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წინასიტყვაობა
ქუთაისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა პრობლემების ანალიზი 

და მართვის სტრატეგია მოამზადა DRIVE Democracy პროექტის მონაწილეთა 

სამუშაო ჯგუფმა.

პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მომსახურების 

ხარისხის გამოვლენისა და პრობლემის იდენტიფიცირების მიზნით, შემუშავდა 

კითხვარები და სამიზნე ჯგუფებში წინასწარი ონლაინ გამოკითხვა ჩატარდა, 

რომელშიც მონაწილეობდნენ მშობლები და ბაღის პერსონალი. 

ბაღების გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, ქუთაისის მერიის სამოქმედო 

სტრატეგიული გეგმისა და ბაგა-ბაღების სააგენტოს ძირითადი მიმართულებების 

საფუძველზე გაანალიზდა ქუთაისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

ზოგადი და დეტალური პრობლემები და პრიორიტეტები განისაზღვრა.

ჯგუფის მიერ შემუშავებული ქუთაისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულე-

ბათა პრობლემების ანალიზი და მართვის სტრატეგია სარეკომენდაციო 

ხასიათისაა. ჩვენი მთავარი მიზანი ბაგა-ბაღებში არსებული პრობლემების 

აღმოჩენა, შესაბამის ინსტანციებამდე მიტანა და თანამშრომლობის 

საფუძველზე მათი გადაჭრის გზების მოძიებაა. გვინდა, ახლებური ხედვის 

ფორმირების პროცესში მოქალაქეობრივი წვლილი შევიტანოთ. შევქმნათ 

დოკუმენტი, რომელიც წარმოაჩენს ბაღებში არსებული რეალობის აღწერას, 

პრობლემების იდენტიფიცირებას და მათი გადაწყვეტის ყველა  საჭირო გზას, 

მეთოდს, სასარგებლო რეკომენდაციას.

ვფიქრობთ, ამ კუთხით ჩვენი ცოდნა, გამოცდილება და მოქალაქეობრივი 

პოზიცია მისაღები იქნება ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის და გზამკვლევის 

შექმნის პროცესში ერთობლივი ძალისხმევით ბევრი საკითხის მოგვარებას 

შევძლებთ. ყოველივე ეს კიდევ ერთი ეფექტური გზაა ქალაქის განვითარებისა 

და გაძლიერების საქმეში. 

ვიმედოვნებთ, ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ბაგა-ბაღე ბის 

მართვის სააგენტოს აღნიშნული დოკუმენტი წაადგება სამუშაოს დაგეგმ ვაში, 

როგორც სახელმძღვანელო რჩევა, რეკომენდაცია. ქუთაისის სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებს კი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაში 

დაეხმარება. 
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შესავალი
„განათლება ყველა ბავშვის უკეთესი ცხოვრების გასაღები 

და ძლიერი საზოგადოების საფუძველია“.

(ანტონი ლეიკი, გაეროს ბავშვთა ფონდის  

აღმასრულებელი დირექტორი)

„ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლებისა და მეცნიერე-

ბის სისტემის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის 

ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და დეკლარირე ბულია, 

როგორც ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი“.

(საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  

ერთიანი სტრატეგია 2017-2021 წლები)

განათლება არის ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება1 და 

დანარჩენ უფლებათა რეალიზების საფუძველი2. ის არის მნიშვნელოვანი 

საზოგადოების ერთიანობის, ადამიანთა თვითრეალიზების, გენდერული 

თანასწორობის, სიღარიბის აღმოფხვრისა და მდგრადი განვითარებისთვის3. 

შესაბამისად, პოსტსაბჭოთა განათლების სისტემის გარდაქმნა და ახალი, 

დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული და საერთაშორისო მასშტაბით 

კონკურენტუნარიანი სისტემის შექმნა საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელი, 

სამართლებრივი და განვითარებული სახელმწიფოს მშენებლობის ერთ-ერთ 

მთავარი მიზანი და იარაღია. 

სკოლამდელი აღზრდა-განათლება ამ პროცესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი 

ნაწილია, რომელიც აღიარებულია, როგორც ბავშვთა უფლება - ადამიანის 

უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციისა (1948) და გაეროს ბავშვის უფლებათა 

კონვენციის მიერ. 1990 წელს მიღებული მსოფლიო დეკლარაცია „განათლება 

ყველასთვის“ (იგივე ჯომტიენის დეკლარაცია) აღნიშნავს, რომ სწავლა 

1 საქართველოს კონსტიტუცია 

2 განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021

3 Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable 
Development Goal4 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-
framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf 
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დაბადებიდან იწყება. მოგვიანებით მიღებული დაკარის სამოქმედო გეგმაც 

(2000) მოუწოდებს სახელმწიფოებს - ადრეული აღზრდისა და სკოლამდელი 

განათლების ხელმისაწვდომობისა და მისი ხარისხის გაუმჯობესებისკენ 4.

სკოლამდელი აღზრდა-განათლება ბავშვის ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი 

ეტაპია და მისი განვითარების საფუძველს წარმოადგენს. სწორედ ცხოვრების ამ 

ეტაპზე იწყება ადამიანის ტვინის განვითარება, რაც შემდგომში მის ფიზიკურ თუ 

მენტალურ ჯანმრთელობას, სწავლასა და პროფესიულ საქმიანობაში წარმატება-

წარუმატებლობას მნიშვნელოვნად განაპირობებს.5 მეტიც, ჩატარებული 

კვლევები და განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 

სკოლამდელი განათლების როლი ძალზე მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 

კონკრეტული ადამიანების, მთლიანად საზოგადოებისთვისაც: იქნება ეს 

განათლების, ჯანდაცვისა და სამართალდამცავი სისტემის შემცირებული 

ხარჯები თუ გაზრდილი საგადასახადო შემოსავლები. სწორედ ამიტომ, ბოლო 

ათწლეულების მანძილზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა მის მიმართ ყურადღება 

და ჩადებული ინვესტიციები მსოფლიო მასშტაბით.6 

ერთი მხრივ, განათლების, მათ შორის, სკოლამდელი განათლების მნიშვნე-

ლოვანი როლი საზოგადოების სწორად განვითარებაში, მეორე მხრივ, 

ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები, აღნიშნული გზამკვლევის პროექტის 

მთავარ საფუძვლად იქცა. განათლება დეკლარირებულია, როგორც ქვეყნის 

„განვითარების ქვაკუთხედი. მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი კი 

სკოლამდელი აღზრდა-განათლებაა. შესაბამისად, ეს პროექტი ეთანხმება ჩვენი 

ქვეყნის სტრატეგიულ მიზნებს და ხედვას და ხელს უწყობს 2030 წლისათვის 

დასახული მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას. 

4 UNESCO (2015). Investing against evidence: The global state of early childhood care and education

5 National Scientific Council on the Developing Child, Harvard University https://developingchild.
harvard.edu/science/national-scientific-council-on-the-developing-child/

6 Barnett, W. S. (2008). Why governments should invest in early education
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არსებული ვითარების ზოგადი 
მიმოხილვა და გამოწვევები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სისტემა ბოლო წლებში მნიშვ-

ნელოვან ცვლილებებს განიცდის. მიზანი - ისეთი სისტემის შექმნაა, რომე-

ლიც უზრუნველყოფს ადამიანური კაპიტალის მომზადებას თანამედროვე 

მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად და მათ ჩართულობას ქვეყნის 

განვითარების პროცესში. 

ჩვენ დღევანდელ მსოფლიოში აქტიურად მიმდინარე პროცესების ნაწილი 

ვართ, რომლის მთავარი მიზანი განათლების როლის ახლებურად დანახვა 

და მისი ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესებაა. 

განათლების ხელმისაწვდომობა, აღსაზრდელებისთვის უსაფრთხო და 

მიმზიდველი ინკლუზიური გარემოს შექმნა თანამედროვე საქართველოს 

სკოლამდელი განათლების მნიშვნელოვანი ამოცანაცაა.

2014 წელს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა ასოცირების 

შესახებ შეთანხმება, რომელიც, ბევრ სხვა პრიორიტეტულ საკითხთან 

ერთად, მიზნად ისახავს განათლების სისტემის მოდერნიზებას, ხარისხის 

გაუმჯობესებასა და განათლების ყველა საფეხურის, მათ შორის, სკოლამდელი 

განათლების რელევანტურობასა და ხელმისაწვდომობას. 

2015 წელს გაეროს წევრმა სახელმწიფოებმა მიიღეს 2030 წლის დღის წესრიგი 

მდგრადი განვითარებისათვის, რომელიც მდგრადი განვითარების 17 მიზანს 

მოიცავს. ერთ-ერთი, მიზანი - 4 გულისხმობს ინკლუზიური და თანასწორი 

ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფასა და უწყვეტი განათლების 

შესაძლებლობას. მეტიც, გაეროს მიერ მიღებული ეს დოკუმენტი საგანგებოდ 

მიუთითებს ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობას. 2015 

წელს ინჩიონში, კორეის რესპუბლიკაში გამართულ მსოფლიო განათლების 

ფორუმზე ასევე მიიღეს ინჩიონის დეკლარაცია და სამოქმედო ჩარჩო, რომელიც 

განათლებას აღიარებს, როგორც გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების 

(2030) მიღწევის მთავარ იარაღს და აღწერს იმ ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმაც 

მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარების მიზანი 4-ის მისაღწევად. 

ინჩიონის დეკლარაცია სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებას განიხილავს, 

როგორც ბავშვების ჯანმრთელობის, განვითარებისა და კეთილდღეობის 

საფუძველს, რადგან ამ დროს ვითარდება უნარები, რომლებიც მათ დაწყებითი 
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განათლებისთვის ამზადებს და სამომავლოდ ეხმარება კარიერულ წინსვლასა 

და პასუხისმგებლიან მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაში. განსაკუთრებით 

ეფექ ტურია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შედეგები მოწყვლადი 

ჯგუფების აღსაზრდელთა შემთხვევაში. დეკლარაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ 

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება ბავშვებში შეზღუდული შესაძლებლობების 

დროულად აღმოჩენის საშუალებას იძლევა, რაც ეხმარება მშობლებს, ჯანდაც-

ვის სფეროს წარმომადგენლებსა და პედაგოგებს, უკეთ დაგეგმონ პროგრამები 

თუ სამედიცინო ჩარევა, შეამცირონ განვითარების შეფერხების რისკები და 

შესაბამისად, თავიდან აიცილონ მათი მარგინალიზება. სწორედ ამიტომ, ინ-

ჩიო ნის დეკლარაცია მოუწოდებს სახელმწიფოებს, სხვადასხვა მნიშვნელოვან 

საკითხთან ერთად, უზრუნველყონ სულ მცირე, ერთწლიანი საყოველთაო უფასო 

და სავალდებულო სკოლამდელი განათლება (განსაკუთრებით, ხელმოკლე 

ბავშვებისა და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის); დანერგონ ინკლუზიური და 

ხელმისაწვდომი პროგრამები, სერვისები და ინფრასტრუქტურა. 

გაეროს 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის და ინჩიონის 

დეკლარაცია ასევე საგანგებოდ მიანიშნებს პედაგოგთა განსაკუთრებულ 

როლზე მდგრადი განვითარების მიზანი 4-ის შესრულებაში და მოუწოდებს 

სახელმწიფოებს, კვალიფიციური და მოტივირებული კადრების მოსაზიდად 

შეიმუშაონ სხვადასხვა სტრატეგია (მათ შორის, სკოლამდელ განათლებაში); 

გააუმჯობესონ მასწავლებელთა ტრენინგების ხარისხი და აღჭურვონ პედაგოგები 

პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო შესაძლებლობებით. ისეთი 

ტრენინგებით, რომლებიც მათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე ბავშვებთან მუშაობის უნარ-ჩვევებს განუვითარებს.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ინჩიონის დეკლარაცია მოუწოდებს 

სახელმწიფოებს, მხოლოდ გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება კი არა, 

მონაწილეობითი მმართველობაც უზრუნველყონ, რათა დაცული იყოს ყველა 

დაინტერესებული მხარის უფლება - ჩაერთოს ამ პროცესში. გადაწყვეტილების 

მიღების დემოკრატიზაცია ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა და აქედან 

გამომდინარე, დეკლარაცია მოუწოდებს სახელმწიფოებს, შექმნან და 

გააძლიერონ მასწავლებლებთან დიალოგის ინსტიტუციონალიზაციისათვის 

საჭირო მექანიზმები, რათა ისინი სრულად ჩაერთონ განათლების პოლიტიკის 

შემუშავებაში, დანერგვაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში.

2016 წელს მიიღეს საქართველოს კანონი „ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების შესახებ“, რომელიც აღიარებს საქართველოსა 
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და საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილ განათლების უფლებას 

და განმარტავს, რომ ქვეყანაში სკოლამდელი აღზრდა და განათლება არის 

საყოველთაო, თანაბრად ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური - „მიუხედავად 

ბავშვის ფიზიკური, შემეცნებითი, სენსორული, სოციალური, ემოციური, ლინ-

გვისტური, ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური, გენდერული თუ სხვა მახა სია-

თებლებისა.

ხარისხიანი განათლების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო იღებს ვალდე-

ბულებას, შეიმუშაოს აღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული სტანდარტი, 

მათი პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო ტრენინგ-მოდულები და 

ხელი შეუწყოს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს აღმზრდელ-პედაგოგთა 

გადამზადებაში. 

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონი ხაზს უსვამს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების 

სრული ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის აუცილებლობას და 

მონაწილეობითი მმართველობის ხელშეწყობის მიზნით, ქმნის გადაწყვე-

ტილებების მიღებისას დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გარკვეულ 

შესაძლებლობას.

საქართველოს კანონმდებლობის, ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებებისა 

და იმ გამოწვევათა გათვალისწინებით, რომელთა წინაშეც საქართველოს 

განათლების სისტემა ჯერ ისევ დგას, 2017 წელს საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ შეიმუშავა „განათლების 

და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021“. მისი მიზანი „ხელმისაწვ-

დომი და ხარისხიანი განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარებაა“, 

რისთვისაც განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია ერთ-ერთ 

სპეციფიკურ მიზნად ისახავს მაღალი ხარისხის სკოლამდელ განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობას და სასკოლო ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადებას. 

ამისათვის განსაზღვრულია შემდეგი სტრატეგიული ამოცანა: მაღალი ხარისხის, 

ინკლუზიური და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი განათლების სის-

ტემის ხელშეწყობა მეთოდოლოგიური მასალის შემუშავებითა და მიწო დე-

ბით, ტრენინგ-მოდულების შემუშავებითა და განხორციელებით, აღმზრ დელ-

პედაგოგთა სერტიფიცირებითა და პერსონალის გადამზადებით, ინკლუზიური 

განათლების პრინციპების დანერგვითა და სკოლამდელი განათლების 

სპეციალისტების მომზადებისთვის საბაკალავრო, სამაგისტრო და პროფესიული 

განათლების სისტემაში შესაბამისი მოდულის შექმნით. 
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გარდა ამისა, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი 

პრიორიტეტების დოკუმენტის თანახმად, თვითმმართველი ერთეულის 

სამოქმედო პრიორიტეტებს შორის მაღალი ხარისხის განათლების სერვისების 

მიწოდებაა. კერძოდ, აღნიშნული დოკუმენტი მიზნად ისახავს სკოლამდელი 

დაწესებულებების თანაბარ ხელმისაწვდომობას, ინკლუზიური სკოლამდელი 

აღზრდა-განათლების მიწოდებას და უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს 

შექმნას.

დაწყებული რეფორმებისა და გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად, ჯერ კიდევ 

არის გამოწვევები, რომლებიც საჭიროებს ყურადღებასა და რეაგირებას. 

გაერთიანებული ერების მდგრადი განვითარების მიზნებში ადრეული 

განათლების ხარისხზე მნიშვნელოვანი აქცენტებია. რესურსებით მდიდარი 

გარემო, სტანდარტებისა და კურიკულუმის თანმიმდევრული განხორციელება 

- განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ძირითადი საფუძველია.

საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხარისხის შესახებ გაეროს ბავშვთა 

ფონდის (UNICEF), ასევე, გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის 

(NAEC) მკვლევართა ჯგუფის 2018 წლის ერთობლივი კვლევის მასალების 

შედეგების მიხედვით, „სკოლამდელ დაწესებულებებს არ აქვთ შემუშავებული 

საბავშვო ბაღის პედაგოგიური ხედვა ან მიდგომა. მიუხედავად იმისა, რომ 

ზოგიერთი საბავშვო ბაღი ამა თუ იმ პედაგოგიურ სტრატეგიას იყენებს, 

იშვიათად აქვს სამეცნიერო თეორიის საფუძველზე ჩამოყალიბებული ხედვა 

და მისია. ის პრაქტიკოსები, რომლებიც აცხადებენ, რომ სტანდარტებს იყენებენ, 

მათ პრინციპებს სრულად არ იცნობენ. აღსაზრდელისთვის შესაბამისი 

მომსახურების მისაწოდებლად აუცილებელია ხარისხი, რაც მნიშვნელოვნადაა 

დამოკიდებული ბაღში მომუშავე ადამიანების კვალიფიკაციაზე. გაეროს 

ბავშვთა ფონდის (UNICEF), გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის 

(NAEC) მკვლევართა ჯგუფის 2018 წლის ერთობლივი კვლევის მასალებში 

საქართველოში სკოლამდელი განათლების ხარისხის შესახებ ნათქვამია, რომ 

ხშირად საბავშვო ბაღის ყველა თანამშრომელმა არ იცის ახალი სტანდარტების 

შესახებ (მაგალითად, სპეც. პედაგოგები, ფსიქოლოგები). მშობლები არ იცნობენ 

იმ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომლითაც სკოლამდელი დაწესებულებები 

მუშაობენ. 

სკოლამდელ დაწესებულებებში მომსახურე პერსონალის კვალიფიკაცია 

ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია. ის დაბალია და არასაკმარისი ბაღის მიერ 

სტანდარტებით განსაზღვრული ამოცანების განსახორციელებლად. როგორც 
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ირკვევა, ზოგიერთ აღმზრდელს არა აქვს შესაბამისი სპეციალიზებული ან 

უმაღლესი პედაგოგიური განათლება. აღმზრდელის თანაშემწეთა გარკვეული 

ნაწილი საშუალო განათლებითაა. ხშირად არ ჰყავთ მეთოდისტი, ან თუ 

ჰყავთ, მისი კვალიფიკაცია დაბალია. დაბალი ანაზღაურების გამო ბაღებში 

კვალიფიციური კადრის ნაკლებობაა. ანაზღაურება და კარიერული წინსვლის 

მწირი შესაძლებლობა მათ დეფიციტს განაპირობებს.

ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რამდენად საჭიროებენ ეს ადამიანები სწავლებას, 

პროფესიულ განვითარებას. გამოვლინდა, რომ ბაღის პერსონალის უმეტესობას 

სურს კვალიფიკაციის ამაღლება, თუმცა, დაბალი ხელფასიდან გამოდინარე, 

საკუთარი ხარჯებით ვერ ახერხებენ ტრენინგ-სემინარების გავლას. 

DRIVE Democracy-ის ქუთაისის სამუშაო ჯგუფის მიერ პროექტის ფარგლებში, 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მომსახურების ხარისხის გამოვლენის 

მიზნით, შემუშავდა სულ 3 სახის კითხვარი: 1) ბაგა-ბაღების მშობლების 

კითხვარი; 2) ბაგა-ბაღების სსსმ აღსაზრდელის მშობლის კითხვარი; 3) ბაგა-

ბაღებში მომუშავე პერსონალის კითხვარი. პრობლემის იდენტიფიცირების 

მიზნით, სამიზნე ჯგუფებში ჩატარდა წინასწარი ონლაინ-გამოკითხვა, რომელშიც 

მონაწილება მიიღეს ბაგა-ბაღების პერსონალმა და მშობლებმა.

როგორც ქუთაისის ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, მიუხედავად 

იმისა, რომ გაერთიანებამ არაერთხელ დაგეგმა პერსონალის გადამზადების 

სასწავლო ტრენინგი, ისინი არასისტემატურია და დროს არ შეესაბამება. 

უფრო მეტად ტარდება მაშინ, თუ სამინისტრო ან რომელიმე საერთაშორისო 

ორგანიზაცია ახალ სახელმძღვანელოს გამოსცემს. რამდენიმე წლის წინ, 

UNICEF-ის და განათლების სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით, მომზადდა 

სასკოლო მზაობის პროგრამა და აღმზრდელის სახელმძღვანელო გამოიცა. 

აღმზრდელთა ინფორმაციით, სახელმძღვანელოები უფასოდ არ გადაეცემათ 

და იძულებულნი არიან, შეიძინონ; 2020 წლის მაისში დაგეგმილი იყო ფასიანი 

ტრენინგები ბაგის ჯგუფის პედაგოგებისთვის, თუმცა პანდემიის გამო ეს 

პროცესი შეჩერდა.

გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ უმეტესად სასკოლო მზაობის ჯგუფების აღმზრ-

დელები მომზადდნენ. სხვა ასაკობრივი ჯგუფების აღმზრდელებისა და 

თანაშემწეებისთვის მსგავსი ტრენინგები იშვიათია. 

სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვისთვის 

პრობლემაა მწირი სასწავლო რესურსები და მასალები. ზოგიერთი აღმზრდელი 
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წლების მანძილზე საჭირო რესურსს საკუთარი სახსრებით ყიდულობს (მაგ: 

ფერადი ფურცლები, სახატავი რვეულები, ფანქრები, ფლომასტერები, საძერწი, 

მაკრატელი და ა.შ), თუმცა, არსებობს და დღემდე აქტუალურია მშობლების 

მიერ მასალების შესყიდვის ტრადიციაც.

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მომსახურების ხარისხის გამოვლენის 

მიზნით, პროექტის ფარგლებში ქუთაისის ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა სამიზნე 

ჯგუფების წინასწარმა ონლაინ-გამოკითხვამ აჩვენა, რომ სასწავლო-

სააღმზრდელო პროცესისთვის აუცილებელი მასალებისთვის (სახატავი 

რვეულები, ფანქრები, ფერადი ფურცლები, ფლომასტერები, ა.შ.) მშობლები 

აგროვებენ თანხას და ისე ყიდულობენ - 60,5%; ბაღი უზრუნველყოფილია 

ასეთი მასალებით და მშობლებს აღარ სჭირდებათ შესყიდვა - 18,4%; მშობელი 

ინდივიდუალურად ყიდულობს თავისი შვილისთვის - 18,4%.

ამჟამინდელ სამუშაო პირობებს ბაღში მომუშავე პერსონალი შემდეგნაირად 

აფასებს: ბაღს აქვს სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესისთვის საჭირო ყველა 

მასალა (სახატავი რვეულები, ფანქრები, ფერადი ფურცლები და ა.შ.) – 31,3%; 

რადგან ბაღს არა აქვს საკმარისი მასალები, თავისი ხელფასით ყიდულობს 

- 25%; მშობლები აგროვებენ თანხას და ისე ყიდულობენ - 18,8%; სასწავლო 

მასალების კუთხით ბაღს ძალიან უჭირს - 18,8%.

აღმზრდელები, მეთოდისტები განიცდიან დამხმარე სასწავლო მეთოდიკის, 

სახელმძღვანელოების ნაკლებობას, ზოგიერთ მათგანს მსგავს ლიტერატურაზე 

საერთოდ არ მიუწვდება ხელი. არაერთი სახელმძღვანელო მოძველდა 

შინაარსობრივად და მეთოდურადაც. ფეხს ვერ უწყობენ ახალ სტანდარტებს 

და სკოლამდელი აღზრდის თანამედროვე მეთოდებს.

მდგრადი განვითარების 4.2. მიზანი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ 2030 წლისთვის 

„ყველა გოგოსა და ბიჭს ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ხარისხიან ადრეულ 

განვითარებაზე, ზრუნვასა და სკოლამდელ განათლებაზე ისე, რომ მზად იყვნენ 

დაწყებითი განათლებისთვის“.

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების კანონის მიხედვით, საქართველოს 

მთავრობა ვალდებულია, ქვეყანაში უზრუნველყოს ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების საყოველთაო ხელმისაწვდომობა: სკოლამდელი აღზრდა და 

განათლება, მათ შორის, სასკოლო მზაობის პროგრამაც, უნდა იყოს ხარისხიანი, 

საყოველთაო და ხელმისაწვდომი ყველა ბავშვისთვის და ბავშვთა ინტერესების 

დაცვის პრინციპს ეფუძნებოდეს.
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აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი თვითმმართველობა ვალდებულია, 

სურვილის შემთხვევაში ბაღში ნებისმიერი აღსაზრდელი ჩარიცხოს, თუმცა 

ყველა მშობელი არ იცნობს მისი შვილის ამ მნიშვნელოვან უფლებას.

მოსახლეობის ნაწილი ჯერ კიდევ ნაკლებად, ან საერთოდ არ ფლობს 

ინფორმაციას იმ სერვისების შესახებ, რომელიც განათლების სკოლამდელ 

საფეხურზე მყოფ დაწესებულებებს აქვთ. ამ კუთხით განსაკუთრებით 

უნდა აღვნიშნოთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ბავშვები. 

ფაქტობრივად, ბაღების გაერთიანებაში არ არსებობს სრული ინფორმაცია და 

სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, ამ კატეგორიის რამდენი აღსაზრდელი 

ირიცხება ბაღში; რა ტიპის მომსახურება სჭირდებათ; რამდენია დარჩენილი 

სკოლამდელი დაწესებულების გარეშე.

ბაღში აღსაზრდელთა რეგისტრაციის პროცესი ინტერნეტით მიმდინარეობს, 

მაგრამ არსებობენ ოჯახები, რომლებიც ამ საშუალებას მოკლებულნი არიან; 

ვერ ფლობენ ტექნიკას, ან უბრალოდ, ჯერ კიდევ არა აქვთ ინფორმაცია მსგავსი 

ფორმით ბაღში ჩარიცხვაზე.

მნიშვნელოვანია, რომ ქუთაისის ბაღებში დღესდღეობით სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებიდან არცთუ ბევრი აღსაზრდელია. მაშინ, როცა სოციალური 

სააგენტოს მონაცემებით, ბავშვების რაოდენობა გაცილებით მეტია. ქუთაისის 

ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ მოწოდებული მონაცემებით, ქუთაისის ბაგა-

ბაღებში ამჟამად სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე 47 აღსაზრდელი 

ირიცხება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემების თანახმად, 

ქუთაისის მასშტაბით 2020 წელს სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებულია 1,226 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები 0-6 წლამდე ბავშვი და 641 

საარსებო შემწეობის მიმღები 0-6 წლამდე ბავშვი. 

ფაქტია, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების უმეტესობა ჯერ კიდევ 

ვერ სარგებლობს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა მომსახურებით. 

განსხვავება მეტად იგრძნობა, თუკი ამ მონაცემებს უზრუნველყოფილი 

ან საშუალო ფენის ოჯახების ბავშვების ბაღებში ჩარიცხვის რაოდენობას 

შევადარებთ. თვალსაჩინოა, რომ ეს მომსახურება მსგავსი ოჯახებისთვის უფრო 

ხელმისაწვდომია. აქაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბაღების გაერთიანებაში არ 

არსებობს სრული ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები, რამდენი ბავშვია 

დარჩენილი სკოლამდელი დაწესებულების გარეშე სოციალურად დაუცველი 

ოჯახებიდან. მათ არა აქვთ სტრატეგია, მიდგომა, გეგმა, რომელიც მსგავს 

ოჯახებთან წინასწარ მუშაობას ითვალისწინებს.
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საბოლოო ჯამში, ბაღის გარეშე უმეტესად რჩებიან განსაკუთრებული 

საჭიროებების მქონე ბავშვები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. 

საინტერესოა ისიც, რომ ზოგიერთ ბაღში არასაკმარისი ადგილის პრობლემაა. 

ზოგან პირიქით - აღსაზრდელთა ნაკლებობა იგრძნობა. სააგენტოს არა აქვს 

სრული განახლებადი მონაცემები ქუთაისში მცხოვრებ ბავშვთა რაოდენობაზე. 

ყოველწლიურად ეს მონაცემები შესაძლოა, სოფლიდან ჩამოსული ან მიგრანტი 

ბავშვების ხარჯზე შეიცვალოს.

სკოლამდელ დაწესებულებაში ჩარიცხვისას ზოგჯერ არათანაბარი დამოკიდე-

ბულებაა უზრუნველყოფილი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი აღსაზრდელების მიმართ. 

განათლების სფერო და სკოლამდელი განათლება გენდერული საკითხებისადმი 

განსაკუთრებით მგრძნობიარეა. შესაბამისად, პოლიტიკის დაგეგმვასა და 

განხორციელებისას გენდერული ასპექტების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია. 

გოგონები და ბიჭები ადრეული ასაკიდან ახდენენ გენდერულ იდენტიფიცირებას 

და მათივე სქესის ოჯახის წევრთა ან მეგობრების ქცევის მოდელირებას. 

ისინი გარესამყაროსთან ურთიერთობას სხვა ადამიანების მოქმედებებზე 

დაკვირვებით, შეუსაბამო ქცევის დასჯით და სასურველი ქცევის წახალისებით 

სწავლობენ. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, ბავშვის თვალით დანახული 

როლური მოდელები არ იყოს დისკრიმინაციული, უარყოფითი და სტერეოტიპული. 

ადრეული ასაკის ბავშვებს არ აწუხებთ განსხვავებულობა, ყველასთან თამაშობენ 

და მათი არჩევანი - ვისთან ითამაშონ, არ განისაზღვრება რაიმე ტიპის სტერეო-

ტიპული ხატებით. თუმცა, მათ შეხედულებებზე მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს გარემო, რომელშიც იზრდებიან. სკოლამდელი დაწესებულებები და 

აღმზრდელები კი ამ ყველაფერს თვალს ყურადღებით უნდა ადევნებდნენ. 

გენდერის თემატიკის აქტუალობაზე მიუთითებს მდგრადი განვითარების 

მიზნების ეროვნული დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც მნიშვნელოვანია 

აღსაზრდელების სქესის მიხედვით პროპორციული ოდენობა და მათი 

ფსიქო ლოგიური ჯანმრთელობის, სწავლისა და გენდერულ საკითხებთან 

მიმართებაში სწორად განვითარების ხელშეწყობა7. ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დოკუმენტში ასევე 

7 მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტი (2019წ) http://sdg.gov.ge/text-
page/34?fbclid=IwAR1QF7prvsO-znY8zlkBUwUOFS6NJkXAOM3EDnA3lEfzW_5hiCooDZ8xDwE
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ვკითხულობთ: „აღმზრდელ-პედაგოგი და აღმზრდელი ბავშვებს არ გამოარჩევენ 

გენდერული ნიშნით - ხელს უწყობენ გოგონებსა და ბიჭებს ყველა ტიპის 

საქ მიანობაში მონაწილეობის მისაღებად“. იგივე აზრია განვითარებული 

აღმ ზრ დელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დოკუმენტში: „აღმზრდელ-

პედაგოგი ბავშვებისა თუ უფროსების მიერ სხვადასხვა ნიშნის საფუძველზე 

(ფიზიკური, შემეცნებითი, სენსორული, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური, 

ეროვნული, რასობრივი, რელიგიური, გენდერული და სხვა) გამოვლენილ 

დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებასა თუ ქცევაზე სათანადოდ რეაგირებს და 

ხელს უწყობს სტერეოტიპული დამოკიდებულებების შეცვლასა და თანასწორობის 

ღირებულების ჩამოყალიბებას“.

მნიშვნელოვანია, სააღმზრდელო დაწესებულებაში არსებობდეს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ბაგა-ბაღში ინტეგრაციის ხელშემწყობი 

პოლიტიკა.

უნდა მოხდეს ბავშვის პირველადი შეფასება, სპეციალისტების შესაბამისი 

რეკომენდაცია და ისე ჩარიცხვა ბაგა-ბაღში. 

როცა მშობელი, ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობის გამო, მისი ბაღში მიყვა-

ნის გადაწყვეტილებას გვიან იღებს, შესაძლებელია, დაიშვას გამონაკლისი და 

ბაგა-ბაღის მართვის სააგენტოსთან შეთანხმებით, ჯგუფს ერთი აღსაზრდელი 

დაემატოს. ამ შეღავათის მიუხედავად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა მშობლებს ხშირად აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება ძალიან 

უჭირთ. სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვების მიყვანას თავს არიდებენ 

და მათ სახლში დატოვებას ამჯობინებენ, ან დღის ცენტრებში მიჰყავთ.

გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე აღსაზრდელების იდენტიფიცირების, მათი შეფასების, 

შესაბამისი სტრატეგიებით სწავლების სირთულეები.

დასაწყისში უნდა მოხდეს ბაგა-ბაღის გარემოსთან მიმართებაში შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვის საჭიროებების შეფასება, რაც, ფაქტობრივად, 

არ ხდება. რეალობაში ეს უფრო ზოგადი ხასიათისაა.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სასწავლო-სააღმზრდელო 

პროცესში ჩართვისთვის მნიშვნელოვანია ბაგა-ბაღმა გამოიჩინოს მოქნილობა 

და გამოიყენოს შესაბამისი სტრატეგიები. ბაღებს ამის გაკეთება უჭირთ, რადგან 

გამოცდილი და პროფესიონალი კადრები არა ჰყავთ.
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ბაღებს ან საერთოდ არა აქვთ, ან - არასრულყოფილად, სსსმ აღსაზრდელის 

ინდივიდუალური განვითარების გეგმა.

ინდივიდუალური განვითარების გეგმაში გაწერილი და უკვე მიღწეული მიზნების 

გადამოწმება მულტიდისციპლინური გუნდის საერთო შეხვედრაზე უნდა მოხდეს, 

სადაც თითოეულმა სპეციალისტმა უნდა წარადგინოს მის მიერ მიღწეული 

შედეგები; დაიგეგმოს შემდგომი მუშაობის მიზნები, რაც არაპროფესიონალი 

კადრებისა და სათანადო ცოდნის ნაკლებობის გამო არ ხდება. ნაკლებად 

იგეგმება შშმ ბავშვებისა და მათი მშობლების მხარდამჭერი აქტივობები; 

აღმზრდელები და თანაშემწეები, რომელნიც შშმ ბავშვთან ურთიერთობენ, 

შესაბამისი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით არ გამოირჩევიან.

განათლების სფერო და სკოლამდელი განათლება გენდერული საკითხებისადმი 

განსაკუთრებით მგრძნობიარეა. შესაბამისად, პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

განხორციელებისას მნიშვნელოვანია გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. 

გოგონები და ბიჭები ადრეული ასაკიდან ახდენენ გენდერულ იდენტიფიცირებას 

და მათივე სქესის ოჯახის წევრთა ან მეგობართა ქცევის მოდელირებას. ისინი 

გარე სამყაროსთან დაკავშირების გზებს სხვა ადამიანების მოქმედებებზე 

დაკვირვებით, შეუსაბამო ქცევის დასჯით და სასურველი ქცევის წახალისებით 

სწავლობენ. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, ბავშვის თვალით დანახული 

როლური მოდელები არ იყოს დისკრიმინაციული, უარყოფითი და სტერეოტიპული. 

ადრეული ასაკის ბავშვები, რომელთაც განსხვავებულობა არ აწუხებთ, 

ყველასთან თამაშობენ. მათ არჩევანს არ განსაზღვრავს რაიმე ტიპის 

სტერეოტიპული ხატები, თუმცა, მათ შეხედულებებზე მნიშვნელოვანი გავლენა 

შეუძლია გარემოს, რომელშიც იზრდებიან. სკოლამდელი დაწესებულებები 

და აღმზრდელები ყურადღებით უნდა ადევნებდნენ თვალს ამ ყველაფერს.

გენდერის თემატიკა, ასევე, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დოკუმენტში აისახა, სადაც 

ვკითხულობთ: „აღმზრდელ-პედაგოგი და აღმზრდელი ბავშვებს არ გამოარჩევენ 

გენდერული ნიშნით - ხელს უწყობენ გოგონებსა და ბიჭებს ყველა ტიპის 

საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად“. იგივე აზრია განვითარებული 

აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დოკუმენტში, „აღმზრდელ-

პედაგოგი ბავშვებისა თუ უფროსების მიერ სხვადასხვა ნიშნის საფუძველზე 

(ფიზიკური, შემეცნებითი, სენსორული, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური, 

ეროვნული, რასობრივი, რელიგიური, გენდერული და სხვა) გამოვლენილ 

დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებასა თუ ქცევაზე სათანადოდ რეაგირებს და 
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ხელს უწყობს სტერეოტიპული დამოკიდებულებების შეცვლას და თანასწორობის 

ჩამოყალიბებას“.

ბაღებს, ფაქტობრივად, ძალიან ცოტა ინკლუზიური განათლების პროფესიონალი 

კადრი ჰყავს: სპეციალური მასწავლებელი, ფსიქოლოგი ან საჭიროების 

შემთხვევაში, მეტყველების თერაპევტი. ძირითადად, ფსიქოლოგები, რომელთა 

კომპეტენცია და გამოცდილება მწირია. რაც, რა თქმა უნდა, ბაღებში ინკლუზიური 

განათლების დანერგვის ერთ-ერთი სერიოზული ხელისშემშლელია.

გაერთიანებას არა აქვს ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების პერიო-

დული გადამზადების გაწერილი გეგმა.

საჭიროების შემთხვევაში, განვითარების ინდივიდუალური გეგმა შშმ ბავშვს 

ბაღში თავისუფალი დასწრების საშუალებას აძლევს, მაგრამ მშობლებს 

სრულყოფილი ინფორმაცია არც ამის შესახებ აქვთ. 

ზოგადად, მშობლის ნაკლები ინფორმირებულობა და ჩართულობა ხელს 

უშლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სააღმზრდელო პროცესში 

ინტეგრირებას.

არსებულმა კვლევამ და დოკუმენტაციის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ პრობლემებია 

ასევე ქუთაისის ბაგა-ბაღების ადამიანური რესურსის მართვის პოლიტიკის, 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში ჩართულობის, ბაგა-ბაღების 

საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით. 

გაეროს ბავშვთა ფონდისა (UNICEF) და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული 

ცენტრის (NAEC) მიერ ჩატარებულმა ერთობლივმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ 

მუნიციპალიტეტების 40%-ს არ აქვს შემუშავებული ადამიანური რესურსების 

მართვის პოლიტიკა. საქართველოს სკოლამდელი განათლების სექტორში 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება მოტივირებული და კვალიფიციური 

პერსონალის მოზიდვა და მათი შენარჩუნება. კვლევის თანახმად, სკოლამდელი 

დაწესებულებების უმეტესობას, 83%-ს, არ შეუძლია თავად შეარჩიოს და 

დაიქირაოს პერსონალი, რადგან ეს მუნიციპალიტეტების კომპეტენციაა8.

ზემოთ აღნიშნულ კვლევასთან ერთად არსებულ გამოწვევებზე მიუთითებს 

თავად ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის მოქმედი სტრატეგიაც. არსებული 

დოკუმენტის ანალიზის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი გამოწვევები: 

8 გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) (2018). საქართველოს სკოლამდელი განათლების ხარისხის 
კვლევა: მოკლე მიმოხილვა.
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გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრალიზებული პროცესი და სკოლამ-
დელ დაწესებულებათა პერსონალის შეზღუდული უფლებამოსილება 
შიდა ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით. აღნიშნული გამოწვევის 
ერთ-ერთი თვალსაჩინო გამოხატულებაა ის, რომ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 
არსებულ ბაგა-ბაღებში თანამდებობაზე თანამშრომლის მიღების, დათხოვნის, 
წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ 
გადაწყვეტილების უფლებამოსილება კონცენტრირებულია ქუთაისის ბაგა-
ბაღების გაერთიანების დირექტორთან. ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის 
სტრატეგიის თანახმად, რომელიც წარმართავს ბაგა-ბაღების საქმიანობას, 
თავად სკოლამდელი დაწესებულების უფროსების როლი მთელ ამ პროცესში 
შემოიფარგლება თანამშრომლებისათვის დისციპლინური წესების გაცნობითა 
და მათი დარღვევის შემთხვევაში, ბაგა-ბაღების გაერთიანების დირექტორის 
საქმის კურსში ჩაყენებით, რომელიც, თავის მხრივ, იღებს თანამშრომლის 
დათხოვნის შესახებ გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, მინიმალურია პერ სო-
ნალის, მათ შორის, სკოლამდელ დაწესებულებათა ხელმძღვანელების როლი 
იმ დოკუმენტის შემუშავებაში, რომელიც წარმართავს მათ ყოველდღიურ 
საქ მიანობას. ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის სტრატეგიაში ვკითხულობთ: 
„დაწესებულების ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია „ააიპ ქ. ქუთაისის ბაგა-
ბაღების გაერთიანების“ მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ფილიალის 
შინაგანაწესის შესრულებაზე“. რაც შეეხება სკოლამდელ დაწესებულებებში 
მიმდინარე პროცესებს, მაგალითად, სკოლამდელი დაწესებულების უფროსის 
ვალდებულებაა შეიმუშაოს სტრატეგიული საქმიანობის გეგმა ამავე დაწე-
სებულების მეთოდისტთან ერთად, მაგრამ ამ პროცესს მიღმა რჩებიან სამე-
დიცინო პერსონალის ხელმძღვანელი თუ სამეურნეო ნაწილის გამგე, მათი და 
მათდამი დაქვემდებარებული თანამშრომლების მოსაზრება თუ საჭიროება. 
ამ კუთხით არსებულ გამოწვევაზე მიუთითებს DRIVE Democracy-ის ქუთაისის 
ჯგუფის მიერ ჩატარებული მცირე კვლევა, რომლის თანახმადაც გამოკითხულ 
აღმზრდელთა 37,5% მიიჩნევს, რომ „დირექტივები მოდის ზემოდან“. მსგავსი 
პრაქტიკა გამოწვევაა შემდეგი მიზეზების გამო: 

1. ვერ ახალისებს სკოლამდელი დაწესებულების ინსტიტუციური ავტო ნომიის 
განვითარებას და გარკვეულწილად, ზღუდავს პერსონალის უფლე ბა-
მოსილებას - მიიღონ გადაწყვეტილებები, ან აქტიურად ჩაერთონ შიდა ორ-
განიზაციულ თუ პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხე-
ბის გადაწყვეტაში. ეს, თავის მხრივ, მიგვანიშნებს უფლებამოსილების და 
თუნდაც, ვალდებულების დისბალანსზე სკოლამდელ დაწესებულებებსა 
და ზემდგომ სტრუქტურებს შორის. ყოველივე ეს აფერხებს დემოკრატიული 
მმართველობის პრინციპებისა და ზოგადად, დემოკრატიული კულტურის 
ჩამოყალიბებას. 
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2. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებისა და მათი საქმიანო-

ბისათვის მსგავსი პრაქტიკა არაეფექტურია, რადგან (ა)სკოლამდელი 

და წე სებულებების ხელმძღვანელებმა თავიანთი გამოცდილებიდან 

და საქმია ნობიდან გამომდინარე, უკეთ იციან დაწესებულების ყოველ-

დღიური რეალობა, მათი საჭიროებები და აქედან გამომდინარე, უკეთ 

შეუძლიათ შეაფასონ, რამდენად აკმაყოფილებს კანდიდატი მოთხოვნებს 

და რამდენად ეფექტურად დაეხმარება დაწესებულებას მომავალი 

თანამშრომელი საქმიანობაში. (ბ) მსოფლიო პრაქტიკა და ათწლეულების 

მანძილზე დაგროვილი მონაცემები გვიჩვენებს, რომ პროცესებში 

პერსონალის მეტი ჩართულობა, გარდა იმისა, რომ უზრუნველყოფს მიღე-

ბული გადაწყვეტილებების ხარისხს, აუმჯობესებს მათი საქმიანობის 

ხარისხსაც და საკუთარი საქმისადმი დამოკიდებულებას. 

3. მსგავსი პრაქტიკა განათლების სფეროში სხვადასხვა სექტორს შორის 

უთანასწორობას ქმნის. მაშინ, როდესაც ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებები და უმაღლესი სასწავლებლები ინარჩუნებენ გარ-

კვეულ ავტონომიას პერსონალის მიღება/დათხოვნასთან თუ შიდა-

ორ განიზაციული საქმიანობის რეგულირებასთან დაკავშირებით, 

სკო ლამდელი განათლების დაწესებულებების პერსონალი და მათი ხელ-

მძღვანელები თავიანთი შეზღუდული უფლებამოსილებით არათა ნაბარ 

მდგომარეობაში არიან. შრომის საერთაშორისო ორგანი ზაციამ (ILO) 2014 

წელს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სკოლამდელი განა თლების სექტორში 

დასაქმებული პერსონალის სტატუსი და სამუშაო პირობები ხშირად 

ჩამოუვარდება განათლების სხვა სექტორებში დასაქმებული პერსონალის 

სტატუსსა და სამუშაო პირობებს და მოუწოდა სახელმწიფოებს, მიიღონ 

ზომები ამ უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად9.

4. მსგავსი ცენტრალიზებული მმართველობის სტრატეგია და პრაქტიკა 

ეწინააღმდეგება 2018 წელს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მიერ დამტკიცებული სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის 

პროფესიულ სტანდარტს, რომლის თანახმადაც, პერსონალის ( და არა 

ბაგა-ბაღების გაერთიანების) ფუნქციებს მიეკუთვნება სკოლამდელი 

დაწესებულებების სტრატეგიული მართვა, საკადრო ცვლილებები თუ 

პერსონალის სამსახურებრივი მოვალეობების დადგენა.

9 International Labour Organization (ILO) (2014). ILO Policy Guidelines on the Promotion of Decent 
Work for Early Chidlhood Education Personnel. 
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სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომლების მიღების / დათხოვნის 
წესის ბუნდოვანება - ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის სტრატეგიის ერთ-

ერთ სუსტ მხარედ რჩება სკოლამდელ დაწესებულებებში პერსონალის 

მიღებისა და დათხოვნის მკაფიოდ გაწერილი და დადგენილი წესებისა 

და პროცედურების და/ან საზოგადოებისთვის მათი ხელმისაწვდომობის 

ნაკლებობა. დოკუმენტი, რომელიც წარმართავს ქუთაისში სკოლამდელი 

დაწესებულებების ფუნქციონირებას, არაფერს ამბობს იმასთან დაკავშირებით, 

რა წესით ხდება პერსონალის შერჩევა და რა საფეხურებს მოიცავს ეს პროცესი. 

იგივე შეგვიძლია ვთქვათ პერსონალის დათხოვნის წესთან დაკავშირებით. 

მეტიც, ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის სტრატეგიაში ვკითხულობთ, რომ 

თანამშრომლის მხრიდან დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში, ბაგა-

ბაღების გაერთიანების დირექტორს „შეუძლია გაათავისუფლოს თანამშრომელი 

სამსახურიდან დამატებითი გაფრთხილების გარეშე.“ ეს კი აჩენს შეკითხვებს - 

კონკრეტულად, რა ტიპის დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში გამოიყენება 

ამ ტიპის რადიკალური ზომა? გათვალისწინებულია ე.წ. პროპორციულობის 

პრინციპი? რამდენად არის უზრუნველყოფილი ასეთ დროს თანამშრომლის 

უფლება, ფლობდეს გადაწყვეტილების მიზეზების შესახებ ინფორმაციას და 

ა.შ. მსგავსი მკაფიო წესების ნაკლებობა ხელს უშლის ბაგა-ბაღების ეფექტურ 

საქმიანობას და, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, სათუოს ხდის პროცესის 

გამჭვირვალობას. განსაკუთრებით, იმ პირობებში, როდესაც თანამშრომლის 

მიღებისა და დათხოვნის უფლებამოსილება კონცენტრირებულია ერთი პირის - 

ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ხელში. მეორე მხრივ, 

ასეთი წესებისა და პროცედურების არსებობის შემთხვევაშიც კი, ის ფაქტი, 

რომ ბაგა-ბაღების სტრატეგიაში მათზე არაფერია ნათქვამი, გამჭვირვალობის 

ნაკლებობის განცდას ქმნის და კითხვის ნიშნებს აჩენს საზოგადოებაში. 

თანამშრომლის სოციალიზაციის წესების ნაკლებობა - გამოწვევად რჩება 

ასევე თანამშრომლის სოციალიზაციის, ახლად დანიშნული თანამშრომლის 

ახალ სამუშაო გარემოსთან ადაპტაციისათვის საჭირო პროცედურის ნაკლებობა 

ან/და საზოგადოებისთვის მის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 

ბაგა-ბაღების მართვის სტრატეგიაში არაფერია ნათქვამი იმასთან დაკავშირებით, 

რა ზომებს უნდა მიმართოს ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ ან თავად 

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებამ იმისთვის, რომ ახლად მიღებული 

თანამშრომელი იქცეს გუნდის სრულუფლებიან წევრად? ვის ეკუთვნის მსგავსი 

ზომების მიღებისა და დანერგვის უფლებამოსილება? 
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ახალ ორგანიზაციაში მისვლა ყოველთვის დაკავშირებულია ემოციებთან. 

გარდა ამისა, ახლად დანიშნული თანამშრომლისთვის სკოლამდელი 

დაწესებულების გარემო, ფორმალური თუ არაფორმალური წესები და ზოგადად, 

მისი ორგანიზაციული კულტურა უცნობია. ამას ემატება სირთულეები, თუკი 

თანამშრომელი ახალბედაა და არ აქვს პროფესიული გამოცდილება. ყოველივე 

ამან, შესაძლოა, ნეგატიური გავლენა მოახდინოს თავად თანამშრომელზე, მის 

ჯანმრთელობასა და პროდუქტიულობაზე, ასევე, გუნდის იმ წევრებზე, რომლის 

ნაწილიც ეს ადამიანი ხდება და შესაბამისად, აღსაზრდელებზეც. 

მსგავსი გართულებების თავიდან ასაცილებლად შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციამ (ILO) რეკომენდაცია გასცა სკოლამდელი განათლების დაწესე-

ბულებებში ახლად დანიშნული თანამშრომლების სოციალიზაციისათვის სა-

ჭირო პროცედურის შემუშავებისა და დანერგვის შესახებ.10 თუმცა ბუნდოვანია, 

როგორია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ქუთაისის ბაგა-ბაღების 

გაერთიანებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების დამოკიდებულება.

სკოლამდელი დაწესებულების პერსონალთან და სხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან სოციალური დიალოგის მექანიზმების ნაკლებობა - ერთ-ერთ 

მთავარ გამოწვევად რჩება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების 

პერსონალთან და დაინტერესებულ მხარეებთან (მშობლები, სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენლები და სხვ.) სოციალური დიალოგისა და 

შესა ბამისად, მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად საჭირო მექანიზმების 

ნაკლებობა. „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესა-

ხებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულია სკოლამდელ დაწესე-

ბულებებში საკონსულტაციო საბჭოების შექმნა, რომელთა ფუნქციებსაც 

განეკუთვნება დაწესებულების ხელმძღვანელისა და ქუთაისის ბაგა-ბაღების 

გაერთიანებისთვის რეკომენდაციების წარდგენა. გვინდა აღვნიშნოთ, რომ 

საკონსულტაციო საბჭოების არსებობა ნიშნავს სოციალური დიალოგის 

ერთი კონკრეტული მექანიზმის ინსტიტუციონალიზაციას, რაც უდავოდ წინ 

გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ არსებობს შეკითხვებიც. კონსულტაციები, 

როგორც სოციალური დიალოგის მექანიზმი, თავის თავშივე ატარებს რისკს, 

რომ შესაძლოა, ვერ გამოიღოს სასურველი შედეგი. ამ პროცესში ბევრი 

რამ დამოკიდებულია ზოგადად დემოკრატიულ კულტურაზე, ჩართული 

მხარეების მზაობაზე - გაუზიარონ ერთმანეთს საკუთარი მოსაზრებები და, რაც 

მთავარია, გაითვალისწინონ ეს ყველაფერი გადაწყვეტილებების მიღებისას. 

10 International Labour Organization (ILO) (2014). ILO Policy Guidelines on the Promotion of Decent 
Work for Early Chidlhood Education Personnel.
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შესაბამისად, ჩნდება შეკითხვები: რამდენად იყენებენ საკონსულტაციო 

საბჭოს წევრები თავიანთ უფლებამოსილებას იმისთვის, რომ სკოლამდელი 

დაწესებულების ადმინისტრაციას და ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანებას 

მიაწვდინონ საკუთარი ხმა და მოსაზრებები რეკომენდაციების სახით? 

რამდენად მზად არიან, ან რამდენად ახერხებენ ორივე დონის ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლები ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებას? სხვა რა 

ხელისშემშლელი ფაქტორები არსებობს ამ პროცესში? განვითარებული 

სახელმ წიფოების პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ამ შეკითხვებზე პასუხი შესაბამის 

შეფასების მექანიზმებს შეუძლია. თუმცა, ჩვენთან მსგავსი მექანიზმების 

შესახებ არაფერია ცნობილი და არც ბაგა-ბაღების მართვის სტრატეგია ამახ-

ვილებს ამაზე ყურადღებას. არაფერია ნათქვამი სოციალური დიალოგის სხვა 

მექანიზმებზეც, რომლებიც უზრუნველყოფენ სკოლამდელი დაწესებულების 

პერ სონალისა და დაინტერესებული მხარეების უფრო მასშტაბურ ჩართულობას 

სკოლამდელი განათლების პოლიტიკის შემუშავებასა და იმპლემენტაციაში თუ 

სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხების გადაჭრაში. ამაზე მიუთითებს 

ასევე DRIVE Democracy-ის ქუთაისის ჯგუფის მიერ ჩატარებული მცირე კვლევა, 

რომლის თანახმადაც, გამოკითხული სკოლამდელი დაწესებულებების 

პერსონალის, კერძოდ, აღმზრდელების 37,5% მიიჩნევს, რომ დირექტივები 

მხოლოდ „ზემოდან“ მოდის, 43,8%-ს სურს, პროფესიულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში ჩაერთოს. სოციალური 

დიალოგის უზრუნველსაყოფად საჭირო მექანიზმების არარსებობა, თავის 

მხრივ, ართმევს პერსონალსა და საზოგადოების დაინტერესებულ წევრებს 

შესაძლებლობას, გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება იმ საკითხებზე, რაც მათ, 

მათ შვილებსა და საქმიანობას ეხება. ეს კი აბრკოლებს დემოკრატიული 

მმართველობისა და დემოკრატიული კულტურის ჩამოყალიბებას. ასევე, 

ხელს უშლის გადაწყვეტილებების მიმღებთ, დაადგინონ სფეროში ჩართული 

ადამიანების რეალური საჭიროება, მოისმინონ მათი მოსაზრებები და 

გააზრებული გადაწყვეტილებები მიიღონ. 

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების საკითხზე მუშაობისას 

გამოვლინდა არსებული პრობლემები გამჭვირვალობისა და საზოგადოებასთან 

ეფექტიანი კომუნიკაციის კუთხით. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ სკოლამდელი 

განათლების ცალკეულ დაწესებულებებს კი არა, ქუთაისის ბაგა-ბაღების 

გაერთიანებას, მუნიციპალიტეტის დონეზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ 

და მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ერთეულს, არა აქვს ოფიციალური ვებ-

გვერდი, სადაც დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება 

მთელი რიგი ინფორმაცია: ვინ ხელმძღვანელობს ქუთაისის ბაგა-ბაღების 
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გაერთიანებას და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებს და როგორია 

მათი კვალიფიკაცია და სამუშაო გამოცდილება; როგორია გაერთიანებასა 

და სკოლამდელ დაწესებულებებში პერსონალის კვალიფიკაცია და სამუშაო 

გამოცდილება; რამდენი საჯარო სკოლამდელი დაწესებულება ფუნქციონირებს 

ამჟამად ქალაქში და სად მდებარეობენ ისინი; რამდენი აღსაზრდელია 

სკოლამდელ დაწესებულებებში და როგორია მათი დემოგრაფიული მონაცემები 

(რამდენი გოგონაა, ბიჭია, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე, სოციალურად დაუცველი თუ სხვა ტიპის სოციალური შემწეობის 

მიმღები აღსაზრდელია ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლამდელ 

დაწესებულებებში და ა.შ.), რა სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროგრა-

მებს სთავაზობს ქუთაისის სკოლამდელი დაწესებულებები აღსაზრდელებს, 

რა ღონისძიებები იმართება, როგორია მათი განრიგი და სხვ. რაც კიდევ 

უფრო მნიშვნელოვანია, გამოწვევად რჩება სკოლამდელი განათლების 

დაწესებულებების საქმიანობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 

დოკუმენტების ხელმისაწვდომობაც. ეს შეეხება დადგენილებებს, წესდებას, 

შინაგანაწესს, სტრატეგიული განვითარების გეგმას, სამოქმედო გეგმას, გაწეული 

საქმიანობისა თუ მონიტორინგის შედეგების შესახებ ანგარიშს. აღნიშნული 

მასალების მოპოვება რთულია საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისთვის 

დადგენილი პროცედურების გავლის შემთხვევაშიც. საერთო ჯამში, ეს ყველაფერი 

ქმნის ვაკუუმს ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანებისა და სკოლამდელი 

დაწესებულებების ირგვლივ, რაც, თავის მხრივ, ეწინააღმდეგება „ადრეული 

და სკო ლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონს, 

რომლის თანახმადაც, მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილებებს განეკუთვ ნება 

„სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების სრული 

ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა“ და „საზო-

გადოებასთან ეფექტიანი ურთიერთობის უზრუნველყოფა“. 

ასევე მნიშვნელოვანია ქუთაისის ბაგა-ბაღებში შექმნილი მდგომარეობა 

COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში. იმ დროს, როდესაც ქვეყანამ 

მეტ-ნაკლები წარმატებით შეძლო, არ შეფერხებულიყო კომუნიკაცია და 

სწავლის პროცესი, როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 

ასევე, უმაღლეს სასწავლებლებში, სამწუხაროდ, არ არსებობს ინფორმაცია, 

თვითიზოლაციის პირობებში როგორ, რა მეთოდებით ახერხებდა ქუთაისის 

ბაგა-ბაღების გაერთიანება აღსაზრდელებთან და მათ მშობლებთან/კანონიერ 

წარმომადგენლებთან ეფექტიან კომუნიკაციას. ისეთი სერვისების მიწოდებას, 

რომელიც დაეხმარებოდა სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესთან 

კავშირსა და შექმნილი სიტუაციით გამოწვეული ფსიქოლოგიური წნეხის 
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შემსუბუქებაში. ბუნდოვანია, როგორია მუნიციპალიტეტის ხედვა კრიზისულ 

ვითარებაში; როგორია მათი სამოქმედო გეგმა მსოფლიოში არსებულ რთულ 

სიტუაციაში. ბაგა-ბაღების მართვის სტრატეგიაში არაფერია ნათქვამი ამასთან 

დაკავშირებით, რაც სათუოს ხდის ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის ეფექ-

ტიანობას. განსაკუთრებით, იმის გათვალისწინებით, რომ დღესდღეობით ბევრი 

ქვეყანა ეძებს ალტერნატიულ გზებს, რათა თანამედროვე ტექნოლოგიური 

მიღწევების დახმარებით შეუქმნან აღსაზრდელებს სააღმზრდელო-საგანმა-

ნა თლებლო პროცესში ამა თუ იმ ფორმით ჩართულობის შესაძლებლობა. 

ზემოთ განხილული გამოწვევების საფუძველზე გამოიყო ოთხი ძირითადი 

პრიო რი ტეტული მიმართულება:

1. სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება.

2. ადრეული და სკოლამდელი განათლების საყოველთაო ხელმისაწვდომობა.

3. ინკლუზიური სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა.

4. ეფექტიანი და დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული მართვის 

სისტემის ჩამოყალიბება

გზამკვლევის მთავარი მიდგომები და 
პრინციპები

თანაბარი ხელმისაწვდომობა - სკოლამდელი განათლების თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა ყველა ასაკის აღსაზრდელისთვის, მათი ფიზიკური, 

შემეცნებითი, სენსორული, სოციალური, ეთნიკური, გენდერული თუ სხვა 

მახასიათებლების მიუხედავად.

სოციალური სამართლიანობა - მუნიციპალიტეტის მხრიდან იმ მოწყვლადი 

ჯგუფების მხარდაჭერა, ვისაც ეს განსაკუთრებულად სჭირდება. 

ინსტიტუციური ავტონომიურობა - სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების 

შიდაორგანიზაციული საკითხების გადაჭრაში უფლებამოსილი პირების აქტიური 

ჩართულობა. 

მონაწილეობითი დემოკრატია - სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის 

და სხვა დაინტერესებული მხარეების (მშობლები, სამოქალაქო საზოგადოების 
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წარმომადგნელები და სხვ.) სკოლამდელი განათლების პოლიტიკის შემუშავების, 

იმპლემენტაციისა თუ მონიტორინგის პროცესში ჩართულობა.

გამჭვირვალობა და საჯაროობა - საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია; 

ყველა დაინტერესებული პირისთვის ქუთაისის ბაგა-ბაღების საქმიანობასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 

ეფექტიანობა - სკოლამდელი დაწესებულებებისთვის ადგილობრივ საჭიროე-

ბებზე მორგებული გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეწყობა.

ეტაპობრიობა და თანმიმდევრულობა - დემოკრატიული მმართველობის 

პრაქტიკის ეტაპობრივი და თანმიმდევრული დამკვიდრება.

პრიორიტეტული ამოცანები და 
რეკომენდაციები

პრიორიტეტული ამოცანა 1: სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება

აღნიშნული პრიორიტეტული ამოცანა გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც აუცილებელია: 

ბაღის პერსონალის მაღალი კვალიფიკაცია, გამართული სასწავლო კურიკულუმი 

და რესურსებით უზრუნველყოფა. 

ამოცანა 1.1. პერსონალის კვალიფიკაცია 

რეკომენდაცია 1.1.1. პერსონალის პროფესიული განვითარების 

შესაბამისი ღონისძიებების გატარება: პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების და კარიერული წინსვლის სქემის შექმნა. ამ მიზნით 

ბიუჯეტში შესაბამისი თანხების გამოყოფა

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სტანდარტების პრაქტიკაში 

დასანერგად მნიშვნელოვანია, გაერთიანებამ იზრუნოს თავისი კადრების 

პროფესიულ განვითარებაზე. ბაღებში მომუშავე პერსონალისთვის უპირვე-
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ლესია შესაბამისი განათლება, კვალიფიკაცია და შემდგომი განვითარების 

მოტივაცია. მუშაობის პროცესში პერსონალი ვალდებულია, იცოდეს ბავშვის 

განვითარების ასაკობრივი თავისებურებები და ბავშვთა უფლებების კონვენციას 

ეყრდნობოდეს. შესაბამისად, უნდა იცნობდეს მათ. აუცილებელია, აღმზრდე-

ლებს წარმოდგენა ჰქონდეთ ქცევის პოზიტიური მართვის სტრატეგიებზე. ამ 

უნარების ასათვისებლად საჭიროა გარკვეული ცოდნის მიღება და პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 

რეკომენდებულია, ამ მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუ -

ჯეტში პერიოდულად გამოიყოს თანხები ბაგა-ბაღების პერსონალის გადა-

მზადებისთვის. 

რეკომენდებულია, ბაღების გაერთიანებას ჰქონდეს საკუთარი პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმა, სადაც, მათი საჭიროებების შესწავლის 

შემდეგ პრიორიტეტულ სატრენინგო თემებს განსაზღვრავს. 

რეკომენდებულია, მოკლე და გრძელვადიანი სასწავლო ტრენინგების დაგეგმვა, 

რომლებიც როგორც უფროსი, ასევე ბაგის ჯგუფების აღმზრდელებისა და 

თანაშემწეებისთვის ჩატარდება.

რეკომენდებულია, გაერთიანებამ გაწეროს მეთოდისტების კვალიფიკაციის 

ამაღლებისთვის საჭირო ღონისძიებებიც. 

რეკომენდებულია, ქუთაისის ააიპ ბაგა-ბაღის გაერთიანების ყველა ფილიალის 

პერსონალმა ახალი სტრატეგიის შემუშავების შემდეგ გაიაროს შიდა ტრენინგი 

ბაგა-ბაღის მართვის ახალი, 2020-2025 წლების სტრატეგიის შესახებ. ტრენინგის 

მიზანი პერსონალისთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავება უნდა იყოს.

რეკომენდებულია, საკუთარ სამოქმედო გეგმაში ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ 

ბაღის პერსონალის კარიერული წინსვლის სქემა შეიმუშაოს, რაც ბაღებში 

კვალიფიციური კადრების მოზიდვას შეუწყობს ხელს. 

აქტივობა 1.1.1. ბაღის პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების 

და კარიერული წინსვლის სქემის შემუშავება და ქუთაისის ბაღების 

გაერთიანების სამოქმედო გეგმაში გაწერა. მასში: ა) ბაღის აღმზრდელთა 

და თანაშემწეთა გადამზადების პერიოდულობის დაგეგმვა; ბ) 

საფეხურების მიხედვით მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაციის 

განსაზღვრა; გ) გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების შემთხ-

ვევაში ფინანსური სარგებელის/მატების დაგეგმვა.
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აქტივობა 1.1.2. მეთოდისტებისა და ყველა ასაკობრივი ჯგუფის აღმზრ-

დელების, თანაშემწეებისთვის მოკლე და გრძელვადიანი სასწავ ლო 

ტრენინგების გამართვა. საწყის ეტაპზე, წელიწადში ორჯერ მაინც, ბაღის 

მართვის სტრატეგიასა და ქუთაისის ბაღების გაერთიანების სამოქმედო 

გეგმაში მათი გაწერა.

აქტივობა 1.1.3. ქუთაისის ააიპ ბაგა-ბაღის გაერთიანების ყველა 

ფილიალის შიდა ტრენინგი ბაგა-ბაღის მართვის ახალი, 2020-2021 

წლების სტრატეგიის შესახებ. 

აქტივობა 1.1.4. ბაღების გაერთიანების მეთოდისტის სამუშაო გეგმის 

შედგენა, სადაც დაგეგმილი იქნება თითოეული ბაღის მეთოდისტთან 

სისტემატური კონსულტაციები (საწყის ეტაპზე, თვეში ერთხელ მაინც).

აქტივობა 1.1.5. ბავშვის უფლებების გათვალისწინებით, მის ინტერსებზე 

მორგებული, დამოუკიდებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე 

ორიენტირებული სასწავლო კურიკულუმის შექმნა - მეთოდისტების და 

სხვა სპეციალისტების დახმარებით.

ამოცანა 1.2. სასწავლო რესურსები და მასალები

რეკომენდაცია 1.2.1. ბაღების საჭირო სასწავლო რესურსებით და 

მასალებით უზრუნველყოფა

სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვისთვის 

აუცილებელია შესაბამისი სასწავლო რესურსებით და მასალებით ბაღის 

უზრუნველყოფა. 

რეკომენდებულია, ბაღების გაერთიანებამ დაგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები, 

რომლებიც თანდათანობით აღმოფხვრის მშობლებში სასწავლო რესურსების 

თანხის შეგროვების პრაქტიკას და ამას მხოლოდ ცალკეული საქველმოქმედო 

შემთხვევის ხასიათი ექნება.

რეკომენდებულია, მასალებისთვის საჭირო თანხა ბიუჯეტში წინასწარ გაიწეროს 

(ბაღის, გაერთიანების, ადგილობრივი თვითმართველობის) და სასწავლო-

სააღმზრდელო პროცესის მანძილზე, სულ ცოტა, ორჯერ მაინც მოხდეს ბაღების 

დროული მომარაგება - არა შემთხვევითი და გაერთიანების მიერ შერჩეული 
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სასწავლო რესურსებით, არამედ, თავად ბაღების მიერ მიზნობრივად გაწერილი 

მოთხოვნის შესაბამისად.

რეკომენდებულია, ბაღს უფასოდ გადაეცეს საჭირო რაოდენობის მეთოდური 

სახელმძღვანელოები.

აქტივობა 1.2.1. გაერთიანებისგან ბაღების საჭირო რაოდენობის 

მეთოდური სახელმძღვანელოებით მომარაგება (წელიწადში ერთხელ 

მაინც).

აქტივობა 1.2.2. კონკრეტული ბაღის, გაერთიანების, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ბიუჯეტში გარკვეული თანხის გაწერა/გამოყოფა 

სასწავლო მასალების შესაძენად (წელიწადში ორჯერ მაინც).

აქტივობა 1.2.3. ბაღების მოთხოვნის შესაბამისი ფორმის შექმნა, 

რომელიც ცენტრალიზებული შესყიდვის შემთხვევაში საშუალებას 

მისცემს თითოეულ ბაღს წელიწადში ორჯერ მაინც მოითხოვოს სასწავ-

ლო რესურსები. მოთხოვნის ფორმა, თავის მხრივ, გათვლილი იქნება 

გაერთიანების რეალურ შესაძლებლობაზე და არ მისცემს საშუალებას 

აპლიკანტს, ქაოტურად გაწეროს არასაჭირო ნივთები.

აქტივობა 1.2.4. ბაღის აღმზრდელთა გადამზადება სასწავლო 

რესურსების შექმნის მიზნით - სასწავლო ტრენინგები

აღნიშნული აქტივობა საშუალებას მისცემს ბაღს, ისარგებლოს შიდა, ადგი-

ლობ რივი და მეორადი რესურსებით. ისწავლოს სასწავლო-სააღმზრ დელო 

პროცესისთვის მნიშვნელოვანი რესურსების შექმნა, რაც, თავისთავად, რესურ-

სების მრავალფეროვნებას, მშობლებისა და ბავშვების პროცესში ჩართუ ლობას 

შეუწყობს ხელს.

მოსალოდნელი შედეგები:

აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში, შესაძლებელი 

გახდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურების მნიშვნე-

ლოვანი გაუმჯობესება, რაც თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ხარისხში, ბავშვის 

ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებულ, გამართულ სასწავლო გარემოსა 

და კურიკულუმში გამოვლინდება.
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შესაძლებელი გახდება საჭირო სასწავლო რესურსების წინასწარ, ჯერ კიდევ 
წლის დასაწყისში გათვლა, განსაზღვრა და ცენტრალიზებული ბიუჯეტის პირო-
ბებში მისი ფინანსურ დოკუმენტში გაწერა. ეს, თავის მხრივ, ადგილობრივი 
თვით მმართველობის საბიუჯეტო თანხებსაც მეტად დაზოგავს, რადგან ნათლად 
გამოჩნდება - ვის, სად და რა მიზნით რამდენი თანხა სჭირდება. 

სასწავლო რესურსების ბიუჯეტში წინასწარ გაწერა საშუალებას მისცემს, რო-
გორც ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს, ასევე, თავად ბაღების 
გაერთიანებას, განსაზღვრონ, რა სახის, რაოდენობისა და ფუნქციის რესურ-
სებითაა უზრუნველყოფილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები; არის 
თუ არა ეს ყველაფერი საკმარისი და დანიშნულებისამებრ თუ მიემართება. 
დაეხმარება იმის გააზრებაშიც, რამდენად სწორადაა გათვლილი და რა 
შეიძლება კიდევ გაკეთდეს ბაღების სასწავლო რესურსებით უზრუნველსაყოფად.

რაც შეეხება აღმზრდელთათვის სააღმზრდელო პროცესში საჭირო სასწავ-
ლო რესურსების დამოუკიდებლად შექმნის სწავლების იდეას, ეს აქტივობა 
მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურება: საშუალებას აძლევს პედაგოგს, უფრო 
მოკლე ვადებში მოამზადოს სასწავლო მასალა, რომელიც გაცილებით მჭი-
დრო კავშირშია სწავლების მიზანთან და მის მომზადებაში ჩართოს თავად 
აღსაზრდელები, მათი მშობლები. 

ბაღის პერსონალის კვალიფიკაცია სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ხა  რისხს 
პირდაპირ უკავშირდება. ამდენად, მასზე ზრუნვა, ზოგადად, სკოლამდელი 
დაწე სებულებების მომსახურების ხარისხს განსაზღვრავს.

კარიერული წინსვლის სქემა ხელს შეუწყობს მაღალკვალიფიციური კადრების 
ბაღში მოზიდვას და დამაგრებას.

გამართული, ბავშვის უფლებების დაცვით და მის ინტერსებზე მორგებული 
სასწავლო კურიკულუმი საინტერესოს გახდის სასწავლო-სააღმზრდელო 
პროცესს, როგორც ბავშვის, ასევე მშობლისთვისაც. 

საბოლოოდ, ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს სკოლამდელი აღზრდის დაწე-
სებულებებში მომსახურების ხარისხის ამაღლებას. 

პრიორიტეტული ამოცანა 2: ადრეული და სკოლამდელი განათლების 

საყოველთაო ხელმისაწვდომობა

ამოცანა გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების კანონის 
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მოთხოვნების შესრულებას. ნებისმიერი აღსაზრდელის ბაღში უპრობლემოდ 
ჩარიცხვის პროცედურების უზრუნველყოფას, სკოლამდელი აღზრდის სერვისებზე 
ინფორმირებულობის გაზრდას და მომსახურების უზრუნველყოფას.

ამოცანა 2.1. სოციალურად დაუცველი ბავშვების 
სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობა

რეკომენდაცია 2.1.1. სოციალურად დაუცველი ბავშვების სააღმზრ-
დელო-საგანმანათლებლო პროცესებში ჩართვის ხელშეწ ყობა, 
შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციე ლება: აღსაზრ-
დელთა ერთიანი ბაზის შექმნა; სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლების სტატისტიკური მონაცემების 
შეგროვება

მნიშვნელოვანია, გაცილებით მეტი ყურადღება დაეთმოს სკოლამდელ დაწე-
სებულებებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების და ეთნიკურ უმცირესობათა 
წარმომადგენლების, ასევე, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების 
მოზიდვას და მათთვის შესაბამისი მომსახურების გაწევას.

რეკომენდებულია, ბაღმა იზრუნოს და სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო 
პროცესებში მოიაზროს, დაგეგმოს სპეციალური აქტივობები, რომლებიც ხელს 
შეუწყობს „მრავალფეროვნების მიმართ პატივისცემის“ ჩამოყალიბებას.

რეკომენდებულია, ბაღების გაერთიანებამ, თავად ბაღებმა, ადგილობრივ თემ-
თან, სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების 
ოჯახებთან წინასწარი მუშაობის დაგეგმვის მიზნით, შექმნან სამუშაო გეგმა, 
სტრატეგია, ან გამოყონ სპეციალური თავი ძირითად სამოქმედო გეგმაში. 
ისეთი დამატებითი ღონისძიებები განახორციელონ, სადაც საზოგადოების წარ-
მომადგენელები ჩაერთვებიან. მიზანი - დაეხმარონ სკოლამდელ დაწე სე ბულე-
ბებს ეთნიკურ უმცირესობებთან, სოციალურად დაუცველ და განსაკუთ რებული 
საჭიროებების მქონე ბავშვებსა და მათ ოჯახებთან მუშაობაში. ეს აქტი ვობები 
ხელს შეუწყობს აღნიშნული ფენის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას და 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მნიშვნელობას გაზრდის.

რეკომენდებულია, ბაღების გაერთიანებაში არსებობდეს სკოლამდელი 
დაწესებულების გარეშე დარჩენილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების, 
ეთნიკური უმცირესობების და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების 
სრული სტატისტიკა.
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რეკომენდებულია, ბაღების გაერთიანებას ჰქონდეს სრული განახლებადი 
მონაცემები ქუთაისში მცხოვრები ყველა ბავშვის შესახებ, რათა საჭიროების 
შემთხვევაში, სწორად განსაზღვროს ბაღებში აღსაზრდელთა ჯგუფების 
რაოდენობა. 

აქტივობა 2.1.1. ქუთაისში რეგისტრირებული და არარეგისტრირებული 
(მიგრანტი და ა.შ.) ბავშვების მონაცემების ელექტრონული ბაზის შექმნა.

აქტივობა 2.1.2. სოციალურ სააგენტოსთან თანამშრომლობით ეთნიკური 
უმცირესობების, სოციალურად დაუცველი ოჯახების და განსაკუთრებული 
საჭიროებების მქონე ბავშვების სრულყოფილი მონაცემების ცალკე 
ელექტრონული ბაზის შექმნა.

აქტივობა 2.1.3. საზოგადოების წარმომადგენელებისგან სპეციალური 
ჯგუფების შექმნა, რომლებიც იმუშავებენ ეთნიკურ უმცირესობებთან, 
სოციალურად დაუცველ და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 
ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან სკოლამდელი დაწესებულებების პოპუ-
ლარიზაციისთვის, ბავშვების ბაღებში მოსაზიდად; მიაწოდებენ ამ 
ოჯახებს სკოლამდელი დაწესებულების სტანდარტებსა და დამხმარე 
რესურსებზე ინფორმაციას.

აქტივობა 2.1.4. ბაღების წესდებაში დისკრიმინაციის დაუშვებლობის 
შესახებ პუნქტის გაწერა და მისი გაცნობა პერსონალის, მშობლებისა 
და ბავშვებისათვის. 

რეკომენდაცია 2.1.2. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებიდან 
სკოლაში ტრანზიციის ხელშეწყობა

აქტივობა 2.1.2. სკოლებთან, თეატრებთან, ბიბლიოთეკებთან, კულტუ-
რულ ცენტრებთან თანამშრომლობა: კულტურული, შემეცნებითი, 
გასართობი, სპორტული და სხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა ბაღის 

ადმინისტრაციის, აღმზრდელების, მშობლების მონაწილეობით.

მოსალოდნელი შედეგები:

აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში, სოციალური 

მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობით და სხვა მიზნობრივი შე-

საბამისი ღონისძიებების განხორციელებით, შესაძლებელი გახდება, პირველ 

რიგში, აღსაზრდელთა ერთიანი ბაზის შექმნა, სოციალურად დაუცველი, 
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ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სტატისტიკური მონაცემების 

შეგროვება; ადგილობრივი თემის ცნობიერების ამაღლება სოციალურად დაუ-

ცველი, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე და ეთნიკური უმცირესობე-

ბის წარმომადგენელი ბავშვების სწავლების პირობებთან დაკავშირებით. 

ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ზემოხსენებული ბავშვების სააღმზრდელო-

საგანმანათლებლო პროცესებში ჩართვას.

სკოლებთან, თეატრებთან, ბიბლიოთეკებთან და კულტურულ ცენტრებთან 

თანამშრომლობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებიდან სკოლაში 

ტრანზიციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რასაც დიდ თანხა არ 

სჭირ დება. ადგილობრივ დონეზეც მარტივად დაიგეგმება და მაქსიმალურად 

დადებით შედეგებს მოიტანს.

პრიორიტეტული ამოცანა 3: ინკლუზიური სკოლამდელი განათლების 

ხელშეწყობა 

ეს ამოცანა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას - 

სპეციალისტების მიერ აღსაზრდელის პირველადი შეფასებით და რეკო-

მენდაციებით უზრუნველყოფას, შშმ ბავშვთან და მშობელთან მუშაობის 

დაგეგმვას და ა.შ.

ამოცანა 3.1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე აღსაზრდელების მომსახურების და ჩართულობის 
საკითხი 

რეკომენდაცია 3.1.1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე აღსაზრდელების სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში 

ჩართვის, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის შესაბამისი 

ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება

რეკომენდებულია, ინკლუზიური გარემოს ხელშეწყობისთვის გაერთიანებამ 

და თავად ბაღებმაც დაგეგმონ შესაბამისი ღონისძიებები, რომლებიც 

მიზნად ისახავს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას, აღზრდის პროცესში 

მშობლების მეტ ჩართულობას, მათ გაძლიერებას. ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ 
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მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწ  ყობა 

შეზღუდული შესაძლებლობების აღსაზრდელთა მისაღებად - შესასვლელებ  თან, 

სართულებზე გააკეთოს პანდუსები, ადაპტირებული ტუალეტები, ხელსაბა  ნები; 

კეთილმოაწყოს ეზოები და ა.შ. ამ მიზნით საჭიროა ბიუჯეტში გამოყოფილი 

თანხების მიზნობრივი გახარჯვის მონიტორინგი, აღნიშნულ პროცესებში 

ბაღების საკონსულტაციო საბჭოების ჩართულობა.

თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაზიარებისთვის რეკომენდებულია, 

ბაღმა ითანამშრომლოს სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრებთან ან რაიმე სახის ბავშვთა 

ადრეული ინტერვენციის მომსახურებასთან; საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს 

შესაბამისი კონსულტაციები სპეციალისტებისგან. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე აღსაზრდელთა ბაღში 

მისაღებად, მათი იდენტიფიცირებისა და შემდგომი რეკომენდაციებისთვის 

რეკომენდებულია არსებობდეს მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპ-

ლექტებული მუდმივმოქმედი რგოლი - მულტიდისციპლინური გუნდი; გაიწეროს 

შესაბამისი პროცედურები, რომლებიც სსსმ აღსაზრდელთა საჭიროებებს და 

მათი სწავლების ხარისხის ამაღლებას მოემსახურება: შეფასების სისტემა, 

შესაბამისი რეკომენდაციები, სხვადასხვა სასწავლო სტრატეგიების განხილ-

ვა და აღმზრდელებისთვის შეთავაზება; გარკვეული პერიოდულობით სსსმ 

აღსაზრდელის სწავლების პროცესის მონიტორინგი.

იმისათვის, რომ ჯეროვნად დაინერგოს და განხორციელდეს ინკლუზიური 

განათლება, საჭიროა ბაღებში ინკლუზიური განათლების პროფესიონალური 

კადრი არსებობდეს. 

რეკომენდებულია, ბაღებმა ინკლუზიური განათლების ძირითადი და დამხმარე 

სპეციალისტები მოიზიდონ (სპეციალური მასწავლებელი, ფსიქოლოგი, მეტყვე-

ლების თერაპევტი, სსსმ აღსაზრდელის ასისტენტი და ა.შ.).

რეკომენდებულია, გადამზადდეს ბაღში მომუშავე ყველა პედაგოგი ინკლუზიური 

განათლების ძირითად პრინციპებში, სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში სსსმ 

აღსაზრდელთა სწავლების სტრატეგიების გამოყენებასა და რთული ქცევის 

მართვაში.

აქტივობა 3.1.1. საბავშვო ბაღების მიერ ბავშვთა დღის ცენტრებთან, 

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის მომსახურებასთან ან შშმ პირების 
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მომსახურების სხვა ადგილობრივ სერვისებთან, დაწესებულებებთან და 

სკოლებთან თანამშრომლობის ფორმის დაგეგმვა და განხორციელება. 

ამ მიზნით სპეციალისტების დახმარებით სამუშაო გეგმის გაწერა.

აქტივობა 3.1.2. ინკლუზიური გარემოს ხელშეწყობისთვის, თემის 

წარმომადგენლების, ბაღის, მშობლების დაახლოებისა და სასწავლო-

სააღმზრდელო პროცესებში ჩართულობის მიზნით, მოსახლეობის 

ცნობიერების ასამაღლებლად სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვა-

განხორციელება: შეხვედრები, სემინარები, კულტურული და სპორტული 

სახის ღონისძიებები და ა.შ. 

აქტივობა 3.1.3. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის (შესასვლელებთან და 

სართულებზე პანდუსების დამონტაჟება, ადაპტირებული ტუალეტების და 

ხელსაბანების გაკეთება, ეზოებისთვის შესაბამისი განმავითარებელი 

საგნების, ინვენტარის შეძენა და ა.შ.) მოსაწყობად, ბაღების გაერთია-

ნების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

თანხების მიზნობრიობის მონიტორინგის დაგეგმვა-განხორციელება - 

თავად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და ბაღების 

საკონსულტაციო საბჭოებისგან. 

აქტივობა 3.1.4. ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების მოსა ზიდად 

დაგეგმილი ღონისძიებები: ბაღების მიხედვით აღნიშნული სპეცია-

ლისტების საჭიროებების გამოვლენა, ვაკანსიების გამოცხადება, მათი 

შემდგომი გადამზადება.

აქტივობა 3.1.5. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 

აღსაზრდელების იდენტიფიცირებისა და შემდგომი კონსულ ტირე ბე ბის-

თვის აუცილებელი მუდმივმოქმედი რგოლის, მულტი დის ციპლინური 

გუნდის პროფესიონალური კადრებით დაკომპლექ ტება და მისი სამუშაო 

გეგმის გაწერა.

აქტივობა 3.1.6. სსსმ აღსაზრდელის სწავლების პროცესში შესაბამისი 

სტრატეგიების დაგეგმვა და წარმართვა. ამ მიზნით, ბაღებში მოქმედი 

ყველა საფეხურის პერსონალის გადამზადება.

აქტივობა 3.1.7. სსსმ აღსაზრდელის ინდივიდუალური განვითარების 

გეგმის შედგენა, შესაბამისი აქტივობების შერჩევა და მათ განხორციე-

ლებაზე პასუხისმგებელი პირების გამოყოფა.
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აქტივობა 3.1.8. სსსმ აღსაზრდელის სწავლების პროცესის შიდა და 

გარე მონიტორინგის დაგეგმვა და განხორციელება მულტიდისციპლინური 

გუნდის, ბაღების გაერთიანების მიერ.

მოსალოდნელი შედეგები:

აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში, შესაძლებელი 

გახდება სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების 

მქონე აღსაზრდელების იდენტიფიცირება და შემდგომი სწავლებისთვის საჭირო 

აქტივობების დაგეგმვა; მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული 

მუდმივმოქმედი რგოლის - მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნა; ინკლუზიური 

განათლების კვალიფიციური სპეციალისტების სკოლამდელ დაწესებულებებში 

მოზიდვა; სსსმ აღსაზრდელის სწავლების პროცესის მონიტორინგი.

ყოველივე ეს შესაძლებელს გახდის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭი-

როების მქონე აღსაზრდელების ჩართვას სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში, 

მათი სოციალური ინტეგრაციის უზრუნველყოფას, რაც, თავის მხრივ, ინკლუზიური 

გარემოს დანერგვას შეუწყობს ხელს.

ამოცანა 3.2. გენდერული საკითხები

რეკომენდაცია 3.2.1. გენდერული მეინსტრიმინგი

მიგვაჩნია, რომ ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა სკოლამდელი განათ-

ლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელებისას გენდერულ ასპექტებსაც 

ითვალისწინებს. 

აქტივობა 3.2.1. სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და ანალიზი 

გენდერულ ჭრილში

ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ სტატისტიკური მონაცემების 

შეგროვება, ანალიზი და მათი გადაწყვეტილების პროცესში გამოყენება 

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით.

აქტივობა 3.2.2. გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში აღსაზრდელების 

შეხედულებების სწორად განვითარების ხელშეწყობა
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გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში ექსპერტის სტატუსით ბაგა-ბაღებში 

ისეთი ადამიანების მოწვევა, რომლებიც საკუთარი საქმიანობით ამსხვრევენ 

სტერეოტიპებს, მაგალითად, პატრული-ქალი და ა.შ.

აქტივობა 3.2.3. გენდერული ბიუჯეტირება სკოლამდელ განათლებაში

მუნიციპალიტეტის დონეზე საბიუჯეტო პროცესში ყველანაირი გენდერული 

პერსპექტივის განხილვა, ინტეგრირება, შემოსავლებისა და ხარჯების გადა-

ნაწილება გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგები:

აღნიშნული რეკომენდაციები დაეხმარება ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერ-

თიანებას სტატისტიკური მონაცემების ანალიზში. ხელს შეუწყობს, მიიღოს 

გადაწყვეტილებები გენდერულ ჭრილში; სწორად განავითაროს აღსაზრ -

დელთა შეხედულებები გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში; გონივრულად 

გადაანაწილოს ხარჯები გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით. 

საბოლოო ჯამში, ეს ყველაფერი შესაძლებლობას მოგვცემს, სკოლამდელი 

განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელებისას გავითვალისწინოთ 

გენდერული ასპექტები, რაც, თავისთავად, ინკლუზიური განათლების დანერგვას 

შეუწყობს ხელს.

სტრატეგიული ამოცანა 4: ეფექტიანი და დემოკრატიული მმართველობის 

პრინციპებზე დაფუძნებული მართვის სისტემის ჩამოყალიბება. 

აღნიშნული პრიორიტეტი გულისხმობს უფლებამოსილებათა და ვალდებუ ლე   ბა-

თა იმგვარად გადანაწილებას, რაც აუცილებელია სკოლამდელი დაწესებულე-

ბე ბის ინსტიტუციური თუ პერსონალის პროფესიული ავტონომიურობის დამკვი-

დრე ბისა და დემოკრატიული კულტურის განვითარებისათვის; ასევე, მართვის 

ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც პერსონალის შესაძლებლობების 

გამოსავლენად საჭირო გარემოს უზრუნველყოფს; გადაწყვეტილებათა მიღების 

პროცესის დემოკრატიზაციის პრინციპებს დაიცავს და კარგად ინფორმირე-

ბულ გადაწყვეტილებათათვის საჭირო მექანიზმებს გაითვალისწინებს. ეს 

პუნქტი საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებასა და მასთან ეფექტურ 

კომუნიკაციასაც ითვალისწინებს. 
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რეკომენდაცია 4.1. გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის დეცენტრა-

ლიზაცია და სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის უფლება-

მოსილებათა/ვალდებულებათა გაზრდა 

ქუთაისის ბაგა-ბაღებში დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული და 

ეფექტიანი მართვის სისტემის შესაქმნელად მნიშვნელოვანია, მოხდეს 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის დეცენტრალიზაცია და სკო-

ლამდელი დაწესებულებების პერსონალს მეტი უფლებამოსილება მიეცეს 

შიდაორგანიზაციული საკითხების გადასაწყვეტად. რეკომენდებულია 

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელმძღვანელთა როლის გაზრდა თანა-

მშრომლის მიღების, დათხოვნის, წახალისებისა და დისციპლინური პასუხის-

მგებლობის შესახებ გადაწყვეტილებაში; მისი აქტიური ჩართულობა 

შიდაორგანიზაციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუ-

შავებასა და დამტკიცებაში; თანამშრომლების აქტიური თანამონაწილეობა 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების მიღებაში; პერსონალის მომზადება პროცესებში უფრო 

აქტიურად ჩართვისათვის. 

ეს ყველაფერი სკოლამდელი დაწესებულებების ავტონომიურობისა და 

ძალაუფლების გადანაწილების წახალისების, დემოკრატიული მმართველობის 

კულტურის ეტაპობრივი დანერგვის, სკოლამდელი დაწესებულებების ადგი-

ლობრივი საჭიროებებისა და კონტექსტის გათვალისწინებით გადაწყვე-

ტილებების მიღების, პერსონალის პროდუქტიულობის გაუმჯობესებისა და 

განათლების სფეროში სექტორებს შორის უთანასწორობის აღმოფხვრის 

შესაძლებლობას მოგვცემს. 

აქტივობა 4.1.1. სკოლამდელი დაწესებულებების ხელმძღვანელთა 

უფლებამოსილების გაზრდა თანამშრომელთა მიღების, დათხოვნის, 

წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხში 

რეკომენდებულია, სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა 

მიღების, დათხოვნის, წახალისებისა თუ დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

შესახებ გადაწყვეტილების უფლებამოსილება ქუთაისის ბაგა-ბაღების 

გაერთიანების დირექტორიდან სკოლამდელი განათლების დაწესებულე-

ბების ხელმძღვანელებზე გადანაწილდეს და აღნიშნული მიმართულებით 

გაიზარ დოს მათი როლი. ეს ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილებათა მიღების 

დემო კრატი ზაციას, პროფესიულ თუ ინსტიტუციურ ავტონომიას შიდაორგანიზა-

ციული საკითხების მოგვარებაში; ეფექტიანი, ადგილობრივ საჭიროებებ ზე 
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მორგე ბული გადაწყვეტილებების მიღებას. ამასთან, (დამატებით) სტიმულს 

მისცემს განათლების სფეროში სექტორებს შორის უთანასწორობის აღმოფხვრის 

პროცესს.

აქტივობა 4.1.2. სკოლამდელი დაწესებულებების ხელმძღვანელების 

უფლებამოსილებების/ვალდებულებების გაზრდა სხვა შიდაორგანი ზა-

ციული საკითხების რეგულირებასთან დაკავშირებით 

მნიშვნელოვანია, სკოლამდელი დაწესებულებების ხელმძღვანელები უფრო 

აქტიურად ჩაერთონ დაწესებულების შინაგანაწესის მომზადებაში, ნაცვლად 

უბრალო პასუხისმგებლობისა - ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ 

შემუშავებული და დამტკიცებული დოკუმენტი შეასრულონ. 

რეკომენდებულია, ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ შინაგანაწესის ზოგადი 

სტანდარტი და იმ საკითხთა ნუსხა დაადგინოს, რომლებზეც საუბარი იქნება 

დოკუმენტში. ამის შემდეგ, სკოლამდელი დაწესებულების ხელმძღვანელ 

თანამშრომლებთან ერთად, შინაგანაწესის კონკრეტულ შინაარსსა და 

დეტალებზე იმუშავებს, რომლის საბოლოო ვარიანტს ბაგა-ბაღების გაერთია-

ნება დაამტკიცებს. გაერთიანება შეძლებს, წინასწარ დადგენილი სტანდარტის 

არასაკმარისად გათვალისწინების შემთხვევაში, სკოლამდელ დაწესებუ-

ლებას კონკრეტული შესწორებები შეატანინოს დოკუმენტში. ეს კიდევ ერთი 

წინგადადგმული ნაბიჯია შიდაორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილებათა უფლებამოსილების დელეგირებაში, სკოლამდელი 

დაწესებულებების ინსტიტუციური ავტონომიის წახალისებასა და სკოლამდელი 

განათლების სექტორში დემოკრატიული კულტურის განვითარებაში.

აქტივობა 4.1.3. დეცენტრალიზაცია სკოლამდელი დაწესებულებების 

დონეზე

მნიშვნელოვანი საკითხია გადაწყვეტილებათა დეცენტრალიზაციის ხელშეწ ყობა 

სკოლამდელ დაწესებულებათა დონეზეც. რეკომენდებულია, სტრატეგიული 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში დაწესებულების ხელმძღვანელთან 

ერთად, ჩართული იყოს არა მხოლოდ დაწესებულების მეთოდისტი, როგორც 

ეს მოქმედი სტრატეგიითაა გაწერილი, არამედ, სამედიცინო პერსონალის 

ხელმძღვანელიცა და სამეურნეო ნაწილის გამგეც. თითოეული მათგანი 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სკოლამდელი დაწესებულების საერთო 

საქმიანობასა და აღსაზრდელების სწორად განვითარებაში. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია მათი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში. 
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სასურველია ისეთი საკითხების იდენტიფიცირება, რომლებიც უშუალოდ 

უკავშირდება პერსონალის ყოველდღიურ საქმიანობას, მათ კვალიფიკაციასა 

და კომპეტენციას და ამ საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების 

გარკვეული უფლებამოსილების სკოლამდელი დაწესებულების ხელმძღვა-

ნელებიდან თანამშრომლებზე დელეგირება. იმის გათვალისწინებით, რომ 

თანამშრომლების ჩართულობა დამატებითი ინფორმაციის წყაროა არსე-

ბული გამოწვევების, საჭიროებებისა თუ მათი გადაჭრის შესაძლო გზებთან 

დაკავშირებით, მსგავსი პროცესები დაეხმარება დაწესებულებებს ინფორ-

მირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. ასევე, თანამშრომლებს - თავიანთი 

შესაძლებლობები და კომპეტენციები გამოავლინონ. განსაკუთრებით, ვინც 

აღნიშნავს, რომ მხოლოდ „ზემოდან“ იღებს დირექტივებს.

ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს დემოკრატიული მმართველობის კულტურის 

ეტაპობრივ განვითარებას ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

განათლების დაწესებულებებში. 

აქტივობა 4.1.4. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების 

პერსონალის მომზადება გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში აქტიური 

ჩართულობისათვის

საქართველოს ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, სკოლამდელი 

დაწესებულებების ინსტიტუციური ავტონომიისა და გადაწყვეტილების მიღების 

დეცენტრალიზაციის იდეა ჩვენი რეალობისთვის ბუნებრივი არ არის. უფრო 

სიახლეა - ტრადიციული დემოკრატიული კულტურებისგან განსხვავებით. 

გარდა ამისა, ცვლილებები ყოველთვის ასოცირდება გაურკვევლობასთან, 

ინფორმაციის ნაკლებობასა და უნდობლობასთანაც კი. აქედან გამომდინარე, 

მნიშვ ნელოვანია სკოლამდელ დაწესებულებათა პერსონალის ინფორმირება და 

მომზადება აღნიშნული ცვლილებების საფუძვლების, მიზნების, მნიშვნელობისა 

და ამ ყველაფერში მათი როლის შესახებ. 

რეკომენდაცია 4.2. სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის 

მიღებისა და დათხოვნის წესების ახლებურად განსაზღვრა და მათი 

ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა 

დემოკრატიული და ეფექტიანი მართვის სისტემა გულისხმობს როგორც 

გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილების დელეგირებას, ასევე, მკაფიოდ 

გაწერილი წესებისა და პროცედურების არსებობას და მათ ხელმისაწვ-

დომობას. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, ახლებურად განისაზღვროს 
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სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის სამსახურში მიღებისა და 

დათხოვნის წესები და შესაბამის სტრატეგიულ დოკუმენტში აისახოს. 

აქტივობა 4.2.1. სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის სამ-

სახურში მიღების წესისა და პროცედურების გასაზღვრა უფლებამო სი-

ლე ბათა გადანაწილების გათვალისწინებით 

მნიშვნელოვანია, შემუშავდეს და დამტკიცდეს სკოლამდელი დაწესებულებების 

თანამშრომელთა მიღების წესი და პროცედურა, სადაც რამდენიმე წევრისაგან 

შემდგარი კომისიის არსებობას და კანდიდატის კვალიფიკაციის შესაბა-

მისობისთვის საჭირო პროცედურებს გაითვალისწინებენ. ისე, რომ მათში 

შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ხელმძღვანელის აქტიური როლი და 

გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილება აისახოს. ეს ხელს შეუწყობს 

გადაწყვეტილებათა პროცესის დეცენტრალიზაციას და მის გამჭვირვალობასაც 

უზრუნველყოფს. 

აქტივობა 4.2.2. სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის 

დათხოვნის წესისა და პროცედურის განსაზღვრა უფლებამოსილებათა 

გადანაწილების გათვალისწინებით 

რეკომენდებულია, შემუშავდეს და დამტკიცდეს სკოლამდელი დაწესებულებების 
თანამშრომელთა დათხოვნის წესი და პროცედურა, რომელიც სკოლამდელი 
დაწესებულების ხელმძღვანელის როლს და გადაწყვეტილების მიღების 
უფლებამოსილებას გაითვალისწინებს. არსებითია, მკაფიოდ გაიწეროს დათ-
ხოვნის (განსაკუთრებით, გაფრთხილების გარეშე), როგორც დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის პროცედურები, სადაც გათვალისიწინებული იქნება 
შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ხელმძღვანელის როლი, დაცული 
- პროპორციულობის პრინციპი და თანამშრომლის უფლება - ჩაერთოს საკით-
ხის განხილვაში და მიიღოს ინფორმაცია გადაწყვეტილების საფუძვლების 
შესახებ. ეს მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილებათა დეცენტრალიზაციისა 
და გამჭვირვალობის ხელშეწყობისათვის. ასევე, ისეთი მართვის სისტემის 
შესაქმნელად, სადაც დაცულია თანამშრომელთა უფლებები.

აქტივობა 4.2.3. სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომლების 

მიღებისა და დათხოვნის წესისა და პროცედურების გასაჯაროება

აღნიშნული წესების ახლებურად შემუშავებასა და დამტკიცებასთან ერთად, 

რეკომენდებულია მათი ასახვა სტრატეგიულ დოკუმენტში, რომელიც არეგუ-

ლირებს სკოლამდელი დაწესებულებების საქმიანობას ქუთაისის მუნი ცი-
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პალიტეტში და დოკუმენტის გასაჯაროება. ეს ხელს შეუწყობს ყველა დაინ ტე-

რესებული მხარის ინფორმირებას, გამჭვირვალობასა და საზოგა დოე ბასთან 

ეფექტურ კომუნიკაციას, რაც დემოკრატიული მმართველობის საფუძველია. 

რეკომენდაცია 4.3. თანამშრომლების სოციალიზაციის წესების 
ახლებურად განსაზღვრა და მათი ხელმისაწვდომობა

უცხოური გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ თანამშრომლის სოციალიზაციის-
თვის საჭირო ქმედითი გეგმის არსებობა მნიშვნელოვნად ეხმარება მას 
ახალ გარემოსთან ადაპტაციასა და საკუთარი შესაძლებლობების სრულად 
გამოვლენაში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალბედა პროფესიო-
ნალებისთვის, ვისთვისაც ახალ გარემოსთან ადაპტაცია დამატებით სირ-
თულეებს, გაურკვევლობასა და სტრესს უკავშირდება. საბოლოოდ კი, უარყოფით 
ზეგავლენას ახდენს აღსაზრდელებზე, აღმზრდელობით-საგანმა ნათლებლო 
პროცესსა და თავად თანამშრომელზეც. ამიტომ, რეკომენდე ბუ ლია გაიწეროს 
და გასაჯაროვდეს თანამშრომლის სოციალიზაციის პრო ცედურები, სადაც 
გადაწყვეტილებათა მიღების დეცენტრალიზაციის პრინციპს გაითვალისწინებენ. 

მნიშვნელოვანია, სტრატეგიულ დოკუმენტში აისახოს სოციალიზაციის ღონის-
ძიებები, როგორც ახლად მიღებული შედარებით გამოცდილი თანა მშრომლის, 
ასევე, ახალბედა პროფესიონალისათვის. ქუთაისის სკოლა მდელი განათლე-
ბის დაწესებულებებში ეს ყველაფერი ჯანსაღი, ეფექტიანი და დემოკრატიულ 
პრინციპებზე დაფუძნებული მმართველობის განვითა რებას შეუწყობს ხელს.

აქტივობა 4.3.1. თანამშრომლის სოციალიზაციის წესებისა და პროცე -
დურების განსაზღვრა უფლებამოსილებათა გადანაწილების გათვა-
ლისწინებით 

რეკომენდებულია, სკოლამდელ დაწესებულებებში თანამშრომლის სოცია-
ლიზაციის წესები გადაწყვეტილებათა მიღების უფლებამოსილებების გადა-
ნაწილების პრინციპის გათვალისწინებით გაიწეროს - როგორც ქუთაისის 
ბაგა-ბაღების გაერთიანების, ასევე, სკოლამდელი დაწესებულებებისთვის. 
ეს კი, ქუთაისის ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთათვის ემოციურად უსაფრთხო 
გარემოს შექმნას, ზოგადად, საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით პროცესს 
და ეფექტიანი ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის განვითარებას 
შეუწყობს ხელს.

აქტივობა 4.3.2. თანამშრომლის სოციალიზაციის წესებისა და პრო-
ცედურების განსაზღვრა ახალბედა პროფესიონალისთვის უფლე ბა-
მოსილებათა გადანაწილების გათვალისწინებით 
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გამომდინარე იქედან, რომ ახალ სამუშაო გარემოსთან ახალბედა თანამშრომლის 

ადაპტაცია მეტ ძალისხმევას მოითხოვს, რეკომენდებულია, შემუშავდეს მსგავს 

შემთხვევებზე მორგებული სოციალიზაციის წესები და პროცედურები, სადაც 

გადაწყვეტილებათა უფლებამოსილების დელეგირების პრინციპს დაიცავენ. 

ეს კიდევ უფრო დაეხმარება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებს 

სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტურად წარმართვაში, 

აღსაზრდელებისთვის ემოციურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და ეფექტიანი 

მართვის სისტემის განვითარებაში. 

აქტივობა 4.3.3. თანამშრომლის სოციალიზაციასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გასაჯაროება 

აღნიშნული წესების შემუშავებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია მათი ასახვა 

იმ სტრატეგიულ დოკუმენტში, რომელიც ქუთაისის ბაგა-ბაღების საქმიანობას 

და მათ ხელმისაწვდომობას წარმართავს - როგორც სექტორში დასაქმების 

მსურველების, ასევე, ფართო საზოგადოებისთვის, რაც ეფექტიანი და 

დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული მართვის სისტემის მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია. 

აქტივობა 4.3.4. სკოლამდელი დაწესებულების პერსონალის ინფო რ-

მირება თანამშრომლის სოციალიზაციასთან დაკავშირებით

მნიშვნელოვანია სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალისა და ხელმძ-

ღვანელების ინფორმირება თანამშრომლის სოციალიზაციის მიზნებთან, 

გავრცელებულ პრაქტიკასა და თანამედროვე მიდგომებთან დაკავშირებით და 

მათი მომზადება პროცესში უფრო აქტიურად ჩასართავად. ეს დაეხმარება მათ, 

სწორად აღიქვან ცვლილებების არსი, მოსალოდნელი შედეგები და ზუსტად 

იცოდნენ ამ ყველაფერში საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულება, 

რაც ხელს შეუწყობს ბევრი წინააღმდეგობის გარეშე ეფექტიანი სისტემის 

დანერგვას. 

რეკომენდაცია 4.4. სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალისა 

და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ხელშეწყობა 

იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს ქუთაისის სკოლამდელი განათლების 

დაწესებულებების ეფექტიანი, ჯანსაღი და დემოკრატიულ პრინციპებზე 

დაფუძნებული მართვის სისტემა, უაღრესად მნიშვნელოვანია, არსებობდეს 

სოციალური დიალოგისა და კომუნიკაციის მექანიზმები ადგილობრივი 
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თვითმმართველობის წარმომადგნელებს, ბაგა-ბაღების გაერთიანებას, 

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელმძღვანელებს, პერსონალს, მშობლებსა 

და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა შორის. იგულისხმება უკვე არსებული 

და კანონით გათვალისწინებული მექანიზმის - საკონსულტაციო საბჭოების 

საქმიანობის შეფასება და ანალიზი; უფრო მასშტაბური ჩართულობისთვის 

ახალი მექანიზმის დანერგვა, მისი შეფასება და ანალიზი. მიზანი - კარგად 

ინფორმირებული, რეალურ საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებათა 

მიღებისა და ეფექტიანი მართვის სისტემის ხელშეწყობა. ასევე, დემოკრატიული 

კულტურის განვითარების სტიმულირება.

აქტივობა 4.4.1. საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობის ანალიზი და 

მათი ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა

რეკომენდებულია სკოლამდელ დაწესებულებებში არსებული საკონსულტაციო 

საბჭოების საქმიანობის კვლევა. ამ გზით შესაძლებელია მათი საქმიანობის 

ანალიზი, წარმატებული ასპექტებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირება და 

მათ გამოსასწორებლად კონკრეტული ზომების განსაზღვრა. მსგავსი პრაქტიკა 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ესა თუ ის სოციალური დიალოგის 

მექანიზმი ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანია. 

სწორედ კვლევა და სიღრმისეული ანალიზი გახდის შესაძლებელს, პასუხი გაეცეს 

საკონსულტაციო საბჭოებთან არსებულ შეკითხვებს. შეფასდეს, რამდენად 

უწყობს ხელს სკოლამდელი განათლების სფეროში ჩართულ მხარეთა შორის 

კომუნიკაციას და გვეხმარება ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვის სისტემის 

ჩამოყალიბებაში. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის მხრიდან 

შემდგომი ნაბიჯების გადასადგმელად. 

აქტივობა 4.4.2. ჩართულობის დამატებითი მექანიზმის დანერგვა

მიუხედავად იმისა, რომ სკოლამდელ დაწესებულებებში საკონსულტაციო 

საბჭოების არსებობა პროგრესული ნაბიჯია, ისინი ვერ უზრუნველყოფენ 

დაინტერესებული მხარეების უფრო მაშტაბურ ჩართულობას სკოლამდელ 

განათლებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. არ 

არსებობს სხვა მექანიზმი, რომელიც მათი საჭიროებების, მოსაზრებებისა 

თუ მოლოდინების იდენტიფიცირებას მოახდენს. აქედან გამომდინარე, 

რეკომენდებულია შემუშავდეს სოციალური დიალოგის ახალი მექანიზმი, 

რომელიც დაეხმარება სკოლამდელი დაწესებულებების ხელმძღვანელებს, 

პერსონალს, მშობლებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, გადაწყვეტილების 
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მიღებაში ამა თუ იმ ფორმით ჩაერთონ. მეორე მხრივ, საშუალებას მისცემს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამის სტრუქტურებს, მეტი ინფორმაცია 
მიიღონ ამ ადამიანთა საჭიროებებზე უშუალოდ გადაწყვეტილების პროცესში 
და არა მისი მიღების შემდეგ. 

აქტივობა 4.4.3. ჩართულობის დამატებითი მექანიზმის შეფასების 

სისტემის შემუშავება და დანერგვა 

საკონსულტაციო საბჭოების მსგავსად, მნიშვნელოვანია სოციალური 

დიალოგის ახალი მექანიზმის ანალიზი მისი ხარვეზების და წარმატებული 

ასპექტების გამოსავლენად და შემდგომი ნაბიჯების დასაგეგმად. ამიტომ, 

სოციალური დიალოგის ახალი მექანიზმის კონკრეტულ ფორმასთან, წესებსა 

და პროცედურებთან ერთად, რეკომენდებულია შემუშავდეს და დაინერგოს 

მისი შეფასების სისტემაც. 

აქტივობა 4.4.4. სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალის და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის მექანიზმების ანალიზის 

შედეგების გასაჯაროება 

სოციალური დიალოგის მექანიზმების შეფასებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია 

ამ შეფასების შედეგების გასაჯაროება და მათთან დაკავშირებული კომუნიკაცია 

როგორც საზოგადოებასთან, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. სწორედ 

ამიტომ, რეკომენდებულია შეფასების შედეგების შესახებ ანგარიშის მომზა-

დება და მისი ხელმისწავდომობის უზრუნველყოფა. ასევე, შედეგების ასახვა 

წლიურ ანგარიშში, რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს მუნიცი-

პალი ტეტის საკრებულოს და სადაც „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ვალდებულია 

ისაუბროს სკოლამდელი დაწესებულებების საქმიანობის კონტროლის შედეგად 

მიღებულ მონაცემებზე. მსგავსი პრაქტიკა ხელს შეუწყობს სოციალური 

დიალოგის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას და შემდგომი 

ნაბიჯების განსაზღვრას ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. 

აქტივობა 4.4.5. ჩართულობის მექანიზმების განხორციელებისა და 

საქმიანობის ანალიზისათვის საჭირო უნარების განვითარება 

სოციალური დიალოგის მექანიზმების კონკრეტული ფორმის, წესებისა და 

პროცედურების შემუშავება და დანერგვა შესაბამისი ინფორმაციის, ცოდნისა 

და უნარ-ჩვევების ფლობას უკავშირდება. ეს ამ მექანიზმების ანალიზსა და 

შეფასების ფორმებსაც შეეხება. მხოლოდ ასე შეიძლება აღნიშნული პრაქტიკის 
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ეფექ ტიანობის ხელშეწყობა. აქედან გამომდინარე, რეკომენდებულია შესაბამისი 

გამოცდილების მქონე ექსპერტებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 

და მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულის თუ ერთეულების პერსონალის 

აღჭურვა საჭირო ინფორმაციითა და უნარ-ჩვევებით. 

რეკომენდაცია 4.5. ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების საქმიანობის 

გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის ხარისხის განვითარება 

ელექტრონული მექანიზმის დახმარებით

ეფექტიანი და დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული მართვის სისტემის 

ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი გამჭვირვალობა და საზოგადოებასთან 

ეფექტიანი კომუნიკაციაა. თანამედროვე ტექნოლოგიები ამ მიმართულებით 

არაჩვეულებრივ შესაძლებლობებს იძლევა. 

რეკომენდებულია შესაბამისი ელექტრონული მექანიზმის შემუშავება, რომელიც 

დაეხმარება მუნიციპალიტეტს და კერძოდ, სკოლამდელ განათლებაზე პასუ-

ხისმგებელ სტრუქტურულ ერთეულს, გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის 

ხარისხის განვითარებაში. მნიშვნელოვანია, შეიქმნას ქუთაისის ბაგა-ბაღების 

გაერთიანების ოფიციალური ვებ-გვერდი, სადაც საზოგადოება შეძლებს ქუთაი-

სის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და საჯარო სკოლამდელი 

დაწესებულებების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციისა თუ 

მონაცემების, აგრეთვე, გარკვეული სერვისების მიღებას. 

გარდა იმისა, რომ მსგავსი მექანიზმი არსებული ვაკუუმის მოხსნისა და, ზოგა-

დად, ეფექტიანი და დემოკრატიული მმართველობის კულტურის ჩამოყალიბები-

სა თვის მნიშვნელოვანია, კიდევ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს COVID-19-ის 

პან დემიის გამო შექმნილი კრიზისული ვითარებისას. 

აქტივობა 4.5.1. სამუშაო ჯგუფის შექმნა და ქუთაისის ბაგა-ბაღების 

გაერთიანების ვებ-გვერდის კონცეფციის შემუშავება

მნიშვნელოვანია შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ქუთაისის მერიის, ბაგა-

ბაღების გაერთიანებისა და საჯარო სკოლამდელი განათლების დაწესე ბულებების 

წარმომადგენლებთან ერთად, შესაბამისი გამოცდილების მქო ნე სამოქალაქო 

საზოგადოებისა და დონორი ორგანიზაციის წევრებიც ჩაერთვებიან, რათა 

ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ვებ-გვერდის კონ ცეფცია შეიმუშაონ. 

ვებ-გვერდზე სხვადასხვა სახის ინფორმაციასა და მონაცემებთან ერთად, 

გარკვეული სერვისებიც უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. მაგალითად, აღსაზრ-
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დელ თა ონლაინ რეგისტრაცია და სერვისი, რომელიც კრიზისული ვითარებისას 

შესაძლებელს გახდის აღსაზრდელებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებს 

შორის კომუნიკაციას. 

აქტივობა 4.5.2. ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ვებ-გვერდის 

შექმნა, მისი მუდმივი სრულყოფა და გამართული ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა

გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანია ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 

ვებ-გვერდის შექმნა, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება ქუთაისის სკოლამდელი 

განათლების დაწესებულებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, არანაკლები 

მნიშვნელობა აქვს მის მუდმივ სრულყოფას, განახლებას და გამართულ 

ფუნქციონირებას, რათა საზოგადოებისთვის მარტივად იყოს ხელმისაწვდომი 

უახლესი მონაცემები და ინფორმაცია.

აქტივობა 4.5.3. ელექტრონული გამჭვირვალობის მექანიზმის 

ფუნქციონირებისთვის საჭირო უნარების განვითარება 

ვებ-გვერდის/ვებ-პორტალის გამართული ფუნქციონირება თავისთავად 

გულისხმობს შესაბამისი კვალიფიკაციის თანამშრომლებისგან შემდგარ 

გუნდს, რომელთაც შეუძლიათ სანდო სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, 

ელექტრონული ბაზის შექმნა, მონაცემთა ვიზუალიზაცია, ვებ-საიტის/ვებ-

პორტალის ტექნიკური უზრუნველყოფა და ა.შ. აქედან გამომდინარე, რეკო-

მენდებულია ასეთი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლის/ების მიღება ან 

დასაქმებულთა გადამზადება და აღჭურვა შესაბამისი ცოდნითა და უნარ-

ჩვევებით. 

რეკომენდაცია 4.6. ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების მართვის 

განახლებული სტრატეგიის შექმნა და მისი განხორციელების 

ხელშეწყობა 

გამომდინარე იქედან, რომ გზამკვლევში განხილული გამოწვევები და 

რეკომენდაციები სკოლამდელი დაწესებულებების საქმიანობის რამდენიმე 

მიმართულებას მოიცავს, რეკომენდებულია შეიქმნას ქუთაისის ბაგა-

ბაღების მართვის განახლებული სტრატეგია, რომელიც გააერთიანებს ყველა 

პრიორიტეტულ მიმართულებას. ეს იქნება კიდევ ერთი ქმედითი ნაბიჯი 

ეფექტიანი და დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული სკოლამდელი 

დაწესებულებების მართვის სისტემის შესაქმნელად. 
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აქტივობა 4.6.1. ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის განახლებული 
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნა

რეკომენდებულია შეიქმნას ქუთაისის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამ-
დელი დაწესებულებების მართვის განახლებული ექვსწლიანი სტრატეგია და 
შესაბამისი სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, სადაც გაწერილი იქნება დასახული 
პრიორიტეტების მისაღწევად საჭირო აქტივობები.

აქტივობა 4.6.2. ახალი პრიორიტეტული მიმართულებების ასახვა 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

დასახული პრიორიტეტები და აქტივობები გარკვეულ ფინანსურ რესურსს უკავ-
შირდება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია განახლებულ სტრატეგიაში აღნიშ-
ნული საკითხების გათვალისწინება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვისას. 

აქტივობა 4.6.3. ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის განახლებული 
სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგი

რეკომენდებულია სამუშაო ჯგუფის შექმნა და ქუთაისის ბაგა-ბაღების მართვის 
განახლებული სტრატეგიის მონიტორინგი, რათა შეგროვდეს მონაცემები, შეფას-
დეს შედეგები და დაიგეგმოს შემდგომი ნაბიჯები მათი გათვალისწინებით. 

მოსალოდნელი შედეგები 

აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდება 
გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილებათა გარკვეულწილად დელე-
გირება. შესაბამისად, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის დემოკრა-
ტიზაციისა და ადგილობრივ საჭიროებებს მორგებული გადაწყვე ტილებების 
ხელშეწყობა. ამასთან, მკაფიოდ გაიწერება ისეთ მნიშვ ნელოვან საკითხთან 
დაკავშირებული წესები და პროცედურები, როგო რიცაა თანამშრომლის მიღება-
დათხოვნა, რაც გააიოლებს ადგილობრივი ხელისუფლების ეფექტიანობასა და 
გადაწყვეტილებათა გამჭვირვალობას. გარდა ამისა, გამარტივდება ახლად 
მიღებული თანამშრომლის ახალ სამუშაო გარემოსთან ადაპტაციის პროცესი, 
რაც ნაკლებ სირთულეებს განაპირობებს. აღნიშნული რეკომენდაციების 
გათვალისწინება შესაძლებელს გახდის დაინტერესებული მხარეების მასშტაბურ 
ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და გამჭვირვალობის 
ხარისხს გაზრდის. საბოლოოდ, ეს ყველაფერი ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი დაწესებულებების ეფექტიან და დემოკრატიულ პრინციპებზე 
დაფუძნებული მართვის სისტემის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. 



რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და 
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პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლე-

ბისა და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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