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პრეამბულა 
 

შპს „თანამედროვე განათლების აკადემიის“ (შემდგომში „აკადემია“) განვითარების 
გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს ექვსწლიან სამოქმედო განაცხადს, რომელიც 
აკადემიის მისიიდან გამომდინარეობს და მისი განვითარების საფუძველია.  

გრძელვადიან სამოქმედო გეგმაში აისახა ყველა ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომლებიც 
გავლენას მოახდენენ, ან შესაძლოა მოახდინონ, აკადემიის განვითარებაზე, მის წინსვლასა და 
წარმატებაზე.  

გეგმა აკადემიის პრიორიტეტებისა და პერსპექტივების შესაბამისი დოკუმენტია, რაც აკადემიის 
ცხოვრების სხვადასხვა საჭიროების ანალიზის შედეგად ჩამოყალიბდა.  

აკადემიის განვითარება, მისი სტრატეგიული ინტერესები ძირითადად განპირობებულია იმ 
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პრიორიტეტებით, რომელთაც აკადემია აღიარებს და უნდა 
განახორციელოს.  

სამოქმედო გეგმაში მოცემული ყველა მიზანი მიღწევადია, რადგან მისი დამფუძნებლების, 
დირექტორთა საბჭოს, დირექციის, აკადემიის ცხოვრებით დაინტერესებული    საზოგადოების 
ყურადღება აქტიურად იქნება მიმართული ამ მიზნების განხორციელებისკენ. 

ჩვენი მიზანია, გამორჩეული ადგილი დავიმკვიდროთ საგანმანათლებლო სივრცეში. წინ გვაქვს 
რთული, მაგრამ საინტერესო გზა. ამ გზაზე წარმატებებებს განაპირობებს აკადემიის ერთ, 
შეკრულ გუნდად ჩამოყალიბება.  

მართვის სისტემის გუნდური ხასიათი, მუდმივი თანამშრომლობა, სწორი საფინანსო და საკადრო 
მენეჯმენტი, იდეათა გენერაცია, დასაქმებულთა შრომის დაფასება-წახალისება - იმ პრინციპების 
არასრული ჩამონათვალია, რომელთა დანერგვა ხელსშეუწყობს აკადემიას თანამედროვე 
განათლებისა და ლიბერალური საგანმანათლებლო ორგანიზაციის სახელის დამკვიდრებაში.  

ჩვენი გუნდის საერთო ინტერესია, რომ ვუპასუხოთ საღად მოაზროვნე საზოგადოების 
მოთხოვნებს-ბავშვის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევებისგან ვითარების, ცოდნით 
აღჭურვის, სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბების, ლიბერალური ღირებულებების 
დამკვიდრების, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემის, ოჯახის, საზოგადოების, 
სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი პასუხისმგებლობის, უფლება-მოვალებების 
გაცნობიერების ხელშეწყობას. 

გეგმა ითვალისწინებს აქტივობების აღწერას, ახდენს ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული ერთეულის/პირის იდენტიფიკაციას და ადგენს მონიტორინგის 
განხორციელების მექანიზმებს/ინდიკატორებს. 
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სამოქმედო გეგმის შესრულების ანალიზი მოხდება ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს, რის 
საფუძველზეც საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ცვლილებები/დამატებები 
განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმაში. ამასთან, ეს განაპირობებს მოკლევადიანი 
სამოქმედო გეგმის ადეკვატურად დაგეგმვა-განხორციელებას. 

სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს აკადემიის ძირითადი 
მიზნის - სწავლების უახლესი მეთოდების გამოყენებით, მოზარდებში თავისუფალ აზროვნებაზე 
დაფუძნებული ღირებულებების ჩამოყალიბება, მათში საკუთარი შესაძლებლობების გააზრების, 
განვითარებისა და პრაქტიკაში რეალიზების ხელშეწყობა - მიღწევას. 
 

აკადემიის ხედვა და მისია 
 

 
ხედვა 

უსაფრთხო და პოზიტიურ გარემოში, პროფესიონალთა გუნდის მიერ, თანამედროვე 
ტექნოლოგიებისა და სწავლების უახლესი მეთოდების გამოყენებით, ისეთი თაობების აღზრდა, 
რომლებიც შეძლებენ თვითრეალიზებას და პოზიტიური ცვლილებების განხორციელებას 
მუდმივად განვითარებად სამყაროში. 

მისია 
 
აკადემიის მისიაა მოსწავლეებს უსაფრთხო და მამოტივირებელ, ინკლუზიურ გარემოში 
ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული და ინტერაქტიური მიდგომების გამოყენებით მისცეს 
თანამედროვე და მომავლის მოთხოვნების შესაბამისი პლურილინგვური განათლება, 
რომელიც დაეხმარება მათ საკუთარი შესაძლებლობების უწყვეტ განვითარებაში, წარმატების 
მიღწევაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 
 
 
მისიის მისაღწევად აკადემია 
 

• ქმნის ფიზიკურად და ემოციურად უსაფრთხო, პოზიტიურ, თანამშრომლობით  სასწავლო-
სააღმზრდელო გარემოს; 

• ხელს უწყობს მოსწავლის ფიზიკური, კოგნიტური და სოციალურ-ემოციური უნარების 
განვითარებას; 

• ზრუნავს პედაგოგების მუდმივ პროფესიულ განვითარებაზე, როგორც აკადემიის ბაზაზე, 
ისე პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებთან თანამშრომლობით; 

• სასწავლო პროცესში ნერგავს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას; 
• მუდმივად ავითარებს და სრულყოფს სასწავლო რესურსებს; 
• ხელს უწყობს მშობლის აქტიურ ჩართულობას შვილის სასწავლო-სააღმზრდელო 

პროცესში; 
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• ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით, სწავლა-სწავლების ინტერაქტიური 
მიდგომების გამოყენებით, უზნრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი, დემოკრატიული 
ღირებულებების მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბებას; 

• მუდმივად ზრუნავს მოსწავლეთა ინიციატივების წახალისებაზე. 
 

სტრატეგიული გეგმის იმპლემენტაციით მოსალოდნელი შედეგები: 
 
 საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პირობები არის მოსწავლეზე ორიენტირებული; 
 განათლების მიღების პირობები აკმაყოფილებს ადგილობრივ და საერთაშორისო 

სტანდარტებს; 
 უზრუნველყოფილია ინკლუზიური, უსაფრთხო და პოზიტიური გარემო; 
 პოპულარულია ჯანსაღი ცხოვრების წესი; 
 უზრუნველყოფილია პედაგოგთა პროფესიული განვითარების უწყვეტობა და 

შესაძლებლობა; 
 უზრუნველყოფილია პედაგოგთა საქმიანობის კომფორტული პირობები; 
 უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა და პედაგოგთა შემეცნებით, სპორტულ, 

გარემოსდაცვით, სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობა, რითაც ხელშეწყობილია 
სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირება; 

 უზრუნველყოფილია სამოქალაქო და პატრიოტული ცნობიერების, კანონიერების 
კულტურის დანერგვის ხელშეწმყობი პროგრამების, პროექტების, აქტივობების 
განხორციელება; 

 უზრუნველყოფილია თანაბარი, არადისკრიმინაციული მიდგომა მოსწავლეთა და 
პედაგოგთათვის, განურჩევლად სქესისა, რელიგიური, ეროვნული და სხვა კუთვნილებისა; 

 უზრუნველყოფილია დაინტერესებული საზოგადოების აკადემიის ცხოვრებაში ჩართვა-
მონაწილეობა; 

 უზრუნველყოფილია მატერიალურ_ტექნიკური ბაზის მუდმივი განვითარება; 
 უზრუნველყოფილია ადამიანური და მატერიალური რესურსების მოძიების, მოზიდვისა და 

განვითარების მექანიზმები/საშუალებები; 
 უზრუნველყოფილია საერთაშორისო დეკლარაციებით, კონვენციებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით აღიარებული ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეწყობა; 
 მუდმივად უმჯობესდება სასკოლო კლუბური საქმიანობის შედეგები. 

სტრატეგიული გეგმის ძირითადი ორიენტირები: 
 
 ორიენტაცია თითოეულ მოსწავლეზე; 
 ორიენტაცია მასწავლებლის პროფესიონალიზმზე; 
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 ორიენტაცია რესურსების მობილიზებასა და ეფექტურ გამოყენებაზე; 
 ორიენტაცია უსაფრთხო სკოლის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის 

პროექტებზე; 
 ორიენტაცია მშობელთა მაქსიმალურ ჩართულობაზე; 
 ორიენტაცია თემთან თანამშრომლობით პროექტებზე; 
 ორიენტაცია სწავლების მეთოდოლოგიურ მრავალფეროვნებაზე; 
 ორიენტაცია კანონიერების კულტურის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაზე; 
 ორიენტაცია დამატებითი საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი საქმიანობის 

განხორციელებაზე; 
 ორიენტაცია საგრანტო პროექტების მოზიდვა-განხორციელებაზე; 
 ორიენტაცია საზოგადოებრივი საქმიანობის განხორციელებაზე; 
 ორიენტაცია ფინანსურ კეთილდღეობაზე, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

მრავალფეროვნებაზე. 

დასახული შედეგების მიღწევაში საკვანძო როლი ეკისრება ადამიანურ რესურსებს. ამიტომ, 
საკადრო პოლიტიკის სწორი, მუდმივ განვითარებაზე გამიზნული ორიენტირების განსაზღვრას 
აკადემიამ უნდა მიანიჭოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. 

აკადემიის წარმატება და განვითარება მნიშვნელოვანწილად მასწავლებლის პროფესიულ 
ოსტატობას ეფუძნება. მათ მაღალი პროფესიონალიზმი, დიდი პასუხისმგებლობა, ძალისხმევა და 
ენთუზიაზმი ესაჭიროებათ იმისთვის, რომ უპასუხონ  ახალი დროის მოთხოვნებს. მუდმივი 
სწრაფვა განვითარებისაკენ, ცოდნის გაღრმავება, თანამედროვე, მუდმივად განვითარებადი 
ტექნოლოგიებისადმი პროფესიონალური დამოკიდებულება, საკუთარი გამოცდილებისა და 
უნარების მობილიზება არის საკვანძო საკითხები აკადემიის მიერ წარმატების მისაღწევად. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აკადემია საკადრო პოლიტიკის ძირითად ორიენტირებად 
ისახავს: 

 პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუდმივ ზრუნვასა და ფინანსურ ხელშეწყობას; 
 პედაგოგთა პროფესიული ნოვაციების შესახებ ინფორმირებას, მათი სათანადო 

ლიტერატურით უზრუნველყოფას, ტრენერთა მოწვევას მასწავლებელთა ინტერესებისა და 
საჭიროებების გათვალისწინებით; 

 კათედრების ხარისხიანი მუშაობის ხელშეწყობას; 
 პედაგოგთა საჭირობების კვლევასა და მუდმივ მონიტორინგს; 
 წამახალისებელი ღონისძიებების (დაჯილდოება, მადლობის გამოცხადება და სხვ.) დანერგვას; 
 პედაგოგთა საქმიანობის გარე ფაქტორების (მშვიდი სამუშაო გარემო, ეთიკური 

სტანდარტების დანერგვა, მასწავლებლის საჭიროებების გათვალისწინებით საგაკვეთილო 
პროცესის ორგანიზება და სხვა ) ეფექტურ უზრუნველყოფას; 

 საწავლო პროცესის მუდმივ მონიტორინგსა და შეფასებას; 
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 სასწავლო პროცესის მაღალკვალიფიციური კადრით (საჭიროებისამებრ) უზრუნველყოფას; 
 შინაგანაწესის უპირობო შესრულებას. 

საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროგრამის ძირითადი ორიენტირები 
 
აკადემიის განვითარება, მისი სტრატეგიული ინტერესები ძირითადად განპირობებულია 
ზოგადი განათლების ეროვნული  მიზნებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგების 
მიღწევით. დასახული ამოცანის  აღსრულება სწორი საკადრო პოლიტიკის პირობებში, მეტწილად 
აკადემიის მიერ განხორციელებული სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამებითა და 
მრავალფეროვანი ღონისძიებებით არის შესაძლებელი.  
ამავდროულად, აკადემია თავად გამოკვეთს იმპრიორიტეტულ მიმართულებებს, რომლებიც 
მოსწავლეთა ცოდნით, უნარ-ჩვევებითა და სწორი დამოკიდებულებებით აღჭურვასა და 
წახალისებას განაპირობებს.  

აკადემიამ ხელი უნდა შეუწყოს იდეათა გენერაციას, განვითარებასა და განხორციელებას. 
მნიშვნელოვანია იდეები, რომლებიც მასწავლებელს დაეხმარება საინტერესოდ, ინოვაციურად 
წარმართოს გაკვეთილი, გაამრავალფეროვნოს აკადემიის სასკოლო ცხოვრება და მოსწავლეებს 
სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულების დადებითი მუხტი შესძინოს.  

აკადემიის პრიორიტეტებმა მოსწავლის ღირსეულ მოქალაქედ, მოაზროვნე, ზნეობრივ, 
კულტურულ პიროვნებად ჩამოაყალიბება უნდა განაპირობონ. 

მოსწავლეებისათვის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი განათლების მიცემის მიზნით 
აკადემიის სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა შემუშავდეს ზოგადი განათლების ეროვნული 
მიზნებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის  საფუძველზე აკადემიის თითოეული მოსწავლის 
ინდივიდუალური შესაძლებლობების, მისწრაფებების, მიდრეკილებების გათვალისწინებით. 

აკადემიის სასკოლო სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის 
ეროვნული სასწავლო გეგმის ძირითადი საგანმანათლებლო პრინციპები, კერძოდ: 
ა. სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეთა შინაგანი ძალების გააქტიურებას. 

ბ. სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნის ეტაპობრივად კონსტრუირებას წინარე ცოდნაზე 
დაფუძნებით. 

გ. სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებას დაორგანიზებას. 

დ. სწავლა-სწავლება უნდა უზრუნველყოფდეს სწავლის სტრატეგიების დაუფლებას (სწავლის სწავლა). 

ე. სწავლა-სწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას: დეკლარატიულს, პროცედურულსა და 
პირობისეულს.   
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ზემოთ ჩამოთვლილი პრინციპების ხარისხიანი იმპლემენტაციისათვის მნიშვნელოვანია 
აკადემიის სასკოლო სასწავლო გეგმას ჰქონდეს ადეკვატური ორიენტირები. 

აკადემიის სასკოლო სასწავლო გეგმის ორიენტირები1 
 

• ორიენტაცია ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე; 
• ორიენტაცია პლურილინგვურ, ტექნოლოგიების მიმართულებების გაძლიერებაზე; 
• ორიენტაციათითოეულ მოსწავლეზე და მის მიერ მიღწეულ შედეგებზე; 
• ორიენტაცია სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესების ერთიანობაზე; 
• ორიენტაცია მასწავლებლების პროფესიონალიზმზე; 
• ორიენტაცია რესურსების შექმნასა და მათ ეფექტურ გამოყენებაზე; 
• ორიენტაცია სწავლების მეთოდოლოგიის მრავალფეროვნებაზე; 
• ორიენტაცია სწავლა-სწავლების ხელშემწყობ პოზიტიურ საგანმანათლებლო-

სააღმზრდელო აქტივობებზე. 

აღწერილი ორიენტირებიდან გამომდინარე, აკადემია მიმართავს სხვადასხვა ღონისძიებას: 

 მოსწავლეები ექსტრაკურილურალური აქტივობებით, ზოგადი განათლების ეროვნული 
მიზნების შესაბამისად, მიიღებენ დამატებით ცოდნას, განავითარებენ მრავალფეროვან 
უნარებს და ჩამოუყალიბდებათ დემოკრატიული მოქალაქეობრივი ღირებულებები. 

 აკადემიაში სწავლის პერიოდში, საბაზო საფეხურიდან, მოსწავლეები დაეუფლებიან სამ 
უცხოურ ენას; 

 დაინერგება ცდებსა და  ექსპერიმენტებზე დაფუძნებული და მოდელირებული სწავლება; 
 მოვახდენთ საგაკვეთილო პროცესის მოდერნიზაციას. კერძოდ, ინტეგრირებული 

გაკვეთილების, გაკვეთილი-პრეზენტაციების, უახლესი ტექნოლოგიებისა და 
საგაკვეთილო პროცესში სწავლა-სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენებით. 

 კანონიერების კულტურის, სამოქალაქო ღირებულებების დანერგვა, რისთვისაც 
მნიშვნელოვანია იმ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა (სამთავრობო, არასამთავრებო, 
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო), რომლებიც ამ მიმართულებით ეწევიან საქმიანობას. 
პარტნიორებთან ერთად  სამართლებრივი კულტურის დანერგვა-განვითარებაზე 
ორიენტირებული შემეცნებით-აღმზრდელობითი ხასიათის აქტივობების (პროექტები, 
პროგრამები, აქციები და სხვა) განხორციელება. აკადემიამ ხელი უნდა შეუწყოს 
ჰორიზონტალური, ტოლერანტული, სამართლიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და 
განვითარებას მისი საზოგადოების ყველა წევრში. სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს 
შრომის დაფასებას, რაც აუცილებლად მოახდენს პედაგოგთა დაინტერესებას და 
პროვოცირებას, გასწიონ აქტიური მონაწილეობა აკადემიის სასკოლო ცხოვრების 

 
1ყოველი წლის აკადემიის სასკოლო სასწავლო გეგმის დაგეგმვის პროცესში ეს ორიენტირები უცვლელი უნდა იყოს ხარისხიანი 
საგანმანათლებლო პროცესის  და შედეგების უზრუნველყოფის მიზნით. 
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გამოცოცხლებისა და წარმატებების მიღწევის  მიზნით, რაც დადებითად აისახება ჯანსაღი 
ურთიერთობებისა და პოზიტიური გარემოს ფორმირებაზე. 

 აკადემია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ფსიქოლოგის სამსახურს მოსწავლეთა ფსიქო-
ემოციური განვითარებისა და პოზიტიური და ინკლუზიური საგანმანათლებლო გარემოს 
ფორმირების მიზნით. სწორედ ფსიქოლოგის აქტიურ სამუშაოს წარმოადგენს მშვიდი 
ატმოსფეროს ხელშეწყობა, მისი საქმიანობის საგანი მოსწავლეთა საჭიროებების კვლევა-
ანალიზი უნდა იყოს, რაც ხელს შეუწყობს სხვადასხვა ფსიქოტიპის მოსწავლეთა შორის 
მეგობრული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. ასევე, ის კომპეტენტურ  დახმარებას 
გაუწევს პედაგოგებსა და მოსწავლეთა მშობლებს ბავშვებთან ურთიერთობაში წამოჭრილი 
პრობლემების მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ გადაჭრაში. 

 აკადემიის ცხოვრებას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს კლასის დამრიგებელი და 
სადამრიგებლო პროგრამა.  ის ზედმიწევნითი წინდახედულებით შექმნილი 
აღმზრდელობითი პროგრამით ხელს შეუწყობს კლასში მოსწავლეთა შორის თბილი, 
მეგობრული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. ამ მიზნით, საინტერესო იქნება წინასწარ 
დაგეგმილი შემეცნებითი მიზნით ექსკურსიებისა და ტურების ორგანიზება. 
შესაძლებელია, ყოველწლიურად საუკეთესო დამრიგებლისა და მასწავლებლის 
გამოვლენა და წახალისება, რაც სასწავლო პროცესის მუდმივი  მონიტორინგით, 
მასწავლებლის პირადი პორტფოლიოს წარმოებითა (მასში აისახება პედაგოგის 
საქმიანობის სხვადასხვა ნიუანსი) და სხვა აქტივობებით იქნება შესაძლებელი. 
მნიშვნელოვნად შეეწყობა ხელი დამრიგებელთა, ისევე, როგორც მასწავლებელთა 
საჭიროებისამებრ პროფესიულ განვითარებას (ტრენინგები, კონფერენციები, აკადემიის 
ბაზაზე სამუშაო შეხვედრები და სხვა). 

 აკადემიის სასკოლო სასწავლო გეგმა დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებს კათედრების 
მუშაობას. დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და შედეგების მისაღწევად. ამავე 
მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია რესურსების მობილიზება და წინასწარი 
ანალიზით მინიმალური და მაქსიმალური საჭიროებების დადგენა. მათ 
უზრუნველსაყოფად აკადემიის დამფუძნებლებთან თანამშრომლობის საფუძველზე, 
კათედრების მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მათი დაფინანსება 
(პრიორიტეტების დადგენის საფუძველზე). 

 სწავლება-სწავლის ხარისხის ამაღლებისა და წარმატებული შედეგების მიღწევის მიზნით 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება თვითშეფასება და მუდმივი მონიტორინგი. სასურველია 
გარკვეულ ეტაპზე შემოღებული იქნას ჩათვლა-გამოცდების პრინციპი, რაც ხელს 
შეუწყობს მოსწავლეების მობილიზებას და აამაღლებს სწავლების ხარისხს; აგრეთვე, 
მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების რეიტინგული სისტემის 
ჩამოყალიბება, რაც მონიტორინგის შედეგად ახალი აქტივობების დაგეგმვისა და 
წარმართვის საშუალებას მოგვცემს. ასეთია, მაგალითად, აკადემიის მიერ ყოველწლიურად 
საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა და წახალისება, სპორტული, თუ შემოქმედებითი 
წარმატებებისთვის მოსწავლეთა დაჯილდოვება და სხვ. 
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მნიშვნელოვანიაშეფასებისსაკუთარიფორმებისშემუშავება, ცოდნის კონტროლის 
ფორმების ოპტიმიზაცია. პროცესები უნდა იყოს ობიექტური და გამჭვირვალე, 
შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მასწავლებელს, მოსწავლესა და მშობელს 
შორის ნდობის განმტკიცებას. 

 მოსწავლეთა სრულფასოვანი განვითარების მიზნით განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
მიენიჭება კლუბების საქმიანობას. აკადემია კლუბების თემატიკას მოსწავლეებს 
სთავაზობს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების, ეროვნული სასწავლო გეგმის 
გამჭოლი უნარების და ღირებულებისა და აკადემიის მისიის გათვალისწინებით. 
კლუბების საქმიანობა ხალისსა და მრავალფეროვნებას შესძენს აკადემიის ყოველდღიურ 
ცხოვრებას, ხელს შეუწყობს მოსწავლეების ინტერესებისა და შესაძლებლობების 
გამოვლენასა და მათ რეალიზებას. 
გარდა აკადემიის მიერ შეთავაზებული კლუბებისა, კლუბის ჩამოყალიბება შესაძლებელი 
იქნება სასწავლო წლის ნებისმიერ დროს, მოსწავლეთა და მშობელთა, აგრეთვე სხვა 
კომპეტენტური პირის ინიციატივის საფუძველზე. 

 მოსწავლეთაპროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის მიზნით, IX-XII კლასების 
მოსწავლეთათვის წარმატებული იქნება პროფესიული და უმაღლესი 
განათლებისპროფესორ-მასწავლებლებთან, აგრეთვე ამა თუ იმ პროფესიაში წარმატებულ 
ადამიანებთან შეხვედრები, ამასთანავე, პედაგოგთა მოწვევა კონკრეტული 
საგანმანათლებლო კურსით (თემა და არჩევანი მოსწავლეებს უნდა ეკუთვნოდეთ). ამ 
ტიპის პროექტები ერთიორად გაზრდის უფროსკლასელებში შემეცნებით მოტივაციას და 
მათში სწორი პროფესიული არჩევანის გაკეთებასთან ერთად კომუნიკაციის, კვლევის, 
ანალიზის, პრეზენტაციის, შემოქმედებითი და სხვა უნარების განვითარებასაცშეუწყობს 
ხელს. 

 მნიშვნელოვანიააკადემიის გაზეთის/ჟურნალის დაარსება, რაც მოსწავლეებში 
შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისებას 
შეუწყობს ხელს. ამ მიმართულების მიზნების განსახორციელებლად  შევძლებთ 
გამომცემლობებთან, ცნობილ ჟურნალისტებთან და საინტერესო რესპოდენტებთან 
შეხვედრების ორგანიზებას.  

 განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭება აკადემიის ბიბლიოთეკის განვითარებას. ერთი 
მხრივ, აკადემიის დამფუძნებლებთან საჭიროებების დროულად მიწოდებისა და მათი 
მხრიდან დაკმაყოფილებასთან ერთად, არაერთი აქციის (,,წიგნის კვირეული’’, 
,,ხელნაწერი წიგნი”, ,,წიგნის ფესტივალი”, გამომცემლობებთან თანამშრომლობა), 
ორგანიზებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან ერთად პროექტების 
განხორციელებით. ბიბლიოთეკის საქმიანობის ხარისხიანად წარმართვის მიზნით 
აკადემია დაიქირავებს კვალიფიციურ ბიბლიოთეკარს და საჭიროებისამებრ 
უზრუნველყოფს მის პროფესიულ განვითარებას. 

 საინტერესო და მოსწავლეთა სრულფასოვანი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია სხვა 
სკოლების თანატოლებთან, სოციალური ადაპტაციის ცენტრის, სპეციალური 
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საჭიროებებისა და სხვადასხვა რეგიონისა თუ ქვეყნის სასწავლო დაწესებულებთან 
მჭიდრო და აქტიური  კავშირების დამყარება. ამ ტიპის აქტივობით ჩვენ შევძლებთ 
ტოლერანტული, სამოქალაქო ღირებულებების, მზრუნველობითი ურთიერთობების 
დანერგვა-განვითარებას. აკადემიამ მორალური და მატერიალური თანადგომა უნდა 
გამოუცხადოს იმ ორგანიზაციას/ორგანიზაციებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სსსმ 
ბავშვების  განვითარებას.  

 აკადემიის პრესტიჟის, მისი სახელის პოპულარიზაციის მიზნით მნიშვნელოვანია 
აკადემიის ვებ.გვერდისა და სოციალური გვერდის მუდმივი განახლება. სოციალურ 
გვერდზე უნდა განთავსდეს არა მხოლოდ სიახლეები და აკადემიის ცხოვრების ამსახველი 
მასალები, არამედ საინტერესო საგანმანათლებლო და აკადემიის მონაწილეთა სტატიები 
და სხვა 

 აკადემიის ცხოვრების საინტერესოდ წარმართვის, ასევე, მოსწავლეთა თავისუფალი 
დროის შემეცნებითი ორგანიზების მიზნით, მნიშვნელოვანია საკვირაო სკოლისა და 
საზაფხულო სკოლის პროექტების განხორციელება ამ მიზნით შეიქმნება 
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროგრამები. მათში ძირითადად სახელოვნებო, 
სპორტული, უცხოური ენებისა და მათემატიკის ცოდნის, 
გამაძლიერებელიმიმართულებები იქნება ასახული. პროგრამები,ერთი მხრივ, ხელს 
შეუწყობს მოსწავლეთა ინტელექტუალურ და ფიზიკურ განვითარებას, ხოლო მეორე 
მხრივ დაეხმარება მშობლებს შვილების თავისუფალი დროის საინტერესოდ და საიმედოდ 
დაგეგმვაში. ამავდროულად აკადემიას მოუტანს დამატებით ფინანსურ შემოსავალსა და 
პრესტიჟს. 

 აკადემიის ძირითადი მიზნების, მოსწავლეთა და დირექციის წევრებს შორის 
ჰორიზონტალური, თანამშრომლობითი ურთიერთობების ჩამოყალიბების 
ხელშწყობისთვის, საინტერესო იქნება საფოსტო ყუთის ,,წერილი დირექტორს’’ შექმნა. 
მასში მოსწავლეები  განათავსებენ აკადემიის ცხოვრებასთან დაკავშირებული 
სურვილების, მადლიერების, პრეტენზიებისა თუ სხვა შინაარსის გზავნილებს. ბარათების 
განხილვის მიზნით, დაიგეგმება ყოველთვიური (სიხშირე საჭიროების მიხედვით 
შეიძლება გადაიხედოს) შეხვედრებს მოსწავლეთა თვითმმართველობასა და 
უფროსკლასელებთან და წამოჭრილი საკითხები გადაიჭრება აკადემიის სასიკეთოდ.  
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მოკლევადიანი 

მიზნები2 
 

 საკანონმდებლო ბაზის ორგანიზაციული განვითარება; 
 სწავლა - სწავლების ხარისხის განვითარება; 
 აკადემიაში დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული კორპორატიული  კულტურის 

დამკვიდრება; 
 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების განვითარება; 
 აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება; 
 თვითშეფასებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; 
 უსაფრთხო და პოზიტიური გარემოს შექმნა და განვითარება; 
 სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესში მშობელთაჩართულობის ხელშეწყობა/განვითარება; 
 საერთაშორისო კავშირების დამყარება და განვითარება. 

საშუალო ვადიანი (უახლოესი სამი წლის განმავლობაში მისაღწევი) მიზნები 
 

უახლოესი სამი წლის განმავლობაში მისაღწევი მიზნები ითვალისწინებს ერთწლიანი სამოქმედო 
გეგმის შინაარსს და უზრუნველყოფს მისი შედეგების განგრძობადობასა და მდგრადობას. 

 აკადემიის ინფრასტრუქტურული განვითარება; 
 სამასწავლებლო ფართის კეთილმოწყობა, სამუშაო პირობების შექმნის უზრუნველყოფა; 
 მოსწავლეთა კონტიგენტის ეტაპობრივი ზრდა; 

 საერთაშორისო კავშირების დამყარება და განვითარება; 

 საბიბლიოთეკო ფონდის განვითარება და ბიბლიოთეკის ფართის თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით კეთილმოწყობა; 

 სპორტული დარბაზისა და მოედნების განვითარება; 
 საგნობრივი, საგანთა ჯგუფის სასწავლო კაბინეტების თვალსაჩინოებებითა და სხვა საჭირო 

ინვენტარის განვითარება; 
 მაღალ კვალიფიციური კადრის მოზიდვა და მუდმივი გადამზადება; 
 ინკლუზიური სწავლების განხორციელებისთვის მუდმივი მზაობა; 

 
2აღნიშნული მიზნები წარმოადგენს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ძირითად შინაარსს, შესაბამისად, მათი მიღწევა 
უნდა განხორციელდეს 2015-2016 სასწავლო წელს. 
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 კლუბური საქმიანობის განვითარება. 

გრძელვადიანი მიზნები 
 აკადემიის ორგანიზაციული განვითარება; 
 სწავლა - სწავლების ხარისხის განვითარება; 
 აკადემიაში დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული კორპორატიული  კულტურის 

დამკვიდრება; 
 საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება; 
 აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება; 
 თვითშეფასებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; 
 უსაფრთხო და პოზიტიური გარემოს შექმნა და განვითარება; 
 სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესში მშობელთა ჩართულობის ხელშეწყობა/განვითარება; 
 საერთაშორისო კავშირების დამყარება და განვითარება. 

 
გრძელვადიანი მიზნების  მისაღწევად უპირატესი ამოცანებია: 
 
 საგნობრივი, საგანთა ჯგუფის სასწავლო კაბინეტების თვალსაჩინოებებითა და სხვა საჭირო 

ინვენტარით ეტაპობრივი აღჭურვა; 
 მაღალკვალიფიციური კადრის მოზიდვა და პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე 

მუდმივი ზრუნვა; 
 ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო ფონდითა და სხვა საჭირო რესურსებით აღჭურვაზე 

მუდმივი ზრუნვა; 
 პედაგოგთა სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა;  
 აკადემიის საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი საქმიანობის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან მიახლოება; 
 სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, სოციალურ აქტივობებში მაქსიმალური ჩართულობა; 
 ინკლუზიური სწავლების განხორციელებისთვის მუდმივი მზაობა; 
 საქართველოს და საერთაშორისო (სკოლები, პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლები 

და სხვ.) ორგანიზაციებთან ურთიერთობების დამყარება; 
 უსაფრთხო, პოზიტიური და ბავშვზე ცენტრირებული გარემოს განვითარება. 

SWOT - ანალიზი 
 

ძლიერი მხარეები 
• კვალიფიციური ადამიანური რესურსი 
• უსაფრთხო, პოზიტიური, წამახალისიებელი, 

ინკლუზიური გარემო 

სუსტი მხარეები       
      

• მშობელთა დაბალი ჩართულობა აკადემიის 
ცხოვრებაში 

• აკადემიის დაბალი ცნობადობა 
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• სწავლა-სწავლების თანამედროვე, 
მოსწავლის პიროვნულ განვითარებაზე 
ორიენტირებული პედაგოგიური 
მიდგომები  

• თანამედროვე საჭიროებებზე 
მორგებული,ტექნიკურად გამართული 
ლაბორატორიები  

• ბიბლიოთეკა მდიდარი წიგნადი ფონდითა 
და სხვა სასწავლო-მეთოდური რესურსით 

• მოსწავლეთა საჭიროებაზე მორგებული 
დამატებითი გაკვეთილები/პროგრამები 

• მოსწავლეთა მრავალფეროვანი კლუბები 
• ღია და დახურული სპორტული მოედნები და 

კეთილმოწყობილი ეზო 
• მართვის ელექტრონული სისტემა 
• ფსიქოლოგის და ექიმის მომსახურეობა 
• ბაღი აღსაზრდელების უახლოესი 

განვითარების ზონის შესაბამისი 
სააღმზრდელო პროგრამითა და 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. 

• მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის 
მზაობა და ღიაობა სიახლეების მიმართ.  

       

• სკოლის მოსწავლეთა დაბალი ჩართულობა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

• საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 
მიმართულებების  ლაბორატორიების არასრული 
დატვირთვით გამოყენება.  

  

შესაძლებლობები 
• პარტნიორი ორგანიზაციების 

(უნივერსიტეტებისა და სხვა სამთავრობო და 
არასამთავრობო საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების) ქსელის შექმნა და მათი 
ეფექტიანი ჩართულობის უზრუნველყოფა 
აკადემიის სასწავლო-
სააღმზრდელოპროცესის გაუმჯობესების 
მიზნით 
• ეროვნულ და საერთაშორისო 

დონეზესაგანმანათლებლო-კვლევით 
აქტივობებში (კონფერენციებში, 
ოლიმპიადებში, კონკურსებში და სხვ.) 
მონაწილეობა 

• საკლასო და სასკოლო  ინიციატივების 
წახალისების გზით მოსწავლეთა 
აქტიური ჩართულობის 
უზრუნველყოფა აკადემიის 
ცხოვრებაში 

საფრთხეები 
    

• კონკურენციის ზრდა საჯარო და კერძო 
ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორებს შორის.  

• ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის გავლენა.  
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• მშობელთა აქტიური ჩართულობის 
უზრუნველყოფა აკადემიის 
ცხოვრებაში 

• პროფესიული განვითარების გზით 
აკადემიის თანამშრომელთა 
თვითეფექტიანობისა ზრდა 

• აკადემიის პოპულარიზებისთვის 
სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხის 
გამოყენება 

• მოსწავლეთა თვითმმართველობის 
შექმნა და მისი აქტიური 
ფუნქციონირება. 

• ქართულ და უცხოურენოვანი 
საზაფხულო/საზამთრო პროგრამების 
განხორციელება, მათ შორის, 
უცხოეთში 
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