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ახა ლი სკო ლა თბი ლის ში (საქართველო), ევ რო კავ ში რი სა და სა
ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის (IB) მხარ და ჭე რით, მო ხა რუ ლი ა, 
გა მო აცხა დოს აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ევ რო პუ ლი სკო
ლის სას ტი პენ დიო პროგ რა მის კონ კურ სი მოს წავ ლე თა ახა ლი 
ნა კა დის მი სა ღე ბად 2023/2024 აკა დე მი უ რი წლის თ ვის. 

კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ მოს წავ ლე ებს 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნე ბი დან, კერ ძოდ, აზერ ბა ი
ჯა ნი დან, ბე ლა რუ სი დან, მოლ დო ვის რეს პუბ ლი კი დან, სა ქარ თ
ვე ლო დან, სომ ხე თი დან და უკ რა ი ნი დან, რომ ლებ საც 2023 წლის 
1 სექ ტემ ბ რის თ ვის შე უს რულ დათ 1617 წე ლი. 

ტეს ტი რე ბის შე დე გე ბის მი ხედ ვით შე ირ ჩე ვა ოცამ დე სა უ კე თე
სო სტუ დენ ტი, რო მე ლიც მი ი ღებს სრულ სტი პენ დი ას ევ რო პულ 
სწავ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის 
(IB) სა დიპ ლო მო პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის. 

აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ევ რო პუ ლი სკო ლის პროგ რა მა, 
რო მე ლიც და ფი ნან სე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის მი ერ, მიზ ნად ისა
ხავს აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ექ ვ სი ქვეყ ნის მოს წავ ლე
ე ბის თ ვის სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფას. 2018 წელს წარ მა ტე ბით დაწყე ბუ ლი პროგ რა მა მე ხუ თე 
წე ლი ა, რაც სა ქარ თ ვე ლო ში ხორ ცი ელ დე ბა. მიმ დი ნა რე კონ
კურ ს ში შერ ჩე უ ლი მოს წავ ლე ე ბი ჩა ერ თ ვე ბი ან 2023/2024 აკა დე
მი უ რი წლის სას ტი პენ დიო პროგ რა მა ში.
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წლის მოსწავლეები 

სტიპენდია

ქვეყანა
აზერბაიჯანი 
ბელარუსია 
მოლდოვის რესპუბლიკა 
საქართველო 
სომხეთი 
უკრაინა

დამატებითი ინფორმაცია პროექტის 
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული 

სკოლა საქართველოში“ შესახებ იხილეთ აქ: 



სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის (IB) სა დიპ ლო მო პროგ რა მა არის ორ წ ლი ა ნი სა გან მა ნათ
ლებ ლო პროგ რა მა, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვ დო მია 1619 წლის ასა კის მოს წავ ლე ე ბის თ ვის მსოფ
ლი ოს 140 ქვე ყა ნა ში. პროგ რა მა იძ ლე ვა სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ კვალ ფი ცი კა ცი ას უმაღ
ლე სი გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად და აღი რე ბუ ლია მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი უნი ვერ სი ტე ტის მი ერ. 
მოს წავ ლე ე ბი გა ივ ლი ან ევ რო პულ სწავ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ სას წავ ლო პროგ რა მას, რო
მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს მულ ტი კულ ტუ რუ ლი და მრა ვა ლე ნო ვა ნი ევ რო პუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
გან მ ტ კი ცე ბას.

ევ რო პულ სწავ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის (IB) სა დიპ ლო მო 
პროგ რა მას ახორ ცი ე ლებს ახა ლი სკო ლა თბი ლის ში (საქართველო), რო მე ლიც 2010 წლი დან 
ავ ტო რი ზე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის (IB) მი ერ და ევ რო კავ ში რის პარ ტ ნი ო რი ა. 

სადიპლომო პროგრამა

1



სტი პენ დი ის პროგ რა მა და ფი ნან სე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის მი ერ. 
სტი პენ დი ის პროგ რა მა მო ი ცავს სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის სა დიპ ლო მო პროგ რა მის 
სრულ ორ წ ლი ან ციკლს და ასე ვე, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, უზ რუნ ვ ლე ყოფს საცხოვ რე ბე ლი 
ად გი ლით.
სტი პენ დია მი ე ნი ჭე ბა პირ ველ აკა დე მი ურ წელს და ავ ტო მა ტუ რად გაგ რ ძელ დე ბა მე ო რე აკა
დე მი ურ წელს, მოს წავ ლე ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მოს წ რე ბის სა ფუძ ველ ზე პირ ვე ლი წლის დას
რუ ლე ბის შემ დეგ. მოს წავ ლე ებ მა არ უნ და გა ა კე თონ ხე ლა ხა ლი გა ნაცხა დი სტი პენ დი ის მი
სა ღე ბად მე ო რე წელ საც. 

სტიპენდიის პროგრამა მოიცავს: 
 3 სწავ ლე ბის ხარ ჯებს 2023/2024 აკა დე მი უ რი წლის თ ვის ევ რო პუ ლი სა ერ თა შო რი სო ბა კა

ლავ რი ა ტის პროგ რა მის თ ვის ახალ სკო ლა ში თბი ლის ში, სა ქარ თ ვე ლო.
 3 გან თავ სე ბი სა და კვე ბის ხარ ჯებს თბი ლის ში, სა ქარ თ ვე ლო ში. მოს წავ ლე ე ბი გან თავ ს

დე ბი ან სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში ახა ლი სკო ლის ტე რი ტო რი ა ზე.
 3 სამ გ ზავ რო ხარ ჯებს ორი ვე მი მარ თუ ლე ბით თბი ლის სა და საცხოვ რე ბელ ად გილს შო

რის, სას კო ლო არ და დე გე ბის დროს.
 3 მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან ს პორ ტით უფა სო მგზავ რო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბან კის 

პერ სო ნა ლუ რი სა დე ბე ტო ბა რა თის გა მო ყე ნე ბით.
 3 პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად სტუ დენ ტე ბის თ ვის სა ჭი რო სას წავ ლო მა სა

ლებს და რე სურ სებს (წიგნები, ლეპ ტო პე ბი, კალ კუ ლა ტო რე ბი და სმარ ტ ფო ნე ბი სწავ ლე
ბის დროს).

 3 მო ნა წი ლე ო ბას ევ რო კა ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბულ სე მი ნა რებ ში, კონ ფე რენ ცი ებ ში, 
სას წავ ლო ტუ რებ ში და სხვა ღო ნის ძი ე ბებ ში.

 3 სამედიცინო დაზღვევას.

სტიპენდიის პროგრამა არ მოიცავს: 
 2 ფუ ლა დი სა შუ ა ლე ბე ბის პირ და პირ გა და რიცხ ვას ან ნაღ დი ფუ ლის გა ცე მას მოს წავ ლე ე

ბის თ ვის ან მოს წავ ლე თა ოჯა ხე ბის თ ვის;
 2 ში და ან სა ერ თა შო რი სო გა და ად გი ლე ბას თბი ლი სის მი მარ თუ ლე ბით / თ ბი ლი სი დან 

მოს წავ ლე ე ბის ოჯა ხე ბის წევ რე ბის თ ვის.
 2 სტუ დენ ტე ბის პი რა დი ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბას, რო გო რი ცაა ტან საც მე ლი, და მა ტე ბი თი 

ბარ გის ტრან ს პორ ტი რე ბა, საკ ვე ბი და სას მე ლი კამ პუ სის გა რეთ, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე
ბი და პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რე ბი, გარ და იმ კომ პი უ ტე რე ბი სა, რომ ლე ბიც მოს წავ ლე
ებს გა და ე ცათ სა დიპ ლო მო პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში.

სასტიპენდიო პაკეტი 2

2022 წლის კურსდამთავრებულები 
24 მაისი / თბილისი, საქართველო



 უფლებამოსილება3 სტიპენდიის პროგრამაში მიღება ხდება აკადემიური მოსწრების საფუძველზე და უფასოა იმ 
განმცხადებლებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

უფლებამოსილი განმცხადებელი უნდა  
აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
1. იყოს აზერბაიჯანის, ბელარუსის, მოლდოვას რესპუბლიკის, საქართველოს, სომხეთის ან 

უკრაინის მოქალაქე და შეეძლოს საერთაშორისო სამოგზაურო დოკუმენტების მიღება 
საქართველოში გასამგზავრებლად.

2. ცხოვრობდეს აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვას რესპუბლიკაში, სომხეთში ან 
უკრაინაში განაცხადის შემოტანის დროს (იხილეთ სქემა 1 შემდეგ გვერდზე).

3. აკმაყოფილებდეს მისი ქვეყნისთვის განსაზღვრული შეფასების/ასაკის მოთხოვნებს  
იხილეთ ცხრილი 1. 

4. იყოს საშუალო სკოლის მოსწავლე ზემოთ მითითებული ექვსი ქვეყნიდან ერთერთში 
განაცხადის გაკეთების დროს (იხილეთ სქემა 1 შემდეგ გვერდზე).

5. აჩვენებს მინიმუმ საშუალოდ 70% GPA1 წინა და მიმდინარე წელს საშუალო სკოლაში 
სწავლის დროს; 

6. რეგისტრაციის დროს სწავლობდა ინგლისურ ენას და აჩვენებს სათანადო უნარებს (B2 
დონე2 და მეტი);

7. ევროკავშირის სხვა ენის ცოდნა მიიჩნევა უპირატესობად.

ქვეყანა
დასაშვები შეფასება

(განაცხადის წარდგენისას)
დასაშვები ასაკი 2023 წლის  

1 სექტემბრის მდგომარეობით

აზერბაჯანი 9-10 16-17
ბელარუსი 9-10 16-17
მოლდოვას რესპუბლიკა 10 16-17
საქართველო 10 16-17
სომხეთი 9-10 16-17
უკრაინა 9-10 16-17

ცხრილი 1. შეფასების/ასაკის მოთხოვნები

მოსწავლეები, რომლებსაც მოეთხოვებათ სამხედრო სამსახურის გავლა საბოლოო 
შეფასების მისაღებად, შესაძლოა არ იყვნენ მიჩნეულნი უფლებამოსილებად.

მოსწავლეები, რომლებსაც უკვე მინიჭებული აქვთ საშუალო სკოლის დიპლომი 
ან სერტიფიკატი, არ არიან უფლებამოსილნი ამ კონკურსში მონაწილეობის 
მისაღებად. 

შენიშვნა: 

1 GPA / Grade Point Average = ნიშ ნე ბის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი.
2 B2  დო ნე შე სა ბა მე ბა გა წა ფუ ლო ბის სა შუ ა ლო დო ნეს, რაც ნიშ ნავს, რომ ამ დო ნე ზე მცოდ ნეს უკ ვე უნ და შე ეძ ლოს, და მო უ კი დებ

ლად ის წავ ლოს ან იმუ შა ოს აკა დე მი ურ და პრო ფე სი ულ გა რე მო ში ინ გ ლი სურ ენა ზე, თუმ ცა, გარ კ ვე უ ლი შეზღუდ ვე ბით. 



უკრაინისთვის: ამჟამად უნდა იყოს უკრაინის კანონიერი მუდმივი რეზიდენტი ან 
2022 წლის 1 თებერვლიდან გადასახლებული იყოს სქემა 1-ში მითითებულ რომელიმე 
ქვეყანაში.  

ბელარუსისთვის: ამჟამად უნდა იყოს ბელარუსის კანონიერი მუდმივი რეზიდენტი, 
რომელის ადგილსამყოფელია ბელარუსი ან 2020 წლის აგვისტოდან გადასახლებული 
იყოს სქემა 1-შ მითითებულ რომელიმე ქვეყანაში. 

*მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნები 3

სხვა ევროპული 
ქვეყნები

ევროკავშირის 
პარტნიორი  
ქვეყნები

ავსტრია
ბელგია
ბულგარეთი
გერმანია
დანია
ირლანდია
ესპანეთი
ესტონეთი
იტალია 

აღმოსავლეთ  
პარტნიორობის ქვეყნები:
აზერბაიჯანი 
ბელარუსი
მოლდოვის რესპუბლიკა 
საქართველო
სომხეთი
უკრაინა
Ukraine

ევროკავშირის სხვა  
პარტნიორი ქვეყნები
ალბანეთი 
ბოსნია და ჰერცოგოვინა 
თურქეთი
კოსოვო4 
მონტენეგრო
სერბეთი
ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა 

კვიპროსი 
ლატვია
ლიეტუვა
ლუქსემბურგი
მალტა
საბერძნეთი
საფრანგეთი
სლოვაკეთი
სლოვენია

პოლონეთი
პორტუგალია
რუმინეთი
უნგრეთი
ფინეთი
ხორვატია
შვედეთი
ჩეხეთის რესპუბლიკა 
ჰოლანდია

3 ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ან სხვა ევროპული ქვეყნების ზღვისიქითა ტერიტორიები არ არიან უფლებამოსილნი ამ 
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

4 ეს აღნიშვნა არ ეწინააღმდეგება პოზიციებს სტატუსთან დაკავშირებით და შესაბამისობაშია გაეროს უშიშროების საბჭოს 
1244/1999 და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსაზრებას კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 
შესახებ.  

სქემა 1. „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა საქართველოში“ 
პროექტის ფარგლებში დაშვებული ტერიტორია

დიდი ბრიტანეთი
ისლანდია
ლიხტენშტეინი

ნორვეგია
შვეიცარია



შერ ჩე ვის პრო ცეს ში ყვე ლა უფ ლე ბა მო სი ლი გა ნაცხა დი თა ნაბ რად იქ ნე ბა გან ხი
ლუ ლი. 

შერ ჩე ვის პრო ცე სი მო ი ცავს შემ დეგ ეტა პებს: 

33 გა ნაცხა დე ბის შე ტა ნა – 2022 წლის 16 დე კემ ბ რი დან 2023 წლის  
16 მარ ტამ დე, 12:00 სთ. (შუადღე), სა ქარ თ ვე ლოს დრო ით (UTC+4.00)

33 წე რი ლო ბი თი ტეს ტე ბი – 2023 წლის მარ ტის/აპრილის გან მავ ლო ბა ში

33 ინ ტერ ვი უ ე ბი – 2023 წლის აპ რი ლის/მაისის გან მავ ლო ბა ში

კო მი სია კვა ლი ფი ცი უ რად წარ მარ თავს შერ ჩე ვით პრო ცესს, ობი ექ ტუ რი და გამ ჭ
ვირ ვა ლე შე ფა სე ბი თი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. მიმ ღე ბი კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბი სა ბო ლოოა და გა სა ჩივ რე ბას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა.

შერჩევისა და მიღების 
პროცედურა 4

ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი (ონლაინ) ტეს   ტე  ბი მა  თე  მა  ტი  კა  სა და ინ   გ   ლი  სურ   ში 
ჩა  ტარ   დე  ბა ორი წე  რი  ლო  ბი  თი ტეს   ტი: მა  თე  მა  ტი  კა  სა (40 წუ  თი) და ინ   გ   ლი  სურ ენა  ში (1 სა  ა  თი). ყვე  ლა 
ტეს   ტი ჩა  ტარ   დე  ბა ინ   გ   ლი  სურ ენა  ზე, ონ   ლა  ინ პლატ   ფორ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბით. სტუ  დენ   ტებს უნ   და ჰქონ  
დეთ ლეპ   ტო  პე  ბი და ინ   ტერ   ნეტ   ზე კარ   გი წვდო  მა, რა  თა წარ   მა  ტე  ბით გა  ი  ა  რონ ონ   ლა  ინ ტეს   ტი  რე  ბა. 

მა  თე  მა  ტი  კის ტეს   ტი
კომ   პე  ტენ   ცი  ის მი  ნი  მა  ლუ  რი დო  ნე 40% (ამასთან, სტუ  დენ   ტებს, რომ   ლე  ბიც მი  ი  ღე  ბენ უმაღ   ლეს ქუ 
ლებს უპი  რა  ტე  სო  ბა ექ   ნე  ბათ იმ სტუ  დენ   ტებ   თან შე  და  რე  ბით, რომ   ლე  ბიც მი  ი  ღე  ბენ და  ბალ პრო 
ცენ   ტულ შე  ფა  სე  ბას).

სტუ  დენ   ტე  ბი, რომ   ლე  ბიც მი  ი  ღე  ბენ 60% ამ მეტს, და  იშ   ვე  ბი  ან უმაღ   ლე  სი დო  ნის კურ   სებ   ზე მა  თე  მა 
ტი  კა  ში, ქი  მი  ა  სა და ფი  ზი  კა  ში.

მა  თე  მა  ტი  კის ტეს   ტის თე  მე  ბი  ა: რიცხ   ვე  ბი, სიმ   რავ   ლე  ე  ბი და რიცხ   ვე  ბი, ალ   გებ   რა, ტრი  გო  ნო  მეტ   რი  ა, 
გე  ო  მეტ   რი  ა, კო  ორ   დი  ნატ   თა გე  ო  მეტ   რი  ა, სტა  ტის   ტი  კა და ალ   ბა  თო  ბა (დეტალები ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მია 
მოთხოვ   ნი  სა  მებრ).

 3 განაცხადების შეტანის საბოლოო ვადაა 2023 წლის 16 მარტი, 12:00 საათი (შუადღე), 
საქართველოს დროით (UCT+4.00).  

 3 განაცხადის შესატანად კანდიდატებს მოეთხოვებათ ონლაინ განმცხადებლის 
პროფილის შექმნა ახალი სკოლის ვებგვერდზე -  
www.eapeuropeanschool.eu. 

 3 დაგვიანებით ან არასრულად წარმოდგენილი განაცხადი არ მიიღება. 
სრულყოფილი ფაილის წარმატებით შეტანის შემდეგ, განმცხადებლები მიიღებენ 
ავტომატურ ელექტრონულ წერილს.

 3 შერჩეული კანდიდატები გაივლიან ტესტირებას.

განაცხადის შეტანა  



ინგლისური ენის გამოცდა
ტეს ტი შედ გე ბა ორი ნა წი ლის გან. კითხ ვის ნა წილ ში, სტუ დენ ტებს სთხო ვენ წა ი კითხონ ტექ ს ტე ბი 
და უპა სუ ხონ დას მულ შე კითხ ვებს, ამ გ ვა რად ახ დე ნენ რა ტექ ს ტის გა გე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბას.

წე რით ნა წილ ში, სტუ დენ ტებს მო ეთხო ვე ბათ ტექ ს ტის (150250 სიტყ ვა) და წე რა ნამ დ ვი ლი ან წარ
მო სახ ვი თი მოვ ლე ნის შე სა ხებ კულ ტუ რის, ჯან მ რ თე ლო ბის, დას ვე ნე ბის, მეც ნი ე რე ბის ან ტექ ნო
ლო გი ის შე სა ხებ.

წვდო მი სა და თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის ყვე ლა წე რი ლო ბით ტეს ტ ში, 
აუცი ლე ბე ლი ფი ზი კუ რი დას წ რე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბა მოხ დე ბა ად გი ლობ რი ვად, ექ ვ სი ვე ქვე ყა ნა
ში, აღი ა რე ბუ ლი პარ ტ ნი ო რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ. ტეს ტი რე ბა ჩა ტარ დე ბა ექ ვ სი ვე ქვე ყა ნა ში 
ერ თ სა და იმა ვე დროს, 2023 წლის მარ ტის გან მავ ლო ბა ში. 

კან დი და ტებს ეც ნო ბე ბათ ტეს ტი რე ბის ზუს ტი თა რი ღე ბი სა და ტეს ტი რე ბის ცენ ტ რე ბის ად გილ მ დე
ბა რე ო ბის შე სა ხებ.

სტიპენდიანტების ჩამონათვალი 2023-2024 აკადემიური წლისთვის 
გამოცხადდება 2023 წლის მაისის მეორე ნახევარში. შერჩეული სტუდენტები 
ვალდებულებას იღებენ, რომ სრულად გაივლიან სასტიპენდიო პროგრამას. 

განაცხადების მიღების პროცესი სტიპენდიის პროგრამაში მოსახვედრად 
უფასოა. ამასთან, სამოგზაურო ხარჯები ტესტირების ადგილამდე უნდა დაფარონ 
თავად განმცხადებლებმა. აღნიშნული ხარჯი არ ექვემდებარება ანაზღაურებას.

ინტერვიუ
ონ ლა ინ ტეს ტე ბის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე, გან
მ ცხა დებ ლებს ჩა უ ტარ დე ბათ ინ ტერ ვიუ Zoomის 
სა შუ ა ლე ბით, რაც შერ ჩე ვის პრო ცე დუ რის მე სა მე 
და სა ბო ლოო ეტა პი ა. ინ ტერ ვი უ ე ბის სა ო რი ენ ტა
ციო პე რი ო დია 2023 წლის აპ რი ლი. ინ ტერ ვიუ ჩა
ტარ დე ბა ინ გ ლი სურ ენა ზე.  

ინ ტერ ვი უ, რომ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბაა 30 წუ თი, შე
ა ფა სებს მოს წავ ლე თა კურ სის თ ვის მზად ყოფ ნის 
შემ დეგ ელე მენ ტებს:

 3გახსნილობა ახალი სასწავლო 
გამოცდილების მისაღებად და კულტურების 
გასაცნობად.

 3მზაობა საერთო საცხორებელში 
ცხოვრებისათვის სხვა ქვეყანაში და 
სახლიდან შორს.

 3ცნობისმოყვარეობა და მოტივაცია.

 3საინტერესო სასწავლი საგნები და კურსები, 
რომელთა გავლასაც კანდიდატი ისურვებდა;

 3საკომუნიკაციო და ვერბალური უნარები, 
მათ შორის და არა მარტო, სალაპარაკო 
ინგლისური ენა.

 3სოციალური კომპეტენცია და აქტიური 
ჩართულობა კლასგარეშე აქტივობებში 
(სპორტი, კლუბები, კონკურსები და ა.შ.).

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვი უ ე ბი ახა ლი სკო ლის 
პერ სო ნალ თან და სხვა შემ ფა სებ ლებ თან და
გეგ მი ლია 2023 წლის აპ რილ ში. 

ინ ტერ ვი უ ე ბის ფარ გ ლებ ში, მიმ ღე ბი კო მი სია 
გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას მი აქ ცევს სტუ
დენ ტ თა მო ტი ვა ცი ას, მათ გახ ს ნი ლო ბას სხვა 
კულ ტუ რე ბის ასი მი ლი რე ბის თ ვის და და ინ ტე
რე სე ბას ევ რო პის საქ მე ე ბით.



დამატებითი ინფორმაციისთვის განაცხადების 
მიღების პროცესში დაგვიკავშირდით: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

მიმართე
ახლავე!



ევროპულ სწავლებაზე ორიენტირებული  
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რა არის აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ევ რო პუ ლი  
სკო ლის სას ტი პენ დიო პროგ რა მის მი ზა ნი?
ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სას ტი პენ დიო პროგ რა მა მოს წავ ლე ებს სთა ვა ზობს მა
ღა ლი ხა რის ხის, სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ დიპ ლო მის მი ღე ბას, რაც ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის 
აზერ ბა ი ჯა ნი დან, ბე ლა რუ სი დან, მოლ დო ვის რეს პუბ ლი კი დან, სა ქარ თ ვე ლო დან, სომ ხე თი დან 
და უკ რა ი ნი დან გა მორ ჩე უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო შე საძ ლებ ლო ბა ა.

რა არის ევ რო პულ სწავ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი  
სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის დიპ ლო მი?
პროგ რა მა მოს წავ ლე ებს სთა ვა ზობს სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის დიპ ლო მის ყოვ ლის მომ
ც ველ და სრულ ყო ფილ ორ წ ლი ან აკა დე მი ურ კურსს, რო მე ლიც იმავ დ რო უ ლად ევ რო პის შე სა
ხებ სხვა დას ხ ვა სა კითხის შეს წავ ლის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. 

რა არის სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის პროგ რა მის კონ ცეფ ცი ა?
სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტი წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო ფონდს, რომ ლის სლო გა ნია 
„შევქმნათ უკე თე სი მსოფ ლიო გა ნათ ლე ბის სა შუ ა ლე ბით.“ სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტი 
გვთა ვა ზობს სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მას, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია იმა ზე, რომ მოს
წავ ლე ებ მა იმოქ მე დონ ეთი კუ რად და იაზ როვ ნონ ლო გი კუ რად, კრი ტი კუ ლად და და მო უ კი
დებ ლად. იგი მოს წავ ლე ებს მთელ მსოფ ლი ო ში სთა ვა ზობს ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლურ და მულ ტი
კულ ტუ რულ სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მოს და ამ ზა დებს მათ დღე ვან დე ლი გლო ბა ლი ზე ბუ რი 
სამ ყა როს გა მოწ ვე ვებ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად. ამ თვალ საზ რი სით, სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი
ა ტის (IB) სა გან მა ნათ ლებ ლო ფი ლო სო ფია შე სა ბა მი სო ბა შია ევ რო პუ ლი ბა კა ლავ რი ა ტის (EB) 
პროგ რა მის პრინ ცი პებ სა და მიზ ნებ თან.

მი ე ნი ჭე ბათ თუ არა სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის დიპ ლო მის მქო ნე  
მოს წავ ლე ებს უპი რა ტე სო ბა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა უნი ვერ სი ტეტ ში?
სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის დიპ ლომს ცნობს 75 ქვეყ ნის 2000მდე უნი ვერ სი ტე ტი. უნი
ვერ სი ტე ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი გან თავ სე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის ვებ გ ვერ დ ზე 
(www.ibo.org). მთე ლი რი გი უნი ვერ სი ტე ტე ბი ამ პროგ რა მის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებს სთა ვა ზობს 
სტი პენ დი ებს სხვა დას ხ ვა პი რო ბით. სა დიპ ლო მო პროგ რა მის დას რუ ლე ბი სას კურ ს დამ თავ რე
ბუ ლებს შე უძ ლი ათ დიპ ლო მე ბი წა რუდ გი ნონ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო ებს თა ვი ანთ ქვეყ ნებ
ში, რა თა მი ი ღონ სკო ლის დამ თავ რე ბის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტი.

ვინ ახორციელებს საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო 
პროგრამას?
საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამას ახორციელებს “ახალი სკოლა“ 
თბილისში, (საქართველო). სკოლა ავტორიზებულია საერთაშორისო ბაკალავრიატის მიერ 2010 
წელს. “ახალ სკოლას“ მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის საქართველოში მრავალენოვანი 
და მულტიკულტურულ განათლების დანერგვასა და მრავალი ადგილობრივი და უცხოელი 
კურსდამთავრებულის წარმატებულ კარიერაში. ბოლო პერიოდში, „ახალმა სკოლამ” ასევე 
მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია ევროპულ სწავლებაზე ორიენტირებული საერთაშორისო 
ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამით სწავლებაში და სექტემბრიდან მოსწავლეთა ახალ 
ნაკადს საკუთარ გამოცდილებას მეტი შემართებით გაუზიარებს.



რო მე ლი კლას გა რე შე აქ ტი ვო ბე ბია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი „ახალ სკო ლა ში”?
კლას გა რე შე აქ ტი ვო ბე ბი კი დევ უფ რო აღ რ მა ვებს მოს წავ ლე თა ევ რო პულ თვალ თა ხედ ვას, სა
შუ ა ლე ბას აძ ლევს მათ, და ეს წ რონ ევ რო კავ ში რის მი ერ მოწ ვე უ ლი მეც ნი ე რე ბი სა და ხე ლი სუფ
ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ კონ ფე რენ ცი ებ სა და ღო ნის ძი ე ბებს. და გეგ მი
ლია მოს წავ ლე თა სა მუ შაო ვი ზი ტე ბი ევ რო პულ ინ ს ტი ტუ ცი ებ ში, რაც გა ამ ყა რებს მათ ცოდ ნას 
ევ რო პი სა და ევ რო პის ხალ ხე ბის შე სა ხებ. ამ ორი წლის მან ძილ ზე მოს წავ ლე ებს მი ე ცე მათ 
შე საძ ლებ ლო ბა, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ისეთ აქ ტი ვო ბებ ში და შე ჯიბ რე ბებ ში, რო გო რე ბი ცაა 
ფეხ ბურ თი, კა ლათ ბურ თი, ფრენ ბურ თი, ცურ ვა, ჭად რა კი, მო დე ლი რე ბუ ლი გა ე როს კონ ფე რენ
ცი ე ბი, დრა მი სა და კუ ლი ნა რი უ ლი კლუ ბე ბი. ყო ველ სე მეს ტ რ ში ისი ნი იმოგ ზა უ რე ბენ სა ქარ თ
ვე ლოს სხვა დას ხ ვა კუთხე ში, რაც კი დევ უფ რო გა ამ დიდ რებს მათ გა მოც დი ლე ბას. 

იძ ლე ვა თუ არა სას ტი პენ დიო პროგ რა მა თა ნა ბარ შე საძ ლებ ლო ბებს  
ყვე ლა გან მ ცხა დებ ლის თ ვის?
სას ტი პენ დიო პროგ რა მის მი ზა ნი ა, უზ რუნ ველ ყოს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და თა ნა ბა რი გე
ოგ რა ფი უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბა მი ღე ბუ ლი გა ნაცხა დე ბის მი ხედ ვით.  ეს ბა ლან სი წარ მა ტე ბუ
ლად იქ ნა და ცუ ლი გან მ ცხა დე ბელ თა ყვე ლა ჯგუ ფის მი ღე ბი სას აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის 
თი თო ე უ ლი ქვეყ ნი დან. პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ მოს წავ ლე ებს, რომ
ლებ საც იძუ ლე ბით ად გილ ნაც ვალ პირ თა სტა ტუ სი გა აჩ ნი ათ და არი ან აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი
ო რო ბის რო მე ლი მე ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბი.

სად იცხოვ რე ბენ მოს წავ ლე ე ბი ორი წლის მან ძილ ზე?
მოს წავ ლე ე ბი იცხოვ რე ბენ მოს წავ ლე თა სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში, რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლია 
„ახალი სკო ლის“ ტე რი ტო რი ა ზე. აქ მოს წავ ლე ე ბი და, ასე ვე, მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლი კომ ფორ
ტუ ლად იცხოვ რებს. მოს წავ ლე თათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა მე ცა დი ნო და სა რეკ რე ა ციო 
სივ რ ცე ე ბი. სა ერ თო საცხოვ რებ ლის უფ რო სი და მენ ტორ თა გუნ დი მუდ მი ვად გა უ წევს მათ 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბას, უზ რუნ ველ ყოფს მათ თ ვის კომ ფორტს, უსაფ რ თხო ე ბა სა და კე თილ დღე ო ბას.

რო გო რი პი რო ბე ბია სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში?
სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში, თი თო ე ულ ოთახ ში, იცხოვ რებს ორი მოს წავ ლე. ოთა ხე ბი სრუ ლად 
არის აღ ჭურ ვი ლი აუცი ლე ბე ლი ავე ჯით და სა თავ სო ე ბით, რაც გა ნა პი რო ბებს ოპ ტი მა ლურ სას
წავ ლო გა რე მოს. გარ და ამი სა, „ახალი სკო ლის“ კა ფე ტე რი ა ში მომ ზა დე ბუ ლი საკ ვე ბი უმაღ ლე
სი ხა რის ხი საა და მზა დე ე ბა ახა ლი პრო დუქ ტე ბით, არის ჯან მ რ თე ლი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი. 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მოს წავ ლე თა დი ე ტუ რი რე კო მენ და ცი ე ბი.

ექნებათ თუ არა მოსწავლეებს სასწავლო რესურსები?
ყვე ლა სას წავ ლო რე სურ სი, რაც სა ჭი როა სა ერ თა შო რი სო ბა კა ლავ რი ა ტის სა დიპ ლო მო პროგ
რა მის თ ვის (მაგალითად, სპე ცი ა ლუ რი კალ კუ ლა ტო რე ბი) მოს წავ ლე ებს უფა სოდ გა და ე ცე მათ. 
გარ და ამი სა, მოს წავ ლე ებს უფა სოდ გა და ე ცე მათ პი რა დი ლეპ ტო პე ბი, რო გორც სკო ლა ში, ისე 
სახ ლ ში გა მო სა ყე ნებ ლად, აგ რეთ ვე, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი სპე ცი ა ლუ რი სა ერ თო საცხოვ
რებ ლის აპ ლი კა ცი ის გა მო სა ყე ნებ ლად.



რას და ფა რავს სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა?
მოს წავ ლე ებს ექ ნე ბათ სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა, რო მე ლიც სრუ ლად ფა რავს სა მე დი ცი ნო ხარ
ჯებს, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ყო ველ წელს გა ნახ ლე ბა დი ა.

რა ხარ ჯე ბი უნ და და ფა რონ მოს წავ ლე ებ მა?
ძი რი თად საცხოვ რე ბელ ხარ ჯებს ფა რავს სტი პენ დი ა. მოს წავ ლე ებს შე იძ ლე ბა მო უ წი ოთ სა
კუ თა რი ტან საც მ ლის ყიდ ვა და იმ და მა ტე ბით აქ ტი ვო ბებ ში ფუ ლის გა დახ და, რომ ლებ საც არ 
ფა რავს სტი პენ დი ა. 

რო გო რია ჩაც მის პო ლი ტი კა („დრეს-კოდი“) სკო ლა ში?
მოს წავ ლე ებს მო ეთხო ვე ბათ, ეც ვათ მუ ქი ფე რის შარ ვ ლე ბი და თეთ რი პე რან გე ბი ან მუ ქი ქვე
და კა ბე ბი.

რა პი რა დი სა ბუ თე ბი დას ჭირ დე ბათ მოს წავ ლე ებს?
გა ნაცხა დის წარ დ გე ნის დროს მოს წავ ლე ებ მა უნ და წარ მო ად გი ნონ მშობ ლის მინ დო ბი ლო ბა, 
და ბა დე ბის მოწ მო ბა და წი ნა წლე ბის ნიშ ნე ბის ფურ ც ლე ბი თა ვი ან თი სკო ლი დან. ნიშ ნე ბის 
ფურ ცე ლი უნ და იყოს ნა თარ გ მ ნი ინ გ ლი სუ რად და და მოწ მე ბუ ლი ნო ტა რი უ ლად იმ შემ თხ ვე
ვა ში, თუ ორი გი ნა ლი არ არის ინ გ ლი სურ ენა ზე. მოს წავ ლე ებ მა, რომ ლე ბიც და ჯილ დოვ დე ბი ან 
სტი პენ დი ით უნ და წარ მო ად გი ნონ პას პორ ტი, და ბა დე ბის მოწ მო ბა და ნიშ ნე ბის ფურ ცე ლი. 

უფა სოა თუ არა ტრან ს პორ ტი თბი ლის ში მოს წავ ლე თათ ვის?
სტი პენ დი ან ტი მოს წავ ლე ე ბის თ ვის სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტით (ავტობუსი, მეტ რო) 
მგზავ რო ბა თბი ლის ში არის უფა სო.



დამატებითი ინფორმაციისთვის განაცხადების 
მიღების პროცესში დაგვიკავშირდით: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

მიმართე
ახლავე!


