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I

განაცხადი

”როგორც წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი

წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ

აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ

მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული

სათანადო წესების შესაბამისად“.

ნატო უზუნაშვილი

თეონა ხოსიტაშვილი

სოფიო ხუბულაშვილი



II

აბსტრაქტი

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს კვლევის ანგარიშს, რომელიც ილიას

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო

პროგრამის სტუდენტებმა: ნატო უზუნაშვილმა, თეონა ხოსიტაშვილმა და სოფიო

ხუბულაშვილმა განვახორციელეთ.

აღნიშნული კვლევის მიზანი გახლავთ ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის

დეცენტრალიზაციის პროცესის კვლევა №53-ე საჯარო სკოლაში განვითარებული

მოვლენების მაგალითზე). ამისათვის ვიკვლიეთ ერთი მხრივ,  საქართველოში

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის დეცენტრალიზაციის ხარისხი და მეორე

მხრივ, 53-ე საჯარო სკოლაში განვითარებული მოვლენებისადმი სასკოლო

საზოგადოების დამოკიდებულება და სკოლის მართვასთან დაკავშირებული

პრობლემები.

კვლევა ძირითადად განხორციელდა თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით,

თუმცა, სამეურვეო საბჭოს წევრების კვლევისას ასევე გამოყებულ იქნა

რაოდენობრივი კომპონენტი. თვისებრივი მეთოდით კვლევამ საშუალება მოგვცა

უფრო სრულყოფილად შეგვესწავლა საკვლევი საკითხი.

კვლევამ აჩვენა, რომ ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის დეცენტრალიზაციის

კვლევისას წარმოჩენილი ზოგადი პრობლემები, ასევე გამოიკვეთა აღნიშნული

სკოლის კონკრეტულ მაგალითზე, რაც ცხადყოფს იმას, რომ მათი მოგვარება

მნიშვნელოვანია სკოლის მართვის გაუმჯობესებასა და ზოგადად სისტემის

პროდუქტიულობის გაზრდისათვის.



III

მადლობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო

პროგრამის სტუდენტები:

ნატო უზუნაშვილი

თეონა ხოსიტაშვილი

სოფიო ხუბულაშვილი

თემაზე: „ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის დეცენტრალიზაციის პროცესის

კვლევა სსიპ აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 53-ე საჯარო

სკოლაში განვითარებული მოვლენების საფუძველზე“ ჩატარებული კვლევის

დროს გაწეული დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის მადლობას ვუხდით N53-ე

საჯარო სკოლის ადმინისტრაციას, სამეურვე საბჭოს წევრებს, პედაგოგებსა და

მოსწვლეებს.

განსაკუთრებული მადლობა გვინდა გადავუხადოთ განათლების სპეციალისტებს:

ილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორ ბატონ სიმონ ჯანაშიას,

ასისტენტ-პროფესორ ბატონ გიორგი გახელაძესა და ასოცირებულ-პროფესორ

ქალბატონ თამარ ბრეგვაძეს. ასევე - ასოცირებულ მკვლევარ ქალბატონ თამარ

მოსიაშვილს, „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის პროგრამის“

კოორდინატორს ბატონ კახა ჟღენტსა და ძველი თბილისის საგანმანათლებლო

რესურსცენტრის უფროსს ქალბატონ ეკატერინე ხუციშვილს.

კვლევის განხორციელებისას კონსულტირებისა და დახმარებისთვის

განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელს,

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორ ქალბატონ ნათია

ანდღულაძეს.


