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ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო 
Millennium Challenge Account - Georgia 

 
2014 წლის მთავარი მიღწევები 

 
 

2014 წლის 1 ივლისს ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტი ძალაში შევიდა  
 
ათასწლეულის გამოწვევის 
ფონდი - საქართველოს მიერ 
2013 წლის სექტემბრიდან 2014 
წლის ივლისამდე 
შესრულებული იქნა კომპაქტით 
განსაზღვრული ყველა 
წინაპირობა და საქართველომ 
მიიღო უფლება, კომპაქტით 
დამტკიცებული 140 მილიონი 
აშშ დოლარის ბიუჯეტის ხარჯვა 
დაეწყო.  
 
კომპაქტი ძალაში შევიდა  2014 
წლის 1 ივლისს და ხუთი წლის 
განმავლობაში გაგრძელდება.  
 

 
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების  

პროექტი დაიწყო 
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ (MCA-Georgia) 2014 წლის 
თებერვალში ტენდერის შედეგად შეარჩია საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია 
GOPA,  რომელმაც ცხრა თვის მუშაობის შედეგად შეიმუშავა მასწავლებლებისა და 
სკოლის დირექტორების პროფესიული განვითარების და საკლასო შეფასების 
სისტემის ხუთწლიანი პროექტის  დიზაინი. პროექტის შემუშავება მოხდა 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით. 
2015 წლიდან დაგეგმილია პროექტის ეტაპობრივად განხორციელება, რომელიც 
მოიცავს:   

საქართველოს პრემიერმინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და აშშ-ის 

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი 

დენა ჰაიდი სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს 

მთავრობას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე 

ხელმოწერის ცერემონიაზე 
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- საჯარო სკოლების 7-12 კლასების საბუნებისმეტყველო (ბიოლოგია, ქიმია, 

ფიზიკა), მათემატიკის, გეოგრაფიის, ინგლისური ენის, ინფორმაციული და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგნების მასწავლებლების გადამზადება; 
მასწავლებელთა გადამზადება მოხდება ახალი მოდულებით, რომელიც იქნება 
აკრედიტირებული და დაფუძნებული თანამედროვე სწავლების მიდგომებზე; 
ჩატარდება ინტენსიური ტრენინგები სწავლების პროცესში საბუნებისმეტყველო 
ლაბორატორიების გამოყენებაში.   

- განხორციელდება ყველა  საჯარო სკოლის დირექტორის ინტენსიური 
გადამზადება სკოლის მართვისათვის საჭირო მნიშვნელოვან  საკითხებში; 

- განხორციელდება სკოლის ბაზაზე მომუშავე პროფესიული განვითარების 
ფასილიტატორების გადამზადება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველო მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო კვლევებში 
PISA, TALIS, TIMMS 

 
კომპაქტის დაფინანსებით 2014 წლიდან საქართველო ჩაერთო საერთაშორისო 
კვლევებში, რომელთა მიზანია განათლების სისტემის მდგომარეობის შედარება სხვა 
ქვეყნებთან. აღნიშნული კვლევებია: 
 
TIMSS მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების 
საერთაშორისო კვლევა 
კვლევის მიზანია 9-10 წლის (მე-4 კლასის) და 13-14  წლის (მე-8 კლასის) 
მოსწავლეთა ცოდნის შეფასება მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში, ასევე 

აშშ-ის ელჩი რიჩარდ ნორლანდი და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი 

თამარ სანიკიძე პროექტის პრეზენტაციის დამსწრეთ მიესალმნენ და 

ისაუბრეს კომპაქტის მნიშვნელობაზე 



3 

 

იმ ფაქტორების ანალიზი, რომელთაც შეუძლიათ ზეგავლენა იქონიონ მათემატიკისა 
და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლა-სწავლების პროცესზე.  საქართველო 
მონაწილეობს TIMSS-ის კვლევაში 2007 წლიდან. ძირითადი კვლევა ჩატარდება 
2015 წლის გაზაფხულზე, რომელსაც წინ უძღოდა 2014 წელს ჩატარებული საველე 
კვლევა. კვლევის საერთაშორისო ანგარიში ხელმისაწვდომი იქნება 2016 წელს, 
ხოლო კვლევის ეროვნული ანგარიში გამოქვეყნდება  2017 წელს.   
 
PISA მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა 
კვლევის მიზანია მსოფლიოს მასშტაბით განათლების სისტემათა შეფასება 15 წლის 
ასაკის მოსწავლეებში უნარებისა და ცოდნის შეფასების გზით. მოსწავლეთა 
მიღწევების შეფასება ხორციელდება სამ სფეროში: კითხვითი უნარები, მათემატიკა 
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. ძირითადი კვლევა ჩატარდება 2015 წლის 
გაზაფხულზე, რომელსაც წინ უძღოდა 2014 წელს ჩატარებული საველე კვლევა.  
საერთაშორისო ანგარიში ხელმისაწვდომი იქნება 2016 წელს, ხოლო ეროვნული 
ანგარიში გამოქვეყნდება 2017 წელს.  
 
TALIS სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევა 
კვლევის მიზანია შემდეგი საკითხების შესწავლა: მასწავლებლების მზაობა, თავი 
გაართვან თანამედროვე სწავლა-სწავლების გამოწვევებს; მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრა; მასწავლებელთა 
პედაგოგიური საქმიანობის კვლევა მათ ყოველდღიურ პრაქტიკაში; სასკოლო 
კლიმატის შესწავლა.  სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევა ჩატარდა 
2014 წლის გაზაფხულზე და  ეროვნული ანგარიში ხელმისაწვდომი იქნება 2015 
წლის თებერვალში.  
 
საქართველომ 2006 და 2007 წლებთან შედარებით შედეგები 
მცირედ, მაგრამ მაინც გააუმჯობესა TIMSS-ში (გარდა მე-8 კლასის 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა) და განსაკუთრებით PIRLS-
ში, თუმცა,საქართველო კვლავ საერთაშორისო საშუალო ზღვრის  ქვემოთ რჩება. 
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შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან  
თანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმდა 

 
2013 წლის 23 დეკემბერს გაფორმდა 
განმახორციელებელი სააგენტოს შეთანხმება სსიპ 
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრსა და 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს 
შორის, რომლის მიზანია საქართველოში 
საერთაშორისო და ეროვნული საგანმანათლებლო 
შეფასებების პროექტების განხორციელება.   
 
ეროვნული შეფასებების ჩატარების მიზანია 
ეროვნული სასწავლო გეგმის სკოლის დონეზე 
დანერგვის მდგომარეობის შესწავლა, მოსწავლეთა 
პროგრესის შემოწმება სხვადასხვა დროის 
მონაკვეთში, მიღწევებისა და სუსტი მხარეების 
იდენტიფიცირება. 
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ  ეროვნული შეფასებების 
მხარდაჭერა იწყება 2015 წლიდან და ჩატარდება ორ ეტაპად შემდეგ საგნებში: 
ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია; მათემატიკა; ქართული, როგორც მეორე ენა. ეროვნული 
შეფასებები დაგეგმილია საშუალო საფეხურზე მყოფი მოსწავლეებისთვის. 
 
2014 წლის 10-12 სექტემბერს, ფონდის თანადაფინანსებით მოეწყო შავი ზღვის 
საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ახალი ტექნოლოგიების 
გამოყენებას საგანმანათლებლო სფეროში და საკლასო შეფასებას. კონფერენციას 
ესწრებოდნენ განათლების სფეროს წამყვანი ექსპერტები ამერიკის შეერთებული 
შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ისრაელიდან, ჰოლანდიიდან, ავსტრალიიდან, 
ლიტვიდან, ესტონეთიდან და შავი ზღვის რეგიონისა თუ მსოფლიოს სხვა 
ქვეყნებიდან. 

 
 

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია 
 
პროექტის მიზანია საჯარო სკოლების 
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სწავლა-
სწავლების ხარისხის ამაღლებისათვის.  
პროექტის მთლიანი ბიუჯეტია 54 მილიონი 
აშშ დოლარი.  პროექტის ფარგლებში 
განხორციელდა ოთხი საერთაშორისო 
ტენდერი სკოლების პროექტირების 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის 

აღმასრულებელი დირექტორის გამოსვლა შავი 

ზღვის მესამე საერთაშორისო კონფერენციაზე  

საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის პროექტის  

პრეზენტაცია 
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საპროექტო კრიტერიუმების სახელმძღვანელო დოკუმენტის და სარეაბილიტაციო 
სკოლების საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების მიზნით (მათ შორის 
განხორციელდა სკოლების გეოტექნიკური და სტრუქტურული მდგრადობის შესწავლა 
და სხვა კვლევები).  დასრულდა მუშაობა 30 სკოლის საპროექტო დოკუმენტაციაზე. 
 
ა.წ. ნოემბერში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ სსიპ 
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან 
(ESIDA) ხელი მოაწერა პროექტის განმახორციელებელი სააგენტოს 
ხელშეკრულებას, რომელიც სამართლებრივ ჩარჩოში აქცევს კომპაქტის ფარგლებში 
მიმდინარე სკოლების სარეაბილიტაციო პროექტისთვის ქართულ მხარესთან 
თანამშრომლობას.  
 

საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის სისტემის შემუშავება 
 

უსაფრთხო, ჯანსაღი, სწავლის 
მასტიმულირებელი  და 
მიმზიდველი გარემო 
მნიშვნელოვან წინაპირობას 
წარმოადგენს სასწავლო 
შედეგების გაუმჯობესებისათვის. ამ 
მიზნის მისაღწევად, 2014 წლის 
აპრილში ათასწლეულის 
გამოწვევის ფონდმა და 
განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრომ ინიცირება გაუწიეს 
სკოლების მოვლა-პატრონობის 
სისტემის შემუშავების პროექტს. 
სისტემის შემუშავება სსიპ 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან 
თანამშრომლობით ხორციელდება.   
 

სკოლების აღჭურვა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით 

კომპაქტის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკოლების  საბუნებისმეტყველო 
ლაბორატორიებით აღჭურვა იგეგმება.  ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტებისგან 
შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა საჯარო სკოლების ლაბორატორიების 
დიზაინის პროექტი ლაბორატორიების იმ ძირითადი  სპეციფიკაციების დადგენით, 
რაც ეფუძნება და პასუხობს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.  შედეგად, 
ფონდი შეისყიდის თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებს 
რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებისათვის. 
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 „სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველო 2020“ 
პროექტს ჩაეყარა საფუძველი 

 
 
2014 წლის 15 ივლისს საქართველოს მთავრობასა და სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს შორის ხელი მოეწერა გრძელვადიანი თანამშრომლობის 
მემორანდუმს.   

აღნიშნულს წინ უძღოდა, ათასწლეულის 
გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ 
განხორციელდა სამეტაპიანი 
საერთაშორისო ტენდერი, რომლის 
შედეგად აშშ-ის სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი შეირჩა საქართველოში 
საერთაშორისო სტანდარტის, აშშ-ში 
აკრედიტებული ბაკალავრიატის 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
განხორციელების მიზნით.   
 
2015-16 სასწავლო წლიდან იგეგმება სან 
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მიერ საქართველოს სამ პატრნიორ 

უნივერსიტეტთან ერთად (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) სტუდენტების 
მიღება ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებში - ელექტრული ინჟინერია, 
ქიმია (ბიოქიმიის განხრით) და კომპიუტერული ინჟინერია. მომავალში დაემატება 
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები კომპიუტერულ მეცნიერებაში, 
სამოქალაქო ინჟინერიასა და სამრეწველო მშენებლობაში.  
 
კურსდამთავრებულები მიიღებენ აშშ-ის სან 
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ასევე 
საქართველოს შესაბამისი სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დიპლომებს.   
 
მიმდინარე წლის 23-27 ნოემბერს განათლებისა 
და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე  
ეწვია სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს.  
ვიზიტის მიზანი იყო უნივერსიტეტის 
პრეზიდენტთან, პროვოსტთან, დეკანებთან, 
პროფესორ-მასწავლებლებთან შეხვედრა და 
აკადემიური პროგრამების გაცნობა, 
რომლებსაც სან დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი თბილისში განახორციელებს. 
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პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ 
 
საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო და 
ტექნოლოგიების სფეროში 
პროფესიული განათლების 
ხელშეწყობის მიზნით ფონდმა 
დაიწყო პროფესიული განათლების 
პროექტი.   
 
პროექტის ბიუჯეტია 16 მილიონ აშშ 
დოლარი შეადგენს, რომლის 
ფარგლებში 2015 წლიდან გაიცემა 
დაახლოებით 12.5 მილიონი აშშ 
დოლარის გრანტები, ასევე 
განხორცილდება 760 000 აშშ 
დოლარის ტექნიკური დახმარების 

პროგრამა. გრანტების გაცემისა და 
ტექნიკური დახმარების გაწევის 
მიზნით საერთაშორისო ტენდერის 

შედეგად, შეირჩა პროექტის მენეჯერი ორგანიზაცია PEM GmbH. 2014 წლის 
სექტემბერში გაფორმდა ხელშეკრულება PEM GmbH-თან და დაიწყო პროექტის 
დაგეგმვა. შესწავლილ იქნა პროფესიული განათლების მოთხოვნები, შემუშავდა 
საგრანტო პროგრამის პროცედურები და გაიდლაინები და დაიგეგმა ტექნიკური 
დახმარების პროექტი.  შედეგად, 2015 წლიდან ფონდი განახორციელებს შემდეგ 
აქტივობებს: 
 
გრანტების გაცემა პროფესიული განათლების კერძო და საჯარო  პროვაიდერებისთვის 
შრომითი ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის, 
ან არსებული პროგრამების განახლების, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ან არსებული 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით.  ასევე, ადამიანური რესურსის 
გაძლიერების, პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარებისა და დამსაქმებლებთან არსებული 
კავშირის გაღრმავების მიზნით.  
 
ტექნიკური და საექსპერტო დახმარების გაწევა 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსთვის პროფესიული განათლების 
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება-
განხორციელების მიზნით; 
 
პროფესიული განათლების პრესტიჟის გაზრდის 
მიზნით პროფესიული განათლების 
პროვაიდერებსა და ინდუსტრიას შორის 
არსებული წარმატებული მაგალითების მოძიება 
და გავრცელება.    

პროექტის პრეზენტაცია გახსნა განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან 

ნატრიაშვილმა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის მოადგილემ ირმა ქავთარაძემ 
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შრომის ბაზრის, სოციალური და გენდერული კვლევები 

 
ათასწლეულის გამოწვევის 
ფონდი - საქართველოს 
ხელშეწყობით განხორციელდა 
სამი კვლევა, რომლის ამოცანა 
იყო ზუსტი მეცნიერებისა და 
საბუნებისმეტყველო დარგებში 
გოგონებისა და სოციალურად 
დაუცველი ახალგაზრდების 
წინაშე არსებული 
დაბრკოლებებისა და 

დღევანდელ შრომის ბაზარზე 
არსებული დეფიციტური ტექნიკური 

პროფესიების შესწავლა.  2014 წლის თებერვალში მოეწყო კვლევის შედეგების 
პრეზენტაცია და განხილვა.  სამივე კვლევა ხელმისაწვდომია დაინტერესებული 
პირებისათვის და განთავსებული ფონდის ვებგვერდზე.  კვლევის შედეგებზე 
დაყრდნობით კომპანია „JumpStart Georgia”-მ ღია წყაროს ტექნოლოგიების 
გამოყენებით შეადგინა ინფოგრაფიკა „ნუ შეზღუდავთ მის შესაძლებლობებს“, 
რომელმაც სტატისტიკური ინფოგრაფიკების საერთაშორისო კონკურსში გაიმარჯვა.  
 

შემუშავებულ იქნა კომპაქტის ყველა სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
 

ფონდმა შეიმუშავა გარემოს დაცვისა და სოციალურ საკითხთა მართვის სისტემა.  
აღნიშნული დოკუმენტი სახელმძღვანელო ხასიათისაა და წარმოადგენს კომპაქტის 
ფარგლებში სარეაბილიტაციოდ განკუთვნილი თანხების ხარჯვის წინაპირობას.  
 
ფონდმა ასევე შეიმუშავა მონიტორინგის და შეფასების სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
და კომპაქტის ინდიკატორების დოკუმენტი.  ასევე, დასრულდა მუშაობა 
სარეაბილიტაციო სკოლების ალგორითმული სელექციის პროცესზე. სამუშაო 
პროცესის შედეგად, 2015 წლის სარეაბილიტაციო სეზონისთვის, სტატისტიკური 
მოდელის შესაბამისად, განისაზღვრა 30 სარეაბილიტაციო და 20 საკონტროლო 
საჯარო სკოლა. 
  

გენდერული და სოციალური ბარიერებისა და დასაქმების 

ბაზრის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია 
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ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი უფროსკლასელთათვის 

 
 
 

ახალგაზრდებში ინოვაციებისა და საბუნებისმეტყველო განათლების 
პოპულარიზაციის მიზნით ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველომ 2014 
წლის 24 სექტემბერს გამოაცხადა ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი საშუალო 
სკოლის მოსწავლეებისთვის. კონკურსის განხორციელებისათვის ფონდმა მოიპოვა 
აშშ-ის საელჩოს გრანტი.  
 
კონკურსი ხორციელდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან და აშშ-ის 
კონრადის ფონდთან თანამშრომლობით. ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის 
მიზანია, ეროვნული კონკურსის საშუალებით საქართველოს მასშტაბით  
გამოავლინოს საშუალო სკოლის მოსწავლეებისგან შემდგარი სამი საუკეთესო 
გუნდი, რომლებიც წარმოადგენენ პროექტებს ინოვაციებისა და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების დარგში.  გამარჯვებული გუნდი მონაწილეობას მიიღებს აშშ-ში 
გამართულ ინოვაციების სამიტზე.  
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ათასწლეულის გამოწვევის მეორე კომპაქტის შესახებ 
 
ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის შემცირების ხელშეწყობის მიზნით აშშ-ის 
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ საქართველოსთვის 140 მილიონი აშშ 
დოლარის მეორე კომპაქტი დაამტკიცა. 
 
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია (Millennium Challenge Corporation, MCC) 
აშშ-ის მთავრობის ეკონომიკური განვითარების სააგენტოა, რომელიც შეიქმნა 2004 
წელს მსოფლიოში სიღარიბის დაძლევის მიზნით პროგრამების 
განსახორციელებლად.  
 
2013 წლის 26 ივლისს MCC-სა და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა 
მეორე კომპაქტის ხელშეკრულებას. 2013 წლის 4 ოქტომბერს საქართველოს 
პარლამენტმა მოახდინა აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიცირება.1  კომპაქტი 
ძალაში შევიდა 2014 წლის 1 ივლისს საქართველოს მხარის მიერ კომპაქტით 
დადგენილი წინაპირობების შესრულების შედეგად. 
 
მეორე კომპაქტის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური 
ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების 
ხარისხის განვითარების გზით. საერთაშორისო და ადგილობრივმა კვლევებმა აჩვენა, 
რომ ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი 
საქართველოში მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი კადრების ნაკლებობაა, 
განსაკუთრებით ინჟინერიისა და საბუნებისმეტყველო დარგებში (STEM2 areas).  
შესაბამისად, მეორე კომპაქტის ძირითადი მიმართულებებია: 
 
 ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში 

საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, 
მასწავლებლებისა და სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლების 
პროფესიული განვითარების პროგრამებისა და საკლასო, ეროვნული შეფასებების 
განხორციელება და განათლების სფეროში ჩატარებული საერთაშორისო 
შეფასებებში მონაწილეობის მიღება; 

 ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების 
შესაფერისი, პროფესიული განათლების უზრუნველყოფა; 

 საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების 
განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის 
დარგში (STEM). 

 
MCC-ის მეორე კომპაქტს საქართველოში ახორციელებს საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი “ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA-
Georgia)”.   

                                                 
1
 ხელმოწერილი კომპაქტის დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე Compact.   

2
 STEM – Science, Technology, Engineering, Math.  

http://www.mcc.gov/documents/agreements/compact-georgia-ii.pdf

