
განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების  კომპეტენციები  

განათლების  სფეროში : 

ა) განათლების სფეროს პროგრამების მომზადება, მართვა და  ორგანიზება 

მუნიციპალურ დონეზე,  შესაბამისი მონიტორინგის  განხორციელება; 

ბ) მონაწილეობის მიღება განათლების სფეროს პერსპექტიული განვითარების 

ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრაში, აგრეთვე, ამ სფეროს მარეგულირებელი 

სამართლებრივი აქტების შემუშავებაში; 

გ) საერთაშორისო პროგრამებში მუნიციპალიტეტის ჩართულობის ხელშეწყობა და 

განათლების სფეროს განვითარებისათვის არასაბიუჯეტო სახსრების (გრანტების და 

სხვა სახსრების) მოზიდვა; 

დ) დედაქალაქში სკოლამდელი განათლების განვითარების ხელშეწყობა და 

შესაბამისი წინადადებების მომზადება;  

ე) დედაქალაქში სკოლისგარეშე, ზოგადი განათლების, პროფესიული და 

ზრდასრულთა განათლების, უწყვეტი განათლების განვითარების ხელშეწყობა, 

შესაბამისი ღონისძიებების, პროექტებისა და პროგრამების განხორციელება, ამ 

მიზნით თანამშრომლობის გაღრმავება ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან; 

ვ) წარმატებული სტუდენტების წახალისება და უმაღლესი განათლების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დედაქალაქში რეგისტრირებული 

სტუდენტებისთვის; 

ზ) განათლების სფეროში დამეგობრებული და აგრეთვე სხვა ქალაქების შესაბამის 

სამსახურებთან ერთად თანამშრომლობის კოორდინაცია, არსებული ურთიერთობის 

განვითარების ხელშეწყობა და ახალი  ურთიერთობების დამყარება; 

თ) თბილისის  საგანმანათლებლო სფეროს ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნა და 

განვითარება; 

ი) განათლებაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნის და შესაბამისი 

პროფილის კერძო  სექტორის  განვითარების ხელშეწყობისათვის  ზრუნვა; 

 

 



კ) მსოფლიოს ქალაქებსა და დედაქალაქებთან განათლების საკითხების 

თანამშრომლობის სფეროში  თბილისის  კავშირების განვითარებისათვის 

წინადადებების მომზადება; განათლების საკითხებთან მიმართებაში ქვეყნის 

საზღვრებს გარეთ ჩატარებულ ღონისძიებებზე შესაბამისი პირების მივლინებისა და 

სტაჟირების უზრუნველყოფა. საზღვარგარეთიდან სპეციალისტების მოწვევა 

განათლების სფეროში მოღვაწე ადგილობრივი სპეციალისტების კვალიფიკაციის 

ასამაღლებლად, გამოცდილების გასაზიარებლად, კონფერენციების, სემინარებისა და 

მასტერკლასების მოსაწყობად; გაცვლითი პროგრამების, კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსების მხარდაჭერა განათლების  სფეროს  სპეციალისტებისათვის  

და  სტუდენტებისათვის; 

ლ) თბილისის, როგორც საგანმანათლებლო ცენტრის, პოპულარიზაცია, 

საერთაშორისო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, სემინარებისა და ფორუმების 

განხორციელების ხელშეწყობა; 

 

მ) თბილისში  მოქმედი საჯარო და კერძო უმაღლესი, პროფესიული და ზრდასრულთა  

საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარებისა და საქმიანობის ხელშეწყობა; 

 

ნ) პროფესიული განვითარების პროგრამების შემუშავებაში და განხორციელებაში 

მონაწილეობა, ადგილობრივი და საზღვარგარეთ სტაჟირების  პროგრამების  

განხორციელება.   

 

განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების  კომეპეტენციები  

ახალგაზრდობის სფეროში: 

ა)ახალგაზრდობის სფეროში მუნიციპალური პროგრამების მომზადება, მართვა და  

ორგანიზება; 

ბ) სტუდენტურ და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა საქმიანობის  მხარდაჭერა და 

ხელშეწყობა; 

გ) ახალგაზრდების პრობლემებთან დაკავშირებით კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელება, პრიორიტეტული საკითხების გამოვლენა და მათი გადაწყვეტის 

მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, 

რეკომენდაციების და წინადადებების შემუშავება; 

დ) საერთაშორისო  და  ადგილობრივი  ახალგაზრდული პროექტების დაგეგმვა, 

განხორციელება; 



ე) ახალგაზრდებში  სპორტისა  და  ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  პოპულარიზაციის 

მიზნით მასობრივი ღონისძიებების დაგეგმვა და  განხორციელება; ახალგაზრდებში 

მოხალისეობის ინსტიტუტისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების მიზნით 

პროექტების წახალისება და ხელშეწყობა; 

ვ) ახალგაზრდების დასაქმებისა და პროფესიული 

განვითარების  ხელშეწყობა,    სტაჟირების პროგრამების განხორციელება, ამ მიზნით 

აქტიური თანამშრომლობის ჩამოყალიბება კერძო სექტორთან;            

ზ) ახალგაზრდული ინიციატივებისა და იდეების მხარდაჭერა, 

ნიჭიერი  ახალგაზრდების წახალისების პროგრამების შემუშავება; 

თ) სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, იძულებით 

გადაადგილებული და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის  ხელშეწყობის მიზნით პროექტების შემუშავება და 

განხორციელება; 

ი) ახალგაზრდების   საზოგადოებრივ    ცხოვრებაში აქტიურად  ჩაბმის 

მიზნით  შესაბამისი პროექტების შემუშავება  და  განხორციელება; 

კ) თბილისის მერიის მასშტაბურ პროგრამებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშ

ეწყობა; 

ლ) ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის განვითარება სტუდენტურ და 

ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


