განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიის ლოგიკური ჩარჩო
მიზნის
მიმართება

მიზნის და ამოცანის
ფორმულირება

ინდიკატორები

შემოწმების საშუალება

კრიტიკული ვარაუდი

სპეციფიკური
მიზანი სკოლამდელი
განათლება

მაღალი ხარისხის სკოლამდელ
განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა
და სასკოლო ასაკის ბავშვების
სკოლისთვის მომზადების
უზრუნველყოფა
სკოლამდელი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებისთვის მაღალი
ხარისხის, ინკლუზიური და
თანაბრად ხელმისაწვდომი
სკოლამდელი განათლების
სისტემის განვითარების
ხელშეწყობა

სკოლამდელი
დაწესებულებების
რაოდენობა, სადაც
განათლების კომპონენტი
დანერგილია

სკოლამდელი რეესტრი

ყველა
დაინტერესებული
მხარე
თანამშრომლობს და
აქტიურად არის
ჩართული პროცესებში

სკოლამდელი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
რიცხვის ზრდა,
რომლებიც
ახორციელებენ სასკოლო
მზაობის პროგრამას
სკოლამდელ
დაწესებულებებში
სერტიფიცირებული
აღმზრდელ პედაგოგების
რაოდენობის ზრდის
მაჩვენებელი
მოსწავლეების
აკადემიური შედეგების
გაუმჯობესებული
მაჩვენებელი

მუნიციპალური
სტატისტიკა

სკოლამდელი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მზაობა და აღმზრდელ
პედაგოგთა მოტივაცია

სტრატეგიული
ამოცანა სკოლამდელი
განათლება

სპეციფიკური
მიზანი ზოგადი
განათლება

მოსწავლეების მომავალი
ცხოვრებისთვის მომზადების
მიზნით მაღალი ხარისხის
ზოგად განათლებაზე
ხელმისაწვდომობისა და

მუნიციპალური
სტატისტიკა

შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი (NAEC) )- CAT-ის
შედეგები; PISA, PIRLS,
TIMSS კვლევის შედეგები

შესაბამისი ფინანსური
რესურსები
მობილიზებულია ამ
მიმართულებით

ეროვნული და საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისი
საგანმანათლებლო შედეგების
უზრუნველყოფა
სტრატეგიული
ამოცანა 1 ზოგადი
განათლება

სტრატეგიული
ამოცანა 2 ზოგადი
განათლება

მაღალი ხარისხის ზოგადი
განათლების თანაბარი
საყოველთაო
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

განათლების ხარისხის
გაუმჯობესება სწავლის
შემდგომ საფეხურზე
გადასვლის შესაძლებლობების
გაზრდის, მოსწავლეებში
სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების
განვითარებისა და უკეთესი
აკადემიური შედეგების
მიღწევისათვის

ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
სავალდებულო
განათლების დონეზე
სწავლის მიტოვების
მაჩვენებლის კლება

განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის
მონაცემები

სკოლის მიღმა დარჩენილ
ბავშვების სკოლაში
ინტეგრაციის
მაჩვენებლის ზრდა

განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის
მონაცემები

ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
კურსდამთავრებულთა
შედეგების გაუმჯობესება

შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული
ცენტრის (NAEC)
სტატისტიკა

ყველა
დაინტერესებული
უწყებისა და
საზოგადოების
ჩართულობით
უზრუნველყოფილი
იქნება საკითხის
პრიორიტეტულობა

ამ მიმართულებით
მობილიზებული
იქნება ყველა საჭირო
ადმინისტრაციული,
ადამიანური და
ფინანსური რესურსი

სტრატეგიული
ამოცანა 3 ზოგადი
განათლება

საგანმანათლებლო გარემოს
გაუმჯობესება

% თანამედროვე
სტანდარტების შესაბამისი
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
პროცენტული ზრდა
მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარებისა და
წინსვლის სქემაში ზედა
საფეხურზე გადასულ
მასწავლებელთა
რაოდენობის ზრდა
სკოლების მონიტორინგის
შედეგების გაუმჯობესება

განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრის (EQE)
ავტორიზაცია

სტრატეგიული
ამოცანა 4ზოგადი
განათლება

სკოლის ადმინისტრაციისა და
მასწავლებლების მოტივაციის
და ეფექტურობის გაზრდა

სტრატეგიული
ამოცანა 5 ზოგადი
განათლება

ზოგადი განათლების ყველა
დონეზე ეფექტური მართვის
სისტემის განვითარება

სპეციფიკური
მიზანი პროფესიულ
განათლება

ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური
განვითარების მხარდასაჭერად
პროფესიული სტუდენტების
რაოდენობის გაზრდა, მათი
კონკურენტუნარიანობის
უზრუნველყოფა პროფესიული
და ზოგადი უნარების
განვითარების გზით

პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ჩარიცხვის მაჩვენებლის
ზრდა

განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის
მონაცემები

სტრატეგიული
ამოცანა 1 პროფესიული

პროფესიული
პროფესიული განათლების
შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან პროგრამების
კურსდამთავრებულთა

განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის
მონაცემები

ხარისხის ეროვნული
ცენტრის ავტორიზაცია

Tracer -ის კვლევის
შედეგები

სახელმწიფოს
მხრიდან
გაგრძელდება ამ
მიმართულებით
დაფინანსების გაზრდა
შემუშავდება და
განხორციელდება
წახალისების
ეფექტური მექანიზმი

სამინისტროს მიერ
უზრუნველყოფილი
იქნება ეფექტური
შიდა და გარე
კოორდინაცია
ქვეყნის ეკონომიკურ
განვითარებასთან
ერთად, პროფესიულ
განათლებაზე
მოთხოვნა გაიზრდება,
აღმოიფხვრება
საგანმანათლებლო
ჩიხები
კერძო სექტორთან
თანამშრომლობა
გაღრმავდება

განათლება და
მომზადება

შესაბამისობა და სისტემის
ინტერნაციონალიზაცია

დასაქმების მაჩვენებლის
ზრდა
დუალური პროგრამების
რაოდენობის ზრდა

სტრატეგიული
ამოცანა 2 პროფესიული
განათლება და
მომზადება

მთელი ცხოვრების მანძილზე
სწავლის პრინციპზე
დაფუძნებული პროფესიული
განათლების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

პროფესიული
განათლებიდან
განათლების შემდგომ
საფეხურზე სწავლის
გაგრძელების
მაჩვენებლის ზრდა;

განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის
მონაცემები, Tracer -ის
კვლევის შედეგები

საზოგადოებაში
ამაღლდება
ცნობიერება მთელი
ცხოვრების მანძილზე
სწავლის
მნიშვნელობასთან
დაკავშირებით

კვლევის შედეგები

სკოლებში დაინერგება
პროფესიული
განათლების
კომპონენტი

გამოცდებისა და
შეფასების ეროვნული
ცენტრის მონაცემები

სახელმწიფო
გააგრძელებს მაღალი
აკადემიური ქულების
მქონე სტუდენტთა
დაფინანსებასა და
უცხოეთში ქართული

ზრდასრულთა
განათლების პროგრამებში
მონაწილეობის
მაჩვენებლის ზრდა
სტრატეგიული
ამოცანა 3 პროფესიული
განათლება და
მომზადება
სპეციფიკური
მიზანი უმაღლესი
განათლება

პროფესიული განათლების
პოპულარიზაცია და
მიმზიდველობის გაზრდა
უმაღლესი განათლების
ინტერნაციონალიზაცია და
ხარისხიანი უმაღლესი
განათლების
ხელმისაწვდომობის

საზოგადოებრის
ცნობიერების დონის
ზრდა პროფესიულ
განათლებასთან
დაკავშირებით
მაღალი აკადემიური
ქულების მქონე
სტუდენტების
რაოდენობის გაზრდა

უზრუნველყოფა ინდივიდის
პიროვნული და პროფესიული
განვითარებისა და დასაქმების
გაუმჯობესებისათვის

სტრატეგიული
ამოცანა 1 უმაღლესი
განათლება

უმაღლესი განათლების
სისტემის შემდგომი
მოდერნიზაცია,
ინტერნაციონალიზაციის
ხელშეწყობა და ხარისხის
ამაღლება

უნივერსიტეტების
პოპულარიზაციას
უცხოელ სტუდენტთა
რაოდენობის გაზრდა;

განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის
მონაცემები, განათლების
ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის
მოცემები

უცხოენოვანი
აკრედიტებული
პროგრამების რაოდენობა

განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრის EQE მონაცემები

ახალგაზრდების
რაოდენობა, რომლებიც
ჩართული არიან
სწავლებასა და კვლევაში

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრის TPDC მონაცემები
განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრის EQE მონაცემები
უმაღლესი
საგანმანათლებლო და
კვლევითი

გაგრძელდება
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროსა და
უნივერსიტეტებს
შორის მჭიდრო
თანამშრომლობა

სტრატეგიული
ამოცანა 2უმაღლესი
განათლება

მთელი ცხოვრების მანძილზე
სწავლის ეფექტიანი
შესაძლებლობების შექმნა

წინარე სწავლის
აღიარების შემთხვევების
რაოდენობა
პროფესიულიდან
უმაღლეს განათლებაში

სტრატეგიული
ამოცანა 3უმაღლესი
განათლება

ხარისხიანი განათლების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა

მოწყვლადი ჯგუფების
წარმომადგენელი და
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე
სტუდენტების
რაოდენობა უმაღლეს
განათლებაში

სტუდენტების
რაოდენობა, რომლებიც
სარგებლობენ
დაფინანსების სხვადასხვა
შესაძლებლობებით

დაწესებულებების
სტატისტიკა
Tracer კვლევა;
განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის
EMIS მონაცემები
განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრის EQE მონაცემები
განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის
EMIS მონაცემები;
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
სტატისტიკა; განათლების
ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის EQE
მონაცემები
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
სტატისტიკა;
განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრის EQE მონაცემები

შეიქმნება ყველა
საჭირო ფორმალური
მექანიზმი

ამ მიმართებით
გამოყოფილი იქნება
საკმარისი ფინანსური
რესურსი

სპეციფიკური
მიზანი მეცნიერება,
ტექნოლოგია და
ინოვაციები

სტრატეგიული
ამოცანა 1 მეცნიერება,
ტექნოლოგია და
ინოვაციები

სტრატეგიული
ამოცანა 2 მეცნიერება,

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა
და ინოვაციების სისტემის
მოდერნიზაცია და
ინტერნაციონალიზაცია ახალი
ცოდნის შექმნისათვის და
ქვეყნის მდგრადი
განვითარების
ხელშეწყობისთვის

მეცნიერებასა და
ტექნოლოგიებში გამორჩეული
ხარისხის მისაღწევად
საქართველოს მეცნიერების,
ტექნოლოგიებისა და
ინოვაციების (STI) ეკოსისტემის განვითარება
ქვეყანაში მეცნიერების,
ტექნოლოგიებისა და

პუბლიკაციების
რაოდენობის ზრდა
საერთაშორისო
მონაცემთა ბაზაში

საერთაშორისო
მონაცემთა ბაზის
სტატისტიკა

პატენტების რაოდენობის
ზრდა
ციტირების ინდექსის
ზრდა

საქპატენტი

შიდა, სექტორებს შორის
და
ინტერდისციპლინარული
ერთობლივი პროექტებისა
და პროგრამების
რაოდენობა

ახალგაზრდა
მკვლევრების რაოდენობა

საერთაშორისო
მონაცემთა ბაზის
სტატისტიკა
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის,
საქართველოს
ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
სააგენტოს GITA
სტატისტიკა.
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის ახალგაზრდა
მეცნიერთა (პოსტ

სახელმწიფო
მაქსიმალურად ხელს
შეუწყობს
მეცნიერების
განვითარებას
ფინანსური
მექანიზმებითა და
საერთაშორისო
კავშირების
ხელშეწყობით

შენარჩუნდება
საკითხის
პრიორიტეტულობა
უნივერსიტეტებსა და
კვლევით ცენტრებში

გაგრძელდება
სკოლებსა და
უნივერსიტეტებში

ტექნოლოგია და
ინოვაციები

ინოვაციების (STI) როლის,
სტატუსისა და ღირებულების
გაძლიერება და მისი, როგორც
ქვეყნისათვის სტრატეგიულად
მნიშვნელოვანი, ეროვნული
პრიორიტეტის
პოზიციონირება

სამაგისტრო და
სადოქტორო კვლევითი
პროექტების რაოდენობა

სტრატეგიული
ამოცანა 3 მეცნიერება,
ტექნოლოგია და
ინოვაციები

საქართველოს მეცნიერების,
ტექნოლოგიებისა და
ინოვაციების (STI) სისტემის
ინტერნაციონალიზაცია და
დაფინანსების რესურსების
დივერსიფიცირება

STI დაფინანსების ზრდა
საერთაშორისო და კერძო
წყაროებიდან

დოქტორანტების)
კონკურსის სტატისტიკა;
განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრის EQE მონაცემები
უმაღლესი
საგანმანათლებლო და
კვლევითი
დაწესებულებების
სტატისტიკა;
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის
დოქტორანტებისა და
მაგისტრანტების
კონკურსების
სტატისტიკა;
უმაღლესი
საგანმანათლებლო და
კვლევითი
დაწესებულებების
სტატისტიკა;

მეცნიერების,
კვლევებისა და
ინოვაციების
პოპულარიზაცია

გაღრმავდება
საერთაშორისო
თანამშრომლობა
ევროპის კვლევისა და
ინოვაციების ჩარჩო
პროგრამასთან და
საერთაშორისო
კვლევით ცენტრებთან

