განათლების კოალიციის კონფერენცია
CK-12-ის ქართული საგანმანათლებლო რესურსები
ინკლუზიური და ხარისხიანი განათლებისათვის

ინიციატივა ხორციელდება განათლების კოალიციის ორგანიზებით, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსთან, გაეროს ბავშვთა ფონდთან და საერთაშორისო CK-12-თან პარტნიორობით
კონფერენციის მხარდამჭერები: ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს STEM მასწავლებელთა ასოციაცია

კონფერენციის დღის წესრიგი:
თარიღი: 11 დეკემბერი, 2021
მეთოდი: კონფერენცია გაიმართება ჰიბრიდულ რეჟიმში. კონფერენციას უმასპინძლებს ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შეხვედრაზე დისტანციურად მონაწილეობა შესაძლებელი იქნება ზუმის
პლატფორმის გამოყენებით.
ადგილმდებარეობა (პირისპირ ფორმატში): ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

CK12-ის შესახებ
პანდემიამ საქართველოს განათლების სისტემა არაერთი გამოწვევის წინაშე დააყენა. მათ შორის იყო
ონლაინ გაკვეთილების ჩასატარებლად მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო რესურსების ნაკლებობა.
აღნიშნულის აღმოსაფხვრელად გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივითა და მხარდაჭერით შედგა
თანამშრომლობა CK-12-ის ფონდსა და განათლების კოალიციას შორის. კერძოდ, ქართველი
მოსწავლეებისთვის მშობლიურ ენაზე ითარგმნა და ადაპტირდა CK-12-ის პლატფორმაზე
განთავსებული ციფრული საგანმანათლებლო რესურსები.
საერთაშორისო საგანმანათლებლო პლატფორმა CK-12 2007 წელს დაარსდა. პლატფორმის მიზანია
მასწავლებლებისთვის და მოსწავლეებისთვის მაღალი ხარისხის უფასო რესურსებზე
ხელმისაწვდომობის ზრდა, რომლებიც საშუალებას აძლევთ ისწავლონ ინდივიდუალური
შესაძლებლობების ფარგლებში. CK-12-ის პლატფორმაზე ხელმისაწვდომია ელექტრონული წიგნები,
ადაპტირებადი პრაქტიკული სავარჯიშოები და სამეცნიერო სიმულაციები, შექმნილია 260 000-ზე მეტი
ე.წ. „ფლექს ბუქი“. დღემდე, CK-12-ის რესურსებით მსოფლიოს მასშტაბით 137 მილიონზე მეტმა
მოსწავლემ და მასწავლებელმა ისარგებლა, ხოლო პანდემიის პერიოდში ვებგვერდით სარგებლობა
480 პროცენტით გაიზარდა.
დღეს უკვე საბაზო და საშუალო სკოლის მოსწავლეებისთვის სპეციალურად შექმნილ CK-12-ის
ქართულ ვებგვერდზე (www.ck12.edu.ge) ხელმისაწვდომია STEM საგნების ადაპტირებული
ელექტრონული სახელმძღვანელოები. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში 200-ზე მეტი
მასწავლებელი წარმატებით იყენებს აღნიშნულ რესურსებს საგაკვეთლო პროცესში. გარდა ამისა,
ისინი აქტიურ პოპულარიზაციას უწევენ CK12-ის რესურსებს მასწავლებლებსა და მოსწავლეებ შორის,
როგორც მძლავრ და ხელშემწყობ საშუალებას სწავლის პროცესის მხარდასაჭერად როგორც
დისტანციური და ასევე, პირისპირ სწავლებისთვის.

მონაწილეები:
პირისპირ კონფერენციას დაესწრება 30-მდე სტუმარი. მათ შორის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები, სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები და კონსულტანტ-მასწავლებლები;

200-მდე STEM საგნის მასწავლებელი Zoom პლატფორმის გამოყენებით ჩაერთვება კონფერენციაში.
კონფერენციის მიზანია CK-12-ის ქართული ციფრული რესურსების პოპულარიზაცია მათი
სწავლა-სწავლების პროცესში გამოყენების მიზნით.

10.00 - 10.30

კონფერენციის გახსნა და მისასალმებელი სიტყვა:
მისალმება - ირინა ხანთაძე, განათლების კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე;
ბერიკა შუკაკიძე,მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
დირექტორი;

ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში;
გიგა ზედანია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი;
სარა ფულერი, გაეროს ბავშვთა ფონდის ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური
ოფისის წარმომადგენელი;
ნირუ ხოსლა, CK-12 ფონდის დამფუძნებული და აღმასრულებელი დირექტორი.

10.30 - 10.45

CK-12-ის რესურსების განვითარებისა და პოპულარიზების კუთხით,
თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება განათლების კოალიციასა და
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის

10.45 - 11.05

CK-12-ის საგანმანათლებლო პლატფორმა - მისია და განათლების კონცეფცია

11.05 - 11.25

CK-12-ის რესურსები

11.25 - 11.40

CK-12-ის პლატფორმა საქართველოში - შედეგები და მიღწევები

CK12-ის ფონდი I მირალ შაჰი, ტექნოლოგიების ოფიცერი
CK12-ის ფონდი I აარტი შარმა, კონტენტ მენეჯერი

ირინა ხანთაძე, განათლების კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე;

11.40 - 12.00

პანელური დისკუსია: CK-12-ის ქართული საგანმანათლებლო რესურსების
განვითარება;

12.00 - 12.15

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პლატფორმები

12.15 - 12.30
12.30 - 13.20

13.20 - 14.20

14.20 - 15.30

მონაწილეები: თინათინ ზარდიაშვილი, სალომე ნასყიდაშვილი, ანა კინწურაშვილი და ირაკლი
ჭუმბურიძე.
ფასილიტატორი: გიორგი ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი;
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

STEM მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მხარდამჭერი პროგრამები
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ლანჩი
მასწავლებელთა პანელური დისკუსია: როგორ გამოვიყენოთ CK-12-ის
ქართული რესურსები, ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის და მათემატიკის
კონსულტანტ-მასწავლებლები.
ფასილიტატორი: გიორგი ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი

შემაჯამებელი დისკუსია და კითხვა-პასუხი

ფასილიტატორი: გიორგი ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი

