
ქართულ ენაში 
მომზადების 
საგანმანათლებლო 
პროგრამის
შეფასება

2018  წელი



ანგარიში მომზადდა კონსულტაციისა და ტრენიგნის ცენტრის 
(CTC) მიერ, „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და 
ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის“ (PITA) ფარგლებში, 
რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის 
მიერ, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
ფინანსური მხარდაჭერით. ანგარიშში მოცემული შეხედულებები 
და მოსაზრებები ეკუთვნის პუბლიკაციის ავტორებს და არ უნდა 
აღიქმებოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს და საქართველოს გაეროს ასოციაციის  
პოზიციად.

ავტორები:  ქეთი ხარატიანი
ხათუნა ნაჭყებია



სარჩევი

შესავალი ........................................................................................................................ 1

თავი1. კვლევისმეთოდოლოგია .................................................................................... 1

თავი2.შედეგებისმოკლემიმოხილვა ............................................................................. 3

თავი3. ეთნიკურიუმცირესობებისთვისუმაღლესიგანათლებისხელმისაწვდომობის 
გაზრდისთვისშემუშავებულისაშეღავათოპოლიტიკისმიმოხილვა 
საქართველოში .................................................................................................. 6

თავი4. ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამის 
განმახორციელებელიდასხვადაინტერესებულიმხარეები ....................................... 9

4.1 პროგრამისგანმახორციელებელიუმაღლესისაგანმანათლებლო 
დაწესებულებები ........................................................................................ 9

4.2 პროგრამისგანხორციელებასთანდაკავშირებულიმხარეები ...................... 13

თავი5. ეთნიკურიუმცირესობებისთვისუმაღლესიგანათლებისხელმისაწვდომობის 
გაზრდისდაინტეგრაციისპოლიტიკისშეფასება ................................................ 16

თავი6. სტუდენტებისანკეტირებისადაფოკუსჯგუფებისშედეგები ................................. 19

თავი7. რეკომენდაციებისაშეღავათოპოლიტიკისგაგრძელებასთანდაკავშირებით....... 28

დანართი1.ფოკუსჯგუფისსასაუბრო ............................................................................. 30

დანართი2.კითხვარი ................................................................................................... 31

დანართი3.რესპონდენტები .......................................................................................... 37

ბიბლიოგრაფია ............................................................................................................. 37





1

შესავალი

წინამდებარეკვლევისმიზანიგახლდათ2009წელსინიცირებულიდაშემწყნარებლობისადასამოქალაქოინტეგრაციისეროვნული
კონცეფციისდა2009-2014წწ.სამოქმედოგეგმისფარგლებშიგანხორციელებულიგანათლებისსაშეღავათოპოლიტიკისგანხორ-
ციელებისშეფასება.
ეთნიკურიუმცირესოებებისწარმომადგენელთაუმაღლესიგანათლებისადმიხელმისაწვდომობისგაზრდისადასამოქალაქოინ-
ტეგრაციისხელშეწყობისმიზნით,საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმიერ2009წელსუმაღლესიგა-
ნათლებისშესახებკანონშიშეტანილიცვლილებებისსაფუძველზეამოქმედდაქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამა.ამპროგრამისმიზანიგახლდათერთიანიეროვნულიგამოცდებისმხოლოდზოგადიუნარებისაზერბაიჯანული,სომ-
ხურენოვანი,ოსურენოვანიდააფხაზურენოვანიტესტისშედეგებისსაფუძველზეუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაში
ჩარიცხული საქართველოს მოქალაქის მიერ ქართული ენის შესწავლა იმდონეზე,რაც აუცილებელია ბაკალავრიატის,დიპ-
ლომირებულიმედიკოსის/სტომატოლოგის/ვეტერინარისანდიპლომირებულისპეციალისტისსაგანმანათლებლოპროგრამით
სწავლისგასაგრძელებლად.
მხოლოდზოგადიუნარებისაზერბაიჯანულენოვანი,სომხურენოვანი,აფხაზურენოვანიდაოსურენოვანიტესტებისშედეგებისსაფუძ-
ველზეუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაშისტუდენტებისჩარიცხვისწესიგანისაზღვრა,როგორცდროებითიღონისძიება,
რომლისმოქმედებისვადასრულდება2018–2019სასწავლოწლისბოლოს.
მიმდინარეწელსსაქართველოსმთავრობამუნდამიიღოსგადაწყვტილებაგააგრძელებსთუარაპროგრამასდარასახისცვლი-
ლებებსშეიტანსპროგრამაში.აქედანგამომდინარეაქტუალურიაქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამისშედე-
გებისშეფასება,საშეღავათოპოლიტიკისგანხორციელებაშიჩართულიმხარეებისმოსაზრებებისდარეკომენდაციებისშეჯამებადა
მათისაჯაროგანხილვაზეგამოტანა.
ამისთვისკვლევისფარგლებშიგანხორციელდაშემდეგიაქტივობები:ინტერვიუებისამისახელმწიფოუნივერსიტეტისქართულენაში
მომზადებისპროგრამისხელმძღვანელებსადალექტორებთან,ექსპერტებსადასხვადაკავშირებულიმხარეებისწარმომადგენლებ-
თან,ფოკუსჯგუფებიდაანკეტირებულიგამოკითხვაპროგრამისსამიზნეჯგუფებისმონაწილეობით,„განათლებისხარისხისგანვითა-
რებისცენტრის“და„ეროვნულიგამოცდებისადაშეფასებისცენტრის“მიერმოწოდებულიოფიციალურისტატისტიკისგაანალიზება,
ადრეჩატარებულიკვლევებისგაცნობა.მეთოდოლოგიისდეტალურიაღწერამოცემულიაანგარიშისძირითადნაწილში.

ყენებულიქნაადრეჩატარებულიკვლევისანგარიშები(იხ.ბიბ-
ლიოგრაფია),გამოცდებისადაშეფასებისეროვნულიცენტრისა
დაგანათლებისხარისხისგანვითარებისცენტრისგანმოწოდე-
ბულიოფიციალურისტატისტიკა.ასევეშესწავლილიიქნასხვა
ღია წყაროები (სახელმწიფოდაწესებულებების ვებ გვერდები,
სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული
სტატისტიკურიინფორმაცია).

თვისებრივიკვლევა
თვისებრივი კვლევა ჩატარდა ქართულ ენაში მოსამზადებელი

თავი1.კვლევისმეთოდოლოგია

ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში, განათლების საშეღავათოპოლიტიკისგანხორცი-
ელებისშეფასებისმიზნითჩატარებულიკვლევისპროცესშიგა-
მოყენებულიქნასამაგიდოკვლევადაკვლევისრაოდენობრივი
დათვისებრივიმეთოდები.

სამაგიდოკვლევა
კვლევისდაგეგმვისდაანგარიშისმომზადებისპროცესშიგამო-



2

პროგრამის მოსამზადებელჯგუფსადა ბაკალავრიატის პირვე-
ლიკურსისსტუდენტებთან.
თვისებრივიკვლევისმეთოდადგამოყენებულიქნაფოკუს-ჯგუ-
ფისდისკუსია.კვლევისინსტრუმენტსწარმოადგენდასასაუბრო,
რომელიცშედგებოდასამიძირითადისაკითხისადა12ქვესა-
კითხისგან.(იხ.დანართი1)
ფოკუს-ჯგუფებიჩატარდა,როგორცთბილისში,ასევერეგიონულ
უნივერსიტეტში,ცხრილშიწარმოდგენილიაფოკუს-ჯგუფებისრა-
ოდენობადათითოეულჯგუფშიმონაწილეთარაოდენობა.
ფოკუს-ჯგუფებშიდისკუსიამიმდინარეობდამონაწილეთამაქსი-
მალურიჩართულობით.მონაწილეებიგამოირჩეოდნენგახსნი-
ლობით.ენობრივბარიერსარშეუშლიახელიდისკუსიისხარის-
ხისთვის.იმშემთხვევაშითურომელიმეკითხვაგაუგებარიიყო
ერთეულიმონაწილისთვის,ხდებოდაუფროგასაგებიენითახ-
სნა,ანმონაწილეთაისნაწილი,რომელმაცუკეთიცოდასახელ-
მწიფოენა,უთარგმნიდამონაწილესმშობლიურენაზე.საერთო
ჯამში,თითოეულიფოკუს-ჯგუფიმიმდინარეობდა1:30წუთიდან
2საათამდე.ინტერვიუებიინტერვიუებიჩატარდასამიუნივერსი-
ტეტის(თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტის,ილიასსახელ-
მწიფოუნივერსიტეტის,სამცხეჯავახეთისსახელმწიფოუნივერ-
სიტეტის)ქართულენაშიმომზადებისპროგრამისხელმძღვანე-
ლებთან,ლექტორებთან,განათლებისდამეცნიერებისსამინის-
ტროსწარმომადგენლებსადასფეროსექსპერტებთან.

რაოდენობრივიკვლევა
ქართული ენაში მოსამზადებელი პროგრამის მოსამზადებელი
ჯგუფისა და ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებთან
ჩატარდაგამოკითხვაპირისპირინტერვიუსმეთოდით.
რაოდენობრივიკვლევისშერჩევისმეთოდადგამოყენებულიქნა
კვოტურიშერჩევაუმაღლესიდაწესებულებებისმიხედვით.

შერჩევისმოცულობა
გამოკითხვაშიმონაწილეობამიიღოივ. ჯავახიშვილისთბილი-
სისსახელობისუნივერსიტეტის75-მასტუდენტმადაილიასსა-
ხელმწიფოუნივერსიტეტის102-მასტუდენტმა.
კვლევისინსტრუმენტადგამოყენებულიქნასტრუქტურირებული
კითხვარიღიადადახურულიკითხვებით.კითხვარიშედგებოდა
სამიბლოკისგან: I - ინფორმირებულობა; II - პროფ-ორიენტა-
ცია;III-პროგრამისეფექტურობისშეფასება;IV-დემოგრაფიუ-
ლიმონაცემები.(იხ.დანართი2)
რაოდენობრივი მონაცემები დათვლილი იქნა სტატისტიკურ
პროგრამაშიSPSS22.
სტუდენტებისმონაწილეობითჩატარებულიფოკუსჯგუფებისადა
სტუდენტებისანკეტირებისშედეგებიანგარიშშიმოცემულიაგა-
ერთიანებულისახით.

ცხრილი1.ფოკუს-ჯგუფებისგეოგრაფია,რაოდენობადაშემადგენლობა

უნივერსიტეტი ფოკუს-ჯგუფის
რაოდენობა

ფოკუს-ჯგუფშიმონაწილეთა 
რაოდენობასულ

ეთნიკური 
შემადგენლობა

ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტი 2 19 მულტიეთნიკური

ივ.ჯავახიშვილისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი 2 23 მულტიეთნიკური

სამცხე-ჯავახეთისსახელმწიფოუნივერსიტეტი 2 18 მულტიეთნიკური
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თავი2. შედეგებისმოკლემიმოხილვა

ეთნიკურიუმცირესობებისუმაღლესგანათლებისადმი
ხელმისაწვდომობისზრდა

2009წელსსაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამი-
ნისტროს მიერ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტა-
ნილიცვლილებებისსაფუძველზე,შეიქმნაქართულენაშიმომ-
ზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა.პროგრამისმიზანიიყო
საქართველოშიმცხოვრებიეროვნულიუმცირესობებისუმაღლე-
სიგანათლებისადმიხელმისაწვდომობისგაზრდადასამოქალა-
ქოინტეგრაციისხელშეყწობა.
განხორციელებულისაკანონმდებლოცვლილებებმაშესაძლებ-
ლობა მისცა აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების
მხოლოდზოგადუნარებშისომხურენოვანი,აზერბაიჯანულენო-
ვანი,აფხაზურენოვანიდაოსურენოვანიტესტებისსაფუძველზე
ჩაებარებინათ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,
ერთიწლისგანმავლობაშიშეესწავლათქართულიენაიმდო-
ნეზე,რაცაუცილებელიაბაკალავრიატის,დიპლომირებულიმე-
დიკოსის / სტომატოლოგის/ვეტერინარის ანდიპლომირებული
სპეციალისტისსაგანმანათლებლოპროგრამითსწავლისგასაგ-
რძელებლად.
ქართულ ენაში მოსამზადებელი საგანმანათლებლო პროგრა-
მის(ე.წ.1+4პროგრამა)დანერგვამმნიშვნელოვნადგაზარდა
იმ აბიტურიენტთა რიცხვი, რომლებმაც გადაწყვიტეს ესარგებ-
ლათამშესაძლებლობით.2010წლიდან2017წლამდეერთიან
ეროვნულგამოცდებზედარეგისტრირებულაბიტურიენტთარა-
ოდენობაწლიდანწლამდემატულობს.2010წელს588აბიტუ-
რიენტმაგაიარარეგისტრაცია,2017წელსკი ამ პროგრამაზე
სწავლის მსურველთარაოდენობადაახლოებითოთხჯერ მეტი
იყო(2461აბიტურიენტი)(დიაგრამა1).
წლიდან წლამდე ასევე მატულობს სტუდენტების რაოდენობა,
რომელთაცგადალახესზოგადიუნარებისტესტისმინიმალური
ზღვარი და ჩაირიცხნენ ქართულ ენაში მომზადების პროგრა-
მაზე.თუ2010-2011სასწავლოწელსპროგრამითისარგებლა
331-მასტუდენტმა,2017-2018სასწავლოწელსქართულიენა-
შიმომზადებისპროგრამითსარგებლობს792სტუდენტი(140%-
ითმეტივიდრე2010-2011წელს)(დიაგრამა2).ქართულენაში

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით მოსარგებლეთა
ზრდის მაჩვენებელიგანსხვავდება სომხურენოვანდა აზერბაი-
ჯანულენოვანჯგუფში.აზერბაიჯანულენოვანისტუდენტებისშემ-
თხვევაშიზრდისმაჩვენებელიარის170%,ხოლოსომხურენო-
ვანისტუდენტებისშემთხვევაში96%(დიაგრამა3).რაცშეეხება
აფხაზურენოვანდაოსურენოვანაბიტურიენტებს,2017წელსამ
პროგრამითმხოლოდერთმაოსმააბიტურიენტმაისარგებლა.
სტუდენტებიდანნაწილივერაგრძელებსბაკალავრიატზესწავ-
ლას.2014-2017 წლებში ბაკალავრიატის პირველკურზე ჩაი-
რიცხა2013-2016წელსქართულენაშიმოსამზადებელკურსზე
ჩარიცხულთადაახლოებით69%(დიაგრამა5).
კიდევუფრომცირეამათიწილი,ვინცდაასრულაბაკალავრი-
ატისსაფეხურზესწავლა.2014წლიდან2017წლისჩათვლით,
ბაკალავრიატისსაფეხურისულდაასრულა278-მასტუდენტმა,
რაც2010-2013წელსმოსამზადებელპროგრამაზეჩაბარებულ-
თარაოდენობის12,4%-ია.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრა-
მით სარგებლობა სტუდენტებს შეუძლიათ ყველა სახელმწიფო
უმაღლეს სასწავლებელში და ასევე კერძო უნივერსიტეტებში,
რომელთაც გავლილი აქვთ პროგრამის აკრედიტაცია. თუმცა
აბიტურიენტებს შორის მხოლოდ რამოდენიმე უნივერსიტეტია
პოპულარული.2017წელსსტუდენტების96%-მაჩააბარა5სა-
ხელმწიფოუნივერსიტეტში.ამასთანივ.ჯავახიშვილისსახელო-
ბისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშისწავლობსსტუდენ-
ტების37%,საქართველოსტექნიკურუნივერსიტეტშიდაილიას
სახელმწიფოუნივერსიტეტშიკი20-20%(დიაგრამა7).

პროგრამისდისკრიმინაციულიხასიათი
კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების აზრით, ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა დისკრიმინაციულია
საქართველოში მცხოვრები სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ,
რომმლებიცამთავრებენსაქართველოშიმოქმედრუსულენოვან
სკოლებსანქართულენოვანისკოლებისრუსულსექტორს,საქარ-
თველოსმოქალაქეები,რომლებმაცზოგადიგანათლებამიიღეს
საქართველოსფარგლებსგარეთ(არააზერბაიჯანულანსომხურ
ენაზე)დასურთსაქართველოშიუმაღლესიგანათლებისმიღება.
ექსპერტებისაზრით,რუსულისასკოლოგანათლებისმქონემცი-
რე ეთნიკური ჯგუფების კვოტირების სისტემაში ჩართვის შემ-
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თხვევაში რუსულ სკოლებში მოსწავლეთა გადადინების შესაძ-
ლორისკისთავიდანაცილებისთვისსაჭიროაჩაიდოსდამცავი
მექანიზმები.
საქართველოშიდაბრუნებული მოქალაქეების ქართული უმაღ-
ლესი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის-
თვის,სახელმწიფომშესაძლოაშეიმუშაოსცალკეპროგრამა.

ქართულიენისცოდნისშეფასებისუნიფიცირებული
სისტემისარარსებობა

ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტიდათბილისისივ.ჯავახიშვი-
ლის სახელობის უნივერსიტეტი სასწავლო წლის დაწყების წინ
ატარებენქართულიენისცოდნისშეფასებისპრეტესტს,რისსა-
ფუძველზეცკომპლექტდებაჯგუფები(ნულოვანიცოდნა,A1,A2).
უნივერსიტეტებიასევეატარებენშუალედურდაფინალურტესტი-
რებას,რისთვისაცუნივერსიტეტები იყენებენ საკუთარტესტებს.
პროგრამის დასრულების დამადასტურებელ სერტიფიკატს არ
აქვსქართულიენისცოდნისდამადასტურებელისაბუთისძალა.
იმისგამო,რომარარსებობსქართულიენისცოდნისშეფასე-
ბისუნიფიცირებულისისტემა,რომელსაცყველაუნივერსიტეტი
გამოიყენებს,შეუძლებელიაგვქონდესსხვადასხვაუნივერსიტე-
ტებისსტუდენტებისმიერმიღწეულიშედეგისშესახებ ერთიანი
სურათი, შედარდეს წლიდან წლამდე ქართული ენის ცოდნის
დინამიკა. კვლევაში მონაწილე ყველა მხარე თანხმდებოდა,
რომაუცილებელიაქართულიენისცოდნისდამდგენიუნიფიცი-
რებულიტესტებისშემუშავებადადანერგვა.

სწავლებისდიფერენცირებულიმიდგომებისსაჭიროება
მიუხედავად იმისა პრეტესტებზე სტუდენტები ქართული ენის
როგორ ცოდნას ავლენენ, სასწავლო პროგრამა ყველასთვის
არის იდენტური,როგორც შინაარსობრივად ისე ხანგრძლივო-
ბისმიხედვით.ამასთანუნივერსიტეტივალდებულიაერთიწლის
განმავლობაში მინიმუმ B2 დონეზე მოამზადოს სტუდენტი ბა-
კალავრიატისთვის, რაც დაუძლეველი ამოცანაა ნულოვანი ან
თითქმისნულოვანიცოდნისშემთხვევაში.ისსტუდენტები,რომ-
ლებიც იჭრებიანფინალურტესტირებაზე, ხელმეორედგადიან
მოსამზადებელ კურსს. უნივერსიტეტების წარმომადგენლების
აზრით,მნიშვნელოვანიასხვადასხვაცოდნისდონისმქონესტუ-
დენტებისთვის განსხვავებული სასწავლო პროგრამა არსებობ-
დეს(მაგ.:ერთწლიანი,ორწლიანი).

ბაკალავრიატზესწავლებისსირთულეები
მიუხედავადიმისა,რომარარსებობსმონაცემები,თურისგამო
ანებებენპროგრამისბენეფიციარისტუდენტებიბაკალავრიატზე
სწავლას,არსებობსმოსაზრება,რომხშირშემთხვევაშიამისმი-
ზეზიქართულენაზესაგნებისსწავლისსირთულეა.ექსპერტე-
ბითვლიან,რომკარგი იქნებათუდაწესდება ბაკალავრიატის
საფეხურზესწავლისგასაგრძელებლადქართულიენისმინიმა-
ლურიკომპეტენციისზღვარი,რაცერთისმხრივ,გაზრდისენის
სწავლის მოტივაციას და მეორეს მხრივ, გამორიცხავს ისეთი
სტუდენტებისგადასვლასბაკალავრიატისსაფეხურზე,რომლე-
ბიცვერდაძლევენბაკალავრიატზესწავლას.ამავედროსმნიშ-
ვნელოვანია რომ ბაკალავრიატზე სწავლების პირველ წელს
1+4 პროგრამის სტუდენტებისთვის დაემატოს ქართული ენის
საგნობრივისწავლებისკურსი,რომელიცდაეხმარებამათარ-
ჩეულფაკულტეტზესავალდებულოსაგნებისსწავლაში.

ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამაშიინტეგრაციისკომპონენტისდამატება

ენისაკადემიურსწავლებასთანერთადინტეგრაციულიკომპო-
ნენტისდამატებასპოზიტიურიგავლენააქვსქართულენაშიმომ-
ზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამისშედეგებზე.ამაზემიუ-
თითებსსტუდენტებისგამოკითხვისადაფოკუსჯგუფისშედეგე-
ბი.პროგრამისხელმძღვანელები/ლექტორებიაცხადებენ,რომ
ინტეგრაციაზე მიმართულ აქტივობებში, ახალგაზრდულ კლუ-
ბებშიჩართულისტუდენტებიუკეთესადახერხებენენისცოდნის
პრაქტიკაშიგამოყენებას,სასწავლოპროცესებშიჩართვას.
პროგრამის განმახორციელებელი უნივერსიტეტებიდან ინტეგ-
რაციული კომპონენტი აკადემიურ პროგრამაში ჩართული აქვს
მხოლოდილიასუნივერსიტეტს,„ტოლერანტობის,სამოქალაქო
ცნობიერებისდაინტეგრაციისმხარდაჭერის”[PITA]პროგრამის
ფარგლებშიშექმნილიახალგაზრდულიკლუბებიკიფუნქციონი-
რებსილიასუნივერსიტეტსადათბილისისჯავახიშვილისსახელ-
მწიფოუნივერსიტეტში.
კვლევაში მონაწილე მხარეები თანხმდებიან იმაზე, რომ
პროგრამისსაბოლოომიზნისმიღწევისთვისმნიშვნელოვანია
ინტეგრაციული კომპონენტის დამატება, რისთვისაც შესაძ-
ლებელიასაჭიროგახდესპროგრამისმიმართმოთხოვნების
ცვლილება.
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უნივერსიტეტებისთვისკვოტებისგამოყოფისსისტემა
უმაღლესიგანათლებისშესახებკანონითდადგენილიაიმსტუ-
დენტების კვოტა,რომლებიც გაივლიან ქართულენაში მომზა-
დებისსაგანმანათლებლოპროგრამას. უმაღლესისაგანმანათ-
ლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სტუდენტთა
მიღებასერთიანიეროვნულიგამოცდებით,სომხურენოვანიდა
აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტებისთვის გამოყოფს ერთიანი
ეროვნულიგამოცდებითმისაღებსტუდენტთასაერთორაოდე-
ნობის 5-5%-ის ოდენობის ვაკანტურ ადგილებს, ხოლო ოსუ-
რენოვანი და აფხაზურენოვანი აბიტურიენტებისთვის 1-1%-ს.
როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, პროგრამის ბენეფიციარი აბიტუ-
რიენტებისმხრიდანმხოლოდრამოდენიმეუნივერსიტეტზეამა-
ღალიმოთხოვნა.დანარჩენიუნივერსიტეტებისთვისპროგრამის
განხორციელებაწამგებიანია.შესაბამისადშესაძლებელიაკვო-
ტებისგამოყოფისუფრომოქნილისისტემაშეიქმნასდაკვოტის
ზომადამოკიდებულიიყოსუნივერსიტეტშისწავლაზეარსებულ
მოთხოვნაზე.

პროგრამისბენეფიციარიკურსდამთავრებულების
შემდგომიინტეგრაცია

საშეღავათოპოლიტიკისსაბოლოომიზნის,სამოქალაქოინტეგ-
რაციის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანია პროგრამის კურსდამ-
თავრებულებისშემდგომიინტეგრაციისხელშეწყობა.ამეტაპზე
არარისცნობილიზუსტიმონაცემებიროგორიადასაქმებისმაჩ-
ვენებელი კურსდამთავრებულებს შორის, რა სფეროებში საქ-
მდებიანისინისწავლისდასრულებისშემდეგ.
უკანასკნელწლებშისახელმწიფომგადადგაგარკვეულინაბიჯე-
ბი,პროგრამისკურსდამთავრებულებისდასაქმებისხელშეწყო-
ბისკუთხით.
2016 წლიდან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ცენტრი„არაქართულენოვანისკოლებისმასწავლებლებისპრო-
ფესიულიგანვითარების“პროგრამისფარგლებშიეთნიკურიუმ-
ცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების არა-
ქართულენოვანსკოლებშიაგზავნისდამხმარემასწავლებლებს,
რომლებიც1+4პროგრამისკურსდამთავრებულებიარიან.იმი-
სათვის, რომ მომავალში დამხმარე მასწავლებლებმა შეძლონ
ბილინგვმასწავლებლადმუშაობა,საჭიროაგაიარონმასწავლე-
ბელთამომზადების1წლიანიპროგრამა,რისთვისაცამერთი

წლისგანმავლობაშიმოუწევთსკოლაშიმუშაობისშეწყვეტა.ეს
ზრდისსაკადრორესურსისდაკარგვისდამათისხვასფეროში
დასაქმებისრისკს. მასწავლებელთა პროფესიულიგანვითარე-
ბისცენტრისმიერინიცირებულიაზოგადიგანათლებისკანონში
საკანონდმებლოცვლილებისპროექტი,რომელიცგულისხმობს
„მაძიებლობის პროგრამის შემოღებას“. „მაძიებლობის“ შემო-
ღების შემთხვევაში,დამხმარემასწავლებლები შეძლებენ სკო-
ლაშიმუშაობისპარალელურადჩაერთონმაძიებლობისპროგ-
რამაში,გაიარონ60კრედიტიანიპროგრამა,რომლისწარმატე-
ბითდასრულებისშემდეგადაცგახდებიანმასწავლებლები.
პროგრამის ბენეფიციარების შემდგომიდასაქმების ხელშეწყო-
ბის მიზნით 2017 წლის მაისში, შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობისსაკითხებშისახელმწიფომინისტრისაპარატმა,
საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან და სახელმწიფო უწყე-
ბებთანთანამშრომლობით,„1+4“პროგრამაშიჩართულიეთ-
ნიკური უმცირესობების წარმომადგენელებისათვის სტაჟირების
პროგრამადაიწყო.სტაჟირებისფარგლებში65ახალგაზრდამ
გაიარასამთვიანისტაჟირება20სახელმწიფოუწყებაში.
კვლევაშიჩართულიყველამხარეთანხმდება,რომსაშეღავათო
პოლიტიკის საბოლოო მიზნის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანია
პროგრამისკურსდამთავრებულებისშემდგომიმხარდაჭერამა-
თიდასაქმებისადასამოქალაქოინტეგრაციისკუთხით.
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თავი3. ეთნიკურიუმცირესობებისთვის 
უმაღლესიგანათლების 
ხელმისაწვდომობისგაზრდისთვის 
შემუშავებულისაშეღავათოპოლიტიკისმიმო-
ხილვასაქართველოში

განათლებისადა მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2004 წელს
წარმოდგენილისაგანმანათლებლორეფორმამიზნადისახავდა
ყველააბიტურიენტისათვისთანაბარიპირობებისშექმნასსაქარ-
თველოსუმაღლესსასწავლებლებშიჩაბარებისას.ამრეფორმის
ფარგლებში,2005წლიდანსაქართველოშიდაინერგაერთიანი
ეროვნულიგამოცდები,რომლისმიხედვითაც,ყველააბიტური-
ენტივალდებულიგახდაჩაებარებინასამიგამოცდა:ქართული
ენა,ზოგადიუნარები(ქართულანრუსულენაზე)დაუცხოენა.
რეფორმისპირველწელსმხოლოდოციეთნიკურიუმცირესო-
ბებისწარმომადგენელიაბიტურიენტიგახდასტუდენტი,რაცგა-
ცილებითდაბალიმაჩვენებელიიყოწინაწლებთანშედარებით.
რეფორმის ამ ნეგატიური ეფექტის აღმოსაფხვრელად საქარ-
თველომ დაიწყო „საშეღავათო პოლიტიკის“ განხორციელება
ეთნიკურიუმცირესობებისთვის.(ტაბატაძე,2013)
2006 წელს ცვლილებები შევიდა ერთიანი ეროვნული გამოც-
დების ჩატარების დებულებაში, აბიტურიენტებს შესაძლებლო-
ბამიეცათზოგადიუნარებისდაარჩევითისაგნებისტესტირება
რუსულენაზეგაევლოთ.საშეღავათოპოლიტიკისნაწილიიყო
ასევე2006წლიდანმოსამზადებელიკურსებისორგანიზებანი-
ნოწმინდისადაახალქალაქისენისსახლებშიეუთოსეროვნულ
უმცირესობათა უმაღლესი კომისრისოფისისფინანსური მხარ-
დაჭერითდაგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსთანა-
მონაწილეობით(ტაბატაძე,2009).შედეგადქართულუმაღლეს
სასწავლებლებშიეთნიკურიუმცირესობებისაბიტურიენტთარა-
ოდენობაგაიზარდა.ქვემოქართლიდანდასამცხეჯავახეთიდან
სულჯამში56აბიტურიენტიგახდასტუდენტი.2007წლიდანჩა-
რიცხულისტუდენტებისრაოდენობამკვლავიკლო.
2008წელსცვლილებებიშევიდაეროვნულიგამოცდებისდებუ-
ლებაში, რომლის მიხედვითაც ეთნიკური უმცირესობების წარ-
მომადგენლებსუფლებამიეცათზოგადიუნარებისგამოცდაჩაე-
ბარებინათსომხურდააზერბაიჯანულენებზეც.ამასთანერთად,
ეთნიკურიუმცირესობებისწარმომადგენლებისთვისგაგრძელდა

ერთიანიეროვნულიგამოცდებისათვისმოსამზადებელიპროგ-
რამა, რომელსაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
აფინანსებდა.
ზოგადიუნარებისტესტებისმშობლიურენაზეჩაბარებისშესაძ-
ლებლობამგაზარდაქართულუმაღლესსასწავლებლებშიჩამ-
ბარებელთა და ჩარიცხულთა რაოდენობა (72 აბიტურიენტი
გახდა სტუდენტი, რომელმაც სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაზე
გაიარა ტესტირება), თუმცა, ამან ვერ მოახდინა რადიკალური
ცვლილება ქართულუმაღლეს სასწავლებლებში ეთნიკური უმ-
ცირესობებისწარმომადგენლობისადამათთვისუმაღლესიგა-
ნათლებისხელმისაწვდომობისმნიშვნელოვნადგასაზრდელად
(ტაბატაძე2013).

ქართულენაშიმომზადებისპროგრამისშემოღება
2009წელსსაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამი-
ნისტრომგადაწყვიტა განეხორციელებინა ისეთი ცვლილებები,
რომლებიც გაზრდიდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგე-
ნელთა ხელმისაწვდომობას უმაღლესი განათლებისადმი და
ამითხელსშეუწყობდამათსამოქალაქოინტეგრაციას.
უმაღლესიგანათლებისშესახებკანონშიშეტანილიცვლილებე-
ბისადადამატებებისსაფუძველზე,შეიქმნაქართულენაშიმომ-
ზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა(მუხლი473).ამპროგ-
რამითხდებაერთიანიეროვნულიგამოცდებისმხოლოდზოგა-
დიუნარებისაზერბაიჯანული,სომხურენოვანი,ოსურენოვანიდა
აფხაზურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე უმაღლეს სა-
განმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული საქართველოს
მოქალაქისმიერქართულიენის(წერა,კითხვა,მოსმენა,ლაპა-
რაკი)შესწავლაიმდონეზე,რაცაუცილებელიაბაკალავრიატის,
დიპლომირებულიმედიკოსის/სტომატოლოგის/ვეტერინარისან
დიპლომირებულისპეციალისტის საგანმანათლებლოპროგრა-
მითსწავლისგასაგრძელებლად.
კანონშიშეტანილიცვლილებისმიხედვითდადგინდაიმსტუდენ-
ტებისკვოტა,რომლებიცგაივლიანქართულენაშიმომზადების
საგანმანათლებლოპროგრამას.უმაღლესისაგანმანათლებლო
დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სტუდენტთა მიღებას
ერთიანი ეროვნულიგამოცდებით, სომხურენოვანიდა აზერბა-
იჯანულენოვანი სტუდენტებისთვის გამოყოფს ერთიანი ეროვ-
ნული გამოცდებით მისაღებ სტუდენტთა საერთორაოდენობის
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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-
ბისსაფუძველზეუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაში
სტუდენტებისჩარიცხვისწესიგანისაზღვრა,როგორცდროებითი
ღონისძიება,რომლისმოქმედებისვადასრულდება2018–2019
სასწავლოწლისბოლოს.(მუხლი90.22)
კანონშიგანხორციელებულიცვლილებებისფონზემნიშვნელოვ-
ნადგაიზარდაიმაბიტურიენტთარიცხვი,რომლებმაცგადაწყვი-
ტეს ესარგებლათ „ქართულ ენაში მომზადების პროგრამით“
(ე.წ. 1+4 პროგრამა). 2010 წლიდან 2017 წლამდე ერთიან
ეროვნულგამოცდებზედარეგისტრირებულაბიტურიენტთარა-
ოდენობაწლიდანწლამდემატულობს.

დიაგრამა1.ერთიანეროვნულგამოცდებზერეგისტრირებულ 
აბიტურიენტთარაოდენობა,რომელთაცგადაწყვიტეს 
ესარგებლათქართულენაშიმომზადებისპროგრამით.

წყარო:გამოცდებისადაშეფასებისეროვნულიცენტრი

წლიდან წლამდე ასევე მატულობს სტუდენტების რაოდენობა,
რომელთაცგადალახესზოგადიუნარებისტესტისმინიმალური
ზღვარიდაჩაირიცხნენქართულენაშიმომზადებისპროგრამა-
ზე.პროგრამისგანხორციელებისდაწყებიდანდღემდეთითქმის
140%-ითგაიზარდაპროგრამითმოსარგებლეებისრაოდენობა.
თუ2010-2011სასწავლოწელსპროგრამითისარგებლა331-მა

სტუდენტმა,2017-2018სასწავლოწელსქართულიენაშიმომზა-
დებისპროგრამითსარგებლობს792სტუდენტი.
აღსანიშნავია,რომ2013წელსდარეგისტრირებულიაბიტური-
ენტებისრაოდენობისპიკიშეინიშნება,როგორცეთნიკურუმცი-
რესობებში,ისესაერთოეროვნულდონეზე.

დიაგრამა2.ქართულენაშიმომზადებისპროგრამაშიჩარიცხულ 
სტუდენტთარაოდენობა,2010-2011დან2017-2018სასწავლოწლები,
დაუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებებშისულჩარიცხულ 

სტუდენტთარაოდენობა,2011-2012დან2017-2018სასწავლოწლები

წყარო:გამოცდებისადაშეფასებისცენტრი

ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამითმო-
სარგებლეთაზრდისმაჩვენებელიგანსხვავდებასომხურენოვან
და აზერბაიჯანულენოვან ჯგუფში. აზერბაიჯანულენოვანი სტუ-
დენტებისშემთხვევაშიზრდისმაჩვენებელიარის170%,ხოლო
სომხურენოვანისტუდენტებისშემთხვევაში96%.ასეთიგანსხვა-
ვებისმიზეზი,როგორცუნივერსიტეტებისწარმომადგენლებთან
ინტერვიუთი ირკვევა,დიდი ალბათობით არის შპს „სოკარის“
მიერ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარ-
გლებშიაზერბაიჯანულენოვანისტუდენტებისთვისგაწეულიდახ-
მარება.„სოკარი“ამოქმედებისწლიდანვეჩაერთოპროგრამაში
დასწავლისგადასახადსუხდისიმსტუდენტებს,რომლებმაცვერ
მოიპოვესსახელმწიფოდაფინანსება.რაცშეეხებააფხაზურენო-
ვანდაოსურენოვანაბიტურიენტებს,2017წელსამპროგრამით
მხოლოდერთმაოსმააბიტურიენტმაისარგებლა.
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დიაგრამა3.ქართულიენისმოსამზადებელიპროგრამისმოსარგებლე
სომხურენოვანიდააზერბაიჯანულენოვანისტუდენტებისრაოდენობა 

2010-2017წელი

ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამისდას-
რულებისშემდეგ,პროგრამისბენეფიციარსტუდენტებსუფლება
აქვთ ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატო-
ლოგის/ვეტერინარისანდიპლომირებულისპეციალისტისსაგან-
მანათლებლოპროგრამითსწავლაგააგრძელონქართულენაზე.
ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მაჩვენებ-
ლისგამოთვლისთვის,2013-2016წლებშიქართულენაშიმომ-
ზადების პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა შევადარეთ
2014-2017 წლებში ბაკალავრიატის პირველ კურსზე ჩარიც-
ხულთარაოდენობას.როგორცაღმოჩნდა,2013-2016წლებში
სულპირველიწლისდასრულებისშემდეგსტუდენტების,დაახ-
ლოებით69%-მაბაკალავრიატისსაფეხურზეგანაგრძოსწავლა.

დიაგრამა4.2013-2016წლებშიქართულენაშიმოსამზადებელ 
საგანმანათლებლოპროგრამაშიჩარიცხულსტუდენტთარაოდენობა

წყარო:განათლებისხარისხისგანვითარებისცენტრი

დიაგრამა5.2014-2017წლებშიბაკალავრიატისსაფეხურზეჩარიცხულ
სტუდენტთარაოდენობადაპროცენტული 

მაჩვენებელიწინაწელსქართულენაშიმოსამზადებელ 
საგანმანათლებლოპროგრამაშიჩარიცხულთარაოდენობიდან

წყარო:განათლებისხარისხისგანვითარებისცენტრი

კიდევუფრომცირეამათიწილივინცდაასრულაბაკალავრიატის
საფეხურზე სწავლა. 2014 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით,
ბაკალავრიატისსაფეხურისულდაასრულა278-მასტუდენტმა,
რაც2010-2013წელსმოსამზადებელპროგრამაზეჩაბარებულთა
რაოდენობის12,4%-ია.

დიაგრამა62010-2013წლებშიმოსამზადებელპროგრამაზე
ჩაბარებულთარაოდენობისშედარება5წლისშემდეგბაკალავრიატის

საფეხურისდასრულებისმაჩვენებელთან

წყარო:განათლებისხარისხისგანვითარებისცენტრი



9

თავი4. ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამისგანმახორციელებელიდასხვა 
დაინტერესებულიმხარეები 

ამთავში აღწერილიაქართულენაში მომზადების საგანმანათ-
ლებლოპროგრამისუშუალოგანმახორციელებლებიდაირიბად
ანპირდაპირდაკავშირებულისხვამხარეებისწვლილი.

4.1 პროგრამისგანმახორციელებელიუმაღლესი 
საგანმანათლებლოდაწესებულებები

სახელმწიფოსმიერდაფუძნებულიყველაუმაღლესისაგანმანათ-
ლებლოდაწესებულებავალდებულია,1განახორციელოსერთია-
ნიეროვნულიგამოცდებისმხოლოდზოგადიუნარებისაზერბაი-
ჯანულენოვანი,სომხურენოვანი,აფხაზურენოვანიდაოსურენო-
ვანიტესტებისშედეგებისსაფუძველზეიმსტუდენტებისმიღება,
რომლებიცგადიანქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებ-
ლოპროგრამას.ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამისგანხორციელებაშეუძლიაკერძოსამართლისიური-
დიულპირებსაც,რომლებმაცგაიარესპროგრამისაკრედიტაცია.
უმაღლესმასაგანმანათლებლოდაწესებულებებმაქართულენა-
ში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი აკ-
რედიტაცია გაიარეს2012-2013სასწავლოწლისდაწყებამდე.
პირველი აკრედიტაციის ჩატარებამდე კი საგანმანათლებლო
დაწესებულებისქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამაჩაითვალააკრედიტებულად.2

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის სამიზნე ჯგუფს ქართული
ენის მომზადების პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ ყველა
უმაღლესსასწავლებელში,რომელსაცგავლილიაქვსპროგრა-
მის აკრედიტაცია, აბიტურიენტების უმრავლესობა კონცენტრი-
რებულია რამდენიმე უნივერსიტეტში. 2014-2017 წლებში ამ
პროგრამითაბიტურიენტებმაჩააბარეს10უნივერსიტეტში.
2017წელსსტუდენტების96%სწავლობს5უნივერსიტეტში,ამას-
თანივ.ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერ-

1 საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მუხლი 473,
პუნქტი7

2 საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მუხლი 89,
პუნქტი64

სიტეტში სწავლობს სტუდენტების 37%, საქართველოს ტექნიკურ
უნივერსიტეტშიდაილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტშიკი20-20%.
• ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
• საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი
• ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტი
• თბილისისსახელმწიფოსამედიცინოუნივერსიტეტი
• სამცხეჯავახეთისსახელმწიფოუნივერსიტეტი

დიაგრამა7:2017წელსქართულიენისმოსამზადებელპროგრამაზე 
ჩარიცხულაბიტურიენტთაგანაწილებაუნივერსიტეტებისმიხედვით

წყარო:განათლებისხარისხისგანვითარებისეროვნულიცენტრი

დიაგრამა8:ქართულიენისმოსამზადებელპროგრამაზეჩარიცხულ 
აბიტურიენტთაგანაწილებაუნივერსიტეტებისმიხედვით,2010–2017

წლები

წყარო:განათლებისხარისხისგანვითარებისეროვნულიცენტრი



10

პროგრამისშესახებინფორმირება
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის
დაწყებისპირველწლებში,არაქართულენოვანისკოლებისმოს-
წავლეების/აბიტურიენტებისინფორმირებულობადაბალიიყო,
უნივერსიტეტებმამესამეწლიდანდაიწყესსაინფორმაციოშეხ-
ვედრებისორგანიზებასამიზნერეგიონებში. ბოლორამდენიმე
წელიაივ.ჯავახიშვილისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტ-
შისომხურენოვანიდააზერბაიჯანულენოვანისტუდენტებისკვო-
ტა ივსება და ამიტომ საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების
საჭიროებასვერხედავენ.ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტიდა
ახალციხისუნივერსიტეტებიკვლავაცაგრძელებენსაინფორმა-
ციოშეხვედრებს.

საორიენტაციოშეხვედრებისტუდენტებთან
სწავლისდაწყებამდეუნივერსიტეტებიატარებენსაორიენტაციო
შეხვედრებსპროგრამისბენეფიციარსტუდენტებთან.ილიასსა-
ხელმწიფოუნივერსიტეტში,ზოგადად,ესპროცესიუფროსტან-
დარტიზებულიადა მეტადააორიენტირებული 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, სადაცფინანსური
კოორდინატორიაცნობსფინანსურსაკითხებს;არგუსისკოორ-
დინატორი აცნობს არგუსის მუშაობის სპეციფიკას; ქცევის კო-
დექსის წარმომადგენელი პირადად აცნობს ქცევის კოდექსს;
მუდლისპლატფორმის(დავალებებისელექტრონულიმართვის
სისტემა)ადმინისტრატორიაცნობსპროგრამაშირეგისტრაციის
წესებს.გარდაამისა,სტუდენტებსხვდებიანრექტორიდაპროგ-
რამისდეკანი.

ქართულიენისცოდნისწინასწარიშეფასება
არაქართულენოვანი სკოლის ატესტატი გულისხმობს, რომ
კურსდამთავრებულიმინიმუმB1დონეზეუნდაფლობდესქარ-
თულ ენას, თუმცა რეალობა განსხვავებულია. ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათელბლო პროგრამის ხელმძღვანელე-
ბისთქმით,სტუდენტებიქართულიენისგანსხვავებულიცოდნის
დონით მოდიან სკოლიდან. ეს გარკვეულ სირთულეებს ქმნი-

დასწავლებისპროცესში,ამიტომბოლორამდენიმეწელიაივ.
ჯავახიშვილისსახ.თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტსადა
ილიასუნივერსიტეტშიენობრივიკომპეტენციისდადგენისმიზ-
ნითატარებენენობრივიდონისგანმსაზღვრელპრეტესტს.ტეს-
ტების მეშვეობით ხდება სამი უნარის შეფასება: წერა, კითხვა
დამოსმენა.თსუ-ში2017წელსპირველადდაინერგაზეპირი
მეტყველებისუნარისშეფასებაც.ილიაუნივერსიტეტშიკიმომა-
ვალიწლიდანაპირებენმეტყველებისუნარისშეფასებისმოდუ-
ლისდამატებას.
განსხვავებულიმიდგომააქვსახალციხისუნივერსიტეტს,სადაც
არხდებაენისცოდნისწინასწარიშეფასებადასხვადასხვაენობ-
რივიკომპეტენციისსტუდენტებიერთადსწავლობენ.
თსუ-სდაილიასუნივერსიტეტებში ქართულენაში მომზადების
პროგრამაზეჩარიცხულიმსმენელებიტესტისშედეგებისმიხედ-
ვითნაწილდებიანსამჯგუფში(ნულოვანი,A1დაA2).
აღსანიშნავია,რომარარსებობსქართულიენისკომპეტენციის
დამდგენიუნიფიცირებულიტესტი,რომელსაცყველაუნივერსი-
ტეტიგამოიყენებს.ამიტომაც,თსუდაილიასსახელმწიფოუნი-
ვერსიტეტები იყენებენლექტორთა ჯგუფის მიერ შემუშავებულ
ტესტებს.

სოციალურიინტეგრაციისკენმიმართულიაქტივობები
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას
ილიასუნივერსიტეტშიჰქვია„ქართულის,როგორცმეორეენი-
სადაინტეგრაციისპროგრამა“,რითაცხაზიგაესვააკადემიურ
განათლებასთანერთადინტეგრაციისმნიშვნელობას.
არაქართულენოვანი სტუდენტების სოციალური ინტეგრაციის-
თვის ილიას უნივერსიტეტმა პროგრამის ამოქმედებისთანავე
(2010წლიდან)დანერგაე.წ.ტუტორიუმისპროგრამა.ტუტორი-
უმისპროგრამისმიზანიაქართულენაშიმიღებულიცოდნასტუ-
დენტებმაპრაქტიკაშიგამოიყენონ. ამისთვისილიასუნივერსი-
ტეტსშემუშავებულიაქვსორიკურსი(სემესტრშიერთიკურსი).
ამ კურსების ფარგლებში ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის
ქართულენოვანი ან არაქართულენოვანი სტუდენტები ეხმარე-
ბიან მოსამზადებელი კურსის სტუდენტებს.5 სტუდენტზე გამო-
ყოფილია1ტუტორი.სტუდენტებსეძლევათდავალებებისხვა-
დასხვა საყოფაცხოვრებო თემაზე, რომელთა შესრულებაშიც
ეხმარებიანტუტორები.მაგალითად,თემაშეიძლებაიყოს„მა-
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ღაზიაშიპროდუქტებისშეძენა“.სტუდენტებიტუტორთანერთად
მიდიანსასურსათომაღაზიაშიდაცდილობენგამოიყენონლექ-
ციაზენასწავლიფრაზები,გრამატიკულიკონსტრუქტები.შემდეგ
სტუდენტები ამზადებენ პრეზენტაციას. დავალებები ეხება ყო-
ველდღიურცხოვრებაში გამოსაყენებელთემებს (ბანკი, ტრან-
სპორტი,გართობადაა.შ.).
2013 წელს ტუტორიუმის პროგრამის განხორციელებაში ჩა-
ერთო საქართველოს გაეროს ასოციაცია PITA-ას პროგრამის
ფარგლებში.პროგრამისფარგლებში,2015წლიდანტუტორი-
უმიდაინერგათბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშიც,რაშიც
ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტიდახმარებასუწევსტუტორე-
ბისმომზადებისდაგამოცდილებისგაზიარებით.აღსანიშნავია,
რომთუილიასუნივერსიტეტშიინტეგრაციისმიმართულებააკა-
დემიური კურსის ნაწილია,თსუ-ს შემთხვევაში ესღონისძიებე-
ბი არარის აკადემიურპროგრამაში ინტეგრირებული,რადგან
კანონისმიხედვითუნივერსიტეტსარაქვსუფლებაპროგრამის
შემდეგი აკრედიტაციის გავლამდე შეცვალოს საგანმანათლებ-
ლოკურსისსტრუქტურა.
PITA-ასპროგრამისგარდა,თბილისისსახელმწიფოუნივერსი-
ტეტსარაქართულენოვანისტუდენტებისინტეგრაციისკენმიმარ-
თულ პროექტების განხორციელებაში ეხმარებიანორგანიზაცი-
ები -ფონდი„ღიასაზოგადოება -საქართველო“და„სამოქა-
ლაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების
ცენტრი“.
ინტეგრაციაზე მიმართული ღონისძიებების გარდა არაქართუ-
ლენოვანისტუდენტებისსოციალურინტეგრაციაზეგავლენასახ-
დენსშენობა,სადაცტარდებალექციები.ილიასუნივერსიტეტში
ქართულენოვანდაარაქართულენოვანსტუდენტებსერთსადა
იმავეშენობაშიუტარდებათლექციები,თბილისისსახელმწიფო
უნივერსიტეტში კი ქართულენაში მოსამზადებელიპროგრამის
სტუდენტებისთვისცალკეშენობააგამოყოფილი,რომელიცგან-
თავსებულიაავლაბარში.ამშენობაშიარტარდებასხვააკადე-
მიურიპროგრამისლექციები.შესაბამისად,იშვიათიშემთხვევე-
ბისგარდააზერბაიჯანელიდასომეხისტუდენტებიარხვდებიან
სხვაშენობებშიდაქართველსტუდენტებთანურთიერთობისშე-
საძლებლობაცშეზღუდულიაქვთ.
კიდევ ერთი საკითხია აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტე-

ბისცალ-ცალკეჯგუფებადფორმირება.ილიასუნივერსიტეტში
პირველივესემესტრიდანსომეხიდააზერბაიჯანელისტუდენტე-
ბიერთადგადიანქართულენაშიმომზადებისპროგრამას.მათ
უწევთერთმანეთთანკომუნიკაციისთვისგამოიყენონქართული
ენა,რაცკიდევუფროეხმარებათლექციებზემიღებულიცოდნის
პრაქტიკაშიგამოყენებაში.თსუ-შიკიმხოლოდმეორესემესტრი-
დანხდებასხვადასხვაეთნიკურიჯგუფისერთადგაერთიანება.
ფოკუსჯგუფისმონაწილესტუდენტებიაღნიშნავდნენ,რომსომ-
ხურენოვანიდააზერბაიჯანულენოვანისტუდენტებისერთჯგუფ-
შისწავლებამათეხმარებათენისდაუფლებაში.

ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანთლებლო
პროგრამაზესწავლებისპროცესი

სასწავლო პროგრამების პირველი აკრედიტაცია უნივერსიტე-
ტებმა 2011-2012 სასწავლო წლისთვის გაიარეს და 7 წლის
თავზემათუწევთპროგრამებისხელახალიაკრედიტაცია.
აკრედიტაციიდან აკრედიტაციამდე უნივერსიტეტებს არ აქვთ
უფლებამნიშვნელოვანიცვლილებებიგანახორციელონპროგ-
რამისსტრუქტურაში.თუმცა,წლიდანწლამდეუნივერსიტეტებში
გროვდებოდა გამოცდილება არაქართულენოვანი სტუდენტე-
ბისთვისქართულისსწავლებისმეთოდებისკუთხით,იხვეწებო-
დასასწავლორესურსებიდამიდგომები.
ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამაარის
60 კრედიტიანი (30 კრედიტითითოეულ სემესტრში). კანონის
მიხედვით, 60-ვე კრედიტში იგულისხმებოდა ქართული ენის
სწავლებამხოლოდდაარიყომითითებებიინტეგრაციისკომ-
პონენტისდამატებაზე.
პროგრამისსტრუქტურაუნივერსიტეტებისმიხედვითგანსხვავე-
ბულია.
ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტისპროგრამაშიქართულიენის
სწავლებისგარდაჩასმულიასხვაკურსები,რომლებიცეხმარება
სტუდენტებსსოციალურინტეგრაციასადასტუდენტურცხოვრე-
ბაში:
• ქართულიენისკურსი1და2
• ენადაკულტურათაშორისიდიალოგი
• მედიაკურსი1და2
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• მინიპროექტები1და2
• დარგობრივიენისკურსი
• წინასაგამოცდოკურსი
• კომპიუტერისსაბაზისოკურსიარაქართულენოვანისტუდენ-

ტებისათვის
• ინფორმაციულიწიგნიერებაარაქართულენოვანისტუდენტე-

ბისათვის
თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისპროგრამისსტრუქტურა
მთლიანადქართულიენისსწავლებაზეააგებული:
• ქართულიენისსამეტყველოფუნქციები
• ქართულიენისპრაქტიკულიგრამატიკა
• ქართულიენისკომუნიკაციურიასპექტები
• ქართულიენისორთოეპიადამართლწერა
ახლომომავალშითსუ-შიიგეგმება,სტუდენტებსშესთავაზონსაგ-
ნობრივკომპეტენციებშიმომზადება.ესიქნებაარჩევითისაგანი.
სამცხეჯავახეთისუნივერსიტეტისპროგრამისსტრუქტურაცმხო-
ლოდქართულიენისკურსებისგანშედგება:
• წერა,ფუნქციურიწერისელემენტები
• კითხვა,ლექსიკადაკითხვისსტრატეგიები
• ქართულიენისსპეცკურსი(სპეციალობისტერმინოლოგიით)
• მოსმენა
• ლაპარაკი,ზეპირმეტყველებისსტრატეგიები
• ქართულიენისკომუნიკაციურიასპექტები
• ქართულიენისორთოეპიადამეტყველების კულტურისსა-

კითხები
პროგრამისამოქმედებისასუნივერსიტეტებსარჰქონდათქართუ-
ლის,როგორცმეორეენისსწავლებისსახელმძღვანელოები.ამჟა-
მადუნივერსიტეტებსგამოცემულიაქვთრამდენიმესახისსახელ-
მძღვანელო,რომელსაცთვითონიყენებენ(მაგ.:თსუ-საქვსშემუ-
შავებული30სახელმძღვანელო,მათშორის15-მდეგამოცემული).
ყველასტუდენტი,იმისმიუხედავადთურომელდონეზემოხვდა
პრე-ტესტისშემდეგ,ერთსადაიმავესასწავლომასალასგადის.
სასწავლოკურსებიარარისდიფერენცირებულისაწყისიცოდ-
ნისდონისმიხედვით.

შუალედურიდასაბოლოოშეფასება
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის
სტუდენტები პრე-ტესტის გარდა გადიან შუალედურ და საბო-
ლოოტესტირებას.
პროგრამის დასრულების შემდეგ, უმაღლესი საგანმანათლებ-
ლოდაწესებულებები ატარებენ საბოლოო შეფასებას და გას-
ცემენამპროგრამისდასრულებისდამადასტურებელსერტიფი-
კატს.თუმცა,ამსერტიფიკატსარაქვსქართულიენისცოდნის
დამადასტურებელისაბუთისძალა,რომელსაცსაჭიროებისშემ-
თხვევაშისტუდენტიმომავალშიგამოიყენებს,მაგალითისთვის,
საჯაროსამსახურშიმისაღებად.
იმისმიუხედავად,თურასაწყისიცოდნითმოვიდასტუდენტიუნი-
ვერსიტეტში, უნივერსიტეტი ვალდებულია,B2დონეზე მოამზა-
დოსსტუდენტიბაკალავრიატისთვის,იმისათვის,რომდაძლიოს
საგნობრივი სწავლა ქართულენაზე. პროგრამების ხელმძღვა-
ნელები აცხადებენ,რომB2დონის მიღწევა ვერ ხერხდება იმ
სტუდენტების შემთხვევაში, რომლებიც ნულოვანი ან თითქმის
ნულოვანიცოდნითმოდიანუნივერსიტეტში.ასეთისტუდენტები
იჭრებიან საბოლოოშეფასებისდროსდახელმეორედგადიან
მოსამზადებელკურსს(მაგალითადილიასუნივერსიტეტში2016-
2017სასწავლოწელსდაახლოებით30%ჩაიჭრა),მიუხედავად
იმისა,რომქართულენაშიმომზადებისპროგრამაერთწლიანია,
კანონშიარარისაკრძალვაპროგრამისხელმეორედგავლაზე.
სტუდენტსსახელმწიფოუფინანსებს1+4წელს.ამიტომიმსტუ-
დენტებს,რომლებმაცორჯერგაიარესმოსამზადებელიკურსი,
ბაკალავრიატზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში მოუწევთ
ბოლოკურსისთვითდაფინანსება.

უნივერსიტეტებსშორისთანამშრომლობა
2017წელსშეიქმნაუნივერსიტეტებისგაერთიანება,რომლებიც
ქართულ ენაში მოსამზადებელ პროგრამას ახორციელებენ. ამ
გაერთიანებისშექმნისინიციატორიიყოივ.ჯავახიშვილისთბი-
ლისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისქართულენაშიმომზადების
საგანმანათლებლოპროგრამისხელმძღვანელი.ამეტაპზეასო-
ციაციაში9უნივერსიტეტიაგაწევრიანებული.ასოციაციისმიზა-
ნია საუკეთესო პრაქტიკებისდა გამოცდილების გაზიარებადა
პრობლემებზეერთობლივიმუშაობა.
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4.2 პროგრამისგანხორციელებასთანდაკავშირებულიმხარეები
განათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახდენს ქართულ
ენაშიმომზადებისპროგრამისსაკანონმდებლორეგულირებას.
2009წლისშემდეგუმაღლესიგანათლებისშესახებკანონშიშე-
ვიდა მხოლოდრამდენიმე ცვლილება, რომელიც ეხება ეთნი-
კურიუმცირესობებისათვისუმაღლესიგანათლებისადმიხელმი-
საწვდომობას.
2015 წელს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართვე-
ლოსკანონშიშეტანილიცვლილებებისმიხედვით,„ქართულ
ენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამის“გავლის
უფლებააქვთიმპირებსაც,რომლებიცერთიანიეროვნული
გამოცდების გავლის გარეშე ჩაირიცხებიან უმაღლეს საგა-
ნანმანათლებლო დაწესებულებაში, საქართველოს კანონ-
მდებლობითდადგენილიწესით. ეს ჩანაწერი ეხება საქარ-
თველოს მოქალაქეებს,რომლებმაც უცხოეთში მიიღეს ზო-
გადიგანათლება.
2015წელსკანონშიგაკეთდაჩანაწერი,რომლისმიხედვითაც,
თუერთიანიეროვნულიგამოცდებისმხოლოდზოგადიუნარების
მშობლიურენაზეშედეგებისსაფუძველზეჩარიცხულმასტუდენ-
ტმამოიპოვასახელმწიფოსასწავლოგრანტი,კერძოუმაღლესი
სასწავლებლისმიერდადგენილსწავლისსაფასურსსახელმწი-
ფოფარავსმხოლოდ2250ლარისოდენობით.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყოველწლიურად
ამტკიცებსსახელმწიფოსმიერდაფუძნებულიუმაღლესისაგან-
მანათლებლოდაწესებულებისბაკალავრიატის,მასწავლებლის
მომზადებისინტეგრირებულისაბაკალავრო-სამაგისტრო,დიპ-
ლომირებული მედიკოსის / სტომატოლოგის აკრედიტებული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართულებებს, რომლებშიც
სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად ან / და ნაწილობრივ
აფინანსებსსახელმწიფო.
2013 წელს სახელმწიფომ პრიორიტეტულად ჩათვალა 21
საგანმანათლებლოპროგრამა,რომელზე სწავლებასაც სრუ-
ლად აფინანსებს ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის. პრიო-
რიტეტულისაგანმანათლებლოპროგრამებისსრულადდაფი-
ნანსების შესაძლებლობით ვერ სარგებლობენ ეთნიკური უმ-
ცირესობები,რომელთაცმშობლიურენაზეჩააბარესზოგადი

უნარებისგამოცდადამოხვდნენ„ქართულენაშიმომზადების
პროგრამაში“3. 
ასევე,განათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსუფლებამოსი-
ლებააგანათლებისხარისხისგანვითარებისეროვნულიცენტრის
წარდგინებით ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამისაკრედიტაციისწესისდასაფასურისდამტკიცება.

განათლებისხარისხისგანვითარებისეროვნულიცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გა-
ნათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმიერდადგენილიწე-
სით,ითანხმებსყოველწლიურადუმაღლესისაგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ იმ სტუდენტთარაოდენობას,რომლებიც
ირიცხებიან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მხოლოდ ზოგადი
უნარებისაზერბაიჯანულენოვანი,სომხურენოვანი,აფხაზურენო-
ვანიდაოსურენოვანიტესტებისშედეგებისსაფუძველზე.
ცენტრიახორციელებსქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათ-
ლებლოპროგრამისაკრედიტაციას,რისთვისაციქმნებასაგან-
მანათლებლოპროგრამისაკრედიტაციისსაბჭო.
ცენტრიასევეაწარმოებსუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესე-
ბულებების რეესტრს, რომელიც შეიცავს მონაცემებს უმაღლესი
საგანმანათლებლოდაწესებულებებისსაგანმანათლებლოპროგ-
რამების,პროგრამისგანმახორციელებელიპერსონალისადაჩა-
რიცხულპირთაშესახებ. შესაბამისად, სტატისტიკური ინფორმა-
ცია„ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამებ-
ზე“დაბაკალავრიატზეჩარიცხულიპირებისრაოდენობისშესახებ
ხელმისაწვდომიარეესტრისმონაცემებზედაყრდნობით.

შეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრი
შეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრიუზრუნველყოფს
ერთიანი ეროვნულიგამოცდების ჩატარებასდა შედეგების შე-
ფასებასმათშორისიმაბიტურიენტებისთვის,რომლებიცაბარე-
ბენმხოლოდზოგადიუნარებსაზერბაიჯანულ/სომხურ/აფხაზურ/
ოსურენაზე.

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
პირობებისდამტკიცებისთაობაზე,მუხლი7.5
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ცენტრიადგენსიმაბიტურიენტთასიებს,რომლებმაცმოიპოვეს
უფლებაგაიარონქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებ-
ლოპროგრამადაისწავლონუმაღლესსაგანმანათლებლოდა-
წესებულებაშიდაუგზავნისშესაბამისუმაღლესსაგანმანათლებ-
ლოდაწესებულებას.

შერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებში
საქართველოსსახელმწიფომინისტრისაპარატი

2017წლისმაისში,შერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, საქართველოს
გაეროსასოციაციასთანდასახელმწიფოუწყებებთანთანამშრომ-
ლობით,„1+4“პროგრამაშიჩართულიეთნიკურიუმცირესობების
წარმომადგენელებისათვის სტაჟირების პროგრამა დაიწყო. აღ-
ნიშნულიპროგრამისფარგლებშიშეირჩა65ახალგაზრდა,რომ-
ლებმაც20სახელმწიფოუწყებაში3-თვიანისტაჟირებაგაიარა.

მასწავლებელთაპროფესიულიგანვითარებისცენტრი
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,საგნობრივიგამოცდებისთვისმომზადებადამათ-
თვისსახელმწიფოენისშესწავლა.
არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო პრობლემების ნაწი-
ლობრივიმოგვარებისმიზნით,ეთნიკურიუმცირესობებითკომ-
პაქტურადდასახლებულირეგიონების(სამცხე-ჯავახეთი,ქვემო
ქართლიდა კახეთი) არაქართულენოვან სკოლებში მივლენი-
ლია მასწავლებელთა 3 ჯგუფი: ქართულის, როგორც მეორე
ენისკონსულტანტ-მასწავლებლები,ქართულის,როგორცმეორე
ენისდასაზოგადოებრივიმეცნიერებებისსაგნების(ისტორიადა
გეოგრაფია)დამხმარემასწავლებლებიდაბილინგვიდამხმარე

4 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული
განვითარების“ პროგრამა აერთიანებს საქართველოს განათლების
სამინისტროს მიერ გასულ წლებში განხორციელებულ პროგრამებს
- „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ (2009-2015წწ) და
“ქართულიენამომავალიწარმატებისთვის”(2011-2015წწ),რომელთა
მიზანი იყოსაქართველოშიმცხოვრები ეროვნულიუმცირესობებისთვის
სახელმწიფოენისსწავლებისადასამოქალაქოინტეგრაციისხელშეწყობა.

მასწავლებლები, რომლებიც 1+4 პროგრამის კურსდამთავრე-
ბულებიარიანდაადგილობრივმასწავლებელთანერთადმუშა-
ობენეროვნულისასწავლოგეგმითგათვალისწინებულნებისმი-
ერსასკოლოსაგანში.
2016–2017სასწავლოწელსეთნიკურიუმცირესობებითკომ-
პაქტურადდასახლებულირეგიონებისარაქართულენოვანსკო-
ლებში გაიგზავნა 28, ხოლო 2017-2018 სასწავლო წელს 51
დამხმარე მასწავლებელი. მომავალში იგეგმება, რომ აქცენტი
„1+4“ პროგრამის ბენეფიციარებზე გაკეთდეს, რადგან რო-
გორც პრაქტიკამ აჩვენა ადგილებზე მათი მიმღებლობა უფრო
მაღალია.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 1+4
პროგრამის კურსდამთავრებულებს პროფესიულ დახმარებას
უწევს სხვადასხვა ტრენინგის სახით. კურსდამთავრებულების
დაინტერესება დამხმარე მასწავლებლად მუშაობის დაწყების
მიმართსაკმაოდმაღალია.ცენტრისწარმომადგენლისთქმით,
დამხმარე მასწავლებლად მუშაობის დაწყების მსურველი ბევ-
რადუფრომეტია,ვიდრემასწავლებელთაპროფესიულიგანვი-
თარებისცენტრსშეუძლიაგაუშვასსკოლებში.
ცენტრისხელმძღვანელობისწარმომადგენლისაზრით,არაქარ-
თულენოვანი სკოლების საკადრო რესურსების კუთხით არსე-
ბული პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარებისთვის მნიშვნე-
ლოვანია, რომ დამხმარე მასწავლებლის სტატუსით მომუშავე
ახლგაზრდები შემდგომში დარჩნენ სკოლებში და გააგძელონ
მასწავლებლადმუშაობა.
არსებული კანონმდებლობით, დამხმარე მასწავლებლებს მას-
წავლებლად გახდომისთვის სჭირდებათ საგნის გამოცდის ჩა-
ბარებაქართულენაზედა60კრედიტიანიერთწლიანიმასწავ-
ლებლისმომზადებისპროგრამისგავლა.ამისათვის,დამხმარე
მასწავლებლებმა1 წლითუნდა შეწყვიტონ სკოლაში მუშაობა.
არსებობსრისკი,რომ მათდასაქმების სხვა შესაძლებლობები
გაუჩნდეთამპერიოდშიდასისტემამდაკარგოსკადრი.კადრის
გადინებისრისკსმნიშვნელოვნადშეამცირებსმასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ ინიცირებული ზო-
გადიგანათლებისკანონშისაკანონდმებლოცვლილებისპრო-
ექტი, რომელიც გულისხმობს „მაძიებლობის პროგრამის შე-
მოღებას“. „მაძიებლობის“ შემოღების შემთხვევაში, დამხმარე
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მასწავლებლებიშეძლებენსკოლაშიმუშაობისპარალელურად
ჩაერთონმაძიებლობისპროგრამაში,გაიარონ60კრედიტიანი
პროგრამა,რომლისწარმატებითდასრულებისშემდეგადაცგახ-
დებიანმასწავლებლები.

საერთაშორისოდაადგილობრივიარასამთავრობო
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-
ლოსგაეროსასოციაციის (UNAG)მიერ,აშშ-სსაერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.
ცენტრებშიგაწევრიანებულიარიან„ქართულიენისსაგანმანათ-
ლებლოპროგრამის“ბენეფიციარისტუდენტები.ახალგაზრდულ
ცენტრებშიტარდებასხვადასხვასახისღონისძიებები,რომელთა
მიზანია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სამოქა-
ლაქოინტეგრაცია.
PITA-სფარგლებშიილიასდათბილისისსახელმწიფოუნივერ-
სიტეტებშიფუნქციონირებსარაფორმალურიგანათლებისპროგ-
რამა ტუტორიუმი/„ტუტორების სკოლა“, რომლის ფარგლებში
მაღალკურსელისტუდენტები,ტუტორები,ერთისემესტრისმან-
ძილზეეხმარებიანქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებ-
ლო პროგრამის არაქართულენოვან სტუდენტებს, აკადემიურ,
საუნივერსიტეტოთუ სამოქალაქო სივრცეშიორიენტაციასადა
სხვადასხვაპრაქტიკულიდავალებისმომზადებაში.ტუტორიუმის
მიზანიაეთნიკურიუმცირესობებისწარმომადგენელისტუდენტე-
ბისინტეგრაციისხელშეწყობადატოლერანტულიგარემოსგაძ-
ლიერებაახალგაზრდებში.

ფონდი„ღიასაზოგადოება-საქართველო“
აფინანსებსსტუდენტებისპროექტებს,რომლებიცმიმართულია
ეთნიკურიუმცირესობობებისინტეგრაციისკენ.

სოკარი
შპს„სოკარი“ყოველწლიურადახორციელებსიმაზერბაიჯანე-
ლი სტუდენტის დაფინანსებას, რომელთაც ვერ მოიპოვეს სა-
ხელმწიფოგრანტი.

სახელმწიფოენისდეპარტამენტი
2015 წლის ივნისში პარლამენტმადაამტკიცა კანონი „სახელ-
მწიფო ენის შესახებ“. კანონის მიხედვით სახელმწიფო ენის
ცოდნისმოთხოვნებთანპირისშესაბამისობისშეფასებამოხდე-
ბასახელმწიფოგამოცდისმეშვეობით.სახელმწიფოგამოცდის
ჩატარებისწესსდაადგენსსახელმწიფოენისდეპარტამენტიგა-
ნათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. გამოც-
დის ჩატარებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო ენის დეპარტა-
მენტი.პირი,რომელიცჩააბარებსსახელმწიფოენისგამოცდას
მიიღებს სერტიფიკატს,რომელსაცგამოიყენებსდანიშნულები-
სამებრ(საჯაროსამსახურშიმიღება,მოქალაქეობისმოპოვება).
თანხები სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნისთვის მხო-
ლოდ2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში იქნა გათვალისწინე-
ბული.
სახელმწიფოენისდეპარტამენტიშესაძლოაგახდესისსტრუქ-
ტურა,რომელიცშეიმუშავებსტესტებსქართულის,როგორცუც-
ხოენისდაქართულის,როგორცმეორეენისგამოცდისთვის.
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თავი5.ეთნიკურიუმცირესობებისთვის 
უმაღლესიგანათლების 
ხელმისაწვდომობისგაზრდისდა 
ინტეგრაციისპოლიტიკისშეფასება

ამთავშიმოცემულიაეთნიკურიუმცირესობებისთვისუმაღლესი
განათლებისხელმისაწვდომობისდაინტეგრაციისკენმიმართუ-
ლიპოლიტიკის შესახებ ექსპერტების მოსაზრებები, მათითვა-
ლითდანახულიხარვეზებიდარეკომენდაციები.

ეთნიკურიუმცირესობებისათვისუმაღლესიგანათლების
ხელმისაწვდომობა

სახელმწიფოს მიერ გატარებულმა საშეღავათო პოლიტიკამ
ცალსახად დადებითი როლი შეასრულა აზერბაიჯანულენოვა-
ნიდა სომხურენოვანი ახალგაზრდებისთვის უმაღლესი განათ-
ლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით. ამას ცხადყოფს,
როგორცოფიციალურისტატისტიკასტუდენტებისრიცხოვნობის
ზრდისდინამიკისშესახებ,ისეთავადპროგრამითმოსარგებლე
სტუდენტებისგამოკითხვისშედეგები.
თუმცაარსებულისაშეღავათოპოლიტიკისმიღმადარჩნენსხვა
შედარებით მცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფების წარმომად-
გენლები,რომლებიცამთავრებენსაქართველოშიმოქმედრუ-
სულენოვან სკოლებს ან ქართულენოვანი სკოლების რუსულ
სექტორს და ასევე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებმაც
ქვეყნისგარეთმიიღესზოგადიგანათლება(არააზერბაიჯანულ
ან სომხურ ენაზე)და სურთსაქართველოში უმაღლესი განათ-
ლებისმიღება.გამოითქვამოსაზრებარომამუკანასკნელიჯგუ-
ფისთვისშესაძლოასახელმწიფომშეიმუშაოსცალკეპროგრამა,
რომლისმიზანიიქნებასაქართველოშიდაბრუნებულიმოქალა-
ქეების ინტეგრაცია და ქართული უმაღლესი განათლებისადმი
ხელმისაწვომობისუზრუნველყოფა.
გამოითქვა მოსაზრება რომ საქართველოში მცხოვრები მცირე-
რიცხოვანიეთნიკურიჯგუფებისქართულიუმაღლესიგანათლების
მიღმადატოვებადისკრიმინაციულია,განსაკუთრებითესაქტუა-
ლურია2014 წელს მიღებული საქართველოს კანონისდისკრი-
მინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებმიღებისფონზე.
საქართველოში რუსული სასკოლო განათლების მქონე მცირე
ეთნიკური ჯგუფების კვოტირების სისტემაში ჩართვის (რუსულ

ენაზე ზოგადი უნარების გამოცდით ჩაბარების შემოღება) შემ-
თხვევაშიარსებობსრისკი,რომმოხდესდამამთავრებელკლა-
სებში ქართული სკოლებიდან რუსულ სკოლებში გადადინება.
ამისთავიდანასაცილებლად,საჭიროაჩაიდოსმექანიზმები,(მა-
გალითად,აბიტურიენტსბოლო5წელიუნდაჰქონდესნასწავლი
რუსულსკოლაში;რუსულენოვნებისთვისკვოტაიყოსუფრომცი-
რე,ვიდრესომხურანაზერბაიჯანულენოვნებისთვის).

ეთნიკურიუმცირესობებისინტეგრაციისგაზრდა
რეგიონებში

„ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“
გრძელვადიანიმიზანიიყოეთნიკურიუმცირესობებისინტეგრა-
ციის გაზრდა ეთნიკურად არაქართველებით მჭიდროდ დასახ-
ლებულრეგიონებში (სამცხე-ჯავახეთიდა ქვემო ქართლი). ამ
მიზნისმიღწევისშეფასებაამეტაპზერთულია,თუმცაის,რომ
სამცხეჯავახეთიდანდაქვემოქართლიდანუმაღლესიგანათლე-
ბისმიღებისთვისახალგაზრდებისგადინებამეზობელქვეყნებში
მკვეთრადშემცირებულია,იძლევაიმისთქმისშესაძლებლობას,
რომსაშეღავათოპოლიტიკისესმიზანიგარკვეულწილადმიღ-
წეულია.პროგრამისბენეფიციარები,რომლებმაცდაამთავრეს
ბაკალავრიატის საფეხური, უბრუნდებიან თავიანთ საცხოვრე-
ბელადგილებსდასაქმდებიან.როგორცწესი,ისინიწარმოად-
გენენ არაქართულენოვან სკოლებში ბილინგვური სწავლების-
თვისსაკადრორესურსსრეგიონებში.პროგრამითმოსარგებლე
კურსდამთავრებულებიარაქართულენოვანსკოლებშიმუშაობენ
დამხმარემასწავლებლებად.
არაქართულენოვანისკოლებიგანიცდიანმწვავედეფიციტსბი-
ლინგვური მასწავლებლების კუთხით. მასწავლებლების დიდი
ნაწილი55წელსააგადაცილებული,რაცნიშნავს,რომუახლოეს
წლებშიესპრობლემაკიდევუფრომწვავედდადგებადაბილინ-
გვურმასწავლებლებზემოთხოვნაგაიზრდება.ამიტომ,მნიშვნე-
ლოვანია,რომშემუშავებულიქნასწახალისებისმექანიზმებიბი-
ლინგვურიმასწავლებლისპროფესიაშიშესვლისმოტივაციისგა-
საზრდელად.წახალისებისერთერთიმექანიზმიშეიძლებაიყოს
ხელფასზე დანამატი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს
პრეზიდენტმა2012წელსგანაცხადა,რომისმასწავლებლები,
რომლებიც ბილინგვური მასწავლებლის სტანდარტს დააკმა-
ყოფილებსმიიღებენ200ლარიანდანამატს, მასწავლებელთა
ხელფასისფორმირებისწესშიესარაისახა.



17

წახალისებისერთერთიმექანიზმიშეიძლებაიყოსუფასოსწავ-
ლებამასწავლებელთამომზადებისპროგრამაზე.მართალია,ეს
პროგრამასახელმწიფოსთვისპრიორიტეტულიმ21პროგრამას
შორისაა,რომელსაცსახელმწიფოსრულადაფინანსებს,ესშე-
ღავათიარვრცელდება„1+4“პროგრამითმოსარგებლესტუ-
დენტებზე.
სამწუხაროდ,არარსებობსსტატისტიკურიინფორმაციარამდენი
ახალგაზრდადასაქმდასახელმწიფოსტრუქტურებშირეგიონებ-
ში,თუმცა,გამოითქვამოსაზრება,რომპროგრამითმოსარგებ-
ლეახალგაზრდებისთვისრთულიასახელმწიფოსტრუქტურებში
და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე დასაქმება. ამ სირ-
თულის აღმოფხვრას შესაძლოა ხელი შეუწყოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებში ბაკალავრიატის საფეხურის
კურსდამთავრებულებისსტაჟირებისდანერგვამ.

ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამისგანმახორციელებელისახელმწიფო
უნივერსიტეტებისარათანაბარიპოპულარობა

აბიტურიენტებსშორის
პროგრამის განმახორციელებელ სახელმწიფო უნივერსიტეტე-
ბიდანმხოლოდრამოდენიმეზეამაღალიმოთხოვნააბიტურიენ-
ტების მხრიდან.დანარჩენ უნივერსიტეტებს ძალიან მცირერა-
ოდენობისსტუდენტიჰყავთ(მაგ.:აკაკიწერეთლისსახელობის
სახელმწიფოუნივერსიტეტი(ქუთაისი),იაკობგოგებაშვილისსა-
ხელობისთელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტი).ასეთიუნივერ-
სიტეტებისთვისპროგრამისგანხორციელებაწამგებიანიხდება.
მეორეს მხრივ ახალციხის უნივერსიტეტში მოთხოვნა იმაზე მა-
ღალიავიდრე,უნივერსიტეტსშეუძლიამიიღოს.კვლევისპრო-
ცესში გამოითქვა მოსაზრება რომ შესაძლოა უნივერსიტეტებს
ჰქონდეთგანსხვავებულიკვოტები,იმისმიხედვითთუროგორია
მოთხოვნამათუნივერსიტეტშისწავლაზე.

ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამისფარგლებშისწავლებისდიფერენცირებული

მიდგომებისსაჭიროება
ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამა არ არის
მორგებულიყველაიმჯგუფზე,რომელიცაბარებსუნივერსიტე-
ტებში.აბიტურიენტებსაქვთქართულიენისძალიანგანსხვავე-
ბული კომპეტენციისდონე,როდესაც ხვდებიან მოსამზადებელ

პროგრამაზე.მათთვისარარისგათვალისწინებულისწავლების
დიფერენცირებულიმიდგომა.მიუხედავადიმისა,რომსწავლის
დაწყებისასუნივერსიტეტებიპრეტესტებისსაფუძველზესტუდენ-
ტებს ყოფენ ენის ცოდნისდონის მიხედვით, სასწავლო პროგ-
რამაერთნაირიაყველასთვის.შედეგად,მათთვისვინცცუდად
იცოდაქართულიენა, ერთი წელიარარის ხოლმე საკმარისი
ბაკალავრიატზე სწავლის გასაგრძელებლად, ხოლო მათ ვინც
შედარებითკარგადიცოდასაკომუნიკაციოენა,უჩნდებათგან-
ცდა,რომტყუილადდაკარგესერთიწელი.
ეს თავს იჩენს ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლების ეტაპზე.
სტუდენტებისნაწილიანებებსსწავლასდავერასრულებსბაკა-
ლავრიატისსაფეხურს.მართალია,ამისსტატისტიკურიმონაცე-
მებიარარსებობს,თურამიზეზითდაანებესმათსწავლასთავი
და რამდენად განსხვავდება არაქართულენოვან სტუდენტებში
სწავლის დანებების მაჩვენებელი ქართულენოვან სტუდენტებ-
შიანალოგიურიმაჩვენებლისგან,მაგრამარსებობსმოსაზრება
რომარაქართულენოვანებშისწავლისშეწყვეტისმთავარიმიზე-
ზიარისსაბაკალავროსაფეხურზექართულადსწავლისსირთუ-
ლეები.
ქართულენაშიმომზადებისდიფერენცირებულისწავლებისმიდ-
გომაუნდააისახოსპროგრამებისაკრედიტაციისას.
გამოითქვა მოსაზრება, რომ ბაკალავრიატზე სწავლების პირ-
ველწელსმ1+4პროგრამისსტუდენტებისთვისმშესაძლებელია
დაემატოსქართულიენისსწავლებისკურსი,რომელიცდაეხმა-
რებამათ,უშუალოდარჩეულფაკულტეტზე,სავალდებულოსაგ-
ნებისსწავლაში(ტერმინოლოგია).

ქართულიენისცოდნისშეფასებისუნიფიცირებული
სისტემისშექმნა

კვლევაშიმონაწილეყველამხარეთანხმდებაიმაზე,რომაუცი-
ლებელიაშეიქმნასქართულიენისცოდნისშეფასებისუნიფიცი-
რებულისისტემა,რომელსაცყველაუნივერსიტეტიგამოიყენებს.
მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტებს აქვთ ლექტორების
ჯგუფისმიერშედგენილიტესტები,რომლისმიზანიადაადგინოს
ქართულიენისფლობისდონე,ესსისტემაარარისუნიფიცირე-
ბულიდააღიარებულისახელმწიფოსმიერ.
არსებობს მოსაზრება, რომ ზოგადი უნარების ტესტის გარდა,
პროგრამისბენეფიციარებმაჩააბარონქართულიენის,როგორც
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მეორე ენის უნიფიცირებული გამოცდა, რომელსაც არ ექნება
გავლენაჩარიცხვაზე.გამოცდისშედეგებიდაეხმარებაუნივერ-
სიტეტებსდაადგინონ,რაენობრივიკომპეტენციებითშემოდიან
არაქართულენოვანი სტუდენტები მოსამზადებელ პროგრამაზე
და შეიმუშაონ თითოეული დონისთვის მორგებული სასწავლო
პროგრამები. შესაძლოა, ნულოვანი ცოდნის მქონე სტუდენტე-
ბისთვის დამატებითი წინარე პროგრამა შემუშავდეს (მაგ.: სა-
ზაფხულოპროგრამისსახით).ექსპერტებიმიიჩნევენ,რომქარ-
თულენაშისავალდებულოგამოცდისდაწესებაგახდებამოტი-
ვატორი აბიტურიენტებისთვის,რომუკეთესადმომზადებულები
მოვიდნენუნივერსიტეტში.
ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ საჭიროა დადგინდეს ქარ-
თულიენისცოდნისისმინიმალურისტანდარტი,რომელიცაუ-
ცილებელიადააკმაყოფილოსპირველიმოსამზადებელიწლის
კურსდამთავრებულმა,რათაგადავიდესბაკალავრიატისსაფე-
ხურზე.რეალობაშიშესაძლებელიასტუდენტმაპირველიწლის
განმავლობაშიმიიღოს60კრედიტი,მაგრამესყოველთვისარ
ნიშნავს,რომმასაქვსსაკმარისიენობრივიკომპეტენციასწავ-
ლისბაკალავრიატზეგასაგრძელებლად.თუიარსებებსესსტან-
დარტიდაპირველიკურსისდასრულებისშემდეგაღმოჩნდება,
რომსტუდენტმავერდააკმაყოფილაბაკალავრიატშისწავლის
გაგრძელებისთვის საჭირო მინიმალურიდონე, უმჯობესია, მას
მოსამზადებლადდამატებით ერთი წელის სწავლის შესაძლებ-
ლობამიეცეს.
ქართულიენისცოდნისოფიციალურადდამადასტურებელიინ-
სტრუმენტისშექმნაამპროგრამისმიღმაცსასარგებლოიქნება
(საჯაროსამსახურშიმიღება,მოქალაქეობისმიღება).მოქალა-
ქეობისმიღებისკონტექსტშიტესტირებისშემოღებისმცდელობა
აქვსიუსტიციისსამინისტროს,მაგრამექსპერტებისაზრით,ესარ
არისსამეცნიერო/აკადემიურიპროდუქტი.ექსპერტებივარაუ-
დობენ,რომშესაძლებელიაესფუნქციააიღოსგამოცდებისადა
შეფასების ცენტრმა, უნივერსიტეტებმა, სახელმწიფო ენის დე-
პარტამენტმა.

ქართულენაშიმომზადებისპროგრამისაკრედიტაცია
უნივერსიტეტებს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებ-
ლოპროგრამებისხელახალიაკრედიტაციაუწევთ2018წელს.
ექსპერტებისაზრით,აკრედიტაციისპროცესიარისხისტიდამი-

მართულიატექნიკურიპარამეტრებისშემოწმებაზე.ამიტომნოვა-
ტორულიდადიფერენცირებულისწავლებისმიდგომისმორგება
აკრედიტაციისმოთხოვნებზერთულდება.ექსპერტებითვლიან,
რომუნივერსიტეტებმამეტიძალისხმევაუნდაგამოიჩინონ,რომ
ახალიპროგრამებიიყოსდიფერენცირებულიდასტუდენტების
სხვადასხვაჯგუფისსაჭიროებებზემორგებული.შესაძლებელია,
საჭიროგახდესქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამისაკრედიტაციისგანსხვავებულიწესისშემოღება,რაც
განათლებისხარისხისგანვითარებისცენტრისშიდაბრძანებით
შეიძლებადარეგულირდეს.

საშეღავათოპოლიტიკისგაგრძელებისაუცილებლობა
2009წელსსაშეღავათოპოლიტიკის10წლითგანსაზღვრაგან-
პირობებული იყო იმით, რომ 2018-2019 სასწავლო წელს ის
მოსწავლეები,რომლებიცზოგადიგანათლებისსფეროშიდაწ-
ყებულირეფორმისდაწყებისასპირველკლასშისწავლობდნენ,
უკვედაამთავრებდნენსკოლას.თურეფორმაწარმატებითგან-
ხორციელდებოდა,შემდეგწლებშიდამთავრებულებსაღარუნ-
და დასჭირვებოდათ კვოტირება და არაქართულენოვანი სკო-
ლადამთავრებულებსკარგადუნდასცოდნოდათქართულიენა.
თუმცა,ზოგადიგანათლებისრეფორმაშიარსებულიხარვეზების
გამო, არაქართულენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულების
ქართულიენისცოდნაარარისსაკმარისიუმაღლესსაგანმანათ-
ლებლო დაწესებულებებში სწავლის გასაგრძელებლად. ამი-
ტომ,ამეტაპზეექსპერტებიაუცილებლადთვლიანსაშეღავათო
პოლიტიკისგაგრძელების,თუმცა,აღნიშნავენ,რომკვოტირების
სისტემაარშეიძლებაუსასრულოდგაგრძელდესდაარაქართუ-
ლენოვანსკოლებშისწავლისდონეუნდადაეწიოსქართულენო-
ვანსკოლებშისწავლისდონეს.
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თავი6. სტუდენტებისანკეტირებისადაფოკუს 
ჯგუფებისშედეგები

ბლოკიI-ინფორმირებულობა
გამოკითხულთაუმეტესობამინფორმაციაგანათლებისსაშეღა-
ვათო პოლიტიკით მიღების შესაძლებლობის შესახებ სკოლის
მასწავლებლისგანმიიღო.ყველაზენაკლებადსტუდენტებიინ-
ფორმაციას იღებენრეინტეგრაციის სამინისტროსადა არასამ-
თავრობოორგანიზაციებისგან.

დიაგრამა9.პროგრამისშესახებინფორმაციისმიღებისწყაროები

ოდნავ განსხვავდება შედეგები ილიას უნივერსიტეტში და ივ.
ჯავახიშვილისთბილისისსახელობისუნივერსიტეტშიგამოკით-
ხულისტუდენტებისპასუხებსშორის.ილიასუნივერსიტეტისმო-
სამზადებელიჯგუფისადაბაკალავრიატისსტუდენტებისუფრო
მეტირაოდენობააფიქსირებსპასუხს,რომინფორმაციამანმი-
იღოსკოლისდირექტორისგან,ახლობლისგანდასკოლისსხვა
მასწავლებლისგან(ქართულიენისმასწავლებლისგარდა).

დიაგრამა10.პროგრამისშესახებინფორმაციისმიღებისწყაროები, 
უნივერსიტეტებისშედარება

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა პასუხები იმეორებს რაოდენობრივი
კვლევისასმიღებულშედეგებს.მონაწილეებისუმეტესობააფიქსი-
რებს,რომინფორმაციაპროგრამისშესახებმიიღოსკოლისქარ-
თულიენისმასწავლებლისგან,რომელიმესაგნისმასწავლებლის
ანსკოლისდირექტორისგან.თურაოდენობრივიკვლევისშედე-
გებისმიხედვით,ინფორმაციისმეორეწყაროინტერნეტია,ფოკუს-
ჯგუფებშიინფორმაციისწყაროდმეტადდასახელდაისმეგობარი/
ნაცნობი,ვისაცუკვეჰქონდაპროგრამაშიმონაწილეობისგამოც-
დილება.იყოამპროგრამისსტუდენტი,ანკურსდამთავრებული.
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“მექართულისმასწავლებელმამითხრაამისშესახებ,თუმ-
ცა,რომჩავაბარემხოლოდსახელივიცოდი,მეტიარაფე-
რი. ასევე ვიცოდი,რომ 4+1 პროგრამა ყველაზე კარგი
ილიაუნიშიიყო.”
“მეცმყავდამეგობრები,რომლებიცსწავლობდნენამპროგ-
რამით.უფრომეტიინტერნეტისსაშუალებითგავიგე,ბევრი
საიტიარსებობს.წავიკითხე,დამაინტერესადაჩავაბარე”
“მემაღალიკურსისსტუდენტებმამითხრესამისშესახებ,
ასევეჩემიკლასელებისუმრავლესობააქმოვიდა.”
“მეარვიცოდიამპროგრამისშესახებ,უბრალოდ,ქართუ-
ლიენასახელმწიფოენაადააუცილებელიავისწავლოთ
ქართული.მედამეხმარავალანტორი”
„ჩვენთანარისამპროგრამითჩამოსულიმასწავლებელი
ქართველი ნატო კაპანაძე, მისგან გავიგე,რომ ეთნიკურ
უმცირესობებს შეუძლიათ ჩააბარონ სახელმწიფო უნივე-
რისტეტში გაიარონ ერთ წლიანი მოსამზადებელი კურსი
დაშემდეგშეუძლიათუპრობლემოდჩააბარონბაკალავ-
რიატშიდაშემდეგმისიდახმარებითდავრეგისტრირდიამ
პროგრამაში“

1-5-მდე აღმავალ შკალაზე, რესპონდენტებმა პროგრამის შე-
სახებსაკუთარიინფორმირებულობისხარისხი2,5ქულითშეა-
ფასეს.ინფორმირებულობისხარისხისსაშუალომაჩვენებლები,
ოდნავგანსხვავებაუნივერსიტეტებისმიხედვით,თუმცა,განსხვა-
ვებასტატისტიკურადმნიშვნელოვანიარარის.
დიაგრამაზეწარმოდგენილიაინფორმირებულობისთვითშეფა-
სებისპროცენტულიგანაწილება,რომელიცთვალსაჩინოდწარ-
მოადგენსთვითშეფასებისქულას.განათლებისსაშეღავათოპო-
ლიტიკითმიღებისშესაძლებლობისშესახებსაკუთარიინფორ-
მირებულობის ხარისხის გარდა, რესპონდენტები აფასებდნენ
მათთემშიმცხოვრებისხვააბიტურიენტებისინფორმირებულო-
ბისხარისხსამავესაკითხისმიმართ.ამშემთხვევაშიინფორმი-
რებულობისხარისხიუფროდაბალი,2.2ქულითშეფასდა.
ანალოგიურიპასუხებიდაფიქსირდაფოკუს-ჯგუფებზეც.მონაწი-
ლეთამიერგამოითქვამოსაზრება,რომეთნიკურიუმცირესობე-
ბითდასახლებულრეგიონებში,ზოგადად,დაბალიაინფორმი-
რებულობაგანათლებისსაშეღავათოპოლიტიკითმიღების

დიაგრამა11.განათლებისსაშეღავათოპოლიტიკითმიღების 
შესაძლებლობისშესახებინფორმირებულობისხარისხისშეფასება

შესაძლებლობისშესახებ.იმსკოლებში,სადაცარჰყავთქართუ-
ლიენის„კარგი“მასწავლებელი,მონდომებულიდირექტორი,
სადაცარცხოვრობენამპროგრამითმოსარგებლესტუდენტები,
პრაქტიკულადარიციანამშესაძლებლობისშესახებ.

„არისსოფლები,სადაცსაერთოდარიციანამისშესახებ.
ნინოწმინდაში არის სოფლები, სადაც ამ1+4 პროგრამის
შესახებიციან,თუმცაჰგონიათ,რომესმხოლოდჯავახიშვი-
ლისუნივერსიტეტშიადაარშეუძლიათსხვაგანჩაბარება.“

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ არაინფორმი-
რებულობისერთ-ერთიმიზეზიისიცარის,რომეთნიკურიუმ-
ცირესობები არ უყურებენ ქართულ არხებს და, შესაბამისად,
არაქვთინფორმაცია.ანუმხოლოდრაოდენობრივიკვლევის
შედეგებზედაყრდნობითცალსახადვერვიტყვით,რომგანათ-
ლებისსაშეღავათოპოლიტიკითმიღებისშესაძლებლობისშე-
სახებ ტელევიზიით ინფორმაცია არ ვრცელდება მიუხედავად
იმისა, რომ ინფორმაციის წყაროების ჩამონათვალში ტელე-
ვიზია,ბოლოდანმეხუთეადგილსიკავებს,ფოკუს-ჯგუფზეგა-
მოთქმულიმოსაზრებებიმიხედვით,ადგილობრივიმოსახლე-
ობაუბრალოდარუყურებსქართულსატელევიზიოარხებსდა
შესაბამისად ინფორმაციას ამ საკითხის შესახებაც ვერ მოის-
მენდაან/დანახავდა.

„ტელევიზიასუფროთურქულდარუსულარხებსუყურებენ,
ადრეუფროუყურებდნენქართულარხებსდასერიალებს,
ახლარაცუკვეარისშესაძლებლობაუყურონთურქულარ-
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ხებს,თითქმისაღარავინრთავსტელევიზორსქართულგა-
დაცემებზე“

თუმცა ყველაფოკუს-ჯგუფზეგამოითქვა მოსაზრება იმის შესა-
ხებ,რომწინაწლებთანშედარებითახლაბევრადმეტმაახალ-
გაზრდამიცისამპროგრამისშესახებ.

„მენინოწმინდიდანვარდაჩემისოფლიდანპირველივი-
ყავი, ვინცჩააბარაილიაში.დღესმაინცბევრმაარიცის
ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტისშესახებ,ინფორმაცი-
ისნაკლებობამაინცარის.“
„თუთბილისში5წლისწინ10-დანორიბავშვისწავლობდა
დღეს10-დან5თბილისშისწავლობსხოლო5ერევანში“
„ჩვენთანადრეაზერბაიჯანშიმიდიოდნენსასწავლებლად,
მაგრამეხლაყველათბილისშიმოდის“
„თუმცა,მერომვაბარებდი,უფრობევრიბავშვიმიდიოდა
სომხეთში,ვიდრეახლა.რადგანახლაუფროპოპულარუ-
ლიგახდა,რომაქვისწავლოთდააქვნახოთჩვენიგზა“

პროფესიულიორიენტაცია
კვლევა მიზნად ისახავდა დაგვედგინა, რატომ აირჩიეს რეს-
პონდენტებმაუნივერსიტეტი,სადაცსწავლობენ.როგორცცნო-
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-
ლობდნენილიაუნი-სადათსუ-ში,საკუთარიგადაწყვეტილების
მოტივატორადდედაქალაქშიგანათლებისმიღებასადაამკონ-
კრეტულუნივერსიტეტებშისწავლებისმაღალხარისხსასახელე-
ბენ. ახალციხის უნივერსიტეტში კი ძირითადად საცხოვრებელ-
თანსიახლოვეს.
რაოდენობრივიკვლევიდანაცნათლადჩანს,რომგადაწყვე-
ტილების მოტივატორადუნივერსიტეტში სწავლების ხარისხი
და პრესტიჟულობა, ორივე უნივერსიტეტში გამოკითხულმა
ჯგუფმა დაახლოებით თანაბრად დაასახელა. მონაცემებზე
დაყრდნობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ,რომ ილიას სახელ-
მწიფოუნივერსიტეტისსტუდენტებიმეტადცდილობენინფორ-
მაციაგაავრცელონსაკუთართემშიდაძირითადისაინფორ-

მაციო მესიჯი ქართული ენის ხარისხიანი სწავლების უზრუნ-
ველყოფაა.

დიაგრამა12.უნივერსიტეტისარჩევისმოტივაცია

ფოკუსჯგუფზეგამოთქმულიმოსაზრებებისმიხედვით,ბუნებრი-
ვადიკვეთებაუნივერსიტეტისმიმართსტუდენტებისლოიალო-
ბა. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები გაიმეორა თვისებრივი
კვლევისშედეგებმა.
თსუ-სსტუდენტებმაუნივერსიტეტისარჩევანისძირითადმოტი-
ვატორად დაასახელეს უნივერსიტეტის პრესტიჟულობა, მისი
პირველობა;ის,რომჯავახიშვილი„ნამდვილიუნივერსიტეტია“;
ასევეაღნიშნეს,რომმათიმშობლებისთვისაცთსუასოცირდება
ცოდნისმაღალხარისხთანდაა.შ.თუმცაისგანსხვავება,რაც
წარმოდგენილიადიაგრამაზე#5,თსუ-სჯგუფშიცგამოიკვეთა.
მათიმსჯელობაშეიცავდაიმშინაარსრომ:„ჩვენგვქონდაინ-
ფორმაცია ილიას უნივერსიტეტის შესახებაც, ვიცოდით რომ
ქართულიენისპროგრამაუფროუკეთესიცარისვიდრეჩვენთან,
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მაგრამშემდეგსწავლათსუ-შისჯობიადათსუ-სდიპლომსმეტი
ძალააქვს“
როდესაცილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტისსტუდენტებიუნი-
ვერსიტეტისარჩევისსაკუთარმოტივაციაზესაუბრობდნენ,მრა-
ვალჯერახსენესქართულიენისპროგრამისეფექტურობა.მათ
მოიყვანესმაგალითები,რომილიაუნისსტუდენტებმა,რომლებ-
მაცსაერთოდარიცოდნენენა,კარგადდაძლიესპროგრამადა
მათაცჰქონდათიმედი,რომ„ენასგააუმჯობესებდნენ.“ილიაუ-
ნისმონაწილესტუდენტებითვლიან,რომქართულიენისპროგ-
რამაუკეთესიაქვთდამათიუნარებიენაშიბევრადუკეთესიიქ-
ნება, ვიდრე იმ შემთხვევაშითუ ჩააბარებდნენ სხვა უნივერსი-
ტეტში.
როდესაც ვესაუბრეთ რეგიონის უნივერსიტეტების არჩევანის
შესაძლებლობაზე, თბილისის უნივერსიტეტების სტუდენტებმა,
ცალსახადაღნიშნეს,რომსწავლათბილისშიუკეთესიხარისხი-
საადაშემდგომიდასაქმებისშანსიცმეტიაქვთ,ვიდრერეგიო-
ნისუნივერსიტეტისდამთავრებისშემთხვევაში.
რესპონდენტთა უმეტესობა პროფესიას საკუთარი გადაწყვეტი-
ლებითირჩევსდაკითხვაზე„რატომაირჩიეთთქვენიპროფე-
სია?“გვპასუხობს,რომარჩეულპროფესიაზებავშვობიდანოც-
ნებობდა.მეორეადგილასაადასაქმებისპერსპექტივადაპრო-
ფესიისპრესტიჟულობა.5 

დიაგრამა13.პროფესიისარჩევანისმოტივაცია

5 კვლევაარითვალისწინებდაკონკრეტულიპროფესიისიდენტიფიკაციას,
რადგანშერჩევისმოცულობაარმოგვცემდასაშუალებასდაგვეთვალა
მონაცემებიპროფესიისჭრილში.

როგორცილიაუნის,ასევეთსუ-სსტუდენტებისპასუხებიაღნიშ-
ნულკითხვაზედაახლოებითერთნაირია. ჯგუფებს შორის გან-
სხვავებაარარისსტატისტიკურადმნიშვნელოვანი,ამიტომარ
წარმოვადგინეთმონაცემებიცალ-ცალკე.
ფოკუს-ჯგუფების მონაცემები რაოდენობრივი კვლევის იდენ-
ტურია. მონაწილეთა უმეტესობა ამბობს, რომ მას პროფესია
ბავშვობიდან აქვს არჩეული. თსუ-ში ჩატარებულფოკუს-ჯგუფ-
ზეუფრომეტადდასახელდაპროფესიის არჩევისმოტივაციად
დასაქმებისშესაძლებლობები,განსაკუთრებითიმმონაწილეთა
პასუხებში, რომელიც მულტილინგვური სწავლების პროგრამის
სტუდენტებიიყვნენ.ისინიდარწმუნებულიარიან,რომუნივერ-
სიტეტისდასრულებისმერესამუშაოადგილისკოლებშიგარან-
ტირებულიაქვთ.

„ჩვენგველოდებიანჩვენისოფლისსკოლები,რომჩავალთ
დადავიწყებსიქმუშაობას,ადგილიგამზადებულიგვაქვს“

მოსამზადებელი კურსის სტუდენტები უფრო დარწმუნებულები
არიან პროფესიის არჩევანის სისწორეში, ვიდრე ბაკალავრია-
ტისსტუდენტები.რასაციმითხსნიან,რომბაკალავრიატშიუკ-
ვეუშუალოშეხებააქვთპროფესიასთან,მეტიინფორმაციააქვთ
სამომავლო დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ. თუმცა,
კითხვაზე,გეგმავენთუარაპროფესიისშეცვლას,ფოკუს-ჯგუფის
არცერთიმონაწილემარუპასუხა,რომგეგმავს.აღსანიშნავია,
რომ ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეები სამომავლო დასაქმებას არ
უკავშირებენ ადგილობრივთვითმმართველობას, მათი აზრით,
მეტიშანსიაქვთბანკში,სკოლაში,ადგილობრივბიზნესში,საა-
ვადმყოფოში,პოლიციაშიდაიწყონმუშაობა,ვიდრეადგილობ-
რივთვითმმართველობაში.
ზოგადად,ფოკუს-ჯგუფისმონაწილეები,როგორცბაკალავრია-
ტის,ასევემოსამზადებელიჯგუფებიდან,თვლიან,რომქართუ-
ლიენისპროგრამარომარა,გაუჭირდებოდათადაპტაციასაუ-
ნივერსიტეტოსივრცეში.მათთვისაუცილებელიაისსერვისიდა
დახმარება,რასაც ქართულიენის პროგრამისლექტორებიდა
მენეჯმენტიაწვდის.
რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში, რესპონდენტებს საშუა-
ლებაჰქონდათპროგრამაშეეფასებინათრამდენიმეკომპონენ-
ტისმიხედვით.საერთოჯამში,1-დან5-მდეაღმავალსკალაზე
ყველა კომპონენტის გასაშუალოებული ქულა 3.8-ია. საერთო
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ქულა, უნივერსიტეტების მიხედვით არ განსხვავდება ერთმანე-
თისგან,თუმცა,ცალკეულიკომპონენტისმიხედვით,განსხვავე-
ბებისტატისტიკურადმნიშვნელოვანია.

დიაგრამა14.ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო 
პროგრამისშეფასება

როგორცდიაგრამიდანჩანს,ყველაზემაღალიშეფასებამიიღო
სასწავლოპროგრამამ(4.1ქულა),ლექტორებისდამოკიდებუ-
ლებამსტუდენტებისმიმართ(4.2ქულა)დალექტორებისკვა-
ლიფიკაციამ(4.2ქულა).მთლიანობაშიშეიძლებაითქვას,რომ
საშუალოზე მაღალი შეფასება მიიღო პროგრამის ყველა კომ-
პონენტმა.თსუ-სადაილიაუნისრესპონდენტთაპასუხებშიგან-
სხვავებადაფიქსირდაორიკომპონენტისშეფასებისას-კერძოდ
კი,სასწავლომასალისადაუნივერსიტეტისადმინისტრაციასთან
ურთიერთობისკომპონენტში.
როგორცპასუხებიდანიკვეთება,რესპონდენტთა43.2%თვლის,
რომქართულიენისპროგრამისგავლისშემდეგსტუდენტსშე-
უძლია სრულყოფილად ჩაერთოს სტუდენტურ ცხოვრებაში და
სრულფასოვნად განაგრძოს სწავლა ქართულენოვან საბაკა-
ლავროპროგრამაზე.

დიაგრამაზე მონაცემები წარმოვადგინეთ პროცენტული სახით,
რაც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ იმ რესპონდენტთა წი-
ლი,რომლებიცქართულიენისპროგრამასუარყოფითშეფასე-
ბასაძლევს.ჯამშიასეთირესპონდენტებისპროცენტულიმნიშ-
ვნელობაარაღემატება20%-ს.თუმცაგასათვალისწინებელია,
რომ გამოკითხულთა 38,6%-თვის ქართული ენის პროგრამა
ეფექტურიამხოლოდმათთვის,ვისაცქართულიენისსაბაზისო
ცოდნააქვს.

დიაგრამა15.ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო 
პროგრამისშეფასება

შედეგები დაადასტურა ფოკუს-ჯგუფებზე გამოთქმულმა მო-
საზრებებმაც.ფოკუს-ჯგუფებზეკიდევუფროგახსნილადისა-
უბრესიმაზე,რომქართულიენისსაბაზისოცოდნისგარეშე
ერთწლიანი პროგრამა არ არის ეფექტური ბაკალავრიატში
სწავლისდაძლევისთვის.ფოკუს-ჯგუფებში მონაწილეთააზ-
რით,თუქართულენაშისაბაზისოცოდნაარააქვსაბიტური-
ენტს,ერთიწელიარარისსაკმარისიიმისათვის,რომსწავლა
გააგრძელოს.არისშემთხვევები,როდესაცამხარვეზისგამო
სტუდენტიანებებსსწავლასთავსდაშემდეგწელსხელახლა
გადისქართულიენისკურსს.აქვეგამოითქვამოსაზრებაიმის
შესახებაც,რომთუქართულიენისცოდნაეთნიკურიუმცირე-
სობისენაზესკოლადამთავრებულმოსწავლესმაღალიაქვს,
არუნდაჰქონდესშესაძლებლობა,ისარგებლოსამპროგრა-
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მით.ამისმიზეზადსახელდებაის,რომ1)იგიკონკურენციას
უწევს იმ აბიტურიენტებს,რომელსაც ნამდვილადსჭირდება
ქართული ენის კურსიდა 2) ერთ წელს კარგავს სტუდენტი
ქართულიენისმოსამზადებელპროგრამაში,როცაშეუძლია
ჩააბაროსეროვნულიგამოცდებიდაგახდესსტუდენტი.
საუბარიშეეხოასევესკოლაშიმიღებულზოგადგანათლებას.
ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეთა აზრით, მთავარი პრობლემა
არა ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების პროექტის
დიზაინში, არამედ უმცირესობების სკოლების განათლების
ხარისხშია. მონაწილეთა მიერ გამოთქმული მოსაზრებების
მიხედვით,სკოლებისმათვერაძლევენცოდნას,არამარტო
სახელმწიფოენის,არამედსხვასაგნებისმიმართულებითაც.
დაბალდონეზეისწავლებაყველასაგანი,ქართულიენაკარ-
გადაცრომიცოდესაბიტურიენტმა,შეიძლებაეროვნულიგა-
მოცდებივერცჩააბაროს.
ასევე დაისვა საკითხი სომხურენოვანი გამოცდის ჩაბარე-
ბასთან დაკავშირებით. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა, სა-
უბრობს დიალექტზე, რომელიც სავსებით განსხვავდება იმ
ენისგან, რომელზეც ისინი აბარებენ უნარების გამოცდას.
ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არ არის საკმარისი ცოდ-
ნა, რომელსაც იღებენ სომხურენოვანი სკოლის მოსწავლე-
ბი სკოლაში მშობლიური ენის გაკვეთილებზე და ამიტომაც
უწევთრეპეტიტორებთანმომზადებასომხურში.მათიაზრით,
გამოსავალიიქნებოდაუნარებისტესტისრუსულენაზეჩაბა-
რებისშესაძლებლობა,რადგანთვლიან,რომრუსულიეთნი-
კურადსომეხმააბიტურიენტებმაუკეთიციან,ვიდრემშობლი-
ური(სომხური)ენა.
საერთო ჯამში, რაოდენობრივი კვლევის შედეგების მიხედ-
ვით,გამოკითხულთაუმეტესობა(>50%)თვლის,რომქარ-
თულიენისპროგრამისგავლისშემდეგშეუძლიათ:აკადემი-
ურილიტერატურისწაკითხვადაგაანალიზება;მათშეუძლი-
ათთავისუფლადჩაერთონდისკუსიაში/განხილვაშილექციის
პროცესში, კარგად ისაუბრონ, თავისუფლად წერონ. უმე-
ტესობას ქართული ენის პროგრამა დაეხმარა ინტეგრაციის
პროცესში.

დიაგრამა16.ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო 
პროგრამისშედეგებისშეფასებასტუდენტებისმიერ

რესპონდენტები აფასებდნენ ქართული ენის ცოდნის დონეს.
რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში მათ ვთხოვდით ქართუ-
ლიენისცოდნისდონეშეეფასებინათ,როგორცამპროგრამაში
მონაწილეობამდე, ასევეპროგრამისგავლისშემდეგ.დიაგრა-
მაზე წარმოდგენილია ქართული ენის ცოდნის თვითშეფასება,
სხვადასხვაკომპონენტისმიხედვით,5ბალიანაღმავალსკალა-
ზე.როგორცშედეგებიდანჩანს,რესპონდენტებითვლიან,რომ
პროგრამისგავლენა,ენისუნარებისგაძლიერებაზე,მაღალია.

დიაგრამა17.ქართულიენისცოდნისთვითშეფასება 
(5ქულიანსკალაზე)პროგრამისდაწყებამდედაშემდეგ
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მთლიანობაში,რესპონდენტთა66,1%პასუხობს,რომქართულიენის
პროგრამამ მათი მოლოდინები გაამართლა, მხოლოდ 6,8% პასუ-
ხობს,რომქართულიენისპროგრამამარგაუმართლამოლოდინები.

დიაგრამა18.ქართულიენისპროგრამისმიმართმოლოდინებისშეფასება

 

რაოდენობრივიკვლევისშედეგებისანალოგიურიაფოკუს-ჯგუ-
ფებზეგამოთქმულიმოსაზრებებიც:

„A1დონეზევიყავიდაარაფერიარვიცოდირეალურად.“
„თუნდაცვიღაცამსაუბარიკარგადიცოდეს,ესარნიშნავს
რომ ქართული კარგად იცის. მთავარია გრამატიკა იცო-
დეს,ესარისენისკარგადცოდნა.ჩვენცესევიყავითქარ-
თული ვიცოდით, მაგრამ გრამატიკულად ვერ ვსაუბრობ-
დით.უფროკარგადვისწავლეთგრამატიკა.“
„მოსამზადებელზერომვიყავი,მიჭირდამოსმენა.რაღაც
ვიდეოებსვნახულობდითდაიმისმიხედვითუნდადაგვეწე-
რარაღაცტესტები.მიჭირდაგაგება.“
„მერომმოვედი,მხოლოდგამარჯობავიცოდი,მეტიარა-
ფერი. თავიდან ვაპირებდი სომხეთში სწავლას, ამიტომ
ქართულენასდიდყურადღებასარვაქცევდი.ბოლოწელს
გადავწყვიტე,რომაქუნდაჩამებარებინა.ასევეგავიგეილი-
აუნისშესახებ,რომაქაცარის1+4პროგრამადაძალიან
კარგადასწავლიან.თავიდანმიჭირდასაუბარიც,მოსმენაც,
წაკითხვაცდაზოგადადყველაფერი.ახლაარცისე...“

რესპონდენტთათითქმისმესამედითვლის,რომ60კრედიტის

აღება, რომელიც აუცილებელია ბაკალავრიატში სწავლის გა-
საგრძელებლადრთული,ანძალიანრთულია.გამოკითხულთა
მხოლოდ21,7%-სთვისარისმარტივი.
განსხვავებაჯგუფებშიმნიშვნელოვანია. ილიაუნისსტუდენტები
უფრომეტადთვლიან,რომ60კრედიტისმიღებაბაკალავრი-
ატზე გადასასვლელადუფრორთულია, ვიდრეთსუ-ს სტუდენ-
ტები.საერთოჯამში,ილიაუნისსტუდენტების45,1%აფასებსწი-
ნასაბაკალავროქართული ენის პროგრამას,როგორც ძალიან
რთულსადართულს,ხოლოიგივეშეფასებათსუ-სსტუდენტების
მხოლოდ18,6%-მადააფიქსირა.

დიაგრამა19.რამდენადმარტივიაბაკალავრიატშისწავლის 
გასაგრძელებლადსაჭიროკრედიტებისდაგროვება,სტუდენტების 

შეფასებებიუნივერსიტეტებისმიხედვით

60კრედიტისმიღებისსირთულისშეფასებისრაოდენობრივმო-
ნაცემებს იმეორებს თვისებრივი კვლევის შედეგებიც. ილიაუნის
სტუდენტებისდამოსამზადებელიჯგუფისაბიტურიენტებისაზრით,
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,მაგრამრთულიაშემდგომსწავლაბაკალავრიატზე.
რაოდენობრივი კვლევის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენდა,
სტუდენტებისა და ქართული ენის პროგრამით მოსარგებლე
აბიტურიენტების, ინტეგრაციის ხარისხის შესწავლა. ამ მიზნით
რესპონდენტებსვეკითხებოდით,ჩართულიიყვნენთუარარაი-
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მესახისსაინტეგრაციოპროგრამაშიდარაგავლენაიქონიაამ
პროგრამამ.
როგორცკვლევამაჩვენა,გამოკითხულთა39,5%ჩართულიიყო
ახალგაზრდობისცენტრის„PITA”-სსაქმიანობაში,15,7%-ტუტო-
რების სკოლისფარგლებში განხორციელებულღონისძიებებში,
ხოლო23,8%-სარაქვსინფორმაციაასეთიაქტივობისშესახებ.

დიაგრამა20.ინტეგრაციულპროგრამებშიმონაწილეობა

განსხვავებულიპასუხებიგვაქვსუნივერსიტეტებისმიხედვით,ილი-
აუნისსტუდენტებიმეტადარიანჩართულები(47,5%)საინტეგრა-
ციო პროგრამებშიდათსუ-ს სტუდენტების მეტი ნაწილია არაინ-
ფორმირებულიასეთიპროგრამებისარსებობისშესახებ(32,4%).

დიაგრამა21.ინტეგრაციულპროგრამებშიმონაწილეობა 
უნივერსიტეტებისმიხედვით

მათშორისაც,ვინცჩართულიარამესახისინტეგრაციულპროგ-
რამაში,ყველაზეხშირადასახელებენ,რომინტეგრაციისპროგ-
რამაშიჩართვისშედეგადმეტიმეგობარიჰყავთსხვაეთნიკური
დარელიგიურიჯგუფებიდან,რომგაიზარდამათიცოდნაქარ-
თულენაშიდაინტეგრაციისპროგრამაშიჩართვამგაუუმჯობესა
კომუნიკაციისუნარები.ისინიასევემიიჩნევენ,რომინტეგრაციის
პროგრამაშიჩართვამგაზარდამათისწავლისმოტივაცია.

დიაგრამა22.ინტეგრაციისპროგრამებისგავლენა
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ფოკუს-ჯგუფებზე გამოთქმულმა მოსაზრებებმა დაადასტურა
რაოდენობრივი კვლევის შედეგები. ქართული ენის პროგრა-
მითმოსარგებლეებიდაბაკალავრიატისსტუდენტებითვლიან,
რომინტეგრაციისმიმართულებითგანხორციელებულიპროექ-
ტები,პირველრიგში,ხელსუწყობსმათქართულდასხვაეთ-
ნიკურიჯგუფებთანდამეგობრებას.გამოითქვამოსაზრება,რომ
სხვაეთნიკურჯგუფებთანურთიერთობით,ისინი,პირველრიგ-
ში,ქართულიენისუნარებსაძლიერებენ.ჯგუფებისგანაწილების
განსხვავებული პრაქტიკა არსებობს უნივერსიტეტების მიხედ-
ვით.ჯავახიშვილისუნივერსიტეტშიქართულიენისპროგრამის
პირველ სემესტრში, სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტები
ცალ-ცალკე ჯგუფებში არიან. ილიაუნიში თავიდანვე ერთად
სწავლობენ.თსუ-სსტუდენტებისფოკუს-ჯგუფზეაღინიშნა,რომ
კარგიიქნებოდაერთადესწავლათთავიდანვე,რადგანერთმა-
ნეთისენაარიციანდაშესაბამისადმქართულადისაუბრებდნენ,
რაცგააუმჯობესებდამათსაკომუნიკაციოუნარებსქართულენა-
ში.ილიაუნისსტუდენტებიდადებითადაფასებენიმფაქტს,რომ
ერთადსწავლობენდაქართულენაზეუწევთკომუნიკაცია.

„პირველივეკურსიდანიყოსშერეულიჯგუფები,ურთიერ-
თობაშიდა კომუნიკაციაში ქართულად ვილაპარაკებდით
დამეტიქართულიგარემო“
„კომუნიკაციასდალაპარაკსაქვსდიდიმნიშვნელობა,უნ-
დაიყოსრაიმესახისპროექტებისადაციქნებიანსომხები,
აზერებიდაქართველები(არააკადემიურიგარემო)“

თსუ-შიჩატარებულფოკუს-ჯგუფებზეგამოიკვეთა,რომმიუხედა-
ვად მოსამზადებელი პროგრამის მენეჯმენტის აქტიური დახმა-
რებისა,ერთკორპუსშიყოფნისგამო,უმეტესობისთვისარარის
ცნობილიმთლიანადუნივერსიტეტებშიჩატარებულისხვადასხვა
საგანმანათლებლოთუკულტურულიღონისძიებისშესახებ.მარ-
თალია უნივერსიტეტების ვებ-გვერდებზე იდება ინფორმაცია,
მაგრამმონაწილეთააზრით,დამატებითკიდევსაჭიროაეთნი-
კური უმცირესობებისთვის ინფორმაციის პროაქტიულად მიწო-
დება. მათ უჭირთ სრულფასოვნად ჩაერთონ საუნივერსიტეტო
ცხოვრებაში,რაცმათიზოლაციასუწყობსხელს.

„რამდენიმედღისწინვიყავითინტელექტუალურთამაშებ-
ზე,მაგრამესთამაშებიმხოლოდმოსამზადებლისბავშვე-
ბიიყვნენ„

„დავდივართ ხოლმე პრესკონფერენციებზე ბატონ კახას-
თანერთად,მაგრამმაინცმეტიინფორმაციაგვჭირდება“

ყველაჯგუფზეგამოითქვასურვილიიმისშესახებ,რომმეტიღო-
ნისძიებებიტარდებოდეს,სადაცქართველებიცდასხვაეთნიკუ-
რიჯგუფებისწამომადგენლებიიქნებიან.ესგააუმჯობესებსმათ
შესაძლებლობებსსაუნივერსიტეტოსივრცეშიდაზოგადად,უფ-
როინტეგრირებულებიიქნებიან.
განსაკუთრებულადაღინიშნატუტორიუმისპროგრამა.გამოით-
ქვააზრი,რომტუტორებიმათეხმარებიანსხვადასხვასაყოფაც-
ხოვრებოსაკითხისმოგვარებაში.

„ხშირადგვეხმარებიან,მაგალითად,არვიცოდი,რომპი-
რადობის მოწმობაზე შეიძლებოდა სტუდენტის სტატუსის
დაწერა და ამაში დამეხმარა ჩემი ტუტორი, დაგვეხმარა
ბიბლიოთეკაშიშესვლისბარათისაღებაშიასევესტუდენ-
ტისდაზღვევისაღებაშიდამეხმარა“

ფოკუს-ჯგუფისყველამონაწილედადებითადახასიათებსაღნიშ-
ნულპროექტსდაფიქრობს,რომინტეგრაციისთვისსაუკეთესო
საშუალებაა.
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თავი7 რეკომენდაციებისაშეღავათოპოლიტიკის
გაგრძელებასთანდაკავშირებით

1. საშეღავათოპოლიტიკისგაგრძელებისაუცილებლობა
არაქართულენოვან სკოლებში ქართული ენის სწავლების
დონეკვლავძალიანდაბალიადაამსკოლებისკურსდამ-
თავრებულიაბიტურიენტებიდამატებითიმომზადებისგარე-
შე, ქართულ უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულე-
ბებშიჩაბარებისას,ვერგაუწევენკონკურენციასქართულე-
ნოვანაბიტურიენტებს.ამისგათვალისწინებით,მნიშვნელო-
ვანიასაშეღავათოპოლიტიკისგაგრძელება.

2. ქართული ენის ცოდნის განმსაზღვრელი უნიფიცირებული
ტესტებისდანერგვა
ქართული ენის ცოდნის განმსაზღვრელი უნიფიცირებული
ტესტების შემუშავება და მათი გამოყენება ქართულ ენაში
მომზადების პროგრამაზე სწავლებისდაწყებამდედადას-
რულების შემდეგ მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ სხვა-
დასხვა საგანამანთლებლოდაწესებულებამ უზრუნველყოს
სტუდენტების შეფასება ერთნაირი სირთულის ტესტებით.
ეს შესაძლებლობას მოგვცემს, შეფასდეს ქართული ენის
ცოდნისკუთხითმიღწეულიშედეგიპროგრამისფარგლებ-
ში;შედარდესსხვადასხვასაგანამანთლებლოდაწესებულე-
ბის შეფასებები, წლიდან წლამდე ქართული ენის ცოდნის
ცვლილებისდონე.

3. უნივერსისტეტების მიერ კვოტების გამოყოფის მოქნილი
სისტემა
შესაძლოადაინერგოსუნივერსიტეტებისკვოტირებისუფრო
მოქნილისისტემა,იმისმიხედვითთუროგორიამოთხოვნა
მათუნივერსიტეტშისწავლაზე.

4. ქართულენაშიმომზადებისპროგრამისაკრედიტაციისასსა-
ვალდებულოგახდესსაინტეგრაციოკომპონენტისდამატება
ეთნიკური უმცირესობების ჩართვა ინტეგრაციისკენ მიმარ-
თულღონისძიებებშისწავლისპროცესში,ერთმნიშნველოვ-
ნად პოზიტიურ გავლენას ახდენს ქართულ ენის სწავლის
დამისიპრაქტიკაშიგამოყენებისუნარებისგაუმჯობესების

კუთხით. ამ ეტაპზე, სამოქალაქო ინტეგრაციის კომპონენ-
ტიარარისქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლო
პროგრამის სავალდებულო კომპონენტი. პროგრამის ბე-
ნეფიციარების საინტეგრაციო აქტივობებში ჩართვას ხელს
უწყობენსაერთაშორისოორგანიზაციები,არასამთავრობო
ორგანიზაციები.იმისათვისრომსაინტეგრაციოკომპონენტი
გახდესსავალდებულო,საჭიროა,ცვლილებებიშევიდესსა-
განმანათლებლოპროგრამისაკრედიტაციისწესში.

5. დიფერენცირებულისასწავლოპროგრამებისშემოღება
ქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა-
შიჩარიცხულისტუდენტებისქართულიენისცოდნისდონე
განსხვავებულია.შესაბამისად,ერთიდაიმავეპროგრამით,
ერთიდაიმავე პერიოდის (1 წელი)განმავლობაში, შეუძ-
ლებელიხდებაიმენობრივიკომპეტენციისმიღწევა,რომე-
ლიცსაჭიროაბაკალავრიატზესწავლისგასაგრძელებლად.
ამიტომ,მნიშვნელოვანია,შემუშავდესდადაინერგოსცოდ-
ნისსხვადასხვადონეზემყოფისტუდენტებისსაჭიროებებზე
მორგებული (შესაძლოა, სხვადასხვა ხანგრძლივობის) სა-
განმანათლებლოპროგრამები.
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის არსებუ-
ლი წესი არ იძლევა შესაძლებლობას ერთი პროგრამის
ფარგლებშიდიფერენცირებული მიდგომების ან ქვეპროგ-
რამებისარსებობას.ამიტომქართულენაშიმომზადებისსა-
განმანათლებლოპროგრამაშიდიფერენცირებულიმიდგო-
მისშემოღებისთვისპროგრამისაკრედიტაციისწესშიცვლი-
ლებებისშეტანაგახდებასაჭირო.

6. ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად
ქართულენისცოდნისმინიმალურიზღვარისდაწესება
ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად
ქართულიენისმინიმალურიკომპეტენციისზღვარისდასა-
წესება, ერთი მხრივ, გაზრდის სწავლის მოტივაციას სტუ-
დენტებშიდამეორემხრივ,თავიდანაგვაცილებსბაკალავ-
რიატის საფეხურზე ისეთი სტუდენტების გადასვლას, რო-
მელთაქართულიენისცოდნისდონეცარარისსაკმარისი
ბაკალავრიატისსაფეხურისდაძლევისთვის.
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7. პროგრამისბენეფიციარიკურსდამთავრებულებისმხარდა-
ჭერასახელმწიფოსტრუქტურებშიდასკოლებშიმათიშემ-
დგომიდასაქმებისკუთხით
იმისათვისრომ მიღწეული იქნას საშეღავათო პოლიტიკის
საბოლოომიზანი,ეთნიკურიუმცირესოებებისინტეგრაციის
გაზრდა, მნიშვნელოვანია პროგრამის ბენეფიციარი კურ-
სდამთავრებულებისმხარდაჭერამათისაჯაროსექტორში,
არაქართულენოვან სკოლებში დასაქმების ხელშეწყობის-
თვის:ადგილობრივთვითმართველობისორგანოებშისტა-
ჟირების პრაქტიკის გაგრძელება/გაფართოება, ბილინგვი
მასწავლებლისპროფესიაშიშესვლისხელშეწყობა.
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დანართი1.ფოკუსჯგუფისსასაუბრო

ფოკუსჯგუფისსახელმძღვანელო
სამიზნე ჯგუფი: ქართული ენის პროგრამის მოსარგებლეები,
სომხურენოვანიდააზერბაიჯანულენოვანისტუდენტები

ბლოკი-ინფორმირებულობა
1. საიდანგაიგეთიმისშესახებრომშეგეძლოთგესარგებლათ

ქართულიენისგაძლიერებულისწავლისპროგრამისშესახებ
(ქართული ენის მასწავლებელბი, სკოლის დირექცია, უნი-
ვერსიტეტები,ადგილობრივიმედია,სხვაორგანიზაციები....)

2. რამდენადსრულიინფორმაციაგქონდათპროგრამაზეაბი-
ტურიენტობისპერიოდში?მოგვიყევითრაიცოდითამპროგ-
რამისშესახებ?რაზეგჭირდებოდათმეტიინფორმაცია?

3. ბლოკი-მოტივაცია
4. რაგახდაპროგრამაშიჩართვისმოტივაციათქვენთვის,რა-

ტომგადაწყვიტეთგესარგებლათამშესაძლებლობით?
5. რაალტერნატივებსგანიხილვადითგარდაამპროგრამაში

ჩართვისა?რომარაესპროგრამასადშეიძლებაგაგეგრძე-
ლებინათსწავლა?

6. რატომაირჩიეთესუნივერსიტეტი?
7. გაქვთთუარაუკვემოფიქრებულირომელფაკულტეტზეან

რომელ უნივერსიტეტში გააგრძელებთ სწავლას ბაკალავ-
რიატზე?

8. რასფიქრობენრატომარაგრძლებსმოსწავლეთანაწილი
სწავლასამპროგრამით?

ბლოკი-სწავლისდაწყება
1. როგორდაახასიათებდითსასწავლოწლისდაწყებას? მო-

გაწოდესთუარაინფორმაციასწავლებისტიპის,დავალებე-
ბის,საგნების,დატვირთულობის,შეფასებებისშესახებ?

2. გაგიწიათთუარაუნივერსიტეტისწარმომადგენლებმადახ-
მარებაისეთსაკითხებშიროგორიცაასატრანსპორტოსიტე-
მაშიგარკვევა,მაღაზიები,ბანკები...

3. ამეტაპზეროგორდაახასიათებდითსწავლებისპროცესს?

4. გარდაქართულიენისსწავლებისარასაგნებსსწავლობთ?
ისურვებდითთუარარაიმედამატებითისაგნებისსწავლას?

სამიზნეჯგუფი:ქართულიენისპროგრამისყოფილიმოსარგებ-
ლეები,სომხურენოვანიდააზერბაიჯანულენოვანიბაკალავრია-
ტისსტუდენტები

ბლოკი-ინფორმირებულობა
1. საიდანგაიგეთიმისშესახებრომშეგეძლოთგესარგებლათ

ქართულიენისგაძლიერებულისწავლისპროგრამისშესახებ
(ქართული ენის მასწავლებელბი, სკოლის დირექცია, უნი-
ვერსიტეტები,ადგილობრივიმედია,სხვაორგანიზაციები....)

2. რამდენადსრულიინფორმაციაგქონდათპროგრამაზეაბი-
ტურიენტობისპერიოდში?მოგვიყევითრაიცოდითამპროგ-
რამისშესახებ?რაზეგჭირდებოდათმეტიინფორმაცია?

3. ბლოკი-მოტივაცია
4. რაგახდაპროგრამაშიჩართვისმოტივაციათქვენთვის,რა-

ტომგადაწყვიტეთგესარგებლათამშესაძლებლობით?
5. რაალტერნატივებსგანიხილვადითგარდაამპროგრამაში

ჩართვისა?რომარაესპროგრამასადშეიძლებაგაგეგრძე-
ლებინათსწავლა?

6. რატომაირჩიეთესუნივერსიტეტი?პროგრამითსარგებლო-
ბის წელსუკვე იცოდნენრომელუნივერსიტეტშიგააგრძე-
ლებდნენსაბაკალავროსწავლებას

7. პროგრამითსარგებლობისწელსიცოდნენთუარარომელ
ფაკულტეტსაირჩევდნენ?

8. გაქვთთუარაუკვემოფიქრებულირომელფაკულტეტზეანრო-
მელუნივერსიტეტშიგააგრძელებთსწავლასბაკალავრიატზე?

9. რასფიქრობენრატომარაგრძლებსმოსწავლეთანაწილი
სწავლასამპროგრამით?

ბლოკი-ქართულიენისსწავლისშეფასება
1. როგორი იყო მათი საწყისი ცოდნა ქართულში? (იცოდნენ

თუარაწერაკითხვა,საუბარი,აკადემიურიწერა)
2. რამდენადკარგადაითვისესქართულიენა(წერა,კითხვა,

საუბარი)
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3. როგორ შეაფასებდითლექტორებს? (ცოდნა, გადმოცემის
უნარი,ურთიერთობისსტილისტუდენტებთან)

4. რამდენადსაკმარისიიყოსაგანმანათლებლორესურსები?
5. რამდენადსაკმარისიაღმოჩნდაქართულენაშიმიღებული

ცოდნაბაკალავრიატშისწავლისგაგრძელებისთვის?
6. რამდენად გამართლდა თქვენი მოლოდინები ქართული

ენისსწავლებისკუთხით?
7. ბაკალავრიატზესწავლისდროს,თუგექმნებათპრობლემე-

ბიმასალისათვისებაში,რაგზასმიმართავენმასალისდაძ-
ლევისთვის(რეპეტიტორი,მეგობარი,ლექტორი)

8. რამდენად საკმარისი იყო 1 წელი, იმისათვის რომ ბაკა-
ლავრიატშისწავლებისთვისსაჭიროკომპეტენციისთვისმი-
ეღწიათ?

ბლოკი-სოციალურიინტეგრაცია
1. გარდასალექციოკურსებისა,რააქტივობებშიიყავითჩარ-

თულიუნივერსიტეტისმიერ?
2. საკმარისი იყოთუ არა ეს აქტივობებითქვენთვის ქართუ-

ლენოვანსტუდენტებთანინტეგრაციისთვის?
3. რა სახის აქტივობებში ისურვებდით რომ ყოფილიყავით

ჩართულისწავლებისპროცესში?
4. ბლოკი-დასაქმებისშესაძლებლობებისაღქმა
5. რა სმენიათ პროგრამით მოსარგებლე კურსდამთავრებუ-

ლების დასაქმებაზე, საქმდებიან თუ არა ბაკალავრიატის
შემდეგ?

6. როგორ აფასებთ თქვენი დასაქმების შანსებს მას შემდეგ
რაცდაამთავრებთბაკალავრიატს?სადფიქრობთრომდა-
საქმდებით?

ბლოკი-რეკომენდაციები
1. მთლიანობაშიროგორშეაფასებდითპროგრამას(1+4)?
2. თქვენიაზრითრაარისშესაცვლელიქართულიენისსწავ-

ლებისგაძლიერებულიპროგრამაში?

დანართი2.კითხვარი

უნივერსიტეტი
1. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფოუნივერსიტეტი

2.ილიაუნი

ფაკულტეტი/სპეციალობა

ბლოკიI-ინფორმირებულობა
I1.საიდან მიიღეთ ინფორმაცია განათლების საშეღავათო პო-
ლიტიკითმიღებისშესაძლებლობისშესახებ(შეგიძლიათმონიშ-
ნოთრამოდენიმეპასუხი)
1. სკოლისდირექტორისგან
2. ქართულიენისმასწავლებლისგან
3. სხვამასწავლებლისგან
4. უნივერსიტეტისგან (უნივერსიტეტის წარმოამდგენელმა გა-

მართაშეხვედრასკოლაში)
5. ჩემიოჯახისგან
6. ინტერნეტით
7. ტელევიზიით
8. ადგილობრივრესურსცენტრშიგამართულშეხვედრაზე
9. გამოცდებისადა შეფასების ეროვნული ცენტრის მიერ გა-

მართულშეხვედრაზე
10. რეინტეგრაციისსამინისტროსგან
11. ადგილობრივითვითმმართველობის ორგანოების მეშვეო-

ბით
12. არასამთავრობოორგანიზაციისმეშვეობით(მიუთითეთორ-

განიზაცია)
12.1__________________________________________________
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13. მითხრამეზობელმა/მეგობარმა/ახლობელმა
14. მითხრაიმსტუდენტმა,რომელსაცუკვეიღებდა/მიიღოგა-

ნათლებააღნიშნულიფორმატით
15. სხვა(ჩაწერეთ)_________________________________________
I2. რამდენად სრულყოფილ ინფორმაციას ფლობდით განათ-
ლების საშეღავათო პოლიტიკით მიღების შესაძლებლობის შე-
სახებ,როდესაცმიიღეთგადაწყვეტილებაგესარგებლათამშე-
საძლებლობით?
1. სრულიადვიყავიინფორმირებული
2. მეტ-ნაკლებადკარგადვიყავიინფორმირებული
3. ვიყავისაშუალოდინფორმირებული
4. ვიყავიცუდადინფორმირებული
5. სრულიადარვიყავიინფორმირებული
I3. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ინფორმირებულები არიან
აბიტურიენტებიგანათლებისსაშეღავათოპოლიტიკითმიღების
შესაძლებლობებისშესახებ?
1. სრულიადინფორმირებული
2. მეტ-ნაკლებადინფორმირებული
3. საშუალოდინფორმირებული
4. ცუდადინფორმირებული
5. სრულიადარაინფორმირებული

4. იმისგამო,რომამუნივერსიტეტისკურსდამთავრებულების-
თვისადვილიადასაქმება

5. იმისგამო,რომჩემიახლობელი/მეგობარი/ნათესავისწავ-
ლობდააქ

6. ადგილმდებარეობისგამო
7. სხვა___________________________________________________

PO2.რატომ აირჩიეთთქვენი პროფესია?(შეგიძლიათ მონიშ-
ნოთრამოდენიმეპასუხი)
1. ბავშობიდანვოცნებობდიამპროფესიაზე
2. ამპროფესიითადვილიადასაქმება
3. ესპროფესიაპრესტიჟულია
4. ამპროგრამაზესწავლაადვილია
5. ჩემიმეგობრებისწავლობენამპროგრამაზე
6. ოჯახისწევრებისრჩევით
7. მასწავლებლის/დირექტორისრჩევით
8. გავიარეპროფესიულიორიენტაციისპროგრამა
9. სხვა(ჩაწერეთ)_________________________________________
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ბლოკიIIP-პროგრამისეფექტურობისშეფასება
(თითოეულმწკრივშიერთიპასუხი-შეაფასეთყველამწრივშიმოცემულიდეფინიცია)

P1.1გთხოვთშეაფასოთქართულიენისპროგრამისსხვადასხვაკომპონენტები

არარის 
ეფექტური

უფრო 
არაეფექტურია

მეტ-ნაკლებად
ეფექტურია

უფრო 
ეფექტურია

სრულიად
ეფექტურია

1. ჯგუფებისდაკომპლექტებისწესი 1 2 3 4 5
2. სწავლებისხანგრძლივობა 1 2 3 4 5
3. სასწავლომასალა 1 2 3 4 5
4. ლექტორებისკვალიფიკაცია 1 2 3 4 5
5. ლექტორებისდამოკიდებულებასტუ-

დენტებისმიმართ 1 2 3 4 5

6. სასწავლოპროგრამა 1 2 3 4 5
P1.2გთხოვთშეაფასოთპროგრამისსხვაკომპონენტები
1. დამატებითი,კლასგარეშეაქტივობე-

ბი(ექსკურსია,პროექტებიდაა.შ) 1 2 3 4 5

2. ურთიერთობა უნივერსიტეტის ადმი-
ნისტრაციასთან 1 2 3 4 5

P2.გთხოვთშეაფასოთქართულიენისპროგრამისეფექტურობა
სრულიადარ
ვეთანხმები

უფროარ 
ვეთახმები

მეტ-ნაკლებად
ვეთანხმები

უფრო 
ვეთანხმები

სრულიად 
ვეთანხმები

ქართული ენის პროგრამა ეფექტურია მხო-
ლოდმათთვის,ვისაცქართულიენისსაბაზი-
სოცოდნააქვს

1 2 3 4 5

ქართული ენის პროგრამა ეფექტურია ყვე-
ლასთვის,მიუხედავადიმისა,თურადონეზე
ფლობსმას

1 2 3 4 5

ქართულიენისპროგრამისდასრულებასტუ-
დენტსაძლევსსაშუალებასსრულფასოვნად
განაგრძოს სწავლა ქართულენოვან საბაკა-
ლავროპროგრამაზე.

1 2 3 4 5

ქართული ენის პროგრამის გავლის შემდეგ
სტუდენტს შეუძლია სრულყოფილად ჩარ-
თოსსაუნივერსიტეტოცხოვრებაში

1 2 3 4 5
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P3.თვითშეფასება

სრულიადარ
ვეთანხმები

უფროარ 
ვეთახმები

მეტ-ნაკლებად
ვეთანხმები

უფრო 
ვეთანხმები

სრულიად 
ვეთანხმები

ქართულიენისპროგრამისგავლისშემდეგ
მეშემიძლიააკადემიურილიტერატურისწა-
კითხვადაგაანალიზება

1 2 3 4 5

ქართულიენისპროგრამისგავლისშემდეგ
მეშემიძლიათავისუფლადჩავერთოდისკუ-
სიაში/განხილვაშილექციისპროცესში

1 2 3 4 5

ქართულიენისპროგრამისგავლისშემდეგ
შემიძლიაკარგადვისაუბრო 1 2 3 4 5

ქართულიენისპროგრამისგავლისშემდეგ
შემიძლია თავისუფლად ვწერო (აკადემიუ-
რიესსე,ნაშრომი,რეფერატი)

1 2 3 4 5

ქართულიენისპროგრამადამეხმარაინტეგ-
რაციისპროცესში 1 2 3 4 5

P4.გთხოვთშეაფასოთქართულიენისცოდნა5ბალიანსკალა-
ზე(1-დაბალი,5მაღალი)პროგრამისგავლამდე(სვეტშიერთი
პასუხი-შეაფასეთუნარიყოველსვეტში)

a) წერა b) კითხვა c) საუბარი d) მოსმენა

არმქონდაუნა-
რები 1 1 1 1

ელემენტარუ-
ლიდონე 2 2 2 2

საშუალო 3 3 3 3

კარგი 4 4 4 4

პროფესიული-
დონე 5 5 5 5

P5.გთხოვთშეაფასოთქართულიენისცოდნაცოდნა5ბალიან
სკალაზე (1-დაბალი, 5 მაღალი) პროგრამის გავლის შემდეგ
(სვეტშიერთიპასუხი-შეაფასეთუნარიყოველსვეტში)

a) წერა b) კითხვა c) საუბარი d) მოსმენა

არმაქვსუნარე-
ბი 1 1 1 1

ელემენტარუ-
ლიდონე 2 2 2 2

საშუალო 3 3 3 3

კარგი 4 4 4 4

პროფესიული-
დონე 5 5 5 5
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P6.მთლიანობაში,რადენადგამართლდათქვენიმოლოდინები
ქართულიენისპროგრამისმიმართ?
1. სრულიადგამართლდა
2. ნაწილობრივგამართდა
3. მეტ-ნაკლებადგამართლდა
4. უფროარგამართლდა
5. სრულიადარგამართლდა

P7.რამდენადმარტივიიყოიმ60კრედიტისმიღება,რომელიც
აუცილებელიაბაკალავრიატშისწავლისგასაგრძელებლად?

ძალიან
მარტვი

უფრო
მარტივი

არც 
მარტივი
არც 

რთული

უფრო
რთული

ძალიან
რთული

1 2 3 4 5

P8.ჩართულიიყავითთუარარაიმესახისინტერგრაციისპროგ-
რამაში?(შეგიძლიათმონიშნოთრამოდენიმეპასუხი)
1. დიახ,ჩართულივიყავიახალგაზრდობისცენტრის„PITA”-ს

საქმიანობაში-განაგრძეთ
2. დიახ,ტურორებისსკოლისფარგლებშიგანხორციელებულ

ღონისძიებეში-განაგრძეთ
3. არა,არმაქვსინფორმაციაასეთიპროგრამებისშესახებ -

გადადითბლოკზეD
4. არაარმქონიასურვილიჩავრთულიყავიამპროგრამებში-

გადადითბლოკზეD

P9.თუ ჩართული იყავით ინტეგრაციისრომელიმე პროგრამა-
ში,გთხოვთგვიპასუხოთ,რამდენადეთანხმებითქვემოთჩამოთ-
ვლილფრაზებსამპროგრამებისშესახებ

ვეთანხმები არ 
ვეთანხმები

1. ინტეგრაციისპროგრამაშიჩარ-
თვამგაზარდაჩემიცოდნაქარ-
თულენაში

1 0

2. ინტეგრაციისპროგრამაშიჩარ-
თვამ გაზარდა ჩემი სწავლის
მოტივაცია

1 0

3. ინტეგრაციისპროგრამაშიჩარ-
თვამ გამიუმჯობესა კომუნიკა-
ციისუნარები

1 0

4. ინტეგრაციისპროგრამაშიჩარ-
თვისშემდეგვთვლი,რომუფ-
როაქტიურიმოქალაქევარ

1 0

5. ინტეგრაციისპროგრამაშიჩარ-
თვამ გამიმარტივა საყოფაც-
ხოვრებოპრობლემებისმოგვა-
რება(ექიმთანვიზიტი,საბანკო
პროცედურების გავლა, მაღა-
ზია, სავაჭრო ცენტრში ორიენ-
ტაცია, ადმინისტრაციულ ორ-
განოებთანკომუნიკაციადაა.შ)

1 0

6. ინტეგრაციისპროგრამაშიჩარ-
თვის შედეგად მეტი მეგობარი
მყავსსხვაეთნიკურიდარელი-
გიურიჯგუფებიდან

1 0

7. ინტეგრაციისპროგრამაშიჩარ-
თვამ გაზარდა ცოდნის დონე
ქვეყანაშიმიმდინარეპროცესე-
ბისშესახებ

1 0
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8. ინტეგრაციის პროგრამაში
ჩართვამ გაზარდა ცოდნის
დონე ქვეყნის ისტორიისა და
კულტურისშესახებ

1 0

9. სხვა(ჩაწერეთ)_____________

ბლოკიD-დემოგრაფია
D1.რესპონდენტისსქესი:
1. მდედრობით
2. მამრობითი
D2.რესპონდენტისასაკი
1. _______________

D3.საცხოვრებელირეგიონი(მუდმივისაცხოვრებელი)
შენიშვნაინტერვიუერს:მუდმივსაცხოვრებელადგილშიიგულის-
ხმებამოქალაქისიურიდიულირეგისტრაციისრეგიონი

D3. გთხოვთ დაასახელოთ ენა, რომელზეც მიიღეთ საშუალო
განათლება
1. სომხური
2. აზერბაიჯანული
3. ოსური
4. აფხაზური
5. რუსული
6. ქართული
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დანართი3.რესპონდენტები

ქეთიჯაყელი

განათლებისადამეცნიერებისსამინის-
ტროსმინისტრისმრჩეველიეროვნული
უმცირესობებისინტეგრაციისაფხაზური
ენისადაკულტურისგანვითარებაზედა
დევნილებისა და ლტოლვილების სა-
კითხებზე

თამარბრეგვაძე ეროვნულიგამოცდებისადაშეფასების
ცენტრი

შალვატაბატაძე
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვ-
ნებათაშორისიურთიერთობისცენტრის
(CCIIR)ხელმძღვანელი

კახაგაბუნია
თსუ-ს ქართულ ენაში მომზადების სა-
განმანათლებლო პროგრამის ხელ-
მძღვანელი

ივლიტალობჟანიძე ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტი

რუსუდანჭანტურია PITA-ს პროგრამის ხელმძღვანელის
მოადგილე

ნათელაბერიძე
სამცხეჯავახეთისსახელმწიფოუნივერ-
სიტეტის ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელ-
მძღვანელი

მანანარატიანი
მასწავლებელთა პროფესიული განვი-
თარებისცენტრისხელმძღვანელისმო-
ადგილე

ბიბლიოგრაფია

1. კვოტირებისსისტემისკვლევასაქართველოსუმაღლესსას-
წავლებლებში,შ.ტაბატაძე,ნ.გორგაძე,2013წელი

2. ქართულენაშიმომზადებისერთწლიანიპროგრამისეფექ-
ტურობისკვლევა,სამოქალაქოინტეგრაციისადაეროვნე-
ბათშორისიურთიერთობებისცენტრი,2016წელი

3. „უმაღლესიგანათლებისშესახებ“კანონშიცვლილებებისა
დადამატებებისშეტანისშესახებ,2009წელი,17ნოემბერი




