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Gruusia kesk- ja kutseharidus 



Gruusia haridussüsteem 
2010-2018 

Allikas: www.vet.ge 



Gruusia 
haridussüsteem  
al. 2019 

Allikas: www.eqe.ge 



Gruusia üldkeskharidus 

• Reguleerib Ministry of Education, Science, Culture and Sport 
of Georgia (www.mes.gov.ge). Autonoomsetes vabariikides 
(Abhaasia, Adžaaria) – oma ministeeriumid. 

• Riigi- ja erakoolid. Kohustuslik autoriseerimine National 
Centre for Educational Quality Enhancement (www.eqe.ge) 
poolt. Akrediteerimine on vabatahtlik. 

• Tunnustatud keskkoolide nimekirjad: 
https://eqe.ge/eng/static/93 

http://www.mes.gov.ge/
http://www.eqe.ge/
https://eqe.ge/eng/static/93
https://eqe.ge/eng/static/93


Gruusia üldkeskharidus 

Algkool 1.-6. klass. Kooli minnakse 6-aastaselt. 

Põhikool 7.-9. klass. Põhihariduse omandamine on 
kohustuslik. 

Keskkool  

• kuni 2008. a 10.-11. klass. 

• alates 2009. a 10.-12. klass. 

 



Gruusia üldkeskharidus 

Hindeskaalad 

• Kuni 2006 – 5-palli süsteem (madalaim positiivne 
hinne on 3). 

• Al. 2006/2007 õa – 10-palli süsteem (madalaim 
positiivne hinne on 5). 



Gruusia üldkeskharidus 

Lõpueksamid 

• 2013-2019 National Examination Centre korraldas nii 
riiklikke lõpueksameid, kui ka kõrgkoolide 
vastuvõtueksameid (UNE, Unified National 
Examinations). 

• al. 2020 National Assessment and Examinations Center 
(www.naec.ge) korraldab ainult UNE, riiklikud 
lõpueksamid enam ei toimu.  

http://www.naec.ge/


Gruusia üldkeskharidus 

Haridusdokumendid 

• Riiklik diplom gruusia ja inglise keeles. 

• Hinnetelehte ei väljastata automaatselt, vaid inimene 
peab taotlema koolist. Hinneteleht kooli enda plangil, 
kas 10.-12. või ainult 12.klassi tulemustega. Reeglina 
ainult gruusia keeles. 



Gruusia üldkeskhariduse 
kvalifikatsioonid 
• Kuni 2005: საშუალო განათლების ატესტატი 

(Sašualo ganathlebis atestati). 

• 2006-2009: სრული ზოგადი განათლების 
ატესტატი (Sruli zogadi ganathlebis atestati). 

• Al. 2010: სრული ზოგადი განათლების ატესტატი 
(Sruli zogadi ganathlebis atestati) / General Education 
Diploma – gruusia- ja inglisekeelne. 



Sruli zogadi ganathlebis atestati / General Education Diploma, 2019 



Hinneteleht ja tõlge 



Gruusia kutseharidus 

• Reguleerib Ministry of Education, Science, Culture and 
Sport of Georgia (www.mes.gov.ge). Autonoomsetes 
vabariikides (Abhaasia, Adžaaria) – oma 
ministeeriumid. 

• Kohustuslik autoriseerimine National Centre for 
Educational Quality Enhancement (www.eqe.ge) poolt.  

http://www.mes.gov.ge/
http://www.eqe.ge/


Gruusia kutseharidus 

Kutsehariduse süsteem 2010-2018: 

• Kutsehariduse 5 tsüklit, iga tsükli lõpetamisel anti välja 
vastav lõpudokument. 

• III. tsükli lõpetaja sai ka keskkooli lõputunnistuse 
(General Education Diploma). 



Gruusia kutseharidus 

Kutsehariduse süsteem al. 2019: 

• Alamastme kutseharidus: 1 aasta põhihariduse baasil,  NQF 
3. tase, ei anna juurdepääsu kõrgharidusele. 

• Keskastme kutseharidus: 3 aastat põhihariduse baasil 
keskhariduse omandamisega või 1,5 aastat keskhariduse 
baasil, NQF 4. tase, annab juurdepääsu kõrgharidusele. 

• Ülemastme kutseharidus: 2 aastat keskhariduse baasil, 
NQF 5. tase.  



Gruusia 
haridussüsteem  
al. 2019 

Allikas: www.eqe.ge 



Gruusia kutseharidus 
Kutseõpe toimub: 

• Kolledžites – kõik astmed. 

(Tunnustatud kolledžid: https://eqe.ge/eng/static/91) 

• Üldhariduskoolides – alam- ja keskastme kutseharidus. 

(Koolid, kellel on tunnustatud kutseõppekavad: 
https://eqe.ge/eng/static/369) 

• Kõrgkoolid – kõik astmed. 

(Kõrgkoolid, kellel on tunnustatud kutseõppekavad: 
https://eqe.ge/eng/static/367) 

https://eqe.ge/eng/static/91
https://eqe.ge/eng/static/369
https://eqe.ge/eng/static/367


Gruusia kutseharidus 

Hindeskaala: 100-palli süsteem. 

 
Hinne (pallid) Tähendus 

A (91-100) Excellent 

B (81-90) Very Good 

C (71-80) Good 

D (61-70) Satisfactory 

E (51-60) Acceptable 

FX (41-50) Fail 

F (0-40) Fail 



Gruusia kutseharidus 

Ainepunktide süsteem 

• 1 kutsehariduse ainepunkt = 25-30 astronoomilist tundi 
õppetööd. 

• Õppekava maht ainepunktides on määratud õppekava 
standardiga. 

• Kutsehariduse standardite andmebaas: 
http://vet.ge/en/direction2/ 

http://vet.ge/en/direction2/


Gruusia kutseharidus 

Haridusdokumendid 

• Riiklik diplomi ja akadeemilise õiendi vorm. 

• Dokumendid võivad olla nii gruusia keeles, kui ka 
kakskeelsed. 



Gruusia kutsehariduse kvalifikatsioonid 

დიპლომი (Diplomi) / Diploma 

• Kõik kutsehariduse astmed. 

• Viide NQF tasemele kvalifikatsiooni nimetuse kõrval. 

• Täiendav info kvalifikatsiooni kohta (juurdepääsu 
tingimused, õppekava maht) akadeemilisel õiendil. 



Tunnustamata territooriumid (Gruusia) 

Abhaasia  ja Lõuna-Osseetia 
• Ennast sõltumatuteks kuulutanud  vabariigid. 
• Gruusia tunnistab Abhaasiat (Abhaasia Autonoomset 

Vabariiki) ning Lõuna-Osseetiat Venemaa poolt okupeeritud 
territooriumiteks. 

• Okupeeritud territooriumil väljastatud keskhariduse 
kvalifikatsioonid peavad olema tunnustatud Gruusia 
haridusministeeriumi või vastava regiooni pädeva asutuse 
poolt. 

• Venemaa formaadis haridusdokumendid ei ole tunnustatud. 
 



Tunnustamata territooriumid (Gruusia) 

Abhaasia 

• Ministry of Education and Culture of the Autonomous 
Republic of Abkhazia (http://meca.gov.ge/) – vastutab 
keskhariduse kvalifikatsioonide tunnustamise eest. 

• Tunnustatud üldhariduskoolid: 
http://meca.gov.ge/regulation.php?LangID=ge&id=65 

 

http://meca.gov.ge/
http://meca.gov.ge/
http://meca.gov.ge/regulation.php?LangID=ge&id=65
http://meca.gov.ge/regulation.php?LangID=ge&id=65


Abhaasia Venemaa formaadi lõputunnistus (ei ole tunnustatud) 



Tunnustamata territooriumid (Gruusia) 

Lõuna-Osseetia 

• Lõuna-Osseetia ajutine administratsioon (სამხრეთ 
ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია) – vastutab 
okupeeritud territooriumil omandatud keskhariduse 
tunnustamise eest. 

• Kõik koolid on üle viidud Venemaa riiklikule 
õppekavale, gruusiakeelset haridust ei ole. 

 



Armeenia kesk- ja kutseharidus 



Armeenia 
haridussüsteem 

Allikas: www.armenic.am 



Armeenia üldkeskharidus 

• Reguleerib The Ministry of Education, Science, Culture 
and Sports of the Republic of Armenia 
(https://escs.am/en).  

• Kooli tegutsemiseks peab olema Haridusministeeriumi 
litsents. 

• Tunnustatud üldhariduskoolide nimekiri regioonide 
kaupa (armeenia keeles): 
https://escs.am/am/news/4774 

https://escs.am/en
https://escs.am/am/news/4774
https://escs.am/am/news/4774


Armeenia üldkeskharidus 

Kuni 2000 – 10 klassi. 

2001-2006 – 11 klassi. 

Al. 2006/2007 õa – üleminek 12 klassile: 

• Algkool 1.-4. klass.  

• Põhikool 5.-9. klass. Kohustuslik on põhihariduse 
omandamine. 

• Keskkool 10.-12. klass. 



Lõpueksamid 

• Hindamise- ja Testimise Keskus (Գնահատման եվ 
թեստավորման կենտրոն, http://www.atc.am/) 
korraldab nii lõpu- kui ka vastuvõtueksameid. 

• Õpilane saab valida, kas sooritab lõpu- või 
vastuvõtueksameid. 

• Kohustuslikud eksamid armeenia keeles ja kirjanduses, 
Armeenia ajaloos ja matemaatikas. 

• Eksamid kaks korda aastas: detsembris ja juunis. 

http://www.atc.am/
http://www.atc.am/


COVID-19 mõju lõpueksamitele 
2020. aastal 
• Keskkooli lõpueksamid juunis jäid ära, keskkooli 

lõputunnistust väljastati aasta koondhinnetega. 

• Need, kes sooritasid osa lõpueksameid 2019. 
detsembris, said valida, kas saavad lõputunnistuse 
eksamitulemuse või aasta koondhindega. 



Hindamisskaalad 
Keskhariduse õppekava täitmisel:  

• Kuni 2006/2007 õa – 5-palli skaala, madalaim positiivne hinne on 
3. 

• Al. 2007/2008 õa - 10-palli skaala, minimaalne positiivne hinne on 
4. 

Lõpueksamite hindamisel:  

• Kuni 2007 – erinevad skaalad (20-palli ja 5-palli ), sõltuvalt ainest. 

• Alates 2008 - 20-palli skaala, minimaalne positiivne hinne on 8. 

• Kehalise kasvatuse lõpueksam 10-palli skaalal. 



Armeenia üldkeskhariduse kvalifikatsioonid 

Riiklik lõputunnistus armeenia- ja vene keeles: 

• Kuni u. 1995/1996: ԱՏԵՍՏԱՏ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ (Atestat midžnakarg krthuthjan) / 
Аттестат о среднем образовании. 

• Al. u. 1996/1997 kuni 1999: ԱՏԵՍՏԱՏ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
(Atestat õndhanou midžnakarg krthuthjan) / Аттестат 
об общем среднем образовании. 

 



Armeenia üldkeskhariduse kvalifikatsioonid 

• 2000-2016: ԱՏԵՍՏԱՏ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ (ԼՐԻՎ) 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ (Atestat midžnakarg 
(lriv) õndhanou krthuthjan) / Аттестат об общем 
(полном) среднем образовании. 

• Al. 2017: ԱՏԵՍՏԱՏ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ (Atestat midžnakarg krthuthjan) / 
Аттестат о среднем образовании. 



ԱՏԵՍՏԱՏ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ (ԼՐԻՎ) ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ / Аттестат об 
общем (полном) среднем образовании 2004, armeenia keeles. 



ԱՏԵՍՏԱՏ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ (ԼՐԻՎ) ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ / Аттестат об 
общем (полном) среднем образовании 2004, vene keeles. 



ԱՏԵՍՏԱՏ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ / Аттестат о среднем образовании 2020, 
armeenia keeles. 



ԱՏԵՍՏԱՏ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ / Аттестат о среднем образовании 2020, 
vene keeles. 



Armeenia kutseharidus 

• Reguleerib The Ministry of Education, Science, Culture 
and Sports of the Republic of Armenia 
(https://escs.am/en) 

• Institutsionaalne ja õppekavapõhine akrediteerimine 
National Center For Professional Education Quality 
Assurance Foundation (http://www.anqa.am/en/) 
poolt.  

• Õppeasutused: kolledžid või kõrgkoolid. 

https://escs.am/en
http://www.anqa.am/en/


Armeenia kutsehariduse süsteem 

Kutsepõhiharidus, lihttööliste väljaõpe:  

• 6 kuud kuni 2 aastat põhihariduse baasil, ei anna 
juurdepääsu kõrgharidusele. 

• 3 aastat põhihariduse baasil keskhariduse 
omandamisega, annab juurdepääsu kõrgharidusele. 

• Tunnustatud õppeasutuste nimekiri (armeenia keeles): 
https://escs.am/am/news/4677  

https://escs.am/am/news/4677


Armeenia kutsehariduse süsteem 

Kutsekeskharidus, keskastme spetsialistide väljaõpe:  

• 4-5 aastat põhihariduse baasil keskhariduse 
omandamisega, annab juurdepääsu kõrgharidusele. 

• 2-3 aastat keskhariduse baasil. 

• Tunnustatud õppeasutuste nimekiri (armeenia keeles): 
https://escs.am/am/news/4673 

https://escs.am/am/news/4673


Armeenia kutseharidus 

Hindeskaalad 

• On kasutusel 20-palli (madalaim 8), 10-palli (madalaim 
4) ja 5-palli (madalaim 3) hindesüsteemid. 

Haridusdokumendid 

• Riiklik diplom kolmes keeles (armeenia, inglise, vene), 
akadeemiline õiend on samuti riiklik, aga ainult 
armeenia keeles. 



Armeenia kutsehariduse kvalifikatsioonid 

• արհեստագործական կրթության դիպլոմ 
(arhestagortsakan krthuthjan diplom) – 
kutsepõhihariduse kvalifikatsioon, annab juurdepääsu 
kõrgharidusele kui õppekavas on üldkeskhariduse osa. 

• միջին մասնագիտական կրթության դիպլոմ 
(midžin masnagitakan krthuthjan diplom) – 
kutsekeskhariduse kvalifikatsioon, annab juurdepääsu 
kõrgharidusele. 

 



Kutsekeskhariduse diplom միջին մասնագիտական կրթության դիպլոմ, 2017  



Kutsekeskhariduse diplom միջին մասնագիտական կրթության դիպլոմ, 2017, akadeemiline õiend 





Tõend kutseõppeasutuses üldkeskharidusainete läbimise kohta, ei 
anna juurdepääsu kõrgharidusele 



Aserbaidžaani  
kesk- ja kutseharidus 



Aserbaidžaani kesk- ja 
kutsehariduse süsteem 

Allikas: https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_aze_en.pdf 
Marina Klementjeva täiendusega 

https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_aze_en.pdf
https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_aze_en.pdf


Aserbaidžaani üldkeskharidus 

• Reguleerib Ministry of Education (https://edu.gov.az/),  

• Ministeerium annab koolitusloa ja hindab kooli õppe 
kvaliteeti (akrediteering). 

• Tunnustatud üldhariduskoolide nimekirjad 
(aserbaidžaani keeles) 
https://edu.gov.az/az/page/514 

https://edu.gov.az/
https://edu.gov.az/
https://edu.gov.az/az/page/514


Aserbaidžaani üldkeskharidus 

• Algkool 1.-4. klass.  

• Põhikool 5.-9. klass. Põhihariduse 
omandamine on kohustuslik. 

• Keskkool 10.-11. klass 



Lõpueksamid 
• State Examination Center (http://dim.gov.az/) korraldab 

riigieksameid üldkesk-, kutse- ja kõrghariduses, lisaks 
TOEFL, SAT eksameid jt. 

• Tsentraliseeritud riigieksamid alates 2012. a 
• Al. 2017. a kohustuslikud eksamid:  

 Aserbaidžaanikeelsete koolide lõpetajatel – aserbaidžaani keel, 
matemaatika, võõrkeel / keemia. 

 Venekeelsete koolide lõpetajatel – vene keel, matemaatika, 
võõrkeel / keemia. 

 Muukeelsete koolide lõpetajatel – matemaatika, võõrkeel / 
keemia. 

http://dim.gov.az/


COVID-19 mõju lõpueksamitele 
2020. aastal 
• Lõpetajad, kes kandideerisid välismaa ülikoolidesse, 

olid vabastatud lõpueksamitest ning said 
lõputunnistusele ainult aasta koondhinded. 

• Lõpetajad, kes ei jätkanud õpinguid samal aastal, 
sooritasid lõpueksamid 2020. a sügisel. 

• Lõpetajad, kes kandideerisid Aserbaidžaani 
ülikoolidesse, sooritasid lõpueksamid 2020. a suvel. 



Hindamisskaalad 

Keskhariduse õppekava täitmisel:  

• 5-palli skaala, madalaim positiivne hinne on 3. 

 

Lõpueksamite hindamisel:  

• 100-palli süsteem, madalaim positiivne tulemus on igal 
ainel erinev. 



Aserbaidžaani üldkeskhariduse 
kvalifikatsioonid 

Riiklik tunnistus aserbaidžaani keeles: 

• Kuni 2010: Orta təhsil haqqında attestat 

• Al. 2011: Tam orta təhsil haqqında attestat 



Orta təhsil haqqında attestat, 2009 



Tam orta təhsil haqqında attestat, 2016 



Tam orta təhsil haqqında attestat, 2019 



Aserbaidžaani kutseharidus 

• Ministry of Education (https://edu.gov.az/) – reguleerib 
ülemastme kutseharidust. 

• State Agency for Vocational Education 
(https://vet.edu.gov.az/) – reguleerib alam- ja 
keskastme kutseharidust 

• Institutsionaalne ja õppekavapõhine akrediteering 
Education Quality Assurance Agency 
(https://tkta.edu.az/) poolt. 

https://edu.gov.az/
https://edu.gov.az/
https://vet.edu.gov.az/
https://vet.edu.gov.az/
https://tkta.edu.az/


Aserbaidžaani kutsehariduse süsteem 
• Alamastme kutseharidus (ilk peşə təhsili): 1 aasta põhihariduse 

baasil (ei anna juurdepääsu kõrgharidusele); 6 kuud 
keskhariduse baasil. 

• Keskastme kutseharidus (texniki peşə təhsili): 2 aastat 
põhihariduse baasil (ei anna juurdepääsu kõrgharidusele); 3 
aastat põhihariduse baasil koos keskhariduse omandamisega 
(annab juurdepääsu kõrgharidusele); 1 aasta keskhariduse baasil. 

• Ülemastme kutseharidus (yüksək texniki peşə təhsili): 4 aastat 
põhihariduse baasil (annab juurdepääsu kõrgharidusele), 3 aastat 
keskhariduse baasil. Kraad Subbakalavr. 



Aserbaidžaani kutseharidus 
Kutseõppeasutused: 

• Peşə məktəbi (kutsekoolid) – alam- ja keskastme 
kutseharidus. 

Tunnustatud õppeasutused (aser. keeles): 
https://vet.edu.gov.az/az/centers/cat/2 

• Peşə liseyi (kutselütseumid)– alam- ja keskastme 
kutseharidus keskhariduse omandamisega. 

Tunnustatud õppeasutused (aser. keeles): 
https://vet.edu.gov.az/az/centers/cat/1 

 

https://vet.edu.gov.az/az/centers/cat/2
https://vet.edu.gov.az/az/centers/cat/2
https://vet.edu.gov.az/az/centers/cat/1


Aserbaidžaani kutseharidus 
Kutseõppeasutused: 

• Peşə təhsil mərkəzi (kutseõppekeskused) – alam-, kesk- ja 
ülemastme kutseharidus koos keskhariduse 
omandamisega. 

Tunnustatud õppeasutused (aser. keeles): 
https://vet.edu.gov.az/az/centers/cat/4 

• Orta ixtisas təhsili (texnikum, kolleci) (tehnikumid, 
kolledžid)– ülemastme kutseharidus. 

Tunnustatud õppeasutused (aser. keeles):  
https://edu.gov.az/az/page/548/614 

https://vet.edu.gov.az/az/centers/cat/4
https://edu.gov.az/az/page/548/614
https://edu.gov.az/az/page/548/614


Aserbaidžaani kutseharidus 
Hindeskaalad 

• Alam- ja keskastme kutsehariduses: 5-palli skaala, madalaim 
positiivne hinne on 3. 

• Ülemastme kutsehariduses: 

 

 

Hinne (pallid) Sõnadega 

A (91-100) Əla 

B (81-90) Çox yaxşı 

C (71-80) Yaxşı 

D (61-70) Kafi 

E (51-60) Qənaətbəxş 

F (0-50) Qeyri-kafi 



Ainepunktide süsteem ülemastme 
kutsehariduses 

• 1 ainepunkt = 30 ak. tundi õppetööd. 

• Õppekavad keskhariduse baasil 120-180 
ainepunkti. 

• Õppekavad põhihariduse baasil 180-240 
ainepunkti. 



Aserbaidžaani kutseharidus 

Haridusdokumendid 

• Riiklik diplom ja akadeemiline õiend, aserbaidžaani 
keeles. 

• Üldkeskhariduse õppekava täitjad saavad lisaks 
diplomile keskkooli lõputunnistuse (Tam orta təhsil 
haqqında attestat). 



Aserbaidžaani kutsehariduse kvalifikatsioonid 

• Diplom– alam- ja keskastme kutsehariduse 
kvalifikatsioon. Kõrgharidusele juurdepääsuks peab 
olema kas eraldi keskkooli lõputunnistus Tam orta 
təhsil haqqında attestat või üldkeskhariduse ained 
akadeemilisel õiendil. 

• Diplom, Subbakalavr– ülemastme kutsehariduse 
kvalifikatsioon, annab juurdepääsu kõrgharidusele. 

 



Alamastme kutsehariduse diplom 2017 ja tõlge, ei anna juurdepääsu kõrgharidusele 



Akadeemiline õiend 1. lk 



Akadeemiline õiend 2. lk ja tõlge 



Subbakalavr 2011, õppekava keskhariduse baasil. 



Subbakalavr 2011, diplomi tõlge 



Subbakalavr 2011, akadeemiline õiend 1. lk 



Subbakalavr 2011, akadeemiline õiend 2. lk 



Subbakalavr 2011, akadeemilise õiendi tõlge 



Tunnustamata territooriumid (Aserbaidžaan) 

Mägi-Karabahh (aser. keeles Dağlıq Qarabağ, oma nimi 
Artsahh): 

• Ennast sõltumatuks kulutanud tunnustamata vabariik 
Armeenia ja Aserbaidžaani piiril. 

• Aserbaidžaan tunnistab Mägi-Karabahhi enda osaks. 

• On olemas oma haridusministeerium Ministry of 
Education, Science and Culture of AR 
(http://www.edu.nkr.am/). 

 

http://www.edu.nkr.am/


Tunnustamata territooriumid (Aserbaidžaan) 

Mägi-Karabahh: 

• Oma üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, kõrgkoolid 
(sh. ka Armeenia kõrgkoolide filiaalid). 

• Õppetöö keel on armeenia keel, dokumendid on 
armeenia keeles. 

• 12 aastat üldkeskharidust. 

• Oma haridusdokumendid, mis ei ole Aserbaidžaanis 
tunnustatud. 



Tänan! 


