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Gruusia kesk- ja kutseharidussüsteemi 
struktuur kuni 2009

Algkool (6 a)

Põhikool (3 a)
Arasruli sashualo ganatlebis motsmoba / Sabazo ganatlebis atestati

Keskkool
2 a kuni 2008
3 a al 2009

Sashualo ganatlebis atestati / Sruli zogadi 
ganatlebis atestati (General Education Diploma) 

Ülemastme 
kutseharidus

3-4 a
Diplomi

Alamastme kutseharidus
1-2 a

Diplomi

I tsükli kõrgharidus

UNE
(al 2005)

GAT
(al 2005)

Kutsealane kõrgharidus
UNE



Gruusia kesk- ja kutseharidussüsteemi 
struktuur alates 2010

Algkool (6 a)

Põhikool (3 a)
Arasruli sashualo ganatlebis motsmoba / Sabazo ganatlebis atestati

Keskkool (3 a)
Sruli zogadi ganatlebis atestati (General 

Education Diploma) 

I tsükli kõrgharidus

UNE GAT

Kutseharidus I

Kutseharidus II

Kutseharidus III

Kutseharidus IV

Kutseharidus V



Keskharidus

Keskharidust reguleerib Gruusia haridus- ja
teadusministeerium (Ministry of Education and Science of
Georgia). Autonoomsetes vabariikides (Abhaasia, Adžaaria) –
vastava autonoomse vabariigi haridusministeerium.

1. klassi minnakse 5-aastaselt.

On olemas riigi- ja erakoolid. Kool peab olema autoriseeritud
(Authorisation) asutuse National Center for Educational Quality
Enhancement poolt.

Õppekeel on gruusia keel, Abhaasias gruusia ja abhaasi keel.

Riikliku õppekava õppesuunad: riigikeel, matemaatika,
võõrkeeled, sotsiaalteadused, tehnoloogia, esteetiline kasvatus,
sport. Riikliku õppekava osa on kohustuslik, kool võib lisada
oma õppekavasse ka teisi aineid.



Keskharidus

Algkool 1.-6. klass.

Põhikool 7.-9. klass. Põhihariduse omandamine on kohustuslik.
Lõpetamisel antakse kvalifikatsioon Arasruli sashualo ganatlebis
motsmoba või Sabazo ganatlebis atestati. Annab juurdepääsu
kutseharidusele.

Keskkool
- kuni 2008. a 10.-11. klass
- alates 2009. a 10.-12. klass
Õppekava täitmisel antakse kvalifikatsioon Sashualo ganatlebis
atestati või Sruli zogadi ganatlebis atestati (General Education
Diploma). Diplomi riiklik formaat.
Igal koolil on oma hinnetelehe kujundus.



Hindeskaalad

Vana süsteem 
(kuni 2006)

Uus süsteem
(al. 2006/2007 õa)

5 9-10 suurepärane 

4 7-8 hea

3 5-6 rahuldav

2 1-4 mitterahuldav



Lõpueksamid

National Examinations Center – korraldab kõrgkoolide
vastuvõtueksamid UNE (Unified National Examinations) ning
alates 2013 ka keskkooli lõpueksamid.

Lõpueksamid:
11. klassi lõpus eksamid füüsikas, keemias, bioloogias,
geograafias.
12. klassi lõpus eksamid gruusia keeles ja kirjanduses,
võõrkeeles, matemaatikas, ajaloos.

Kui 11. klassis mõnes aines mitterahuldav tulemus, sooritatakse
eksam 12. klassis uuesti.

2012/2013 õppeaastal lõpueksameid ei toimunud, need kes olid
2013 kevadel 11. klassis sooritasid 11. klassi eksamid 2013
sügisel.



Sashualo ganatlebis atestati (2002)



Sashualo ganatlebis atestati (2004)



Sruli zogadi ganatlebis atestati 
(2008)



Sruli zogadi ganatlebis atestati
General education diploma (2010)

kakskeelne



Sruli zogadi ganatlebis atestati
General education diploma (2011)

kakskeelne



Sruli zogadi ganatlebis atestati
General education diploma (2013)

kakskeelne



Hinneteleht (11-aastane 
keskharidus)



Hinneteleht (12-aastane keskharidus)



Abhaasia ja Lõuna-Osseetia staatus

Abhaasia kuulutas ennast iseseisvaks riigiks. Tunnustatud
Vene Föderatsiooni, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu ja
Vanuatu poolt.
Gruusia ja enamik maailma riike tunnustavad Abhaasiat Gruusia
osana – Abhaasia autonoomne vabariik.

Lõuna-Osseetia kuulutas ennast iseseisvaks riigiks. Gruusia ja
enamik maailma riike tunnustavad seda Gruusia osana. Gruusia
peab Lõuna-Osseetiat okupeerituks Venemaa Föderatsiooni
poolt.



Abhaasia ja Lõuna-Osseetia 
keskharidust tõendavad dokumendid

Haridusdokumendid mis on välja antud Venemaa mudeli järgi 
(Venemaa plangil) – ei ole tunnustatud.

Kõik haridusdokumendid, mis esitatakse Abhaasiast või Lõuna-
Osseetiast, saadetakse Gruusia ENIC keskusesse 
kinnitamiseks. Kui Gruusia ENIC kinnitab, et diplom on 
Gruusias tunnustatud, saab seda ka Eestis tunnustada.



Abhaasia keskkooli lõputunnistus
abhaasi ja vene keeles



Abhaasia keskkooli lõputunnistuse 
hinneteleht



Kutsehariduse korraldamine

Kutseharidust Gruusias reguleerib haridus- ja teadusministeerium 
(Ministry of Education and Science of Georgia). Kunsti- ja 
spordialast kutseharidust reguleerivad vastavalt kultuuri- ja 
muinsuskaitseministeerium (Ministry of Culture and Monument 
Protection) ning spordi- ja noorsootööministeerium (Ministry of
Sports and Youth Affairs). 

Abhaasia ja Adžaaria autonoomsetes vabariikides kutsehariduse 
eest vastutavad vabariikide haridusministeeriumid.



Kutsehariduse süsteem kuni 2010

Enne 2010 kutsehariduse kaks astet:

1) Alamastme kutseharidus (1-2 aastat põhihariduse baasil) – ei 
anna juurdepääsu kõrgharidusele

2) Ülemastme kutseharidus keskhariduse omandamisega (3-4 
aastat põhihariduse baasil) – annab juurdepääsu kõrgharidusele



Kutsehariduse süsteem alates 2010

Kutsehariduse 5 tsüklit. Iga tsükli lõpetamisel antakse välja vastav
lõpudokument.

Tsüklid on järjestikused, s.t. iga tsükli juurdepääsu tingimuseks on
eelmise tsükli õppekava täitmist tõendav dokument või sellele
vastav kvalifikatsioon. Kutsehariduse tsüklite õpiväljundid on
määratud kutsehariduse kvalifikatsiooniraamistikus Vocational
Qualifications Framework.

Kutsehariduse I tsükli saab alustada põhihariduse baasil.

Kutsehariduse III tsükli lõpetamisel antakse välja ka
üldkeskhariduse lõputunnistus General Education Diploma.

IV tsükli juurdepääsu tingimuseks on üleriigilise üldoskuste eksami
GAT (General Abilities Test) sooritamine. Eksami korraldab riiklik
eksamikeskus (National Examinations Center).



Kutseõppeasutuste tüübid

1)Vocational college – pakub I-III tsükli kutseharidust

2)Community college – pakub I-V tsükli kutseharidust, omab õigust
läbi viia õppetööd ka üldkeskhariduse õppekavade järgi

3)Üldhariduskoolid – võivad pakkuda I-III tsükli kutseharidust

4)Kõrgkoolid – võivad pakkuda I-V tsükli kutseharidust

Kutseõppeasutus peab olema autoriseeritud asutuse National
Center for Educational Quality Enhancement poolt.



Kutsekeskhariduse diplom Diplomi (1994) 
on juurdepääs kõrgharidusele



Kutsekeskhariduse diplom Diplomi (2003)
on juurdepääs kõrgharidusele



Hindamiseks esitatavad dokumendid

Keskkooli lõputunnistus Sashualo ganatlebis atestati või Sruli
zogadi ganatlebis atestati (General Education Diploma) või
kutsekeskhariduse diplom.

Hinneteleht 10.-11.(12.) klasside õpitulemustega või õppekava
täitmise koondhinnetega.

2014. a lõpetajate puhul – tunnistus tsentraliseeritud lõpueksamite
sooritamise kohta.



Lingid

http://eqe.ge/eng - National Center for Educational Quality 
Enhancement – tunnustatud (autoriseeritud) keskkoolid ja 
kutseõppeasutused. Kesk- ja kutsehariduse 
kvalifikatsiooniraamistikud.

http://www.naec.ge – National Examinations Center – riiklikud 
lõpu- ja sisseastumiseksamid.

http://mes.gov.ge/ - Gruusia haridus- ja teadusministeerium.

http://www.meca.gov.ge – Abhaasia autonoomse vabariigi haridus-
ja kultuuriministeerium.


