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კოალი ცია „განათლებაყველასათვის-საქართველო“ 2013 წლის შე
მოდ გო მა ზე ჩა მო ყა ლიბ და. კო ა ლი ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბუ ლია გა ნათ ლე ბის სფე
რო ში მოღ ვა წე ცა მე ტი, სხვად სხვა თე მა ტუ რი პრო ფი ლის მქო ნე, ად გი ლობ რი ვი 
და სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა, რომ ლე ბიც იზი ა რე ბენ გა
ნათ ლე ბა ყვე ლა სათ ვის მსოფ ლიო დეკ ლა რა ცი ის პრინ ცი პებს. კო ა ლი ცია ად ვო
კა ტი რე ბას უწევს გა ნათ ლე ბა ყვე ლა სათ ვის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას სა ქარ
თვე ლო ში. ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნია ხე ლი შე უწ ყოს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას და ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბა ზე თა ნა ბარ წვდო მას ჩვენს ქვე ყა ნა ში.

კო ა ლი ცია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სა ერ თა შო რი სო მოძ რა ო ბის 
გლობალურიკამპანიაგანათლებისთვის წევ რი ა. სა ერ თა შო რი სო კო ა ლი
ცი ის მი სი აა ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს მთავ რო ბებ ზე, რა თა მათ უზ რუნ ველ ყონ 
თი თო ე უ ლის უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბა მი ი ღოს ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა. მოძ რა
ო ბა მოქ მე დებს იუ ნეს კოს ეგი დით, განათლება ყველასათვისდეკლარა-
ციის ფარ გლებ ში (www.campaignforeducation.org). კო ა ლი ცია გა ნათ ლე
ბა ყვე ლა სათ ვის  სა ქარ თვე ლო საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს სამოქალაქო
საზოგადოებისგანათლებისფონდის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით. 

2015 წლის გა ზაფ ხუ ლი დან კო ა ლი ცი ამ წამო იწ ყო კამ პა ნია „აირჩიე
განათლება“, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ხე ლი შე უწ ყოს სა ხელ მწი ფოს მხრი
დან გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბას ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტულ დარ
გად, აღი ა რე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტის შე სა ბა მი სი და ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფას და 
გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

მი სა მარ თი: თბი ლი სი, ოთარ ჩხე ი ძის #5.

ტე ლე ფო ნი: (+995 32) 2206774, (+995 32) 2206775

ვებგვერდი: www.efageorgia.ge

ბროშურა გამოიცა კამ პა ნია „აირჩიეგანათლების“ ფარგლებში, კო
ლუმ ბიის უნივერსიტეტის დოქტორანტ სიმონჯანაშიასთან და განათლების 
ექსპერტ რევაზ აფხაზავასთან თანამშრომლობით კო ა ლი ცი ის „განათ-
ლება ყველასათვის - საქართველო“ მი ერ სამოქალაქო სა ზო გა დოების 
განათლების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.
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1.შესავალი

2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დებს 2086 სა ჯა რო 
სკო ლა, რო მელ თა და ხა სი ა თე ბა მრა ვა ლი სხვა დას ხვა ნიშ ნით შე იძ ლე ბა, 
რო გო რი ცაა მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო ბა, გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა, სო ცი
ა ლუ რი კონ ტექ სტი და სხვა მრა ვა ლი ფაქ ტო რი. ეს გან სხვა ვე ბე ბი გან სხვა
ვე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე აყე ნებს მათ და გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბის 
გა მო ყე ნე ბას მო ით ხოვს. დღეს სკო ლის მარ თვის სა ხელ წი ფო მო დელ ში დი
ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მა იშ ვი ა თად გა მო ი ყე ნე ბა. მა გა ლი თად, გან სხვა ვე
ბუ ლია სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის წევ რთა რა ო დე ნო ბა (612). გან სხვა ვე ბუ ლი 
სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლია სკო ლებ ში სწავ ლე ბის ენე ბის მი
ხედ ვით. გან სხვავ დე ბა ასე ვე და ფი ნან სე ბის გა ან გა რი შე ბის პრინ ცი პე ბი და 
მო ცუ ლო ბა (იხ. ცხრი ლი) სკო ლე ბის ტი პე ბის მი ხედ ვით. მი უ ხე და ვად სკო ლე
ბის ასე თი მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა, არ სე ბუ ლი სის ტე მა მათ უფ ლე ბა მო სი ლე
ბის დე ლე გი რე ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ძი რი თა დად უნი ფი ცი რე ბულ 
მიდ გო მებს სთა ვა ზობს.

სკო ლის 
ზო მა

სკო ლე ბის % 
მთლი ან 

რა ო დე ნო ბა ში

მოს წავ ლე ე ბის % 
მთლი ან 

რა ო დე ნო ბა ში

და ფი ნან სე ბის % 
მთლი ან 

რა ო დე ნო ბა ში

0169 61.6
76.9

19.5
33.6

42.1
56

170299 15.3 14.1 13.9

300530 10.1
15.2

16.4
29.7

12.9
21.9

531735 5.1 13.3 9

7361269 6.1
7.9

24
36.7

14.8
22.1

1269 < 1.8 12.7 7.3

გა ნათ ლე ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სკო
ლე ბი ღია სის ტე მე ბი ა1. ეს კი ნიშ ნავს, რომ მათ ზე, სის ტე მის ში და რე გუ ლა ცი
ე ბის გარ და, მნიშ ვნე ლო ვან ზე გავ ლე ნას ახ დენს სხვა გა რე სის ტე მე ბი, რო გო
რე ბი ცა ა: ოჯა ხი, სო ცი ა ლუ რი ფო ნი, სატ რან სპორ ტო და ჯან დაც ვის სის ტე მე ბი, 

1 Scott, W. R., & Davis, G. F. (2007). Organizations and Organizing: Rational, 
Natural, and Open Systems Perspectives: Pearson Prentice Hall.
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არ სე ბუ ლი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი, სას კო ლო თე მის კულ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ
რე ბე ბი და სხვ. პო ლი ტი კის და გეგ მვი სას სულ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხდე ბა 
სკო ლის გა რე მოს გათ ვა ლის წი ნე ბა, რად გან ცნო ბი ლი ა, რომ სკო ლე ბი გა რე
დან მო სულ დი რექ ტი ვებს რი ტუ ა ლურ, ცე რე მო ნი ულ დო ნე ზე ას რუ ლე ბენ და 
იშ ვი ა თად ნერ გა ვენ რე ა ლო ბა ში2. ეს კი გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის მიზ ნე ბი სა 
და ინი ცი ა ტო რე ბის დის კრე დი ტა ცი ას იწ ვევს სა ზო გა დო ე ბა ში. 

2 Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal 
structure as myth and ceremony. American journal of sociology, 340363.
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2.პრობლემისდეფინიცია

ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის წარ მა ტე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ 
სკო ლე ბი, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, წარ მა ტე ბით ვი თარ დე ბო დეს. გა ნათ ლე ბის 
პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი უნ და უწ ყობ დეს ხელს სკო ლე ბის მი ერ სა კუ თა რი შე
საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბას იმის თვის, რომ შე დე გი ა ნად გა
დაჭ რან არ სე ბუ ლი ამო ცა ნე ბი. ამას თან ერ თად, გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა უნ და 
აღი ა რებ დეს სკო ლე ბის სხვა დას ხვა სა ჭი რო ე ბას, გა მოც დი ლე ბას, რე სურ სე ბის 
მო ცუ ლო ბას და კულ ტუ რულ გან სხვა ვე ბებს მაქ სი მა ლუ რი ეფექ ტის მი საღ წე ვად.

თუ გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა არ ით ვა ლის წი ნებს სკო ლებს შო რის არ სე ბულ 
გან სხვა ვე ბებს, მა შინ დი დია იმის ალ ბა თო ბა, რომ პო ლი ტი კის კონ კრე ტუ ლი ინ
სტრუ მენ ტე ბი სკო ლის გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად იქ ცე ვა, ზო გი
ერ თის თვის  დრო ის ფუჭ ხარ ჯვად, ხო ლო სხვე ბის თვის  გა უ გე ბა რი პრო ცე დუ
რე ბი სა და თავს მოხ ვე უ ლი კულ ტუ რის ნა წი ლად. სა ხელ წი ფოს თვის კი ასე თი 
მიდ გო მა, შე იძ ლე ბა, რე სურ სე ბის უყა ი რა თო და უმიზ ნო ხარ ჯვად გა და იქ ცეს. 

გან ვი ხი ლოთ ეს პრობ ლე მა სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბის მა
გა ლით ზე. 2005 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში და იწ ყო სკო ლებ ში სა მე ურ ვეო საბ ჭო
ე ბის და ნერ გვა. ეს იყო სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სკო ლე ბის თვით მმარ თვე ლო
ბის გა საძ ლი ე რე ბე ლი პო ლი ტი კის ერ თერ თი ინ სტრუ მენ ტი, რომ ლის შე დე გიც 
უნ და ყო ფი ლი ყო მე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბა სკო ლებ ში ფი ნან სე ბის ხარ ჯვას თან და
კავ ში რე ბით. სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის ამუ შა ვე ბით სკო ლებს უნ და შეს ძლე ბო დათ, 
სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე ერ ჩი ათ 
თა ვი ან თთვის ოპ ტი მა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა, გა და ე ნა წი ლე ბი ნათ თა
ვი სუ ფა ლი რე სურ სე ბი სა ჭი რო მი მარ თუ ლე ბე ბით, შე ერ ჩი ათ ად მი ნის ტრა ცი ის სა
სურ ვე ლი ხელ მძღვა ნე ლი და სხვ. 

მრა ვა ლი სხვა დას ხვა შე ფა სე ბით, სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი სკო ლე ბის ნა წილ ში 
მცი რე წარ მა ტე ბით ამუ შავ და. სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის ნა წი ლი რე გუ ლა რუ ლად არ 
იკ რი ბე ბა, არ იღებს სკო ლის დი რექ ტო რის გან და მო უ კი დე ბელ გა დაწ ყვე ტი ლე
ბებს, არ ახ დენს ფი ნან სე ბის მო ნი ტო რინგს და, რაც მთა ვა რი ა, არ ზრუ ნავს სკო
ლის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბა სა და აღ სრუ ლე ბა ზე. მე ო რე მხრივ, 
სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში მარ თლაც გახ და თვით მმარ თვე ლო
ბის გარ კვე უ ლი ელე მენ ტი. ბო ლო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში არა ერ თი შემ თხვე ვა 
იყო, რო დე საც შე და რე ბით ძლი ე რი სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი გარ კვე ულ წი ნა აღ მდე
გო ბა საც უწევ დნენ გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტროს, რო დე საც ცენ
ტრი სკო ლა ში დი რექ ტო რის მოხ სნას ცდი ლობ და. ასე ვე, სკო ლის დი რექ ტო რის 
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არ ჩე ვი სას არ სე ბობს მრა ვა ლი პრე ცე დენ ტი, რო დე საც სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ
ჭომ არ აირ ჩია სა მი ნის ტროს ან დი რექ ტო რე ბის არ ჩევ ნე ბის სის ტე მის შე დე გად 
მათ თან დი რექ ტო რის პოს ტის და კა ვე ბის არც ერ თი კან დი და ტი. 

სა ხელ მწი ფო მაც და სკო ლებ მაც უამ რა ვი რე სურ სი და ხარ ჯეს იმის თვის, რომ 
თვით მმარ თვე ლო ბის ინ სტრუ მენ ტი  სკო ლე ბის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი ამუ შა ვე
ბუ ლი ყო. ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ვერ მო ხერ ხდა. ვერც იმას 
ვიტ ყვით, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი სა ყო ველ თა ოდ წა რუ მა ტე ბე ლი იყო. თუ ამ 
სის ტე მის წარ მა ტე ბებ სა და წა რუ მა ტებ ლო ბებს გა ვა ა ნა ლი ზებთ, არ ცთუ რთუ ლი 
და სა ნა ხი ა, რომ ერ თერ თი მი ზე ზი, რო მელ მაც ამ სის ტე მის წა რუ მა ტებ ლო ბა თუ 
წარ მა ტე ბა გა მო იწ ვი ა, ერ თი მხრივ, იყო სკო ლე ბის მზა ო ბა და სურ ვი ლი თვით
მმარ თვე ლო ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის და ნერ გვი სა, ხო ლო მე ო რე მხრივ  თა ვად ამ 
ინ სტრუ მენ ტე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უწ ყობ და ან უშ ლი და სა სურ
ვე ლი შე დე გის მიღ წე ვას.

სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის სის ტე მა შე მო ღე ბულ იქ ნა, რო გორც სა ვალ დე ბუ ლო, 
სა ყო ველ თაო სის ტე მა სა ჯა რო სკო ლე ბის თვის. სკო ლებს არ ჰქონ დათ უფ ლე
ბა და სა შუ ა ლე ბა, უა რი ეთ ქვათ ამ სის ტე მა ზე, ან სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის სა ფუძ ველ ზე მი სი მო დი ფი ცი რე ბა მო ეხ დი ნათ. სის ტე მა საკ
მა ოდ ხის ტია და მხო ლოდ კონ ტექ სტის შე სა ბა მი სი მო დი ფი ცი რე ბის უკი დუ რე
სად შეზ ღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბას ით ვა ლის წი ნებს. სკო ლე ბი ამ ინ სტრუ მენ ტთან 
კავ შირ ში მხო ლოდ მოს წავ ლე ე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით იყო ფა. სკო ლე ბის 
ნა წილს, მოს წავ ლე ე ბის რა ო დე ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე, უფ რო ნაკ ლე ბი წევ რე
ბის გან შემ დგა რი სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის არ ჩე ვა უწევს, ვიდ რე სხვებს. 

ამ გვა რი უნი ფი ცი რე ბუ ლი მიდ გო მა პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბის წა რუ მა ტებ
ლო ბის სა ფუძ ვე ლი ა. სკო ლე ბის ნა წი ლის თვის ეს ინ სტრუ მენ ტე ბი მი უ ღე ბე ლი ა. 
ნა წილს უნ და, რომ ეს სის ტე მა და ნერ გოს, მაგ რამ შე საძ ლებ ლო ბე ბი აკ ლი ა. ნა
წი ლის თვის გა უ გე ბა რი ა, რო გორ უნ და და ი ნერ გოს ეს ინ სტრუ მენ ტე ბი. სკო ლე ბის 
ნა წილ ში ეს ინ სტრუ მენ ტე ბი თა ვად ამ სკო ლე ბის გან ვი თა რე ბის არ ჩე უ ლი გზე ბის 
უარ ყო ფას იწ ვევს და მა ნამ დე და ხარ ჯუ ლი რე სურ სე ბის გაფ ლან გვა საც. 

უნი ფი ცი რე ბუ ლი და ამავ დრო უ ლად ხის ტი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბი სას სა
ხელ მწი ფო კარ გავს შე საძ ლებ ლო ბას, სკო ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის, ინ ტე რე სე ბი სა 
და შე საძ ლებ ლო ბე ბის სა ფუძ ველ ზე უფ რო თა ვი სუფ ლად დახ ვე წოს სა კუ თა რი 
პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი . პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტის ერ თი ა ნი მო დი ფი ცი
რე ბი სას შე დე გად ვი ღებთ იმ ვი თა რე ბას, რო დე საც პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას 
იქაც ვცდი ლობთ, სა დაც ისი ნი ნაკ ლე ბად გვხვდე ბა. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფოს 
უწევს გარ კვე უ ლი ინ სტრუ მენ ტის ან მი სი ელე მენ ტის იქ და ნერ გვაც, სა დაც მის 
გა მო ყე ნე ბას, შე დე გის თვალ საზ რი სით, დი დი აზ რი არ აქვს. რე სურ სე ბის სა ყო
ველ თაო ხარ ჯვა იწ ვევს ხარ ჯთე ფექ ტუ რო ბის შემ ცი რე ბას და რე სურ სე ბის ნაკ ლე
ბო ბას სხვა სა ჭი რო პროგ რა მე ბი სა და პო ლი ტი კის ინ ტრუ მენ ტე ბის და სა ნერ გად. 
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3.პოლიტიკისალტერნატივები

პირ ველ თავ ში აღ წე რი ლი პრობ ლე მის და საძ ლე ვად შე საძ ლე ბე ლია 
რამ დე ნი მე მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა. ამ თავ ში აღ ვწერთ პო ლი ტი კის რამ დე ნი მე 
ალ ტერ ნა ტი ვას, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა სა ხელ მწი ფომ გა მო ი ყე ნოს. პირ ვე ლი 
სტა ტუს კვოს შე ნარ ჩუ ნე ბას ეხე ბა, მე ო რე არ სე ბუ ლი სის ტე მის სარ კი სებ რი 
ანა რეკ ლი ა. მე სა მე ალ ტერ ნა ტი ვა კი შუ ა ლე დურ, ზო მი ერ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას 
გუ ლის ხმობს.

ცხა დი ა, არ სე ბუ ლი სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ზრუნ ვა შე საძ ლე ბე ლია 
თა ვად იმ პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბის დახ ვე წით, რომ ლე ბიც უნი ფი ცი რე ბუ
ლად გა მო ი ყე ნე ბა სკო ლებ თან მი მარ თე ბა ში. შე საძ ლო ა, თა ვად ეს ინ სტრუ
მენ ტე ბი უკეთ იქ ნეს გა მოკ ვლე უ ლი და უფ რო ოპ ტი მა ლუ რი ვა რი ან ტე ბი მო
ი ძებ ნოს, რო მელ თა და ნერ გვა უფ რო მეტ სკო ლა ში იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი და 
უფ რო მეტ შე დეგს მო ი ტანს, ვიდ რე დღეს მო აქვს. ეს ალ ტერ ნა ტი ვა გუ ლის
ხმობს ცენ ტრში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბი სას სის ტე მის მრა ვალ მხრი ვი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას ერ
თი ინ სტრუ მენ ტის ფარ გლებ ში. 

ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი და უნი ფი ცი რე ბუ ლი მო დე ლის სრუ ლი ად სა პი რის
პი რო მო დე ლი იქ ნე ბო და პო ლი ტი კა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სკო ლე ბი ნე
ბის მი ერ სა კით ხზე თა ვად იღე ბენ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას, ხო ლო სა ხელ მწი ფო 
მხო ლოდ რე სურ სებს ანა წი ლებს სკო ლებს შო რის ისე, რომ მათ გა დაწ ყვე ტი
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სრუ ლად შეძ ლონ. ასეთ შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი
ფო პრაქ ტი კუ ლად უარს ამ ბობს სა კუ თარ კონ კრე ტულ ინ სტრუ მენ ტებ ზე და ამ 
ინ სტრუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბას მთლი ა ნად სკო ლებს გა და უ ლო ცავს. 

არ სე ბობს შუ ა ლე დუ რი ალ ტერ ნა ტი ვაც, რო დე საც სკო ლე ბი, იქი დან გა
მომ დი ნა რე, რა შე საძ ლებ ლო ბე ბი, სა ჭი რო ე ბე ბი და ინ ტე რე სე ბი აქვთ, იყე
ნე ბენ სა ხელ მწი ფოს მი ერ შედ გე ნილ, მაგ რამ ასე ვე შე და რე ბით მოქ ნილ, 
მო დი ფი ცი რე ბად ინ სტრუ მენ ტებს სა კუ თა რი გან ვი თა რე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
ეფექ ტის მი საღ წე ვად. პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი მო ი ცავს რამ დე ნი მე ალ
ტერ ნა ტი ვას. ერ თი და იმა ვე მიზ ნის კენ მი მა ვა ლი ინ სტრუ მენ ტი შე იძ ლე ბა ხა
სი ათ დე ბო დეს მე ტი ან ნაკ ლე ბი ჩა რე ვით სა ხელ მწი ფოს მხრი დან, მე ტი ან 
ნაკ ლე ბი რე სურ სის სა ჭი რო ე ბით, თვი სებ რი ვად გან სხვა ვე ბუ ლი სას კო ლო 
კულ ტუ რის არ სე ბო ბით და სხვ. სკო ლე ბი, სხვა დას ხვა ინ სტრუ მენ ტის სპე ცი
ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, შევ ლენ ჯგუ ფებ ში, რომ ლებ საც ექ ნე ბათ არ ჩე ვა ნი ამ 
ინ სტრუ მენ ტის ვა რი ან ტებს შო რის. 
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4.ალტერნატივებისშეფასება

უნი ფი ცი რე ბუ ლი და სა ყო ველ თაო პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბის გა
მო ყე ნე ბა მრა ვა ლი ათ წლე უ ლი ა, გა მოც დი ლია და შე და რე ბით მარ ტი ვი 
გა სა გე ბია რო გორც პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლე ბის, ისე მა თი გან მა ხორ ცი
ე ლებ ლე ბის თვის. სტა ტუს კვოს შე ნარ ჩუ ნე ბა, ცხა დი ა, შე საძ ლე ბე ლი ა, გან
სა კუთ რე ბით იმ პი რო ბებ ში, თუ სტა ბი ლუ რო ბას სის ტე მა ში უფ რო მე ტი უპი
რა ტე სო ბა ენი ჭე ბა, ვიდ რე გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას. მა გა ლი თად, თუ 
ჩვენ თვის მი სა ღე ბი ა, რომ უკე თე სი სკო ლე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად შევ ზღუ დოთ, 
რა თა უა რეს მა სკო ლებ მა რა ი მე სა ხი ფა თო ნა ბი ჯი არ გა დად გან, ამ შემ თხვე
ვა ში შე საძ ლოა სტა ტუს კვოს შე ნარ ჩუ ნე ბაც. თუმ ცა ეს სა სურ ვე ლი არ იქ ნე ბა, 
რად გან სა ქარ თვე ლოს სკო ლებს სჭირ დე ბათ გან ვი თა რე ბა იმი სათ ვის, რომ 
გარ და უკე თე სი სას წავ ლო შე დე გე ბი სა, შე იქ მნას შე საძ ლებ ლო ბა, რომ სკო
ლებ ში გაჩ ნდეს სას წავ ლო ინო ვა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც შემ დგომ ში სკო ლებს შო
რის გავ რცელ დე ბა. 

სკო ლე ბი სად მი უნი ფი ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის შემ თხვე ვა ში ასე ვე პრობ ლე
მა ექ მნე ბა მშობ ლე ბის არ ჩე ვანს, რომ სა კუ თარ შვი ლებს ისე თი გა ნათ ლე ბა 
მის ცენ, რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რად ახ ლო საა მათ მსოფ ლმხედ ვე ლო ბას თან, 
კულ ტუ რას თან და მო მავ ლის მიზ ნებ თან . მშობ ლებს, არ ჩე ვა ნის სიმ ცი რეს
თან ერ თად, უჩ ნდე ბათ უფ რო მე ტად ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა თა ვად გა
ნათ ლე ბის სის ტე მის მი მართ. ეს კი ხელს უშ ლის მათ ჩარ თუ ლო ბას სას კო ლო 
ცხოვ რე ბა ში და არა სა თა ნა დოდ მოქ მე დებს მას წავ ლებ ლე ბის მო ტი ვა ცი ა ზეც. 

მთლი ა ნად დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა, რომ ლის ფარ გლებ შიც სა
ხელ მწი ფო, პო ლი ტი კის წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით, სა კუ თარ როლ ზე მთლი
ა ნად უარს ამ ბობს, არა ე ფექ ტუ რი იქ ნე ბა მრა ვა ლი კუთ ხით. ეს გა მო იწ ვევს იმ 
სკო ლე ბის სტაგ ნა ცი ას, რომ ლებ საც არ შეს წევთ უნა რი ან არ აქვთ მო ტი ვა
ცი ა, რომ სა კუ თარ გან ვი თა რე ბა ში რა ი მე ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ან ფი ნან სუ რი 
ინ ვეს ტი ცია გა ი ღონ. ასეთ პი რო ბებ ში არ სე ბობს საფ რთხე, რომ სკო ლებს შო
რის შე საძ ლოა ჩა მო ყა ლიბ დეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი უთა ნას წო რო ბა, რაც შე საძ
ლოა ხელს უშ ლი დეს სა ხელ მწი ფოს აღე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბას: ყვე ლას მის
ცეს ღირ სე უ ლი გა ნათ ლე ბა,. პო ლი ტი კის წარ მო ე ბა ზე სრუ ლი ად უა რის თქმის 
შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფოს არ რჩე ბა ბერ კე ტი, რომ მო ახ დი ნოს სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბი სა და და ნერ გვის სტი მუ ლი რე ბა სკო ლებ ში. 

მე სა მე ალ ტერ ნა ტი ვა, რო მე ლიც სკო ლე ბის მი მართ დი ფე რენ ცი რე ბულ 
მიდ გო მას გუ ლის ხმობს, მეტ შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, რომ სა ხელ მწი ფომ 
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შექ მნას პი რო ბე ბი სკო ლე ბის გან ვი თა რე ბის თვის. პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე
ბი ად გი ლობ რივ კონ ტექ სტებს უკეთ მო ერ გე ბა, თუ სკო ლებს, რომ ლებ საც სა
კუ თა რი პრაქ ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ინ ტე რე სი აქვთ, 
სა ხელ წი ფოს მხრი დან რე გუ ლა ცი ე ბის, დახ მა რე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის სხვა 
რე ჟი მი ექ ნე ბათ, ვიდ რე სხვა სკო ლებს, რომ ლებ საც ნაკ ლე ბი რე სურ სი ან მო
ტი ვა ცია აქვთ. პროგ რა მე ბის დი ფე რენ ცი რე ბა უკე თეს შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე
ვა უფ რო მე ტი მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის ერ თსა და 
იმა ვე ფი ნან სუ რი რე სურ სის ფარ გლებ ში, რაც მეტ შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, 
რომ სა ხელ მწი ფომ, სა ერ თო ჯამ ში, ნაკ ლე ბი რე სურ სით მე ტი შე დე გი მი ი ღოს. 

ვფიქ რობთ, პო ლი ტი კის პირ ვე ლი და მე ო რე ალ ტერ ნა ტი ვე ბის გა მო ყე
ნე ბა სა სურ ვე ლი არ იქ ნე ბა სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბის გაზ რდის თვის, მშობ ლე
ბის არ ჩე ვა ნის გაზ რდის თვის, სა ზო გა დო ე ბის თვალ ში სკო ლე ბის პრეს ტი ჟის 
მა ტე ბის თვის, სის ტე მის ხარ ჯთე ფექ ტუ რო ბის თვის. მე სა მე ალ ტერ ნა ტი ვა, რო
მე ლიც დი ფე რენ ცი რე ბულ მიდ გო მებს გუ ლის ხმობს, მე ტი ალ ბა თო ბით გა მო
იწ ვევს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბას. 

დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის უპი რა ტე სო ბის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ გთა
ვა ზობთ რამ დე ნი მე დი აგ რა მას, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა დაგ ვეხ მა როს გა ნათ
ლე ბის სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის კომ პლექ სუ რო ბის და ნახ ვა ში. ამ გვა
რი დი აგ რა მე ბით შე იძ ლე ბა გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას და ვი ნა ხოთ, რა 
შე საძ ლებ ლო ბებ სა თუ სა ჭი რო ე ბებს ფლო ბენ სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი მო თა მა
შე ე ბი, რო მელ თა გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა საც შე საძ ლოა არა მხო ლოდ გა ნათ
ლე ბის სის ტე მის არა ე ფექ ტუ რო ბა, არა მედ უარ ყო ფი თი შე დე გიც მოჰ ყვეს. 

გან ვი ხი ლოთ კონ კრე ტუ ლი ქე ი სი. სკო ლებ ში სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის და ნერ
გვის შე სა ხებ არა ერ თი კრი ტი კუ ლი მო საზ რე ბა არ სე ბობს. არ სე ბობს მეტ ნაკ ლე
ბად გა ზი ა რე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი ეფექ ტუ რად ვერ მუ შა ო
ბენ სკო ლე ბის გარ კვე ულ ნა წილ ში. არ სე ბობს კვლე ვა, რო მე ლიც ამ პრობ ლე მებს 
აღ წერს. ამ ცოდ ნა ზე დაყ რდნო ბით, არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ სა მე ურ ვეო საბ
ჭო ე ბის და ნერ გვა წა რუ მა ტე ბე ლი იყო რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო, რო მელ თა შო
რი საც მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორი : ა) სკო ლე ბის მზა ო ბა და ბ) სკო ლე ბის მო ტი ვა ცი ა, 
რომ თვით მმარ თვე ლო ბის ეს ინ სტრუ მენ ტი და ე ნერ გათ. მზა ო ბა ში იგუ ლის ხმე ბა 
არა მხო ლოდ თვით მმარ თვე ლო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ
პე ტენ ცი ე ბი, არა მედ ფი ნან სუ რი თუ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის არ სე ბო ბაც. მო ტი
ვა ცია შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს, მა გა ლი თად, სკო ლებ ში მას წავ ლებ ლე ბის, მშობ ლე
ბის, მოს წავ ლე ე ბის ან ად მი ნის ტრა ცი ის სურ ვილს, რომ მათ სკო ლა ში მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სე ბის მარ თვა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა კუ თარ თავ ზე აი ღონ. 

სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის და ნერ გვის პრობ ლე მის სა პა სუ ხოდ არ სე ბობს 
მრა ვა ლი მო საზ რე ბა, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა ორ მნიშ ვნე ლო ვან ალ ტერ ნა
ტი ვად ჩა მო ყა ლიბ დეს:
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ა) ეს სის ტე მა უნ და გა უქ მდეს და ჩა ნაც ვლდეს რა ი მე უფ რო ეფექ ტუ რი ალ
ტერ ნა ტი ვით;

ბ) ეს სის ტე მა უნ და დარ ჩეს, ოღონდ სკო ლებს უნ და და ვეხ მა როთ მა თი შე
საძ ლებ ლო ბე ბი სა და მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბა ში.

ნე ბის მი ე რი ამ ალ ტერ ნა ტი ვის არ ჩე ვი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გა ვა ა ნა ლი ზოთ:

1. თუ სის ტე მას გა ვა უქ მებთ, ხომ არ ვა ზა რა ლებთ იმ სკო ლებს, რომ
ლე ბიც წარ მა ტე ბით ნერ გავ დნენ ამ სის ტე მას და რომ ლებ მაც მნიშ
ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცია და ხარ ჯეს იმის თვის, რომ ამ წარ მა ტე ბის
თვის მი ეღ წი ათ?

2. თუ სი ტე მას დავ ტო ვებთ, რო გორ ჯო ბი ა, რომ ვი მუ შა ოთ სკო ლე ბის 
მზა ო ბა სა და მო ტი ვა ცი ა ზე? ხომ არ ჯო ბი ა, მო ვახ დი ნოთ იმ სკო ლე
ბის ინ დენ ტი ფი ცი რე ბა, პრობ ლე მაა სა დაც მო ტი ვა ცი ა, მზა ო ბა ან 
ორი ვე?

თუ სკო ლებს ამ ჭრილ ში სქე მა ტუ რად და ვაჯ გუ ფებთ, შე საძ ლოა მი ვი
ღოთ შემ დე გი სუ რა თი: 

და ბა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბა

მა ღა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბა

მა ღა ლი მო ტი ვა ცია A + B ++
და ბა ლი მო ტი ვა ცია C   D +
ამ სქე მა ში ჩანს, რომ იდე ა ლუ რი ვი თა რე ბა გვაქვს B კვად რატ ში მყოფ 

სკო ლებ ში, სა დაც რო გორც შე საძ ლებ ლო ბა, ისე მო ტი ვა ცია მა ღა ლი ა. A და D 
კვად რა ტებ ში ჩანს, რომ სკო ლებს ან მო ტი ვა ცია აკ ლი ათ, ან შე საძ ლებ ლო ბა. 
ხო ლო C კვად რატ ში მყოფ სკო ლებს ორი ვე ფაქ ტორ ში პრობ ლე მა აქვს. თუ 
ამ სქე მას გა ვით ვა ლის წი ნებთ, მა შინ ცხა დი ხდე ბა, რომ სკო ლებს, რომ ლე
ბიც, ვთქვათ, C კვად რატ ში არი ან და სკო ლებს, რომ ლე ბიც B კვად რატ ში არი
ან, თა ნა ბა რი მიდ გო მე ბი არ სჭირ დე ბათ იმის თვის, რომ რა ი მეს მი აღ წი ონ. 
თუ B კვად რატ ში მყოფ სკო ლებს შე უძ ლი ათ და სურ ვი ლიც აქვთ, რომ თვით
მმარ თვე ლე ბი იყ ვნენ, შე საძ ლოა მათ უფ რო მე ტი თა ვი სუფ ლე ბაც ჰქონ დეთ 
მი ნი ჭე ბუ ლი ამის თვის, ვიდ რე, ვთქვათ, C კვად რატ ში მყოფ სკო ლებს. 

 ცხა დი ა, თუ მო ნა ცე მე ბი გვექ ნე ბა, კი დევ უფ რო დახ ვე წი ლი მო დე ლის 
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გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა3. ეს სა სარ გებ ლო ა, რად გან იშ ვი ა თად შე იძ ლე ბა სკო ლე ბის 
შე ფა სე ბა აბ სო ლუ ტუ რი, უკი დუ რე სი კრი ტე რი უ მე ბით. ამა ვე მა გა ლით ში სკო ლე
ბის მზა ო ბა და მო ტი ვა ცია შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ არა რო გორც ბი ნა რუ ლი მო
ცე მუ ლო ბა (აქ ვს/არ აქვს) არა მედ, რო გორც კონ ტი ნუ უ მი, რო მელ ზეც სხვა დას
ხვა სკო ლა შე საძ ლოა სხვა დას ხვა ხა რის ხით ფლობ დეს ამ მაჩ ვე ნე ბელს. 

 მე ო რე მიდ გო მის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ გთა ვა ზობთ იმა ვე სქე მას. თუ 
წარ მო ვიდ გენთ, რომ სკო ლე ბი მზა ო ბი სა და მო ტი ვა ცი ის თვალ საზ რი სით 
10ქუ ლი ან სკა ლა ზე ფას დე ბი ან, შე საძ ლოა სუ რა თი ასეც გა მო ი ყუ რე ბო დეს: 

ილუსტრაცია1.სკო ლე ბი მზა ო ბი სა და მო ტი ვა ცი ის მი ხედ ვით

ამ შემ თხვე ვა ში, წი ნა სქე მის გან გან სხვა ვე ბით, შე იძ ლე ბა ისე თი სკო ლე
ბის ჯგუ ფის გა მო ყო ფა, რომ ლებ საც სა შუ ა ლო მზა ო ბა, მაგ რამ მა ღა ლი მო ტი
ვა ცია აქვთ (იხ. წი თე ლი ფე რის წერ ტი ლე ბი).

3 მაგალითად ასეთ მონაცემს, შესაძლოა უკვე მოძველებულს, გვაწვდის 
დეცენტრალიზაციის რეფორმის მიმდინარეობის შეფასების კვლევა, მაჩაბელი, გ. 
აფხაზავა, რ. ბრეგვაძე, თ. 2008. რომლის მიხედვითაც 2008 წელს სკოლის მართვის 
საკითხებში ტრენინგი გავლილი ჰქონდა დირექტორების 75 პროცენტს, ხოლო 
სამეურვეო საბჭოების 40 პროცენტს გავლილი ჰქონდა ტრენინგი ადმინისტრაციასთან 
ურთიერობის და საკუთარი საქმიანობის წარმართვის კუთხით. ამგვარი მონაცემები 
შესაძლებლობას იძლევა, გარკვეული ვარაუდები ვიქონიოთ სკოლების პოტენციალზე.
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5.პოლიტიკისალტერნატივის
გამოყენებისგზები

თუ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის ალ ტერ ნა ტი ვას ავირ ჩევთ, რო გორც 
გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მოქ მე დე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლოს, მა შინ, ცხა დი ა, სა
ჭი რო გახ დე ბა რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯის გა დად გმა:

ა) ნე ბის მი ე რი პო ლი ტი კუ რი ნა ბი ჯის გა დად გმი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე
ბა იმის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა და ი ნერ გოს კონ კრე
ტუ ლი მიდ გო მა სხვა დას ხვა ტი პის სკო ლებ ში. ამის თვის სა ჭი რო იქ ნე ბა, 
მოხ დეს იმის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, თუ რა ფაქ ტო რე ბის მი ხედ ვით გან სხვა
ვე ბე ბი იქ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი, რომ პო ლი ტი კამ გა ით ვა ლის წი ნოს. ეს 
ფაქ ტო რე ბი შე იძ ლე ბა იყოს შე და რე ბით მარ ტი ვად აღ რიც ხვა დი (მაგ., 
მოს წავ ლე ე ბის რა ო დე ნო ბა, სწავ ლე ბის ენა, პერ სო ნა ლის რა ო დე ნო ბა 
და მომ ზა დე ბა, სკო ლის გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა) და შე და რე ბით 
რთუ ლი, რაც გუ ლის ხმობს უფ რო მე ტი მტკი ცე ბუ ლე ბის შეკ რე ბას (სკო
ლის გა მოც დი ლე ბის, კულ ტუ რის, მო ტი ვა ცი ის, სკო ლის მი მართ ნდო ბის 
და ა.შ. მაჩ ვე ნებ ლებს).

ბ) და საშ ვე ბი უნ და გახ დეს, რომ პო ლი ტი კის რა ი მე ინ სტრუ მენ ტის და ნერ
გვა სხვა დას ხვა ტემ პით, სხვა დას ხვა სა შუ ა ლე ბით და ასე ვე მხარ და ჭე
რის სხვა დას ხვა მო ცუ ლო ბით შე იძ ლე ბა მიმ დი ნა რე ობ დეს. შე იძ ლე ბა 
ერთ სკო ლას ნაკ ლე ბი ძა ლის ხმე ვა დას ჭირ დეს, მე ო რეს კი  მე ტი ერ
თი და იმა ვე შე დე გის მი საღ წე ვად. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფომ უნ და 
შე ად გი ნოს და ნერ გვის მო დე ლი, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
სხვა დას ხვა ფორ მით ჩა რე ვას იგუ ლის ხმებს. სხვა დას ხვა შე იძ ლე ბა იყოს 
მიდ გო მა რე სურ სე ბის მი წო დე ბის, მო ნი ტო რინ გის, დახ მა რე ბი სა და 
წარ მა ტე ბე ბის აღი ა რე ბის თვალ საზ რი სით.

გ) სა სურ ვე ლი ა, გა მო ი ყოს პო ლი ტი კის მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მელ თა გათ ვა
ლის წი ნე ბი თაც და მუ შავ დე ბა დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი. მა გა ლი
თად, ასე თი დი დი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: 

1. სწავ ლე ბის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა; 

2. პერ სო ნა ლის მარ თვა;

3. სას კო ლო სას წავ ლო გეგ მე ბის გან ვი თა რე ბა;

4. სკო ლე ბის მი ერ სა კუ თა რი ქო ნე ბი სა და ფი ნან სე ბის მარ თვა;
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5. სას კო ლო ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გვა;

6. მოს წავ ლე ე ბის სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რა;

7. სას კო ლო უსაფ რთხო ე ბა;

8. ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა.

თი თო ე უ ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით შე იძ ლე ბა შეს წავ ლილ იქ ნას ფაქ ტო რე
ბი, მათ შო რის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და შეზ ღუდ ვე ბი, რომ ლე ბიც ეხ მა რე ბა 
ან ხელს უშ ლის კონ კრე ტუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვას. და საშ ვე ბი უნ და 
იყოს, რომ სკო ლა ერ თი მი მარ თუ ლე ბით ერთ (მაგ.. შე და რე ბით უფ რო 
პროგ რე სულ) ჯგუფ ში მო ი აზ რე ბო დეს. მე ო რე ში კი  სხვა ში. ეს თა ვი დან 
აგ ვა ცი ლებს სას კო ლო რე ი ტინ გე ბის არა სა თა ნა დოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბას, 
რა მაც შე საძ ლოა ხე ლი შე უწ ყოს მოს წავ ლე ე ბის დე მო ტი ვა ცი ას იმ შემ
თხვე ვა ში, თუ და ბა ლი რე ი ტინ გის სკო ლა ში სწავ ლო ბენ. 

დ) და საშ ვე ბი უნ და გახ დეს სხვა დას ხვა სკო ლის მი მართ სხვა დას ხვა მოთ
ხოვ ნის არ სე ბო ბა. სკო ლე ბის ნა წი ლი, რომ ლე ბიც უფ რო მე ტად იქ ნე ბი
ან მზად და უფ რო მა ღა ლი მო ტი ვა ცი აც ექ ნე ბათ, შე საძ ლოა უფ რო მე ტი 
თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლობ დნენ გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას. ასეთ 
შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფო მო ნი ტო რინ გის როლს უფ რო თა მა შობს, ვიდ
რე ად მი ნის ტრა ტო რის და გან მა ხორ ცი ე ლებ ლის. სხვა შემ თხვე ვა ში შე
საძ ლოა სა ხელ მწი ფოს უფ რო მე ტი ჩა რე ვა დას ჭირ დეს სკო ლებ ში. 

ე) სკო ლებ ში რა ი მე პო ლი ტი კის და ნერ გვის გეგ მის შედ გე ნი სას უნ და შედ
გეს რამ დე ნი მეწ ლი ა ნი გეგ მა, თუ რო გორ იწ ყე ბა, ვი თარ დე ბა ან სრულ
დე ბა კონ კრე ტუ ლი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტის და გეგ მვა გარ კვე უ ლი 
ჯგუ ფის სკო ლებ ში. 

რო გორც ილუს ტრა ცი ა 2 დან ეს ჩანს, შე საძ ლოა ზო გი ერ თი მი მარ თუ ლე
ბით (მაგ., სას კო ლო ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გვა) სკო ლე ბი დაჯ გუფ დეს არა თა
ნა ბა რი რა ო დე ნო ბის კლას ტე რე ბად (A,B, C, D). პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი 
კი შე იძ ლე ბა ამ კლას ტე რებს სხვა დას ხვა ნა ი რად ფა რავ დეს. ილუს ტრა ცი ა ში 
ინ სტრუ მენ ტი 1 ფა რავს B და D კლას ტე რებს, ინ სტრუ მენ ტი 3  მხო ლოდ A 
კლას ტერს, ხო ლო ინ სტრუ მენ ტი 2 ფა რავს A, B, C კლას ტე რებს სრუ ლად, 
ხო ლოდ D კლას ტერს მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ. 
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ილუსტრაცია2: დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი 
რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბით

A

C D

B

პოლიტიკის
ინსტრუმენტი 2 პოლიტიკის 

ინსტრუმენტი 1

პოლიტიკის 
ინსტრუმენტი 3

A, B, C, D - სკოლების ჯგუფები



დ
ი
ფ
ე
რ
ე
ნ
ც
ი
რ
ე
ბ
უ
ლ

ი
მ
ი
დ
გ
ო
მ
ი
ს
პ
ო
ლ

ი
ტ
ი
კ
ა
გ
ა
ნ
ა
თ
ლ

ე
ბ
ა
შ
ი

14



15

6.განათლებისდიფერენცირებული
მიდგომისპოლიტიკისდანერგვის
შესაძლებლობა

მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ვად გი ნოთ, რა შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ სე ბობს გა ნათ
ლე ბის სის ტე მა ში გა ნათ ლე ბის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის და სა ნერ გად. 
ამ ნა წილ ში მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლავთ შე საძ ლებ ლო ბებ სა და გა მოწ ვე ვებს, 
ასე ვე გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვის ზო გი ერთ მიდ გო მას. 

6.1არსებულიგამოცდილება

მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ მარ თა ლი ა, გა ნათ ლე ბის 
პო ლი ტი კა სა ქარ თვე ლო ში უმე ტე სად უნი ფი ცი რე ბულ მიდ გო მებს ემ ყა რე ბა, 
მაგ რამ ამას თან ერ თად დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის პო ლი ტი კის ინ
სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ვლი ა ნი გა მოც დი ლე ბაც არ სე ბობს. უმე ტე
სად ასეთ ინ სტრუ მენ ტებს ვიც ნობთ ან სპე ცი ა ლუ რი რე გუ ლა ცი ე ბის ან ზო გი
ერ თი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის მა გა ლი თით. 

გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის მა გა ლი თია 
სკო ლებ ში გან სხვა ვე ბუ ლი სას წავ ლო გეგ მის არ სე ბო ბა. იმ სკო ლებ ში, სა დაც 
სწავ ლე ბის ენა სომ ხუ რი, აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი ან რუ სუ ლი ა, სას წავ ლო გეგ მა გან
სხვავ დე ბა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სკო ლე ბის გან. ამ შემ თხვე ვა ში ე.წ. უმ ცი რე სო ბე
ბის სკო ლებს აქვთ და მა ტე ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ ას წავ ლონ და მა ტე ბი თი 
ენა, რო გორც მშობ ლი უ რი, სა ხელ მწი ფო და უც ხო ენებ თან ერ თად. ამა ვე 
სკო ლებ ში ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სკო ლე ბის გან გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი არ სე
ბობს სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ თან მი მარ თე ბა შიც. არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სკო ლე
ბის თვის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი სა ქარ თვე ლო ში არ იქ მნე ბა. 
რუ სუ ლად, სომ ხუ რად და აზერ ბა ი ჯა ნუ ლად ა თი თო ე ულ სა გან ში მხო ლოდ 
ერ თი სა ხელ მძღვა ნე ლოა ნა თარ გმნი. 

გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბია ასე ვე სკო ლე ბის მი მართ, რომ ლებ საც სა
ხელ მწი ფო თა ვის ძი რი თად პარ ტნი ო რად მი იჩ ნევს ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის 
და ნერ გვის საქ მე ში. სა ნამ ყვე ლა სკო ლას ექ ნე ბა ადაპ ტი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი 
გა რე მო, სა ხელ მწი ფო ზრუ ნავს ჯერ სკო ლე ბის ცალ კე ულ ჯგუფ ში გა ა კე თოს 
ეს. მსგავ სი მიდ გო მაა ამ მი მარ თუ ლე ბით მას წავ ლებ ლე ბის პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბი სა და მოს წავ ლე ე ბის თვის სხვა დას ხვა დი აგ ნოს ტი კუ რი თუ სა
გან მა ნათ ლებ ლო სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის თვალ საზ რი სით.
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სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სკო ლე ბის და ფი ნან სე ბის სის ტე მაც შე იძ
ლე ბა დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის მა გა ლი თად ჩა ით ვა ლოს. სკო ლე ბის 
და ფი ნან სე ბა ძი რი თა დად სა მი პრინ ცი პით მიმ დი ნა რე ობს: შე და რე ბით მცი
რე რიც ხო ვა ნი კონ ტინ გენ ტის მქო ნე სა ჯა რო სკო ლე ბი გან სხვა ვე ბუ ლი ტი პის 
ფორ მუ ლით ფი ნან სდე ბი ან, ვიდ რე ყვე ლა და ნარ ჩე ნი სა ჯა რო სკო ლა; კერ
ძო სკო ლე ბის და ფი ნან სე ბის გა მოთ ვლის გზა კი გან სხვავ დე ბა სა ჯა რო სკო
ლე ბის ორი ვე ჯგუ ფის ფორ მუ ლის გან.

არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გა სა აზ რებ ლად, რომ 
დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის პო ლი ტი კის და ნერ გვა არ ნიშ ნავს ყა მი რი მი
წის ათ ვი სე ბას, არა მედ არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კე ბის გან ვი თა რე ბას და დი ფე რენ
ცი რე ბუ ლო ბის პრინ ცი პის, რო გორც წარ მარ თვე ლის, გა ზი ა რე ბას. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის არ ჩე ვის დროს 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ეფუძ ნე ბო დეს არა მხო ლოდ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლო ბის, რო
გორც ღი რე ბუ ლე ბის, მნიშ ვნე ლო ბას, არა მედ კონ კრე ტუ ლი ეფექ ტის ზრდას. 
მა გა ლი თად, უნ და შეგ ვეძ ლოს გავ ზო მოთ, რამ დე ნად შე უწ ყობს ხელს სკო
ლე ბის კონ კრე ტულ ჯგუფს გან ვი თა რე ბის თვის კონ კრე ტუ ლი ტი პის ინ სტრუ
მენ ტე ბის და ნერ გვა. 

6.2საჭიროდაარსებულიმონაცემები

ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კით ხვა, რო მე ლიც სა კით ხის გან ხილ ვი სას 
შე იძ ლე ბა გაჩ ნდეს, არის მო ნა ცე მე ბის არ სე ბო ბა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა გა
დაწ ყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თათ ვის. ცხა დი ა, კონ კრე ტუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა სპე ცი ფი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბის მო ნა ცე
მე ბის შეგ რო ვე ბა, რომ ლე ბიც არა მხო ლოდ სან დო იქ ნე ბა, არა მედ ვა ლი
დუ რიც რე ლე ვან ტუ რი მიდ გო მის სწო რად შე სარ ჩე ვად. მო ნა ცე მე ბის გარ კვე
უ ლი ნა წი ლი, რო მე ლიც შე საძ ლოა სა სარ გებ ლო იყოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის 
მი სა ღე ბად, სის ტე მა ში აქამ დეც გროვ დე ბო და.

მა გა ლი თის თვის გან ვი ხი ლოთ ის მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც სა ერ თა შო რი
სო კვლე ვე ბის ფარ გლებ ში გროვ დე ბა. შე საძ ლო ა, ეს კვლე ვე ბი ნაკ ლე ბად 
ღი რე ბუ ლი იყოს სა ქარ თვე ლოს სხვა სის ტე მებ თან შე და რე ბის თვის, რაც გა
მოწ ვე უ ლია ამ სა ერ თა შო რი სო კვლე ვე ბის არა სა თა ნა დო აქ ცენ ტით სის ტე
მის ინ დი კა ტო რე ბის ურ თი ერ თშე და რე ბა დო ბა ზე, მაგ რამ კვლე ვი სას გროვ
დე ბა მრა ვა ლი ღი რე ბუ ლი მო ნა ცე მი, რომ ლებ საც შე უძ ლია ქვეყ ნის შიგ ნით 
არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე გარ კვე უ ლი წარ მოდ გე ნა შეგ ვიქ მნას. მა გა ლი თად, 
წიგ ნი ე რე ბის შე ფა სე ბის PIRLS 2011 წლის კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი მრა ვალ 
კონ ტექ სტურ მო ნა ცემს აგ რო ვებ და სკო ლე ბის, მას წავ ლებ ლე ბი სა და მოს
წავ ლე ე ბის შე სა ხებ. თუ სა ქარ თვე ლო გა დაწ ყვეტს, რომ წიგ ნი ე რე ბის, ან ზო
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გა დად გა ნათ ლე ბის, ხა რის ხის ამაღ ლე ბა ზე იფიქ როს, ეს მო ნა ცე მე ბი გარ
კვე ულ წარ მოდ გე ნას გვიქ მნის იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად გან სხვავ დე ბა 
სკო ლე ბი და სახ ლე ბის ტი პე ბის მი ხედ ვით.

მოს წავ ლე ე ბი PIRLS 2011 კვლე ვის ფარ გლებ ში თა ვი ან თი შე დე გე ბის 
მი ხედ ვით მიღ წე ვის ხუთ დო ნედ ჯგუფ დე ბი ან. აქ არ აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, რამ
დე ნად ვე თან ხმე ბით დო ნე ე ბად (ა ნუ, სხვაგ ვა რად, ბენ ჩმარ კე ბად) ამ გვარ 
და ყო ფას. ეს დაჯ გუ ფე ბე ბი დაგ ვეხ მა რე ბა იმის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ, თუ რო გორ 
გან სხვავ დე ბა მოს წავ ლე ე ბის მიღ წე ვე ბი და სახ ლე ბე ბის მი ხედ ვით. 

ცხრილი1: მოს წავ ლე ე ბის გა ნა წი ლე ბა სა ერ თა შო რი სო ბენ ჩმარ კებ ზე 
და სახ ლე ბის ტი პე ბის მი ხედ ვით. 
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მაღალმთიანისოფელიდაბაგარეუბანიქალაქი
  400 ნაკლები    400-474    475-549    550-624    625-ზე მეტი

PIRLS 2011 მონაწილე ქართველი მოსწავლეების განაწილების 
პროცენტული წილი საერთაშორისო ბენჩმარკებზე, დასახლების მიხედვით

წყარო:ავ ტო რის გა მოთ ვლე ბი PIRLS 2011 მო ნა ცემ თა 
სა ერ თა შო რი სო ბა ზის სა ფუძ ველ ზე

ცხრი ლის მი ხედ ვით ჩანს, თუ რა პრო ცენ ტია თი თო ე ულ და სახ ლე ბის ტი
პის ფარ გლებ ში თი თო ე ულ დო ნე ზე. მა გა ლი თად, აქ ჩანს, რომ ქა ლა ქე ბის 
მოს წავ ლე ე ბის მხო ლოდ 5.66% იღებს 400 ქუ ლა ზე ნაკ ლებს, რო ცა და ბა ში, 
სო ფელ სა და მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბა ში მა თი რა ო დე ნო ბა 20%ს უახ ლოვ
დე ბა ან აღე მა ტე ბა. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან სხვა ვე ბე ბი იმა ვე ჯგუ ფებს შო
რის ქუ ლე ბის შემ დეგ ჯგუფ თან (400474 ქუ ლა) მი მარ თე ბა შიც.
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ცხრილი2:PIRLS 2011 მო ნა წი ლე ე ბის შე დე გე ბი სა ერ თა შო რი სო 
სა შუ ა ლოს თან მი მარ თე ბა ში და სა ხე ლე ბის მი ხედ ვით

21,94

25,15

17,44
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მაღალმთიანი

სოფელი

დაბა

გარეუბანი

ქალაქი

PIRLS 2011 მონაწილე მოსწავლეების საერთაშორისო საშუალოს 
(500 ქულა) გადალახვის წილი დასახლების ტიპის მიხედვით

გადალახა % ვერ გადალახა %

წყარო:ავ ტო რის გა მოთ ვლე ბი, PIRLS 2011 მო ნა ცემ თა სა ერ თა შო რი სო 
სა ერ თა შო რი სო ბა ზა ზე დაყ რდნო ბით

მე ო რე ცხრილ შიც ჩანს, რომ აშ კა რაა გან სხვა ვე ბე ბი ურ ბა ნულ და არა
ურ ბა ნულ და სახ ლე ბებს შო რის იმის მი ხედ ვით, თუ რამ დე ნი მოს წავ ლე აჩ ვე
ნებს სა ერ თა შო რი სო სა შუ ა ლო ზე მეტ ან ნაკ ლებ შე დეგს. 

ამ მო ნა ცე მე ბის ილუს ტრა ცია მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გა სა აზ რებ ლად, 
რომ სა ვა რა უ დოდ სხვა დას ხვა პრობ ლე მე ბი უნ და ვე ძე ბოთ ურ ბა ნულ და 
არა ურ ბა ნულ და სახ ლე ბებ ში, რომ ლე ბიც გან სხვა ვე ბულ შე დე გებს გვაძ ლევს 
წიგ ნი ე რე ბის თვალ საზ რი სით. რად გან წიგ ნი ე რე ბა ერ თერ თი სა ფუძ ვე ლია 
და ნარ ჩე ნი საგ ნე ბის შეს წავ ლის თვის, შე საძ ლო ა, გან სხვა ვე ბე ბი სხვა კომ
პე ტენ ცი ებ შიც მსგავ სი იყოს და სახ ლე ბე ბის მი ხედ ვით. შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა იყოს მას წავ ლებ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ებ ში. შე საძ
ლე ბე ლი ა, რომ მას წავ ლებ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად არ გან
სხვავ დე ბო დეს, მაგ რამ გან სხვავ დე ბო დეს სკო ლის კულ ტუ რა, გა ნათ ლე ბის, 
რო გორც ღი რე ბუ ლე ბის, მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა, მოს წავ ლე ე ბის სო ცი ა
ლუ რი ფო ნი და სხვ. 

 თუ ამ გან სხვა ვე ბებს სა ხელ მწი ფო გა ით ვა ლის წი ნებს, შე საძ ლო ა, წიგ
ნი ე რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა არა ურ ბა ნულ გა რე მო ში სხვაგ ვარ ინ ტერ ვენ ცი
ებს და პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტებს სა ჭი რო ებ დეს, ვიდ რე ურ ბა ნულ გა რე მო ში. 
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მა გა ლი თად, თუ დად გინ დე ბა, რომ არა ურ ბა ნულ გა რე მო ში მოს წავ ლე ე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს არ ჰყავს სახ ლში მშო ბე ლი მიგ რა ცი ის გა მო, ან მშობ
ლე ბის დიდ ნა წილს არ აქვს სა თა ნა დო გა ნათ ლე ბა, შე იძ ლე ბა, სა ხელ მწი ფომ 
მე ტი ყუ რად ღე ბა მი აქ ცი ოს სკო ლის მი ერ ამ და ნაკ ლი სის შევ სე ბა ზე სხვა დას ხვა 
პროგ რა მით (მა გა ლი თად, გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი პროგ რა მე ბით, მოს წავ ლე ებს 
შო რის ე.წ. ქო უ ჩინ გით, სა ზაფ ხუ ლო სკო ლე ბით და ა.შ.), იმის ალ ტერ ნა ტი ვად, 
რომ ერ თი, უნი ფი ცი რე ბუ ლი მიდ გო მით ეცა დოს, სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მას
წავ ლე ბე ლი და ატ რე ნინ გოს, ყვე ლა სკო ლას ახა ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო მი ა წო
დოს ან რა ი მე მსგავ სი ტრა დი ცი უ ლი მიდ გო მა გა მო ი ყე ნოს.

სა ერ თა შო რი სო თუ ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბე ბის ფარ გლებ ში დაგ რო ვი ლი 
მო ნა ცე მე ბის გარ და, სა ხელ მწი ფოს დღეს საკ მა ოდ დი დი მო ცუ ლო ბის რა
ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი აქვს სკო ლე ბის შე სა ხებ. გა ნათ ლე ბის მარ თვის 
სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის მეშ ვე ო ბით გროვ დე ბა მრა ვა ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მო ნა ცე მი მოს წავ ლე ე ბის რა ო დე ნო ბის, მას წავ ლებ ლე ბის, კლა სებ ში მოს
წავ ლე ე ბის გა ნა წი ლე ბის, პერ სო ნა ლის, ფი ნან სე ბი სა და სხვა პა რა მეტ რე ბის 
მი ხედ ვით. ასე ვე ხელ მი საწ ვდო მია გარ კვე უ ლი მო ნა ცე მე ბი მოს წავ ლე ე ბის 
სწავ ლის ტრა ექ ტო რი ის, სკო ლის სა ბა ზო თუ სა შუ ა ლო სა ფე ხურ ზე მი ტო ვე
ბის, სხვა დას ხვა ტი პის სას წავ ლო მის წრა ფე ბე ბი სა და სხვა მი მარ თუ ლე ბე
ბის მი ხედ ვით. ამ მო ნა ცე მებს ემა ტე ბა ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც გროვ დე ბა 
სკო ლე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის სის ტე მის ფარ გლებ შიც. ამ ვი თა რე ბა ში ამ მო ნა
ცე მე ბის არა იმ დე ნად ნაკ ლე ბო ბაა პრობ ლე მა, რამ დე ნა დაც მა თი სის ტე მა
ტი ზა ცია გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით. ეს კი იმ შემ თხვე ვა ში მოხ დე ბა, თუ 
სა ხელ მწი ფოს ექ ნე ბა ამ მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის კონ კრე ტუ ლი ამო ცა ნე ბი 
პო ლი ტი კის და გეგ მვის დროს.

6.3ინტეგრაციასისტემისმართვის
სხვადასხვაელემენტებთან

დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის წარ მა ტე ბა და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა მი სი 
ინ ტეგ რა ცი ით არ სე ბუ ლი მარ თვის ელე მენ ტებ თან. მა გა ლი თად, რო დე საც 
სა ხელ მწი ფო ცდი ლობს, სკო ლებს და ა კის როს პა სუ ხის მგებ ლო ბა მის შე დე
გებ ზე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ სკო ლებ ში შე ნა ტა ნე ბის (inputs) უთა ნაბ რო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბაც. სკო ლე ბი მრა ვა ლი პა რა მეტ რით გან სხვავ დე ბა. მა გა
ლი თად, გან სხვა ვე ბე ბია ად მი ნის ტრა ცი ის თუ სას წავ ლო პერ სო ნა ლის კომ
პე ტენ ცი ე ბის, ამ კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ში და რე სურ სე ბის და რაც 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მოს წავ ლე ე ბის სო ცი ა ლუ რი წარ მო მავ ლო ბის მი
ხედ ვი თაც. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მოთ ხოვ ნე ბი სა და შე სა ბა მი
სი ინ სტრუ მენ ტე ბის ფორ მი რე ბი სას მოხ დეს მა თი მორ გე ბა სკო ლე ბის შე საძ
ლებ ლო ბებ ზე. 
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ასე თი დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის მა გა ლი თი იქ ნე ბო და სკო ლის დი
რექ ტო რე ბის ან მას წავ ლებ ლე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მე ბი. დღე ვან დე ლი მიდ
გო მით, ნე ბის მი ერ სკო ლის დი რექ ტორ სა და მას წავ ლებ ლებს თა ნა ბა რი მოთ
ხოვ ნე ბი აქვთ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რა პი რო ბებ ში უხ დე ბათ მათ საქ მი ა ნო ბა. 
მცი რე სკო ლებს, სა დაც შე იძ ლე ბა მცი რე რიც ხო ვა ნი პერ სო ნა ლი ჰყავ დეთ, 
ისე ვე მო ეთ ხო ვე ბათ თა ნამ შრომ ლო ბი თი მიდ გო მე ბის და ნერ გვა, რო გორც 
მრა ვალ რიც ხო ვან სკო ლებს. სკო ლე ბის დო ნე ზე კი მარ თვის თვალ საზ რი სით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბე ბი ა. მრა ვალ რიც ხო ვან სკო ლებ ში პერ სო ნა ლის 
მარ თვის მრა ვალ დო ნი ა ნი სის ტე მე ბი მოქ მე დებს. მე ტი ფუნ ქცი ე ბია დე ლე გი
რე ბუ ლი დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ებ ზე, კა თედ რის გამ გე ებ სა თუ სას წავ ლო 
ნა წი ლებ ზე. მცი რე სკო ლებ ში კი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სტრუქ ტუ რა შე
საძ ლოა სულ არ სა ჭი რო ებ დეს კომ პლექ სურ ორ გა ნი ზე ბას. მე ო რე მხრივ, 
მცი რე სკო ლებ ში შე საძ ლოა ნაკ ლე ბი შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობ დეს საგ
ნობ რი ვი კომ პე ტენ ცი ე ბის ერ თმა ნე თის თვის გა ზი ა რე ბის თვის. შე ა ბა მი სად, 
შე იძ ლე ბა აქ ნაკ ლე ბი შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობ დეს მენ ტო რო ბის ტი პის ინ
სტრუ მენ ტე ბის და სა ნერ გად, რო დე საც ეს საგ ნობ რი ვი კომ პე ტენ ცი ე ბის გან
ვი თა რე ბას ეხე ბა. 

სკო ლის ზო მა მხო ლოდ ერ თი პა რა მეტ რი ა, რო მელ საც შე იძ ლე ბა მნიშ
ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა ჰქონ დეს სკო ლის დი რექ ტო რის გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე. 
ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ სკო ლის ამ ბი ცია და სა კუ თა რი რო ლის გა აზ რე ბა 
თემ ში. ქა ლა ქის ფარ გლებ ში შე საძ ლოა არ სე ბობ დეს ერ თი და იმა ვე რა ო დე
ნო ბის მოს წავ ლე ე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის მქო ნე ორი სკო ლა, რომ ლებ საც 
სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი მის წრა ფე ბე ბი აქვთ. მა გა ლი თად, ფი ზი კა მა თე მა
ტი კუ რი პრო ფი ლის სკო ლა, შე იძ ლე ბა, მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბო დეს 
რო მე ლი მე ღა რიბ გა რე უ ბან ში მოქ მე დი სკო ლის გან, რო გორც თა ვი სი პრობ
ლე მე ბით, ისე მიღ წე ვე ბით. 

შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მიღ წე ვე ბის აღი ა რე ბა მოხ დეს სკო
ლე ბის არა მხო ლოდ რა ო დე ნობ რი ვი პა რა მეტ რე ბის, არა მედ მა თი თვი სებ
რი ვი მო ნა ცე მე ბის (მაგ., მი სი ა, სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი) გათ ვა ლის წი ნე ბი
თაც. სკო ლე ბის თუ სკო ლის დი რექ ტო რე ბის შე ფა სე ბის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი 
მიდ გო მე ბი სას, შე საძ ლო ა, პროგ რესს მე ტი მნიშ ვნე ლო ბა მი ე ნი ჭოს, ვიდ რე, 
ვთქვათ, რა ი მე სა ყო ველ თა ოდ დად გე ნი ლი პა რა მეტ რე ბის მი მართ მათ ინ
დი ვი დუ ა ლურ და ინ სტი ტუ ცი ურ მიღ წე ვებს. 
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7.მიდგომისდანერგვის
ზოგადისქემა

დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის პო ლი ტი კის და სა ნერ გად გა ნათ ლე ბა ში 
სა ჭი როა რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა. უნ და მომ ზად დეს 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის სის ტე მა და სა ხელ მძღვა ნე ლო. უნ და მოხ დეს 
დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის მი მართ გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მი მართ მიმ
ღებ ლო ბის ზრდა. უნ და მოხ დეს მიდ გო მის მარ თვის რა ი მე მი მარ თუ ლე ბით 
გა მოც და, შე დე გე ბის შეს წავ ლა და სის ტე მის გაშ ვე ბა. 

7.1პირველიეტაპი:
სისტემისკონცეფტუალურიმომზადება

ამ ეტაპ ზე უნ და გა ნი საზ ღვროს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის არე ა
ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით. შემ დეგ თი თო ე უ ლი მი მარ თუ ლე ბით უნ და 
დად გინ დეს, რა პა რა მეტ რე ბით იქ ნე ბო და სკო ლე ბის შე ფა სე ბა მნიშ ვნე ლო
ვა ნი, რომ გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი წარ მა ტე ბუ ლი იყოს. 
აქ ვე უნ და მოხ დეს იმის შე ფა სე ბა, თუ რა მო ნა ცე მე ბი არ სე ბობს უკ ვე და რა 
მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა იქ ნე ბო და აუ ცი ლე ბე ლი. 

ამ ეტაპ ზე უნ და მოხ დეს სკო ლე ბის კლას ტე რე ბის დად გე ნა. უნ და დად
გინ დეს ისე თი კლას ტე რე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ ლე ბე ლია ცენ ტრა ლი ზე ბუ
ლად გა ნი საზ ღვროს და კლას ტე რე ბი, რო მელ თა გან საზ ღვრაც სკო ლე ბის 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. 

სის ტე მის მომ ზა დე ბის ეტაპ ზე უნ და მოხ დეს სის ტე მის გან ხორ ცი ე ლე
ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი მოწ ყო ბის მო დე ლის გა აზ რე ბა. აქ უნ და მოხ დეს იდენ
ტი ფი ცი რე ბა, თუ რო მე ლი სა ხელ მწი ფო, სას კო ლო თუ არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტო რის წარ მო მად გე ნე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი იქ ნე ბი ან ჩარ თუ ლი სის ტე მის 
მარ თვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. ვის ექ ნე ბა და ნერ გვის, მხარ და ჭე რის, მო
ნი ტო რინ გის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. ასე ვე უნ და გა ნი საზ ღვროს, რო გორ შე უძ
ლი ათ სკო ლებს გა და ვიდ ნენ ერ თი კლას ტე რი დან მე ო რე ში, შეც ვა ლონ ის 
ინ სტრუ მენ ტე ბი, რომ ლებ საც იყე ნე ბენ და სხვ.
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7.2მეორეეტაპი:
სისტემისგამოცდა

ამ ეტაპ ზე მარ თვის რო მე ლი მე მი მარ თუ ლე ბით უნ და შე მუ შავ დეს გან სხვა
ვე ბუ ლი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი სკო ლე ბის სხვა დას ხვა კლას ტე რის თვის. 
ასე ვე უნ და მომ ზად დეს შე ფა სე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც და ად გენს, თუ რო გორ 
გა ი ზო მე ბა მიდ გო მის წარ მა ტე ბა. უნ და დად გინ დეს კრი ტე რი უ მე ბი, რო გო რე
ბი ცა ა, მა გა ლი თად: სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის კმა ყო ფი ლე ბა, გან ვი თა რე ბა, 
ეკო ნო მი უ რო ბა, ინ სტრუ მენ ტე ბის ინ დი კა ტო რე ბის შეს რუ ლე ბა და სხვ. 

ინ სტრუ მენ ტე ბი გარ კვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში უნ და გა მო ი ცა
დოს. ამ დროს კლას ტე რებ ში სპე ცი ა ლუ რად შერ ჩე ულ სკო ლებ ზე მოხ დე ბა 
გრძელ ვა დი ა ნი დაკ ვირ ვე ბა. სა სურ ვე ლი ა, გა მოც დის პრო ცე სი და მო უ კი დე
ბელ მა არა სამ თავ რო ბო, კვლე ვით მა ან აკა დე მი ურ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ ჩა ა ტა
როს სკო ლე ბის მხრი დან მე ტი გახ სნი ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

გა მოც დის შე დე გად უნ და და იხ ვე წოს მიდ გო მა და შე მუ შავ დეს პო ლი ტი
კის სა ხელ მძღვა ნე ლო. სა ხელ მძღვა ნე ლო უნ და მო ი ცავ დეს ინ სტრუქ ცი ებს, 
თუ რო გორ უნ და მომ ზად დეს პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი დი ფე რენ ცი რე ბუ
ლი მიდ გო მის არ ჩე ვის შემ თხვე ვა ში. 

7.3მესამეეტაპი:
სისტემისდანერგვა

სის ტე მის და ნერ გვას ექ ნე ბა ორი მი მარ თუ ლე ბა. პირ ვე ლი მო ი ცავს ახა ლი 
ინ სტრუ მენ ტე ბის და ნერ გვას, რომ ლე ბიც სის ტე მის მარ თვის ფარ გლებ ში მიდ გო
მის შე მო ღე ბი დან შე იქ მნე ბა. ეს შე იძ ლე ბა ეხე ბო დეს ისე თი პრობ ლე მე ბის მოგ
ვა რე ბას, რომ ლებ საც მა ნამ დე ნაკ ლე ბი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ემ სა ხუ რე ბო და. 

მე ო რე მი მარ თუ ლე ბა მო ი ცავს არ სე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო უნი ფი ცი რე ბუ
ლი მიდ გო მე ბის დი ფე რენ ცი რე ბას სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში. ეს გუ ლის ხმობს 
მი მარ თუ ლე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას, დი ფე რენ ცი რე ბის კლას ტე რე ბის გან საზ
ღვრას, კლას ტე რე ბის შე სა ბა მი სი ინ სტრუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბას და მათ და
ნერ გვას.

და ნერ გვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი იქ ნე ბა სკო ლე ბის წი ნას წა რი სა ინ
ფორ მა ციო მომ ზა დე ბა. გარ და ტექ ნი კუ რი ინ ფორ მა ცი ი სა, სა ინ ფორ მა ციო 
მომ ზა დე ბის მი ზა ნი უნ და იყოს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლო ბის, რო გორც ღი რე ბუ ლი 
მიდ გო მის, უპი რა ტე სო ბის ახ სნა. სა ინ ფორ მა ციო მხარ და ჭე რის მი ზა ნი ასე
ვე უნ და იყოს იმის უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი არ 
გა და იქ ცეს სკო ლე ბის თვის წა რუ მა ტე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის იარ ლი ყე ბის მი
წე ბე ბის პრო ცე სად. 


