
                                                    
  

 

 
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი   

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ფრიდრიხ ებერტის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობა   

  

აცხადებს პროექტების კონკურსს:  

ევროკავშირისა და ევროპული ღირებულებების შესახებ სწავლების 

ხელშეწყობა სკოლებში  
 

პროექტების კონკურსი ცხადდება ზოგადსაგანმანათლებლო (საჯარო და კერძო) 

სკოლების მასწავლებლებისთვის პროექტის „მასწავლებელი-მეგზური ევროპისკენ“ 

ფარგლებში.  

 

 

ინფორმაცია პროექტის „მასწავლებელი-მეგზური ევროპისკენ“ შესახებ:  

 

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებული 

ყოველწლიური პროექტი „მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“ ხორციელდება სსიპ 

„მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის“, ფრიდრიხ 

ებერტის ფონდისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრის 

მხარდაჭერით.   

 

აღნიშნული პროექტი წელს მეხუთედ გაიმართება. 

 

პროექტი მიმდინარეობს ორ ეტაპად: ა) სემინარი მასწავლებლებისათვის - 

„მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“, რომელიც უკვე ჩატარდა 2017 წლის მაისში, 

და ბ) კონკურსი, როგორც სემინარის მონაწილე, ასევე, პროექტში ჩართვის მსურველი 

სხვა მასწავლებლებისათვის. პედაგოგები სემინარის შემდეგ, წლის განმავლობაში 

ახორციელებენ პროექტებს თავიანთ სკოლებში საქართველო-ევროკავშირის 

თანამშრომლობისა და ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით.  2014 

წლიდან, ყოველწლიურად კონკურსში გამარჯვებულები გამოცდილების გაზიარების 

მიზნით ლატვიასა და ესტონეთში გაემგზავრნენ.  

 

ამჯერად მიმდინარეობს პროექტის მეორე ეტაპი - კონკურსი პედაგოგებისთვის.  

 

პედაგოგებმა, რომლებმაც წლის განმავლობაში ევროპული ღირებულებების 

პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა პროექტი  განახორციელეს, შეუძლიათ უკვე  

გამოაგზავნონ პროექტები მეილზე: guidetoeurope@gmail.com  

 

mailto:guidetoeurope@gmail.com


                                                    
კონკურსში  მონაწილეობა შეუძლია სამოქალაქო განათლების, ისტორიის, 

გეოგრაფიისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის საბაზო-საშუალო საფეხურის 

ყველა პედაგოგს.  

 

პროექტების გადმოგზავნის ბოლო ვადაა: 2018 წლის 1 აპრილი. 

 

კონკურსში გამარჯვებული 10 საუკეთესო პროექტის ავტორი გამოვლინდება ევროპის 

დღეების ფარგლებში, 2018 წლის მაისში. 

 

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია კონკურსის შესახებ:  

 
კონკურსის მიზნები:  

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ევროკავშირის შესახებ სწავლებისა და 

ევროპული ღირებულებების საუკეთესო პრაქტიკის  ხელშეწყობა;  

 დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია;  

 მოსწავლეების მიერ ევროკავშირთან დაკავშირებული თემების შესახებ 

ცოდნის შეძენა, გაღრმავება და გამოვლენა; 

 

კონკურსის ძირითადი მიმართულება: 

ევროკავშირის შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ევროპული ღირებულებების 

დამკვიდრება. პროექტი შესაძლოა, გულისხმობდეს: 

 კონკურსის ძირითადი მიმართულებით პროექტების განხორცილებას კლასის 

ან სკოლის მასშტაბით; 

 ერთობლივი პროექტების განხორციელებას ორი ან მეტი სკოლის 

მონაწილეობით; 

 სასკოლო პროექტების განხორციელება თემის, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის, ან არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით.   

 

საპროექტო მოთხოვნა: 

1. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ საჯარო და კერძო 

სკოლების საზოგადოებრივი მეცნიერებებისა (ისტორიის, გეოგრაფიის, 

სამოქალაქო  განათლების) და  ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლები:  

o ინტეგრირებული პროექტის შემთხვევაში, შესაძლებელია პროექტში 

სხვა საგნის მასწავლებლის ჩართულობა  საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების მასწავლებელთან ერთად; 

2. პედაგოგთა მიერ წარდგენილ პროექტებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 

საბაზო და საშუალო სკოლების მოსწავლეებს;  

3. კონკურსზე წარმოდგენილი უნდა იყოს განხორციელებული ან მიმდინარე 

პროექტები, რომლებიც დასრულებადი იქნება 2018 წლის მაისის თვის 

დასაწყისისთვის. (მიმდინარე პროექტის შემთხვევაში, ფოტო/ვიდეო მასალის 

გადმოგზავნა უნდა მოხდეს რეგისტრაციის დასრულების შემდგომაც)  



                                                    
4. წარმოდგენილი უნდა იყოს პროექტის განხორციელების სრული გეგმა და 

წარმოდგენის ეტაპისთვის განხორციელებული აქტივობები; 

 

კონკურსი სამი ეტაპისგან შედგება: 

I. პროექტის წარმოდგენა (იხილეთ გვ. 4) 

II. პროექტების განხილვა/გამარჯვებულების შერჩევა; (იხილეთ გვ. 6) 

III. საუკეთესო პროექტების პრეზენტაცია და დაჯილდოვება, ევროპის დღეების 

ფარგლებში, მაისის თვის დასაწყისში.  

 

 

პროექტების მიმართულებები 

 

პროექტები შეიძლება იყოს შემეცნებითი, გამოყენებითი ან შემოქმედებითი ხასიათის.  

შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ეს პროექტები შეიძლება მოიცავდნენ ისტორიის, 

გეოგრაფიისა, სამოქალაქო განათლების და ქართული ენისა და ლიტერატურის  თემას 

ან ინტეგრირებულნი იყვნენ სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო საგნებთან.  

 

რეკომენდებული საპროექტო თემების ზოგადი ჩამონათვალი: 

 ევროკავშირის ისტორია (ანალიზი);  

 ევროკავშირის ქვეყნების გეოგრაფიული მდებარეობა (ანალიზი); 

 ევროკავშირის წევრი ქვეყნები (ანალიზი); 

 ევროკავშირის როლი გლობალური პრობლემების გადაწყვეტის საქმეში; 

 ევროკავშირის საქმიანობის ანალიზი სხვადასხვა მიმართულებით: მაგ., 

ეკოლოგიური პრობლემები და ევროკავშირი; ადამიანის უფლებების დაცვა და 

ევროკავშირი; კონფლიქტების პრევენცია და რეგულირება ევროკავშირის მიერ; 

განათლების სისტემების ანალიზი ევროკავშირის ქვეყნებში და სხვა;  

 რა ღირებულებები აერთიანებს ევროპას? ევროპული ღირებულებები და 

საქართველო; 

 ევროკავშირი და საქართველო - ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობა 

საქართველოსთვის; 

 ასოცირების შეთანხმება და ღრმა და ყოვლისმომცვლელი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცე; 

 ევროინტეგრაციის პროცესი და მიღწეული პროგრესი; 

 ევროპული ღირებულებები ქართულ ლიტერატურაში;  

 ქართული და ევროპული ლიტერატურის განვითარების შედარებითი 

ანალიზი; 

 და სხვა. 

                  

 

 

 

 



                                                    
პროექტის წარმოდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: 

 

1. კონკურსში მონაწილების მიღების მსურველის განაცხადი 

2. პროექტის აღწერილობა 

3. ფოტო/ვიდეო მასალები  

 
 

1. კონკურსში მონაწილების მიღების მსურველის განაცხადი 

 

პროექტის ხელმძღვანელი მასწავლებლის საკონტაქტო ინფორმაცია  

სახელი   ................................................................................................... 

გვარი  ........................................................................................................ 

მობილურის ნომერი  ................................................................................ 

ელ-ფოსტა   ................................................................................................ 

 პირადი ნომერი   ....................................................................................... 

 რაიონი    .................................................................................................... 

 სკოლა      ................................................................................................... 

კლასი (კლასები)  ....................................................................................... 

 საგანი      ................................................................................................... 

 

პროექტის მონაწილე/მონაწილეთა (იგულისხმებიან სხვა მასწავლებლები) 

მონაცემები: 

სახელი  ............................................................................................... 

გვარი   ................................................................................................ 

კლასი   ................................................................................................ 

სკოლა    ............................................................................................... 



                                                    
კლასი (კლასები)  .................................................................................. 

საგანი     ................................................................................................ 

2. პროექტის აღწერილობა 

 პროექტის სახელწოდება - სასურველია, რომ სახელწოდება იყოს 

ლაკონური, მაგრამ ნათლად და ზუსტად ასახავდეს პროექტის მიზნებს; 

 

 შესავალი: პროექტის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები - 

ამ ნაწილში ავტორებმა უნდა განსაზღვრონ თუ რა მიზნებს 

ემსახურება ეს პროექტი. აქვე უნდა იყოს განმარტებული, 

თუ რა შედეგებს უნდა ველოდოთ ამ პროექტისგან. (მაქსიმუმ 

ნახევარი გვერდი); 

 

 პროექტის მნიშვნელობა - ამ ნაწილში ავტორებმა უნდა დაასაბუთონ, თუ 

რატომ და ვისთვის იქნება მათი პროექტი საყურადღებო და 

მნიშვნელოვანი. (მაქსიმუმ ნახევარი გვერდი); 

 

 პროექტის აღწერა და განხორციელება - ამ ნაწილში აღწერილი უნდა იყოს 

პროექტის ეტაპები, აქტივობები და  ვადები და სხვა. აქვე უნდა იყოს 

მითითებული პროექტის  სამუშაოს განაწილება მონაწილეთა შორის. 

(მინიმუმ ორი და მაქსიმუმ სამი გვერდი); 

 

 შედეგების ანალიზი - დათვალეთ პროექტის ბენეფიციარების რაოდენობა, 

აღწერეთ რა პრაქტიკული ცოდნა შეიძინეთ,  რა გამოცდილება მიიღეთ 

პროექტზე მუშაობის დროს; 

 

 პროექტის რესურსები - პროექტის ბოლოს ავტორებმა უნდა აღწერონ, თუ 

რა რესურსებს - ბიბლიოგრაფია, ტექნიკა, ინტერნეტი, პირადი 

კონსულტაციები და სხვა გამოიყენეს; 

 

 სხვა მხარეებთან თანამშრომლობის შემთხვევაში, პროექტში დეტალურად 

უნდა იყოს  გაწერილი ამ ორგანიზაციების როლი პროექტის 

განხორციელების პროცესში (მაქსიმუმ ერთი გვერდი); 

 

 პროექტის განაცხადი და სრული აღწერილობა წარმოდგენილი უნდა იყოს 

Word - ის ფორმატში, მაქსიმუმ 5 გვერდი, sylfaen  11 შრიფტით, ხაზებს 

შორის დაშორება 1.15 
 

3. ფოტო/ვიდეო მასალები 

 



                                                    
 პროექტს თან უნდა ახლდეს ფოტოსურათები, ესკიზები, ჩანახატები, 

რომლებიც ელექტრონულ ან დასკანერებულ ფორმატში  იქნება 

წარმოდგენილი.  

 
 

4. პროექტის პრეზენტაცია (წარმოსადგენი იქნება გამარჯვების შემთხვევაში) 

 

 პროექტის ძირითადი თეზისები საპრეზენტაციო ფორმატში -  Power Point - 

ში უნდა იყოს წარმოდგენილი. (მაქსიმუმ 10 სლაიდი)   
 

 მოხსენების რეგლამენტი მაქსიმუმ 10 წუთი  
 

 

 

 

პროექტების განხილვა და პრეზენტაცია 

 

 

 პროექტების შეფასება და კონფერენციისთვის გადარჩევა განხორციელდება 

წარმომადგენლობითი ჟიურის მიერ მათი აღწერილობისა და პრეზენტაციის 

ელ-ვერსიის  მიხედვით; 

 

 გამარჯვებული პროექტების მომხსენებლებსა (და თანამომხსენებლებს) 

მიენიჭებათ 1 კრედიტი და   გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატი; 
 

 არ განიხილება ის განაცხადები, რომლებიც სხვა პროექტებშია წარდგენილი; 

 

 ნაშრომების პრეზენტაცია გაიმართება ევროპის დღეების ფარგლებში, 

მაისის დასაწყისში.  

 

 

კონკურსის ვადები 

 

პროექტების წარმოდგენის ბოლო ვადა –  1 აპრილი, 2018 წელი 

 

პროექტების შეფასებისა და კონფერენციისთვის გადარჩევის ბოლო ვადა - 15 აპრილი, 

2018 წელი 

 

გამარჯვებულების გამოვლენა და მათი პრეზენტაცია – 2018 წლის მაისის დასაწყისი  

 

 

საკონტაქტო ტელეფონი: 

 



                                                    
პროექტები წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ  ელექტრონულ მისამართზე: 

guidetoeurope@gmail.com  
 

დამატებითი კითხვებისთვის მიმართეთ პროექტის კოორდინატორებს ელ-ფოსტაზე: 

Mariam.japaridze@eu-nato.gov.ge ან Mariam.gigauri@eu-nato.gov.ge 

 

პროექტის კოორდინატორებთან ზარის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ 

სამუშაო დღეებში 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე) 

 

მარიამ ჯაფარიძე - 555 10 10 40 (მოცემულ ნომერზე დამატებითი შეკითხვების 

შემთხვევაში დაუკავშირდნენ მხოლოდ გეოგრაფიისა და ისტორიის პედაგოგები) 

 

მარიამ გიგაური - 598 32 26 85 (მოცემულ ნომერზე დამატებითი შეკითხვების 

შემთხვევაში დაუკავშირდნენ მხოლოდ სამოქალაქო განათლებისა და ქართული ენისა 

და ლიტერატურის პედაგოგები)  

 

 

პროექტთან დაკავშირებული ხშირად დასმული კითხვები 

 

- ვინ იღებს აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობას?  

 
საქართველოს მასშტაბით როგორც საჯარო, ასევე, კერძო სკოლების 

ისტორიის, გეოგრაფიის, ქართული ენისა და ლიტერატურის და სამოქალაქო 

განათლების მასწავლებლები (მე-7 კლასი და ზემოთ). 

 

- შემიძლია თუ არა აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობის მიღება, თუ 

პროექტის  პირველ ეტაპში, კერძოდ სემინარში,  არ მიმიღია 

მონაწილეობა? 

 

რა თქმა უნდა. სემინარზე დასწრება  პედაგოგისთვის კარგია, რადგან ის 

ბევრ საჭირო ინფორმაციას გთავაზობთ და სამომავლოდ პროექტისთვის 

უფრო მარტივად მომზადებაში გეხმარებათ. თუმცა ეს აუცილებლობას არ 

წარმოადგენს იმისთვის, რომ აღნიშნულ კონკურსში პედაგოგმა მონაწილეობა 

მიიღოს. პროექტებს აგზავნის ყველა პედაგოგი, ვინც დაინტერესებულია და 

კონკურსის რამდენიმე პირობას აკმაყოფილებს, კერძოდ: 

 ასწავლის ისტორიას, გეოგრაფიას, სამოქალაქო განათლებას, 

ქართულ ენასა და ლიტერატურას. თუმცა, ცენტრი არ ზღუდავს 

სხვა საგნების მასწავლებლებსაც ჩაერთონ აღნიშნულ პროექტში.  

mailto:guidetoeurope@gmail.com
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 წლის განმავლობაში, მუდმივად ახორციელებდა სხვადასხვა 

სახის აქტივობას მოსწავლეებისთვის ევროკავშირის შესახებ 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით 
 

 

- რა პროექტს ვაგზავნი? 

 

წლის განმავლობაში პედაგოგი თავის მოსწავლეებთან ერთად არის 

ჩართული ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა 

აქტივობაში (სემინარი, საინფორმაციო შეხვედრები, ღონისძიებები, 

ინოვაციური მიდგომები და ასე შემდეგ). ის წლის განმავლობაში ხდება 

„მეგზური ევროპისკენ“. განხორციელებულ აქტივობებს, პედაგოგი ვიდეო და 

ფოტო მასალებთან ერთად კრავს ერთ პროექტად, ასათაურებს და გვიგზავნის 

მეილზე: guidetoeurope@gmail.com  

 

 

 

 

- რა არის პროექტის კრიტერიუმები? 

პროექტი უნდა ეხმიანებოდეს დასმულ საკითხს: ევროპული 

ღირებულებების პოპულარიზაცია; რატომ ევროპა? ჩვენი ქვეყნის დასავლური 

გზა და ა.შ. 

პროექტი უნდა იყოს არა უმეტეს 5 გვერდისა (A4, შრიფტის ზომა - 12), 

რაც შეიძლება მეტი საინტერესო აქტივობა, ევროპული ღირებულებების 

შესახებ ინოვაციური სწავლების მეთოდები, ორიგინალური იდეები, 

მოსწავლეებისა და სკოლების ჩართულობა.  

 

- როგორ გავიმარჯვო? 

იყავით ორიგინალურები, მოიფიქრეთ საინტერესო იდეები თუ როგორ 

ჩართოთ მეტი მოსწავლე, მეტი მოქალაქე ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზის 

პოპულარიზაციის პროცესში, მოიძიეთ და გაეცით მაქსიმალურად მეტი 

ინფორმაცია საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ევროპის და 

„ევროპული ოჯახის“ ისტორიაზე, არ შემოიფარგლოთ მხოლოდ ერთი კლასით 

ან სკოლით, ჩართეთ მეტი მოსწავლე, მეტი სკოლა, დაწერეთ საინტერესო  

იდეები და განახორციელეთ, დაამტკიცეთ, რომ დასავლური კურსი ჩვენი 

ქვეყნის განვითარების გზაა და ბოლოს  - იმეგობრეთ  ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის გუნდთან.  
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