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1. სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი და სამოქმედო 
გეგმა (2014-2018)

 მხარდამჭერი ორგანიზაცია - ევროპის საბჭო            

ორგანიზაციული 
განვითარება



2. სამოსამართლო კანდიდატების მომზადების 
პროგრამის დახვეწა

2.1 დაიხვეწა 
სტაჟირების პროცესი

დაინერგა სამოსამართლო 
კანდიდატების დეტალური 

შეფასების კომპონენტი 

შეიცვალა და გაუმჯობესდა 
სამოსამართლო კანდიდატების 
ქულობრივი შეფასების სისტემა

2.2 დაინერგა 
სემინარული მუშაობის 

პროცესის შეფასების 
სისტემა

შეფასება 
ინდივიდუალური 
აღწერის ერთიანი 

ფორმით

2.3 მომზადება 
ინგლისურ ენაში

2.4 დაინერგა 
შეფასების 
სისტემა

სამოსამართლო 
კანდიდატის 

ინდივიდუალური 
შეფასება

შეფასება 
სამოსამართლო 

კანდიდატის მიერ 



3. ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფა
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სწავლების ხარისხის 
შეფასების მექანიზმის 

დანერგვა - „კირკპატრიკის
ოთხსაფეხურიანი მოდელი“

სწავლების საჭიროებების 
გამოვლენის ეფექტიანი 
მექანიზმის დანერგვა



4. 2014 წელს განხორციელებული სასწავლო 
აქტივობები 

სამოსამართლო კანდიდატების მომზადება
- ჩაირიცხა 16 სამოსამართლო კანდიდატი;
- სწავლა დაასრულა 6-მა სამოსამართლო კანდიდატმა;
- სწავლას განაგრძობს 8 სამოსამართლო კანდიდატი.

სასამართლოს მოხელეთა მომზადების პროგრამა
- შემუშავდა ახალი პროგრამა;
- დაკომპლექტდა 2 ჯგუფი.

მოსამართლეთა გადამზადების პროგრამა
- 2014 წელს ჩატარდა 54 ტრენინგი

სასამართლოს მოხელეთა გადამზადების პროგრამა
- 2014 წელს ჩატარდა 21 ტრენინგი



მოსამართლეების გადამზადება
დონორების წვლილი



5. სასწავლო ვიზიტები 

სკოლის ადმინისტრაციის სასწავლო ვიზიტები

• აშშ - CLDP

• ავსტრია - EU/Human Dynamics  

• ჰოლანდია, საფრანგეთი - CoE

სამოსამართლო კანდიდატების სასწავლო ვიზიტები

• გერმანია (ჰამბურგი) - GIZ

• საფრანგეთი (სტრასბურგი) - CoE



6. დაინერგა კურიკულუმის შემუშავების 
სტანდარტული პროცესი

დონორი 
ორგანიზაციის 

იდენტიფიცირება

ექსპერტების 
ნომინირება

სამუშაო 
ჯგუფის 
შედგენა

კურიკულუმის 
შემუშავება

ToT საპილოტე
ტრენინგი

2014 წელს შემუშავებული კურიკულუმები:

 სამოსამართლო ეთიკა - USAID/JILEP

 გენდერული თანასწორობა - USAID/JILEP, UN Women, UNDP

 შედეგზე ორიენტირებული მენეჯმენტი - CoE
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7. პერსონალური ვებპორტალი 

დონორი ორგანიზაცია - USAID/JILEP

სასწავლო პროცესების დამოუკიდებლად მართვის შესაძლებლობა 

სამოსამართლო კანდიდატის მიერ დავალებების ონლაინ რეჟიმში შესრულება

შესრულებული დავალების ონლაინ რეჟიმში შეფასება                                               

გამოცდების ელექტრონული ფორმატით ჩატარება და შეფასება                                                  

სამოსამართლო კანდიდატების სტაჟირების პროცესის ონლაინ რეჟიმში შეფასება  

ტრენინგების პროგრამის შედგენაში მოსამართლეთა/სასამართლო მოხელეთა მონაწილეობა 
ელექტრონულად  

მოსამართლეების მიერ ტრენინგებზე ელ-რეგისტრაცია



8. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები

მემორანდუმი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან 

• მიზანი - ადვოკატთა და მოსამართლეთა პროფესიული დახელოვნება

• თანამშრომლობის ფარგლები:

• ერთობლივი სასწავლო ღონისძიებები: ლექციები, სემინარები, ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები.

• ერთობლივი კონფერენციები და სხვა მსგავსი სახის ღონისძიებები;

• სასწავლო პროგრამების შემუშავება იურიდიული პროფესიის წარმომადგენელთათვის, მისი შემდგომი 

განვითარება და პოპულარიზაცია.

მემორანდუმი უნივერსიტეტებთან 

• გაფორმდა - 11 წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან;

• მიზანი - სტუდენტთა სამართლებრივი ცნობიერების გაზრდა და მათი პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება;

• მოსალოდნელი ღონისძიებები: უფასო საჯარო ლექციები, იმიტირებული სასამართლო პროცესები.



9. გაძლიერებული საერთაშორისო 
თანამშრომლობა 

ევროპის სამოსამართლო 
სწავლების ცენტრი

სამოსამართლო სწავლების 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ 
ევროპის სამართლის ინიციატივის 
ინსტიტუტი



10. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა

მართლმსაჯულების სახლში მოეწყო ციფრული ოთახი,

კომპიუტერული ტექნიკით, ინტერნეტ კავშირითა და შესაბამისი

საოფისე ავეჯით;

დაინერგა შიდა კომუნიკატორის ელექტრონული სისტემა;

სკოლის შენობები სრულად აღიჭურვა კომპიუტერული და საოფისე

ტექნიკით;

განახლდა სკოლის ვებგვერდი;

შეიქმნა პერსონალური ვებპორტალები.
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11. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის 
გრანტი

მიზანი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერება

ამოცანები: 

1. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იმიტირებული სასამართლო პროცესის სხდომათა 
დარბაზის შექმნა 

2. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის იურიდიული ბიბლიოთეკის რესურსის გაძლიერება 

3. სასემინარო დარბაზების ვიდეო-კონფერენციის სისტემით აღჭურვა  

4. საჯარო ლექციების ონლაინ ტრანსლირების სისტემის დანერგვა



სკოლის ახალი შენობა
(მართლმსაჯულების სახლი)
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ტრენინგის ოთახი



ტრენინგის ოთახი



სკოლის ბიბლიოთეკა



სკოლის ბიბლიოთეკა



საკონფერენციო დარბაზი
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