეფასდეს
ქართული ენის ცოდნის კუთხით მიღწეული შედეგი პროგრამის
ფარგლებში; შედარდეს სხვადასხვა საგანამანთლებლო დაწესე
ბულების შეფასებები, წლიდან წლამდე ქართული ენის ცოდნის
ცვლილების დონე.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის არსებული წესი
არ იძლევა შესაძლებლობას ერთი პროგრამის ფარგლებში დიფე
რენცირებული მიდგომების ან ქვეპროგრამების არსებობას. ამიტომ
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაში დიფე
რენცირებული მიდგომის შემოღებისთვის პროგრამის აკრედიტაციის
წესში ცვლილებების შეტანა გახდება საჭირო.
5.

ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად ქარ
თულ ენის ცოდნის მინიმალური ზღვარის დაწესება
ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად ქართული
ენის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის დასაწესება, ერთი მხრივ,
გაზრდის სწავლის მოტივაციას სტუდენტებში და მეორე მხრივ, თა
ვიდან აგვაცილებს ბაკალავრიატის საფეხურზე ისეთი სტუდენტების
გადასვლას, რომელთა ქართული ენის ცოდნის დონეც არ არის
საკმარისი ბაკალავრიატის საფეხურის დაძლევისთვის.

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის აკრედიტაციისას სა
ვალდებულო გახდეს საინტეგრაციო კომპონენტის დამატება
ეთნიკური უმცირესობების ჩართვა ინტეგრაციისკენ მიმართულ
ღონისძიებებში სწავლის პროცესში, ერთმნიშნველოვნად პოზი
ტიურ გავლენას ახდენს ქართულ ენის სწავლის და მისი პრაქტი
კაში გამოყენების უნარების გაუმჯობესების კუთხით. ამ ეტაპზე,
სამოქალაქო ინტეგრაციის კომპონენტი არ არის ქართულ ენა
ში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო
კომპონენტი. პროგრამის ბენეფიციარების საინტეგრაციო აქტი
ვობებში ჩართვას ხელს უწყობენ საერთაშორისო ორგანიზაციე
ბი, არასამთავრობო ორგანიზაციები. იმისათვის რომ საინტეგრა
ციო კომპონენტი გახდეს სავალდებულო, საჭიროა, ცვლილებები
შევიდეს საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის წესში.

დიფერენცირებული სასწავლო პროგრამების შემოღება

6.

პროგრამის ბენეფიციარი კურსდამთავრებულების მხარდაჭე
რა სახელმწიფო სტრუქტურებში და სკოლებში მათი შემდგომი
დასაქმების კუთხით
იმისათვის რომ მიღწეულ
 ი იქნას საშეღავათო პოლიტიკის საბო
ლოო მიზანი, ეთნიკური უმცირესოებ ების ინტეგრაციის გაზრდა,
მნიშვნელოვანია პროგრამის ბენეფიციარ
 ი კურსდამთავრებუ
ლების მხარდაჭერა მათი საჯარო სექტორში, არაქართულენო
ვან სკოლებში დასაქმების ხელშეწყობისთვის: ადგილობრივ
თვითმართველობის ორგანოებში სტაჟირების პრაქტიკის გაგ
რძელება/გაფართოებ ა, ბილინგვი მასწავლებლის პროფესიაშ ი
შესვლის ხელშეწყობა.
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დანართი 1. ფოკუს ჯგუფის სასაუბრო
ფოკუს ჯგუფის სახელმძღვანელო

გარდა ქართული ენის სწავლებისა რა საგნებს სწავლობთ?
ისურვებდით თუ არა რაიმე დამატებითი საგნების სწავლას?

სამიზნე ჯგუფი: ქართული ენის პროგრამის მოსარგებლეები,
სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტები

სამიზნე ჯგუფი: ქართული ენის პროგრამის ყოფილი მოსარგებ
ლეები, სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი ბაკალავრია
ტის სტუდენტები

ბლოკი - ინფორმირებულობა
საიდან გაიგეთ იმის შესახებ რომ შეგეძლოთ გესარგებლათ
ქართული ენის გაძლიერ
 ებული სწავლის პროგრამის შესახებ
(ქართული ენის მასწავლებელბი, სკოლის დირექცია, უნი
ვერსიტეტები, ადგილობრივი მედია, სხვა ორგანიზაციები....)

ბლოკი - ინფორმირებულობა
საიდან გაიგეთ იმის შესახებ რომ შეგეძლოთ გესარგებლათ
ქართული ენის გაძლიერებული სწავლის პროგრამის შესახებ
(ქართული ენის მასწავლებელბი, სკოლის დირექცია, უნი
ვერსიტეტები, ადგილობრივი მედია, სხვა ორგანიზაციები....)

1.

1.

2.

რამდენად სრული ინფორმაცია გქონდათ პროგრამაზე აბი
ტურიენტობის პერიოდში? მოგვიყევით რა იცოდით ამ პროგ
რამის შესახებ? რაზე გჭირდებოდათ მეტი ინფორმაცია?

2.

რამდენად სრული ინფორმაცია გქონდათ პროგრამაზე აბი
ტურიენტობის პერიოდში? მოგვიყევით რა იცოდით ამ პროგ
რამის შესახებ? რაზე გჭირდებოდათ მეტი ინფორმაცია?

3.

ბლოკი - მოტივაცია

3.

ბლოკი - მოტივაცია

4.

რა გახდა პროგრამაში ჩართვის მოტივაცია თქვენთვის, რა
ტომ გადაწყვიტეთ გესარგებლათ ამ შესაძლებლობით?

4.

რა გახდა პროგრამაში ჩართვის მოტივაცია თქვენთვის, რა
ტომ გადაწყვიტეთ გესარგებლათ ამ შესაძლებლობით?

5.

რა ალტერნატივებს განიხილვადით გარდა ამ პროგრამაში
ჩართვისა? რომ არა ეს პროგრამა სად შეიძლება გაგეგრძე
ლებინათ სწავლა?

5.

რა ალტერნატივებს განიხილვადით გარდა ამ პროგრამაში
ჩართვისა? რომ არა ეს პროგრამა სად შეიძლება გაგეგრძე
ლებინათ სწავლა?

6.

რატომ აირჩიეთ ეს უნივერსიტეტი?

6.

7.

გაქვთ თუ არა უკვე მოფიქრებული რომელ ფაკულტეტზე ან
რომელ უნივერსიტეტში გააგრძელებთ სწავლას ბაკალავ
რიატზე?

რატომ აირჩიეთ ეს უნივერსიტეტი? პროგრამით სარგებლო
ბის წელს უკვე იცოდნენ რომელ უნივერსიტეტში გააგრძე
ლებდნენ საბაკალავრო სწავლებას

7.

რას ფიქრობენ რატომ არ აგრძლებს მოსწავლეთა ნაწილი
სწავლას ამ პროგრამით?

პროგრამით სარგებლობის წელს იცოდნენ თუ არა რომელ
ფაკულტეტს აირჩევდნენ?

8.

ბლოკი- სწავლის დაწყება
როგორ დაახასიათებდით სასწავლო წლის დაწყებას? მო
გაწოდეს თუ არა ინფორმაცია სწავლების ტიპის, დავალებე
ბის, საგნების, დატვირთულობის, შეფასებების შესახებ?

გაქვთ თუ არა უკვე მოფიქრებული რომელ ფაკულტეტზე ან
რომელ უნივერსიტეტში გააგრძელებთ სწავლას ბაკალავ
რიატზე?

9.

რას ფიქრობენ რატომ არ აგრძლებს მოსწავლეთა ნაწილი
სწავლას ამ პროგრამით?

2.

გაგიწიათ თუ არა უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა დახ
მარება ისეთ საკითხებში როგორიცაა სატრანსპორტო სიტე
მაში გარკვევა, მაღაზიები, ბანკები...

1.

ბლოკი- ქართული ენის სწავლის შეფასება
როგორი იყო მათი საწყისი ცოდნა ქართულში? (იცოდნენ
თუ არა წერა კითხვა, საუბ
 არი, აკადემიურ
 ი წერა)

3.

ამ ეტაპზე როგორ დაახასიათ
 ებდით სწავლების პროცესს?

2.

რამდენად კარგად აითვისეს ქართული ენა (წერა, კითხვა,

8.

1.
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4.

საუბარი)
3.

როგორ შეაფასებდით ლექტორებს? (ცოდნა, გადმოცემის
უნარი, ურთიერთობის სტილი სტუდენტებთან)

4.

რამდენად საკმარისი იყო საგანმანათლებლო რესურსები?

5.

რამდენად საკმარისი აღმოჩნდა ქართულ ენაში მიღებული
ცოდნა ბაკალავრიატში სწავლის გაგრძელებისთვის?

6.

რამდენად გამართლდა თქვენი მოლოდინები ქართული
ენის სწავლების კუთხით?

7.

ბაკალავრიატზე სწავლის დროს, თუ გექმნებათ პრობლემე
ბი მასალის ათვისებაში, რა გზას მიმართავენ მასალის დაძ
ლევისთვის (რეპეტიტორი, მეგობარი, ლექტორი)

8.

რამდენად საკმარისი იყო 1 წელი, იმისათვის რომ ბაკა
ლავრიატში სწავლებისთვის საჭირო კომპეტენციისთვის მი
ეღწიათ?

1.

ბლოკი- სოციალური ინტეგრაცია
გარდა სალექციო კურსებისა, რა აქტივობებში იყავით ჩარ
თული უნივერსიტეტის მიერ?

დანართი 2. კითხვარი

უნივერსიტეტი

1. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2. ილიაუ
 ნი

ფაკულტეტი/სპეციალობა
ბლოკი I - ინფორმირებულობა
I1.საიდან მიიღეთ ინფორმაცია განათლების საშეღავათო პო
ლიტიკით მიღების შესაძლებლობის შესახებ (შეგიძლიათ მონიშ
ნოთ რამოდენიმე პასუხი)
1.

სკოლის დირექტორისგან

2.

ქართული ენის მასწავლებლისგან

3.

სხვა მასწავლებლისგან

4.

უნივერსიტეტისგან (უნივერსიტეტის წარმოამდგენელმა გა
მართა შეხვედრა სკოლაში)

5.

ჩემი ოჯახისგან

6.

ინტერნეტით

7.

ტელევიზიით

2.

საკმარისი იყო თუ არა ეს აქტივობები თქვენთვის ქართუ
ლენოვან სტუდენტებთან ინტეგრაციისთვის?

3.

რა სახის აქტივობებში ისურვებდით რომ ყოფილიყავით
ჩართული სწავლების პროცესში?

4.

ბლოკი-დასაქმების შესაძლებლობების აღქმა

8.

ადგილობრივ რესურსცენტრში გამართულ შეხვედრაზე

5.

რა სმენიათ პროგრამით მოსარგებლე კურსდამთავრებუ
ლების დასაქმებაზე, საქმდებიან თუ არა ბაკალავრიატის
შემდეგ?

9.

გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის მიერ გა
მართულ შეხვედრაზე

6.

როგორ აფასებთ თქვენი დასაქმების შანსებს მას შემდეგ
რაც დაამთავრებთ ბაკალავრიატს? სად ფიქრობთ რომ და
საქმდებით?

1.
2.

ბლოკი- რეკომენდაციები
მთლიანობაში როგორ შეაფასებდით პროგრამას (1+4)?
თქვენი აზრით რა არის შესაცვლელი ქართული ენის სწავ
ლების გაძლიერებული პროგრამაში?

10. რეინტეგრაციის სამინისტროსგან
11. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეო
ბით
12. არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით (მიუთითეთ ორ
განიზაცია)
12.1__________________________________________________
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13. მითხრა მეზობელმა/მეგობარმა/ახლობელმა
14. მითხრა იმ სტუდენტმა, რომელსაც უკვე იღებდა/მიიღო გა
ნათლება აღნიშნული ფორმატით

5.

იმის გამო, რომ ჩემი ახლობელი/მეგობარი/ნათესავი სწავ
ლობდა აქ

15. სხვა (ჩაწერეთ)

6.

ადგილმდებარეობ
 ის გამო

____________________________________________________________

7.

სხვა ___________________________________________________

I2. რამდენად სრულყოფილ ინფორმაციას ფლობდით განათ
ლების საშეღავათო პოლიტიკით მიღების შესაძლებლობის შე
სახებ, როდესაც მიიღეთ გადაწყვეტილება გესარგებლათ ამ შე
საძლებლობით?

PO 2. რატომ აირჩიეთ თქვენი პროფესია?(შეგიძლიათ მონიშ
ნოთ რამოდენიმე პასუხი)

1.

სრულიად ვიყავი ინფორმირებული

2.

მეტ-ნაკლებად კარგად ვიყავი ინფორმირებული

3.

ვიყავი საშუალოდ ინფორმირებული

4.

ვიყავი ცუდად ინფორმირებული

5.

სრულიად არ ვიყავი ინფორმირებული

I3. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ინფორმირებულები არიან
აბიტურიენტები განათლების საშეღავათო პოლიტიკით მიღების
შესაძლებლობების შესახებ?
1.

სრულიად ინფორმირებული

2.

მეტ-ნაკლებად ინფორმირებული

3.

საშუალოდ ინფორმირებული

4.

ცუდად ინფორმირებული

5.

სრულიად არაინფორმირებული

PO - პროფ-ორიენტაცია
PO 1. რატომ გადაწყვიტეთ თქვენს უნივერსიტეტში ჩაბარება?
(შეგიძლიათ მონიშნოთ რამოდენიმე პასუხი)
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თვის ადვილია დასაქმება

1.

სწავლების მაღალი ხარისხის გამო

2.

იმის გამო, რომ აღნიშნული უნივერსიტეტი პრესტიჟულია

3.

იმის გამო, რომ აღნიშნულ უნივერსიტეტში არის ქართული
ენის ერთწლიანი პროგრამა

4.

იმის გამო, რომ ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების

1.

ბავშობიდან ვოცნებობდი ამ პროფესიაზ
ე

2.

ამ პროფესიით ადვილია დასაქმება

3.

ეს პროფესია პრესტიჟულია

4.

ამ პროგრამაზე სწავლა ადვილია

5.

ჩემი მეგობრები სწავლობენ ამ პროგრამაზე

6.

ოჯახის წევრების რჩევით

7.

მასწავლებლის/დირექტორის რჩევით

8.

გავიარ
 ე პროფესიული ორიენტაციის პროგრამა

9.

სხვა (ჩაწერეთ) _________________________________________

ბლოკი II P - პროგრამის ეფექტურობის შეფასება (თითოეულ მწკრივში ერთი პასუხი - შეაფასეთ ყველა მწრივში მოცემული დეფინიცია)
P 1.1 გთხოვთ შეაფასოთ ქართული ენის პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტები
არ არის
ეფექტური

უფრო
არაეფექტურია

მეტ-ნაკლებად
ეფექტურია

უფრო
ეფექტურია

სრულიად
ეფექტურია

1.

ჯგუფების დაკომპლექტების წესი

1

2

3

4

5

2.

სწავლების ხანგრძლივობა

1

2

3

4

5

3.

სასწავლო მასალა

1

2

3

4

5

4.

ლექტორების კვალიფიკაცია

1

2

3

4

5

5.

ლექტორების დამოკიდებულება სტუ
დენტების მიმართ

1

2

3

4

5

6.

სასწავლო პროგრამა

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

P 1.2 გთხოვთ შეაფასოთ პროგრამის სხვა კომპონენტები
1. დამატებითი, კლასგარეშე აქტივობე
1
ბი (ექსკურსია, პროექტები და ა.შ)
2. ურთიერთობა უნივერსიტეტის ადმი
1
ნისტრაციასთან
P 2. გთხოვთ შეაფასოთ ქართული ენის პროგრამის ეფექტურობა

ქართული ენის პროგრამა ეფექტურია მხო
ლოდ მათთვის, ვისაც ქართული ენის საბაზი
სო ცოდნა აქვს
ქართული ენის პროგრამა ეფექტურია ყვე
ლასთვის, მიუხედავად იმისა, თუ რა დონეზე
ფლობს მას
ქართული ენის პროგრამის დასრულება სტუ
დენტს აძლევს საშუალებას სრულფასოვნად
განაგრძოს სწავლა ქართულენოვან საბაკა
ლავრო პროგრამაზე.
ქართული ენის პროგრამის გავლის შემდეგ
სტუდენტს შეუძლია სრულყოფილად ჩარ
თოს საუნ
 ივერსიტეტო ცხოვრებაში

სრულიად არ
ვეთანხმები

უფრო არ
ვეთახმები

მეტ-ნაკლებად
ვეთანხმები

უფრო
ვეთანხმები

სრულიად
ვეთანხმები

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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P 3. თვითშეფასება
სრულიად არ
ვეთანხმები

უფრო არ
ვეთახმები

მეტ-ნაკლებად
ვეთანხმები

უფრო
ვეთანხმები

სრულიად
ვეთანხმები

ქართული ენის პროგრამის გავლის შემდეგ
მე შემიძლია აკადემიური ლიტერატურის წა
კითხვა და გაანალიზება

1

2

3

4

5

ქართული ენის პროგრამის გავლის შემდეგ
მე შემიძლია თავისუფლად ჩავერთო დისკუ
სიაში/განხილვაში ლექციის პროცესში

1

2

3

4

5

ქართული ენის პროგრამის გავლის შემდეგ
შემიძლია კარგად ვისაუბრო

1

2

3

4

5

ქართული ენის პროგრამის გავლის შემდეგ
შემიძლია თავისუფლად ვწერო (აკადემიუ
რი ესსე, ნაშრომი, რეფერატი)

1

2

3

4

5

ქართული ენის პროგრამა დამეხმარა ინტეგ
რაციის პროცესში

1

2

3

4

5

P4. გთხოვთ შეაფასოთ ქართული ენის ცოდნა 5 ბალიან სკალა
ზე (1- დაბალი, 5 მაღალი) პროგრამის გავლამდე (სვეტში ერთი
პასუხი - შეაფასეთ უნარი ყოველ სვეტში)
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a) წერა

b) კითხვა

c) საუბარი

d) მოსმენა

არმქონდა უნა
რები

1

1

1

1

ელემენტარუ
ლიდონე

2

2

2

საშუალო

3

3

კარგი

4

პროფესიული
დონე

5

P5. გთხოვთ შეაფასოთ ქართული ენის ცოდნა ცოდნა 5 ბალიან
სკალაზე (1- დაბალი, 5 მაღალი) პროგრამის გავლის შემდეგ
(სვეტში ერთი პასუხი - შეაფ
 ასეთ უნარი ყოველ სვეტში)
a) წერა

b) კითხვა

c) საუბ
 არი

d) მოსმენა

არმაქვს უნარე
ბი

1

1

1

1

2

ელემ ენტ არ უ
ლიდონე

2

2

2

2

3

3

საშუალ
 ო

3

3

3

3

4

4

4

კარგი

4

4

4

4

5

5

5

პროფ ეს იუ ლ ი
დონე

5

5

5

5

P6. მთლიანობაში, რადენად გამართლდა თქვენი მოლოდინები
ქართული ენის პროგრამის მიმართ?
1.

სრულიად გამართლდა

2.

ნაწილობრივ გამართდა

3.

მეტ-ნაკლებად გამართლდა

4.

უფრო არ გამართლდა

5.

სრულიად არ გამართლდა

P7. რამდენად მარტივი იყო იმ 60 კრედიტის მიღება, რომელიც
აუცილებელია ბაკალავრიატში სწავლის გასაგრძელებლად?
ძალიან
მარტვი

უფრო
მარტივი

1

2

არც
მარტივი
არც
რთული
3

უფრო
რთული

ძალიან
რთული

4

5

P8. ჩართული იყავით თუ არა რაიმ
 ე სახის ინტერგრაციის პროგ
რამაში? (შეგიძლიათ მონიშნოთ რამოდენიმე პასუხი)
1.

დიახ, ჩართული ვიყავი ახალგაზრდობის ცენტრის „PITA”-ს
საქმიანობაში - განაგრძეთ

2.

დიახ, ტურორების სკოლის ფარგლებში განხორციელებულ
ღონისძიებეში - განაგრძეთ

3.

არა, არ მაქვს ინფორმაცია ასეთი პროგრამების შესახებ გადადით ბლოკზე D

4.

არა არ მქონია სურვილი ჩავრთულიყავი ამ პროგრამებში გადადით ბლოკზე D

P9. თუ ჩართული იყავით ინტეგრაციის რომელიმე პროგრამა
ში, გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენად ეთანხმებით ქვემოთჩამოთ
ვლილ ფრაზებს ამ პროგრამების შესახებ
ვეთანხმები

არ
ვეთანხმები

1.

ინტეგრაციის
პროგრამაში
ჩართვამგაზარდა ჩემი ცოდნა
ქართულ ენაში

1

0

2.

ინტეგრაციის
პროგრამაში
ჩართვამ გაზარდა ჩემი სწავ
ლის მოტივაცია

1

0

3.

ინტეგრაციის პროგრამაში ჩარ
თვამ გამიუმჯობესა კომუნიკა
ციის უნარები

1

0

4.

ინტეგრაციის
პროგრამაში
ჩართვის შემდეგ ვთვლი, რომ
უფრო აქტიური მოქალაქე ვარ

1

0

5.

ინტეგრაციის პროგრამაში ჩარ
თვამ გამიმარტივა საყოფაც
ხოვრებო პრობლემების მოგ
ვარება (ექიმთან ვიზიტი, სა
ბანკო პროცედურების გავლა,
მაღაზია, სავაჭრო ცენტრში
ორიენტაცია, ადმინისტრაცი
ულ ორგანოებთან კომუნიკაცია
და ა.შ)

1

0

ინტეგრაციის პროგრამაში ჩარ
თვის შედეგად მეტი მეგობარი
მყავს სხვა ეთნიკური და რელი
გიური ჯგუფებიდან

1

0

ინტეგრაციის პროგრამაში ჩარ
თვამ გაზარდა ცოდნის დონე
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესე
ბის შესახებ

1

0

6.

7.
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8.

9.

ინტეგრაციის პროგრამაში ჩარ
თვამ გაზარდა ცოდნის დონე
ქვეყნის ისტორიისა და კულტუ
რის შესახებ

1

0

სხვა (ჩაწერეთ) _____________

ბლოკი D - დემოგრაფია
D1. რესპონდენტის სქესი:
1.

მდედრობით

2.

მამრობითი

D2. რესპონდენტის ასაკი
1.

_______________

D3. საცხოვრებელი რეგიონი (მუდმივი საცხოვრებელი)
შენიშვნა ინტერვიუერს: მუდმივ საცხოვრებელ ადგილში იგულის
ხმება მოქალაქის იურიდიული რეგისტრაციის რეგიონი
რეგიონ
ი

მონიშნეთ

თბილისი

1

კახეთი

2

სამცხე-ჯავახეთი

3

ქვემო ქართლი

4

შიდა ქართლი

5

მცხეთა მთიანეთი

6

იმერეთი

7

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

8

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი

9

გურია
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10

3.

ოსური

4.

აფხაზური

5.

რუსული

6.

ქართული

დანართი 3. რესპონდენტები

ქეთი ჯაყელი

განათლებისა და მეცნიერ
 ების სამინის
ტროს მინისტრის მრჩეველი ეროვნული
უმცირესობების ინტეგრაციის აფხაზური
ენისა და კულტურის განვითარებაზე და
დევნილებისა და ლტოლვილების სა
კითხებზე

თამარ ბრეგვაძე

ეროვნული გამოცდებისა და შეფასების
ცენტრი

შალვა ტაბატაძე

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვ
ნებათაშორისი ურთიერთობის ცენტრის
(CCIIR) ხელმძღვანელი

კახა გაბუნია

თსუ-ს ქართულ ენაში მომზადების სა
განმანათლებლო პროგრამის ხელ
მძღვანელი

ივლიტა ლობჟანიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რუსუდან ჭანტურია

PITA ს პროგრამის ხელმძღვანელი

ნათელა ბერიძე

სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერ
სიტეტის ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელ
მძღვანელი

მანანა რატიანი

მასწავლებელთა პროფესიული განვი
თარების ცენტრის ხელმძღვანელის მო
ადგილე
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