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ათასწლეულის   გამოწვევის ფონდის  და 

გაფორმებული შეთანხმების თანახმად 

ტექნოლოგიების მიმართულების პროგრამებში სწავლების ერთიანი მოდელის დანერგვა

და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერთიფიცირებული კურსების დაფუძნება

 

პროექტის საქმიანობები:  

1. შეიქმნა ადაპტირებული კურსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.

2. ითარგმნა შემდეგი სასწავლო კურსებები: შესავალი კიბერ

შესვალი „საგანთა ინტერნეტში“ და განთავსდა სასწავლო პორტალზე 

3. განხორციელდა ინსტრუქტორთა ტრეინინგი პროგრამაში

სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი.  

4. შედგა დამსაქმებლების, პროექტის მენეჯმენტის და 

საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების მიზნით. 

5. პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა ერთიანი 

ქსელში ჩაერთო კიდევ 4 კოლეჯი. 

6. 2018 წელს ჩატარდა პირველი სტუდენტური ოლიმპ

სტუდენტების მონაწილეობით.  

7. გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი რეგიონალურ პროვაიდერების ასოციაციასთან და 

შედგა დამსაქმებელთა საბჭოს რამოდენიმე სამუშაო შეხვედრა.

8. 2018 წელს ჩვენი ქსელის მაშტაბით პროფ

 

 

შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება

                      

 

 

გამოწვევის ფონდის  და სსიპ პროფესიულ კოლეჯს ,,თეთნულდი“  2016

თანახმად დაიწყო ეს პროექტი. პროექტი ითვალისწინებ

ტექნოლოგიების მიმართულების პროგრამებში სწავლების ერთიანი მოდელის დანერგვას  საქართველოს რეგიონებში 

და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერთიფიცირებული კურსების დაფუძნებას 

შეიქმნა ადაპტირებული კურსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. 

ითარგმნა შემდეგი სასწავლო კურსებები: შესავალი კიბერ-უსაფრთხოებაში, ლინუქსის საფუძვლები, 

და განთავსდა სასწავლო პორტალზე https://tvet.ge/. 

განხორციელდა ინსტრუქტორთა ტრეინინგი პროგრამაშიLinux Essential, 

შედგა დამსაქმებლების, პროექტის მენეჯმენტის და დარგობრივი საბჭოს წევრების ვიზიტი  გერმანიაში, 

საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.  

პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა ერთიანი IT პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელი 

წელს ჩატარდა პირველი სტუდენტური ოლიმპიადა IT მხარდამჭერის სპეციალობაში, 12 კოლეჯის 

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი რეგიონალურ პროვაიდერების ასოციაციასთან და 

შედგა დამსაქმებელთა საბჭოს რამოდენიმე სამუშაო შეხვედრა. 

წელს ჩვენი ქსელის მაშტაბით პროფესიულ პროგრამებძე ჩაირიცხა 200-ზე მეტი სტუდენტი.  

ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 283,345 

2016წლის  სექტემბერში  

ითვალისწინებდა ინფორმაციული 

საქართველოს რეგიონებში 

ლინუქსის საფუძვლები, 

Linux Essential, მომზადდა 6 

დარგობრივი საბჭოს წევრების ვიზიტი  გერმანიაში, 

პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელი -IT კლასტერი და 

მხარდამჭერის სპეციალობაში, 12 კოლეჯის 

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი რეგიონალურ პროვაიდერების ასოციაციასთან და 

ზე მეტი სტუდენტი.   
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