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ევროპული სკოლა მაიკროსოფტის მეგობარი ხდება 

1 ივნისს ევროპულ სკოლასა და კორპორაცია Microsoft-ს შორის  ურთიერთგაგების მემორანდუმი 

გაფორმდა. მხარეები იღებენ ვალდებულებას ხელი შეუწყონ ციფრული ტექნოლოგიების, ინოვაციური 

პროექტების განხორციელებასა და ხელმისაწვდომობას ევროპული სკოლის მოსწავლეებისა და 

მასწავლებლებისთვის.    

შეთანხმების ფარგლებში სკოლა მიიღებს Microsoft-ის უახლეს პროგრამულ უზრუნველყოფას, 

ღრუბლოვან (cloud) სერვისებს და შესაბამისი სამომხმარებლო წვდომის უფლებას. თავის მხრივ 

მაიკროსოფტი ევროპულ სკოლას ახალი, ინოვაციური და მსოფლიო მასშტაბის  პროექტების 

პლარფორმად განიხილავს, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა განვითარებას ტექნოლოგიური 

მეცნიერების სფეროში, ასევე უზრუნველყოფს ონლაინ და დისტანციური სწავლების მეთოდების 

დანერგვას. ევროპული სკოლა პირველი ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულებაა ქვეყნის მასშტაბით, 

რომელიც მაიქროსოფთან ამ მასშტაბის პირდაპირ თანამშრომლობას იწყებს. 

მემორანდუმის ამოქმედების შედეგად Microsoft-ი, როგორც პარტნიორი კომპანია, ხელს შეუწყობს 

ევროპულ სკოლას, მიიღოს უახლესი და უსაფრთხო ტექნოლოგიები, ჩაერთოს საგანმანათლებლო 

სფეროში მნიშვნელოვან პროგრამებში, მასწავლებლებს და სკოლის ლიდერებს ჰქონდეთ წვდომა 

საგანმანათლებლო კონტენტზე, სასწავლო მასალებსა და ექსპერტიზაზე, რაც ხელს შეუწყობს  

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებას სწავლების პროცესში. ტექნოლოგიები და პროგრამები, 

რომლებიც დაინერგება : 

Windows 10 Education და Office 365 Pro Plus for Faculty - უახლესი ტექნოლოგიები მორგებული 

საგანმანათლებლო საჭიროებებს 
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Office 365 Pro Plus Student Advantage და Office 365 Education - პროგრამული უზრუნველყოფა და 

ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები, სასწავლო პროცესზე მორგებული აპლიკაციებით, რომელთა 

გამოყენებასას მოსწავლეები და მასწავლებლები შეძლებენ როგორც სკოლის, ისე სახლის 

კომპიუტერებზე 

Microsoft Imagine Academy - ტექნოლოგიების სწავლების პლატფორმა სრული კონტენტით და სწავლის 

მართვის სისტემით 

Microsoft Certifications - საერთაშორისო სერთიფიცირება მოსაწავლეებისთვის შეღავათიანი პირობებით 

Digital Literacy Curriculum - ციფრული წიგნიერების სასწავლო პროგრამა 

Showcase Schools Program - ინოვაციური სკოლების გლობალური ქსელი 

Microsoft Innovative Educator Program - ინოვაციური მასწავლებლების გლობალური ქსელი პროფესიული 

განვითარების პროგრამებით 

Teach with Technology და 21st Century Learning Design - ტექნოლოგიებით სწავლების ონლაინ კურსები 

მასწავლებლებისთვის 

ამ შეთანხმების ფარგლებში  მაიკროსოფტის სხვადასხვა ლიზენზირებულ პროგრამებზე 

წვდომის უფლება ,,ევროპული სკოლის“ პედაგოგებს და მოსწავლეებს თავიანთ პირად და საოჯახო 

კომპიუტერებზეც ექნებათ. 

ხელმოწერის ცერემონია ევროპულ სკოლაში გაიმართა, ურთიერგაგების მემორანდუმს ხელი 

მოაწერეს ,,ევროპული სკოლის “ დირექტორმა ნანა მოსიძემ და კორპორაცია Microsoft-ის გენერალურმა 

დირექტორმა ნიკოლოზ დობორჯგინიძემ. 

“ევროპული სკოლა” 2007 წლიდან ლიდერობს საგანმანათლებლო სივრცეში. სკოლას მკვეთრად 

გამოკვეთილი მიზნები აქვს: მოსწავლეთა მიერ აკადემიური ცოდნის მიღებასა და თანამედროვე 

სამყაროში ადაპტაციისათვის საჭირო უნარების განვითარება, დამოუკიდებელი ლოგიკური 

აზროვნებისა და მათ ხელთ არსებული ინფორმაციის ანალიზის უნარის ჩამოყალიბება. “ევროპული 

სკოლა კონკურენტუნარიანია ჩვენი ქვეყნისა და ასევე მსოფლიოს შრომის ბაზარზე. მუდმივად 

ცვალებად სამყაროში კარგად ფლობს თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და უახლეს 

ინფორმაციებს;გათავისებული აქვს და პატივს სცემს ზოგადსაკაცობრიო ზნეობრივ, მორალურ და 
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კულტურულ ფასეულობებს. ჩვენი გზა არის „ეროვნულ ფასეულობებზე დაფუძნებული ახალი გზა 

ევროპისკენ“. „ევროპულ სკოლაში“ ფუნქციონირებს სამი სექტორი: ქართულენოვანი სექტორი ; IB- 

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამა და AHAHS-ამერიკული უმაღლესი სკოლის პროგრამა. 

-------------------------------- 

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) არის წამყვანი კომპანია პლატფორმებში და პროდუქტიულობაში 

ღრუბლოვან და მობილურ სამყაროში და მისი მისიაა, ყოველ პიროვნებასა და ორგანიაზაციას 

პლანეტაზე მისცეს უფრო მეტის მიღწევის შესაძლებლობა. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ Microsoft-ის ოფიციალურ საიტს www.microsoft.com, 

მეტი ადგილობრივი ინფორმაციისთვის კი იხილეთ Microsoft 

საქართველოს საიტიwww.microsoft.ge და Microsoft Georgia Facebook გვერდი. 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

კომპანია ‘’ჯი-აი-ჯი“ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინდუსტრიული ჯგუფია საქართველოში. მისი ბიზნეს 

პორტფელი მოიცავს ნახშირის მოპოვებას, ელექტროენერგიის გამომუშავებას (ჰიდრო, ბუნებრივ აირზე და 

ნახშირზე მომუშავე სადგურები) ბუნებრივი აირით ვაჭრობასა და უძრავი ქონების მართვას. „საქართველოს 

ინდუსტრიული ჯგუფის“ დამფუძნებელია დავით ბეჟუაშვილი. 
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