
თავი IX. სასკოლო საზოგადოების მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციების კვლევის შედეგები 

 

საველე კვლევა განხორციელდა 2020 წლის დეკემბერში. სულ გამოკითხული იქნა 

1503 რესპოდენტი. მათ შორის, მოსწავლეები – 1097 რესპოდენტი; მასწავლებლები – 374 

რესპოდენტი;  დირექტორები/დირექციის წევრები – 32 რესპოდენტი (სრული 

სტატისტიკური მონაცემები იხილეთ დანართი N4). რესპოდენტების გამოკითხვის 

მონაცემები შეყვანილი იქნა სპეციალურ ბაზაში.  

მონაცემთა დამუშავების/ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი 

მონაცემები: 

 

1. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა 

გამოკითხვის შედეგები  

 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო (IX) და საშუალო (XII) საფეხურის 

მოსწავლეთა გამოკითხვის მიზანია დავადგინოთ მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციები, მათი დამოკიდებულება სასკოლო და ფართო საზოგადოებაში 

მოქალაქეობრივი აქტიურობის ხელშემწყობი/ხელშემშლელი ფაქტორებისა და 

საზოგადოების სამოქალაქო აქტიურობის მნიშვნელობის მიმართ.  

კითხვარი შედგება შვიდი ძირითადი მიმართულებისგან/რუბრიკისგან: „თქვენი 

აქტივობები“, „თქვენი სკოლა“, „მოქალაქეები და საზოგადოება“, „თქვენ და 

საზოგადოება“, „უფლებები და პასუხისმგებლობები“, „ინსტიტუტები და საზოგადოება“, 

და „საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილეობა“. სულ მოცემულია 23 ძირითადი 

კითხვა. თითოეული კითხვა კონკრეტდება ქვეკითხვებით. 

ქვემოთ გთავაზობთ საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა გამოკითხვის 

შედეგებში გამოკვეთილ ძირითად ტენდენციებს. 

 

რუბრიკა „თქვენი აქტივობები“ ითვალისწინებს: 

1. სკოლის დღეებში მოსწავლეთა მიერ სხვადასხვა აქტივობებზე – ტელევიზორის, 

ყურება გართობის მიზნით, საშინაო დავალებების მომზადება, ინტერნეტის გამოყენება, 

გართობის მიზნით, კითხვა გართობის მიზნით, მეგობრებთან საუბარი ტელეფონის ან 

ინტერნეტის საშუალებით, მეგობრებთან დროის გატარება – დახარჯული დროის 

განსაზღვრას. 

2. მოსწავლეთა ჩართულობის ინტენსივობის განსაზღვრას სხვადასხვა 

აქტივობებში, როგორიცაა: მშობლებთან პოლიტიკურ ან სოციალურ საკითხებზე 

საუბარი, ტელევიზორის ყურება მნიშვნელოვან მოვლენებზე ინფორმაციის მიღების 

მიზნით, გაზეთების კითხვა მნიშვნელოვან მოვლენებზე ინფორმაციის მიღების მიზნით, 

მეგობრებთან საუბარი პოლიტიკურ ან სოციალურ საკითხებზე, ინტერნეტის გამოყენება 



მნიშვნელოვან მოვლენებზე ინფორმაციის მიღების მიზნით, მსოფლიოში და 

საქართველოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე საუბარი, მონაწილეობა 

ახალგაზრდულ ღონისძიებებში (ლაშქრობები, საქველმოქმედო აქციები, კლუბები და 

ა.შ.) 

3. მოსწავლეთა მონაწილეობა/არმონაწილეობის განსაზღვრას სხვადასხვა 

ორგანიზაციების/გაერთიანებების მიერ ორგანიზებულ მრავალფეროვან ღონისძიებებში, 

კერძოდ, ახალგაზრდული ორგანიზაცია, გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია, ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ორგანიზაცია, მოხალისეთა ჯგუფი, რომელიც თემის 

დასახმარებლად რაიმე ღონისძიებას მართავს, ორგანიზაცია, რომელიც ფულს აგროვებს 

რაიმე სოციალური მიზნისთვის, ეთნიკური ნიშნით გაერთიანებულ პირთა 

ორგანიზაცია, რელიგიური ჯგუფი ან ორგანიზაცია.  

4. მოსწავლეთა მონაწილეობა/არმონაწილეობის დადგენას სხვადასხვა სასკოლო 

აქტივობებში, როგორიცაა: ნებაყოფლობითი მონაწილეობა კულტურულ და/ან 

სპორტულ ღონისძიებაში არასაგაკვეთილო დროს, აქტიური მონაწილეობა დებატებში, 

მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნებში, სკოლის მართვასთან დაკავშირებულ 

გადაწყვეტილების მიღებაში.  

 

რუბრიკა „თქვენი სკოლა“ ითვალისწინებს:  

1. მოსწავლეთა შეხედულებების შესწავლას გაკვეთილზე პოლიტიკური და 

სოციალური საკითხების განხილვისას არსებული კლიმატის შესახებ.  

2. მოსწავლეთა შეხედულებები შესწავლას იმის შესახებ, თუ რამდენად 

ითვალისწინებენ სკოლაში მოსწავლეთა მოსაზრებებს თვით მოსწავლეებთან 

დაკავშირებული სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვისას. 

3. მოსწავლეთა მოსაზრებების შესწავლას სკოლაში არსებული გარემოს მიმართ.  

4. მოსწავლეთა დამოკიდებულებების კვლევას სკოლის მართვასა და 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში მოსწავლეთა მონაწილეობის სიკეთეებისა და 

სკოლაში მიმდინარე პროცესებზე მოსწავლეთა ერთობლივი გავლენის მნიშვნელობის 

შესახებ. 

 

რუბრიკა „მოქალაქეები და საზოგადოება“ ითვალისწინებს:  

1. მოსწავლეთა დამოკიდებულებების კვლევას აზრის თავისუფლად გამოთქმის, 

სოციალური და პოლიტიკური უფლებების დაცვის, მთავრობის საქმიანობის ჯანსაღი 

კრიტიკის თავისუფლების, უსამართლო კანონების გაპროტესტების, პროტესტის 

არაძალადობრივი ფორმების მიმართ.  

2. მოსწავლეთა შეხედულებების კვლევას ზრდასრული მოქალაქის სამოქალაქო 

აქტიურობის ისეთი ფორმების მიმართ, როგორიცაა: მონაწილეობა (ხმის მიცემა) 

არჩევნებში, ქვეყნის ისტორიის ცოდნა, პოლიტიკური მოვლენებისათვის თვალის 

დევნება, პოლიტიკურ დისკუსიებში მონაწილეობა, უსამართლოდ მიჩნეული კანონების 

წინააღმდეგ მშვიდობიან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა, ადგილობრივი 



თემისათვის სასარგებლო ღონისძიებებში მონაწილეობა, ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ღონისძიებებში მონაწილეობა, გარემოს დაცვის ღონისძიებებში მონაწილეობა.  

 

რუბრიკა „თქვენ და საზოგადოება“ ითვალისწინებს: 

მოსწავლეთა დაინტერესების ხარისხის კვლევას ისეთი საკითხების მიმართ, 

როგორიცაა: ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალური პოლიტიკური საკითხები, ქვეყანაში 

არსებული აქტუალური სოციალური საკითხები, საერთაშორისო პოლიტიკა, გარემოს 

დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები.  

 

რუბრიკა „უფლებები და პასუხისმგებლობები“ ითვალისწინებს: 

1. მოსწავლეთა დამოკიდებულების კვლევას გენდერული საკითხებისადმი, 

კერძოდ, ქვეყნის მართვაში ქალთა და მამაკაცთა მონაწილეობის თანაბარ 

შესაძლებლობებს, დასაქმების, კვალიფიკაციისა და ანაზღაურების თავისებურებებს. 

2. მოსწავლეთა დამოკიდებულების კვლევას განსხვავებული ეთნიკური 

ჯგუფების თანაბარი უფლებების და პასუხისმგებლობების და ამ უფლებათა და 

ვალდებულებათა სწავლების აუცილებლობის შესახებ.  

 

რუბრიკა „ინსტიტუტები და საზოგადოება“ ითვალისწინებს:  

1. მოსწავლეთა დამოკიდებულების შესწავლას იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს 

საქართველოს მოქალაქეობა. 

 

რუბრიკა „საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილეობა“ ითვალისწინებს: 

1. მოსწავლეთა დამოკიდებულებების შესწავლას საკუთარი მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციების მიმართ.  

2. სამომავლოდ საპროტესტო აქციებში მოსწავლეთა მზადყოფნის ხარისხის 

განსაზღვრას.   

 

 
გამოკითხვის შედეგები 

I. რუბრიკა - „თქვენი აქტივობები“ 

1. მონაცემებმა გვიჩვენა, რომ სკოლის დღეებში მოსწავლეთა უმრავლესობა (29%) 

საერთოდ არ ხარჯავს დროს ისეთ აქტივობაზე, როგორიცაა ტელევიზორის ყურება 

გართობის მიზნით. მოსწავლეთა 28% ნახევარ საათზე ნაკლებ დროს უთმობს 

ტელევიზორის ყურებას, 25% – 30–60 წუთს, მხოლოდ 13% უყურებს 1–2 საათს, ხოლო 5% 

2 საათზე მეტხანს.  

ასევე მოსწავლეთა უმრავლესობა (36%) 2 საათზე მეტ დროს უთმობს საშინაო 

დავალებების მომზადებას, 27%–ითვის ეს დრო 1–დან 2 საათამდე მერყეობს, 22%–სთვის 

ნახევარი საათიდან ერთ საათამდე, მოსწავლეთა 10% ნახევარ საათზე ნაკლებ დროს 

უთმობს დავალებების მომზადებას, ხოლო 4% საერთოდ არ უთმობს დროს.  



აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობა (37%) 2 საათზე მეტ დროს უთმობს 

ინტერნეტის საშუალებით გართობას, 24%–სთვის ეს დრო 1–დან 2 საათამდე მერყეობს, 

23%–სთვის 30 წუთიდან 1 საათამდე. მხოლოდ 13% იყენებს ინტერნეტს ნახევარ საათზე 

ნაკლები დროით გართობისთვის, ხოლო 3%–ი საერთოდ არ იყენებს.   

გართობის მიზნით ინტერნეტის გამოყენების უკუპროპორციულია პასუხები 

კითხვაზე, რა დროს უთმობთ „კითხვას გართობის მიზნით“: 2 საათზე მეტხანს 

მოსწავლეთა მხოლოდ 8% უთმობს კითხვას, 1–დან 2 საათამდე მოსწავლეთა 20% 

კითხულობს, 30–60 წუთი მოსწავლეთა უმრავლესობა – 28%, ნახევარ საათზე ნაკლებ 

დროს მოსწავლეთა 26% უთმობს კითხვას, ხოლო მოსწავლეთა 18% საერთოდ არ 

მიიჩნევს კითხვას გართობის საშუალებად და, შესაბამისად, არც ერთ წუთს არ უთმობს.      

დადებითი ტენდენციაა ის, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობისთვის მეგობრებთან 

პირისპირ ურთიერთობა უპირატესია ტელეფონის ან ინტერნეტის საშუალებით 

ურთიერთობაზე და, შესაბამისად, მათი უმრავლესობა (42%) 2 საათზე მეტ დროს 

ატარებს მეგობრებთან პირისპირ, ხოლო 16%–ი ინტერნეტის და ტელეფონის 

საშუალებით. ამ ტენდენციის გაგრძელებაა, რომ მოსწავლეთა 17%–ი 1–დან 2 საათამდე 

დროს უთმობს გაშუალებულ კომუნიკაციას, 25%–ი – 30–60 წუთს, 35%–ი – 30 წუთზე 

ნაკლებს, ხოლო 7% – საერთოდ არ იყენებს ტელეფონსა და ინტერნეტს მეგობრებთან 

ურთიერთობისთვის. შესაბამისად გამოიყურება მეგობრებთან პირისპირ 

ურთიერთობისას გატარებული დროის ინტერვალები: 1–2 საათს ატარებს მოსწავლეთა 

25%, 30–60 წუთს – 15%, 30 წუთზე ნაკლებს – 11%–ი, ხოლო 7% საერთოდ არ უთმობს 

დროს მეგობრებთან დროის გატარებას.    

 

კითხვა 8: სკოლის დღეებში (ორშაბათი-პარასკევი) რა დროს უთმობთ შემდეგ აქტივობებს? 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

2. სხვადასხვა აქტივობებში მოსწავლეთა ჩართულობის ინტენსივობის კვლევისას 

შემდეგი სურათი გამოიკვეთა: მშობლებთან პოლიტიკურ ან სოციალურ საკითხებზე 



არასდროს საუბრობს მოსწავლეთა უმრავლესობა (39%), თვეში 2–ჯერ – 29%–ი, კვირაში 

ერთხელ – 22%–ი, ხოლო ყოველდღიურად მხოლოდ 10%–ი.  

ტელევიზორის მნიშვნელოვან მოვლენებზე ინფორმაციის მიღების მიზნით 

კვირაში ერთხელ უყურებს რესპონდენტების ყველაზე დიდი რაოდენობა – 33%–ი, თვეში 

ერთხელ – 25%–ი, ყოველდღიურად – 17%–ი. დაფიქსირდა იმ რესპონდენტების მაღალი 

მაჩვენებელი (24%), რომლებიც არასოდეს იყენებენ ტელევიზიას მნიშვნელოვანი 

მოვლენების შესახებ სიახლის გასაგებად.  

ძალზე მაღალია (76%) იმ მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებიც არასდროს 

კითხულობენ გაზეთებს მნიშვნელოვან მოვლენებზე ინფორმაციის მიღების მიზნით. 

შესაბამისად, თვეში ერთხელ მკითხველთა მაჩვენებელია 15%, კვირაში ერთხელ 

მკითხველები არიან 5%, ხოლო ყოველდღიურად მხოლოდ 4% კითხულობს გაზეთს.  

მეგობრებთან პოლიტიკურ ან სოციალურ საკითხებზე საუბრისადმი მოსწავლეთა 

უმრავლესობის (45%) დაბალი ინტერესი შესაძლოა, ზოგადად ამ საკითხებისადმი 

ინტერესის ნაკლებობის ნიშნად მივიჩნიოთ, რადგან, როგორც ზემოთ ვნახეთ, 

რესპონდენტების უმრავლესობა – 39% – არც მშობლებთან საუბრობს პოლიტიკურ ან 

სოციალურ საკითხებზე. ამავე საკითხებზე მეგობრებთან თვეში ერთხელ საუბარს 

უთმობს მოსწავლეთა 27%, კვირაში ერთხელ 19% და მხოლოდ 8%–ს უღირს 

ყოველდღიურად დროის დათმობა. 

 მნიშვნელოვან მოვლენებზე ინფორმაციის მიღების წყაროდ მოსწავლეები 

გაზეთთან შედარებით ინტერნეტს ანიჭებენ უპირატესობას და, შესაბამისად, 

რესპონდენტების 43% ყოველდღიურად იყენებს ინტერნეტს ამ მიზნით, 30%–ი სულ 

მცირე, კვირაში ერთხელ, 18%–ი სულ მცირე, თვეში ერთხელ, ხოლო 9%–ი საერთოდ არ 

იყენებს.  

რესპონდენტები ასევე ნაკლებ ინტერესს იჩენენ მსოფლიოში და საქართველოში 

მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენებისადმი და, შესაბამისად, საკუთარი დროის მცირე 

ნაწილს უთმობენ: 23%–ი არასოდეს საუბრობს, 32%–ი მხოლოდ თვეში ერთხელ, 26%–ი 

კვირაში ერთხელ და მხოლოდ 19%–ი – ყოველდღიურად.  

საგულისხმოდ მაღალია ახალგაზრდულ ღონისძიებებში (ლაშქრობები, 

საქველმოქმედო აქციები, კლუბები და ა.შ.) მოსწავლეთა უმრავლესობის (43%) 

პასიურობის (არმონაწილეობის) მაჩვენებელი. აღნიშნულ აქტივობაში თვეში ერთხელ 

მონაწილეობს მოსწავლეთა 35%, კვირაში ერთხელ – 14%, ხოლო ყოველდღიურად 

მხოლოდ 8%–ი.   

 
 

 

 

 

 

 



კითხვა 9: რამდენად ხშირად ხართ დაკავებული შემდეგი საქმიანობით? 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

3. მოსწავლეთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ არასდროს მიუღია მონაწილეობა 

სხვადასხვა ორგანიზაციების/გაერთიანებების მიერ ორგანიზებულ მრავალფეროვან 

ღონისძიებებში: კერძოდ, ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ აქტივობაში 

რესპონდენტების 50%–ს არ მიუღია მონაწილეობა, გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის 

აქტივობებში რესპონდენტების 40%–ს, ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის, 

ასევე – 50%–ს, მოხალისეთა ჯგუფის, რომელიც თემის დასახმარებლად რაიმე 

ღონისძიებას მართავს – 48%–ს, ორგანიზაციის, რომელიც ფულს აგროვებს რაიმე 

სოციალური მიზნისთვის – 51%–ს, ეთნიკური ნიშნით გაერთიანებულ პირთა 

ორგანიზაციის – 75%–ს, ხოლო რელიგიური ჯგუფი ან ორგანიზაციის მიერ 

ორგანიზებულ ღონისძიებაში – 74%–ს. როგორც ვხედავთ, განსაკუთრებით მაღალია 

ეთნიკური და/ან რელიგიური ნიშნით გაერთიანებულ პირთა ორგანიზაციაში 

არმონაწილეობის მაჩვენებლები.  

შესაბამისად გადანაწილდა დადებითი პასუხების ვარიანტები ამავე 

ორგანიზაციებში პერიოდული მონაწილეობის შესახებ:   

ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ აქტივობაში რესპონდენტების 

29%–მა მიიღო მონაწილეობა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, ხოლო 21%–მა არა 

უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში; გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის აქტივობებში 

რესპონდენტების 31%–მა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, ხოლო 28%–მა არა 

უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში; ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის 



შემთხვევაში შესაბამისი პასუხები ასე გამოიყურება: 27% და 23%, მოხალისეთა ჯგუფის, 

რომელიც თემის დასახმარებლად რაიმე ღონისძიებას მართავს დადებითი პასუხები 

თანაბრად გადანაწილდა – 26% და 26%–ი, თითქმის იგივე სურათია ორგანიზაციის, 

რომელიც ფულს აგროვებს რაიმე სოციალური მიზნისთვის შემთხვევაში – 23% და 26%–

ი, ეთნიკური ნიშნით გაერთიანებულ პირთა ორგანიზაციის – 11% და 13%–ი და 

რელიგიური ჯგუფი ან ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში – 

მონაწილეობა მიღებული აქვს 13%–ს უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, ხოლო 12%–ს 

– არა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში. 

 

კითხვა 10: მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა შემდეგი ორგანიზაციების/გაერთიანებების მიერ 

ორგანიზებულ ღონისძიებებში? 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

4. სასკოლო აქტივობებში მოსწავლეთა მონაწილეობის მაჩვენებლები ასეა 

წარმოდგენილი:  რესპონდენტების 27%–ს არასოდეს მიუღია ნებაყოფლობითი 

მონაწილეობა კულტურულ და/ან სპორტულ ღონისძიებაში არასაგაკვეთილო დროს, 

30%–ს მიუღია, თუმცა, არა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, ხოლო 43%–ს – 

უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში.  



 არასოდეს მიუღია აქტიური მონაწილეობა დებატებში მოსწავლეთა 

უმრავლესობას – 38%–ს, 33%–ს უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, ხოლო 29%–ს არა 

უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში.  

 ასევე არასოდეს მიუღია მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნებში 

მონაწილეობა მოსწავლეთა უმრავლესობას – 39%–ს, უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში 

38%–ს, ხოლო არა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში 22%–ს.  

სკოლის მართვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში არასოდეს 

მონაწილეობს რესპონდენტების ნახევარზე მეტი – 53%–ი, უკანასკნელი 12 თვის 

განმავლობაში ეს წილი 25%–ია, ხოლო არა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში – 21%–ი.   

დასკვნით სახით შეიძლება ითქვას, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობისთვის 

ტელევიზორი და გაზეთი ინფორმაციის მიღების არასასურველი წყაროა და, 

შესაბამისად, ისინი საკუთარი დროს არ უთმობენ ამ ორ აქტივობას. საგულისხმოა, რომ, 

ერთი მხრივ, ეს წყაროები ინტერნეტით ჩაანაცვლეს, მაგრამ, მეორე მხრივ, ასევე 

ინტერნეტით ჩაანაცვლეს წიგნი, როგორც გართობის საშუალება. დადებით ტენდენციად 

გამოიკვეთა მეგობრებთან პირისპირ ურთიერთობის ტენდენცია გაშუალებულ 

(ტელეფონის ან ინტერნეტის საშუალებით) ურთიერთობასთან შედარებით.  

აღსანიშნავია, მოსწავლეთა ინტერესის დეფიციტი პოლიტიკურ ან სოციალურ 

საკითხებზე საუბრისას, როგორც მშობლებთან, ასევე მეგობრებთან და ასევე დაბალი 

ინტერესი მსოფლიოში და საქართველოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენებისადმი.  

საგულისხმოა, ახალგაზრდულ ღონისძიებებში (ლაშქრობები, საქველმოქმედო 

აქციები, კლუბები და ა.შ.), ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციების/გაერთიანებების მიერ 

ორგანიზებულ მრავალფეროვან ღონისძიებებში მოსწავლეთა პასიურობა 

(არმონაწილეობა).  

კიდევ უფრო ყურადსაღებია მოსწავლეთა პასიურობა სასკოლო აქტივობებში, 

რადგან სწორედ ეს არის სკოლის დემოკრატიულობის და აქტიური მოქალაქეობრივი 

კლიმატის სანდო ინდიკატორი.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 11: მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა ქვემოთ ჩამოთვლილ სასკოლო აქტივობებში? 

 

 



 

 

 

 



II რუბრიკა - “თქვენი სკოლა” 

1. მოსწავლეთა შეხედულებები გაკვეთილზე პოლიტიკური და სოციალური 

საკითხების განხილვისას არსებული კლიმატის შესახებ რამდენიმე დებულებით 

შეფასდა. კერძოდ, დებულებას „მასწავლებელი ამხნევებს მოსწავლეებს, რათა მათ თავად 

მიიღონ გადაწყვეტილებები“ რესპონდენტების უმრავლესობა დაეთანხმა. მოსწავლეთა 

35%–მა პროცენტმა აღნიშნა, რომ ეს ხშირად ხდება, 32%–მა აღნიშნა, რომ იშვიათად, 19%–

მა – ზოგჯერ და მხოლოდ 14%–მა მონიშნა პასუხი „არასოდეს“. 

ერთგვარ წინააღმდეგობაშია ეს პასუხები მომდევნო დებულებასთან, სადაც 

მოსწავლეებს უნდა შეეფასებინათ გაკვეთილზე აქტუალური პოლიტიკური მოვლენების 

განხილვის სიხშირე. რესპონდენტების უმრავლესობამ (32%) აღნიშნა, რომ ეს არასოდეს 

ხდება; 33%–მა თქვა, რომ იშვიათად, 24%–ის პასუხი იყო „ზოგჯერ“; ხოლო 11%–ის – 

„ხშირად“.  

დადებით ტენდენციად შეიძლება მივიჩნიოთ მომდევნო დებულებაზე – 

„მოსწავლეები თავისუფლად გამოთქვამენ საკუთრ მოსაზრებებს, თუნდაც ის 

განსხვავდებოდეს მოსწავლეთა უმრავლესობის მოსაზრებებისაგან“ – მოსწავლეთა 

უმრავლესობის (47%) პასუხი – „ხშირად“. ასევე მაღალია პასუხის „ზოგჯერ“ 

პროცენტული წილი – 24%–ი. რაც შეეხება, „არასოდეს“ და „იშვიათად“ პასუხებს, ისინი 

მიახლოებულია და, შესაბამისად, 13 და 15%–ია.  

 ასევე შედარებით დადებითი ტენდენცია გამოვლინდა დებულებაზე – 

„მასწავლებელი მსჯელობისას წარმოადგენს განსახილველი საკითხის შესახებ არსებულ 

განსხვავებულ პოზიციებს“ – პასუხების გაცემისას: მოსწავლეთა უმრავლესობის (33%) 

პასუხია „ხშირად“, და „ზოგჯერ“ (28%), ხოლო „იშვიათად“ და „არასოდეს“ შესაბამისად, 

მოსწავლეთა 23 და 15%–მა დააფიქსირა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 12: გაკვეთილზე პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე მსჯელობისას: 

 

 

 

 



 

 

 



2. მოსწავლეთა შეხედულებები იმის შესახებ, ითვალისწინებენ თუ არა სკოლაში 

მოსწავლეთა მოსაზრებებს თვით მოსწავლეებთან დაკავშირებული სხვადასხვა 

აქტივობების დაგეგმვისას ასე გადანაწილდა:  

სწავლების მეთოდების შერჩევისას 22%–ი მიიჩნევს, რომ არასოდეს 

ითვალისწინებენ, 32%–ის აზრით, იშვიათად, 28%–ის აზრით ზოგჯერ, მხოლოდ 18%–ის 

აზრით, ხშირად.   

სასწავლო მასალის შერჩევისას მოსწავლეთა აზრის გათვალისწინების შესახებ 

მოსაზრებები თანაბრად გადანაწილდა „არასოდეს“ და „იშვითად“ პასუხებს შორის – 

29%–ი. 26%–მა აღნიშნა, რომ ეს ზოგჯერ ხდება, ხოლო 15%–ის აზრით, ხშირად.   

გაკვეთილების განრიგის შედგენისას მოსწავლეთა აზრს არასოდეს 

ითვალისწინებენ რესპონდენტების უმრავლესობის – 53%–ის აზრით, იშვიათად 

ითვალისწინებენ 19%–ის აზრით, ზოგჯერ – 16%–ის, ხოლო ხშირად – 12%–ის აზრით.  

რაც შეეხება სასკოლო/საკლასო წესების შემუშავებისას მოსწავლეთა აზრის 

გათვალისწინებას, აქ ასეთი სურათი გამოიკვეთა: მოსწავლეთა 30% მიიჩნევს, რომ ეს 

არასდროს ხდება,  21%–ი თვლის, რომ იშვიათად ხდება, ასევე 21%–ის აზრით ზოგჯერ 

ხდება, ხოლო 27%–ი თვლის, რომ ხშირად ხდება.   

შედარებით დადებითი სურათია კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვისას 

მოსწავლეთა მოსაზრებების გათვალისწინების მხრივ. რესპონდენტების უმრავლესობის 

(36%) აზრით, მათ აზრს ხშირად ითვალისწინებენ, 28% თვლის, რომ იშვიათად 

ითვალისწინებენ, ხოლო 20 და 16%–ის აზრით, შესაბამისად, იშვიათად და არასოდეს.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 13: სკოლაში ითვალისწინებენ თუ არა მოსწავლეთა მოსაზრებებს შემდეგ საკითხებთან 

დაკავშირებით? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

3. მნიშვნელოვანი იყო მოსწავლეთა მოსაზრებების შესწავლა სკოლაში არსებული 

გარემოს შესახებ, რაც მათ სხვადასხვა დებულებებზე სრული თანხმობით ან სრული 

წინააღმდეგობით უნდა გამოეხატათ.  

დებულებაზე „მასწავლებელთა უმრავლესობა სამართლიანად მექცევა“ 

მოსწავლეთა ზუსტად ნახევარმა სრული თანხმობა გამოხატა. ნაწილობრივ დაეთანხმა 

დებულებას რესპონდენტების 32%–ის, ნაწილობრივ არ დაეთანხმა – 13%, ხოლო 

სრულიად არ დაეთანხმა 6%–ი.   

თითქმის იგივე სურათი გვაქვს დებულებაზე „მოსწავლეებს კარგი ურთიერთობა 

აქვთ მასწავლებლების უმრავლესობასთან“ პასუხების თვალსაზრისით: 46%–ი სრულიად 

ეთანხმება დებულებას, 34%–ი – ნაწილობრივ, 15%–ი – ნაწილობრივ არ ეთანხმება, ხოლო 

5%–ი სრულიად არ ეთანხმება. 

მოსწავლეთა მხოლოდ 7%–ი გრძნობს სკოლაში თავს გარიყულად, 9% – 

ნაწილობრივ, 8%–ი ნაწილობრივ არ ეთანხმება მოსაზრებას, ხოლო აბსოლუტური 

უმრავლესობის (76%) აზრით, გარიყულობის შესახებ დებულება მიუღებელია.    

მოსწავლეთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ მასწავლებელთა უმეტესობისთვის მათი 

მოსაზრებები საინტერესოა, კერძოდ, დებულებას „მასწავლებელთა უმრავლესობას 

აინტერესებს ჩემი მოსაზრებები“ სრულად დაეთანხმა 38%–ი, ნაწილობრივ – 41%, 

ნაწილობრივ არ დაეთანხმა დებულებას 13%, ხოლო სრულიად არ დაეთანხმა 9%–ი.  



საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებლის დახმარებაში დარწმუნებულია 

რესპონდენტების უმრავლესობა – 58%–ი. დებულებას „თუ დახმარება მჭირდება, 

დარწმუნებული ვარ, რომ მასწავლებლები დამეხმარებიან“ ნაწილობრივ ეთანხმება 

მოსწავლეთა 24%, ნაწილობრივ არ ეთანხმება 11%–ი, ხოლო სრულიად არ ეთანხმება 7%–

ი. 

აღსანიშნავია, დებულებაზე „მეშინია სხვა მოსწავლეების მხრიდან ჩაგვრის 

(ბულინგის) მსხვერპლად არ ვიქცე“ მოსწავლეთა აბსოლუტური უმრავლესობის უარყოფითი 

პასუხი – „სრულიად არ ვეთანხმები“. დანარჩენი პასუხების წილი, შესაბამისად, ასე 

გამოიყურება: „ნაწილობრივ არ ვეთანხმები“ – 7%–ი, „ნაწილობრივ ვეთანხმები“ – 11%–ი, 

„სრულიად ვეთანხმები“ – 10%–ი.   

კითხვა 14: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ  დებულებებს? 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

4. სკოლის მართვასა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში მოსწავლეთა 

მონაწილეობის სიკეთეებისა და სკოლაში მიმდინარე პროცესებზე მოსწავლეთა 

ერთობლივი გავლენის მნიშვნელობის შესახებ მოსწავლეთა შეხედულებები ორ 

მნიშვნელოვან დებულებაზე თანხმობა/ართანხმობით შევაფასეთ. 

მოსწავლეთა უმრავლესობა (62%) სრულად ეთანხმება მოსაზრებას, რომ „სკოლის 

მართვაში და გადაწყვეტილებების მიღებაში მოსწავლეთა მონაწილეობა სკოლას 

უკეთესობისკენ ცვლის“. ამავე დებულებას ნაწილობრივ ეთანხმება მოსწავლეთა 26%–ი. 

პროცენტული წილი პასუხებს შორის „ნაწილობრივ არ ვეთანხმები“ და „სრულიად არ 

ვეთანხმები“ თანაბრად გადანაწილდა და 6–6%–ი შეადგინა.      

ასევე დადებითად შეიძლება შეფასდეს რესპონდენტების პასუხები დებულებაზე 

„სკოლაში მიმდინარე პროცესებზე მოსწავლეებს მეტი გავლენა აქვთ, როდესაც ისინი 

ერთობლივად მოქმედებენ“. 60%–მა მონიშნა პასუხი „სრულიად ვეთანხმები“, 24%–მა 

პასუხი – „ნაწილობრივ ვეთანხმები“, ხოლო დანარჩენ ორ პასუხს შორის – „ნაწილობრივ 

არ ვეთანხმები“ და „სრულიად არ ვეთანხმები“ რესპონდენტების პროცენტული წილები 

შესაბამისად ასე გადანაწილდა – 10% და 5%–ი.   

ამრიგად, გამოკითხვის შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ გაკვეთილზე 

ნაკლებად წახალისებულია პოლიტიკური და სოციალური საკითხების განხილვა, 

თუმცა, თუკი ასეთი განხილვა ხდება მასწავლებელი ამხნევებს მოსწავლეების მიერ 

დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებას, წაახალისებს მოსწავლეთა 

უმრავლესობის მოსაზრებებისაგან განსხვავებული აზრის გამოთქმის  სურვილს. 



ამასთან, მასწავლებელი მსჯელობისას განსახილველი საკითხის შესახებ არსებულ 

განსხვავებულ პოზიციებს წარმოადგენს და საინტერესოდ მიიჩნევს მოსწავლეთა 

მოსაზრებებს.   

მოსწავლეთა შეხედულებებს თვით მოსწავლეებთან დაკავშირებული სხვადასხვა 

აქტივობების დაგეგმვისას თითქმის არ ითვალისწინებენ, როცა საქმე ეხება სწავლების 

მეთოდების, სასწავლო მასალის შერჩევას, გაკვეთილების განრიგის შედგენას, 

სასკოლო/საკლასო წესების შემუშავებას.  

რაც შეეხება კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვას, აქ უკეთესი სურათია 

მოსწავლეთა მოსაზრებების გათვალისწინების მხრივ.  

მოსწავლეთა მოსაზრებების შესწავლამ სკოლაში არსებული გარემოს შესახებ 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტენდენცია გამოავლინა: მოსწავლეთა აზრით, 

მასწავლებელთა უმრავლესობა სამართლიანად ექცევა მოსწავლეებს. ამ პასუხს ამყარებს 

მოსწავლეთა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ კარგი ურთიერთობა აქვთ მასწავლებლების 

უმრავლესობასთან და საკუთარი თავს სასკოლო საზოგადოების წევრად აღიქვამენ 

(მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა გრძნობს სკოლაში თავს გარიყულად).  

დადებითი ტენდენციაა ისიც, რომ მოსწავლეებს საჭიროების შემთხვევაში 

მასწავლებლის დახმარების იმედი აქვთ და ნაკლებია ჩაგვრის ობიექტად ქცევის შიში.  

სკოლის მართვასა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში მოსწავლეთა 

მონაწილეობის და, მით უფრო, ერთობლივი მონაწილეობის მნიშვნელობას 

რესპონდენტების უმრავლესობა აღიარებს, რაც ასევე დადებით მოვლენად შეიძლება 

მივიჩნიოთ სკოლის გარემოს შეფასებისას.  

კითხვა 15: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

რუბრიკა - მოქალაქეები და საზოგადოება 

 
კითხვა 16: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



კითხვა 17: რამდენად მნიშვნელოვანია ზრდასრული მოქალაქისთვის: 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



რუბრიკა - თქვენ და საზოგადოება 

 
კითხვა 18: რამდენად გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



რუბრიკა - უფლებები და პასუხისმგებლობები 

 
კითხვა 19: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

კითხვა 20: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? 

 

 

 



 

 

 

 



რუბრიკა - ინსტიტუტები და საზოგადოება 
კითხვა 21: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ მტკიცებებს საქართველოს შესახებ? 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



რუბრიკა - საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილეობა 

 
კითხვა 22: თქვენი აზრით, რამდენად კარგად გაართმევთ თავს შემდეგ აქტივობებს? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



კითხვა 23: მომავალში, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას შემდეგ  საპროტესტო აქციებში? 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

2. მასწავლებლების გამოკითხვის შედეგები  

 

მასწავლებლების გამოკითხვის მიზანია დაგვედგინა მათი აზრი, ერთის მხრივ, 

რამდენად არის სკოლაში დამკვიდრებული ისეთი კულტურა, რომელიც მოსწავლეებში 

და, ზოგადად, სასკოლო საზოგადოების წევრებში, მოქალაქეობრივი კომპეტენციების 

განვითარებას უწყობს ხელს. მეორეს მხრივ, განგვესაზღვრა თავად რესპოდენტების 

დამოკიდებულება და როლი მოქალაქეობრივი განათლების კუთხით.  

კითხვარი შედგება სამი ძირითადი მიმართულებისგან/რუბრიკისგან:  

 ზოგადი ინფორმაცია - რომელიც შედგება 2 კითხვისგან 

 სკოლა - რომელიც შედგება 11 კითხვისაგან 

 მოქალაქეობრივი განათლება სკოლაში -რომელიც შედგება 7 კითხვისაგან 

თითოეული კითხვა კონკრეტდება ქვეკითხვებით. 

რუბრიკით „ზოგადი ინფორმაცია“ მოვიპოვებთ რესპოდენტთა შესახებ მონაცემებს 

- ასაკი, სქესი, საცხოვრებელი ადგილი, საგანი, რელიგიური კუთვნილება, სტატუსი. 

აღნიშნული მონაცემები გამოყენებული იქნება კორელაციური ანალიზის დროს. ამავე 

რუბრიკით ასევე შესაძლებელია დადგინდეს რომელი სასწავლო მეთოდების 



გამოყენებისას არიან რესპოდენტები უფრო თავდაჯერებულები, რაც გარკვეულწილად 

დაგვანახებს რომელ მიდგომებს ანიჭებენ უპირატესობას და იყენებენ უფრო ხშირად 

პრაქტიკაში.  

რუბრიკით „სკოლა“ მოვიპოვებთ ინფორმაციას, თუ რამდენად არის სკოლაში 

დამკვიდრებული თანამშრომლობითი კულტურა, რამდენად არიან მასწავლებლები და 

მოსწავლეები ჩართულნი სასკოლო გადაწყვეტილებების მიღებაში, რამდენად აქვთ 

სკოლისადმი მიკუთვნებულობა, რამდენად ერთვებიან მასწავლებლები და მოსწავლეები 

როგორც სკოლის შიგნით, ასევე სკოლის გარეთ ექსტრაკურიკულარულ თუ 

მოხალისეობრივ აქტივობებში.   

რუბრიკით “მოქალაქეობრივი განათლება სკოლაში“ დადგინდება მასწავლებელთა 

დამოკიდებულება მოქალაქეობრივი განათლების მიმართ: როგორ ესმით მასწავლებლებს 

მისი სწავლების მიზანი, მათი აზრით, სკოლაში ვისი მოვალეობაა მოქალაქეობრივი 

განათლება, რომელ წყაროებს ეყრდნობიან და რა მეთოდებს იყენებენ მოქალაქეობის 

სწავლებისას, მოქალაქეობრივი განათლების რომელ თემებში გრძნობენ თავს 

თავდაჯერებულად თუ თავდაუჯერებლად და, ბოლოს, გავიგებთ მათ რჩევებსა და 

რეკომენდაციებს, თუ რა უნდა გაკეთდეს მოქალაქეობრივი განათლების 

გაუმჯობესებისთვის.  

 

გამოკითხვის შედეგები 

რუბრიკა - ზოგადი ინფორმაცია 

კითხვა 2 - კითხვაზე რამდენად დამაჯერებლად იყენებთ სამიზნე კლასებში 

სწავლების  მეთოდებსა და მიდგომებს - რესპოდენტთა უმრავლესობა  თვლის, რომ 

ყველაზე უფრო დამაჯერებლად იყენებს ჯგუფურ მუშაობასა (24 % სრულიად 

დამაჯერებლად და 63 %  საკმაოდ დამაჯერებლად) და საკლასო დისკუსიას (31 % 

სრულიად დამაჯერებლად და 52 %  საკმაოდ დამაჯერებლად). როლური თამაშის, 

ლექციის, კვლევითი სამუშაოების, პროექტული სწავლებისა და საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებით წარმოებული აქტივობების შემთხვევაში 

რესპოდენტთა პასუხები არაერთგვაროვანია - რესპოდენტთა დაახლოებით ნახევარის 

(50-დან 65 პროცენტამდე) აზრით, ისინი სრულიად და საკმაოდ დამაჯერებლად 

იყენებენ აღნიშნულ მეთოდებს, მაშინ, როცა მეორე ნახევარი ფიქრობს, რომ ამ 

მეთოდების გამოყენებისას ისინი ნაკლებად არიან დაჯერებულები, ან განიცდიან 

სერიოზულ სირთულეებს ამ მეთოდებით მუშაობისას. 

საკუთარი შესაძლებლობების ყველაზე ნაკლები რწმენა გამოავლინეს 

რესპოდენტებმა ლაბორატორიული მუშაობის გამოყენებისას. რესპოდენტთა 78 

პროცენტი თვლის, რომ ისინი ნაკლებად, ან არ არის საკუთარ შესაძლებლობებში 

დაჯერებულები.  

მიღებული მონაცემებიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, გამოკითხულ 

მასწავლებელთა ნახევარზე მეტი დარწმუნებულია იმ მეთოდების დამაჯერებლად 



გამოყენებაში, რომლებიც მიჩნეულია მოქალაქეობრივი განათლების ძირითად 

მეთოდებად და მათი მიზნობრივი და ეფექტიანი გამოყენება მოსწავლეებში 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების საწინდარია. 

 

კითხვა 2: რამდენად დამაჯერებლად იყენებთ სამიზნე კლასებში (IX, XI)  სწავლების შემდეგ 

მეთოდებსა და მიდგომებს?   

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

რუბრიკა - „სკოლა“ 

აღნიშნული რუბრიკის თითეული კითხვისა და მასთან დაკავშირებული 

ქვეკითხვების ანალიზისას გამოიკვეთა შემდეგი ტენდენციები: 

კითხვა 3 - რესპოდენტთა აზრით, მასწავლებელთა დიდი უმრავლესობა ზრუნავს 

სასკოლო დისციპლინის დაცვასა და შენარჩუნებაზე არა მარტო საკუთარ 

მოსწავლეებთან, არამედ იმათთანაც, ვისაც ისინი არ ასწავლიან.  

დადებითი ტენდენცია გამოიკვეთა ასევე სკოლებში მასწავლებელთა 

თანამშრომლობის კუთხით - კითხვაზე თანამშრომლობენ თუ არა კოლეგები 

ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვის მიზნით, რესპოდენტთა 42% ფიქრობს, რომ 

ყველა, ან თითქმის ყველა, ხოლო 43 % -ის აზრით - უმრავლესობა.  

მომდევნო სამ ქვეკითხვაზე პასუხებით დგინდება, რამდენად აქტიურ 

მონაწილეობას იღებენ მასწავლებლები სკოლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და არიან 

თუ არა ისინი ჩართულნი სკოლის განვითარების გეგმის შემუშავებასა და სკოლის 

განვითარების აქტივობების განხორციელებაში. 

რესპოდენტთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მასწავლებელთა დიდი ნაწილი 

ჩართულია, როგორც სკოლის განვითარების გეგმის შემუშავებაში (43% - ყველა ან 

თითქმის ყველა, ხოლო 41% - უმრავლესობა), ასევე სკოლის განვითარების 



აქტივობების განხორციელებაში (50% - ყველა ან თითქმის ყველა, 43% - 

უმრავლესობა). 

გამოკითხულ მასწავლებლებს ასევე მიაჩნიათ, რომ ისინი და მათი კოლეგები 

არა მარტო არიან ჩართულები სკოლის განვითარების აქტივობებში, არამედ 

მოსწავლეებსაც უწყობენ ხელს მონაწილეობა მიიღონ სკოლის ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში. კერძოდ, 52% ფიქრობს, რომ ამ აქტივობებში ჩართულია ყველა ან 

თითქმის ყველა მასწავლებელი, ხოლო 39 %-ის აზრით, უმრავლესობა.  

თუ რესპოდენტთა პასუხებს დავეყრდნობით, მათი ანალიზით შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ სამიზნე სკოლებში დამკვიდრებულია მონაწილეობითი კულტურა, 

რაც გამოიხატება პედაგოგების აქტიური ჩართულობით სასკოლო ცხოვრებაში, მათ 

შორის, გადაწყვეტილებების მიღებისა (resp. სკოლის განვითარების გეგმის 

შემუშავება) და შესაბამისი აქტივობების განხორციელების პროცესებში, უფრო 

მეტიც, მოსწავლეთა მხარდაჭერით, გახდნენ სკოლის აქტიური წევრები.  

საინტერესო მონაცემებს მოგვცემს კორელაციური ანალიზი მოსწავლეთა და 

სკოლის დირექციის წარმომადგენელთა პასუხებთან - რამდენად არის დადებით 

კორელაციაში მაგ. მოსწავლეთა პასუხებთან, სადაც ისინი აფასებენ მასწავლებლის 

როლს მოსწავლეთა გააქტიურებისა და სკოლის ყოველდღიურ აქტივობებში 

ჩართვის კუთხით; ან როგორია დირექციის მიდგომა პასუხისმგებლობის 

დელეგირებაზე დირექციის მხრიდან ზემოდან ქვემოთ და როგორ აფასებენ ისინი 

პედაგოგების ჩართულობას.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 3: მიმდინარე სასწავლო წელს, თქვენი სკოლის რამდენი მასწავლებელი ... 

 

 

 



 

 

 



 

 

კითხვა 4 - აღნიშნული კითხვით ფიქსირდება მასწავლებელთა მოსაზრება, 

რამდენად ახდენენ გავლენას სასკოლო საზოგადოებისა და თემის წარმომადგენლები 

სასკოლო გადაწყვეტილებების მიღებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეკითხვებში 

გათვალისწინებულია დაინტერესებულ პირთა ფართო სპექტრი.  

რესპოდენტთა 58%-ს მიაჩნია, რომ მასწავლებელთა გავლენა სასკოლო 

გადაწყვეტილებების მიღებზე არის მაღალი, ხოლო 37 % ფიქრობს, რომ მათი 

ჩართულობა არის საშუალო. მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილი აფიქსირებს, რომ 

პედაგოგები ნაკლებად, ან საერთოდ არ არიან ჩართულები გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში. 

ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სკოლის დირექტორის და 

დირექციის წარმომადგენლების (85%) გავლენაზე გადაწყვეტილებების მიღებისას. 

ასევე რესპოდენტები მიიჩნევენ, რომ სამეურვეო საბჭოსა და პედაგოგიური საბჭოს 

როლიც საკმაოდ დიდია (ორივე შემთხვევაში 73%) გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში.  

შედარებით  პასიური ჩართულობით გამოირჩევიან სკოლის არააკადემიური 

პერსონალი და მშობლები - რესპოდენტთა მხოლოდ 30-32 % თვლის, რომ მათი 

ჩართულობა მაღალია, ხოლო 43-48% -ის აზრით - საშუალო. ყველაზე უფრო 

ნაკლები აქტიურობით აფასებენ რესპოდენტები ადგილობრივი თემის 

წარმოამადგენლების ჩართულობას სასკოლო გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში - რესპოდენტთა 41% აფიქსირებს მათ საშუალო აქტიურობას,  მაშინ როცა, 



დაახლოებით 50% ამბობს, რომ ისინი მეტად პასიურად, ან საერთოდ არ არიან 

ჩართულები ამ პროცესებში.  

მიღებული რაოდენობრივი მონაცემების გათვალისწინებით შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ მიუხედავად სასკოლო საზოგადოების სხვა აქტორთა 

ჩართულობის არც თუ ისე დაბალი პროცენტისა, სკოლის ადმინისტრაცია მაინც 

რჩება დომინანტად გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ასევე საგულისხმოა ის 

ფაქტი, რომ მშობელთა, სკოლის არააკადემიური პერსონალისა და თემის 

ჩართულობა მნიშვნელოვნად გასააქტიურებელია.  

 

კითხვა 4: თქვენი აზრით, ქვევით დასახელებული პირები რა ხარისხით ახდენენ 

ზემოქმედებას სასკოლო გადაწყვეტილებებზე? 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

კითხვა 5 - ამ კითხვით, ერთის მხრივ, კონკრეტდება წინა კითხვა და ჩვენ ვიღებთ 

ინფორმაციას რომელი გადაწყვეტილებების მიღებისას  (სასწავლო მასალების შერჩევა, 

გაკვეთილების განრიგის შედგენა, სკოლის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, სკოლის 

შინაგანაწესის შემუშავება, კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვა) არიან მასწავლებლები 

მეტად თუ ნაკლებად ჩართულები; მეორეს მხრივ, კი ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ 

როგორც წინა, ასევე ამ კითხვაზე პასუხების გულწრფელობა.  

რესპოდენტთა ნახევარი (51 %) ფიქრობს, რომ სასწავლო მასალის შერჩევაში 

სრულად არის გათვალისწინებული მასწავლებელთა მოსაზრებები. მაშინ, როცა ასევე 

დიდი ნაწილი (42 %) ფიქრობს, რომ მხოლოდ გარკვეულწილად. დაახლოებით იგივე 

პროცენტებში გამოიხატება გაკვეთილების განრიგის შედგენაში (53% მაღალი, 41% 

საშუალო), სკოლის სტრატეგიული გეგმისა (52% მაღალი, 43% საშუალო) და სკოლის 

შინაგანაწესის შემუშავებაში (62% მაღალი, 33% საშუალო), ასევე კლასგარეშე 

აქტივობების დაგეგმვაში (56% მაღალი, 40% საშუალო) მასწავლებელთა მოსაზრებების 

გათვალისწინება.  

აღნიშნული მონაცემების შედარებამ წინა კითხვაზე რესპოდენტთა 

მოსაზრებებთან - რამდენად არიან მასწავლებლები გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში ჩართულნი, დაახლოებით ერთნაირი მონაცემები მოგვცა, რაც 

გვაფიქრებინებს, რომ მათი თვალთახედვიდან პასუხებს გულწრფელად სცემენ 

კითხვებს. თუმცა ეს გულწრფელობა გადამოწმდება დირექციის და მოსწავლეთა 

პასუხებითაც.  



თითეულ ქვეკითხავზე რესპოდენტთა პასუხები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ სამიზნე 

სკოლებში გადაწყვეტილების მიმღებად, ძირითადად, რჩება სკოლის ადინისტრაცია და 

არა თითეული მასწავლებელი. 

კითხვა 5: რამდენად ითვალისწინებენ მასწავლებელთა მოსაზრებებს ქვემოთ ჩამოთვლილ 

საკითხებთან დაკავშირებით? 

 
 

 



 
 

 



 

 

 

 

 



კითხვა 6 - ამ კითხვით რესპოდენტები  აფიქსირებენ მოსწავლეების მხრიდან 

ისეთი არასასურველი/პრობლემური ქცევის სიხშირეს, როგორიცაა ვანდალიზმი, 

სკოლის გაცდენა, რასიზმი/შოვინიზმი, რელიგიური შეუწყნარებლობა, ჩაგვრა 

(ბულინგი), ძალადობა, გენდერული სტერეოტიპები, ნარკოტიკების გამოყენება, 

ალკოჰოლის მოხმარება. 

როგორც რესპოდენტთა პასუხებიდან ირკვევა, ყველაზე ნაკლებ პრობლემას 

წარმოადგენს მოსწავლეებში ისეთი მავნე ჩვევები, როგორიცაა ნარკოტიკებისა და 

ალკოჰოლის მოხმარება. რესპოდენტთა 90%-ზე მეტი აფიქსირებს, რომ მოსწავლეებში ეს 

პრობლემა საერთოდ არ შეინიშნება. ასევე აღმოჩნდა, რომ სამიზნე სკოლებში ადგილი არ 

აქვს ან მეტად იშვიათად აქვს მოსწავლეთა შორის რელიგიური შეუწყნარებლობისა (89 % 

არასოდეს, 8% იშვიათად) და რასიზმის (79% არასოდეს, 18% იშვიათად) გამოვლინებებს .  

რესპოდენტთა 34 % მიიჩნევს, რომ მათ სკოლებში მოსწავლეთა შორის იშვიათად, 

მაგრამ მაინც არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება გენდერული განსხვავებებისადმი. 

მაშინ როცა, 62 % თვლის, რომ ეს პრობლემა მათ სკოლებში საერთოდ არ შეინიშნება. 

კორელაციური ანალიზისას საინტერესო იქნება ეს პროცენტები როგორ არის 

განაწილებული რეგიონულ, ურბანულ და რურალურ ჭრილში.  

რესპოდენტთა ნახევარზე მეტი თვლის, რომ მათ სკოლებში ბულინგს და 

ძალადობას მოსწავლეთა შორის  მართალია იშვიათად, მაგრამ მაინც აქვს ადგილი, მაშინ, 

როცა მეორე ნახევარი საერთოდ ვერ ხედავს მოსწავლეებს შორის ამ პრობლემას.  ასევე 

არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა გამოიკვეთა ვანდალიზმის მხრივაც. 

მასწავლებელთა 36 % მიიჩნევს, რომ მოსწავლეები იშვიათად, მაგრამ მაინც ჩადიან 

ვანდალურ საქციელს, 62 % კი აფიქსირებს, რომ არასოდეს. 

საინტერესოა, რატომ მიიჩნევენ მოსწავლეებში ბულინგის, ძალადობისა და 

ვანდალიზმის ფაქტების არსებობას ასე განსხვავებული პროცენტით გამოკითხული 

რესპოდენტები.   

რესპოდენტთა აზრით, ყველაზე ხშირია მოსწავლეთა მხრიდან სკოლის უმიზეზოდ გაცდენა, 

სადაც რესპოდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი შემდეგნაირად განაწილდა - 12 % 

არასოდეს, 68 % იშვიათად, 17 % ხშირად, 2 % ძალიან ხშირად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 6: მიუთითეთ, რამდენად ხშირად აქვს ადგილი ქვევით ჩამოთვლილ პრობლემებს 

თქვენი სკოლის მოსწავლეებს შორის 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

კითხვა 7. ეს კითხვა უკავშირდება მოსწავლეთა აქტივობებს, რომლებიც 

დაკავირებულია  ადგილობრივი გარემოსა და  ადამიანის უფლებების დაცვასთან, 

არაპრივილიგირებულ/მოწყვლად პირებთან და ჯგუფებთან, კულტურული ხასიათის 

(მაგალითად, დრამა/თეატრი, მუსიკა, კინო) ღონისძიებებთან,  ინტერკულტურული 

ინიციატივებთან, ცნობადობის ამაღლების მიზნით წარმოებულ ისეთ კამპანიებთან, 

როგორიცაა შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, თამბაქოს მოხმარების წინააღმდეგ 

ბრძოლის მსოფლიო დღე,  ადგილობრივი თემის კეთილმოწყობასთან (მაგალითად, 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, ბიბლიოთეკები, ჯანმრთელობის ცენტრები, 

დასვენების ცენტრები და ა. შ.), ასევე  სპორტული ღონისძიებებთან. იგი  გვიჩვენებს თუ 

როგორ აფასებენ მასწავლებლები მოსწავლეთა ჩართულობას ჩამოთვლილ აქტივობებში. 

გამოკითხვის შედეგები ანალიზის საფუძველზე, შეიძლება აღინიშნოს, რომ 

მასწავლებელთა აზრით, მოსწავლეთა უმრავლესობა ჩართულია სახვადასხვა 

ღონისძიებებში. 371 გამოითხული მასწავლებელი მიუთითებს, რომ მათი მოსწავლეების 

93 % მონაწილეობდა ადგილობრივი გარემოს დაცვის აქტივობებში; ადამიანის 

უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მოსწავლეთა  91 %.  

კულტურული ხასიათის  ღონიძიებებში,  ცნობადობის ამაღლების მიზნით წარმოებული 

ისეთ კამპანიებში (შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, თამბაქოს მოხმარების 

წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე), ასევე  სპორტულ ღონისძიებებში მოსწვლეთა 

აქტივობა საკმაოდ მაღალია და შესაბამისად, შეადგენს 90%-ს, 89%-ს და 88%-ს. 



შედარებით დაბალი აღმოჩნდა მოსწავლეთა აქტივობა არაპრივილიგირებულ/ 

მოწყვლად პირებთან  და ჯგუფებთან და ადგილობრივი თემის კეთილმოწყობასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებებში. მასწავლებლების თვლიან, რომ აღნიშნულ 

აქტივობებში მოსწავლეთა მონაწილეობა შეადგენს  62%-ს და 77%-ს.  

 

კითხვა 7: მიმდინარე სასწავლო წელს, თქვენს ან სამიზნე კლასების (IX, XI)  მოსწავლეებს 

ჰქონდა თუ არა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღო ქვევით ჩამოთვლილ აქტივობებში? 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

კითხვა 8. ეს კითხვა ეხება უშუალოდ მასწავლებლების აქტივობებს. იგი 

წარმოდგენას გვიქმნის, თუ როგორია მასწავლებლების ჩართულობა ბოლო ერთი წლის 

განმავლობაში სკოლის  ფარგლებს  გარეთ, სხვადასხვა ორგანიზაციების ინიციატივით 

განხორციელებულ ღონისძიებებში. პასუხიების მიხედვით, მათში მასწავლებელთა 

მონაწილეობის ინტენსივობა შეიძლება დავაჯგუფოთ შემდეგნაირად:  

აქტივობები, რომლებშიც მასწავლებლებს ყველაზე ნაკლებად მიუღიათ 

მონაწილეობა: პოლიტიკური პარტიების ან ორგანიზაციების (უარყოფითი პასუხი - 72%), 

რელიგიური ორგანიზაციების მიერ მართული ჯგუფების (უარყოფითი პასუხი - 76%), 

პროფესიული კავშირების (უარყოფითი პასუხი - 51%), მასწავლებელთა ასოციაციების 

(უარყოფითი პასუხი - 47%) აქტივობები. შესაბამისად მცირეა იმ მასწავლებელთა 

რიცხვი, რომლებიც ზოგჯერ იღებენ მონაწილეობას აღნიშნულ ღონისძიებებში და 

შესაბამისად, შეადგენს - 24%-ს, 20%-ს, 39%-ს და 37%-ს. უმნიშვნელოა იმ 

მასწავლებლების რაოდენობა, რომლებიც თვეში ერთხელ ან უფრო ხშირად 

მონაწილეობენ ჩამოთვლილ აქტივობებში (3%-დან - 1%-მდე). ასევე მცირეა 

მასწავლებელთა ასოციაციების და პროფესიული კავშირების აქტივობებში მონაწილე 

მასწავლებლების რაოდენობა.  

მონაწილეობის საშუალო დონეს შეიძლება მივაკუთნოთ: (ა) ეთნიკურ 

უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშემწყობი კულტურული ჯგუფების  აქტივობებში 

მონაწილეობა,  სადაც   მასწავლებელთა 40 %-ს საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა; 44%-



მა აღნიშნა, რომ ზოგჯერ იღებდა მონაწილეობას, 10% თვეში ერთხელ, ხოლო 6% კიდევ 

უფრო ხშირად იღებდა მონაწილეობას; (ბ) იმ ჯგუფების აქტივობებში ჩართულობა, 

რომლებიც ეხმარებიან სოციალურად დაუცველ პირებს, სადაც   მასწავლებელთა 34 %-ს 

საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა; 55%-მა აღნიშნა, რომ ზოგჯერ იღებდა 

მონაწილეობას, 7% თვეში ერთხელ, ხოლო 4% კიდევ უფრო ხშირად იღებდა 

მონაწილეობას; (გ) გარემოსდაცვითი ადგილობრივი ან საერთაშრისო ორგანიზაციების 

მიერ განხორციელებული აქტივობა, რომელშიც მასწავლებელთა 32 %-ს საერთოდ არ 

მიუღია მონაწილეობა; 52%-მა აღნიშნა, რომ ზოგჯერ იღებდა მონაწილეობას, 11% თვეში 

ერთხელ, ხოლო 5% კიდევ უფრო ხშირად იღებდა მონაწილეობას.  

აქტივობები, რომლებშიც მასწავლებელთა ყველაზე მეტ რაოდენობას მიუღია 

მონაწილეობა არის კულტურული და/ან საგანმანათლებლო ორგანიზაციების 

აქტივობები, სადაც მასწავლებელთა მხოლოდ 15 %-ს არ მიუღია მონაწილეობა; 66%-მა 

აღნიშნა, რომ ზოგჯერ იღებდა მონაწილეობას, 13% თვეში ერთხელ, ხოლო 6% კიდევ 

უფრო ხშირად მონაწილეობდა მსგავს ღონისძიებებში. ამავე ჯგუფში შედის ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ორგანიზაციების აქტივობებში მონაწილეობა, რომელშიც 

მასწავლებელთა 23 %-ს საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა; 57%-მა აღნიშნა, რომ 

ზოგჯერ იღებდა მონაწილეობას, 13% თვეში ერთხელ, ხოლო 7% კიდევ უფრო ხშირად 

იღებდა მონაწილეობას.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მასწავებელთა მონაწილეობა/არ მონაწილეობა 

აქტივობებში მხოლოდ მათ აქტიურობაზე არ არის დამოკიდებული. მაგალითად, 

ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშემწყობი კულტურული ჯგუფების  

აქტივობებში მონაწილეობას ალბათ ვერ მიიღებს იმ რეგიონის ან მუნიციპალიტეტის 

მასწავლებლები,  სადაც ეთნიკურ უმცირესობები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 8: თქვენი სკოლის საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების გარდა, 

ბოლო თორმეტი თვის განმავლობაში, რამდენად ხშირად მიგიღიათ მონაწილეობა შემდეგი 

ორგანიზაციების /ჯგუფების მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებში? 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

კითხვა 9  წარმოდგენას გვიქმნის იმაზე, თუ როგორ აფასებენ მასწავლებლები 

სკოლის მიმართ მოსწავლეების დამოკიდებულებას.  

მასწავლებელთა 32% თვლის, რომ ყველა ან თიქმის ყველა მოსწავლე ავლენს 

პოზიტიურ დამოკიდებულებას საკუთარი სკოლის მიმართ; მხოლოდ 26% ფიქრობს, რომ 

ყველა ან თიქმის ყველა მოსწავლე  მზრუნველობას იჩენს სკოლის საკუთრებისა და 

აღჭურვილობის მიმართ და 35%-ს მიაჩნია რომ ყველა ან თიქმის ყველა მოსწავლე 

საკუთარი ქცევით ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ საკუთარ თავს სკოლის 

საზოგადოების წევრად მიიჩნევს.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მასწავლებელთა დიდი ნაწილი (კითხვების 

მიხედვით 66%, 63% და 55%) ფიქრობს, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობა ავლენს 

პოზიტიურ დამოკიდებულებას საკუთარი სკოლის მიმართ, მზრუნველობას იჩენს 

სკოლის საკუთრებისა და აღჭურვილობის მიმართ და საკუთარი ქცევით ახდენს იმის 

დემონსტრირებას, რომ საკუთარ თავს სკოლის საზოგადოების წევრად მიიჩნევს. 

მასწავლებელთა ძალიან მცირე რაოდენობა თვლის, რომ მხოლოდ ზოგიერთი მოსწავლე 

ავლენს პოზიტიურ დამოკიდებულებას საკუთარი სკოლის მიმართ (5%), მზრუნველობას 

იჩენს სკოლის საკუთრებისა და აღჭურვილობის მიმართ (8%) და საკუთარი ქცევით 

ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ საკუთარ თავს სკოლის საზოგადოების წევრად 

მიიჩნევს (9%). ამ შემთხვევაში ალბათ მასწავლებელი უნდა დაფიქრდეს საკუთარ 

ქცევაზე, მოვალეობაზე, მოსწავლეებთან დამოკიდებულებაზე, რამდენადაც თუ 



მასწავლებელმა იცის, რომ მოსწავლეები არ ავლენენ პოზიტიურ დამოკიდებულებას 

საკუთარი სკოლის მიმართ, არ იჩენენ მზრუნველობას სკოლის საკუთრებისა და 

აღჭურვილობის მიმართ და საკუთარი ქცევით არ ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ 

საკუთარ თავს სკოლის საზოგადოების წევრად მიიჩნევენ, პირველ რიგში, მათ უნდა 

იზრუნონ და მეტი იმუშაონ მოსწავლეებთან ამ თვალსაზრისით.   

 

კითხვა 9: თქვენი აზრით, სკოლის რამდენი მოსწავლე ... 

 

 
 

 



 
 

 
 

კითხვა 10 გვიჩვენებს, მასწავლებლების აზრით, რამდენად აქტიურად არიან 

ჩართულნი მოსწავლეები საგაკვეთილო პროცესში და ამ პროცესან დაკავშირებულ 

სხვადასხვა აქტივობებში. მასწავლებლებს ამ კითხვასთან დაკავშირებით განსხვავებული 

პასუხები აქვთ.  

გამოკითხული მასწავლებლების მცირე ნაწილი (14%) აღნიშნავს, რომ ყველა ან 

თითქმის ყველა მოსწავლე არის საკლასო აქტივობების ინიციატორი.  მასწავლებლების 



51% მიიჩნევს, რომ  საკლასო აქტივობების ინიციატორი არის მოსწავლეთა 

უმრავლესობა, 34 %  კი თვლის, რომ მხოლოდ ზოგიერთი  მოსწავლეა საკლასო 

აქტივობების ინიციატორი. მხოლოდ მასწავლებელთა 1% მიუთითებს, რომ  არცერთი ან 

თითქმის არცერთი მოსწავლე არ არის რაიმე სახის საკლასო აქტივობის ინიციატორი. 

გამოკითხული მასწავლებლების მცირე ნაწილის (7%) მიხედვით, ყველა ან 

თითქმის  ყველა მოსწავლე  მზადაა შესთავაზოს კლასს სადისკუსიო თემები ან 

საკითხები. ამავე აქტივობაში მოსწავლეთა უმრავლესობის წვლილს დადებითად აფასებს 

რესპოდენტების 39%, ხოლო გამოკითხულთა 53%-ის აზრით, მხოლოდ ზოგიერთი 

მოსწავლე იჩენს მსგავს ინიციატივას. 

მასწავლებელთა უმრავლესობა თვლის, რომ მოსწავლეთა დიდი ნაწილი  

თავისუფლად გამოთქვამს საკუთარ აზრს პრობლემური თემების ირგვლივ (ყველა ან 

თითქმის ყველა 19%), ასევე მონაწილეობს დისკუსიებში (ყველა ან თითქმის ყველა 22%), 

გამოხატავს სხვისი და განსხვავებული აზრის მიმართ პატივისცემას (ყველა ან თითქმის 

ყველა 26%). რესპოდენტების 33% მიუთითებს, რომ ყველა ან თითქმის ყველა მოსწავლე 

გრძნობს თავს კომფორტულად საკლასო დისკუსიების დროს, ვინაიდან იცის, რომ მის 

შეხედულებებს პატივს სცემენ. 49-58%-ის დიაპაზონშია იმ მასწავლებლების რაოდენობა, 

რომლებიც თვლიან, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობა თავისუფლად გამოთქვამს 

საკუთარ მოსაზრებებს სკოლის პრობლემებთან დაკავშირებით; გამოხატავს 

განსხვავებული აზრისადმი პატივისცემას; თავისუფლად გამოთქვამს საკუთარ 

მოსაზრებებს, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მისი მოსაზრებები განსხვავდება 

მოსწავლეთა უმრავლესობის მოსაზრებებისგან და გრძნობს თავს კომფორტულად 

საკლასო დისკუსიების დროს, ვინაიდან იცის, რომ მის შეხედულებებს პატივს სცემენ.  

მასწავლებლების შედარებით მცირე რაოდენობა (12-25%) თვლის, რომ მხოლოდ 

ზოგიერთი მოსწავლე გამოთქვამს თავისუფლად საკუთარ მოსაზრებებს სკოლის 

პრობლემებთან დაკავშირებით; გამოხატავს განსხვავებული აზრისადმი პატივისცემას; 

თავისუფლად გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მისი 

მოსაზრებები განსხვავდება მოსწავლეთა უმრავლესობის მოსაზრებებისგან და გრძნობს 

თავს კომფორტულად საკლასო დისკუსიების დროს, ვინაიდან იცის, რომ მის 

შეხედულებებს პატივს სცემენ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 10: სამიზნე კლასებში (IX, XI) გაკვეთილების დროს, რამდენი მოსწავლე ... 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

კითხვა 11 საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, მასწავლებლების მოსაზრება სამიზნე კლასების 

მოსწავლეთა  სამოქალაქო ინტეგრაციისა და სოციალური ჩართულობის მდგომარეობაზე. ამ 

კითხვის ორივე ქვეშეკითხვაზე - სამიზნე კლასების (IX, XI) რამდენი მოსწავლე არის 

სრულად ინტეგრირებული კლასის სხვა მოსწავლეებთან? და პატივისცემით ეპყრობა კლასში 

სხვა მოსწავლეებს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ისინი განსხვავებულები არიან? მასწავლებლების 

პასუხი დაახლოებით მსგავსია. მათ მიაჩნიათ, რომ ყველა ან თითქმის ყველა მოსწავლე 



(42%), ან მოსწავლეთა უმრავლესობა (46%) ინტეგრირებულია კლასის სხვა მოსწავლეებთან 

და  პატივისცემით ეპყრობა მათ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ისინი განსხვავებულები არიან. 

მასწავლებლების მხოლოდ 12% ფიქრობს, რომ მხოლოდ ზოგიერთ მოსწავლეს შეუძლია 

იყოს ინტეგრირებული კლასის სხვა მოსწავლეებთან და ეპყრობოდეს პატივისცემით კლასში 

სხვა მოსწავლეებს ხოლო 8%-ის პასუხი დასმულ კითხვაზე უარყოფითია. 
 

 

კითხვა 11: თქვენი აზრით,  სამიზნე კლასების (IX, XI) რამდენი მოსწავლე ... 
 

 



 

 

კითხვა 12 არკვევს თუ რა მიაჩნიათ მასწავლებლებს სკოლაში მოქალაქეობრივი 

განათლების უმთავრეს მიზანად. რესპოდენტებს  უნდა შეერჩიათ  სამი უმთავრესი 

მიზანი. აღნიშნულთან დაკავშირებით მათი არჩევანი შემდეგნაირად განაწილდა:   

 მოსწავლეებში კრიტიკული და დამოუკიდებელი აზროვნების უნარების 

განვითარება - 224 რესპოდენტი, 

 მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავება მოქალაქეთა უფლებებისა და 

პასუხისმგებლობების შესახებ - 222 რესპოდენტი 

 მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავება სოციალური, პოლიტიკური და სამოქალაქო 

ინსტიტუტების შესახებ - 184 რესპოდენტი, 

 საკუთარი შეხედულების დაცვის უნარის განვითარება - 163 რესპოდენტი 

 გარემოს დაცვისა და შენარჩუნების ხელშეწყობა - 141 რესპოდენტი, 

 სკოლის ცხოვრებაში მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშეწყობა - 127 

რესპოდენტი, 

 ადგილობრივ თემში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა - 83 

რესპოდენტი, 

 რასიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური სტრატეგიების 

შემუშავების მხარდაჭერა - 54 რესპოდენტი, 

 მოსწავლეების მომზადება მომავალში პოლიტიკურ პროცესებში 

მონაწილეობისათვის - 40 რესპოდენტი.  



 

კითხვა 13 საშუალებას გვაძლევს განვსაზვროთ რესპოდენტების აზრით,  ვის 

უნდა ეკისრებოდეს პასუხისმგებლობა სკოლაში მოქალაქეობრივ  განათლებაზე.  

მასწავლებლების უმრავლესობა სრულად თანხმდება იმაზე, რომ  პასუხისმგებლობა 

უნდა ეკისრებოდეს სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს (61%); 58% ეთანხმება, რომ  

პასუხისმგებელია მთლიანად სკოლა; 48 % მიუთითებს  ყველა საგნის მასწავლებლის 

პასუხისმგებლობას; 46% ხაზს უსვამს სკოლის დირექტორის, ხოლო 42% 

საზოგადოებრივი მეცნიერებებთან დაკავშირებული საგნების მასწავლებლების 

პასუხისმგებლობას. 

შემდეგ განვიხილავთ დამატებითი კითხვებს სამოქალაქო განათლების 

მასწავლებლებისთვის, რომელიც  ამოწმებს უშუალოდ  სამოქალაქო განათლების 

მასწავლებელთა პოზიციებს მოქალაქეობის სწავლებასთან დაკავშირებით.  

 

კითხვა 13: თქვენი სკოლის მაგალითზე, ვის უნდა ეკისრებოდეს პასუხისმგებლობა სკოლაში 

მოქალაქეობრივ  განათლებაზე? 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

დამატებითი კითხვები სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის. 

             გამოკითხული პედაგოგებიდან 38 რესპოდენტი იყო სამოქალაქო 

განათლების მასწავლებელი. კითხვარი შეიცავდა დამატებით პუნქტებს, რომლებიც 

ამოწმებდა უშუალოდ  სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა პოზიციებს 

მოქალაქეობის სწავლებასთან დაკავშირებით. ქვემოთ გთავაზობთ სამოქალაქო 

განათლების მასწავლებლებისთვის განკუთვნილ დამატებით კითხვებზე პასუხების 

მონაცემებს.  

კითხვა 15 დაკავშირებულია რესპოდენტების მიერ სამოქალაქო განათლების 

სწავლებისას სამიზნე კლასებში (IX, XI) სხვადასხვა საგანმანათლებლო წყაროების 

გამოყენებასთან. შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ოფიციალური სასწავლო 

პროგრამა და გრიფირებულ სასკოლო სახელმძღვანელოებს სამოქალაქო განათლების 

მასწავლებლების 43% იყენებს ინტენსიურად, ხოლო  56% ზომიერად. რესპოდენტების 

55% ინტენსიურად იყენებს ორიგინალ წყაროებს (როგორიცაა, კონსტიტუცია და 

ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია და სხვ.). 

 კომერციული კომპანიების, საჯარო ინსტიტუტების ან კერძო ფონდების მიერ 

გამოქვეყნებული სასწავლო მასალებს ინტენსიურად იყენებს რესპოდენტების 28%, 

ზომიერად -  28%,   მცირედ - 31%, ხოლო 14% სრულებით არ იყენებს. 

საკმაოდ მაღალი პროცენტით ხასიათდება მასწავლებელთა მიერ  შექმნილი 

სასწავლო რესურსების ინტენსიურად გამოყენება - 36 % და საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ინტერნეტი, ვებ-გვერდები და ა.შ.) ინტენსიური (35%) 

და ზომიერი (38%) გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 15: სამოქალაქო განათლების სწავლებისას სამიზნე კლასებში (IX, XI) რამდენად 

იყენებთ შემდეგ წყაროებს? 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



კითხვა 16-ის შედეგები გვიჩვენებს,  რამდენად ხშირად მიმართავენ 

რესპოდენტები  სამიზნე კლასებში (IX, XI) სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე 

ქვემოთ ჩამოთვლილ აქტივობებს:  

1. მოსწავლეები მუშაობენ პროექტზე ჯგუფებში და ამზადებენ პრეზენტაციებს 

(ხშირად - 28% და ძალიან ხშირად - 33%); 

2. მოსწავლეები მუშაობენ სახელმძღვანელოზე (ხშირად - 46% და ძალიან ხშირად 

- 24%); 

3. მოსწავლეები მუშაობენ სხვადასხვა თემებზე ინდივიდუალურად და 

ამზადებენ პრეზენტაციებს (ხშირად და ძალიან ხშირად - 52%, ზოგჯერ - 43, 

არასდროს - 5%);  

4. მოსწავლეები ჩართული არიან როლურ თამაშებსა და სიმულაციებში (ხშირად - 

42% და ძალიან ხშირად - 19%, ზოგჯერ - 36%); 

5. მასწავლებელი სვამს კითხვებს და მოსწავლეები პასუხობენ (ხშირად - 24% და 

ძალიან ხშირად - 38%, ზოგჯერ - 35%); 

6. გაკვეთილზე, მასწავლებლის ინიციატივით, მოსწავლეები მართავენ 

დისკუსიას; 

მოსწავლეები იკვლევენ და აანალიზებენ სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებულ ინფორმაციას 

(ხშირად - 35% და ძალიან ხშირად - 30%). 

კითხვა 16: სამიზნე კლასებში (IX, XI)  რამდენად ხშირად მიმართავთ ქვევით მოყვანილ 

აქტივობებს სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე? 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

კითხვა 18 გულისხმობს სკოლაში სამოქალაქო განათლების სწავლების 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების იდენტიფიცირებას.   

შეთავაზებული ალტერნატივებიდან მასწავლებლებს უნდა შეერჩიათ, მათი აზრით, 



ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. რესპოდენტთა არჩევანი შემდეგნაირად განაწილდა: 

33-მა მიუთითა ორი პასუხი - მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსები  და 

მასწავლებელთა ტრენინგები სწავლების მეთოდების გაუმჯობესების მიზნით; შემდეგ 

მნიშვნელოვან ფაქტორად მათ მიაჩნიათ ოლიმპიადებისა და სხვადასხვა კონკურსების 

მოწყობა (18  რესპოდენტი) და თვითგანვითარება (17 რესპოდენტი); პროექტებზე 

მუშაობისთვის მეტი შესაძლებლობების შექმნა (15 რესპოდენტი); მეტი თანამშრომლობა 

სხვადასხვა საგნის მასწავლებლებს შორის (14 რესპოდენტი) და სამოქალაქო 

განათლებისთვის მეტი საათების დათმობა (14  რესპოდენტი). 

 

 

3. სკოლის დირექტორების/დირექციის წევრების გამოკითხვის შედეგები  

 

სკოლის დირექტორების/დირექციის წარმომადგენლების გამოკითხვის მიზანი 

არის დავადგინოთ მოსწავლეებში, ზოგადად, სასკოლო საზოგადოების წევრებში, 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების მიმართ მათი დამოკიდებულება. ასევე, 

განვსაზღვროთ რესპოდენტების როლი მოქალაქეობრივი განათლების მხარდამჭერი 

სასკოლო გარემოს ფორმირების პროცესში. 

კითხვარი შედგება სამი ძირითადი მიმართულებისგან/რუბრიკისგან: „სკოლის 

გარემო“, „ადგილობრივი თემი“ და „სამოქალაქო განათლება სკოლაში“. სულ მოცემულია 

16 ძირითადი კითხვა. თითოეული კითხვა კონკრეტდება ქვეკითხვებით. 

ქვემოთ წარმოვადგენთ სკოლის ადმინისტრაციის (დირექტორი/დირექციის 

წარმომადგენლები) ძირითად პოზიციებს (ტენდენციებს) თითოეულ 

კითხვასთან/პრობლემასთან დაკავშირებით. 

 

რუბრიკა - „სკოლის გარემო“ ითვალისწინებს: 

1. სკოლის ავტონომიურობის ხარისხის დადგენას სასწავლო პროგრამების დაგეგმვის, 

მათი გახორციელების, მასწავლებლების დანიშვნის, მოსწავლეთა შეფასების პოლიტიკის 

შემუშავების, მასწავლებლისთვის პროფესიული განვითარების პროგრამების შინაარსის 

განსაზღვრის, სკოლის ბიუჯეტის განაწილების, კლასგარეშე აქტივობების 

განხორციელების, მოსწავლეთა მიღების პოლიტიკისა და მასწავლებელთა ხელფასის 

ოდენობის განსაზღვრის პროცესში; 

2. გადაწყვეტილების მიღების, სკოლის მართვის, ექსტრაკურიკულარული აქტივობების 

დაგეგემვისა და განხორციელების პროცესში მასწავლებელთა მონაწილეობის ხარისხის 

განსაზღვრას;  

3. ექსტრაკურიკულარულ აქტივობებში (ბუნებისდაცვითი, სოციალური, 

საგანმანათლებლო პროექტები, სპორტული ღონისძიებები) მოსწავლეთა მონაწილეობის 

მაჩვენებლების დადგენას; 



4. სკოლის მართვაში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხარისხის და მაჩვენებლების 

დადგენას; 

5. მშობლეთა მონაწილეობის ხარისხის და მასშტაბის განსაზღვრას სკოლისა და კლასის 

მართვაში;  

6. სკოლის მართვასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე სკოლის 

ადმინისტრაციის, თვითმმართველი ორგანოებისა და პედაგოგების 

ზემოქმედების/გავლენის ხარისხის განსაზღვრას;  

7. სასკოლო და საკლასო წესების/რეგულაციების მიღების, საკლასო და კლასგარეშე 

აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელების პროცესში მოსწავლეთა ჩართულობისა და 

სკოლის მხრიდან მათი მოსაზრებების/ინიციატივების გათვალისწინების ხარისხის 

განსაზღვრას; 

8. სკოლისადმი მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და მათი მშობლების 

მიკუთვნებულობის ხარისხის განსაზღვრას და იმის გარკვევას, თუ რამდენად ქმნის 

სკოლის ადმინისტრაცია მოსწავლეებისა და თანამშორმლებისთვის ემოციურად და 

ფიზიკურად უსაფრთხო გარემოს. 

 

რუბრიკა - „ადგილობრივი თემი“ ითვალისწინებს: 

1. სათემო (უფრო ფართე გაგებით, ქალაქის, სოფლის) დონეზე იმ სოციალური, 

ეკონომიკური, კრიმინოგენური და სხვ. სახის პრობლემების იდენტიფიცირებას, 

რომლებსაც შესაძლოა გავლენა ჰქონდეთ სკოლის კულტურის განვითარებაზე;  

2. სასკოლო გარემოში მოსწავლეთა ქცევასთან დაკავშირებული პრობლემების 

(ვანდალიზმი, ჩაგვრა, ძალადობა, ალკოჰოლიზმის და სხვ.) იდენტიფიცირებას და მათი 

მასშტაბის დადგენას. 

 

რუბრიკა - „სამოქალაქო განათლება სკოლაში“ ითვალისწინებს: 

1. მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციის განვითარებაზე პასუხისმგებელი 

პირების გამოკვეთას და ამ პროცესში მათი როლის განსაზღვრას; 

2. სკოლის დირექორის/დირექციის წარმომადგენლების მიერ სამოქალაქო განათლების 

მიზნების განსაზღვრას და მნიშვნელობის მიხედვით მათ რანჟირებას.  

 
გამოკითხვის შედეგები 

II. რუბრიკა/მიმართულება - „სკოლის გარემო“ 

 

საჯარო სკოლების დირექტორები/დირექციის წარმომადგენლები 

აფიქსირებენ  სკოლის ავტონომიურობის საკმაოდ მაღალ ხარისხს. კერძოდ: 

გამოკითხულთა 47% თვლის, რომ სკოლას აქვს სრული ავტონომია 

დაგეგმოს სასწავლო პროგრამები. ასევე, რესპოდენტთა 47% მიიჩნევს, რომ 

აღნიშნულ პარამეტრში სკოლა საკმარისად ავტონომიურია. მხოლოდ 7% თვლის 



სკოლის ავტონომიურობის ხარისხს არასაკმარისად, 1%-ის აზრით კი, ამ მხრივ 

სკოლის ავტონომიურობა არ არსებობს. 

კიდევ უფრო პოზიტიურ სურათს ვიღებთ სასწავლო პროგრამების 

განხორციელების პროცესში სკოლის ავტონომიურობის ხარისხის განსაზღვრისას 

- გამოკითხულთა 63% მიუთითებს სკოლის სრულ, ხოლო 37% საკმარისად 

ავტონომიურობაზე. აღნიშნულ დებულებასთან დაკავშირებით უარყოფითი 

პასუხი არ ფიქსირდება. 

სკოლის ავტონომიურობის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 

მასწავლებელთა შერჩევისა და დანიშვნის პროცესშიც - 53% სრული ავტონომია; 

35% საკმარისი ავტონომია. უარყოფითი პასუხი დააფიქსირა რესპოდენტთა 13%-

მა (10% - არასაკამრისი ავტონომია; 3% ავტონომიურობის არ არსებობა). 

ავტონომიურობის მაღალი ხარისხი გამოიკვეთა მოსწავლეთა შეფასების 

პოლიტიკის შემუშავების (50% სრული ავტონომია; 43% საკმარისი ავტონომია), 

სკოლის ბიუჯეტის განაწილების (52% სრული ავტონომია; 32% საკმარისი 

ავტონომია; უარყოფითი პასუხი - 16%), კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვის (74% 

სრული ავტონომია; 19% საკმარისი ავტონომია) და მოსწავლეთა მიღების 

პოლიტიკის (55% სრული ავტონომია; 26% საკმარისი ავტონომია; უარყოფითი 

პასუხი - 19%) განხორციელების თვალსაზრისით. 

შედარებით ნაკლებია სკოლის ავტონომიურობა მასწავლებლისთვის 

პროფესიული განვითარების პროგრამების შინაარსის განსაზღვრისას. ამ 

შემთხვევაში სჭარბობს პასუხი „საკმარისი ავტონომია“ - 40%, ხოლო უარყოფითი 

პასუხის მაჩვენებელია 26%.  

სკოლის მენეჯმენტის ავტონომიურობის ხარისხი უკიდურესად დაბალია 

მასწავლებელთა ხელფასის ოდენობის განსაზღვრისას - გამოკითხულთა  

უმრავლესობა (53%) თვლის, რომ ამ ასპექტით სკოლა მთლიანად 

დამოკიდებულია სახელმწიფოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, 

ხელფასების განაწილების/განსაზღვრის უნიფიცირებულ სისტემაზე. 

დასკვნით სახით შეიძლება ითქვას, რომ სკოლების დირექციის 

წარმომადგენლები, ძირითადად, აღიარებენ სკოლის ინსტიტუციური 

ავტონომიურობის მაღალ ხარისხს, რაც ვლინდება საგანმანათლებლო პროცესის 

დაგეგმვისა და ორგანიზების, მოსწავლეთა და პედაგოგთა მიღების 

პროცედურებში. ამასთან, სკოლების ავტონომიურობის ხარისხი თვალსაჩინოდ 

დაბალია მასწავლებლისთვის პროფესიული განვითარებისა და, განსაკუთრებით, 

სახელფასო პოლიტიკის განსაზღვრის თვალსაზრისით, რასაც განაპირობებს ამ 

მიმართულებებით არსებული ცენტრალიზებული მიდგომა. 

 

 

 

 



 

კითხვა 3: ავტონომიურობის რა ხარისხი გააჩნია თქვენს სკოლას შემდეგ საკითხებთან 

მიმართებაში? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
რესპოდენტები მიუთითებენ სკოლის მართვისა და გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში მასწავლებლების ჩართულობის დამაკმაყოფილებელ დონეზე. 

კერძოდ: 

სკოლების დირექტორების/დირექციის წარმომადგენლების პასუხებიდან 

ირკვევა, რომ საკმაოდ მაღალია მასწავლებელთა ჩართულობა სასკოლო 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (34%  - ყველა ან თითქმის ყველა; 47% - 

უმრავლესობა,  ზოგიერთი - 19%. უარყოფითი პასუხი არ დაფიქსირებულია). 

ასევე მასწავლებელთა უმრავლესობა: (ა) ხელს უწყობს სკოლაში სათანადო 

დისციპლინის დაცვასა და შენარჩუნებას (53%  - ყველა ან თითქმის ყველა; 38% - 

უმრავლესობა,  ზოგიერთი - 9%. უარყოფითი პასუხი არ დაფიქსირებულია), (ბ) 

მონაწილეობს აქტივობებში, რომლებიც ემსახურება სკოლის განვითარებას (41%  - 

ყველა ან თითქმის ყველა; 56% - უმრავლესობა,  ზოგიერთი - 3%. უარყოფითი 

პასუხი არ დაფიქსირებულია) და (გ) ხელს უწყობს მოსწავლეთა აქტიურ 

მონაწილეობას სკოლის ყოველდღიურ საქმიანობაში (38%  - ყველა ან თითქმის 

ყველა; 50% - უმრავლესობა,  ზოგიერთი - 12%. უარყოფითი პასუხი არ 

დაფიქსირებულია). 

შედარებით დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა შემდეგი დებულებების 

მიმართ: (ა) „რამდენი მასწავლებელი გამოთქვამს მოსაზრებებს სკოლის 

მმართველობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით?“ მიმართ (უმრავლესობა - 

41%; ზოგიერთი - 34%); (ბ) „რამდენი მასწავლებელი მონაწილეობს სკოლის 



პრიორიტეტების განსაზღვრაში?“ (უმრავლესობა - 44%; ზოგიერთი - 25%; არც 

ერთი - 3%). 

როგორც კითხვარის ანალიზიდან ირკვევა, სკოლების ადმინისტრაცია 

საკმაოდ მაღალ შეფასებას აძლევს მასწავლებელთა ჩართულობას სკოლის 

მართვის და მისი ინსტიტუციური განვითარების პროცესში. მიღებული 

შედეგებიდან იკვეთება მასწავლებელთა ავტონომიურობის მაღალი მაჩვენებელი 

სკოლაში დისციპლინის დასაცავად ღონისძიებების გატარებასა და სხვადასხვა 

აქტივობებში მოსწავლეთა ჩართვის თვალსაზრისით. გარკვეულ პრობლემად 

გამოიკვეთა მასწავლებელთა შედარებით ნაკლები აქტიურობა სკოლის 

პრიორიტებების განსაზღვრის თვალსაზრისით, რაც შეიძლება აიხსნას 

განათლების სისტემის ცენტრალიზაციით და სასკოლო სექტორის განვითარების 

არადინამიურობით, რაც თავისთავად გულისხმობს პრიორიტეტების იშვიათად 

ცვლას შედარებით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. 

 
 

 

 

 

 

კითხვა 4: თქვენი აზრით, სკოლის რამდენი მასწავლებელი ... 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

რესპოდენტები მეტწილად დადებითად აფასებენ სხვადასხვა 

ექსტრაკურიკულარულ აქტივობებში მოსწავლეთა მონაწილეობის დინამიკას. 

კერძოდ: 

სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები თვლიან, რომ მოსწავლეები 

ინტერესით ერთვებიან გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული აქტივობებში (ყველა 

ან თითქმის ყველა - 34% ; უმრავლესობა -41% ; ზოგიერთი - 25; უარყოფითი 

პასუხი არ ფიქსირდება). ასევე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება კულტურულ 

(დადებითი პასუხი - 85%) და სპორტულ (დადებითი პასუხი - 82%) 

ღონისძიებებში მოსწავლეთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ამასთან, ყველა 

გამოკითხული სკოლის წარმომადგენელი აღიარებს, რომ მსგავსი ხასიათის 

აქტივობები მათ სკოლაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩატარებულა.  

შედარებით მოკრძალებული შედეგებია დაფიქსირებული დებულებებზე - 

თქვენი სკოლის რამდენი მოსწავლე მონაწილეობს: ადამიანის უფლებების 

დაცვასთან დაკავშირებულ პროექტებში (ყველა ან თითქმის ყველა - 34% ; 

უმრავლესობა -50 % ; ზოგიერთი - 13%; არცერთი ან თითქმის არცერთი - 3%); 

ინტერკულტურულ ინიციატივებში (ზოგიერთი - 39%; არცერთი ან თითქმის 

არცერთი - 10%); ცნობადობის ამაღლების მიზნით წარმოებული კამპანიებში (მაგ., 

შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, თამბაქოს მოხმარების წინააღმდეგ 

ბრძოლის მსოფლიო დღე და ა.შ.) (ზოგიერთი - 22%; არცერთი ან თითქმის 

არცერთი - 6%) და ადგილობრივი თემის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებულ 

საქმიანობაში (მაგ., საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, ბიბლიოთეკები, 

ჯანმრთელობის ცენტრები, დასვენების ცენტრები და ა. შ.) (ზოგიერთი - 28%; 

არცერთი ან თითქმის არცერთი - 13%). 

როგორც რესპოდენტთა პასუხებიდან ირკვევა, სკოლებში შედარებით 

ნაკლები ყურადღება ეთმობა ინტერკულტურული შინაარსის ღონისძიებებს, 

რომელთა მიზანია მრავალფეროვნების გაცნობა და მის მიმართ ტოლერანტული 

დამოკიდებულების ფორმირება. ასევე, განხორციელებულ პროექტთა შორის 

შედარებით ნაკლებადაა წარმოდგენილი სათემო პროექტები, რაც ხაზგასმით 

მიუთითებს თემსა და სკოლას შორის ურთიერთობის დეფიციტზე, სკოლის 

ცხოვრებაში თემის (და, პირიქით) არასაკმარის ჩართულობაზე.  

 

კითხვა 5: მიმდინარე სასწავლო წელს სამიზნე კლასების რამდენ მოსწავლეს ჰქონდა 

შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღო ქვევით ჩამოთვლილ აქტივობებში? 

 



 

 



 

 



 

 



 

საინტერესო მოცემულობა გამოიკვეთა სკოლის მართვაში მოსწავლეთა 

ჩართულობასთან დაკავშირებით. რესპოდენტები მიუთითებენ მათ მაღალ 

აქტიურობას თვითმმართველი ორგანოების არჩევნებისას (ყველა ან თითქმის 

ყველა - 63%; უმრავლესობა - 37%). რაც შეეხება უშუალოდ მართვის პროცესში 

მოსწავლეთა მონაწილეობას - აქ აქტიურობის გამომხატველი პროცენტი 

შესამჩნევად დაბალია (ზოგიერთი - 53%; არცერთი ან თითქმის არცერთი - 3%). 

 
კითხვა 6: თქვენს სკოლაში რამდენი მოსწავლე ... 

 



 

 

 

გამოკითხვა ითვალისწინებდა სკოლის მართვაში მშობელთა 

ჩართულობის მიმართ სკოლის დირექციის წარმომადგენლების პოზიციის 



შესწავლასაც. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა სკოლის მართვასა და სასკოლო 

ღონისძიებების ორგანიზებაში  მშობლების  ჩართულობის ფრაგმენტულობა. 

კერძოდ, რესპოდენტთა 59% აზრით, მშობელთა მცირე რაოდენობა მონაწილეობს 

ზემოთაღნიშნულ პროცესებში. რაც შეეხება მშობლეთა მონაწილეობას 

თვითმმართველ ორგანოთა არჩევნებში, აქ შემდეგი სახის პროცენტული 

თანაფარდობა გამოიკვეთა: ყველა ან თითქმის ყველა მშობელი - 34%, მშობელთა 

უმრავლესობა - 34%, ზოგიერთი - 31% (უარყოფითი პასუხი არ დაფიქსირებულა). 

მშობელთა მონაწილება ფრაგმენტული ჩანს სკოლის მიერ 

განხორციელებულ სათემო პროექტებშიც (ზოგიერთი - 48%). ასევე, გარკვეულ 

სირთულეს წარმოადგენს მშობელთა სკოლაში (მასწავლებლებთან) გამართულ 

სამუშაო შეხვედრებზე (უმრავლესობა - 50%; ზოგიერთი - 28%). 

როგორც გამოკითხვის შედეგები მოწმობს მშობლები მეტწილად 

მონაწილეობენ სკოლის მართვასა და სასკოლო ღონისძიებების ორგანიზებაში. 

მათი აქტიურობა საკმაოდ მაღალია სკოლის თვითმმართველი ორგანოების 

აღჩევნებში. რჩება შთაბეჭდილება, რომ რიგ შემთხვევებში ეს აქტიურობა 

ფორმალისტურ ხასიათს ატარებს, რადგან უშუალოდ სკოლის მართვაში მათი 

მონაწილეობის მაჩვენებელი აშკარად დაბალია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კითხვა 7: თქვენი აზრით, თქვენი სკოლის მოსწავლეთა რამდენი მშობელი ... 

 

 

 



 

 

 



გამოკითხულთა აზრით, სკოლის მართვასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების მიღებაზე ყველაზე მეტი გავლენა/ზემოქმედება აქვს 

დირექტორს - 81% დირექტორის გავლენას აფასებს, როგორც მაღალს, ხოლო 19% 

- საშუალოდ. აღნიშნულ პროცესში სკოლის დირექციის როლს მაღალ შეფასებას 

აძლევს გამოკითხულთა კიდევ უფრო მეტი რაოდენობა - 88%. ასევე აღინიშნა 

მასწავლებელთა (მაღალი - 61%; საშუალო - 39%), სამეურვეო საბჭოს  (მაღალი -

63%; საშუალო - 33%) და პედაგოგიური საბჭოს (მაღალი -69%; საშუალო - 31%) 

როლი სასკოლო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.  

სკოლის მართვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში გამოიკვეთა ადგილობრივი თემის წარმომადგენელთა (მაღალი - 22%; 

საშუალო - 38%; დაბალი - 34%; არ შეაქვთ წვლილი - 6%) და მშობლების (მაღალი 

- 13%; საშუალო - 50%; დაბალი - 38%) გარკვეული როლიც. 

 

 

 

 

კითხვა 8: თქვენი აზრით, ქვევით დასახელებული პირები რა ხარისხით ახდენენ 

ზემოქმედებას სკოლის მართვასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე? 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



გამოკითხვის შედეგების მიხედვით სკოლის დირექცია მეტწილად 

ითვალისწინებს მოსწავლეთა მოსაზრებებს სასწავლო მასალების შერჩევის, 

კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვის, საკლასო და სასკოლო წესების შემუშავების 

პროცესში. უარყოფითი ბალანსი დაფიქსირდა შემდეგი დებულების მიმართ - 

მოსწავლეთა მოსაზრებების გათვალისწინება გაკვეთილების განრიგის 

შედგენისას - სრულად ხდება გათვალისწინება - 34%; გარკვეულწილად - 41%; 

მცირედ - 22%; არ ხდება გათვაკისწინება - 3%. 

ამრიგად, დირექტორების/დირექციის წარმომადგენლების აზრით, მათ 

სკოლებში ყველა საგანმანათლებლო აქტივობის ორგანიზებისას მაქსიმალურად 

არის გათვალისწინებული მოსწავლეთა მოსაზრებები.  

 

 

 

კითხვა 9: თქვენს სკოლაში, რამდენად ითვალისწინებენ მოსწავლეთა მოსაზრებებს 

შემდეგი საკითხების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას? 

 

 



 

 



 

 



გამოკითხვის შედეგები გვიჩვენებს თითქმის იდეალურ მდგომარეობას 

ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა: მოსწავლეთა 

მხრიდან სასკოლო წესების დაცვა (ყველა ან თითქმის ყველა - 50%; უმრავლესობა 

- 50%), სკოლის საკუთრებისა და აღჭურვილობის მიმართ მზრუნველობითი 

დამოკიდებულება (ყველა ან თითქმის ყველა - 41%; უმრავლესობა - 56%; 

ზოგიერთი - 3%) და მოსწავლეთა სათანადო ქცევა გაკვეთილებისა და 

შესვენებების დროს (ყველა ან თითქმის ყველა - 34%; უმრავლესობა - 63%; 

ზოგიერთი - 3%). 

 

 

კითხვა 10: თქვენი აზრით, სკოლის რამდენი მოსწავლე ... 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

საკმაოდ მაღალია რესპოდენტთა შეფასება საკუთარი სკოლის შემდეგი 

მახასიათებლების მიმართ: მასწავლებლები თავს გრძნობენ სკოლის 

საზოგადოების წევრებად (სრულად - 94%; ნაწილობრივ - 6%), მასწავლებლები 

ენთუზიაზმით ეკიდებიან საკუთარ სამუშაოს (სრულად - 38%; ნაწილობრივ - 

56%; მცირედ -6%), მოსწავლეებს მოსწონთ სკოლაში ყოფნა (სრულად - 59%; 

ნაწილობრივ - 38%; მცირედ - 3). დაახლოებით მსგავსი პოზიტიური განწყობებია 

დაფიქსირებული შემდეგი დებულებების მიმართაც:  მოსწავლეები თავს 

გრძნობენ სკოლის საზოგადოების წევრებად,  სკოლის არააკადემიური 

პერსონალი თავს გრძნობს სკოლის საზოგადოების ნაწილად და სკოლის 

არააკადემიურ პერსონალს პოზიტიური დამოკიდებულება აქვს სკოლის მიმართ.  

შედარებით დაბალია დებულების - „მოსწავლეები ენთუზიაზმით 

ეკიდებიან საკუთარ საქმეს“ - მაჩვენებელი (სრულად - 41%; ნაწილობრივ - 56%; 

მცირედ - 3). 

 

 

კითხვა 11: თქვენი აზრით, რამდენად ახასიათებს თქვენს სკოლას შემდეგი? 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

II. მიმართულება/რუბრიკა - ადგილობრივი თემი 

1. რესპოდენტთა გამოკითხვის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა იმ 

საზოგადეობრივი პრობლემების დადგენა, რომლებიც მათ საცხოვრებელ/სამუშაო 

გარემოში ფიქსირდება და, რაც, სავარაუდოდ, გარკვეულ ზემოქმედებას ახდენს 

სკოლის კულტურის ფორმირებაზე (ან წარმოადგენს მის შემადგენელს).  

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, სკოლის დირექტორები/დირექციის 

წარმომადგენლები განსაკუთრებული მნშვნელობის პრობლემებად აფიქსირებენ: 

იმიგრაციას (დიდწილად - 32%; ზომიერად - 35%) და უმუშევრობას (დიდწილად 

- 39%; ზომიერად - 45%). 

გამოკითხულთა უმრავლესობა საცხოვრებელი გარემოს მნიშვნელოვან 

პრობლემად არ აფისირებს რელიგიური შეუწყნარებლობას (მცირედ - 16%; არ 

არის - 86%), ეთნიკურ ნიადაგზე მიმდინარე კონფლიქტებს (არ არის - 94%), 

სიღატაკეს (დიდწილად -6%; ზომიერად - 29%; მცირედ - 29%; არ არის - 35%),  

ორგანიზებულ (მცირედ - 22%; არ არის - 66%) და წვრილმან (მცირედ - 47%; არ 

არის - 44%) დანაშაულს, სექსუალურ შევიწოებას  (არ არის - 94%), ნარკოტიკებისა 

და ალკოჰოლის მოხმარებას. 



ამდენად, რეგიონებში ძირითად პრობლემად რჩება იმიგრაცია (ეს 

პრობლემა ნაკლებად იკვეთება თბილისში) და უმუშევრობა. მეტ-ნაკლები 

სიმძაფრით დაფიქსირებულია სიღატაკეც (განსაკუთრებით რეგიონებში). რაც 

შეეხება სხვა ნეგატიურ საზოგადოებრივ გამოვლინებებს, რესპოდენტები მათ 

არსებობას ფაქტობრივად უარყოფენ (მაგ., სექსუალური შევიწროება და 

ეთნიკური ან რელიგიური კონფლიქტები) ან მიიჩნევენ უმნიშვნელოდ 

(ორგანიზებული და წვრილმანი დანაშაული). 

 

კითხვა 13: რამდენად წარმოადგენს ქვემოთ ჩამოთვლილი  სოციალური საკითხები 

პრობლემას იმ რეგიონში, სადაც მდებარეობს მოცემული სკოლა? 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

გამოკითხულთა უმრავლესობა მანკიერ რეციდივებს სერიოზულ 

პრობლემად არც საკუთარი სკოლისთვის ხედავს. მაგ., დირექციის 

წარმომადგენელთა 84% თვლის, რომ სკოლაში ადგილი არ აქვს მოსწავლეთა 

მხრიდან ვანდალიზს. მხოლოდ 13% აფიქსირებს ვანდალიზმის იშვიათ 

გამოვლინებას. დაახლოებით იგივე დამოკიდებულება ფიქსირდება სხვა 

პრობლემების მიმართ:  რასიზმი (არასდროს - 91%), რელიგიური 

შეუწყნარებლობა (არასდროს - 94%), ძალადობა (არასდროს - 69 %, იშვიათად - 

31%), ნარკოტიკების გამოყენება (არასდროს - 91%), ალკოჰოლის მოხმარება 

(არასდროს - 90%). 

მეტ-ნაკლებად დადებითი პასუხი დაფიქსირდა მხოლოდ ორ 

პრობლემაზე: (ა) სკოლის გაცდენა (არასდროს - 3%, იშვიათად - 94%) და (ბ) 

ჩაგვრა (ბულინგი) (არასდროს - 53%, იშვიათად - 41%; ხშირად - 6%). 

არსებული მონაცემების მიხედვით საკვლევ სკოლებში არ/ან ძალზედ 

მცირედ შეინიშნება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის რიგი 

ნიშანდობლივი პრობლემები (მაგ., ჩაგვრა, გაკვეთილების უმიზეზოდ გაცდენა). 

ასევე სავარაუდოა, რომ ამ შემთხვევაში რესპოდენტების პასუხები არ იყო 

ბოლომდე გულწრფელი. 

 



 

კითხვა 14: მიუთითეთ, რამდენად ხშირად აქვს ადგილი ქვევით ჩამოთვლილ 

პრობლემებს თქვენი სკოლის მოსწავლეებს შორის 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



III. მიმართულება/რუბრიკა - სამოქალაქო განათლება სკოლაში 

 

კითხვარის ერთ-ერთი მიზანია დავადგინოთ თუ ვის და რამდენად 

ეკისრება პასუხისმგებლობა სკოლაში სამოქალაქო განათლებაზე. ამ მხრივ, 

რესპოდენტები თითქმის თანაბარ როლს აკისრებენ სკოლის დირექტორს 

(სრულიად ვეთანხმები - 83%), საზოგადოებრივი მეცნიერებებთან 

დაკავშირებული საგნების მასწავლებლებს (სრულიად ვეთანხმები - 76%), 

სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს (სრულიად ვეთანხმები - 89%).  

განსაკუთრებით ნიშანდობლივი ის, რომ გამოკითხულთა სრული 

უმრავლესობა მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარებას 

სკოლის საერთო ამოცანად თვლის და მხოლოდ ცალკეული საგნების 

მასწავლებლებს არ აკისრებს შესაბამის პასუხისმგებლობას. მაგალითად, 

რესპოდენტების 90%-ს მიაჩნია, რომ მოქალაქეობრივ განათლებაში საკუთარი 

წვლილი ყველა საგნის მასწავლებელს უნდა შეჰქონდეს, ამასთან, 84% 

მოქალაქეობრივი განათლების ხელშეწყობას სკოლის ინსტიტუციურ 

დანიშნულებად თვლის.   

 
კითხვა 15: თქვენი სკოლის მაგალითზე, ვის უნდა ეკისრებოდეს პასუხისმგებლობა სკოლაში 

მოქალაქეობრივ  განათლებაზე?   

 

 
 



 

 



 

 

 



დირექტორები/დირექციის წარმომადგენლები სკოლაში მოქალაქეობრივი 

განათლების უმთავრესი მიზნად თვლიან მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავებას 

მოქალაქეთა უფლებებისა და პასუხისმგებლობების შესახებ (28რესპოდენტი 32-

დან) და მოსწავლეებში კრიტიკული და დამოუკიდებელი აზროვნების უნარების 

განვითარებას (21რესპოდენტი).  

გამოკითხულთა მხრიდან, მოქალაქეობრივი განათლების 

გასათვალისწინებელ მიზნებად ასევე დასახელდა: მოსწავლეთა ცოდნის 

გაღრმავება სოციალური, პოლიტიკური და სამოქალაქო ინსტიტუტების შესახებ 

(15 რესპოდენტი), გარემოს დაცვისა და შენარჩუნების ხელშეწყობა 

(11რესპოდენტი), საკუთარი შეხედულების დაცვის უნარის განვითარება 

(10რესპოდენტი) და ადგილობრივ თემში მოსწავლეთა მონაწილეობის 

ხელშეწყობა (9 რესპოდენტი). 

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით სკოლის ხელმძღვანელობისთვის 

ნაკლებად აქტუალური აღმოჩნდა მოქალაქეობრივი განათლების შემდეგი 

მიზნები: სკოლის ცხოვრებაში მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშეწყობა (7 

რესპოდენტი),  რასიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური 

სტრატეგიების შემუშავების მხარდაჭერა (4 რესპოდენტი) და მოსწავლეების 

მომზადება მომავალში პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობისათვის 

(1რესპოდენტი). 

 
ამრიგად, გამოკითხვის შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ სკოლის 

დირექტორები/დირექციის წევრები დამაკმაყოფილებლად თვლიან სკოლის 

ავტონომიურობის ხარისხს. ისინი, ძირითადად, პოზიტიურად აფასებენ სასკოლო 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მასწავლებელთა და მოსწავლეთა მონაწილეობის 

მაჩვენებლებს (გარკვეულ პრობლემად გამოიკვეთა სკოლის მართვაში მშობლების 

ჩართულობა) და ასევე საკმაოდ მაღალ შეფასებას აძლევენ  სასკოლო საზოგადოების 

წევრთა სკოლისადმი მიკუთვნებულობის ხარისხსა და მათ პიროვნულ ღირებულებებს, 

მიუთითებენ რა რასიზმის, შეუწყნარებლობის, ძალადობის ფაქტობრივად არ არსებობას 

და დისციპლინის დარღვევის ფაქტების სიმცირეს. 

ამასთან, რესპოდენტები აღნიშნავენ სკოლაში მოქალაქეობრივი განათლების 

მრავალმხრივ მნშვნელობას, რაშიაც, სავსებით სწორად, გამოკვეთენ ზოგადად სკოლისა 

და ყველა საგნის პედაგოგის ერთობლივ როლს. 

 

 

 
 


