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ზოგადი განათლება - დისტანციური სწავლება

საქართველოს მიერ განათლების მიმართულებით 
განხორციელებულ ანტიკრიზისულ ღონისძიებებს მაღალ შეფასებას 

აძლევენ და ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითად ასახელებენ

საერთაშორისო აღიარება



ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის (OECD) ჩარჩო 

დოკუმენტში, COVID-19-ით შექმნილი 
გამოწვევების დაძლევის კუთხით, საქართველოში 
განათლების მიმართულებით განხორციელებული 
ღონისძიებები ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად არის 

შეფასებული

ზოგადი განათლება - დისტანციური სწავლება

საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებულ 
ღონისძიებებს განათლების სფეროში შექმნილი 

გამოწვევების დასაძლევად მაღალი შეფასება მისცა
გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს 

წარმომადგენლობამ (UNICEF)



საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის მინისტრის
მიხეილ ჩხენკელის მონაწილეობით

გამართულ Microsoft-ის ორგანიზებულ 
ვირტუალური განათლების 

ტრანსფორმაციის პირველ სამიტზე, 
COVID-19-ის კრიზისის საპასუხოდ, სისტემის 
ადაპტაციის მხრივ, სამინისტროს ძალისხმევა 

სხვა ქვეყნებისთვის სამაგალითოდ 
დასახელდა

ზოგადი განათლება - დისტანციური სწავლება

OECD-ის განათლების დირექტორატის 
ხელმძღვანელმა COVID-19-ის კრიზისის 

პირობებში განათლების სისტემის 
ადაპტაციისა და დისტანციური სწავლების 
წარმატებით დანერგვის თვალსაზრისით, 

საქართველო და ფინეთი ლიდერ ქვეყნებად 
დაასახელა



ტელეგაკვეთილები ყველა საგანში I-XII კლასების
მოსწავლეებისთვის

პროექტმა უზრუნველყო დისტანციური სწავლების საყოველთაო 
ხელმისაწვდომობა

ტელეგაკვეთილებს ატარებენ გამოცდილი მასწავლებლები
როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორიდან 

სპეციალური მასწავლებლებისა და ფსიქოლოგების 
რეკომენდაციებით, გათვალისწინებულია სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ინტერესები

უზრუნველყოფილია თარგმნა ჟესტურ ენაზე

სატელევიზიო გაკვეთილები ეთნიკური 
უმცირესობებისთვის

აბიტურიენტის საათი - კონსულტაციები ეროვნული 
გამოცდებისთვის

პროფორიენტაციის გაკვეთილები მაისის შუა რიცხვებიდან

ზოგადი განათლება - პროექტი „ტელესკოლა“

საქართველოს პირველ არხთან ერთად დაიწყო პროექტი „ტელესკოლა“

30
მარტიდან



ზოგადი განათლება - ონლაინსწავლება

EMIS-სთან თანამშრომლობით „ახალი სკოლის მოდელის“ ფარგლებში შეიქმნა

Microsoft Office 365 -ის 600 ათასი 
სამომხმარებლო ანგარიში 
საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის, 
მასწავლებლებისა და სკოლების 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისთვის

Microsoft TEAMS -ის პლატფორმაზე 
ვირტუალური საკლასო ოთახი. ყველა 
საჯარო სკოლის, ყველა კლასის მოსწავლეს 
შესაძლებლობა აქვს თანაკლასელებთან 
ერთად ჩართული იყოს სასწავლო პროცესში



ერთ-ერთი ალტერნატიული 
საკომუნიკაციო საშუალება

სრულყოფილად მუშაობს 
ნებისმიერ სმარტფონზე. 

მისი გამოყენებისას არ არის საჭირო 
მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი

პლატფორმაზე შესაძლებელია 
დავალებების გაზიარება,

დოკუმენტების
ატვირთვა/ ჩამოტვირთვა,
ჯგუფური მეცადინეობის

წარმართვა

ზოგადი განათლება - ონლაინსწავლება

ქართული ონლაინ პლატფორმა



დისტანციური სწავლებისას ამ გრაფიკით იხელმძღვანელებენ 
სკოლები და პირველი არხის პროექტი „ტელესკოლა“

აბიტურიენტებისთვის „ტელესკოლის“ ფარგლებში 
15 ივნისამდე შენარჩუნდება დისტანციური გაკვეთილები

ზოგადი განათლება - 2019-2020 სასწავლო წლის დასრულების ვადები

2019-2020 სასწავლო წელი დასრულდება

მე-12 კლასელებისთვის

20 მაისს

პირველკლასელებისთვის

27 მაისს

დანარჩენი მოსწავლეებისთვის

15 ივნისს



საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დისტანციურ 

სწავლებას განიხილავს, როგორც სწავლების 
შეუფერხებლად გაგრძელების საშუალებას

სამინისტრომ განათლების ყველა 
საფეხურის მოსწავლისთვის 2019-2020 

სასწავლო წლის შეფასების ახალი 
მოდელი შეიმუშავა 

შეფასების ახალი მოდელი გულისხმობს 
თითოეული მოსწავლისადმი ინდივიდუალურ 
მიდგომას და, ამავე დროს, უზრუნველყოფს 
აკადემიური სტანდარტის შენარჩუნებას და დაცვას

ახალი მოდელის საფუძველზე 
მოხდება მოსწავლეების შეფასება და 
წლიური ქულის განსაზღვრა

ზოგადი განათლება - 2019-2020 სასწავლო წლის წლიური შეფასება



მასწავლებელი აღწერს თითოეული 
მოსწავლის განვითარების დინამიკას 

სასწავლო წლის განმავლობაში, რაც ხელს 
უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებასა და 

მომდევნო სასწავლო წელს ეფექტიანი 
საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვის 

შესაძლებლობას

აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს 
მოსწავლის მიღწევის დონეს ეროვნული 

სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ 
მიზნებთან მიმართებით. 

განმსაზღვრელ შეფასებაში იწერება ქულა

მოსწავლეების შესაფასებლად სავალდებულოდ შეფასების ორი ფორმა განისაზღვრა:

ზოგადი განათლება - 2019-2020 სასწავლო წლის წლიური შეფასება

განმავითარებელი შეფასება განმსაზღვრელი შეფასება



მოსწავლის 2019-2020 სასწავლო წლის წლიურ ქულად განისაზღვრება მოსწავლის მიერ I სემესტრში მიღებული ქულა

მოსწავლის 2019-2020 სასწავლო წლის წლიურ ქულად განისაზღვრება მოსწავლის მიერ I სემესტრის ქულის, II სემესტრის 6 კვირის 
განმავლობაში გავლილი პროგრამისა და დისტანციური სწავლების პროცესში მიღებული ცოდნის შეფასების საფუძველზე 
მიღებული შემაჯამებელი ქულის საშუალო არითმეტიკული

იქიდან გამომდინარე, რომ V კლასის მოსწავლისთვის განმსაზღვრელი შეფასება იწყება II სემესტრიდან, 2019-2020 სასწავლო წლის 
II სემესტრის 6 კვირის განმავლობაში გავლილი პროგრამისა და დისტანციური სწავლების პროცესში მიღებული ცოდნის შეფასების 
საფუძველზე გამოითვლება V კლასელის წლიური ქულა

იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს 2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრის შეფასება არ აქვს, მოსწავლის წლიური ქულა განისაზღვრება  
2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის 6 კვირის განმავლობაში გავლილი პროგრამისა და დისტანციური სწავლების პროცესში 
მიღებული ცოდნის შეფასების საფუძველზე

შემუშავდა მოსწავლის შეფასების ალტერნატიული გზები

სკოლა მოსწავლის ინდივიდუალური შესაძლებლობების მიხედვით თავად განსაზღვრავს შეფასების კრიტერიუმს:

ზოგადი განათლება - 2019-2020 სასწავლო წლის წლიური შეფასება



XII კლასის იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც 
არ აკმაყოფილებთ განსაზღვრული წლიური 
ქულა:

2020 წლის 21 მაისიდან 29 მაისის ჩათვლით 
მოსწავლე/მოსწავლის კანონიერი 
წარმომადგენელი მიმართავს სკოლის 
ადმინისტრაციას და კონკრეტულ საგანში/საგნებში 
აფიქსირებს ნიშნის ამაღლების სურვილს

სკოლის ადმინისტრაცია 2020 წლის 19 ივნისამდე 
მოსწავლეს აძლევს შემაჯამებელკომპლექსურ 
დავალებას, რომლის საფუძველზე აფასებს მას

ზოგადი განათლება

IX კლასს იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც 
გადიან ზოგადი განათლების სისტემიდან და არ 
აკმაყოფილებთ განსაზღვრული წლიური ქულა:

2020 წლის 16 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით 
მოსწავლე/მოსწავლის კანონიერი 
წარმომადგენელი მიმართავს სკოლის 
ადმინისტრაციას და კონკრეტულ საგანში/საგნებში 
აფიქსირებს ნიშნის ამაღლების სურვილს

სკოლის ადმინისტრაცია 2020 წლის 30 ივნისის 
ჩათვლით მოსწავლეს აძლევს 
შემაჯამებელკომპლექსურ დავალებას, რომლის 
საფუძველზე აფასებს მას

საგნის წლიური ქულის ამაღლება



იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლისთვის განსაზღვრული წლიური ქულა არ არის 
დამაკმაყოფილებელი და სურს საგნის წლიური ქულის ამაღლება:

ნიშნის გამოსწორების 
შესაძლებლობა მოსწავლეს მიეცემა 
2020-2021 სასწავლო წლის პირველ 
სემესტრში

2020 წლის 16 ივნისიდან 30 ივნისის 
ჩათვლით მოსწავლე მიმართავს სკოლის 
ადმინისტრაციას ნებისმიერი ფორმით და 
კონკრეტულ საგანში/საგნებში აფიქსირებს 
ნიშნის/ნიშნების ამაღლების სურვილს

ზოგადი განათლება

საგნის წლიური ქულის ამაღლება



არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, აბიტურიენტთა ინტერესების გათვალისწინებით, ერთიანი 
ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და სტუდენტთა საგრანტო გამოცდებისთვის რეგისტრაციის ვადა 

30 აპრილის ჩათვლით გახანგრძლივდა

ამ ეტაპზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ვადების ცვლილება არ განიხილება

გამოცდების ჩატარების ზუსტი თარიღები არსებული პრაქტიკის მიხედვით განისაზღვრება კვლავ ივნისში

ეროვნული გამოცდები



აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა 
საგამოცდო პროცესის უსაფრთხოდ 

ჩატარების გეგმაზე და მუდმივი 
კონსულტაციები ჯანდაცვის სფეროს 

წარმომადგენლებთან

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული 
ცენტრი იმოქმედებს 

ეპიდმდგომარეობისა  და  
უწყებათაშორისი საბჭოს 

რეკომენდაციების შესაბამისად

საგამოცდო პროცესის ორგანიზებისას გათვალისწინებული იქნება უსაფრთხოების ყველა ზომა, მათ 
შორის დისტანცირების, ჰიგიენური ნორმების დაცვის თუ დეზინფექციის საკითხები. 

გამოცდის მსვლელობისას, რეკომენდირებული დისტანციის დაცვით, ერთ სივრცეში განთავსდება 

არაუმეტეს 10 აბიტურიენტისა  

ეროვნული გამოცდები



საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ხელმძღვანელობით გაიმართა 
რექტორთა საბჭო. უნივერსიტეტების რექტორებს მიეცათ რეკომენდაცია პერსონალის დისტანციურ სამუშაო 
რეჟიმზე გადაყვანასა და გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვასთან დაკავშირებით

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა უნივერსიტეტებისთვის შეიმუშავა 
ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის დამხმარე დოკუმენტი

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეცათ რეკომენდაცია, იხელმძღვანელონ ევროპის უმაღლესი 
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების ასოციაციის (ENQA) მიერ შემუშავებული 
ელექტრონული სწავლების შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის პრინციპებით

დისტანციური სწავლების ხელშემწყობი აპლიკაციებისა და ონლაინ პლატფორმების ჩამონათვალი  
გაზიარებულ იქნა უნივერსიტეტებთან. ისინი იყენებენ სხვადასხვა პლატფორმას ელექტრონულ რეჟიმში 
სასწავლო პროცესის წარმართვისთვის, ძირითადად: Zoom, Microsoft Teams, დაწესებულებების სასწავლო 
პროცესის მართვისთვის კი - ელექტრონულ სისტემებს Moodle, Google Classroom

უმაღლესი განათლება - დისტანციური სწავლება



უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 
ონლაინ სწავლებასთან შესაბამისობის მიზნით, 
მოდიფიცირდა სასწავლო გეგმები, გადაიხედა 
სწავლების მეთოდები და შეფასების სისტემები

უნივერსიტეტებმა შეიმუშავეს შესაბამისი 
გზამკვლევები და ვიდეოინსტრუქციები 
სტუდენტებისა და ლექტორებისთვის

ონლაინ ლექცია/სემინარების ჩანაწერები იტვირთება 
შესაბამის პლატფორმაზე და ხელმისაწვდომია 
სტუდენტებისთვის

შუალედური და ფინალური შეფასებების მექანიზმი 
განსაზღვრულია უნივერსიტეტების მიერ 
სამინისტროს რეკომენდაციის საფუძველზე

ფინალური გამოცდები ჩატარდება შეზღუდვების 
შემსუბუქების VI ეტაპზე საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში დაბრუნების შემდეგ 
უნივერსიტეტების გადაწყვეტილებით და ჯანდაცვის
სფეროს სპეციალისტების რეკომენდაციების
საფუძველზე

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა 
მოხდება ინდივიდუალური გრაფიკის მიხედვით
სტუდენტისა და ხელმძღვანელის შეთანხმების 
საფუძველზე 

უმაღლესი განათლება - დისტანციური სწავლება



სამინისტრო სრულად 
უზრუნველყოფს 2019-2020 

სასწავლო წლის გაზაფხულის 
სემესტრისთვის განსაზღვრული 
გრანტების, სტიპენდიებისა და 

პროგრამების დაფინანსებას

უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს მიეცათ 

რეკომენდაცია სტუდენტთა 
სწავლის საფასურის გადახდის 

საშეღავათო პოლიტიკასთან 
დაკავშირებით

უნივერსიტეტებში სწავლის 
გადასახადი გადავადებულია 
ან შეთავაზებულია გადახდის 
მოქნილი ინდივიდუალური 

გრაფიკი

უმაღლესი განათლება - ხელმისაწვდომობა და სწავლის საფასური



საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა მონაწილეობა მიიღო 
UNESCO-ს მიერ ორგანიზებულ ონლაინ მინისტერიალში 
„COVID-19 და ღია მეცნიერება“. კონფერენციის მიზანს ახალი 
კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების ეფექტიან 
გზებზე მსჯელობა და სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების 
გაზიარება წარმოადგენდა

ქართველ მეცნიერთა ჯგუფი ჩაერთო პანდემიის პრევენციის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ საერთაშორისო 
ინტერდისციპლინარულ პროექტში „საქართველოს რეალობა: 
სამეცნიერო კვლევების მდგრადობა COVID-19 პანდემიის დროს“  

მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 
ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის 
“Horizon 2020” კონკურსში სამინისტროს მიერ წარდგენილმა 
პროექტმა “CAPTAIN: Science is the Captain” გაიმარჯვა და 197 
500 ევროს ღირებულების გრანტი მოიპოვა

მოხდა რიგი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების გადაწყობა 
და აქტიური ჩართვა COVID-19-ის პრევენციული 
ღონისძიებებისთვის საჭირო პროდუქციის წარმოებაში

მეცნიერება



მარტი-აპრილის თვეებში განხორციელდა მომზადება-გადამზადების 
პროგრამების ერთი ნაწილის (IT, პროგრამირების ენები, 
ბუღალტერია, სასტუმროს მარკეტინგი/გაყიდვები) მორგება 
დისტანციური სწავლების ფორმატზე. რეგისტრაცია დაიწყება 
მაისიდან

სამინისტრომ ჩამოაყალიბა 17 დარგობრივი ქსელი, ონლაინ 
პლატფორმები, სადაც ერთი პროფესიის მასწავლებლები 
გაერთიანდნენ (მაგ. სოფლის მეურნეობის ქსელი, ტურიზმის ქსელი, 
სამშენებლო პროფესიათა ქსელი და ა.შ.)

მათ მიერ მიმდინარეობს  პროგრამების იმ კომპონენტების ანალიზი, 
რომელთა მიწოდება დისტანციურ რეჟიმშია შესაძლებელი. 
შერჩეული კომპონენტების პილოტირება 1 ივნისიდან დაიწყება

პროფესიული განათლება

კოლეჯების ადმინისტრაციები დისტანციურად ემზადებიან 
საშემოდგომო მიღებისთვის, ამუშავებენ პროგრამებს და გადიან 
ონლაინ ავტორიზაციას ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
მიერ საგანგებოდ შექმნილი მექანიზმის მეშვეობით

პროფესიულ სასწავლებლებში გრძელვადიან პროგრამებზე 
საშემოდგომო მიღება დაიწყება 20 მაისიდან, ხოლო სწავლა დაიწყება 
12 ოქტომბრიდან. იგეგმება 8 700-მდე ადგილის შეთავაზება

საგანგებო მდგომარეობის გამო შეჩერებულ პროფესიულ 
პროგრამებზე, სასწავლო პროცესი აღდგება შემსუბუქების გეგმის 
მეექვსე ეტაპიდან

მომზადება-გადამზადების მოკლევადიან პროგრამებზე ამჟამად 
137 პროგრამა და 2 500 ადგილია ავტორიზებული



მიმდინარე აქტივობები

პროექტ „ვებსკოლის“ ფარგლებში, პრაქტიკოსი 
მასწავლებლები აბიტურიენტებისთვის ატარებენ 
ვებინარებს, რომლებიც პორტალ el.ge -ზე 
იტვირთება. ვებინარები ყველა საგანს მოიცავს 

პროგრამა Microsoft Teams -ის ქართულ ენაზე 
თარგმნა

მოსწავლის დასწრებისა და შეფასების მიზნით 
ელექტრონული ჟურნალის პროგრამა Teams -ში 
ინტეგრირება

სკოლებში Minecraft Education Edition -ის საპილოტე 
პროგრამის დანერგვა

კომპლექსური ციფრული დავალებების ბანკის შექმნა, 
რაც საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე el.ge

მოსწავლეებისთვის გრიფირებულ ელექტრონულ 
სახელმძღვანელოებზე წვდომის უზრუნველყოფა

ელექტრონული მეთოდოლოგიის განვითარება და 
სასწავლო პროცესში ინტეგრირება

მშობლების ხელშეწყობა მულტიდისციპლინარული 
გუნდის, ფსიქოლოგებისა (48 სპეციალისტი) და 
სკოლის სპეციალური მასწავლებლების მიერ (1500 
სპეციალური მასწავლებელი)




