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თემა I. უცხოური ლიტერატურის მიმოხილვა  

 

1.1. სამოქალაქო განათლება XXI საუკუნეში. ანალიტიკური და მეთოდური მიმოხილვა (2018)1 

სამოქალაქო განათლება დაკავშირებულია მოქალაქეობრივი კომპეტენციების 

განვითარებასთან. დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოქალაქე აქტიურად მონაწილეობს 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობაში. სკოლების სამოქალაქო მისიის შესახებ 

ანგარიშში, კარნეგის კორპორაციამ (ნიუ იორკი) და სამოქალაქო განათლებისა და 

ჩართულობის შესახებ საინფორმაციო-კვლევითმა ცენტრმა (CIRCLE) განსაზღვრა 

კომპეტენტური და პასუხისმგებელი მოქალაქის მახასიათებლები, რომლებიც ყალიბდება 

ეფექტური სამოქალაქო განათლების შედეგად. კონცეპტუალურ დონეზე „კარგი მოქალაქეები“ 

ინფორმირებულნი არიან სოციალური პრობლემების შესახებ და შეუძლიათ ბალანსირება 

საზოგადოების კეთილდღეობასა და საკუთარ ინტერესებს შორის. პრაქტიკულად მათ 

აქტიური წვლილი შეაქვთ საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

მოქალაქეობრივმა განათლებამ მოსწავლეებს უნდა მიაწოდოს პრაქტიკული და 

აქტუალური ინფორმაცია საზოგადოების პოლიტიკურ რეალიებზე. თუმცა, იდეალური 

სამოქალაქო განათლება არ შემოიფარგლება მხოლოდ ცოდნის გადაცემით. მოქალაქის 

აღზრდა ასევე გულისხმობს აქტიური მოქმედებისთვის საჭირო უნარების გამომუშავებას: 

კრიტიკული აზროვნება, პრობლემის გადაჭრა, მოსაზრებების არგუმენტირება, მრავალმხრივი 

ინტერპრეტირება და ა.შ. ასევე მნიშვნელოვანია მოსწავლეს განუვითარდეს პროცესებში 

ქმედითი მონაწილეობის უნარი, რაც გულისხმობს  სხვადასხვა ჯგუფებთან პრობლემური 

საკითხების განხილვას, გარკვეული შეთანხმებების მიღწევას.  

როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, თვით საუკეთესო კონსტიტუციებსა და  კანონებსაც არ 

შეუძლიათ თავისთავად  უზრუნველყონ  დემოკრატიის მდგრადი განვითარება. ამისთვის, 

პირველ რიგში, აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება. სამოქალაქო 

საზოგადოების ჩამოყალიბება კი სკოლიდან იწყება, რასაც განაპირობებს სკოლის 

დემოკრატიული გარემო, მოსწავლეთა მონაწილეობისა და ინიციატივების წახალისება, 

განათლების შინაარსი და სწავლა-სწავლების სტილი, რომელიც მიმართულია მოსწავლეებში 

მოქალაქეობრივი ღირებულებების, უნარებისა და ცოდნის გენეზისზე. საერთაშორისო 

ორგანიზაციის „სამოქალაქო სწავლებისა და ჩართულობის საინფორმაციო ცენტრის“ 

მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ „მოქალაქის აღზრდის პროცესში სკოლის როლი 

აღემატება სხვა ნებისმიერი საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციის შესაძლებლობას. მეტიც, 

მაღალია სკოლის წარმატებული პრაქტიკის ზეგავლენის ხარისხი საზოგადოებაზე, 

რადგან კონკრეტული საკლასო თუ სასკოლო მაგალითის გაზიარება ხდება მილიონობით 

ახალგაზრდის მიერ“ (Flanagan, Syvertsen, and Stout, 2007).   

                                                           
1 Civic Education in the 21st Century. An Analytical and Methodological Global Overview. 2018 

 



საგანმანათლებლო სფეროს ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი კვლევებით გამოიკვეთა 

მოქალაქეობრივი განათლების წარმატებული პრაქტიკის ხუთი მოდელი: 

1. მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების თვალსაზრით 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება: სამართალს, ისტორიას, ეკონომიკას და 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ბლოკის სხვა საგნებს. მათ შინაარსს შეუძლია ძლიერი 

ზეგავლენა იქონიოს მოსწავლეთა სამოქალაქო ცოდნაზე და შესაბამისი დამოკიდებულებების 

ფორმირებაზე. მკვლევრები თანხმდებიან, რომ ცალკეული დისციპლინის შინაარსზე მეტად, 

მოქალაქეობრივი განათლებისთვის მნიშვნელოვანია მასწავლებლის მიერ გაკვეთილზე 

გამოყენებული პედაგოგიური მიდგომები. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ინფორმაციული, თუმცა, 

მეთოდურად ერთფეროვანი კურიკულუმები ფოკუსირებულია ძირითადი ფაქტების 

დასწავლაზე და არა სასიცოცხლო უნარების განვითარებაზე. დეკლარატიულ ცოდნაზე 

ორიენტირებული გაკვეთილები სწავლის პროცესს ხდის ერთფეროვანსა და მოსაწყენს, ვერ 

უზრუნველყოფს მოსწავლეთა აქტიურობას და არ ახალისებს მათ ინიციტივებს.  

2. მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნებისა და კომუნიკაციური უნარების 

განვითარებაზე დადებით გავლენას ახდენს მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 

მოვლენებისა და სადაო საკითხების განხილვა. საინტერესო თემებზე მუშაობის პროცესში, 

საკლასო დისკუსიების ფრთხილი და სწორი მოდერაციისას, მასწავლებელს შეუძლია 

გამოიწვიოს მოსწავლეთა მაღალი ჩართულობა და დაეხმაროს მათ განსხვავებული 

შეხედულებებისა და რწმენების მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების 

ჩამოყალიბებაში, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეების მზაობას მონაწილეობა მიიღონ 

საზოგადოებრივ დებატებსა და სამოქალაქო აქტოვობებში (Avery, 2010),  

3. მოქალაქეობრივი განათლების მიზანია ახალგაზრდების უზრუნველყოფა იმ 

ცოდნით, უნარებითა და დამოკიდებულებებით, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებაში 

მათი ეფექტური ფუნქციონირებისათვის. აღნიშნული მიზნის მიღწევის ერთ-ერთი 

სტრატეგიაა „საზოგადოებრივი საქამიანობით სწავლება“ სწავლება“, რომელიც 

ითვალისწინებს საკლასო და სასკოლო პროექტების შინაარსის/ფორმის დაკავშრებას 

საზოგადოებრივ საჭროებებთან (Billig, Root, and Jesse, 2005). „საზოგადოებრივი საქამიანობით 

სწავლება“ სწავლება გულისხმობს მოსწავლეთა აქტიურ ჩართულობას და მიმართულია 

საზოგადოებისთვის/კონკრეტული თემისთვის მწვავე პრობლემების გადაჭრისკენ, რაც 

ამდიდრებს მოსწავლეთა სოციალურ გამოცდილებას, ზრდის მათ თავდაჯერებულობას და 

რეფლექსიურობასთან ერთად, ავითარებს ქმედებასთან დაკავშირებულ უნარებს 

(კომუნიკაცია, გუნდურობა, გადაწყვეტილიების მიღება, პასუხისმგებლობა) და 

ღირებულებებს/დამოკიდებულებებს (თანაზიარობის განცდა, მგრძნობელობა, დახმარების 

სურვილი და სხვ.).  

4. მოქალაქეობრივი განათლების მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს 

ექსტრაკურიკულარული აქტივობები, რომელთა საშუალებით მოსწავლეები იყენებენ, 

ივითარებენ და იღრმავებენ ფორმალურ საგანმანათლებლო გარემოში მიღებულ ცოდნასა და 

უნარებს. ექსტრაკურიკულარული აქტივობები ასევე ეხმარება მოსწავლეებს ჩაერთონ 



სხვადასხვა სოციალურ აქციებში, კავშრები დაამყარონ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, 

რაც ხელს უწყობენ მათ სამოქალაქო ჩართულობას (Thomas, and McFarland, 2010).  

5. სკოლის/კლასის მართვაში მოსწავლეთა მონაწილეობა არის სამოქალაქო 

აქტივობებში მათი ჩართვის/პირდაპირი მონაწილეობის ეფექტური გზა. თვითმმართველობა 

საშუალებებას იძლევა მოსწავლეებმა დააფიქსირონ და დაიცვან საკუთარი პოზიციები და 

განახორცილონ მრავალფეროვანი ინიციატივები. თვითმმართველობაში მონაწილეობით 

მოსწავლეები ითავისებენ სკოლის პრობლემებს და ხდებიან სასკოლო საზოგადოების 

სრულფასოვანი წევრები. ასეთი გამოცდილება ზრდის მათში დემოკრატიული სისტემების 

მიმართ ნდობას და აჩვევს სამოქალაქო ჩართულობას.  

6. ექსტრაკურიკულარულ აქტივობებთან და სტუდენტთა თვითმმართველობასთან 

ერთად, დემოკრატიული პროცესების სიმულაციები არის ძირითადი გზა ახალგაზრდების 

ჩართულობის გაზრდისა და მათგან სამოქალაქო აქციების ინსპირირებისთვის. სიმულაციური 

აქტივობებით მოსწავლეები განასახიერებენ საზოგადოების განსხვავებულ წევრებს, ირგებენ 

მრავალფეროვან როლებს, რითაც უვითარდებათ ადაპტირების, წარმოსახვის, პრობლემის 

დანახვისა და მასზე რეაგირების შესაძლებლობები. ამასთან, სიმულაციების გამოყენება ხელს 

უწყობს ცოდნის გაფართოებას და მოქალაქეობრივი უნარების პრაქტიკაში გამოყენებას 

(Bagley, and Shaffer, 2011).   

 

გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. Avery, P. (2010) Can Tolerance Be Taught? In Walter Parker (ed.), Social Studies Today: 

Research and Practice. New York: Routledge.  

2. Bagley, E. and Shaffer, D. W. (2011) Promoting Civic Thinking through Epistemic Game Play. 

In Richard Ferdig (ed.), Discoveries in Gaming and Computer-Mediated Simulations: New 

Interdisciplinary Applications. Hershey, PA: IGI Global.  

3. Billig, S., Root, S., and Jesse, D. (2005). The Impact of Participation in Service Learning on High 

School Students’ Civic Engagement. CIRCLE Working Paper 33. Center for Information and 

Research on Civic Learning and Engagement.  

4. Civic Education in the 21st Century. An Analytical and Methodological Global Overview. 2018 

5. Flanagan, C. A., Syvertsen, A. K., and Stout, M. D. (2007). Civic Measurement Models: Tapping 

Adolescents' Civic Engagement. CIRCLE Working Paper 55. Center for Information and 

Research on Civic Learning and Engagement.  

6. Thomas, R. and McFarland, D. (2010) Joining Young, Voting Young: The Effects of Youth 

Voluntary Associations on Early Adult Voting. CIRCLE Working Paper 73: Center for 

Information and Research on Civic Learning and Engagement.  

 

 

 



1.2. თანამედროვე განათლების თეორია და პრაქტიკა: განათლება დემოკრატიული 

მოქალაქეობისათვის. მ. ალბულესკუ, ჯ. ალბულესკუ (2015).2 

 

შესავალი 

დემოკრატია მაშინ არის ძლიერი, როდესაც ინფორმირებული მოქალაქეები საკუთარი 

მოვალებებისა და პასუხისმგებლობის განცდით მონაწილებენ საზოგადოების ცხოვრებაში და 

პირიქით, დემოკრატია მყიფეა, როდესაც მოქალაქეები არიან სუსტად ინფორმირებულნი და 

გამოხატავენ ინდიფერენტიზმს საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ. 

დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის განათლების  ამოცანები არის კომპლექსური და 

მიმართულია ადამიანების ინფორმირებულობაზე პოლიტიკური ინსტიტუტების, 

ღირებულებებისა და დემოკრატიული ნორმების, ცვლილებებისა და სოციალური 

ალტერნატივების შესახებ. დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის განათლების ძირითად 

ამოცანად ასევე შეიძლება ჩაითვალოს მგრძნობიერე, აქტიური, ადგილობრივ და გლობალურ 

დონეზე არსებული პრობლემებისადმი პასუხისმგებლობის მქონე თაობის აღზრდა.  

მოქალაქეებს, რომლებიც აზროვნებენ და მოქმედებენ დემოკრატიული 

სულისკვეთებით, ეფექტურად შეუძლიათ წინააღმდეგობების დაძლვა და საკუთარი 

უფლებების დაცვა. „განათლების თეორიასა და პრაქტიკაში მოქალაქეობის საკითხის 

აქტუალიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რაც მეოცე საუკუნის ბოლოდან სულ უფრო 

თვალსაჩინო ხდება, არის საზოგადოების მიერ დემოკრატიული ღირებულებების აღიარება და 

იმ სახელმწიფოთა რაოდენობის ზრდა, რომლებმაც მართვის სტილი დემოკრატიულ 

პრინციპებს შეუსაბამეს“ (Heater, 2004) 

იმისთვის, რომ სკოლამ უზრუნველყოს განსწავლული და აქტიური მოქალაქეების 

მომზადება, საჭიროა განახლებული კურიკულუმი და სასწავლო პრაქტიკა, რომელიც 

მორგებული იქნება სწრაფად ცვალებად ეკონომიკურ და სოციალურ გარემოზე. განათლების 

ახალი კონცეფციის ძირითადი მიზანია ცხოვრების მზარდ პირობებს და მისწრაფებებს 

დაუკავშიროს ადამიანური რესურსების განვითარება. 

 

მოქალაქეობრივი განათლება და კურიკულუმი 

განათლების სისტემა ორიენტირებულია ავტონომიური, დინამიური და შემოქმედი 

პიროვნების ჩამოყალიბებაზე (Audigier, 1999). ამ პროცესში სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს 

სწრაფად ცვალებად სოციალურ გარემოსთან მოსწავლეთა ეფექტიან ინტეგრაციას, რაც 

შესაფერისი და ხარისხიანი განათლებით მიიღწევა. 

სოციალური ინტეგრაცია არის ინდივიდებისთვის დამახასიათებელი კომუნიკაციისა 

და ქცევის მოდელების  შერწყმის შედეგი (Canivez, 1990). სხვადასხვა საგნების სწავლების 

                                                           
2 Mirela Albulescu, Ion Albulescu. OVERTONES IN CONTEMPORARY EDUCATIONAL THEORY AND 

PRACTICE: EDUCATION FOR DEMOCRATIC CITIZENSHIP. Procedia - Social and Behavioral Sciences 209 

(2015 ) 96 – 101 

 



შედეგად მოსწავლეები ივითარებენ მოქალაქეობრივ უნარებს: კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, 

სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეფექტური მონაწილეობა, რაც არის 

ერთგვარი წინაპირობა, რომ მათ შეძლონ საზოგადოებაში ადგილის დამკვიდრება. ამ 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია კურიკულუმის გამართულობა და მისი ორიენტირები, 

კერძოდ, კურუკულუმმა უნდა უზრუნველყოს მოსწავლის სოციალური უნარების 

განვითარება. ეს ამოცანა სულ უფრო მწვავედ დგას განათლების პოლიტიკის შემქმნელთა 

წინაშე, რადგან მსოფლიოში მიმდინარე ცვლილებებმა განათლების სფეროს  ახალი ამოცანები 

დაუსახა. ეს ამოცანები მთელ რიგ პრიორიტეტულ ღირებულებებს ეფუძნება: კომუნიკაცია, 

მონაწილეობა, პასუხისმგებლობა, მორალი, დემოკრატია, ტოლერანტობა, თანამშრომლობა და 

ა.შ. 

აღნიშნული ამოცანების ნიღწევა, თეორიული ჩარჩოს განვითარება და პრაქტიკული 

განხორციელება არის პროცესი, რასაც ვუწოდებთ - „დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის 

განათლებას“. მისი ფუნდამენტური კითხვებია:  

1. რა გავლენას ახდენს დემოკრატიული მოქალაქეობის იდეასთან დაკავშირებული 

ღირებულებები, მნიშვნელობები და პრინციპები ზოგად განათლებაზე? და როგორ აისახება ეს 

კურიკულუმზე?  

2. როგორ ხდება ზემოთაღნიშნული ღირებულებების, მნიშვნელობებისა და 

პრინციპების განხორციელება სასწავლო პრაქტიკაში? 

3. კურიკულუმის შინაარსი და ცალკეული საგნების სწავლების მეთოდები როგორ და 

რამდენად უკავშირდება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის განათლების მიზნებს? 

4. რა შემეცნებითი და პრაქტიკული შესაძლებლობები აქვს კურიკულარულ აქტივობებს?  

5. რამდენად უზრუნველყოფს სკოლის მართვის მოდელი მასწავლებელთა, მშობელთა 

და თემის მონაწილებას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში? და სხვ. 

განათლებას დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის აქვს მისია ჩამოაყალიბოს და 

განავითროს პიროვნების საჯარო ცხოვრებაში აქტიურად მონაწილეობის შესაძლებლობები, 

რაც გამოიხატება საარჩევნო უფლებამოსილების (ხმის მიცემის) განხორციელებაში და ისეთ 

აქტივობებში მონაწილებაში, რომლებიც გავლენას ახდენს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, 

საკუთარი და სხვისი უფლებების დაცვაზე, საზოგადოების მიმართ პასუხისმგებლობის 

გაცნობიერებასა და შესაბამის ქცევაზე (Velea, 2004). ოლსსენი მოქალაქეობრივი განათლების 

მისიას უკავშირებს პიროვნული განვითარების რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს: 

სამოქალაქო ტოლერანტობა, წიგნიერება, დემოკრატიული ღირებულები, საზოგადოების 

აქტიური წევრობა და მის მიმართ მიკუთვნებულობა (Olssen, 2002).  

დემოკრატიული მოქალაქეობის სულისკვეთებით ინდივიდების აღზრდაში, რაც 

შესაბამისი ღირებულებებისა და აზროვნების სტილის დამკვიდრებასაც გულისხმობს, 

ბირზეას აზრით, გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს სკოლამ. სწორედ სკოლის 

მოვალეობად მიაჩნია მას ისეთი მეთოდების/მიდგომების გამოყენება, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს დემოკრატიულ ღირებულებებსა და პრაქტიკას, რომელთა არსებობა სკოლის მიღმა 

გარემოსთვის არ არის დამახასიათებელი. იმისთვის, რომ გამართლდეს მოლოდინები და 



გადაიჭრას კომპლექსური გამოწვევები, რომლეთა წინაშეც დგას თანამედროვე საზოგადოება, 

განათლების პოლიტიკამ (Bîrzea, 2000):  

1. უნდა განავითაროს ფორმალური კურიკულუმი დემოკრატიული მოქალაქეობის 

პრინციპებისა და მიზნების შესაბამისად, იმით რომ მასში ჩართოს შესაბამისი თემები, ტრანს-

კურიკულარული საკითხები და/ან ინტეგრირებული პროგრამები 

2. განათლების მთელი სისტემა უნდა იყოს ორიენტირებული გარკვეულ 

ღირებულებებზე: ადამიანის უფლებები, პოლიტიკური პლურალიზმი, მონაწილეობითი 

პროცესები და გადაწყვეტილებები, კანონები და წესები 

3. უნდა განავითაროს ახალგაზრდების სოციალური და პიროვნული შესაძლებელობები: 

უფლებები და პასუხისმგებლობა, სოციალური და კომუნიკაციური უნარები, საჯარო 

ცხოვრებაში მონაწილეობა და სხვ. 

4. მხარდაჭერილი უნდა იყოს განათლება დემოკრატიული მოქალაქობისთვის, როგორც 

ფორმალურ, ისე ექსტრაკურიკულარული განათლების დონეებზე  

5. სკოლები გამოყენებული უნდა ოყოს, როგორც ძალადობის, ქსენოფობიის, რასიზმის, 

აგრესიული ნაციონალიზმის და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ შეურიგებელი ბრძოლის 

ინსტრუმენტები (Bîrzea, 2000).  

განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის არ წარმოადგენს ცალკე აღებულ 

სასკოლო საგანს, კურიკულარულ აქტივობას, ცოდნის სფეროს, სოციალური ქმედების 

ფორმას, პოლიტიკურ ან ღირებულებით განათლებას, არამედ არის საგანმანათლებლო 

პოლიტიკის ზოგადი და ძირითადი მიზანი, რომელიც იქმნება სწავლა-სწავლების პროცესში 

და აერთიანებს ყველა ზემოთჩამოთვლილ განზომილებას. განათლება დემოკრატიული 

მოქალაქეობისთვის მოიცავს ყველა ჩამოთვლილ ასპექტს. მას აქვს საკუთარი იდენტობა და 

მისი მიზანი მიიღწევა სამი ძირითადი პირობის ინტეგრირებით: განათლება-მოქალაქეობა-

დემოკრატია. სინამდვილეში, განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის არის მრავალი 

საგანმანათლებლო აქტივობის საერთო ელემენტი მრავალფეროვანი გამოცდილებისთვის, 

რომლებშიც ცხოვრობენ ადამიანები მათი ასაკის, ინსტიტუციების თუ სასწავლო გარემო 

სმიუხედავად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის 

განათლების მიზანია დემოკრატიული ქმედების პრაქტიკის განვითარება მრავალფეროვანი 

გამოცდილების და სოციალური აქტივობების გზით. განათლება დემოკრატიული 

მოქალქეობისთვის, როგორც სწავლის და განვითარების უწყვეტი პროცესი, გულისხმობს 

ინდივიდებისა და ჯგუფების მომზადებას საზოგადოების ცხოვრებაში აქტიური 

მონაწილეობის მისაღებად. 

განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის არ მოიცავს მხოლოდ ინფორმაციას 

დემოკრატიის ფუნქციონირების მექანიზმების შესახებ, არამედ, ასევე აყალიბებს 

პერსონალურ დამოკიდებულებებს დემოკრატიის მიმართ და ავითარებს საკუთარი 

ქცევის/მოქმედების ტრანსფორმაციის შესაძლებლობებს. ეს არ არის იოლად მისაღწევი 

ამოცანა და გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნულ პროცესზე გავლენას ახდენს მრავალი 

ფაქტორი, მათ შორის, ტრადიციები, რომლებიც ხშირად განსაზღვრავენ აზროვნების და/ან 

ქცევის გარკვეულ ფორმებს (Almond & Verba, 1996). 



განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის აძლიერებს დემოკრატიულ 

კულტურას, საზოგადოების წინაშე საკუთარი ვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობების 

გაზიარებას, ურთიერთგაგებას, ტოლერანტობასა და მშვიდობას, ამცირებს ან/და აგვარებს 

უთანხმეობებს. მის ძირითად ამოცანებს შეადგენს ღირებულებების (პლურალიზმი, 

ადამიანის უფლებები, თანამშრომლობა, მონაწილეობა, ტოლერანტობა, პატივისცემა და ა.შ.) 

გადაცემა, დიალოგის უნარის ფორმირება, ცვლილებების ინიცირება, ისეთი პოზიტიური 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, როგორიცაა: საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის 

გრძნობა და პერსონალური ვალდებულებების გათავისება, სოლიდარობა და ნდობა 

გასხვავებული ჯგუფების მიმართ, სხვებისადმი მოქნილობა, სხვა ადამიანების კულტურის 

პატივისცემა, უთანხმოებების დროს მშვიდობიანი გადაწყვეტილებების მიღება და ა.შ. 

ამდენად, დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლების მიზანია, მოსწავლეებს 

გამოუმუშავდეთ: 

1. დემოკრატიული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ნორმების ცოდნა და 

სხვადასხვა გარემოებებში მათი გამოყენების უნარი 

2. ადამიანის ფუნდამენტური და მოქალაქეობრივი უფლებების და ყოველდღიურ 

ცხოვრებაზე მათი გავლენის ცოდნა  

3. შემოქმედებითი აზროვნება, რის საფუძველზეც ისინი შეძლებენ პრობლემების 

გადაჭრის საკუთარი სტრატეგიის გამოყენებას, შეფასებასა და გაუმჯობესებას  

4. ვითარების შესატყვისი მოქმედებისა და გადაწყვეტილებების მიღების სტრატეგიების 

ცოდნა 

5. კრიტიკული მსჯელობისა და არგუმენტაციის ტექნიკების ცოდნა და სხვადასხვა 

სოციალურ კონტექსტში მათი გამოყენების უნარი 

6. ვერბალური, არავერბალური კომუნიკაციისა და კომუნიკაციის პროცესში ციფრული 

ტექნოლოგიების გამოყენების უნარ-ჩვევები  

7. კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით მიღებული ინფორმაციის სათანადო 

აღქმისა და რაციონალურად გამოყენების, განსხვავებული ტიპისა და შინაარსის 

ინფორმაციების ურთიერთშეპირისპირების უნარი 

8. საკუთარი და სხვების იდეებსა და ქცევაზე სოციალური და კულტურული გარემოს 

(ოჯახი, ტრადიციები, წესები და ნორმები, ისტორიული მემკვიდრეობა) გავლენის გზებისა და 

დიაპაზონის ცოდნა (Albulescua, 2015). 

XX საუკუნის 80-იან წლებში, დემოკრატიული მოქალაქეობის განზომილებების 

შესახებ დისკუსიების ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე, გამოკვეთა აბსოლუტურად ადეკვატური და 

დღეისთვის სრულად გაზიარებული ხედვა, რომლის მიხედვით, მოქალაქეობრივი 

განათლების იდეალად ცხადდებოდა თავისუფლების პატივისცემა, მშვიდობისა და 

სამართლიანობის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ურთიერთგაგების, ტოლერანტობის, 

ნებისმიერი ადამიანის ღირსების დაცვის და სხვა ღირებულებების დამკვიდრება 

საზოგადოებასა და კონკრეტულად ახალგაზრდებში (Engle & Ochoa, 1988).  

XXI საუკუნეში დემოკრატიული მოქალაქეობის განზომილებები კიდევ უფრო 

გაფართოვდა. თანამედროვე გაგებით განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის 



შეიძლება განხორციელდეს განსხვავებული ფორმებით და გზებით, რადგან წარმოადგენს 

უწყვეთ ქმედებას და დემოკრატიული მოქალაქეობის საფუძველს აყალიბებს ბავშვობის 

წლებიდან, სასკოლო განათლების ყველა ეტაპზე. სწავლება, რომლითაც მოსწავლეები უნდა 

გახდნენ აქტიური და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქეები, მოიცავს ყველა სასკოლო 

განათლების ყველა ფაქტორსა და ასპექტს, იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება ყოველი მათგანი 

შინაარსობრივად პირდაპირ და მკაფიოდ არ უკავშირდებოდეს მექალაქობრივ განათლებას. 

სკოლები ქმნიან შესაბამის გარემოს ინდივიდების შესაძლებლობების განვითარებისთვის, 

რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ დემოკრატიულ პროცესებში.   

მიზნები, რომლებიც უკავშირდება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის განათლებას, 

შესაძლოა მიღწეულ იქნას მოსწავლეთა კოგნიტური და ეთიკური განვითარების შემთხვევაში. 

ქვემოთ მოცემულია მოსწავლეთა კოგნიტური განვითარების სამი ძირითადი ასპექტი: 

1. გაკვეთილები, სადაც ცალკეული საგნების შინაარსი და მათი სწავლების 

მეთოდოლოგია დაკავშრებულია დემოკრატიული მოქალაქობის თემებთან და 

მოქალაქეობრივი ღირებულებების, დამოკიდებულებებისა და უნარების განმავითარებელ 

სტრატეგიებთან 

2. სასწავლო პროცესის ცალკეული, ზოგჯერ გაუცნობიერებელად და ბუნებრივად 

შექმნილი სიტუაციები, როდესაც იქმნება მოსწავლეთაგან მოქალაქეობრივი აზროვნების 

და/ან ქმედების გამოვლენის/განვითარების  მამოტივირებელი გარემო 

3. სკოლის ყოველდღიური ცხოვრება და კერძოდ, ნებისმიერი სასკოლო აქტივობა, 

რადგან ის განხორციელებულია სკოლის, როგორც სოციალური ინსტიტუტის (რეგულაციები, 

წესები, საზოგადოება: თანამშრომლები, მშობლები, მოსწავლეები) მიერ. 

ამავე დროს, სკოლა უნდა განვიხილოთ, როგორც საზოგადოება, სადაც მასწავლებლები 

და მოსწავლეები ერთობლივად გეგმავენ და მონაწილეობენ ორმხრივად საინტერესო, 

სასარგებლო, მიმზიდველ და რეალურ ცხოვრებასთან დაკავშრებულ აქტივობებში. ეს 

მახასიათებლები შეიძლება გამოვიყენოთ სკოლის კულტურის ხარისხის შეფასების 

მოდელადაც: „სასკოლო ცხოვრების ხარისხი დაკავშირებულია განხორციელებული 

აქტივობებით მიღებულ კმაყოფილებასთან, წინასწარი მოლოდინების დაკმაყოფილებასთან 

და ინიციატივების წამოყენებასთან. ამ გარემოებებზე დიდწილადაა დამოკიდებული 

სასწავლო პროცესის წარმატება... დემოკრატიული მოქალაქეობის გასავითარებლად საჭიროა 

ექსტრაკურიკულარული აქტივობების ხშირი განხორციელება, სხვა საგანმანათლებლო 

სისტემებთან თანამშრომლობა, სხვადასხვა კლუბების, გაერთიანებების ჩართვა სასკოლო 

პროექტებში და, მეორე მხრივ, ასევე საჭიროა თვით სკოლის ჩართულობა თემის საქმიანობასა 

და ცხოვრებაში (მოხალისეობრივი აქტივობები, ეკოლოგიურ, კულტურულ, რელიგიურ, 

საგანმანათლებლო და სხვ. პროგრამებში მონაწილეობა), ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენლებთან შეხვედრები, მათთან დიალოგი, მოგზაურობების, ლაშქრობების, 

სასწავლო ექსკურსიების განხორციელება და სხვ. ახალგაზრდები დემოკრატიული 

მოქალაქეობის სწავლისას იყენებენ მოგზაურობებს, რაც მათ ეხმარება აღიქვან საკუთარი 

თავი, როგორც წარმატებულმა, მობილურმა, მსოფლიო მოქალაქეებმა“ (Allan, Charles, 2015). 

 



შეჯამება 

განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის ორიენტირებულია ყველა ადამიანზე 

ასაკისა და საქმიანობის, საზოგადოებაში მათი როლისა და სტატუსის განურჩევლად. 

ამდენად, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ, ერთი მხრივ, დემოკრატიული მოქალაქეობა არ 

არის საზოგადოებაზე საკუთარი პერსონალური უფლებამოსილებისა და ძალაუფლების 

გაძლიერების საშუალება, ხოლო მეორე მხრივ, მოქალაქეობრივი განათლება აძლიერებს 

ინსტიტუციების და განსაკუთრებით სკოლის როლს საზოგადოებაში, რადგან ის 

წარმოგვიდგება თემის სამოქალაქო ცნობიერებისა და კულტურის განვითარების ერთგვარ 

ინიციატორად.  

აქტიური და მიზანმიმართული სასწავლო პროცესი აყალიბებს იმ ცოდნასა და 

უნარებს, რომლებიც აუცილებელია საჯარო აქტივობებში წარმატებული მონაწილეობისთვის. 

საზოგადოებაში ადამიანის მოქმედება შეზღუდულია/ გაკონტროლებულია 

ღირებულებებითა და წესებით, ტრადიციებითა და ჩვეულებებით, რაც ზოგჯერ ხილულ თუ 

უხილავ წინააღმდეგებაში მოდის ახალი თაობის მიერ დემოკრატიის აღქმასთან. 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ მონაწილეობას განსაზღვრავს არა კონტროლის 

აღნიშნულ კომპონენტებთან უსაგნო წინააღმდეგობა, არამად მათი სწორი 

მიმართება/მისადაგება დემოკრატიის საკუთარ აღქმასთან. ადამიანში წინააღმდეგობათა 

მორიგების ურთულესი და კომპლექსური უნარის განვითარება არის კიდეც მოქალაქეობრივი 

განათლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა.    

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

1. Allan, A., Charles, C. (2015), „Preparing for Life in the Global Village: producing Global Citizen 

Subjects in UK Schools”, in Research Papers in Education, v30 n1, Philadelphia, Routledge.  

2. Audigier, Fr. (1999), L’éducation à la citoyenneté, INRP, Paris.  
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social studies, New York, Teachers College Press.  

6. Heater, D. (2004), A Brief History of Citizenship, Edinburgh, Edinburgh University Press.  

7. Kerr, D. (1999), „Citizenship Education in the Curriculum: An International Review”, in The 

School Field, vol. X, no. ¾.  
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1.3. სწავლა დემოკრატიისთვის: მოქალაქეობის სწავლების პოლიტიკა და პრაქტიკა. ჯ. 

ვეინბერგი, მ. ფლინდერსი (2018)3. 

 

წიგნის ავტორები გამოყოფენ მოქალაქეობის სამ ტიპს და წარმოგვიდგენენ მათ ძირითად 

დამახასიათებელ ნიშნებს: 

1.  ინდივიდუალიზირებული მოქალაქე  

დამახასიათებელი ნიშნები: საკუთარი თემის/საზოგადოების ფარგლებში მოქმედება; 

კეთილსინდისიერი მუშაობა/საქმიანობა და გადასახადების გადახდა; კანონმორჩილება; 

მოხალისეობრივ საქმიანობებში მონაწილეობა;  

მოქმედება/ქცევა: სოციალურად დაუცველ ადამიანებს ეხმარება საკვებით და 

პირველადი მოხმარების საგნებით  

დაშვებები: სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად და საზოგადოების 

განვითარებისთვის მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ღირსებები, ისინი უნდა იყვნენ 

საზოგადოების პატიოსანი, პასუხისმგებელი და კანონის დამცველი წევრები. 

2. მონაწილე მოქალაქე: 

დამახასიათებელი ნიშნები: სათემო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა და/ან 

მნიშვნელოვანი ძალისხმევის გამოჩენა სათემო ორგანიზაციების წარმატებისთვის. თემის 

ძალისხმევის ორგანიზება სოციალურად დაუცველთა დასახმარებლად, მათზე ზრუნვა; 

ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა და გარემოზე ზრუნვა; სახელისუფლო 

ინსტიტუტების მუშაობის სტილის ცოდნა; საზოგადოებრივი ამოცანების შესრულების 

სტრატეგიების ცოდნა. 

მოქმედება/ქცევა: მონაწილეობა სოციალურად დაუცველების სურსათით და 

პირველადი მოხმარების საგნებით მომარაგების ორგანიზებაში. 

დაშვებები: სოციალური პრობლემების გადასაწყვეტად და საზოგადოების 

გასაუმჯობესებლად მოქალაქეები აქტიურად მონაწილეობენ და ირგებენ ლიდერის პოზიციას 

დამკვიდრებული საზოგადოებრივი სტრუქტურების ფარგლებში. 

 

2. სამართლიანობაზე ორიენტირებული მოქალაქე 

დამახასიათებელი ნიშნები: კრიტიკულად აფასებს სოციალურ, ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ სტრუქტურებს და არ ამჩნევს პრობლემების მხოლოდ ზედაპირულ  

გამოვლინებებს. ეძებს და ავლენს უსამართლობის არეალს; ესმის, რომ დემოკრატიული 

მოძრაობების გავლენით იცვლება და უმჯობესდება არსებული სოციალური სისტემები.  

მოქმედება/ქცევა: იკვლევს მოსახლეობის შიმშილისა და სოციალურად დაუცველობის 

მიზეზებს და მოქმედებს ამ პრობლემის გადასაჭრელად. 

                                                           
3 James Weinberg and Matthew Flinders (2018) Learning for democracy: The politics and practice of citizenship 

education. British Educational Research Journal Vol. 44, No. 4, August 2018, pp. 573–592 

 

 



დაშვებები: სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად და საზოგადოების 

გასაუმჯობესებლად მოქალაქეები დებატების გზით აგნებენ დამკვიდრებული უსამართლო 

სისტემებისა და სტრუქტურების შეცვლის ეფექტურ გზებს. 

მონოგრაფიაში მოქალაქეობრივი განათლების პოლიტიკისა და პრაქტიკის 

ურთიერთკვეთა  წარმოდგენილია სქემის სახით, სადაც განსაზღვრულია მოქალაქეობის  

დეკლარატიული და პროცედურული დონეები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: მოქალაქეობის დეკლარატიული და პროცედურული პარადიგმა 

 

 
       მაღალი 



 
 

 

 

თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ დემოკრატიული 

ჩართულობა არის ჩვენი ათასწლეულის გლობალური გამოწვევა (Runciman, 2018), რომლის 

გადაწყვეტა მხოლოდ მოქალაქეობრივ განათლებას არ შეუძლია. მით უფრო, რომ 

მოქალაქეობრივი განათლების კონცეფცია და პრაქტიკა ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია 

(Grayling, 2017). ინგლისის ეროვნული კურიკულუმის ანალიზმა (Ajegbo Report, 2007), 

გამოავლინა, რომ სკოლების უმრავლესობა მოქალაქეობრივი განათლების მიზნებს არ თვლის 

საკუთარი საგანმანათლებლო პრაქტიკის პრიორიტეტად. კვლევებმა წარმოაჩინა, რომ მოქმედ 

მასწავლებელთა მზაობა საგნის სწავლების პროცესი დაუკავშირონ მოსწავლეების 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარებას, საკმაოდ დაბალია (Peterson და სხვები, 2015). 

მოქალაქეობრივი განათლების მიზნებისა და მისი დანერგვის მეთოდოლოგიის ცოდნის 

დეფიციტი შეინიშნება მომავალ მასწავლებლებშიც - მასწავლებლის მომზადების პროგრამის 

სტუდენტებში (Peterson & Knowles, 2009). მოქალაქეობრივი განათლების ეფექტურ დანერგვას 

აბრკოლებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სისტემის ხარვეზიც -  ტრენინგები 

ნაკლებად ითვალისწინებს ამ მხრივ მასწავლებლების გადამზადებას.   

პირადი პასუხისმგებლობა: იცის 
დემოკრატიული მმართველობის შესახებ; 

არის კანონმორჩილი; შეაქვს 
პერსონალური წვლილი აქტიური 

მოქალაქეობის დანერგვაში

სამართლიანობაზე ორიენტირებულობა: 
საკუთარი ქმედებით გავლენას ახდენს 

დამკვიდრებული სოციალური სისტემის 
უკეთესობისკენ ცვლილებაზე; ხელს 

უწყობს დემორკატიის შესახებ ცოდნის 
გავრცელებას და მონაწილეობს 

სოციალურ ატივობებში

უფლებაჩამორთმეული მოქალაქე: არ აქვს 
გაცნობიერებული დემოკრატიულ 

მოქალაქეობასთან დაკავშირებული 
პერსონალური და კოლექტიური 

პასუხისმგებლობები; არ არის საკმარისად 
თავდაჯერებული იმისთვის, რომ 

მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ 
საქმიანობაში და იკისროს გარკვეული 

სოციალური ვალდებულება

მონაწილე მოქალაქე: მოხალისეობრივ 
საწყისებზე აქტიურად მონაწილეობს 
თემის/საზოგადოების წინაშე მდგარი 

პრობლემების აღმოსაფხვრელად, 
ადგილობრივ გამოწვევებთან 

გასამკლავებლად; მონაწილეობს 
სამთავრობო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ ინიცირებულ 
სოციალურ პროექტებში
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დაბალი დეკლარატიული 



კვლევებით დასტურდება, რომ მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი კომპეტენციების 

განვითარება პირდაპირ კავშირშია მასწავლებლების მიერ გამოყენებულ სწავლა-სწავლების 

სტილთან და სასწავლო აქტივობების ორგანიზების ფორმებთან. მოქალაქეობრივი 

განათლების განხორციელებისთვის მნშვნელოვანია, როგორც დეკლარატიული (ფაქტები, 

შინაარსი, მათ შორის კავშირები) და პროცედურული (მოქმედების განხორციელება) ცოდნა 

(Schraw, 2006) და მოსწავლეთა სისტემატური მონაწილეობა სასწავლო აქტივობებსა და 

საზოგადოებრივ პროექტებში (Torney-Purta და სხვები, 2001), ასევე, სკოლის გარემოს/სკოლის 

კულტურის დემოკრატიულობა და მოსწავლეთა მონაწილეობა სკოლის/კლასის მართვაში 

(Martens & Gainous, 2012). 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

1. Bache, I., Bartle, I., Flinders, M. & Marsden, G. (2015) Multi-level governance and climate change: 

Insights from transport policy (London, Rowman & Littlefield). 

2. DfE (2015) Character education: Apply for 2015 grant funding. Available online at: 

www.gov.uk/government/news/character-educationapply-for-2015-grant-funding (accessed 15 

June 2016). 

3. DfE (2017) Plans launched to drive social mobility in opportunity areas. Available online at: 

www.gov.uk/government/news/plans-launched-to-drive-social-mobility-in-opportunity-

reas(accessed 27 October, 2017). 

4. Espiet-Kilty, R. (2016) David Cameron, citizenship and the Big Society: A new social model? 

Revue francaise de civilisation britannique, 21(1). 

5. Grayling, A. C. (2017) Democracy and its crisis (London, Oneword Publications). 

6. Keating, A. & Janmaat, J. G. (2016) Education through citizenship at school: Do school activities 

have a lasting impact on youth political engagement? Parliamentary Affairs, 69, 409–429. 

7. Kisby, B. (2017) ‘Politics is ethics done in public’: Exploring linkages and disjunctions between 

citi-zenship education and character education in England, Journal of Social Science Education, 

16(3), 7–20. 

8. Martens, A. M. & Gainous, J. (2012) Civic education and democratic capacity: How do teachers 

teach and what works?, Social Science Quarterly, 94, 956–976. 

9. Peterson, A. & Knowles, C. (2009) Active citizenship: A preliminary study into student teacher 

understandings, Educational Research, 51(1), 39–60. 

10. Peterson, A., Durrant, I. & Bentley, B. (2015) Student teachers’ perceptions of their role as civic 

educators: Evidence from a large higher education institution in England, British Educational 

Research Journal, 41(2), 343–364. 

11. Runciman, D. (2018) How democracy ends (London, Profile Books). 

12. Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. & Schulz, W. (2001) Citizenship and education in 

twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen (Amsterdam, 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 
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1.4. მოქალაქეობრივი განათლება მსოფლიოში (ადგილობრივი კონტექსტები და გლობალური 

შესაძლებლობები)4. რედაქტორი ჯ. ე. პეტროვიკი და ა. მ. კუნსტსი (2014).  

 

განათლებას აქვს ოთხი ფართო, უნივერსალური მიზანი, რაც მოიცავს ეკონომიკურ, 

სოციალურ, პოლიტიკურ და ინტელექტუალურ სფეროებს. ეს მიზნები მეტ-ნაკლებად 

ყალიბდება კონკრეტული სოციო-ისტორიული კონტექსტების გათვალისწინებით. სწორედ ამ 

უნივერსალური მიზნების საფუძველზე აყალიბებს მოქალაქეობრივი განათლება საკვანძო 

კითხვებს:  

1. რა არის კარგი ან პროდუქტიული მოქალაქეობა?  

2. როგორ უნდა იყოს კონცეპტუალიზებული მოქალაქეობრივი განათლება?  

3. რა ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივი სოციო-პოლიტიკური კონტექსტი 

მოქალაქეობრივი განათლების კონცეფციაზე? 

განათლების ეკონომიკური მიზანი არის გააუმჯობესოს ხალხის ეკონომიკური 

კეთილდღეობა და ეყრდნობა იმ დაშვებას, რომ განათლებული მოქალაქეები არიან 

ინივაციურები და პროდუქტიულები, არ უჭირთ დასაქმება და მუდმივად ზრუნავენ 

კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ამ მიზნის შესაბამისად, სკოლამ მოსწავლეებს უნდა 

განუვითაროს დასაქმებისთვის, სამეწარმეო საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარები 

(ინოვაციურობა, შემოქმედებითობა, პროდუქტიულობა). 

განათლების სოციალური მიზანია მოსწავლეთა სოციალიზაცია, რაც მათში სოციალური 

უნარების, ქცევების, განწყობებისა და დამოკიდებულებების განვითარებას გულისხმობს. 

სოციალიზიცია წარმოადგენს აუცილებელ პირობას თანამედროვე საზოგადოებაში 

ინტეგრირებისა და აქტიურობისათვის. სოციალური მიდრეკილებები მოიცავს: 

პუნქტუალობას, დისციპლინას, დაკვირვებას, კანონმორჩლებას. სოციალიზაცია ასევე 

შეიძლება მოიცავდეს იმ კულტურულ ღირებულებათა ასიმილაციას, რომლებიც მიიჩნევა 

ეროვნული ერთობისთვის აუცილებლად.   

 

1.5. დემოკრატიული ინკლუზიური განმანათლებლები (2013)5 

 

შესავალი 

„დემოკრატიული განათლება“ დიდი ხანია წარმოადგენს ამერიკის ზოგადი განათლების 

მთავარ/ცენტრალურ მიზანს (Dewey, 1916; Kliebard, 2004; Popkewitz, 1987; Spring, 2010). ამასთან, 

„დემოკრატიული განათლება“ დღემდე რჩება განათლების პოლიტიკის ძირითად სადიკუსიო 

თემად (Abdi & Richardson, 2008; Apple & Beane, 2007a; Benhabib, 2002; Osler, 2010; Parker, 2009). 

                                                           
4 Citizenship Education around the world (Local Contects and Global Possibilities). Edited by John E. Petrovic and 

Aaron M. Kuntz. 2014 Taylor & Francis 

5 Democratic Inclusive Educators. Amy Baird Miner. UTAH STATE UNIVERSITY Logan, Utah 2013 

 



მის მიზნებს, პრინციპებსა და მიღწევის გზებს თეორიტიკოსები და განათლების პოლიტიკის 

შემქმნელები განსხვავებულად განმარტავენ და აფასებენ, თუმცა, ყველა თანხმდება 

„დემოკრატიული განათლების“ საერთო მსაზღვრელებზე: ცოდნა, უნარები და 

დემოკრატიულად მოქმედების გამოცდილება (Parker,2009). 

დემოკრატიული განათლების, ჩართულობის და ადვოკატირების კონტექსტებში იანგის 

მიერ შემუშავებული საგანმანათლებლო სისტემა შეიძლება მივიჩნიოთ დემოკრატიული 

მოქალაქეობის სწავლების ერთგვარ ჩარჩოდ (Young, 2004, 2006). მისი აზრით, საზოგადოების 

და სკოლის პირობებში მოსწავლეთა ჩართულობაზე დაფუძნებული დემოკრატია კარგ 

შესაძლებლობას იძლევა აქტიური მონაწილეობისა და გონივრული გადაწყვეტილებების 

მიღების წასახალისებლად. ზოგადსაგანმათლებლო კონტექსტში „დემოკრატიული 

განათლება“ მიზნად ისახავს განხორციელდეს იმ გარემოს შემოქმედებითი აღქმა და 

საფუძვლიანი შესწავლა, სადაც თითოეული მოსწავლე არის ღირებული, აღიარებული და 

დაფასებული, როგორც სასკოლო საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი წევრი. „დემოკრატიული 

განათლების“ პრაქტიკით მოსწავლეები თავიდანვე ჩართულნი არიან საზოგადოებრივ 

ცხოვრებასა და საქმიანობაში, რაც ეფუძნება და, ამავე დროს, ქმნის მოსწავლეთა ახალ 

დემოკრატიულ გამოცდილებებს.  

 

ჩართულობა „დემოკრატიული განათლების“ კონტექსტში 

„დემოკრატიული განათლება“ მიმართულია იმისკენ, რომ საზოგადოების წევრები 

ფლობდნენ საკმარის ცოდნას, უნარებს, განწყობებსა და დამოკიდებულებებს, რათა მათ, 

პირდაპირი მონაწილეობის გზით, ხელი შეუწყონ მოქალაქეობრივი შეგნების გაძლიერებას 

საზოგადოების წარმომადგენლებში (Dewey, 1916; Gutmann, 1987; Apple & Beane, 2007a). 

კვლევები ადასტურებს, რომ დემოკრატიული პრინციპების გასაძლიერებლად საკმარისი არ 

არის მხოლოდ დემოკრატიის საკითხების და მისი ფუნქციონირების მექანიზმების ცოდნა, 

არამედ, ასევე აუცილებელია „დემოკრატიული განათლების“ მიზნებსა და მეთოდოლოგიაზე 

დაფუძნებული ისეთი კომპლექსური და მულტიპერსპექტიული საგანმანათლებლო სისტემა, 

რომელიც, მოქალაქეთა ჩართულობით, განაპირობებს საზოგადოების უკეთესობისკენ 

ტრანსფორმაციას (Banks, 2002; Giroux, 2004).  

სოციალური სამართლიანობისკენ მისწრაფებით და მისი მხარდაჭერით 

„დემოკრატიული განათლება“ გვთავაზობს შესაძლებლობას, პირველ რიგში, დავიცვათ ყველა 

მოსწავლე უსამართლო მოპყრობისგან და უზრუნველვყოთ მათი თანაბარუფლებიან 

მოქალაქეებად ჩამოყალიბება (Young, 2006). მეორეს მხრივ, „დემოკრატიული განათლება“, 

რომელიც გარანტირებულს ხდის კურიკულარულ და ექსტრაკურიკულარულ აქტივობებში 

მოსწავლეთა ჩართულობის მაღალ დონეს, გვაძლევს ყველა მოსწავლის პერსონალური 

განვითარების შესაძლებლობას (Abdi & Richardson, 2008; Gutmann, 1987). 

„დემოკრატიული განათლების“ მიზნების მისაღწევად, მისი ეფექტიანობის 

ასამაღლებლად, მნშვნელოვანია მასწავლებელთა მაღალი მზაობა, რაშიც იგულისხმება, 

როგორც მათი კვალიფიკაცია, ისე სურვილი სასწავლო პროცესი დაუკავშირონ მოსწავლეებში 

დემოკრატიული უნარების და დამოკიდებულებების განვითარებას. ამ მხრივ წარმატებული 



მასწავლებლები ხშირად ახდენენ საკუთარი პრაქტიკის შეფასებას, ითვალისწინებენ 

კოლეგების გამოცდილებას და მუდამ ცდილობენ სიახლეების გათვალისწინებას. პრაქტიკის 

შესაფასებლად და ინოვაციური მიდგომების დასანერგად საჭიროა მასწავლებლებმა 

გამოიყენენონ კვლევის სწორად შერჩეული ინსტრუმენტები. თვითშეფასება უნდა 

ითვალისწინებდეს შემდეგი გარემოებების/ასპექტების კვლევას: 

1. რას ნიშნავს, როგორ მესმის დემოკრატიული ჩართულობა და რა მნიშვნელობას 

ვანიჭებ მას საკუთარ პედაგოიურ პრაქტიკაში? 

2. რამდენად უწყობს ხელს სწავლა-სწავლებისა და კლასის მართვის ჩემეული სტილი 

მოსწავლეთა დემოკრატიულ ჩართულობას? 

3. დემოკრატიული ჩართულობის გამოცდილების ზრდასთან ერთად, როგორ იცვლება 

მოსწავლეთა ჩართულობის პარამეტრები და ხარისხობრივი მაჩვენებლები ხვადასხვა 

საკითხებზე/თემებზე მუშაობისას?  

4. როგორ და რამდენად მიუახლოვდნენ მასწავლებლები დამოკრატიული განათლების 

პრინციპებს?  

5. რა გზით შეიძლება მასწავლებლებმა გაიფართოვონ დემოკრატიული წარმოდგენები 

და გააუმჯობესონ პრაქტიკა? 

 

დემოკრატიული ჩართულობა 

არაერთ თეორეტიკოსს აქვს შესწავლილი დემოკრატიისა და ჩართულობის ასპექტები. 

მათი თვალსაზრისით დემოკრატიული ჩართულობა ხორციელდება იმ შესაძლებლობების 

ფარგლებში, რასაც იძლევა ამა თუ იმ საზოგადოების პრაქტიკული დემოკრატიული 

გამოცდილება. საზოგადოებას შეუძლია შეიცვალოს საკუთარი ასპარეზის საზღვრები და 

ინტენსივობა დემოკრატიული პრაქტიკის გაძლიერებით. ინდივიდები, რომლებიც 

მონაწილეობენ დემოკრატიულ პროცესებში უნდა ფლობდნენ დემოკრატიისთვის ბრძოლაში 

მონაწილეობის ხერხებს, რაც მოქალაქეების მხრიდან არა მხოლოდ დემოკრატიის წესების 

ცოდნას გულისხმობს, არამედ მათი გამოყენების უნარის ფლობასაც, განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკურ პროცესებზე კონტროლის მოპოვების მცდელობებს. 

ამასთან, მოქალაქეები მზად უნდა იყვნენ საკუთარი ცოდნა და დემოკრატიის ფარგლებში 

მოქმედების თავისუფლება გაავრცელონ საზოგადოებაში. ამრიგად, პოლიტიკურ პროცესებში 

მონაწილეობა დამოკიდებულია დემოკრატიის ცოდნასა და საზოგადოებრივი 

ვალდებულებების გათავისებაზე. საბოლოო ჯამში, მონაწილეობითი დემოკრატია შეგვიძლია 

წარმოვიდგინოთ პროცესად, სადაც ინდივიდები აქტიურად არიან ჩართულნი  პრობლემური 

საკითხების გარშემო დებატებსა და გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

 

დემოკრატიული განათლება 

დემოკრატიული განათლება მოიცავს ცოდნას, უნარებს, განწყობებსა და 

დამოკიდებულებებს დემოკრატიის, დემოკრატიული აზროვნებისა და ქცევების შესახებ. 

დემოკრატიულ განათლებას საკმაოდ ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს და დღემდე 

წარმოადგენს უწყვეტ და განვითარებად მსჯელობებს იმ ასპექტებისა და გზების შესახებ, 



რითაც განათლებამ უნდა განავითაროს საზოგადოების დემოკრატიულობის ხარისხი. 

დემოკრატიული განათლების, მიზნების და პრინციპების შესახებ მიმდინარე მსჯელობები 

ეფუძნება განათლების უნივერსალურ  შესაძლებლობებს, რომელშიც აისახება საზოგადოების 

სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები 

(Franklin, 2000; Kliebard,2004; Popkewitz, 1987; Spring, 2010). 

მოსწავლეების მომზადება დემოკრატიულ საზოგადოებაში საკუთარი მოქალაქეობრივი 

ფუნქციის შესასრულებლად გულისხმობს მათი ინდივიდიუალური თავისებურებების 

დაცვას ყოველგვარი ასიმილაციისა და ნიველირებისაგან, მათ შორის, იმ საზოგადოებაში 

გაბატონებული ნორმების გავლენებისგანაც, რომლის სრულუფლებიანი წევრებისთვის 

ამზადებს სკოლა მოსწავლეებს (Apple & Beane, 2007a; Dewey,1916).  

თანამედროვე კვლევების მიხედვით დემოკრატიული განათლებისთვის აუცილებელია 

მოსწავლეებმა, როგორც დემოკრატიული საზოგადოების აქტიურმა წევრებმა, გააცნობიერონ 

საკუთარი საზოგადოებრივი როლი და ფუნქცია (Apple & Beane, 2007a; Dewey,1916). ამასთან, 

დემოკრატიული განათლება მიზნად ისახავს არსებული საზოგადოების ცვლილებას (Banks, 

1997; Giroux, 2004). მასწავლებლები უნდა აცნობიერებდნენ, რომ სკოლა არ არის ნეიტრალური 

სივრცე, სადაც თავისთავად ხდება დემოკრატიული მოქალაქეობის მიღწევა. ისინი 

ძალისხმევას არ უნდა იშურებდნენ, რათა სისტემატური სწავლებით და პრაქტიკით 

განავითარონ მოსწავლეებში დემოკრატიული შესაძლებლობები (Anyon, 2009; Freire, 1987; 

Maher & Tetrault, 2001;McLaren & Jaramillo, 2006), რაშიც იგულისხმება იმ სახის სპეციფიკური 

ცოდნა, უნარები და ძალაუფლება, რომლებიც საჭიროა საზოგადოებაში ღრმად 

ფესვებგამდგარი უსამართოლობის წინააღმდეგ საბრძოლველად (Giroux, 2004). 

დემოკრატიული განათლების მთავარი მიზანი არის სწავლის თანაბარი 

შესაძლებლობების შექმნა თითოეული ჯგუფისთვის (Abdi & Richardson, 2008), რათა სწორედ 

მათ, ვისი იდეები, ისტორია, კულტურა და შეხედულებები არ არის მნიშვნელოვანი 

დომინანტი ჯგუფებისათვის, განუვითაროს საზოგადოებაში/სკოლაში დემოკრატიული 

ცვლილებების განსახორციელებლად საჭირო პერსონალური კომპეტენციები. გარდა ამისა, 

დემოკრატიული განათლება უზრუნველყოფს მოსწავლის ინკლუზიურობას, რაც 

სამართლიანობის, ინდივიდუალური და ჯგუფური მიღწევების ერთგვარი წინაპირობაა. 

ინკლუზია ასევე ეფექტურს და მოქნილს ხდის სასკოლო სისტემას, კურიკულუმს, სწავლების 

მიდგომებს და საგანმანათლებლო რესურსებს. 

საზოგადოებაში დამკვიდრებული წესების, ნორმების, პრინციპების, შეხედულებების და 

ა.შ. სამართლიანობის განსჯის მექანიზმად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ის, თუ რამდენად 

უზრუნველყოფს დამკვიდრებული კულტურა ყველას საჭიროებებისა და შესაძლებლობების 

(მათ შორის, მენტალურის, ფსიქო-ემოციურის) გათვალისწინებას და ფუნქციონირებას 

ყოველგვარი სტიგმებისა და დამცირებების გარეშე. დიუიდან მოყოლებული დღემდე, 

დემოკრატიული განათლება ფოკუსირებულია სწორედ ყველა მოსწავლის შესაძლებლობებსა 

და მათი უნარების განვითარებაზე, რათა მოსწავლეებმა თავი იგრძნონ დემოკრატიული 

საზოგადოების ღირსეულ, თანაბარუფლებიან და, რაც მთავარია, აქტიურ წევრებად. 



დემოკრატიულ განათლებასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი პრობლემა შესაძლოა 

მასწავლებელთა ფართო ავტონომიურობას უკავშირდებოდეს. კერძოდ, სხვადასხვა 

გამოცდილების, შეხედულების და კვალიფიკაციის მასწავლებლები მოსწავლეებს 

განსხვავებულ დამოკიდებულებებს და ღირებულებებს აზიარებენ. ამიტომ, სულ უფრო 

აქტუალური ხდება დემოკრატიული მოქალაქეობრივი განათლების სტანდარტიზაციის 

მოთხოვნა, ისე რომ არ შეიზღუდოს პედაგოგთა შემოქმედებითობა, ინდივიდუალიზმი და 

თავისუფლების ტრადიციული ნორმები. დემოკრატიული განათლების სტანდარტიზაციის 

მომხრეები თვლიან, რომ სკოლებმა გარანტირებულად უნდა უზრუნველყონ 

მოქალაქეობრივი ცოდნით, უნარებით, დამოკიდებულებებით, ღირებულებებითა და 

გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილებით მოსწავლეები და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ 

პედაგოგთა შესაძლებლობებსა და მათ მიერ გამოყენებული  რესურსების ავ-კარგიანობაზე 

დამოკიდებული. სტანდარტიზაციის საჭიროების არგუმენტად ასევე მოჰყავთ მიგრაციის 

გლობალური მასშტაბები, მიგრანტ და ადგილობრივ მოსწავლეებს შორის არსებული 

კულტურული და ფუნქციური ბარიერები, რომელთა გადალახვას ერთიან, გარკვეულწილად 

უნიფიცირებულ მიდგომებს უკავშრებენ.  

 

დემოკრატიული განათლების კურიკულუმი და პედაგოგიური მიდგომები 

დემოკრატიული, ინკლუზიური განათლება ფუნდამენტალურად უკავშირდება  

განათლების ზოგად დემოკრატიულ მიზნებს. ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში დიუი 

(Dewey, 1916) აღნიშნავდა, რომ საჯარო სკოლების ძირითადი მიზანი იყო დემოკრატიული 

ღირებულებების მხარდაჭერა და მოსწავლეების მომზადება სოციალურ და პოლიტიკურ 

პროცესებში დაუბრკოლებელი მონაწილეობისთვის. დიუის მოსაზრებას იზიარებდა 

მეცნიერთა ნაწილი (Apple and Beane, 2007a) და თვლიდნენ, რომ სკოლები წარმოადგენენ იმ 

პირველად, საბაზო ინსტიტუტებს, სადაც ხორციელდება დემოკრატიული განათლების 

მიზნები. ამასთან, სკოლებს აკისრიათ შესაბამისი ვალდებულებაც - აღსაზრდელებს ასწავლოს 

დემოკრატიული პრინციპებითა და ქცევის წესებით ცხოვრება, მოქმედება, აზროვნება და, 

საერთო ჯამში, საზოგადოებაში ფუნქციონირება. საკმარისი არ არის სკოლამ მხოლოდ 

მოამზადოს მომავალი მოქალაქეები იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ცხოვრების გარკვეულ 

პერიოდში საკუთარი დემოკრატიული შესაძლებლობების გამოყენება. სკოლამ მოსწავლეებს 

მყისიერად უნდა შეაძლებინოს თავი იგრძნონ დემოკრატიულ გარემოში და საკუთარი ქმდება 

დააფუძნონ დემოკრატიულ პრინციპებზე. ეს კი მოხდება მაშინ, თუ სკოლის მართვა 

დემოკრატიულ პრინციპებზე იქნება აგებული. 

ტრადიციული მიდგომით დემოკრატიული განათლება არის იმ მოსწავლეების 

მომზადება აქტიური ცხოვრებისათვის, რომლებიც დომინანტურ კულტურას მიეკუთვნებიან. 

თუმცა, ინკლუზიურობამ დემოკრატიული განათლების ცნება მნიშვნელოვნად გააფართოვა 

და ის ყველაზე ორინტირებული გახადა, მიზნად დაისახა რა ნებისმიერი მოსწავლის აღჭურვა 

ისეთი ცოდნით, უნარებითა და გამოცდილებით, რაც მას შეაძლებინებს აქტიური 

მოქალაქეობრივი როლის განხორციელებას საზოგადოების რეფორმირების პროცესში (Abdi & 

Richardson, 2008). ამ თვალსაზრისით სკოლები ქმნიან  რეალურ გარემოს, რათა 



უზრუნველყოფილი იქნას ყველა ინდივიდის შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს, პირველ 

რიგში, სკოლის და კლასის მართვაში. სკოლის კულტურაზე განსაკუთრებულ გავლენას 

ახდენს მოსწავლეთა ჩართულობაზე ორიენტირებული კურიკულუმი, რაც მოიცავს 

დემოკრატიის ცოდნას, უნარებსა და გამოცდილებას, რომლებიც ექსპლიციტურად უნდა 

ისწავლებოდეს, მოდელირდებოდეს და ძლიერდებოდეს სისტემატურად განხორციელებული 

საგანმანათლებლო და სოციალური აქტივობებით. უფრო კონკრეტულად, დემოკრატიული 

ინკლუზიური კურიკულუმი შეიცავს ცოდნას დემოკრატიის შესახებ, რომელიც 

დაკავშირებულია საზოგადოებრივი მეცნიერებების (ისტორია, პოლიტიკა, გეოგრაფია და 

ეკონომიკა) სწავლებასთან. 

ამასთან, ისტორიისა და პოლიტიკის სწავლებისას მასწავლებელმა ყურადღება უნდა 

გაამახვილოს იმ საკითხების დამუშავებაზე, რომლებიც დაკავშირებულია პრობლემების 

ფართო და განსხვავებული რეტროსპექტივით განხილვასთან და ნაკლებად იქნება 

მიმართული კერძო/ვიწრო სოციალურ, ეთნიკურ თუ კულტურულ კონტექსტებზე (Apple & 

Beane, 2007a; Evans &Saxe, 1996; Ochoa-Becker, 2007). მეტიც, მოსწავლეთა დემოკრატიული 

კომპეტენციების გასავითარებლად საჭიროა მასწავლებელმა განსაკუთრებული აქცენტი 

გააკეთოს ისტორიის იმ თემებზე, რომლებიც დემოკრატიის განვითარებას და მისთვის 

ბრძოლას ასახავს. ასეთი მაგალითები არ უნდა იყოს მოყვანილი ერთი ერის ან რეგიონის 

წარსულის კონტექსტში. 

დემოკრატიული კურიკულუმი ასევე მოიცავს გამოცდილებას და აქტივობებს, 

რომლებიც დაეხმარება მოსწავლეებს გაითავისონ დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის 

საჭირო უნარები: წიგნიერება, მათემატიკური აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება, ისევე 

როგორც, სხვა ადამიანების პერსპექტივების გაგება და დაფასება. დემოკრატიული უნარები 

მოიცავს მოსწავლეთა შესაძლებლობებს იყვენენ ორიენტირებულნი საზოგადოების 

კომპლექსურ პრობლემებზე. დემოკრატიული სასკოლო პრაქტიკა ორგანიზებულია 

ძირითადი სოციალური საკითხების ირგვლივ (Bixby and Pace, 2008), რაც მოსწავლეებს აჩვევს 

დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობას (Ochoa-Becker, 2007).  

 

გადაწყვეტილებები კურიკულუმის შესახებ  

მოსწავლეები ჩართულნი არიან კურიკულუმის გადაწყვეტილებებში, რამდენადაც 

ისინი აქტიურად მონაწილეობენ სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა და განხორციელებაში. 

დემოკრატიულ სასკოლო/საკლასო გარემოში, მასწავლებლები ცდილობენ მოსწავლეების 

ჩართვას გაკვეთილის გეგმის შემუშავებაში, შეფასების სისტემის განსაზღვრაში, სწავლების 

მეთოდების, გაკვეთილზე გამოყენებული მიდგომებისა და აქტივობების შერჩევაში (Young, 

2006). კურიკულუმის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებაში მოსწავლეების ჩართულობის 

აპრობირებული საშუალებაა მათი ინტერესების და მოლოდინების გათვალისწინება მოკლე 

და გრძელვადიანი საგანმანათლებლო მიზნების ჩამოყალიბებისას (Garrison, 2008; Greer, Greer, 

& Hawkins, 2003; Gross, 2006; Metzger, 2004). ოსლერის მიხედვით, „ბავშვებს და ახალგაზრდებს 

აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ სასკოლო გადაწყვეტილებებში, რომლებიც შეეხებიან მათ 



მომავალ განათლებას. მათ ასევე უფლება აქვთ უარი თქვან განსხვავებულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე და ექსტრაკურიკულარულ აქტივობებში მონაწილეობაზე“ (Osler, 2010). 

ეფექტურია, როდესაც მოსწავლეები მასწავლებლებთან და მშობლებთან ერთად 

(მოსწავლე-მშობელი-მასწავლებელი) მონაწილეობენ კურიკულუმის შესახებ 

გადაწყვეტილებებში. იმისთვის, რომ მოსწავლეთა ხმა სასკოლო ცვლილებებში უფრო 

მნიშვნელოვანი გახდეს, საჭიროა მათ შეძლონ თავიანთი არჩევანი დაფიქსირება ლეგიტიმური 

და ურთიერთშეთანხმებული ფორმით. მაგალითად, კურიკულუმის საკამათო საკითხების 

განხილვა შეიძლება მოეწყოს მოსწავლეთა კონფერენციებზე, სასკოლო საზოგადოების 

კრებებზე ან მოსწავლეთა საბჭოს მიერ. 

 

საკლასო გადაწყვეტილებები 

მოსწავლეები მონაწილეობენ საკლასო გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც ეფუძნება და 

აძლიერებს იმ კავშირებს, რომლებიც წარმოიშვება რეალური ცხოვრებისეული 

გამოცდილებისა და სწავლის ურთიერთკავშირის შედეგად. ასეთი პრაქტიკა მოსწავლეებს 

საშუალებას აძლევს განიხილონ პრობლემები და მათი გადაჭრის შესაძლებლობები. 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების მიერ ინიცირებული საკლასო გადაწყვეტილებები 

მოსწავლეებს აძლევს მოქმედებისა და აზროვნების დამატებით იმპულსებს, როდესაც ისინი 

იყენებენ დემოკრატიულ უნარებს და ხდებიან მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო  

პროცესებისა და სიტუაციების მონაწილენი (Osler, 2010; Parker, 2008). უფრო მეტიც, რაც უფრო 

აქტიურად მონაწილეობენ მოსწავლეები გადაწყვეტილების მიღებაში, მით უფრო 

თვალსაჩინო და ლეგიტიმურია შედეგები. მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეთა აქტიურობა და 

ჩართულობა განაპირობებს დამდგარი შედეგებისადმი მათ პოზიტიურ, მიმღებლურ 

დამოკიდებულებას. ამასთან, მოსწავლეთა ჩართულობა სასკოლო და საკლასო 

გადაწყვეტილებების მიღებაში, თავისთავად წარმოადგენს დემოკრატიულ პროცესს და მასში 

მონაწილეობა დემოკრატიული განათლების ეფექტური და უალტერნატივო გზაა. პროცესებში 

მონაწილეობით მოსწავლეები ღებულობენ ახალ და ივითარებენ უკვე არსებულ 

დემოკრატიულ გამოცდილებას, ეცნობიან, აფასებენ და ითვალისწინებენ განსხვავებულ 

თვალსაზრისებს, სწავლობენ სხვადასხვა ჯგუფებთან კომუნიკაციას, გადაწყვეტილებების 

მიღების მექანიზმებს, უძლიერდებათ პირადი პასუხისმგებლობა თანატოლებისა თუ 

უფროსების მიმართ. 

ამრიგად, დემოკრატიული ჩართულობის პროცესი ხდება ერთგვარი მასწავლებელი და 

მასში მოსწავლეების მონაწილეობა ზრდის რეალურ ცხოვრებასთან მათ კავშირს. 

 

ცხრილი N1. დემოკრატიული ჩართულობის თემები  

ჩართულობის 

კატეგორია  

თემები ქვეთემები  

დემოკრატიული 

ინკლუზიური 

 

დემოკრატიული პროცესები და 

შინაარსი 

 

დემოკრატიის ცოდნა, 

დემოკრატიული უნარები, 



 

 

 

 

საკლასო საზოგადოება 

 

 

მოსწავლეების 

ინდივიუალობის ხაზგასმა 

 

სხვადასხვა პერსპექტივის 

გათვალისიწნება 

 

 

ინკლუზიური ქცევის მოდელი 

განწყობები და 

დამოკიდებულებები 

 

დემოკრატიული პროცესები 

 

 

გაზიარება; 

წარმატებების/მიღწევების 

აღნიშვნა 

 

მრავალპერსპექტიულობა; 

თავისუფალი და თანასწორი 

მონაწილეობა მოსწავლეთა 

ინდივიდიუალური  და 

ისტორიული ტრადიციების 

გათვალისწინებით და 

ჩართვით; 

საკამათო საკითხებზე 

დისკუსიები 

დემოკრატიული 

ინკლუზიური  

 

 

გადაწყვეტილებების მიღება 

გადაწყვეტილებები 

კურიკულუმის შესახებ  

საკლასო გადაწყვეტილებები 

 

გადაწყვეტილებები, რომლებიც 

სცილდება საკლასო გარემოს 

რა ვისწავლე? 

როგორ ვისწავლე? 

როგორ შევაფასე? 

 

საკლასო წესები, ნორმები და 

პრობლემები, რომლებიც 

ერთად სწავლით დავძლიეთ; 

სკოლა, ადგილობრივი და 

გლობალური საზოგადოება 

 

 

ცხრილი N2. საკლასო ფაქტორები 

 

ფაქტორი ქვეფაქტორი აღწერა 

მასწავლებელი ვალდებულება 

 

 

 

 

 

 

მზაობა 

პერსონალური 

ვალდებულება/მოვალეობა, 

მოტივაცია, განწყობები, 

დამოკიდებულებები და 

დემოკრატიული ჩართულობის 

გათვალისწინება. 

 

მასწავლებლობის 

გამოცდილება, მოსწავლეთა 



გამოცდილების 

გათვალისწინება და გამოყენება.  

მოსწავლე გამოცდილება 

 

 

 

 

 

მზაობა 

ასაკი, კლასი, მოსწავლის 

განვითარების დონე და 

სპეციფიკური საჭოროებები; 

სწავლის წინა საფეხურებზე 

მიღებული გამოცდილება. 

 

საკუთარი შესაძლებლობების 

რწმენა და გათვალისწინება 

მასწავლებელსა და მოსწავლეს 

შორის ურთიერთნდობა და 

ურთიერთგაგება. 

 

 

ცხრილი N3. გარე ფაქტორები 

ფაქტორი ქვეფაქტორი აღწერა 

სკოლა ადმინისტრაციის მხარდაჭერა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კვალიფიციური გუნდი  

 

 

 

 

მშობლები 

მაღალპროფესიულ დონეზე 

სწავლების ვალდებულება;  

მასწავლებელთა მიღწევებისა 

და პრობლემების გაზიარების 

ფორუმი; 

დაჯილდოების სისტემა, 

რომელიც წაახალისებს 

მასწავლებელთა ჩართულობას 

და უზრუნველყოფს მათ 

ავტონომიურობას.  

 

ფუნქციონალური გუნდი, 

მასწავლებელთა 

დამოკიდებულებები, 

სურვილები და მზაობა . 

 

ჩართულობა და მოხალისეობა, 

აქტიური კომუნიკაცია. 

მანდატი ადგილობრივი და სახელმწიფო 

მანდატები 

პოლიტიკა, რომელიც არ არის 

ფოკუსირებული სწავლა-

სწავლების პროცესის მექანიკურ 

სტანდარტიზაციაზე და 

პროცესში ჩართულ მხარეებს 

უტოვებს შემოქმედებითობის 

ფართე არეალს. 



 

შეჯამება 

როგორც კვლევებში მონაწილე მასწავლებლები მიუთითებენ მოსწავლეთა 

ჩართულობის, როგორც დემოკრატიული განათლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპის, 

განხორციელება განსაკუთრებით ეფექტურია მაშინ, თუ ის არ არის მხოლოდ საკლასო და 

სასკოლო დონეებზე მონაწილეობისკენ მიმართული და გარკვეული პროექტების ფარგლებში 

ხერხდება არაფორმალური გარემოს, სათემო და საზოგადოებრივი საკითხების განხილვა და 

მათი გადაჭრის პროცესში მონაწილეობა პრობლემის მოგვარების შესაბამისი პერსპექტივების 

ძიებითა და ახალი იდეების გენერირებით. 

კვლევებში მონაწილე მასწავლებლებისა და სკოლების ადმინისტაციის 

წარმომადგენელთა განმარტებით ინკლუზიური საკლასო საზოგადოების ფორმირებით 

იქმნება გარემო, სადაც მოსწავლეები ერთმანეთზე ზრუნავენ, უზიარებენ მოსაზრებებს და 

აღნიშნავენ ერთმანეთის წარმატებებს. მაგალითად, მოსწავლეები ქმნიან ელექტრონულ 

პორტალს, სადაც ისინი საუბრობენ მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ მოვლენებზე, ერთმანეთს 

აცნობენ საკუთარ შთაბეჭდილებებსა და რჩევებს; იკრიბებიან გარკვეულ დღეებში და აწყობენ 

დისკუსიებს კლასგარეშე ღონისძიებების ჩასატარებლად - ირჩევენ მარშრუტს, აქტივობის 

ფორმას, განსაზღვრავენ მიზნებს, საჭიროებებს, მათი მოგვარების გზებს და ა.შ. 

მასწავლებლები უზიარებენ მოსწავლეებს თავიანთ შეხედულებებს და შეფასებებს სასწავლო 

პროცესთან, მოსწავლეთა წარმატებებთან დაკავშირებით. ასე რომ, მოსწავლეების 

საზოგადოებრივი აქტიურობა განაპირობებს დემოკრატიული ინკლუზიური 

სასკოლო/საკლასო გარემოს შექმნას, რაც უპირველსად ვლინდება სწავლების შინაარსის, 

სტილისა და შეფასების მექანიზმების (რუბრიკების) შერჩევის პროცესში მათ მონაწილებაში.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Abdi, A. A., & Richardson, G. (2008). Decolonizing democratic education. Rotterdam, The 

Netherlands: Sense. 

2. Anyon, J. (Ed.). (2009). Theory and educational research: Toward critical social explanation. New 

York, NY: Routledge. 

3. Apple, M. W., & Beane, J. A. (2007a). Democratic schools: Lessons in powerful education. 

Portsmouth, NH: Heinemann. 

4. Apple, M. W., & Beane, J. A. (2007b). Democracy. Principal Leadership, 8(2), 35-38. 

5. Banks, J. A. (1997). Educating citizens in a multicultural society. New York, NY: Teachers College 

Press. 

6. Banks, J. A. (2002). Race, knowledge construction, and education in the USA: Lessons from 

history. Race, Ethnicity, & Education, 5(1), 7-27. 

7. Berry, B. (2006). Why we do not support new teachers. Democracy & Education, 16(3), 33-38. 

8. Bixby, J. S., & Pace, J. L. (2008). Educating democratic citizens in troubled times. Albany, NY: 

State University of New York Press. 

9. Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New 

York, NY: Free Press. Reprinted by Echo Library (2007). 



10. Evans, R., & Saxe, D. (1996). Handbook on teaching social issues. Washington, DC: National 

Council for the Social Studies. 

11. Franklin, B. M. (2000). A historical perspective on teaching low-achieving children: A first 

account. In B. Franklin (Ed.), Curriculum and consequence: Herbert M. Kliebard and the promise 

of schooling (pp. 128-152). Columbia, NY: Teachers College Press. 

12. Freire, P. (1987). Pedagogy of the oppressed. New York, NY: Continuum. 

13. Garrison, W. H. (2008). Democracy and education: Empowering students to make sense of their 

world. Phi Delta Kappa, 89, 347-348. 

14. Giroux, H. A. (2004). Critical pedagogy and the postmodern/modern divide: Towards pedagogy of 

democratization. Teacher Education Quarterly, 31(1), 31-47. 

15. Greer, J., Greer, B., & Hawkins, J. M. (2003). Building a sense of family in the classroom. Social 

Studies & the Young Learner, 16(2), 23-26. 

16. Gross, L. A. (2006). Using classroom space and routine to promote democratic opportunities. 

Social Studies & the Young Learner, 19(1), 24-27. 

17. Gutmann, A. (1987). Democratic education. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

18. Gutmann, A., & Thompson, D. (1996). Democracy and disagreement. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

19. Hess, D. E. (2009). Controversy in the classroom. New York, NY: Routledge. 

20. Hookway, N. (2008). Entering the blogosphere: Some strategies for using blogs in social research. 

Qualitative Research, 8(1), 91-113. 

21. Kliebard, H. M. (2004). The struggle for the American Curriculum. New York, NY: Routledge/ 

Falmer. 

22. Lang, J. C. (2011). Epistemologies of situated knowledges: Troubling knowledge in philosophy of 

education. Educational Theory, 61(1), 75-96. 

23. Maher, F., & Tetreault, M. K. Y. (2001). The feminist classroom. Oxford, England: Rowman & 

Littlefield. 

24. McLaren, P., & Jaramillo, N. E. (2006). Critical pedagogy, Latino/a education, and the politics of 

class struggle. Cultural Studies Cultural Methodologies, 6(1), 73-93. 

25. Metzger, D. (2004). Rethinking classroom management: Teaching and learning with students. 

Social Studies & the Young Learner, 17(2), 13-15. 

26. Ochoa-Becker, A. S. (2007). Democratic education for social studies: An issues-centered decision-

making curriculum. Charlotte, CT: Information Age. 

27. Osler, A. (2010). Students’ perspectives on schooling. London, England: Open University Press. 

28. Parker, W. (2008). Knowing and doing in democratic citizenship education. In L. S. Levstik & C. 

A. Tyson’s (Eds.), Handbook of research in social studies education (pp. 65-80). New York, NY: 

Taylor & Francis. 

29. Parker, W. (2009). Three great teaching strategies. In W. Parker (Ed.), Social studies in elementary 

education (13th ed., pp. 289-319). Boston, MA: Pearson. 

30. Popkewitz, T. S. (1987). The formation of school subjects. New York, NY: Falmer. 

31. Spring, J. (2010). American education. Boston, MA: McGraw-Hill. 

32. Young, I. M. (2000b). Justice and the politics of difference. Princeton, NJ: Princeton University 

Press. 



33. Young, I. M. (2004). Situated knowledge and democratic discussions. In J. Andersen & B. Simm 

(Eds.), Politics of inclusion and empowerment: gender, class and citizenship (pp. 19-35). New 

York, NY: Macmillan. 

34. Young, I. M. (2006). Education in the context of structural injustice: A symposium response. 

Educational Philosophy & Theory 38(1), 93-103. 

 

 

1.6. დემოკრატია, განათლება და მულტიკულტურალიზმი მოქალაქეობასთან 

დაკავშირებული დილემები გლობალურ სამყაროში. კარლოს ალბერტო ტორესი (1998)6. 

 

განხილული წიგნი შეიცავს შვიდ თავს. მე-2 თავში განხილულია სახელმწიფოს შესახებ 

თეორიები, სახელმწიფოს ბუნება და სახელმწიფო პოლიტიკის ხასიათი, რაც განსაკუთრებულ 

როლს ასრულებს განათლებისა პოლიტიკის ფორმირებაში. ასევე ხაზგასმულია კავშირები 

განათლებას, მოქალაქეობასა და მულტიკულტურალიზმს შორის. მე-3 თავში განხილულია 

გლობალიზაციის პროცესის ზეგავლენა მოქალაქეობაზე. მომდევნო თავები ეხება 

მოქალაქეობის, დემოკრატიისა და მულტიკულტურალიზმის თეორიებს.  

ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილავთ დემოკრატიულ მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს, ავტორის ძირითად იდეებსა და მიგნებებს. 

ტორესი თვლის, რომ მოქალაქეობის არსებული თეორიები ასახავს საზოგადოებასა და 

სახელმწიფოს, აგრეთვე, თვით მოქალაქეებს შორის არსებული ურთიერთობების ყველა 

მხარეს. დემოკრატიის თეორიები კი მკაფიოდ წარმოაჩენს იმ კავშირებს, რომლებიც 

სოციალური და პოლიტიკური ძალაუფლების დამკვიდრებულ ფორმებს შორის არსებობს. 

იგი, ასევე წარმოაჩენს გადაკვეთის წერტილებს საზოგადოების დემოკრატიული 

მონაწილეობისა და სახელმწიფო მმართველობის სისტემებს შორის.  

მოქალაქეობის, დემოკრატიის და მულტიკულტურალიზმის თეორიები განსაზღვრავენ 

არა მხოლოდ იდენტობის მნიშვნელობას, არამედ საზოგადოებრიობის ფორმების იმ 

შეზღუდვებს და შესაძლებლობებს, რომლებიც ადამიანს მისგან განსხვავებულ ჯგუფებთან 

ერთობლივი მუშაობისთვის და მათდამი ტოლერანტული დამოკიდებულებისათვის საჭირო 

უნარის გამომუშავებაში დაეხმარება. მეტიც, აღნიშნულმა თეორიებმა შესაძლოა ხელი 

შეუწყონ მოქალაქეებში საზოგადოებრივი კეთილდღეობის და ანგარიშვალდებულების 

სტიმულირების პროცესში მონაწილეობისთვის საჭირო შესაძლებლობებისა და სურვილის 

ჩამოყალიბებას. გარდა ამისა, ეს თეორიები ადამიანებს ეხმარება, მზად იყვნენ თავშეკავების 

და პერსონალური პასუხისმგებლობის გამოსავლენად საკუთარი ეკონომიკური მოთხოვნებისა 

და პირადი არჩევანის თვალსაზრისით, რაც, თავისთავად, ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების 

კეთილდღეობაზე, ასევე, გარემოსა და საზოგადოების ფორმირების პროცესზე.  

                                                           
6 Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World Author(s): Carlos Alberto 
Torres Source: Comparative Education Review, Vol. 42, No. 4 (Nov., 1998), pp. 421-447 Published by: The University 
of Chicago Press on behalf of the Comparative and International Education Society. 



მულტიკულტურალიზმის თეორიები სიღრმისეულად წარმოაჩენენ განსხვავებული 

იდენტობების რთულ ბუნებას, ასევე, განსხვავებული ერთობების წინააღმდეგობრიობას და 

ავლენენ განათლების სფეროში საზღვრების გადალახვის საჭიროებას.  

ტორესი ასაბუთებს მულტიკულტურული მოქალაქეობის თეორიის საჭიროებას, 

რომელიც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ისეთი პრობლემების მოგვარებას, რომლებიც 

გამოწვეულია სოციალური კონტრასტებით, არათანასწორუფლებიანობითა და 

უსამართლობით.  

ტორესი მნიშვნელოვნად თვლის იმის დადგენას, თუ რამდენად რელევანტურია 

დემოკრატიისა და მოქალაქეობის ცნებების გამოყენება სახელმწიფოსა და განათლებას შორის 

არსებული ურთიერთდამოკიდებულების კონტექსტში. მისი აზრით, დემოკრატიის ცნებას 

მოსდევს დემოკრატიული მოქალაქეობის კონცეფცია, რომლის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ 

ინდივიდებს აკისრიათ პასუხისმგებლობა, შესწევთ მონაწილეობის უნარი, ისინი ირჩევენ 

თავიანთ წარმომადგენლებს და ახდენენ მათი საქმიანობის მონიტორინგს. თანამედროვე 

პოლიტიკური თეორიების გადმოსახედიდან ეს არის არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ 

პედაგოგიური პრაქტიკაც, რამდენადაც დემოკრატიული მოქალაქის ჩამოყალიბება 

პედაგოგიკის სუბიექტის ფორმირებასაც გულისხმობს. ინდივიდები თავისი ბუნებით არ 

არიან მზად პოლიტიკაში მონაწილეობის მისაღებად. მათ სხვადასხვა გზით უნდა მიიღონ 

განათლება დემოკრატიული პოლიტიკის სფეროში, სტანდარტული მომზადების კურსის 

გავლის, ეთიკური ქცევის შეთვისების, დემოკრატიულ პროცესზე ცოდნის შეძენის და 

ტექნიკური საქმიანობის განხორციელების ჩათვლით. დემოკრატია გულისხმობს 

თანამონაწილეობის ისეთ პროცესს, რომლის ყველა მონაწილე თანასწორუფლებიანად არის 

მიჩნეული. თუმცა, განათლება თავის თავში მოიცავს პროცესს, რომლის დროსაც 

„მოუმწიფებელი” იძულებული ხდება გაიგივდეს ცხოვრების იმ პრინციპებთან და სტილთან, 

რომელიც საზოგადოების „მომწიფებული” წევრებისათვის არის დამახასიათებელი. ამრიგად, 

პედაგოგიკის საგნის დემოკრატიულად ფორმირება არის კულტურული აღზრდის პროცესი, 

მაგრამ, ამავე დროს, ის იყენებს პედაგოგიური და დემოკრატიული სოციალიზაციის 

პრინციპებს იმ სუბიექტებზე, რომლებიც გონებრივი და ეთიკური თვალსაზრისით 

თავისუფალი არ არიან გარე ზეგავლენისგან და არც სათანადო ცოდნა გააჩნიათ იმისთვის, 

რომ პრაქტიკაში განახორციელონ თავიანთი უფლება-მოვალეობები. თანამედროვე ეპოქაში 

სახელმწიფოს ფორმირების პროცესში დემოკრატიული პედაგოგიკის საგნის ხასიათი ისეთ 

საფუძველს ემყარება, რომელიც ერთსა და იმავე დროს ეროვნული ერთიანობის პოლიტიკისა 

და წარსული გამოცდილების წინაპირობაცაა და შედეგიც (მოქალაქეობის, პროფესიული 

მომზადების და თანამშრომლობის ჩათვლით).  

ქვეთავში - „დემოკრატიული განათლების მოთხოვნა“ ტორესი აყალიბებს 

დემოკრატიული მოქალაქეობის ცნებას, სადაც აგენტები პასუხისმგებელი და მონაწილეობის 

უნარის მქონე არიან, ირჩევენ თავიანთ წარმომადგენლებს და საკუთარ მუშაობას 

აკონტროლებენ. დემოკრატია გულისხმობს მონაწილეობის პროცესს, სადაც ყველა მონაწილე 

თანასწორად არის მიჩნეული. ამგვარად, დემოკრატიული პედაგოგიური სუბიექტის 

ჩამოყალიბების პროცესი არის არა მხოლოდ განათლების პროცესი, არამედ იგი ასევე მოიცავს 



პედაგოგიური და დემოკრატიული სოციალიზაციის მანიპულირების პრინციპებს იმ 

სუბიექტებში, რომლებიც არც სუფთა დაფას წარმოადგენენ კოგნიტური და ეთიკური 

თვალსაზრისით და არც სრულად აღჭურვილნი არიან საკუთარი დემოკრატიკული 

უფლებებისა და მოვალეობების განსახორციელებლად.  

განათლების კონტექსტში, მიუთითებს ტორესი, ზრუნვა, სამართლიანობა და 

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა წარმოადგენს მორალური ქმედების ძირითად 

პრინციპებს, რომლებიც უნდა ავსებდნენ ერთმანეთს. ზრუნვის ხელშემწყობი პრინციპები 

მთლიანად სწავლის საფუძველშია, რაც წარმოადგენს ინტერაქტიულ პროცესს, რომელიც 

პატივს უნდა სცემდეს სხვათა ღირსებას. სკოლებმა სერიოზულად უნდა მიიღონ 

„განსხვავებულობის“ კულტურა, რაც გააფართოვებს სამოქალაქო განათლების პერსპექტივებს 

და მოიცავს პასუხისმგებლობას და ურთიერთპატივისცემის გამომხატველ ქცევას ოჯახში და 

ინტერპერსონალურ ურთიერთობებს საზოგადოებაში. დაბოლოს, ინდივიდუალური 

პასუხისმგებლობა უმთავრესია განათლებაში მორალისა და ეთიკის შექმნისათვის.  

 

 

1.7. განათლება დემოკრატიისათვის. სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და 

ადამიანის უფლებათა შესახებ. როლფ გოლობი, პიტერ კრაფი, ვილტრუდ ვეიდინგერი. 

წიგნი პირველი (2010)7. 

 

წიგნში მოცემულია დემოკრატიული განათლების არსის, მიზნების, მიდგომების და 

კონკრეტული სტრატეგიების საფუძვლიანი აღწერა-შეფასება. ქვემოთ შევეხებით ყველაზე 

ძირითად, კონცეპტუალური მნიშვნელობის დებულებებს. 

ავტორთა განმარტებით დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა 

შესახებ სწავლების მიზანს წარმოადგენს მოსწავლეების წახალისება, რომ მათ, როგორც 

ახალგაზრდა მოქალაქეებმა, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ იმ საზოგადოებასა და 

პოლიტიკურ ერთობაში, რომელსაც ისინი ეკუთვნიან. დემოკრატიულ საზოგადოებაში 

მონაწილეობისათვის მოსწავლეებს სჭირდებათ კომპეტენციათა ფართო სპექტრის 

განვითარება, ამასთან, ცოდნის შეძენა და მოვლენებზე ნათელი წარმოდგენის შექმნა, 

ტექნიკური და სისტემური უნარების შეძენა-განვითარება, ღირებულებებისა და 

დამოკიდებულებების (შემწყნარებლობა და პასუხისმგებლობა) ჩამოყალიბება. 

მოქალაქეობრივი განათლების პრიორიტეტს წარმოადგენს დემოკრატიული უფლებები 

და მოვალეობები, ისევე როგორც საზოგადოების სამოქალაქო, პოლიტიკურ, სოციალურ, 

ეკონომიკურ, სამართლებრივ და კულტურულ პროცესებში აქტიური მონაწილეობა. 

დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლებისას ყურადღება მახვილდება მასზედ, რომ 
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teachers (2010). Rolf Gollob, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger (editors) 

 



მოსწავლეები უნდა იცნობდნენ ადამიანის უფლებებს და სასკოლო ცხოვრებაში მიღებული 

გამოცდილებით თავდაჯერებულად სარგებლობდნენ აღნიშნული უფლებებით.  

ქვეთავში - „დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის „მიზნით“ სწავლება“ 

აღნიშნულია, რომ მოსწავლეებმა საჭიროა ისწავლონ, თუ როგორ მიიღონ მონაწილეობა იმ 

საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში, რომელსაც ისინი ეკუთვნიან და როგორ ისარგებლონ 

მათთვის მინიჭებული უფლებებით: „დემოკრატიული ღირებულებები და ჩვევები მუდმივი 

სწავლის პროცესს გულისხმობს, რათა მათი საშუალებით შესაძლებელი იყოს ყოველი ახალი 

თაობის წინაშე მდგარ გამოწვევებთან გამკლავება. საზოგადოების სრულფასოვან და აქტიურ 

წევრად ჩამოყალიბებისათვის მოქალაქეებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ერთად იღვაწონ 

საერთო კეთილდღეობის მისაღწევად; პატივი სცენ ყველა ხმას, მათ შორის, ყველაზე 

განსხვავებულსაც კი; მონაწილეობა მიიღონ ფორმალურ პოლიტიკურ პროცესებში; 

დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული ჩვევები და 

ღირებულებები დანერგონ საკუთარ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და გამოიყენონ 

ყოველდღიურ საქმიანობაში...“.  

წიგნში განხილულია სწავლა-სწავლების სტილი, რომელიც უზრუნველყოს 

მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბებას და განვითარებას. ავტორთა 

მითითებით, გაზეპირებაზე ორიენტირებული მოდელები, რომლებიც მხოლოდ 

ინსტრუქციებით შემოიფარგლება, არ არის საკმარისი აქტიური, ინფორმირებული და 

პასუხისმგებლობის გრძნობით გამორჩეული მოქალაქეების აღსაზრდელად, რომლებიც 

თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებებს სჭირდება. საჭიროა განათლების ისეთი 

ფორმების დანერგვა, რომლებიც მოსწავლეებს მოამზადებს საზოგადოებაში რეალურად 

ჩართვისათვის.  

მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების უზრუნველყოფის საჭიროება სერიოზული 

გამოწვევაა მასწავლებელთათვის. იგი გულისხმობს ცოდნის ახალი ფორმების შეძენას, 

სწავლების ახალი მეთოდების გამომუშავებას, მუშაობის ახალი გზების გამონახვასა და 

კოლეგებთან და მოსწავლეებთან პროფესიული ურთიერთობების ახალი ფორმების 

ჩამოყალიბებას. მოსწავლეზე ორიენტირებულ პედაგოგიკაში ყურადღება გამახვილებულია 

კრიტიკულ აზროვნებასა და უნარების სწავლებაზე, თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ 

მუშაობაზე.  

ავტორთა დასკვნით, მასწავლებელზე, სახელმძღვანელოსა და ცოდნაზე 

ორიენტირებულობა უნდა ჩანაცვლდეს მიდგომით, სადაც უპირატესობა ენიჭება მოსწავლის 

ჩართულობას, სადაც გამოიყენება სწავლების მეთოდთა გაცილებით ფართო სპექტრი და 

რომელიც უნარების განვითარებაზეა ორიენტირებული.  

ავტორები განსაკუთრებულ ადგილს უთმობენ ისეთ თემებს, როგორიცაა: სწავლება 

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საშუალებით და დემოკრატიის კულტურა 

სკოლებში. მათი განმარტებით, სკოლას, როგორც მიკროსაზოგადოებას, შეუძლია დახმარება 

გაუწიოს მოსწავლეებს, რათა მათ ადრეული ასაკიდან შეითვისონ და სათანადოდ დააფასონ 

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ძირითადი ელემენტები, მათ შორის: 



 მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება, გააცნობიერონ თავიანთი ინტერესები და 

შეხედულებები და გაბედულად გამოხატონ ისინი; 

 მოსწავლეები ურთიერთპატივისცემით ეპყრობიან და უსმენენ ერთმანეთს, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ ისინი ფლობენ უნარს და გამოთქვამენ მზადყოფნას გაიზიარონ სხვისი 

აზრი; 

 მოსწავლეებს შეუძლიათ, კონფლიქტი არაძალადობრივი საშუალებებით, 

მოლაპარაკებებითა და კომპრემისებით მოაგვარონ; 

 მოსწავლეები სათანადოდ აფასებენ იმ ინსტიტუციური ჩარჩოების ფუნქციას, რომელიც 

იცავს და, ამავდროულად, ზღუდავს მათ ინდივიდუალურ უფლებებსა და 

თავისუფლებებს. ისინი წესების „მკაცრ“ ფორმალურ ელემენტთან ერთად ეცნობიან 

პოლიტიკური კულტურის „ლიბერალურ“, არაფორმალურ ელემენტებს; 

 მოსწავლეები სათანადოდ აფასებენ პოლიტიკას, როგორც პრობლემების გადაჭრისაკენ 

მიმართულ პრაქტიკულ ძალისხმევას, რომელიც ყურადღებასა და გადაწყვეტილების 

მიღებას მოითხოვს; 

 მოსწავლეები მონაწილეობენ წარმომადგენლების არჩევისა და გადაწყვეტილების 

მიღების ფორმალურ პროცესებში; 

 მოსწავლეები წინასწარი ინსტრუქციების გარეშე ერთვებიან გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, ინფორმირებულობის დონის ამაღლებით, აქტივობით, ლობირებით და 

პრობლემების მოგვარებით, ინსტრუქციებისა თუ დახმარების გარეშე; 

 მოსწავლეები იღებენ პასუხისმგებლობას თავიანთ გადაწყვეტილებებსა და არჩევანზე, 

ითვალისწინებენ რა ამ გადაწყვეტილებებისა და მათ მიერ გაკეთებული არჩევანის 

შედეგებს, როგორც თავიანთი თავის, ისე სხვათა მიმართ; 

 მოსწავლეები რწმუნდებიან, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ისეთ საკითხებზე, რომელიც მათ ეხებათ, ამას მათ 

მაგივრად სხვები გააკეთებენ და შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ სხვების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება არასახარბიელო აღმოჩნდეს მათთვის. 

პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებას განაპირობებს ის დამოკიდებულებები და 

ღირებულებები, რომელთაც ახალგაზრდა თაობა სოციალიზაციის პროცესში იძენს, მათ 

შორის, სკოლაში მიღებული გამოცდილებით. არსებობს სხვა ფაქტორები, რომლებიც ძლიერ 

გავლენას ახდენს ახალგაზრდა თაობის სოციალიზაციის პროცესზე, განსაკუთრებით, ოჯახი, 

თანატოლები და მედიასაშუალებები. მეორე მხრივ, სკოლის საზოგადოება ბავშვებსა და 

მოზარდებს აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

გამოცდილება. აქედან გამომდინარე, შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ სკოლას მნიშვნელოვანი 

ფუნქცია აკისრია დემოკრატიის მემკვიდრეობის მომავალ თაობაზე გადაცემის კუთხით. 

სასკოლო გარემოში, გადაწყვეტილების მიღების ფორმალურ პროცესში მონაწილეობით, 

ყოველდღიური ურთიერთობებით შეძენილი ცოდნითა და გამოცდილებით, ახალგაზრდებს 

უყალიბდებათ უნარები, რომლებიც, შემდგომი ცხოვრების მანძილზე, დემოკრატიულ 

პროცესებსა და ადამიანის უფლებათა ღირებულებებთან მათ დამოკიდებულებას 

განაპირობებს. 



წიგნში დახასიათებულია დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა  

შემდეგი განზომილებები: 

 აზრის თავისუფლება და აზრის გამოხატვის თავისუფლება წარმოადგენს 

დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობის აუცილებელ პირობას და ძირითად 

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებას. დემოკრატიული მოქალაქეობისა და 

ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების პროცესში მოსწავლეები იძენენ ცოდნას 

აზრის თავისუფლების შესახებ, აფასებენ ამ უფლებას და იციან, როგორ არის იგი 

დაცული ეროვნული კონსტიტუციით. ეს წარმოადგენს სწავლის შემეცნებით 

განზომილებას (ცოდნა, ცნებები და გაგება). 

 მოსწავლეები სწავლობენ, როგორ გამოიყენონ ძირითადი უფლებები. ესმით, რომ  

უფლებებით აქტიურად სარგებლობა უმნიშვნელოვანესია დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში ჩართულობისათვის; ხელი ეწყობა მოსწავლეების წახალისებას, 

ჩამოაყალიბონ და გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები სხვადასხვა გზით, მათ შორის, 

საჯარო გამოსვლების საშუალებით (უნარებზე დაფუძნებული სწავლის 

განზომილება). 

 აზრის გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობისას, მოსწავლეებს სჭირდებათ 

მხნეობა, რათა საკუთარი მოსაზრება გამოხატონ მაშინაც კი, როცა უმრავლესობას 

საწინააღმდეგო შეხედულება აქვს. ისინი შემწყნარებლობითა და პიროვნებისადმი 

პატივისცემის სულისკვეთებით ისმენენ სხვათა მოსაზრებებს. განსხვავებული 

შეხედულებების გამო უთანხმოებისა და დაპირისპირების მოთოკვით შესაძლებელია 

კონფლიქტების არაძალადობრივი საშუალებებით მოგვარება (გაგების, 

დამოკიდებულებებსა და ღირებულებებზე დაფუძნებული განზომილება). 

ამ სამი განზომილებით, რომლებიც ერთმანეთს ავსებენ (ცოდნა, კონცეფციები და გაგება; 

უნარები; დამოკიდებულებები და ღირებულებები), სწავლება უნდა დაეხმაროს მოსწავლეებს, 

რათა ისინი ჩამოყალიბდნენ ახალგაზრდა მოქალაქეებად, რომლებსაც: 

 აქვთ ცოდნა იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს ადამიანის უფლებები და ის პირობები, 

რომლებზეც ამ უფლებების დაცვაა დამოკიდებული (რაც ხორციელდება 

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების „შესახებ“ სწავლის საშუალებით); 

 აქვთ სკოლაში, როგორც მიკროსაზოგადოებაში ყოფნის გამოცდილება, სადაც 

დაცულია მოსწავლეთა თავისუფლება და თანასწორობა; აქვთ ცოდნა იმის შესახებ, თუ 

როგორ დაიცვან საკუთარი უფლებები (რაც ხორციელდება დემოკრატიისა და 

ადამიანის უფლებების დაცვის „საფუძველზე“ სწავლით); 

 გააჩნიათ კომპეტენცია/უნარი და თავდაჯერებულობა, რათა დაიცვან საკუთარი 

უფლებები და, ამავდროულად, ჩამოყალიბებული პასუხისმგებლობის გრძნობით 

ეკიდებოდნენ სხვა ადამიანებსა და იმ საზოგადოებას, სადაც მათ უწევთ მოღვაწეობა 

(რაც ხორციელდება დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის „მიზნით“ 

სწავლის საშუალებით). 

დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების 

შემეცნებითი განზომილება გულისხმობს ცოდნას, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია, 



ისარგებლოს თავისუფალი აზრის უფლებითა და გამოხატვის თავისუფლებით, ასევე, 

შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ნებისმიერი მედიასაშუალებით, რომელიც თავისუფალია 

ცენზურისაგან, გამონაკლისის დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა ეს სასარგებლო 

მიზნით ხდება და მხოლოდ გარკვეულ გარემოებებში (ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენცია, მუხლი 10). მოსწავლეებს უნდა ესმოდეთ, თუ რატომ არის საჭირო იცავდეს კანონი 

თავისუფლებებს და რომ მათ, ასევე, ეკისრებათ პასუხისმგებლობაც (ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლი 29). გამოხატვის თავისუფლება საშუალებას აძლევს 

მოქალაქეებს, პლურალისტურ საზოგადოებაში წინ წამოწიონ თავიანთი ინტერესები, ხოლო 

კონკურენტული გარემო გულისხმობს იმას, რომ იქნებიან წარმატებულებიც და 

ხელმოცარულებიც.  

დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების 

მონაწილეობითი განზომილება გულისხმობს მოსწავლეებმა ისწავლონ, თუ როგორ 

გამოიყენონ ის უფლებები და თავისუფლებები, რომლებიც მათ აქვთ მინიჭებული, 

მაგალითად, საკუთარი უფლება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, თავისუფალი 

აზროვნების, აზრისა და გამოხატვის თავისუფლება. მათ, აგრეთვე, უნდა ჰქონდეთ სხვებთან 

ურთიერთობის საკუთარი გამოცდილება – მაგალითად, ჯგუფში თავიანთი ინტერესების 

გამოხატვა ან შეთანხმება იმის თაობაზე, თუ როგორ განიმარტება „საყოველთაო 

კეთილდღეობა“ (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლი 29). მათ უნდა 

შეეძლოთ წესების ფარგლებში მოქმედება და დაწესებული შეზღუდვების დაცვა. ისინი 

პასუხისმგებლობით უნდა ეკიდებოდნენ სხვათა და მთლიანად საზოგადოების 

კეთილდღეობას.  

მოსწავლეებმა, რომლებიც ამ პრინციპებზე არიან აღზრდილნი, იციან, როგორ მიიღონ 

მონაწილეობა დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს არის დემოკრატიული მოქალაქეობისა და 

ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების მონაწილეობითი განზომილება – დემოკრატიისა და 

ადამიანის უფლებების დაცვის „მიზნით“ სწავლა.  

დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების 

კულტურული განზომილება ადამიანს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღოს 

დემოკრატიულ პროცესებში.  

წიგნში ასევე განმარტებულია მოსწავლეთა კომპეტენციები დემოკრატიული 

მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების სფეროში. კერძოდ, მოსწავლეთა 

კომპეტენციები მოიცავს შემდეგ ჩამონათვალს: 

 პოლიტიკური ანალიზი და მსჯელობა 

 უნარები  

 მოქმედება და პოლიტიკაში მონაწილეობა 

 პიროვნული და სოციალური კომპეტენციები. 

ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის 

უფლებათა შესახებ სწავლების ძირითად ცნებებზე. სულ გამოყოფენ ცხრა ცნებას, რომლებიც 

უკავშირდება, როგორც მოსწავლეების მიერ მიკროსაზოგადოებაში მიღებულ გამოცდილებას, 

ასევე, ზოგადად, პოლიტიკურ საზოგადოებას: 



 ინდივიდუალობა - თავისუფლება ადამიანს აძლევს საკუთარი პიროვნების 

თავისუფლად განვითარების უფლებას, მათ შორის, ცხოვრების ძირითადი ასპექტების 

არჩევანის თავისუფლებას (ღირებულებები, პარტნიორი, პროფესია და სხვ.). სასკოლო 

საზოგადოებაში მოსწავლეები ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებებს და 

ცხოვრებისეული არჩევანის გაკეთებისათვის ემზადებიან, როგორიცაა სწავლის 

გაგრძელება და კარიერა. ინდივიდუალობის ცნება მჭიდროდ უკავშირდება 

მრავალფეროვნებისა და პლურალიზმის, თავისუფლების, თანასწორობისა და 

პასუხისმგებლობის ცნებებს.  

 მრავალფეროვნება და პლურალიზმი - მრავალფეროვნება გულისხმობს განსხვავებებს, 

რომელიც მოიცავს სქესს, ეთნიკურ წარმოშობას, კლასს, განათლების დონეს, რეგიონს, 

რელიგიურ აღმსარებლობასა და ღირებულებებს. სკოლაში მოსწავლეებმა უნდა 

ისწავლონ, თუ როგორ მიიღონ და როგორ გაუმკლავდნენ მრავალფეროვნებასა და 

პლურალიზმს. მრავალფეროვნებისა და პლურალიზმის ცნება მჭიდროდ უკავშირდება 

მმართველობისა და პოლიტიკის, თავისუფლების, კონფლიქტისა და 

პასუხისმგებლობის ცნებებს. 

 პასუხისმგებლობა - თავისუფლებასა და თანასწორობას შორის წონასწორობის დაცვის 

ერთ-ერთ საშუალებას პიროვნებების პასუხისმგებლობა წარმოადგენს, ისევე, როგორც 

სავალდებულო ხასიათის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება. კანონი ვერ 

უზრუნველყოფს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენების 

რეგულირებას, და ჩვენს ცხოვრებაზე სრული კონტროლის სახელმწიფო 

ხელისუფლებისათვის გადაცემა შეუძლებელი და არასასურველია. ადამიანის 

უფლებებზე დაფუძნებული საზოგადოება მისი მოქალაქეების მზადყოფნასა და 

უნარზეა დამოკიდებული, რათა მათ აიღონ პასუხისმგებლობა თავიანთ ქმედებებსა და 

სხვათა საჭიროებებზე. პასუხისმგებლობა მჭიდროდ უკავშირდება თავისუფლების, 

თანასწორობის, ინდივიდუალობის, წესებისა და კანონების თუ კონფლიქტის ცნებებს.  

 კონფლიქტი - მოსაზრებათა სხვადასხვაობა, ურთიერთსაწინააღმდეგო მოთხოვნები, 

ინტერესები და კონფლიქტები ადამიანის ცხოვრების ნაწილს შეადგენს და ეს 

განსაკუთრებით ეხება პლურალისტურ საზოგადოებებს. მოსწავლეებმა უნდა 

ისწავლონ, რომ პროცედურული წესების ფარგლებში, რომელსაც ზურგს უმაგრებს 

ურთიერთპატივისცემის პოლიტიკური კულტურა, დასაშვებია როგორც 

უთანხმოებები, ასევე, კამათი. თუმცა, დისკუსიებისა და მოლაპარაკებების დროს 

ყოველი მხარე მზად უნდა იყოს დათმობაზე წასასვლელად. დემოკრატიული 

მოქალაქეობისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ ფაქტორს წარმოადგენს 

ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული, ცივილიზებული, კონფლიქტების 

არაძალადობრივი გზებით მოგვარების კულტურა. კონფლიქტი მჭიდროდ 

უკავშირდება მრავალფეროვნებისა და პლურალიზმის, მმართველობისა და 

პოლიტიკის, წესებისა და კანონებისა და პასუხისმგებლობის ცნებებს.  

 წესები და კანონი - კანონებში ასახული უნდა იყოს ადამიანის უფლებები და თავისი 

არსით ადამიანის უფლებების დაცვას უნდა უზრუნველყოფდეს. მოსწავლეებს უნდა 



ესმოდეთ და აცნობიერებდნენ თავისუფლების უფლებებსა და ინსტიტუციურ 

ჩარჩოებში მათ დაცვასა და შეზღუდვას შორის არსებულ მიმართებას. ამ ჩარჩოების 

არარსებობის შემთხვევაში, თავისუფლება ანარქიად გადაიქცევა, ხოლო ანარქია, თავის 

მხრივ, ძალადობის გაბატონების საფუძველს წარმოადგენს. მოსწავლეებს ასევე 

შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სკოლაში მოქმედი იმ კანონების რეფორმირებაში, 

რომლებიც არ ეფუძნება დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა ღირებულებებს. 

წესები და კანონები მჭიდროდ უკავშირდება კონფლიქტის, თავისუფლებისა და 

თანასწორობის ცნებებს.  

 მმართველობა და პოლიტიკა - სკოლის დემოკრატიული მმართველობა მოსწავლეებს 

აძლევს შესაძლებლობას, ისწავლონ, თუ როგორ მოახდინონ ზემოქმედება და მიიღონ 

მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, რაც საზოგადოების მოწყობასა 

და მისი მიზნების განსაზღვრას ემსახურება. მმართველობა და პოლიტიკა მჭიდროდ 

უკავშირდება კონფლიქტის, წესებისა და კანონის, პასუხისმგებლობისა და მედიის 

ცნებებს. 

 თანასწორობა და თავისუფლება - სამართლიანობის ორი ძირითადი პრინციპი, 

რომელსაც ადამიანის ღირსება ეყრდნობა, არის თანასწორობა (დისკრიმინაციის 

დაუშვებლობა) და თავისუფლება (რომელიც მიიღწევა მოქალაქეების მიერ სამოქალაქო 

და პოლიტიკური უფლებებით სარგებლობისას). მოსწავლეებს სჭირდებათ ისეთი 

კომპეტენციების განვითარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს აზრის გამოხატვის 

თავისუფლებასა და თანაბარ შესაძლებლობებს შორის წონასწორობის დაცვას. ასეთი 

კომპეტენციები მოიცავს ენობრივ კომპეტენციებს, განსახილველი საკითხის ნათლად 

გაცნობიერების კომპეტენციას და იმ წესების გაცნობიერებას, რომელიც ემსახურება 

თავისუფლებასა და თანასწორობას შორის ბალანსის შენარჩუნებას. მოსწავლეებმა 

უნდა ისწავლონ, თუ როგორ ისარგებლონ მათთვის მინიჭებული თავისუფლებით 

(აზრის,  გამოხატვისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თავისუფლება). მათ ასევე 

უნდა ისწავლონ, თუ როგორ აღკვეთონ და არ დაუშვან დისკრიმინაციის ნებისმიერი 

გამოვლინება. მასწავლებელი უნდა აცნობიერებდეს მოსწავლეების შესაძლებლობებს 

შორის სხვაობებს, რომელიც მომდინარეობს ისეთი ფაქტორებიდან, როგორიცაა 

მშობლების შემოსავალი და მათი განათლების დონე, ან კულტურული და ეთნიკური 

წარმომავლობა. დემოკრატიის მსგავსად, თავისუფლება და თანასწორობა მჭიდროდ 

უკავშირდება ყველა ძირითად ცნებას.  

 მედია - მედიას შეუცვლელი ფუნქცია აკისრია ჩვენ მიერ ადამიანის უფლებებით 

სარგებლობის, ინფორმაციის გაცვლისა და ხელმისაწვდომობის, პოლიტიკურ 

პროცესებში მონაწილეობის, მთავრობის საქმიანობაზე და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესზე კონტროლის უფლებების თვალსაზრისით. მედია ასევე დიდ როლს 

თამაშობს სასკოლო საზოგადოებაშიც. დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის 

უფლებათა შესახებ სწავლებაში მედიასთან მუშაობის კომპეტენცია ძალიან 

მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს, როგორც პროცესებში მონაწილეობის, ასევე, სხვა 

მრავალ სფეროში საჭირო კომპეტენციების განვითარების თვალსაზრისითაც. მედიის 



ცნება მჭიდროდ უკავშირდება მმართველობისა და პოლიტიკის, ინდივიდუალობის, 

თავისუფლებისა და პასუხისმგებლობის ცნებებს. 

 

  

 

1.8. დემოკრატია და განათლება: სკოლაში დემოკრატიული პრაქტიკის ანალიზის 

თეორიული ჩარჩო, ფიუ ჯ., სერა ს., ქანიმას ჯ., ლაზარო ლ., სიმო–ჯი ნ., 20178 

 

მრავალი ავტორი საუბრობს სკოლის როლზე დემოკრატიის ხელშეწყობაში, თუმცა, 

თითქმის არასდროს ახსენებენ იმ წინააღმდეგობას, რომელიც საფუძვლად უდევს განათლების 

სფეროში დემოკრატიის გაგებასა და, მეორე მხრივ, დემოკრატიის შესახებ მიმდინარე 

ფილოსოფიურ, პოლიტოლოგიურ და სოციოლოგიურ დებატებს. აქედან გამომდინარე, ამ 

ტერმინის ჰეგემონიური გაგება, რომელსაც ჩვენი სკოლები იზიარებენ, სიმარტივის 

ტენდენციით ხასიათდება. დემოკრატია განათლებაში უპირობოდ ასოცირდება 

მმართველობასთან, ალტრუიზმთან, თანასწორობასთან, საერთო კეთილდღეობასთან, 

თანამშრომლობასა და მონაწილეობასთან, ნებისმიერი ამ კონცეფციის დემოკრატიასთან 

კავშირის განსაზღვრის რაიმე გამოკვეთილი კრიტერიუმის გარეშე.    

ამგვარი მდგომარეობა ახალი არ არის. ჯერ კიდევ 1852 წელს ოგუსტ ბლანკი აღნიშნავდა 

დემოკრატიის მნიშვნელობის განსაზღვრის აუცილებლობას და აცხადებდა, რომ 

„აღმოვჩნდით ზუსტი მნიშვნელობის არმქონე ბუნდოვანი და ტრივიალური, ელასტიური 

ტერმინის წინაშე“ (Blanqui 2006). 160 წლის შემდეგ განაცხადეს (Brown, 2011), რომ 

ბუნდოვანება კიდევ უფრო გაიზარდა. ისიც ითქვა, რომ დემოკრატიის „მნიშვნელობა“ 

გადაიქცა „მნიშვნელობის არქონის სანიმუშო შემთხვევად“ (Nancy, 2011). კიდევ უფრო 

რადიკალური იყო შემდეგი განცხადება: „მანამ, სანამ სიტყვა „დემოკრატია“ არსებობს 

ერთადერთი რაზეც ვთანხმდებით ის არის, რომ „დემოკრატია“ განსხვავებულსა და 

ურთიერთსაწინააღმდეგოს აღნიშნავს“ (Rancie`re, 2011).   

ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, ვერ უარვყოფთ, რომ დემოკრატია, როგორც 

კონცეფცია დღესაც ინარჩუნებს მიმზიდველობას; საზოგადოების ფართო ფენები იგივდება 

მასთან, პოლიტიკის სფეროში ჩნდება ჯგუფები და მოძრაობები, რომლებიც ერთიანდებიან 

დემოკრატიის აღორძინების, დემოკრატიული რადიკალიზმისა ან უფრო ნამდვილი და 

„ჭეშმარიტი“ დემოკრატიის სახელით. ამიტომ განათლებაში დემოკრატიაზე საუბრისას 

მნიშვნელოვანია, დავაზუსტოთ, რა გვაქვს მხედველობაში და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 

კონცეფცია, რომლის გამოყენებასაც ვაპირებთ, შეესაბამებოდეს მის კონცეპტუალიზაციას სხვა 

სფეროებში. დემოკრატიის კონცეფცია, რომელსაც მხარს ვუჭერთ, აერთიანებს ადამიანისა და 

                                                           
8 Feu J., Serra C., Canimas J., La`zaro L., Simo´-Gi N. (2017). Democracy and Education: A Theoretical Proposal for 

the Analysis of Democratic Practices in Schools. Online Journal Studies in Philosophy and Education. © Springer 

Science+Business Media Dordrecht.  

 



სოციალური უფლებების სამი თაობის პოსტულატებს და შესაბამისობაშია  რესპუბლიკური, 

წარმომადგენლობითი და მონაწილეობითი დემოკრატიის პრინციპებთან (Feu და სხვ., 2017). 

მკვლევართა ნაწილი (Barber 1984, Taylor 1994, Fishkin 1995, 2009, Habermas 1999, Sandel 1998, 

Pettit 1997, Skinner 2004 და სხვ.) ამა თუ იმ ზომით აკრიტიკებს წარმომადგენლობით 

ლიბერალურ დემოკრატიას და მას ელიტარულად, კონკურენტულად და ხისტად მიიჩნევს 

მმართველთა და მართულთა შორის ზღვრის დაწესებისა და მოქალაქეთა არასაკმარისი 

წარმომადგენლობითობის გამო. თანასწორობის იდეას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

განსაკუთრებულობის, ორმხრივობისა და ერთობის პრინციპების მიხედვით (Rosanvallon, 

2013).     

დემოკრატიაზე საუბრისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ მისი ოთხი განზომილება:  

მმართველობა – დემოკრატია, როგორც მმართველობა გულისხმობს იმ სტრუქტურებსა 

და პროცესებს, რომლის საშუალებითაც მიიღება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და 

იმართება საჯარო სფერო, ასევე თანაცხოვრების მეთოდებსა და წესებს. დღეს დემოკრატიის 

გრძნობა ლიბერალურ ტრადიციაშია, რომელიც ადამიანის უფლებათა პირველი თაობისა და 

კანონის უზენაესობის პრინციპითაა განპირობებული. 

კეთილდღეობა – უთანასწორობის შერბილების ან მოსპობის გარეშე პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში თანასწორ მონაწილეობაზე საუბარი მხოლოდ ფანტაზიის სფეროდ რჩება; 

პოლიტიკური ცხოვრება რომ ეგალიტარული იყოს, უნდა დაეფუძნოს ეკონომიკურ, 

მატერიალურ და ჯანდაცვის, ინფორმაციის, განათლებისა და უსაფრთხოების    

უზრუნველყოფას. სწორედ ამას გულისხმობს კეთილდღეობა.   

განსხვავებულობა – ეს არის იმის აღიარება, რომ ყველა ადამიანს თავისებურებათა 

მიუხედევად ერთნაირი უფლებები აქვს. ეს არ არის თავისებურებათა ნიველირება იმისთვის, 

რომ ყველა ერთნაირი გახდეს. ნებისმიერი განსხვავებულობა (ენობრივი, სექსუალური, 

კულტურული და სხვ.) აღიარებული და პატივსაცემი უნდა იყოს იმ პირობით, რომ არ ირღვევა 

სხვისი უფლებები. ამასთან, აუცილებელია უზრუნველვყოთ, რომ განსხვავებულობაზე 

დაფუძნებული გარკვეული დისკურსები არ გახდეს უთანასწორობის პრინციპების 

დამკვიდრების საფუძველი (Taguieff, 1990). საჭიროა განისაზღვროს ის ღირებულებები, 

რომელსაც ხელი უნდა შეეწყოს დემოკრატიაზე ორიენტირებულ საზოგადოებაში.  

ეთოსი – მნიშვნელოვანია განისაზღვროს ჯგუფის, ორგანიზაციის თუ მთლიანად 

საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული კულტურული მახასიათებელი, 

თავისებურებები, ღირსებები.  

ამრიგად, შეგვიძლია განვსაზღვროთ დემოკრატიის ჩვენეული გაგება, რომელიც 

შესაბამისობაშია ზოგიერთ თანამედროვე მიდგომასთან ისეთ დისციპლინებში, როგორიცაა 

პოლიტოლოგია, სოციოლოგია, სამართლის თეორია ან ფილოსოფია; ეს თეორიული ჩარჩო 

საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ სკოლის წინაშე დემოკრატიული განათლების 

პრაქტიკის ხელშეწყობისას არსებული დილემები და ბუნდოვანებები.    

 

მმართველობა სკოლაში 



სკოლის მართვის ანალიზი მოიცავს ყველა იმ ორგანოსა და პროცესის  ანალიზს, 

რომელიც დაკავშირებულია გადაწყვეტილების მიღებასთან, რომელიც, თავის მხრივ, 

გულისხმობს საგანმანათლებლო საზოგადოების სხვადასხვა აგენტებს შორის 

ურთიერთობების შესწავლას, როგორც პიროვნებათაშორისი განზომილების, ასევე საერთო 

ანუ კოლექტიური ინტერესების კუთხით. ამგვარად, სკოლის მართვის ანალიზი მოითხოვს 

ყოველი სკოლის ადმინისტრაციის (ინსტიტუციური ორგანო) მიერ შექმნილი ფუნქციური 

ორგანოებისა და მეტნაკლებად არაფორმალური და სპონტანური პრაქტიკის შესწავლას, 

რომელიც ასე თუ ისე ახდენს გავლენას გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. მმართველობის 

ეს ორგანოები და პროცესები შეიძლება განვასხვავოთ ყოველი აგენტის მონაწილეობის 

ფორმის, მათი წარმომადგენლობისა და მათთვის მიწერილი კომპეტენციების მიხედვით. 

ამრიგად, ძალზე საინტერესოა გაანალიზდეს როგორ წყდება ისეთი არსებითი საკითხები, 

როგორიცაა: მონაწილეობის როგორი ფორმები და/ან წარმომადგენლობა არის 

წახალისებული? რომელი გადაწყვეტილებების გადაჭრა ხდება მხოლოდ ერთი კონკრეტული 

ორგანოს მიერ? რა გავლენას ახდენს მონაწილეობა და გადაწყვეტილების მიღება 

მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის იერარქიაზე?  

სასკოლო საზოგადოებაში მოსწავლეთა ხმის შეფასება რთული ამოცანაა. იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოსწავლეთა ხმა გაიგონ, აუცილებელია ყველა მოსწავლის ფართო 

მონაწილეობა სასკოლო გადაწყვეტილებების ყველა სფეროში (როგორც ორგანიზაციისა და 

კურიკულუმის, ისე საგანმანათლებლო მისიისა და ფილოსოფიის განსაზღვრაში). სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, სკოლაში მოსწავლის ხმა და მოსწავლის მონაწილეობა 

თანამშრომლობის ეთოსის ნაწილი უნდა იყოს, რომელიც სასკოლო საზოგადოების ყველა 

წევრს მოიცავს (Sutherland 2006).  

 

კეთილდღეობა სკოლაში 

სკოლის კონტექსტში კეთილდღეობაზე საუბრისას ვგულისხმობთ ქმედებათა ნაკრებს, 

რომელიც საგანმანათლებლო საზოგადოებას და, განსაკუთრებით მოსწავლეებს, თავს კარგად 

აგრძნობინებს და შეაძლებინებს მათი მთავარი ამოცანის შესრულებას: იყვნენ ჯანსაღად 

მოაზროვნე ავტონომიური, ბედნიერი მოქალაქეები, რომლებსაც შეეძლებათ სხვებთან 

ჯანსაღი ურთიერთობა, და განათლების სისტემის სხვადასხვა საფეხურზე წარმატების 

მიღწევა.  ეს ფართო და მრავალფეროვანი პრინციპია, რომელიც სამი საკითხის ირგვლივ 

კონცენტრირდება: ქმედება, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების (განსაკუთრებით, 

მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და ოჯახების) წევრობას; სტრატეგიები, რომელიც ხელს 

უწყობს ყველას აკადემიურ წარმატებას; და ბოლოს, საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა და 

ადამიანური, ეკონომიკური და პედაგოგიური რესურსები.   

ზოგიერთი ავტორი (Guarro 2005) ერთმანეთს უკავშირებს დემოკრატიას, 

თანასწორობასა და აკადემიურ წარმატებას. მათი აზრით, დემოკრატიული სკოლა 

სამართლიანი სკოლაა, რომელიც ერთგულია მოქალაქეთა აღზრდისთვის საკუთარი 

კულტურის დემოკრატიული მოწყობის, ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის გარეშე ყველა 

მოსწავლის ინტეგრაციისა და უზრუნველყოფს ისეთ განათლებას, რომელიც მათ საშუალებას 



აძლევს საზოგადოებაში ჰარმონიულად იცხოვრონ და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ. ზოგი 

ავტორი (Levinson 2012, Reay 2011) იცავს ინკლუზიურ განათლებას და მაქსიმალურ 

თანასწორობას. ისინი საერთო სკოლის მომხრეები არიან, რომელიც ხელს უწყობს ყველა 

მოსწავლის ერთგვაროვან შესაძლებლობებს, რაც არსებითია ჩვენს სამყაროში 

ნავიგაციისათვის, მისი გაგებისთვის და გააზრებული ცხოვრებისთვის.    

განსხვავებულობა სკოლაში 

განათლების სფეროში განსხვავებულობა ჩანს პრაქტიკაში, დისკურსში, ინიციატივებში, 

პოლიტიკასა და პროექტებში, რომელიც იმისთვის იქმნება, რომ ვაღიაროთ (პატივი ვცეთ, 

მივესალმოთ) და პოზიტიურად შევაფასოთ „სხვა“ (სხვა, რომელიც უმცირესობაა, 

არატრადიციულია, არაჰეგემონურია და ა.შ.). ამ თვალსაზრისით, დემოკრატიული პრაქტიკა 

მოიცავს არა მხოლოდ იმას, რომ „ავიტანოთ სხვა“, არამედ მას ნორმალურად მოვეპყრათ. ეს 

პრაქტიკა მოიცავს სხვების მრავალმხრივ გაგებას და მათი შეხედულებათა სისტემის, მათი 

კულტურისა და სიმბოლოთა სამყაროს გათვალისწინებას.   

ინიციატივათა უმრავლესობა, რომელიც ე.წ. ინტერკულტურული განათლების (ან 

ბრიტანული ტრადიციის მიხედვით, კრიტიკული მულტიკულტურალიზმის) შესაბამისად 

განხორციელდა, ასევე ინკლუზიური პერსპექტივიდან განსხვავებულის მიღებისა და 

აღიარების პრაქტიკა, შესაძლოა აღვწეროთ, როგორც ინიციატივები, რომლებიც მიმართულია 

ფუნდამენტალურად მიჩნეული დემოკრატიული ასპექტის – განსხვავებულობისადმი.         

 

ეთოსი სკოლაში 

დემოკრატიის მეოთხე განზომილება ეხება იმ თავისებურებებს, დამოკიდებულებებსა 

და კომპეტენციებს, რომელიც დემოკრატიულ პროცესებში სრულყოფილი და 

პასუხისმგებლობიანი მონაწილეობის საშუალებას გვაძლევს. ღირებულებები ის სფეროა, 

რომელსაც განსაკუთრებით მჭიდრო კავშირი აქვს განათლებასთან. მრავალი ავტორი 

მიიჩნევს, რომ დემოკრატიული განათლება ღირებულებითი განათლებაა და მას ეთიკის 

ელემენტად თვლის. ავტორთა არსებითად განსხვავებული შეხედულებები მხოლოდ ამ 

ღირებულებებისა და დამოკიდებულებების გადაცემის გზებს ეხება. მაგალითად, ბარბოზა 

(Barbosa 2000) განსაზღვრავს სამ საბაზისო მოდელს:  

 ცოდნისა და ღირებულებების გადაცემის მოდელი, რომლის მიხედვითაც შინაარსი 

გადაეცემა ერთ ან რამდენიმე საგანში ინტეგრირებული ექსპლიციტური კურიკულუმით; 

 დემოკრატიული ჩვევების წვრთნის მოდელი, რომელიც ისწრაფვის დემოკრატიული 

რუტინა და დამოკიდებულებები გამოცდილებითა და დემოკრატიული პრაქტიკის 

სკოლაში დანერგვით განავითაროს;  

 სოციო–პოლიტიკურ რეალობასთან პირდაპირი კონფრონტაციის მოდელი, რომლის 

მიზანია დემოკრატიული ღირებულებებისა და დამოკიდებულებების განვითარება 

მოსწავლეთა მიერ რეალური სოციალური პრობლემების გამოვლენითა და მათ 

მოგვარებაში ჩართულობით.  

დემოკრატიის გაგებასთან დაკავშირებით უნდა ვახსენოთ მოქალაქეობის გაგებაც. 

ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ერთმანეთს დავუპირისპიროთ კონცეფციები: მოქალაქეობა, 



როგორც მიღწევა და მოქალაქეობა, როგორც პრაქტიკა (Lawy და Biesta 2006, 2009). პირველ 

შემთხვევაში, სკოლაში ის უნარები და შესაძლებლობები ვითარდება, რომლებიც მოსწავლეს 

სკოლის დამთავრების შემდეგ სჭირდება, რომ მომავალი მოქალაქე გახდეს, ხოლო მეორე 

შემთხვევაში, კონცეფცია მოსწავლეს განიხილავს, როგორც მოქალაქეს, რომელიც ჩართულია 

არსებულ სოციო–პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ წესრიგში. ამრიგად, პირობები, 

რომელშიც მოსწავლე სკოლის, როგორც ინსტიტუციის გამოცდილებას იღებს და იქ 

ჩამოყალიბებული ინტერპერსონალური ურთიერთობები აყალიბებს მის აზროვნებას და 

ცხოვრების სტილს. „მოქალაქეობა არ არის მხოლოდ ზრდასრულის გამოცდილება, ის 

განიცდება და ყალიბდება, როგორც ყველა ასაკობრივი ჯგუფის სოციალური 

ურთიერთობების ფართო ცვლილება. ის რეფლექსიურია, რადგან საკუთარ თავს კვებავს და 

შეფარდებითია, რადგან განსხვავებული ფაქტორების გავლენას განიცდის, რომელთა შორისაა 

სოციალური და სტრუქტურული პირობები. შესაბამისად, არ შეიძლება მისი უბრალოდ 

სწავლა სკოლაში ან ნებისმიერ სხვა ინსტიტუციაში, თუმცა, საერთოა ყველა სიტუაციისათვის 

(Lawy და Biesta 2006). 

დემოკრატიის კონცეფციის განსხვავებული განზომილებების საგანმანათლებლო 

სფეროში გადატანის შესაძლებლობა, საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ფართო (და 

იმავდროულად თანმიმდევრული) და ამბიციური კრიტერიუმები, რომლის საშუალებითაც 

შევძლებთ სკოლების ე.წ. „დემოკრატიულობის ხარისხის“ ანალიზს. ამრიგად, იოლად 

გავიგებთ, რა გვაქვს მხედველობაში, როცა ვსაუბრობთ დემოკრატიაზე განათლებაში ან რა 

ასპექტებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რა ასპექტებზე შეგვიძლია ზემოქმედება სკოლის 

დემოკრატიულობის ხარისხის ხელშეწყობის მიზნით.  
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ოფიციალური კურიკულუმის მიხედვით შვედეთის სკოლაში უნდა 

ხორციელდებოდეს დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის განათლება, ასევე სკოლა უნდა იყოს 

დემოკრატიული არენა, სადაც ყოველდღიურ სასკოლო ცხოვრებაში მოსწავლეებს შეეძლებათ 

დემოკრატიის პრაქტიკაში მონაწილეობა (Utbildningsdepartementet, 1998). ეს განცხადება 

ეფუძნება შვედეთის განათლების კანონს, სადაც ხაზგასმულია, რომ სკოლის თანამშრომლები 

ვალდებულები არიან ხელი შეუწყონ სკოლაში დემოკრატიულ პრაქტიკას (Skollagen, 1985, 

თავი 1, 2§). ამას გარდა, განათლების ეროვნული სააგენტოს დოკუმენტები პროპაგანდას უწევს 

„საგანმანათლებლო საუბრების“ გამოყენებას, რომელიც ეყრდნობა დემოკრატიის ე.წ. 

განხილვის მოდელს, როგორც ღირებულებითი განათლების მნიშვნელოვან ასპექტს (Englund, 

2000; Skolverket, 2006). მოდელის ძირითადი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ მოსწავლეებსა და 

                                                           
9 Thornberg R., Elvstrand H. (2012). Children's experiences of democracy, participation, and trust in 

school, International Journal of Educational Research, (53), 44-54. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2011.12.010 
 



სასკოლო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს ამა თუ იმ საკითხზე საკუთარი 

თვალთახედვა უმუშავდებათ მოსმენის, ფიქრის, არგუმენტების მოძიების და შეფასების 

საფუძველზე, პოულობენ იმ ღირებულებებსა და ნორმებს, რომელიც საერთო იქნება 

ყველასათვის (Englund, 2006). შვედეთის საგანმანათლებლო პოლიტიკა სასკოლო 

დემოკრატიისადმი და მოსწავლეთა მონაწილეობისადმი ასახავს ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საერთაშორისო მოძრაობას და გაერთიანებული ერების ბავშვის უფლებათა კონვენციას (1989), 

სადაც მე–12–13 მუხლებში განმტკიცებულია ბავშვის თვითგამოხატვის უფლება იმ 

საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც მას ეხება და ნებისმიერი სახის ინფორმაციისა და 

იდეების მოძიების, მიღებისა და გავრცელების უფლება. მკვლევართა მიზანი იყო მოსწავლეთა 

შეხედულებებისა და გამოცდილების შესწავლა დემოკრატიისა და სკოლის ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში მონაწილეობის შესახებ, მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ყოველდღიური 

სასკოლო ურთიერთობების მოდელების კვლევა და ანალიზი. სწავლება და მართვა 

მასწავლებლის საკლასო საქმიანობის ორი მთავარი მიმართულებაა და მოსწავლეთა 

მონაწილეობა ორივე მიმართულებაში ძალზე მნიშვნელოვანია.  

სასკოლო დემოკრატია და დემოკრატიული განათლება სწავლებაში პროგრესული 

მოძრაობის არსებითი კომპონენტებია, რომლის ფესვები ადრეულ პრაგმატიზმში უნდა 

ვეძებოთ (Dewey, 1916). ამ თეორიული პერსპექტივის მიხედვით, სასკოლო დემოკრატია არ 

შემოიფარგლება ისეთი ფორმალური პროცედურებით, როგორიცაა კლასის საბჭოები ან სხვა 

სასკოლო დემოკრატიული შეკრებები, ის სასკოლო საზოგადოების ცხოვრების წესი და 

ურთიერთობების ფორმაა. მეტიც, მთავარი იდეა იმაშია, რომ დემოკრატია უკეთ ისწავლება 

მისი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოცდით, სკოლასა და საკლასო ოთახში ურთიერთობებით 

(Dewey, 1916; Gutmann, 1987). 

ბავშვობის შესახებ ახალი სოციოლოგიური შეხედულების შესაბამისად, ერთის მხრივ, 

სისტემა ზღუდავს ბავშვებს, მაგრამ იმავდროულად ბავშვები აქტიურად ზემოქმედებენ 

სისტემაზე. ისინი უბრალოდ კი არ სწავლობენ სოციალურ სამყაროს, არამედ ცდილობენ 

გაიაზრონ საკუთარი კულტურა და მონაწილეობა მიიღონ მასში (Corsaro, 2005; Prout & James, 

1997). „ბავშვები ქმნიან და მონაწილეობენ თანატოლთა უნიკალურ კულტურაში, 

შემოქმედებითად იღებენ და უსადაგებენ ზრდასრულთა სამყაროდან მიღებულ ინფორმაციას 

საკუთარი პრობლემების გადაჭრას“ (Corsaro, 2005). განვითარების სფეროების თეორიის 

მიხედვით (Nucci, 2001; Smetana, 2006; Turiel, 1983, 2006), კოგნიტური სტრუქტურები 

ვითარდება და ყალიბდება ფუნდამენტური კატეგორიების, ე.წ. დომენების, საზღვრებში 

ბავშვებისა და სოციალური გარემოს ურთიერთქმედების შედეგად. თეორიის მიხედვით 

ბავშვები საკუთარ სოციალურ ცოდნას აგებენ სამ განსხვავებულ სფეროში: (1) ზნეობრივი 

სფერო, (2) საზოგადო სფერო და (3) პერსონალური სფერო.  ზნეობრივი სფერო გულისხმობს 

ადამიანის კეთილდღეობას, სამართლიანობასა და უფლებებს. სოციალური გულისხმობს 

უფრო თვითნებურ ნორმებს, როგორიცაა ეტიკეტი და მანერები, რომელიც აწესრიგებს 

ინდივიდების ურთიერთქმედებას სოციალურ სისტემებში. სოციალური შეთანხმებები 

ეფუძნება ავტორიტეტს, ტრადიციებსა და ჩვეულებებს და არა ისეთ მორალურ 

შეხედულებებს, როგორიცაა სოციალური სამართლიანობა და მავნე შედეგების თავიდან 



აცილება. პერსონალური სფერო მიანიშნებს „ქმედებათა იმ ნაკრებზე, რომელსაც ინდივიდი, 

პირველ რიგში, მიაწერს საკუთარ თავს და, შესაბამისად, რომელიც გამართლებული 

სოციალური რეგულაციის ფარგლებს მიღმაა“ (Nucci, 2001, Helwig, 2006). ეს ქმედებები 

განიხილება არა „სწორი“ და „არასწორის“ კატეგორიების, არამედ იმის მიხედვით, თუ რას 

ანიჭებს ინდივიდი უპირატესობას და როგორ არჩევანს აკეთებს. დასავლურ კულტურაში 

ამგვარ ქმედებათა მაგალითებია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, მეგობრების, 

პარტნიორებისა და გასართობი აქტივობების თავისუფალ არჩევანზე ფოკუსირებული 

ქმედებები. კვლევები ადასტურებს, რომ მორალური, საზოგადო და პერსონალური საკითხები 

ადრეულ ასაკში ვლინდება, როგორც განსხვავებული კონცეპტუალური ჩარჩოები (ე.წ. 

დომენები) სხვადასხვა კულტურებში (Nucci, 2001; Turiel, 2006). შედეგად, ბავშვებში ადრეული 

ასაკიდანვე შეინიშნება ტენდენცია კრიტიკულად განსაჯოს საკუთარ გარემოში (მაგ., ოჯახსა 

ან სკოლაში) ზოგიერთი სოციალური შეთანხმება (სოციალური ნორმებისა და წესების 

ფორმით არსებული), როგორც ზნეობრივად მცდარი (მაგ., უსამართლო) ან 

დაპირისპირებული იმასთან, რაც მათი აზრით, მათივე გადასაწყვეტია (მაგ., პერსონალური 

სფერო). 

ამრიგად, განვითარების სფეროების თეორიის მიხედვით, ბავშვები (ისევე, როგორც 

ზრდასრულები) საკუთარი გამოცდილების ინტერპრეტაციასა და მასზე რეფლექსიას ახდენენ; 

ზოგიერთ სოციალურ ნორმას იღებენ, ზოგს კი ეჭვქვეშ აყენებენ ან უარყოფენ (Neff & Helwig, 

2002; Wainryb, 2006). „სოციალურ სამყაროში ინდივიდის აქტიური პოზიცია გულისხმობს 

კულტურის გაზიარებულ და არაგაზიარებულ ასპექტებს, როგორც ინდივიდის ფარგლებში, 

ისე საზოგადოების წევრებს შორის“ (Neff & Helwig, 2002). ბავშვების დამოკიდებულებები 

სოციალურ გამოცდილების მნიშვნელობასთან და ამ გამოცდილების მარეგულირებელ 

ღირებულებებთან და ნორმებთან განსხვავებულია. მათ შესაძლოა კრიტიკული 

დამოკიდებულებაც კი განუვითარდეთ სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტის მიმართ, 

შესაძლოა დაუპირისპირდნენ მას ან მისი შეცვლაც კი სცადონ (Wainryb, 2006).  

ამავდროულად, ბავშვებისაგან მოელიან მშობლებისა და მასწავლებლებისადმი მეტ–

ნაკლები ხარისხის მორჩილებასა და ერთგულებას. ისინი დამოკიდებულნი არიან მშობლებზე 

და ემორჩილებიან ზრდასრულთა კონტროლს (Alderson, 1999). ირლანდიაში დაწყებით 

საფეხურზე ჩატარებული ეთნოგრაფიული კვლევის მონაცემებით მოსწავლეებს არ შეუძლიათ 

ხმის ამოღება ან სხვაგვარი მონაწილეობა საკუთარი სასკოლო ცხოვრების წესებსა და სხვა 

ასპექტებთან დაკავშირებით (Devine, 2000, 2002). დიდ ბრიტანეთში (Davies, 2000; Thomas & 

O’Kane, 1999), კანადასა (Raby, 2005, 2008; Raby & Domitrek, 2007) და სკანდინავიაში (Aspán, 2009; 

Fjeldstad & Mikkelsen, 2003; Johansson & Johansson, 2003) ჩატარებულმა კვლევებმაც მსგავსი 

შედეგები აჩვენა – მოსწავლეებში გავრცელებულია შეხედულება, რომ გადაწყვეტილებები და 

წესები მასწავლებლების ან სკოლის ადმინისტრატორების მიერ მიიღება და დგინდება და 

მოსწავლეებს არ აქვთ ხმის უფლება. დემოკრატიისა და სკოლაში მოსწავლეთა მონაწილეობის 

ემპირიული კვლევა შვედეთში იშვიათია, თუმცა, არსებული მონაცემები ადასტურებს, რომ 

შვედ მოსწავლეთა შესაძლებლობა სკოლაში გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება და 

მონაწილეობა მიიღონ, როგორც დემოკრატიულმა აგენტებმა მკაცრად შეზღუდულია (Aspán, 



2009; Dovemark, 2004; Ekholm & Lindvall, 1991; Forsberg, 2000; Selberg, 1999). მაგალითად, კვლევის 

შედეგად აღმოჩნდა, რომ მასწავლებლები ბავშვებისთვის მიმართულების მიცემასა და მათ 

მორალურ და სოციალურ აღზრდაზე ზრუნავდნენ და არ ქმნიდნენ ისეთ სასწავლო გარემოს, 

რომელიც ხელს შეუწყობდა მათ კრიტიკულ აზროვნებას, ან ურთიერთობას, რომელშიც 

მოსწავლეები თავიანთი პერსპექტივებითა და ინტერესებით ჩაერთვებოდნენ (Aspán, 2009).  

ამრიგად, სკოლის სტრუქტურასა და მისი დისციპლინის პრაქტიკაში არსებობს 

კონფლიქტი ავტორიტარულ/ტრადიციულ და დემოკრატიულ/პროგრესულ იდეალებს 

შორის. საკლასო ოთახში დისციპლინა არის „სკოლის ტექნოლოგია, რომლის საშუალებით 

ხდება სოციალური აღზრდა და მოსწავლეთა პოპულაციის რეგულირება“ (Millei & Raby, 2010) 

და სწორედ ამიტომ ის ძალაუფლებითაა გამსჭვალული. როგორც ბერნშტეინი აღნიშნავს, ეს 

მარეგულირებელი დისკურსი მორალური დისკურსია, რადგან ის ქმნის კრიტერიუმებს 

ხასიათისთვის, ქცევისთვის, მანერებისთვის და ა.შ. (Bernstein, 2000). ყოველდღიურ სასკოლო 

ცხოვრებაში წესები, რეგულაციები, პროცესები და ღირებულებათა კონფლიქტები 

შესაძლებელია გავიგოთ და შევისწავლოთ ფარული კურიკულუმის თვალსაზრისით (Jackson, 

1968). ფარული კურიკულუმი შესაძლოა განვსაზღვროთ როგორც „ყველაფერი რასაც 

მოსწავლეები სწავლობენ ოფიციალური კურიკულუმის მიღმა“ (Meighan და Siraj-Blatchford, 

1997), ეს არის „ცოდნასთან, ღირებულებებთან, ქცევის ნორმებთან და დამოკიდებულებებთან 

დაკავშირებული იმპლიციტური შეტყობინებების ნაკრები, რომელსაც მოსწავლეები 

აწყდებიან საგანმანათლებლო პროცესში“ (Skelton, 1997), და მას მუდამ ახლავს ნორმატიული 

და ზნეობრივი კომპონენტი (Portelli, 1993). ფარული კურიკულუმის ფუნქცია სოციალური 

კონტროლია და განისაზღვრება სხვადასხვაგვარად, როგორც პოლიტიკური სოციალიზაცია, 

ღირებულებათა გადაცემა, კლასის სტრუქტურის შენარჩუნება, მორჩილების სწავლება, 

დომინანტური ნორმატიული დისკურსის შენარჩუნება და ა.შ. (Vallance, 1983). 

როგორც კვლევამ ცხადყო, სასკოლო საზოგადოებაში ურთიერთობის ხანგრძლივი 

მეთოდი, როდესაც მასწავლებელს ძალაუფლება აქვს, ხოლო მოსწავლე უნდა დაემორჩილოს, 

საკმაოდ სიცოცხლისუნარიანი სტრუქტურაა. ავტორიტეტისადმი მორჩილება და არა 

დემოკრატიული მონაწილეობა კვლავაც არის ფარული კურიკულუმის განუყოფელი ნაწილი. 

სკოლის წესების, რუტინისა და სუბორდინაციის გაცნობა, „სწავლების“ ნაწილია, სადაც 

ავტორიტეტისადმი, წესებისადმი, დროის გრაფიკისადმი, რუტინისადმი და ა.შ. მორჩილება, 

აუცილებელია მოსწავლის სასკოლო, ხოლო მოგვიანებით შრომითი ცხოვრებაში 

ჩართვისთვის. ავტორიტეტისადმი მორჩილების ნორმა სოციალური ცხოვრების სტრუქტურის 

საბაზისო ელემენტია. სახლშიც და სკოლაშიც ბავშვებისაგან ელოდებიან, რომ დაემორჩილონ 

ავტორიტეტულ ზრდასრულს. ადამიანებში ეს დასწავლილი ნორმა პრობლემატურია, რადგან 

შედეგად შესაძლოა ბრმა მორჩილება მოჰყვეს და გადასწონოს სხვა ნორმები და 

ღირებულებები, მეტიც, შესაძლოა ადამიანებმა ერთმანეთის ტკივილიც კი მიაყენონ 

იერარქიულ სიტუაციაში ავტორიტეტის გავლენით (Milgram, 1974). ამ შემთხვევაში ზნეობა კი 

არ ქრება, არამედ რადიკალურად განსხვავებულ ფოკუსზე გადაერთვება: ადამიანი გრძნობს 

პასუხისმგებლობას ავტორიტეტის წინაშე, თუმცა არანაირ პასუხისმგებლობას არ გრძნობს იმ 

ქმედებების მიმართ, რომლის შესრულებაც ავტორიტეტმა დაავალა. კვლევამ დაადასტურა, 



რომ მასწავლებლისადმი მოსწავლეთა დაქვემდებარებული მდგომარეობა ეწინააღმდეგება 

დემოკრატიას სკოლაში და, შესაბამისად, მოსწავლეთა მონაწილეობის პოლიტიკურ 

განზრახვას და დემოკრატიულ განათლებასაც (Dewey, 1916; Englund, 2000, 2006; Gutmann, 1987). 

კვლევაში წარმოდგენილია დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა დემოკრატიული 

გამოცდილება, მონაწილეობა და ნდობა სასკოლო გარემოში. მათ დაქვემდებარებულის 

პოზიცია აქვთ, მათი ხმა ხშირად ან ჩახშობილია, ან მისი მნიშვნელობა მინიმალურია. კვლევის 

შედეგები გვახსენებს რამდენად დაშორებულია პოლიტიკური განზრახვა (Skollagen, 1985; 

Utbildningsdepartementet, 1998) და სასკოლო გამოცდილება, რაც ნათლად ჩანს მოსწავლეთა 

შეხედულებებში ყოველდღიური სასკოლო ცხოვრების გამოცდილებაში დემოკრატიის, 

გავლენისა და ძალაუფლების როლის შესწავლით. ემპირიული შედეგები აღწერს 

ყოველდღიურ სასკოლო ცხოვრებაში ფარულ კურიკულუმს, რომელიც ეწინააღმდეგება 

დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის განათლების ფორმალურ განზრახვას. სასკოლო 

განათლების ერთ–ერთ პრიორიტეტულ მიზნად უნდა იქცეს მოსწავლეებისთვის ხმის 

უფლების მინიჭება და სკოლის დემოკრატიულ პროცედურებში ჩართვა. დაწყებით 

საფეხურზე სასკოლო არჩევნებში მონაწილეობა პოზიტიური გამოცდილებაა, რადგან ის 

უკავშირდება განცდას ხმა მისცეს როგორც ზრდასრულმა, ასევე პოლიტიკურ ცოდნასა და 

მონაწილეობას და მშვიდობიან აქტივიზმს (Saha და Print, 2010). ღია საკლასო გარემო ის 

გარემოა, რომელშიც მოსწავლეებს თავისუფლად შეუძლიათ არ დაეთანხმონ მასწავლებელს 

პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე, სადაც მასწავლებელი პატივს სცემს მოსწავლეთა 

მოსაზრებებს და წაახალისებს მათ თვითგამოხატვას, პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე 

მსჯელობას. მოსწავლეთა მიერ საკლასო გარემოს ღიაობის ხარისხის განცდა პოზიტიურ 

კორელაციაშია მათივე სამოქალაქო ცოდნასთან და ხელისუფლებისადმი ნდობასთან, ასევე 

მათ პოლიტიკურ ინტერესთან, რაც თავის მხრივ უკავშირდება მოსწავლეთა დემოკრატიულ 

ღირებულებებს და სოციალურ ჩართულობას. კვლევის საფუძველზე ყოველდღიურ სასკოლო 

ცხოვრებაში გამოვლენილია ის წინააღმდეგობები, რომელთა გადაჭრა აუცილებელია ღია 

სასკოლო და საკლასო გარემოს შესაქმნელად, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ჩართვას 

დემოკრატიულ გამოცდილებაში და მოამზადებს სკოლის ფარგლებს მიღმა დემოკრატიაში 

აქტიური მონაწილეობისთვის. სანამ წინააღმდეგობები და შეზღუდვები იმპლიციტურად 

მოქმედებს, როგორც სკოლის ფარული კურიკულუმის შემადგენელი ნაწილი, მოსწავლეთა 

მონაწილეობა ვერ იქნება წარმატებული როგორი სრულყოფილიც არ უნდა იყოს განათლების 

ეროვნული კანონი და სასკოლო დემოკრატიის პოლიტიკა.  

კვლევას აქვს პრაქტიკული გამოყენებაც: (1) ის ადასტურებს, რომ მასწავლებელმა უნდა 

აიმაღლოს ცოდნა თითქოსდა თავისთავად ნაგულისხმევი ძალაუფლებისა და ყოველდღიურ 

სასკოლო კულტურაში ურთიერთობის მოდელის, სასკოლო ცხოვრების, საკლასო საბჭოს 

შესახებ, რადგან ამის გარეშე ფუჭი იქნება სასკოლო დემოკრატიისთვის სივრცის შექმნის 

ნებისმიერი ძალისხმევა. (2) ადგილობრივმა პოლიტიკოსებმა და სკოლის 

ადმინისტრატორებმა ხელი უნდა შეუწყონ დემოკრატიას სკოლაში იმით, რომ ეროვნული 

პოლიტიკური გადაწყვეტილებები სკოლაში დემოკრატიის შესახებ საქმედ აქციონ სკოლის 



მართვის მუნიციპალურ და ორგანიზაციულ დონეებზე. (3) მიუხედავად იმისა, რომ 

მასწავლებლის მომზადების პროგრამებში გათვალისწინებულია ბავშვთა უფლებების, 

სკოლის კანონმდებლობისა და პოლიტიკის დოკუმენტების სწავლება (სადაც ხაზგასმულის 

სასკოლო დემოკრატიის მიზანი და მოსწავლეთა მონაწილეობა), სამწუხაროდ, არ ასწავლიან 

როგორი უნდა იყოს მონაწილეობითი დემოკრატიის პრაქტიკა, როგორ უნდა მართონ 

დემოკრატია სკოლაში და როგორ გაუმკლავდნენ სკოლის კულტურაში არსებულ 

წინააღმდეგობებს. შესაბამისად, მომავალმა მასწავლებლებმა არაფერი იციან მონაწილეობითი 

დემოკრატიის შესახებ, არ აქვთ შესაბამისი დამოკიდებულება თავისთავად არსებული 

ნორმებისა და ძალაუფლების შესახებ, რაც მათ ხელს უშლის სასკოლო დემოკრატიის 

დანერგვაში. ეს საკითხები გათვალისწინებული უნდა იყოს მასწავლებლის მომზადების 

კურიკულუმსა და სასკოლო პრაქტიკაში. სასარგებლო იქნება წარმატებული სასკოლო 

დემოკრატიის გაცნობაც და მისი ადაპტირება ადგილობრივი თავისებურებების 

გათვალისწინებით.   
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1.10. ინკლუზიური დემოკრატიული საკლასო ოთახის შექმნა თანამშრომლობითი 

სწავლის საშუალებით, ფერგუსონ–პატრიკი კ., 201210 

 

სტატიის შესავალ ნაწილში ავტორს მიმოხილული აქვს თანამშრომლობითი სწავლის  

(თს) ღირსება და აღნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით ჩატარებული კვლევები ადასტურებს მის 

ეფექტიანობას, როგორც ყველა მოსწავლის მიერ სწავლის მაქსიმალური შედეგების მიღების 

თვალსაზრისით (Gillies, 2003; Johnson & Johnson, 1994; Johnson, Johnson, & Smith, 2000; Slavin, 

1995, 1996), ასევე სოციალური უნარების განვითარების მიმართულებით (Johnson, Johnson, & 

Holubec, 1990; Slavin, 1995, 1996; Stevens & Slavin, 1995).  

ამასთან, თანამშრომლობითი სწავლა მოსწავლეებს ეხმარება სოციალური 

პრობლემების თავიდან აცილებაში (Johnson, Johnson, & Stanne, 2000), ძალადობის შემცირებაში 

(Cowie & Berdondini, 2001) და კონფლიქტის მართვაში (Stevahn, Johnson, Johnson, Green, & 

Laginski, 1997). ისინი  ივითარებენ მაღალ სააზროვნო უნარებს (King, Stafferi, & Adelgais, 1998), 

სვამენ კითხვებს, რომლითაც ერთმანეთს განსხვავებული პერსპექტივის აღმოჩენაში 

ეხმარებიან (Palinscar & Herrenkohl, 2002).  

                                                           
10 Ferguson-Patric K. (2012). Developing an inclusive democratic classroom “in action” through 

cooperative learning, Joint AARE APERA International Conference, Sydney 2012 

 



ავტორი ცხრილის სახით გვთავაზობს თანამშრომლობითი სწავლის  საკვანძო 

ელემენტებს (Johnson & Johnson, 1994), რომელსაც მოგვიანებით იყენებს დემოკრატიული 

საკლასო ოთახის სხვადასხვა ასპექტებთან დასაკავშირებლად.  

 

თს–ს საკვანძო ელემენტები (Johnson & 

Johnson, 1994) 

განმარტება 

პირისპირ ურთიერთობა მოსწავლეები, როგორც ჯგუფი ერთად 

მუშაობენ, საუბრობენ და უზიარებენ 

იდეებს 

საერთო მიზანი ჯგუფის ყოველი წევრი ისწრაფვის საერთო 

მიზნის და შედეგის მისაღწევად 

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ყოველი მოსწავლე პასუხისმგებელია თავის 

წილ სასწავლო მასალაზე/დავალებაზე; ან 

მის დასრულებასა და სხვებისთვის 

გაზიარებაზე; ან სპეციფიკური როლის 

შესრულებაზე დავალების ფარგლებში  

დადებითი ურთიერთდამოკიდებულება მასწავლებელი ადგენს თს–ს სამიზნე 

სტრუქტურებს, რომ უზრუნველყოს 

ჯგუფის წარმატება ინდივიდუალური 

მიზნების თანხვედრის საფუძველზე 

მოსწავლეებს უმუშავდებათ გუნდურობის 

განცდა 

სოციალური უნარები ინტერპერსონალური უნარების 

განვითარება და რეფლექსია 

კრიტიკული აზროვნება მოსწავლეები ფიქრობენ და აანალიზებენ 

ჯგუფის ფუნქციონირებასა და მუშაობის 

შედეგებს 

 

ქვეთავში „თანამშრომლობითი სწავლება და მასწავლებლის პროფესიონალიზმი“ 

ავტორი ხაზს უსვამს მასწავლებლის მომზადების პროგრამებში თანამშრომლობითი სწავლის  

ინტეგრაციის აუცილებლობას მასწავლებლის რეპერტუარის გამდიდრებისა და პროფესიული 

განვითარების თვალსაზრისით. უდავო ჭეშმარიტებაა, რომ სწავლების ხარისხს გადამწყვეტი 

გავლენა აქვს და პროფესიონალი მასწავლებელი მოსწავლის წარმატების უდიდესი ფაქტორია 

(Cochran-Smith, 2003; Ingvarson, 2002; Rowe, 2003). ამრიგად, სწავლების უნარების სრულყოფაზე 

ზრუნვა მასწავლებლის მომზადების პროგრამებში პირდაპირ კავშირშია მოსწავლის 

აკადემიურ წარმატებასთან (Zbar, 2003). 

მასწავლებლის გავლენა მოსწავლის აკადემიურ წინსვლაზე კიდევ უფრო ქმედითია, 

თუკი ის ზრუნავს მტკიცე ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე. ზრუნვა, ნდობა და პატივისცემა 



აუცილებელია მოსწავლეებისა და მოსწავლე–მასწავლებლის ურთიერთობებში (Hattie, 2003; 

Rowe, 2003) და ამის მიღწევას ხელს უწყობს თანამშრომლობითი სწავლა. თანამშრომლობითი 

სწავლის  პროცესში, როცა ჯგუფის საერთო მიზნის მიღწევას ცდილობენ, მოსწავლეებმა უნდა 

გამოავლინონ სხვებისადმი, მათი მოსაზრებებისადმი პატივისცემა. ზემოხსენებულ 

ელემენტებს შეუძლიათ დადებით კულტურა ჩამოაყალიბონ კლასში და ასევე დადებითად 

იმოქმედონ მოსწავლის წარმატებაზე.    

სტატიის მომდევნო ნაწილში ავტორი გვთავაზობს დემოკრატიული საკლასო ოთახის 

ინდიკატორებს. ესენია: (1) დემოკრატიული სასკოლო კულტურა; (2) შემსწავლელთა 

საზოგადოება; (3) ინკლუზიური პრაქტიკა; (4) სოციალური სწავლა.  

(1) დემოკრატიულ საკლასო ოთახში ინტერაქცია მოიცავს „მოსწავლეთა აქტიურ 

მონაწილეობას საკუთარი სწავლის პროცესში, თანამშრომლობას, პატივისცემას, 

თანასწორობის აღიარებას“ (Fearnley-Sander, Moss & Harbon 2001). ამასთან დემოკრატიული 

სასკოლო კულტურის პირობებში, როცა უბრალოდ კი არ ვასწავლით სამოქალაქო 

განათლებასა და მოქალაქეობას, არამედ შესაბამის გარემოს ვთავაზობთ, იზრდება 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების შესაძლებლობა (Fearnley-Sander, Moss, & 

Harbon, 2001). დემოკრატიის კონცეფციის დიუისეული (Dewey, 1937) განმარტება ასეთია – „ეს 

(დემოკრატია) არის ცხოვრების წესი“. მისივე მტკიცებით პიროვნული თავისებურებების 

განვითარება ხდება ინტერპერსონალური ურთიერთობების საშუალებით, რაც თავის მხრივ, 

გავლენას ახდენს ინდივიდის ქცევაზე. ის მასწავლებელს ცვლილების აგენტად მიიჩნევდა, 

რომელსაც შეეძლო დემოკრატიულ ღირებულებებზე აგებული საზოგადოების სრულყოფა. 

ამრიგად, საკლასო ოთახი შეგვიძლია ჩვენი ფართო საზოგადოების მიკრომოდელად 

განვიხილოთ (Schul, 2011). დემოკრატიული მიდგომა არსებითია დემოკრატიული საკლასო 

კულტურის შესაქმნელად, რადგან ის ზემოქმედებს საკლასო ოთახში ყოველდღიურობაზე, 

ურთიერთობებზე, დემოკრატიის შესახებ სწავლებასა და დემოკრატიული ღირებულებების 

განვითარებაზე (Vinterek, 2010). 

(2) დემოკრატიულ საკლასო ოთახში მოსწავლეები ზრუნავენ ერთმანეთზე, ისინი 

ერთმანეთთან დასაკავშირებელ ხიდებს აგებენ და ერთგვარ საზოგადოებას ქმნიან. ავტორი 

იშველიებს მსწავლელთა საზოგადოების ვენგერისეულ (Wenger, 1998) ინდიკატორებს: 

„მდგრადი ჰარმონიული ან კონფლიქტური ურთიერთობები, ერთობლივი საქმიანობის 

წარმართვის ერთიანი მიდგომები და სამყაროს კონკრეტული პერსპექტივის  ასახვის 

გაზიარებული/საერთო დისკურსი“. 

(3) ავტორის მოსაზრებით ინკლუზიური პრაქტიკის ცნება მოიცავს ინკლუზიურ 

განათლებას, რომელიც ფოკუსირებულია არა სპეციალური საჭიროებების მოსწავლეებზე, 

არამედ საკლასო ოთახში ყველა მოსწავლის საჭიროებებზე. ინკლუზიურ საკლასო ოთახს 

სჭირდება მასწავლებელი, რომელსაც ყველა მოსწავლის შესაძლებლობის და წარმატების 

მიღწევის სჯერა. ინკლუზიურ საკლასო ოთახში მასწავლებელს დაჯგუფების სხვადასხვა 

სტრატეგიების გამოყენება უნდა შეეძლოს და არ უნდა დასჯერდეს „ძლიერებად“ და 

„სუსტებად“ მარტივ დაყოფას. ასეთი მასწავლებელი ისწრაფვის დასძლიოს პროფესიული 

სირთულე, რომელიც ზოგიერთი მოსწავლის სწავლებას უკავშირდება. ის ცდილობს შექმნას 



გარემო, სადაც ყველა ზრდასრული პატივს სცემს მოსწავლეებს, როგორც მსწავლელთა 

საზოგადოებას და მუდმივად ვითარდება პროფესიულად ინკლუზიური პრაქტიკის 

მიმართულებით (Florian & Black-Hawkins, 2011). ინკლუზიურ საკლასო ოთახში მასწავლებელს 

სჯერა, რომ შევძლებთ „ექსკლუზიის“ (გამორჩეულობის/გამონაკლისის) დაძლევას 

ინკლუზიური პრაქტიკის წყალობით. „ინკლუზია განიხილება როგორც ყველა მოსწავლის 

მრავალფეროვან საჭიროებებზე რეაგირების პროცესი სწავლებაში, კულტურებსა და 

საზოგადოებებში მონაწილეობის გაფართოების გზით“ (UNESCO, 2003). 

(4) სოციალური სწავლის მნიშვნელობას მრავალი კვლევა ადასტურებს. როცა 

მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის პატივისცემა, ურთიერთობა და მიჯაჭვულობა არსებობს 

მოსწავლის გონებრივ განვითარებასა და სწავლას ხელსაყრელი გარემო ექმნება (Kusche & 

Greenberg, 2006). მასწავლებელთან და თანატოლებთან ემოციური კავშირები, რომელშიც 

ღირებულია აკადემიური წარმატება და სწავლა ხელს უწყობს ამ ღირებულებათა შემდგომ 

განვითარებას და მოსწავლის მიერ წარმატების მიღწევას (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & 

Hawkins, 2002).  

წინამდებარე პრაქტიკის კვლევის მეთოდოლოგიად ავტორს გამოყენებული აქვს 

ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები, პროფესიული სასწავლო შეხვედრები და 

ვიდეოდაკვირვება, რეფლექსიის დღიურები. კვლევაში მონაწილეობდნენ დამწყები 

მასწავლებლები.  

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ სამიზნე ჯგუფებში დემოკრატიის ზემოხსენებული 

ნიშნები/ინდიკატორები განმტკიცდა თანამშრომლობითი სწავლის გამოყენების საფუძველზე.  

საკლასო აქტივობები იმგვარად იყო დაგეგმილი, რომ მოსწავლეებისაგან მოითხოვდა 

დიალოგში მონაწილეობას, განსხვავებული პერსპექტივების განხილვას, ტოლერანტობას, 

პატივისცემასა და ინტერპერსონალური ურთიერთობების დამყარებას. მოსწავლეებში 

განვითარდა გადაწყვეტილების მიღების უნარი, ამაღლდა თვითშეფასება, საკუთარი 

შესაძლებლობებისადმი ნდობა. ავტორი ცხრილის სახით თვალსაჩინოდ გვთავაზობს 

განხორციელებული ინტერვენციის შედეგებს. ცხრილში თანამშრომლობითი სწავლისა და 

დემოკრატიული მიდგომის ელემენტების გასწვრივ მოტანილია მასწავლებლის რეფლექსიის 

დღიურიდან ამონარიდები ინტერვენციამდე და ინტერვენციის შემდგომ. ცხრილში ავტორი 

გვთავაზობს თანამშრომლობითი სწავლისა და დემოკრატიული მიდგომის შემდეგ 

ინდიკატორებს: დადებითი ურთიერთდამოკიდებულება და გუნდურობის განცდა; 

თანასწორობის აღიარება; ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა; პატივისცემა და 

ტოლერანტობა; დემოკრატიული განწყობები – თავისუფალი აზროვნება, სხვებთან ერთად 

გადაწყვეტილების მიღება, სხვების პერსპექტივის გათვალისწინება; ურთიერთობის 

კულტურა; მოსმენის მზადყოფნა; ფიქრის გამოხატვის მზადყოფნა; ინტერპერსონალური 

უნარები; გაუმჯობესებული ურთიერთობები; ადამიანები, რომლებიც ისმენენ და საუბრობენ; 

შემსწავლელთა საზოგადოება; საერთო გზები; პროსოციალური ქცევა; ინკლუზიური 

პრაქტიკა; ნდობა, რომ მოსწავლეები მიიღებენ სწავლის შესახებ სწორ გადაწყვეტილებებს; 

სოციალური უნარები; სოციალური სწავლა; მიკუთვნების გრძნობა. 



ავტორი გვთავაზობს კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციას დემოკრატიული საკლასო 

ოთახის ზემოხსენებული ინდიკატორების (დემოკრატიული სასკოლო კულტურა;  

შემსწავლელთა საზოგადოება; ინკლუზიური პრაქტიკა; სოციალური სწავლა) მიხედვით.  

სამიზნე ჯგუფებში დემოკრატიული სასკოლო კულტურა განვითარდა აქტიური 

მონაწილეობით და თანასწორობის აღიარებით. როცა მოსწავლეებს შეუძლიათ თავისუფალი 

აზროვნება და სხვათა მოსაზრებების მოსმენა, სხვათა გრძნობების გათვალისწინება, იზრდება 

ალბათობა, რომ შესაბამისი დადებითი დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდებათ 

განსხვავებულობისა და მრავალფეროვნებისადმი და ხელი შეეწყობა სამოქალაქო და 

სოციალურ ჩართულობას. მათ დადებითი ურთიერთდამოკიდებულება და გუნდურობის 

განცდა უყალიბდებათ. თანამშრომლობით სწავლაში მონაწილე მოსწავლეები ერთვებიან 

მოლაპარაკებაში, სწავლობენ კონფლიქტის მოგვარებას სხვადასხვა კონტექსტებში. 

თანამშრომლობით საკლასო ოთახში მასწავლებელი ცდილობს ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში 

არა მხოლოდ საკუთარი შეხედულებების განვითარებას, არამედ სხვათა განსხვავებული 

შეხედულებების აღიარებასაც. ასეთ გარემოში საუბარი ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც 

მოსმენა. აქ წაახალისებენ რისკს და ერთმანეთის შესაძლებლობების რწმენას. კომუნიკაციის 

კულტურა ქმნის გარემოს, რომელიც უწყობს ხელს დემოკრატიული პრინციპების 

ამოქმედებას. საუბრისა და მოსმენის ჯანსაღი გარემოს შექმნა სადაც მოსწავლეები პასუხს 

აგებენ საკუთარ ქმედებაზე, იმ მასწავლებელს შეძლია, რომელსაც სჯერა თანასწორობის, 

თავისუფლებისა და სამართლიანობის დემოკრატიული პრინციპების.  

შემსწავლელთა საზოგადოება გაძლიერდა, რადგან თანამშრომლობით საკლასო 

ოთახში მოსწავლეები ზრუნავდნენ ერთმანეთზე, რადგან გარემო ხელს უწყობდა 

ტოლერანტობასა და პატივისცემას, სოციალური უნარების განვითარებას, ფიქრს საერთო 

დავალების შესრულების დროს და მისი დასრულების შემდეგ. საერთო ხედვა და დისკურსი 

განვითარდა პირისპირ ურთიერთობების საფუძველზე, რომლის დროსაც მოსწავლეები 

საერთო მიზნის მიღწევას ცდილობდნენ და დადებითი ურთიერთდამოკიდებულების 

საშუალებით გუნდური სულისკვეთება იზრდებოდა.  

კვლევის შედეგად შეინიშნებოდა ინკლუზიურ პრაქტიკის ხელშეწყობა, რადგან 

თანამშრომლობითი სწავლისთვის დამახასიათებელი აქტიური ინტერაქცია სხვადასხვა 

შესაძლებლობებისა და გამოცდილების მქონე მოსწავლეთა განსხვავებულ ჯგუფებს შორის 

ამისი წინაპირობა იყო. ასევე ამაღლდა განსხვავებულ მოსწავლეთა თვითშეფასება და 

გაღრმავდა მათ შორის ურთიერთობები. თანამშრომლობა დაეხმარა მოსწავლეებს აკადემიურ 

და ემოციურ წინსვლაში. გაიზარდა მოსწავლეთა ჩართულობა და ინკლუზია, რაც 

ინტერპერსონალური ურთიერთობების შედეგი იყო. მოსწავლეებს აუმაღლდათ 

პასუხისმგებლობის განცდა საკუთარი გადაწყვეტილებების მიმართ და ისწავლეს 

პასუხისმგებლობის გადანაწილება ჯგუფში.  

სოციალურ სწავლას ხელი შეეწყო დადებითი კომუნიკაციისა და პატივისცემის 

საფუძველზე. მოსწავლეები ყოველთვის ცდილობდნენ ყველას მოსაზრების გათვალისწინებას 

კონკრეტული ამოცანის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. პატივისცემა გახდა 

მასწავლებელი–მოსწავლისა და მოსწავლე–მოსწავლის ურთიერთობების საფუძველი. 



დადებით ურთიერთდამოკიდებულებაზე ზრუნვამ ხელი შეუწყო სოციალურ სწავლასა და 

კლასში მიკუთვნებულობის გრძნობას.  

დასკვნის სახით ავტორი გვთავაზობს მოსაზრებას, რომ დემოკრატიულ საკლასო 

ოთახსა და მასწავლებელს, რომელიც თანამშრომლობით სწავლას იყენებს ერთგვარი 

სინერგიის ეფექტი აქვს. თუკი საზოგადოება ისწრაფვის ააშენოს დემოკრატიული 

საზოგადოება, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანობასა და პატივისცემას, 

მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ არამარტო მოსწავლეთა სწავლის აკადემიური, არამედ 

მათი სოციალური განვითარების შედეგებიც. თანამშრომლობითმა სწავლამ, როგორც 

სტრატეგიამ დაადასტურა მოსწავლეთა აკადემიური და სოციალური სწავლის ხელშემწყობი 

ფუნქცია. თანამშრომლობითი სწავლის პროცესში მოსწავლეები ერთმანეთთან კოგნიტურ, 

სოციალურ და ემოციურ მტკიცე კავშირებს ამყარებენ და ვითარდებიან. ეს ინკლუზიური 

პედაგოგიკაა, რომელიც წაახალისებს დემოკრატიულ საკლასო გარემოს.     

აღსანიშნავია, რომ თანამშრომლობითი სწავლის პედაგოგიკამ ხელი შეუწყო თვით 

დამწყებ მასწავლებელთა თანამშრომლობასაც პროფესიული შეხვედრების საშუალებით. მათ 

გაუჩნდათ პრაქტიკის კვლევის ინტერესი და გარკვეული გამოცდილება ამ მიმართულებით.  
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1.11. მოქალაქეობრივი განათლება: თეორია, კვლევა და პრაქტიკა. შუგურენსკი დ., 

მაიერსი ჯ.პ., 2003.11 

 

მოქალაქეობრივი განათლება მოიცავს ფილოსოფიურ, პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ 

პერსპექტივათა ფართო სპექტრს, ასევე პედაგოგიურ მიდგომებს, მიზნებსა და პრაქტიკას. 

დისკურსის ყველაზე აბსტრაქტულ დონეზე არსებობს შეთანხმება, რომ მოქალაქეობრივი 

განათლების მიზანი კარგი დემოკრატიული მოქალაქეების აღზრდაა. განხორციელების 
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თვალსაზრისით, რომელიც მოიცავს განათლების პოლიტიკას, კურიკულუმის განვითარებასა 

და პედაგოგიურ სტრატეგიებს ეს მიზანი სხვადასხვაგვარად ვლინდება. განათლების სხვა 

სფეროების მსგავსად მოქალაქეობრივ განათლებას აქვს კონსერვატული და პროგრესული 

მიმართულებები. მოქალაქეობრივი განათლება შესაძლოა გამოვიყენოთ, როგორც სტატუს 

კვოს შენარჩუნების ინსტრუმენტი და ასევე ცვლილებებისთვის საბრძოლველად  ცალკეული 

ინდივიდებისა და ჯგუფების უფლებამოსილების გაფართოება.  

მოქალაქეობრივი განათლების კონსერვატული მიმართულება უპირატესობას 

არსებული სოციოეკონომიკური წესრიგის შენარჩუნებას ანიჭებს. ამ თვალსაზრისით, 

კაპიტალიზმი და დემოკრატია იდეალურად ავსებს ერთიმეორეს და წარმოუდგენელი 

იქნებოდა ერთის წარმოდგენა მეორის გარეშე. მისი მიზნებია ეროვნული ლოიალობის 

ხელშეწყობა, ხელისუფლებისადმი მორჩილება, მოხალისეობა, იმიგრანტთა ასიმილაცია და 

სხვ. შინაარსის თვალსაზრისით კონსერვატულ მოქალაქეობრივ განათლებას ძირითადად 

საქმე აქვს ეროვნულ ნარატივთან, ისტორიულ და გეოგრაფიულ ფაქტებთან და სახელმწიფო 

ინსტიტუტების ფუნქციონირებასთან. ამ პერსპექტივიდან მოქალაქეობრივი განათლება 

აღიარებს და იღებს არსებულ სოციალურ სტრუქტურებს, ავითარებს ზნეობას და 

უზრუნველყოფს სოციალურ ერთობას. კარგი მოქალაქე განიხილება, როგორც კარგი 

მწარმოებელი, მომხმარებელი და პატრიოტი. წარმომადგენლობითი დემოკრატია გვევლინება 

საბოლოო (იდეალურ) მოდელად, ხოლო ხმის მიცემა მოქალაქეთა მონაწილეობის 

უმნიშვნელოვანეს გამოხატულებად.   

მოქალაქეობრივი განათლების პროგრესული მიმართულება უპირატესობას ანიჭებს 

საზოგადოების ტრანსფორმაციას და სოციალურ სამართლიანობას. ის ავლენს კაპიტალიზმსა 

და დემოკრატიას შორის შინაგან დაპირისპირებას, რამეთუ პირველი წარმოშობს 

უთანასწორობასა და გაუცხოებას, ხოლო მეორე, პირიქით, ცდილობს მის შემცირებას. 

პროგრესული მიმართულების მიზნებს შორისაა კოსმოპოლიტიზმის ხელშეწყობა, 

კრიტიკული ანალიზი, პოლიტიკური აქტიურობა და კულტურათაშორისი  პატივისცემა და 

გაგება. მოქალაქეობრივი განათლება პირველ რიგში განთავისუფლებას უკავშირდება და 

გულისხმობს აქტიური, ინფორმირებული და კრიტიკული მოქალაქეების განვითარებას, 

რომლებიც სამოქალაქო ცხოვრებაში და სახელმწიფო საქმეებში ქმედით მონაწილეობას 

მიიღებენ. ამ თვალსაზრისით მოქალაქეობრივი განათლება სწავლობს გენდერულ, რასობრივ 

და კლასობრივ სტრუქტურებს, ხელს უწყობს სოციალურ სამართლიანობასა და 

მრავალფეროვნებას და მოქალაქეებს ამზადებს ინკლუზიურ პოლიტიკურ პროცესებში  

განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის. კარგი მოქალაქე აღიქმება, როგორც 

თანამგრძნობი, პოლიტიკურად დაინტერესებული, სოციალურ სამართლიანობასა და 

გარემოზე მზრუნველი, ტოლერანტი, დიალოგის მოსურნე და შემძლე და საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში აქტიურად მონაწილე. პროგრესულ მიმართულებაში წარმომადგენლობითი და 

მონაწილეობითი დემოკრატიები ერთმანეთს ავსებენ და მოქალაქეთა უმთავრესი ამოცანა 

არასრულყოფილი დემოკრატიების შემდგომი სრულყოფაა.   

მე–20 საუკუნის ისტორიის გათვალისწინებით, სრულიად შესაძლებელია, რომ ამ ორ 

მიმართულებას შორის წინააღმდეგობა 21–ე საუკუნეშიც გაგრძელდეს. ეს ალბათობა 



მოსალოდნელია, რადგან ყოველ საზოგადოებაში არსებობს წინააღმდეგობრივი 

შეხედულებები მოქალაქეობის მნიშვნელობასთან, კარგი მოქალაქის თვისებებთან, კარგი 

საზოგადოების თავისებურებებთან და ამგვარი საზოგადოების განვითარების 

სტრატეგიებთან დაკავშირებით. ეს წინააღმდეგობრივი მოსაზრებები გვკარნახობს, როგორი 

უნდა იყოს მოქალაქეობრივი განათლება. ამ სიტუაციაში პოლიტიკოსებს, მკვლევრებსა და 

მოქალაქეობის მასწავლებლებს კვლავაც ექნებათ პოლიტიკური, ეთიკური და პედაგოგიური 

არჩევანი. ეს არჩევანი მწვავე დებატებისა და დიალოგის, თანხმობისა და უთანხმოების საგანი 

იქნება. არჩევანში წვლილის შეტანის მიზნით ავტორები გვთავაზობენ შვიდ მოსაზრებას 21–ე 

საუკუნის მოქალაქეობრივი განათლების შესახებ. ეს მოსაზრებები აერთიანებს ზოგიერთ 

პრობლემას, ხედვასა და სტრატეგიას, რომელიც პროგრესული მოქალაქეობის მასწავლებელთა 

დისკუსიის საგანია მსოფლიო მასშტაბით.  

 

შვიდი მოსაზრება 21–ე საუკუნის მოქალაქეობრივი განათლების შესახებ 

პასიურიდან აქტიურ მოქალაქეობაზე გადასვლა 

მოქალაქეობრივმა განათლებამ ხელი უნდა შეუწყოს არა მხოლოდ პასიურ 

მოქალაქეობას (რომელიც ხშირად გამოხატულია ისტორიული, სამართლებრივი და 

ინსტიტუციური ფაქტების კრიტიკის გარეშე მიღებაში), არამედ აქტიურ მოქალაქეობასაც, 

რომელიც ეხება საზოგადოების დემოკრატიულ ცხოვრებაში, მათ შორის, სასკოლო 

ცხოვრებაში მონაწილეობას. ინფორმირებული მოქალაქეების აღზრდა დემოკრატიული 

საზოგადოების განვითარების აუცილებელი, თუმცა, არასაკმარისი პირობაა. 

მოქალაქეობრივმა განათლებამ უნდა ხელი შეუწყოს კარგად ინფორმირებული მოქალაქეების 

აღზრდას, რომლებიც იმავდროულად იზრუნებენ, პასუხს აგებენ და მონაწილეობას მიიღებენ 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ექნებათ კრიტიკული აზროვნების უნარები. აქტიური 

მოქალაქეობის ხელშეწყობა ასევე მოითხოვს სათემო მომსახურების (community service) 

არსებული პროგრამების გაფართოებასაც, რომ მან მოიცვას არა მხოლოდ საქველმოქმედო 

აქტივობები და მოხალისეობრივი შრომა, არამედ დემოკრატიული ინსტიტუტების 

საქმიანობაში, პოლიტიკური წინადადებების განხილვასა და მიმდინარე საზოგადო 

დიალოგებში აქტიური ჩართულობაც.   

 

ეროვნული მოქალაქეობიდან პლანეტის/ეკოლოგიურ მოქალაქეობაზე გადასვლა  

მოქალაქეობრივმა განათლებამ ხელი უნდა შეუწყოს მსოფლიოს, როგორც ერთიანი 

საზოგადოების მოქალაქეობას. ეს არ ნიშნავს ეროვნული იდენტობისა და სუვერენობის 

უგულებელყოფას, განსაკუთრებით თანამედროვე ნეოლიბერალური გლობალიზაციის, 

ნეოკოლონიური დინამიკისა და ცალმხრივობის კონტექსტში. ისეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხები, როგორიცაა მშვიდობა, ადამიანის უფლებები და გარემოს დაცვა გლობალურ 

ფოკუსში უნდა განვიხილოთ და მათი გადაჭრა თანამშრომლობის საფუძველზე 

კოლექტიურად უნდა ვცადოთ. ამ კონტექსტში პლანეტის/ეკოლოგიური მოქალაქეობის 

სწავლება დაეხმარება მოსწავლეებს ეგოცენტრული და სოციოცენტრული პერსპექტივის 



დაძლევით ხელი შეუწყონ პლანეტის ეკოლოგიურ სისტემას და შეაფასონ ადამიანური 

ქმედებების შედეგები მომავალი თაობებისთვის.   

გლობალური მოქალაქეობისთვის განათლება ეკოლოგიურ კონტექსტში აღიარებს 

რესურსების შეზღუდულობას, ზრდის არააღდგენადი რესურსების ჭარბმოხმარებისა და, 

ზოგადად, გარემოსადმი მზრუნველი ქცევის შესახებ ცნობიერებას. ის ასევე ხაზს უსვამს 

ადამიანის უნივერსალური უფლებების, როგორც მოქალაქეობის განუყოფელი ნაწილის 

მნიშვნელობას. დაბოლოს, პლანეტის/ეკოლოგიური მოქალაქეობა ავითარებს 

კოსმოპოლიტურ დემოკრატიულ სულს, რომელიც სცდება ცალკეული ერი–სახელმწიფოების 

საზღვრებს და ხელს უწყობს მულტილატერალიზმს და აძლიერებს საერთაშორისო 

ინსტიტუციებს.      

 

კულტურული მრავალფეროვნების აღიარებიდან ინტერკულტურული 

საზოგადოებების ხელშეწყობამდე 

მოქალაქეობრივმა განათლებამ უნდა გააფართოვოს არსებული მულტიკულტურული 

მიდგომები და ხელი უნდა შეუწყოს ინტერკულტურული საზოგადოებების ჩამოყალიბებას. 

მულტიკულტურალიზმი წინ გადადგმული ნაბიჯია იმიგრანტების ასიმილაციისა და 

აკულტურიზაციისაკენ მიმართული განათლების პოლიტიკასთან შედარებით, თუმცა, მას 

ჯერ კიდევ არ გამოუვლენია თავისი პოტენციალი სრულად. პრაქტიკის დონეზე ხშირ 

შემთხვევაში მულტიკულტურული განათლება ტოკენიზმად12 გადაიქცა და ზედაპირული 

ფორმა მიიღო, როგორიცაა გადაჭარბებული ყურადღება საკვებზე, ფოლკლორსა და 

დღესასწაულებზე. ამასთან, უნდა გვახსოვდეს, რომ სკოლაში მოქალაქეობრივი განათლება 

არა მხოლოდ ექსპლიციტური ფორმით ხდება (ფორმალური კურიკულუმი, 

ექსტრაკურიკულარული აქტივობები და სკოლის მართვა), არამედ ფარული კურიკულუმის 

საშუალებითაც (რიტუალები, რეგულაციები და არაფორმალური ინტერაქცია). ეს იმას 

ნიშნავს, რომ განათლების სხვა პრაქტიკის მსგავსად, პროგრესული მულტიკულტურული 

კურიკულუმი შესაძლოა ეწინააღმდეგებოდეს არაინკლუზიურ ან დისკრიმინაციულ 

არაფორმალურ ურთიერთობებს.    

21–ე საუკუნეში მოქალაქეობრივი განათლება არ უნდა უკავშირდებოდეს მხოლოდ 

ტოლერანტობასა და ერთმანეთის დღესასწაულების გაზიარებას, მან ხელი უნდა შეუწყოს 

ინტერაქციაზე აგებულ დინამიურ ურთიერთგაცვლას, ღიაობას და ქმედით სოლიდარობას. 

მოქალაქეობრივმა განათლებამ უნდა გააერთიანოს მულტიკულტურული და 

ინტერკულტურული განათლების საუკეთესო ტრადიციები, რომ შექმნას პოლიტიკური და 

იდეოლოგიური სტრატეგია, რომელიც ხელს შეუწყობს დისკრიმინაციის, რასიზმისა და 

ეთნოცეტრიზმის დაძლევას და კულტურულ ჯგუფებს შორის ნამდვილ, ინკლუზიურ 

დიალოგს.    

 

                                                           
12 ტოკენიზმი (Tokenism) – ინგლისური სიტყვაა და უმცირესობების ცრუ ჩართულობასა და ფორმალური 

წარმომადგენლობის უზრუნველყოფას ნიშნავს. 



საჯარო სფეროსთვის მომზადებიდან ინკლუზიურობამდე 

21 საუკუნის მოქალაქეობრივმა განათლებამ უნდა დასძლიოს კერძოსა და საჯაროს 

შორის არსებული დიქოტომია, ხელი შეუწყოს დემოკრატიასა და ინკლუზიურობას როგორც 

საჯარო სივრცეებში, ისე ოჯახში, სამუშაო ადგილზე, სხვადასხვა გაერთიანებებში თუ 

ინსტიტუტებში, რომლებიც კერძო სფეროდ არის მიჩნეული. მოქალაქეობის კონცეფციამ  

ხელი უნდა შეუწყოს ახალ და ინკლუზიურ ურთიერთობებსა და გამოცდილებას როგორც 

საჯარო, ისე კერძო სფეროებში, სადაც აღიარებენ გენდერულ განსხვავებებს, მაგრამ 

იმავდროულად უზრუნველყოფენ ინკლუზიურობასა და თანასწორობას. ის ასევე უნდა 

გასცდეს ფორმალურ პოლიტიკაში ქალებისთვის კვოტის დაწესების ჩარჩოს ან ქალებისთვის 

შესაძლებლობების გაფართოებას იმისთვის, რომ მათ მამაკაცური პოლიტიკა ითამაშონ.    

 

ფუნდამენტალიზმიდან მშვიდობის მშენებლობამდე 

21–ე საუკუნის მოქალაქეობრივი განათლება უნდა გასცდეს ფუნდამენტალისტურ 

იდეოლოგიებს და ხელი შეუწყოს მშვიდობის კულტურის განვითარებას. 

ფუნდამენტალიზმის ორი საყრდენია მანიქეიზმი13 და თვითსიმართლე14. მანიქეიზმის 

საფუძველია „კარგი ცუდის წინააღმდეგ“ მენტალიტეტი, ხოლო თვითსიმართლე ეფუძნება 

სახიფათო ილუზიას, რომ ჩვენი წარმოდგენა რეალობაზე ერთადერთია. მზარდი 

მილიტარიზაციის, ოკუპაციის, ტერორიზმის, სამოქალაქო ომების და გენოციდების 

პირობებში, მნიშვნელოვანია მოქალაქეობრივმა განათლებამ გამოიყენოს ისეთი 

პედაგოგიური სტრატეგიები, რომელიც ხელს უწყობს სამართლიანობაზე დაფუძნებულ 

თანამშრომლობას, დიალოგს და მდგრად მშვიდობას. ცხადია, თვით მოქალაქეობრივი 

განათლება ვერ მოიტანს მშვიდობას, თუმცა, მას შეუძლია ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანოს 

უფრო მშვიდობიანი გარემოსთვის სუბიექტური პირობების შექმნაში. ეს მოიცავს მშვიდობის 

მშენებლობის, კონფლიქტის გადაჭრის, შერიგებისა და რეკონსტრუქციის კომპეტენციების 

განვითარებას. ასევე მოიცავს განდისეული არაძალადობრივ სამოქალაქო 

დაუმორჩილებლობის ფილოსოფიის, სტრატეგიებისა და უნარების გაგებას. მშვიდობაზე 

ორიენტირებულ მოქალაქეობრივ განათლებას შეუძლია იმ ღირებულებების, 

დამოკიდებულებებისა და უნარების განვითარება, რომელიც განამტკიცებს მშვიდობას 

ინდივიდის ფარგლებში და პიროვნულ ურთიერთობებში და შექმნის ჩვენს საზოგადოებებსა 

და გლობალურ სამყაროში მშვიდობის პირობებს.   

 

სკოლის სივრცეში მოქალაქეობიდან მსწავლელთა საზოგადოებებამდე15 

                                                           

13 იგივე მანიქეველობა – რელიგიურ-ფილოსოფიური მოძღვრება, რომელიც მე-3 საუკუნეში წარმოიშვა ახლო 

აღმოსავლეთში; წარმოადგენდა ქრისტიანობისა და მაზდეანობის ელემენტების ნარევს. 
14 დარწმუნებული საკუთარ სიმართლეში, განსაკუთრებით სხვა ადამიანების ქმედებებისა და შეხედულებების ფონზე: 

ვიწრო ხედვით მორალისტი. 
15 მსწავლელთა საზოგადოება იზიარებს ყველა მოსწავლის სწავლის  კოლექტიურ პასუხისმგებლობას სკოლის ან 

სასკოლო სისტემის ფარგლებში. მისი წევრები ისწრაფვიან სრულყონ თანამშრომლობის, კომუნიკაციისა და 

ურთიერთობის უნარები შიდა და გარე სისტემების ფარგლებში და მათ მიღმა, რათა ხელი შეუწყონ მოსწავლის სწავლას. 



21–ე საუკუნის მოქალაქეობრივმა განათლებამ უნდა გააფართოვოს ჰორიზონტი 

როგორც კურიკულუმის შინაარსის, ისე პედაგოგიური სივრცის თვალსაზრისით – 

სკოლისადმი თითქმის ექსკლუზიური ფოკუსი უნდა შეიცვალოს ინკლუზიური მსწავლელი 

საზოგადოებების შექმნით, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან „ცხოვრების“ კურიკულუმში. ეს 

მოითხოვს კურიკულუმის ჩარჩოსა და პედაგოგიური ინტერვენციების სივრცის გახსნას და 

მსწავლელთა ასაკობრივ თავისუფლებას. პირველ რიგში, შეთანხმებას (ინტერდისციპლინური 

კურიკულუმის საშუალებით) სასკოლო ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე, გარემომცველი 

საზოგადოების შესაბამის პრობლემებზე, სამუშაო ადგილების შექმნიდან დაწყებული 

ნარჩენების გატანითა და ადამიანის უფლებების დარღვევით დამთავრებული. ეს ასევე 

გულისხმობს დემოკრატიის ხელშეწყობას სკოლაში ისე, რომ მასწავლებლებმაც და 

მოსწავლეებმაც შეძლონ ყოველდღიური დემოკრატიის პრაქტიკა და არა მხოლოდ მასზე 

საუბარი. ინტერვენციების სივრცე უნდა გაფართოვდეს სკოლის გარეთ აქტივობებით, 

რომლებიც ყოველთვის როდი განიხილება პედაგოგიურ სივრცედ.   

ამ პროცესის ერთ–ერთ პირველ ნაბიჯად შესაძლოა განვიხილოთ სკოლის დაკავშირება 

სხვა ისეთ ინსტიტუტებთან, როგორიცაა მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, რაიონული ასოციაცია, 

სოციალური კლუბი, საზოგადოებრივი სკვერი, უნივერსიტეტი, კოოპერატივი, 

საზოგადოებრივი ცენტრი, პოლიტიკური წარმომადგენელი, ადგილობრივი მედია, 

ხელოვნებისა და ხელოსნობის კლუბი და ა.შ. მსწავლელთა საზოგადოება იმუშავებს 

ორმხრივი ქსელებისა და არა იერარქიული, ბიუროკრატიული ინსტიტუციების საშუალებით 

და სკოლას ექნება განსაკუთრებით დინამიური როლი ამ ურთიერთობების წამოწყებასა და 

შენარჩუნებაში. ეს სტრატეგია ხელს შეუწყობს სკოლების არასასკოლო განათლებასთან, 

პირისპირ ურთიერთობების ელექტრონულ ფორუმებთან, ბავშვების ახალგაზრდებთან და 

ზრდასრულებთან და თაობათაშორის პროექტების ინტეგრაციას. მიუხედავად იმისა, რომ 

სკოლა მე–19 საუკუნეში სამრეწველო წარმოებისთვის შეიქმნა, ის შეიძლება იყოს 21–ე 

საუკუნისთვის საჭირო აქტიური, დემოკრატიული და ეკოლოგიური მოქალაქის აღზრდის 

სივრცე. მსწავლელთა საზოგადოებას შეუძლია ამ მიზნის მიღწევაში მონაწილეობა 

სკოლისთვის ახალი პედაგოგიური და დემოკრატიული სივრცეების შექმნით, სხვა 

ინსტიტუციებთან და გარემომცველ საზოგადოებასთან ერთობით, ცოდნის გაზიარებით 

ერთობლივი სწავლით და ადგილობრივი განვითარებისა და დემოკრატიული მმართველობის 

ხელშეწყობით.       

 

ფორმალურიდან არსებით (ქმედით) დემოკრატიულ მოქალაქეობამდე 

ეს პროცესი მოითხოვს კურიკულუმის შინაარსის გაფართოებას, რომელმაც უნდა 

მოიცვას არა მხოლოდ ფორმალური მოქალაქეობა, არამედ ფორმალურ და ქმედით 

დემოკრატიებს შორის არსებული წყვეტის კრიტიკული ანალიზი. ეს მოითხოვს აქცენტის 

ცვლილებას „კონსტიტუციური მოქალაქეობიდან“ კრიტიკული პედაგოგიკისკენ. ცხადია 

მოქალაქეობისა და დემოკრატიის ფორმალობების შესწავლა კარგი დასაწყისია   

მოქალაქეობრივი განათლებისთვის, თუმცა, ეს უნდა იყოს განათლების პროცესის დასაწყისი 

და არა დაბოლოება, რადგან ფორმალურ დემოკრატიაზე ორიენტირებული კურიკულუმის 



საშუალებით რთულია მოსწავლეებს ავუხსნათ სტრუქტურული უთანასწორობისა და 

დისკრიმინაციული პრაქტიკის არსებობა. ადამიანის საყოველთაო უფლებათა მუხლების 

ნახევარს მაინც რომ ვასრულებდეთ სამყარო ბევრად სამართლიანი და მშვიდობიანი 

იქნებოდა. იგივე შეიძლება ითქვას ბევრი ქვეყნის კონსტიტუციაზეც. მნიშვნელოვანია 

ვისწავლოთ დემოკრატიული საზოგადოებების ფუნქციონირების პრინციპები, ისევე როგორც 

სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური საყოველთაო უფლებები, მნიშვნელოვანია 

გავიგოთ, რა განაპირობებს მათსა და ყოველდღიური ცხოვრების რეალობებს შორის სხვაობას. 

ამ სხვაობათა ინტერპრეტირებისას, კურიკულუმში უნდა იყოს განხილული ეკონომიკური, 

სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური სტრუქტურები, რომლებიც ხელს უშლის 

დემოკრატიული იდეალების რეალიზებას. ფორმალურსა და ქმედით დემოკრატიებს, 

მოქალაქეობის თეორიულ უფლებებსა და პრაქტიკაში მათ გამოყენებას შორის ხიდის 

გასადებად კურიკულუმში განხილული უნდა იყოს ისეთი საკამათო საკითხები, როგორიცაა 

სიმდიდრის არათანაბარი განაწილება, ძალაუფლების გავლენა მედიაზე და პოლიტიკური 

სისტემა. მოსწავლეები უნდა ჩაერთონ კონკრეტულ ქმედებებში (იხ. 1–ლი მოსაზრება), რომ 

შეძლონ იდეალურსა და რეალურ სამყაროს შორის მანძილის შემცირება.   

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მოქალაქეობრივი განათლების განვითარების 

მიმართ ინტერესი არ ცხრება. კრიტიკული აზროვნება, ტრანსფერული სამოქალაქო 

კომპეტენცია ყველა სამოქალაქო კომპეტენციის საფუძველია. კრიტიკული აზროვნება  

საკუთარი ვარაუდების შემოწმებით იწყება. თუკი საკუთარი ცოდნისაგან დისტანცირებას 

შევძლებთ და დავეჭვდებით, შევძლებთ საკუთარი უცოდინრობის გაგებას და სხვა ადამიანთა 

ნამდვილ დიალოგს.   

 

 

თემა II. ქართული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

2.1. მოქალაქის აღზრდა - ყველაზე მნიშვნელოვანი მოლოდინი. ნ. ჭიაბრიშვილი, ჯ. 

ჯავახიშვილი და სხვ. (2012)16  

ნაშრომში ხაზგასმულია ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის 

გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდის მნიშვნელობა ნებისმიერი ქვეყნის დემოკრატიული 

განვითარებისთვის. ავტორების განმარტებით, სამოქალაქო აღზრდა ხელს უწყობს ისეთი 

თავისუფალი და ღია სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, სადაც: 

უზრუნველყოფილია დემოკრატიის ფუნდამენტური ღირებულებებისა და 

პრინციპების პატივისცემა;  

• დაცულია ადამიანის უფლებები;  

• გაცნობიერებული და დაცულია ადამიანის ღირსება და მნიშვნელობა;  

                                                           
16 მოქალაქის აღზრდა - ყველაზე მნიშვნელოვანი მოლოდინი. ნ. ჭიაბრიშვილი, ჯ. ჯავახიშვილი, თ. 

გურჩიანი, გ. გახელაძე (2012) 

 



• უზრუნველყოფილია კანონის უზენაესობა;  

• საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნა და დაცვა ყველა მოქალაქის ვალდებულებაა;  

• გათვალისწინებულია არა მხოლოდ უმცირესობის ინტერესები, არამედ დაცულია 

უმცირესობათა უფლებებიც.  

სამოქალაქო აღზრდის მიზანი სამი არსებითი კომპონენტის სახით შეიძლება 

წარმოვადგინოთ: სამოქალაქო ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება. 

ცოდნა იმ შინაარსს გულისხმობს, რაც მოქალაქეს ხუთ მნიშვნელოვან კითხვაზე პასუხის 

გაცემაში დაეხმარება:  

1. რა არის სამოქალაქო ცხოვრება, პოლიტიკა და სახელმწიფო?  

2. რა არის ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების საფუძველი?  

3. როგორ ასახავს კონსტიტუციის საფუძველზე მოქმედი ხელისუფლება 

დემოკრატიის მიზანს, ღირებულებებსა და პრინციპებს?  

4. რა ურთიერთობა აქვს საქართველოს მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან?  

5. რა როლს ასრულებენ მოქალაქეები ქვეყნის დემოკრატიაში?  

უნარ-ჩვევები, ძირითადად, ორი სახისაა: ინტელექტუალური და მონაწილეობის. 

ინტელექტუალური უნარ-ჩვევები განუყოფელია ცოდნისგან. ნებისმიერი საკითხის 

კრიტიკული გააზრება-შეფასებისთვის თვით ამ საკითხის ცოდნა და მისი 

დღევანდელობასთან შესაბამისობის განხილვა არის საჭირო. ინტელექტუალური უნარ-

ჩვევები მოიცავს: (ა) ამოცნობასა და აღწერას, (ბ) ახსნასა და ანალიზს, (გ) შეფასებას, 

გადაწყვეტილების მიღებასა და (დ) პოზიციის დაცვას საზოგადოებრივ საკითხებზე.   

თავის მხრივ, მონაწილეობითი უნარ-ჩვევები იყოფა ორ კატეგორიებად: (ა)  

ურთიერთობა/ურთიერთქმედება და (ბ) კონტროლი და გავლენა. ეს უნარ-ჩვევები 

აუცილებელია ადამიანებისთვის, რომ იყვნენ პოლიტიკური პროცესისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებელი მონაწილეები.  

მოქალაქეობრივი დამოკიდებულებები ასახავს პიროვნების ხასიათის თვისებებს, 

რომლებიც აუცილებელია საერთო სამოქალაქო კულტურის, დემოკრატიის შენარჩუნებისა 

და განვითარებისთვის. მოქალაქეობრივი დამოკიდებულებები შეძენილი და ნასწავლია 

ისევე, როგორც კულტურასთან დაკავშირებული სხვა თვისებები.  

ავტორები გამოყოფენ მოქალაქეობრივი დამოკიდებულების ხუთ ჯგუფს:  

1. საზოგადოების დამოუკიდებელ წევრად ჩამოყალიბება;  

2. მოქალაქის პირადი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ვალდებულებების აღება;  

3. პიროვნების ფასეულობისა და ადამიანური ღირსების პატივისცემა;  

4. საზოგადოებრივ საქმეებში ინფორმირებულად, დაფიქრებითა და ეფექტიანად 

მონაწილეობა;  

5. სახელმწიფოს კონსტიტუციური დემოკრატიის ჯანსაღი ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა. 

ნაშრომში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა სკოლის და მასწავლებლის 

მნიშვნელობის განსაზღვრას სამოქალაქო აღზრდაში. კერძოდ, თავში - „სამოქალაქო 

აღზრდის ხელშემწყობი ფორმები სკოლაში“, წარმოდგენილია სამოქალაქო აღზრდის 



ორგანიზების რამდენიმე სანიმუშო ფორმა: საზოგადოებრივი სამსახური, მონაწილეობა 

სკოლის მართვაში, მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში, მთავრობის ინიცირება და 

მოდელირება, ცნობილი ადამიანების ცხოვრების შესწავლა, ინტერვიუ აქტიურ 

ადამიანებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრების სფეროს კვლევა, საჯარო გამოსვლები, 

საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება და გამოხატვა, პოლიტიკურ დისკუსიებში მონაწილეობა, 

პროექტები, სადამრიგებლო შეხვედრების საათი.  

პუბლიკაციის მომდევნო ნაწილში ზოგადი კომპეტენციის კომპონენტების (ცოდნა, 

უნარი დამოკიდებულება) ჭრილში წარმოდგენილია უშუალოდ საბაზო სამოქალაქო 

კომპეტენციები: პოლიტიკური და იურიდიული კომპეტენცია, სოციალური და 

კულტურული კომპეტენცია, ეკონომიკური კომპეტენცია და მდგრადი განვითარების 

კომპეტენცია.  

პოლიტიკური და სამართლებრივი კომპეტენცია:  

ცოდნა: მოსწავლემ, ასაკის შესაბამისად, ცოდნის ნაბიჯ-ნაბიჯ ათვისების გზით, 

უნდა იცოდეს თუ რა არის პოლიტიკური სისტემა, მისი ნაირსახეობები, კანონი; უნდა 

გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობები და უფლებები დემოკრატიული 

პოლიტიკური სისტემისა და კანონის უზენაესობის წინაშე; მოსწავლე უნდა 

აცნობიერებდეს საერთაშორისო სამართლის არსსა და მნიშვნელობას; უნდა იცნობდეს 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ჩარჩოებს, ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მექანიზმებსა და საშუალებებს და ა.შ.  

უნარ-ჩვევები: მოსწავლეს უნდა შეეძლოს საკუთარი და სხვისი (განსხვავებულის, 

უმცირესობის, განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე ბავშვების და ა.შ.) უფლებების დაცვა; 

გაცნობიერებეულად უნდა ემორჩილებოდეს კანონსა და სასკოლო თემში ქცევის 

გაზიარებულ წესებს, უნდა შეეძლოს მონაწილეობა სასკოლო თემისა და კლასის 

ცხოვრებაში და ა.შ.  

დამოკიდებულება: მოსწავლეს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს კანონის 

უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, როგორც ფასეულობები და ამის საფუძველზე 

ჰქონდეს მზაობა იმოქმედოს ადამიანის უფლებების დასაცავად.  

სოციალური და კულტურული კომპეტენცია: 

ცოდნა: მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს თავს, როგორც საკუთარი ოჯახის, 

საზოგადოების, სასკოლო თემისა თუ კლასის, სამეზეობლო თემის, რეფერენტული 

ჯგუფის (იქნება ეს ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობა თუ სატიტულო ნაცია და 

ა.შ.), ქართული საზოგადოების წევრად; იცნობდეს საკუთარი ქვეყნის, საზოგადოებისა და 

რეფერენტული თემის კულტურას; ესმოდეს თუ რას ნიშნავს ზრუნვის ეთიკა და რატომ 

არის ის ფასეული და ა.შ.  

უნარ-ჩვევები: შეუძლია ზრუნვა, ურთიერთგაფრთხილებაზე დაფუძნებული 

ურთიერთობების დამყარება, განსხვავებულთან ურთიერთობა, კონფლიქტის მოგვარება, 

ეფექტური კომუნიკაცია და ა.შ.  

დამოკიდებულება: აქვს განსხვავებულისა და მრავალფეროვნების, როგორც 

ფასეულის ცნობიერება; აქვს ზრუნვის და გაფრთხილების დამოკიდებულება მის გარშემო 



მყოფი ადამიანების (ოჯახის წევრები, თანაკლასელები, მასწავლებლები და ა.შ.) მიმართ 

და ა.შ.  

ეკონომიკური კომპეტენცია:  

ცოდნა: მოსწავლე ნაბიჯ-ნაბიჯ, საფეხურებრივად, უნდა გაეცნოს თავისი ქვეყნის 

ეკონომიკური მდგომარეობის ძირითად ასპექტებს: შრომისა და სამომხმარებლო ბაზარს, 

მინიმალურ ხელფასს და მსყიდველობითუნარიანობას და ა.შ.; შეძლებისდაგვარად, უნდა 

იყოს ინფორმირებული მომხმარებლის უფლებებსა და მოვალეობებზე, 

პასუხისმგებლობითი და ეთიკური მოხმარების მნიშვნელობასა და პრინციპებზე; 

გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე და ა.შ.  

უნარ-ჩვევები: მოსწავლეს უნდა განუვითარდეს რესურსების რაციონალურად 

ხარჯვისა და მოხმარების უნარ-ჩვევა, შრომისა და სოციალურ გარემოზე ზრუნვისა და 

დახმარების უნარ-ჩვევები, პრობლემათა ეფექტური გადაჭრის უნარ-ჩვევები, დაგეგმვისა 

და გეგმაზომიერი მოქმედების უნარ-ჩვევები.  

დამოკიდებულება: მოსწავლეს უნდა განუვთარდეს სოციალურად გაჭირვებულ 

გარშემომყოფთა დახმარების, რესურსების რაციონალური ხარჯვისა და ეთიკურად 

მოხმარების, პრობლემათა აქტიურად და ეფექტურად გადაჭრის ქცევის მზაობა და ა.შ.  

მდგრადი განვითარების კომპეტენცია:  

ცოდნა: მოსწავლემ უნდა ნაბიჯ-ნაბიჯ, საფეხურეობრივად უნდა შეითვისოს ცოდნა 

ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა მდგრადი განვითარება, გარემოს დაცვა, ცხოვრების ჯანსაღი 

წესი; უნდა გაისიგრძეგანოს საკუთარი ქვეყნის მდგომარეობის კავშირი რეგიონის 

მდგომარეობასთან; რეგიონის კავშირი ევროპასა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან; 

უნდა გააცნობიეროს ყველა ამ პროცესის ურთიერთგადაჯაჭვულობა და 

განმაპირობებლობა; უნდა გააცნობიეროს კაცობრიობის, როგორც მსოფლიოს ერთიანი 

საზოგადოების წინაშე მდგარი პოლიტიკური, ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და 

სოციალური გამოწვევები.  

უნარ-ჩვევები: მოსწავლეს გამომუშავებული უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დაცვის, გარემოს დაცვის, ცვლილებათა დაგეგმარებისა და მართვის უნარ-ჩვევები.  

დამოკიდებულება: ამ კომპეტენციის შესაბამისი განწყობები უნდა ეფუძნებოდეს 

საკუთარი სამშობლოს, რეგიონის, ევროპისა და საერთოდ მსოფლიოს – როგორც 

ურთიერთდამოკიდებული ერთეულების გაცნობიერებას. მოსწავლეში უნდა აღვზარდოთ 

გარემოს დაცვის, ცხოვრების ჯანსაღი სტილის შესაბამისი ქცევების განწყობა; მდგრადი 

განვითარების გლობალურ პროცესებში საკუთარი წვლილის შეტანის ქცევის მზაობა და 

ა.შ. 



 

2.2. სამოქალაქო აქტივობის დონის განსაზღვრა და სამოქალაქო განათლების საგნის 

მიმართ არსებული დამოკიდებულებების კვლევა სკოლის მოსწავლეებში (2018)17  

აღნიშნული კვლევა განხორციელდა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) 

პროექტის “Towards a culture of peace” ფარგლებში. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სასკოლო 

გარემოს გაძლიერება, რადიკალიზაციისა და ექსტრემიზმის საფრთხეების ადრეულ ეტაპზე 

აღმოჩენის და პრევენციის მიმართულებით, სამოქალაქო განათლების მიმართ პოზიტიური 

დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება და მისი როლის განსაზღვრა რადიკალიზაციის 

საფრთხეებთან ბრძოლაში.  

გამოკითხული რესპონდენტები 13-დან 17 წლამდე მოსწავლეების ასაკობრივ 

კატეგორიას მიეკუთვნებოდნენ. რესპონდენტების 83.4%-მა აღნიშნა, რომ ის ეთნიკურად 

ქართველია, 9.5%-მა - აზერბაიჯანელ, ხოლო 5.8-მა ქისტ ეთნიკურ ჯგუფებს მიაკუთვნა თავი. 

გამოკითხული მოსწავლეების 76%-მა განაცხადა, რომ  ქრისტიანია. რესპონდენტების 11.3 % 

მუსლიმი შიიტი, ხოლო 9.2% - მუსლიმი სუნიტია.  

კვლევის შედეგები - მოსწავლეები 

ა) სამოქალაქო განათლება 

გამოკითხული მოსწავლეების უმეტესობამ (73%) აღნიშნა სამოქალაქო განათლების 

საგნის საჭიროება. უმრავლესობა - 62.2% აღნიშნავს, რომ „ძალიან კმაყოფილია“ ან „უფრო 

კმაყოფილია“ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებით. გამოკითხული მოსწავლეების 64.7 % 

მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე გავლილი მასალის შემდეგ მათში 

გაიზრდება თანასწორობის განცდა, 64%-ს მიხედვით გაიზრდება სამართლიანობისა და 

კანონის პატივისცემის გრძნობა, ხოლო 63.5% თვლის, რომ ამაღლდება ადამიანის სიცოცხლის, 

ღირსებისა და უფლებების მიმართ პატივისცემა. რესპონდენტების 57%, 51.9% და 51.1% 

აღნიშნავენ, რომ „მეტ-ნაკლებად“ გაიზრდება კეთილსინდისიერება და შრომისმოყვარეობა, 

ტოლერანტულობა და სამშობლოს სიყვარული (პროცენტული მაჩვენებლების შესაბამისად). 

ბ) საინფორმაციო არხები 

გამოკითხული მოსწავლეების 95% სკოლაში კომუნიკაციის დროს ქართულ ენა იყენებს. 

რესპონდენტების 86.5% ასევე ქართულად საუბრობს  მეგობრებთან (სკოლის გარეთ) და 

სოციალურ ქსელებში. რაც შეეხება ოჯახის შიგნით კომუნიკაციას, რესპონდენტების 85.2% 

აფიქსირებს ქართულს, როგორც საკომუნიკაციო ენას. ოჯახში, მეგობრებთან (სკოლის გარეთ) 

და სოციალურ ქსელებში რესპონდენტების 10%,  9.3% და 9% საუბრობს აზერბაიჯანულ ენაზე.  

მათმა 36.5%-მა ინფორმაციის ძირითად წყაროდ დაასახელა სოციალური ქსელები, 26.3%-მა 

საქართველოს ცენტრალური ეროვნული დაფარვის მედია საშუალებები, ხოლო 20%-მა - 

საქართველოს რეგიონალური მედიასაშუალებები. 

კითხვაზე, აქვთ თუ არა ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობა, გამოკითხული 

მოსწავლეების 60.1% აღნიშნავს, რომ სახლში აქვს ინტერნეტზე წვდომა, ხოლო 39.1%-ს აქვს 
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მობილური ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობა. რესპონდენტების 6%-ს არ აქვს 

ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობა. 

რესპონდენტების თანაბარი რაოდენობა (70.4%) აღნიშნავს, რომ ინტერნეტს იყენებს 

სხვადასხვა სოციალური ქსელის სარგებლობისთვის (სხვებთან კომუნიკაცია, მოსაზრებების 

გამოთქმა) და ამ ქსელებიდან ინფორმაციის მიღებისთვის; და ფილმების ცქერისთვის. 

მოსწავლეების 32.2% ინტერნეტს იყენებს ინტერნეტ გამოცემების გასაცნობად, 29.6% 

თამაშისთვის, ხოლო 26.6% - ელექტრონული ფოსტისთვის.  

გ) უფლებები 

რესპონდენტების 38.1% კითხვაზე, თუ როგორ აშუქებს მედია იმ რელიგიური თემის  

ცხოვრებას, ტრადიციებს, პრობლემებს, რომელსაც თავად მიაკუთვნებენ თავს, პასუხობს, რომ 

„აშუქებს დადებითად, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი“. მათი 30.1% აღნიშნავს, რომ მედია 

დადებითად აშუქებს მათი რელიგიური თემის საკითხებს, საზოგადოებას აწვდის საკმარის 

ინფორმაციას. მოსწავლეების 85.7% აღნიშნავს, რომ მედია არ მიმართავს დისკრიმინაციულ 

პრაქტიკებს, როდესაც საქმე ეხება მართლმადიდებელ ქრისტიანებს. მედიის მხრიდან 

მუსლიმების და სხვა რელიგიური ჯგუფების მიმართ დისკრიმინაციას და შეურაცხმყოფელი 

ტერმინოლოგიის გამოყენებას ადასტურებს რესპონდენტების 23.4% და 24.9% (შესაბამისად). 

მუსლიმი რესპონდენტების 40.2% აღნიშნავს, რომ მედია იყენებს შეუარაცხმყოფელ 

ტერმინოლოგიას ან ახდენს მუსლიმების მიმართ დისკრიმინაციას მაშინ, როცა ქრისტიანად 

იდენტიფიცირებული რესპონდენტების მხოლოდ 17.9% ადასტურებს მსგავს 

დისკრიმინაციას.  

გამოკითხული მოსწალეების 86% თვლის, რომ საჭიროა რელიგიური განათლების 

მიღება. რაც შეეხება რელიგიური განათლების ხელმისაწვდომობას საქართველოში, 

რესპონდენტების 39.3% მიიჩნევს, რომ „ხელმისაწვდომია“, 30% აფიქსირებს პასუხს „უფრო კი, 

ვიდრე არა“, ხოლო 26%-ის მიხედვით, რელიგიური განათლების მიღება უფრო არაა 

ხელმისაწვდომი, ვიდრე კი. გამოკითხული მოსწავლეების 55.8% აღნიშნავს, რომ 

საქართველოში ირღვევა სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის უფლებები. საინტერესოა, რომ 

ქრისტიანული აღმსარებლობის რესპონდენტები (60.3%) უფრო აღნიშნავენ რელიგიური 

კონფესიების უფლებების დარღვევის ფაქტს, ვიდრე მუსლიმი რესპონდენტები (39%). 

რელიგიური აღმსარებლობის ჭრილში მონაცემების განხილვისას იკვეთება, რომ 

მუსლიმი რესპონდენტები (34.1%) უფრო მეტად აფიქსირებენ პასუხს ახალგაზრდების 

რელიგიურობის შესახებ, ვიდრე ქრისტიანი რესპონდენტები (3.8%). 

გამოკითხული მოსწავლეების 55.4% აღნიშნავს, რომ ქალისა და კაცის ურთიერთობები 

უნდა რეგულირდებოდეს რელიგიური წესებით. რესპონდენტების დიდი ნაწილი (92.3%) 

მიიჩნევს, რომ განათლების მიღება როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის თანაბრად 

მნიშვნელოვანია. 

დ) სამოქალაქო ჩართულობა და ხელისუფლება 

კვლევის ავტორთა ერთ-ერთი მიზანი იყო ინფორმაციის მიღება იმ აქტივობების შესახებ, 

რომელშიც სხვადასხვა დროს ჩართულები იყვნენ მოსწავლეები. რესპონდენტების 18.7% 

ასეთად გარემოსდაცვით საქმიანობას ასახელებს, 14.4% სპორტულ ღონისძიებებს, ხოლო 



14.1% - ინტელექტუალურ თამაშებს. სხვა აქტივობებში მონაწილეობა შემდეგნაირადაა 

გადანაწილებული: 

კითხვაზე, თუ როგორ აღწერდნენ თავიანთ ჩართულობას სასკოლო (არასასწავლო) 

ღონისძიებებში, რესპონდენტების 58.3% აღნიშნავს, რომ მეტ-ნაკლებადაა ჩართული მსგავს 

აქტივობებში. 27.4% აფიქსირებს პასუხს „ძალიან ჩართული ვარ“. 

რაც შეეხება მსგავს აქტივობებში გოგოებისა და ბიჭების ჩართულობას, საშუალო 

მაჩვენებელზე დაყრდნობით, შესაძლოა ითქვას, რომ გოგოები უფრო მეტად გამოირჩევიან 

არასასწავლო ღონისძიებებში ჩართულობით. 

ე) სტერეოტიპები 

რესპონდენტების 66% ამბობს, რომ ჰყავს მეგობარი სხვა ეთნიკური ჯგუფის 

წარმომადგენლებს შორის. რაც შეეხება რესპონდენტების დამოკიდებულებას სხვადასხვა 

ჯგუფის მიმართ, აღმოჩნდა, რომ დაბალი მაჩვენებელი აქვს სექსუალური იდენტობების 

ჯგუფებისადმი ღიაობას. განსხვავებული სქესის, რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების 

წარმომადგენლებს რესპონდენტები მიიჩნევენ საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. 

კითხვაზე უგრძვნიათ თუ არა უხერხულობა საზოგადოებაში სხვადასხვა ფაქტორის 

გამო - ენა, აღმსარებლობა, ეთნიკური წარმომავლობა და ქართულ ენაზე საუბრის აქცენტი. 

რესპონდენტების უმეტესობა თვლის, რომ არ ექმნებათ მსგავსი უხერხულობა.  

 

კვლევის შედეგები - მშობლები 

ა) სამოქალაქო განათლება 

მშობლები 5 ქულიან სკალაზე აფასებდნენ საკუთარი შვილების სამოქალაქო 

აქტიურობის დონეს. მშობლების აბსოლუტური უმრავლესობა მათი შვილების სამოქალაქო 

აქტივობის დონეს აფასებს, როგორც საშუალოს ან უფრო მაღალს. მხოლოდ 4,7% თვლის, რომ 

მათი შვილის სამოქალაქო აქტივობა დაბალია. მშობლების უმრავლესობა (86,8%) თვლის, რომ  

სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლება სკოლებში აუცილებელია. მშობლების ნახევარზე 

მეტი (62,6%) ძალიან კმაყოფილია სამოქალაქო განათლების გაკვეთილების არსებული 

შედეგით. მეოთხედი კი აცხადებს რომ „უფრო კმაყოფილია, ვიდრე არა“. უკმაყოფილოა 

მშობლების ძალიან მცირე ნაწილი (1,6%).  

მშობლების თითქმის ნახევარის აზრით, მათი შვილი ძალიან ჩართულია სამოქალაქო 

განათლების გაკვეთილის პროცესში. ძალიან მცირე ნაწილი თვლის, რომ მათი შვილი 

ნაკლებადაა საგაკვეთილო პროცესში ჩართული (2,6%), გამოკითხულთა შორის არ აღმოჩნდა 

ისეთი, რომელიც თვლის რომ საერთოდ არაა საგაკვეთილო პროცესში ჩართული.  

მშობლები სამ ქულიან სკალაზე აფასებდნენ რამდენად ეთანხმებოდნენ იმ მოსაზრებებს, 

რომ სამოქალაქო განათლების საგნის გავლის შემდეგ მათი შვილების სხვადასხვა 

საკითხისადმი დამოკიდებულებები  შეიცვლებოდა. შესაფასებლად ეძლეოდათ სამოქალაქო 

განათლების საგნის ძირითადი შედეგების ამსახველი დებულებები. როგორც აღმოჩნდა 

მშობლების უმრავლესობა (72%-დან 83%-მდე) თვლის, რომ საგნის გავლა პოზიტიურ 

გავლენას მოახდენს ბავშვების დამოკიდებულებებზე და ცვლილებას ადგილი ექნება ყველა 



დაგეგმილი შედეგის მიხედვით. სამიზნე და საკონტროლო ჯგუფებს შორის განსხვავება 

დებულებების უმრავლესობის შეფასებაში არ დაფიქსირებულა.  

ბ) რადიკალიზაცია 

მშობლები აფიქსირებდნენ საკუთარ მოსაზრებას მათ რაიონში / ქალაქში /სოფელში 

რადიკალიზაციის საფრთხის შესაძლებლობის მიმართ. რესპონდენტების მხოლოდ მეათედი 

თვლის, რომ რადიკალიზაციის საშიშროება ძალიან მაღალია. თითქმის მესამედი თვლის რომ 

ასეთი საფრთხე არ არსებობს. 44% თვლის რომ რადიკალიზაციის შანსი ძალიან მცირეა. 

რესპონდენტების დიდი ნაწილის აზრით, სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლება 

მოახდენს მნიშვნელოვან გავლენას მოზარდებში რადიკალიზაციის საფრთხის შემცირებაზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის შედეგების მიხედვით მშობლების მცირე ნაწილს 

შეუძლია რადიკალიზაციის ნიშნების უმეტესობის ამოცნობა, მშობლების უმრავლესობა მაინც 

თვლის, რომ იცის როგორ უნდა მოიქცეს იმ შემთხვევაში თუ შვილს შეამჩნევს 

რადიკალიზაციისკენ მიდრეკილებას. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ მშობლებს გაუჩნდებათ 

ეჭვი, რომ მათი შვილის ქცევაში მომძლავრებულია რადიკალიზციის ნიშნები, უმრავლესობა 

არ მოახდენდა ამ ეჭვების იგნორირებას (96,8%) და აუცილებლად თვითონ შეეცდებოდა 

პრობლემის მოგვარებას (54%), 47,3% - ფსიქოლოგს მიმართავდა, ხოლო 38,8% - სკოლას.  

 

კვლევის შედეგები - სკოლის ადმინისტრაცია და მასწავლებლები 

ა) სამოქალაქო განათლება 

რესპონდენტები 5 ქულიან სკალაზე აფასებდნენ სკოლის მოსწავლეების სამოქალაქო 

აქტიურობის დონეს. სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და პედაგოგების 

მეოთხედზე მეტი (26,8%) თვლის, რომ მათი მოსწავლეების სამოქალაქო აქტიურობა ძალიან 

მაღალია. ნახევარი მიიჩნევს (50%) მიიჩნევს რომ მაღალია. მხოლოდ ერთმა რეპონდენტის 

აზრით მოსწავლეები აქტიურობა არის დაბალი.  

სკოლის წარმომადგენლების უმრავლესობა (84,1%) მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო 

განათლების საგნის სწავლება აუცილებელია. მხოლოდ 15,9% თვლის, რომ „უფრო 

აუცილებელია“. რესპონდენტების უმრავლესობა (70.5%) ძალიან კმაყოფილია სამოქალაქო 

განათლების გაკვეთილების არსებული შედეგით. მხოლოდ ერთეული რესპონდენტები არ 

არიან კმაყოფილი სამოქალაქო განათლების შედეგებით. რესპონდენტების თითქმის ორი 

მესამედი თვლის, რომ მოსწავლეები ძალიან ჩართულები არიან სამოქალაქო განათლების 

გაკვეთილზე. გამოკითხულთაგან არც ერთს არ აღუნიშნავს, რომ მოსწავლეები არ არიან 

ჩართულები ან ნაკლებად არიან ჩართულები გაკვეთილის პროცესში. 

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და პედაგოგები აფასებდნენ რამდენად 

ეთანხმებოდნენ იმ მოსაზრებებს, რომ სამოქალაქო განათლების საგნის გავლის შემდეგ 

მოსწავლეებში მოხდება სხვადასხვა საკითხისადმი დამოკიდიბულებების ცვლილება. 

შესაფასებლად მიეცათ სამოქალაქო განათლების საგნის ძირითადი შედეგების ამსახველი 

დებულებები. რესპონდენტების უმრავლესობა (74,4% დან 90,2% მდე) თვლის, რომ საგნის 

გავლა პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ყველა დაგეგმილის შედეგის მიხედვით.  

ბ) რადიკალიზაცია 



გამოკითხულთა დაახლოებით 36,6% თვლის, რომ მათ რაიონში / ქალაქში / სოფელში 

რადიკალიზაციის საფრთხე არ არსებობს. 52,4% თვლის, რომ არსებობს რადიკალიზაციის 

მცირე შანსი და მხოლოდ 6,1% რესპონდენტი მიიჩნევს, რომ რადიკალიზაციის საფრხე 

მაღალია. რამოდენიმე რესპონდენტმა პასუხისგან თავი შეიკავა.  

რადიკალიზაციის ნიშნების ცოდნის კუთხით სიტუაცია შემდეგნაირია. სულ 

გამოკითხული რესპონდენტების მხოლოდ 15,9%-მა ამოიცნო რადიკალიზაციის შესაძლო 

ნიშნების უმრავლესობა. ნიშნების დაახლოებით ნახევარი ამოიცნო 67,1%-მა. თითქმის 

ვერცერთი ნიშანი ვერ ამოიცნო 17,1%.  

რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა (80%) თვლის, რომ სამოქალაქო განათლების 

საგნის სწავლება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მოზარდებში რადიკალიზაციის 

საფრთხის შემცირებაში. რესპონდენტების სამი მეოთხედზე მეტი (76,8%) თვლის, რომ იცის 

როგორ მოიქცეს იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლეს შეამჩნევენ რადიკალიზაციის ნიშნებს. 

საკონტროლო და სამიზნე ჯგუფებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება არ დაფიქსირებულა. 

იმ შემთხვევაში თუ სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს/პედაგოგებს 

გაუჩნდებოდათ ეჭვი, რომ სკოლის მოსწავლეებში მომძლავრებულია რადიკალიზაციის 

ნიშნები, უმრალესობა 85,4% ამას რეაგირების გარეშე არ დატოვებდა. კითხვაზე თუ ვის 

მიმართავდნენ ასეთ შემთხვევაში ყველაზე გავრცელებული პასუხია „მივმართავდი სკოლას“  

და „მივმართავდი ფსიქოლოგებს“.  

 

კვლევის შედეგების შეჯამება 

1. მოსწავლეები 

მოსწავლეთა ზოგადი სამოქალაქო აქტივობის დონე მაღალია, გამოკითხულთა 

უმრავლესობას 97% მიუღია მონაწილეობა რომელიმე სამოქალაქო აქტივობაში მაინც, 

ყველაზე მეტად მოსწავლეები ჩართულნი არიან  გარემოსდაცვით ღონიძიებებში, სპორტულ 

ღონისძიებებში ან ინტელექტუალურ თამაშებში. 

სასკოლო ღონისძიებებში მოსწავლეთა ჩართულობა საშუალოზე მაღალია (4 ბალიან 

სკალაზე 3,1 საშუალო ქულა).  მათ 85,7%-ს მიუღია მონაწილეობა რაიმე სახის სასკოლო 

ღონისძიებაში. ამავდროულად გოგონები მეტად არიან ჩართულები ამ ტიპის აქტივობაში, 

ვიდრე ბიჭები.  

მოსწავლეები ყველაზე ნაკლებად  დაინტერესებული არიან იმ რელიგიურ ჯგუფში 

მიმდინარე მოვლენებით, რომელსაც თავად არ მიეკუთვნებიან (1,64 საშუალო ქულა 3 ბალიან 

სკალაზე) და სხვა რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებით (1,86 საშუალო ქულა 3 ბალიან 

სკალაზე). ხოლო ყველაზე მეტად დაინტერესებულნი არიან სკოლაში   (2,47 საშუალო ქულა 3 

ბალიან სკალაზე) და იმ სოფელში/ქალაქში მიმდინარე მოვლენებით,  სადაც ცხოვრობენ (2,48 

საშუალო ქულა 3 ბალიან სკალაზე). 

მოსაწავლეთა 73% თვლის, რომ სამოქალაქო განათლების საგანი აუცილებელია. მათი  

უმრავლესობა - 86.5% ჯამში აღნიშნავს, რომ „ძალიან კმაყოფილია“ ან „უფრო კმაყოფილია“ 

სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებით. ანალოგიური შედეგებია სამოქალაქო განათლების 



გაკვეთილებზე მოსწავლეთა ჩართულობასთან დაკავშირებით. თუ 5 ბალიან სკალაზე, 

ჩართულობა  მთლიანობაში 4 ქულით შეფასდა.  

ზოგადად, მოსაწავლეთა შორის რადიკალიზაციის ხარისხი არ არის მაღალი. თუმცა, არ 

შეიძლება ითქვას, რომ ის დაბალია. საერთო ჯამში, მოსწავლეთა 53% ავლენს 

რადიკალიზაციის საშუალო, 38,3% დაბალ, ხოლო 8,4% მაღალ ხარისხს. მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს, რომ რადიკალიზაციის ხარისხზე გავლენას ახდენს:  

1. უფლებრივი მდგომარეობის აღქმა - რესპონდენტები, რომლებიც თვლიან რომ 

საქართველოში სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების უფლებები ირღვევა, რადიკალიზაციის 

უფრო მაღალი ხარისხით ხასიათდებიან, ვიდრე ისინი, ვინც თვლის, რომ მათი რელიგიური 

უფლებები არ ირღვევა.  

2. სამოქალაქო ცნობიერების დონე - მოზარდი, რაც უფრო კომფორტულად თვლის  

ცხოვრებას იმ ქვეყანაში, სადაც  ქვეყნა იმართება კონსტიტუციისა და კანონის შესაბამისად, 

მით უფრო დაბალია რადიკალიზაციის დონე  

3. რელიგიური უსაფრთხოების განცდა  - ის ვინც თვლის, რომ რელიგიას, რომელსაც ის 

მიეკუთვნება, საფრთხე ემუქრება, რადიკალიზაციის უფრო მაღალ ხარისხს ავლენს, ვიდრე ის 

ვინც ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება.  

4. სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე მოსწავლეთა ჩართულობის ხარისხი - რაც 

უფრო ჩართულია მოსწავლე საგაკვეთილო პროცესში, მით უფრო დაბალია მისი 

რადიკალიზაციის ხარისხი.  

2. მშობლები 

მშობლების აბსოლუტური უმრავლესობა თავიანთი შვილების სამოქალაქო აქტივობის 

დონეს აფასებს როგორც საშუალოს ან უფრო მაღალს (ჯამში 95,3%). მშობლებს დადებითი 

დამოკიდებულება აქვთ სამოქალაქო განათლების საგნის მიმართ. ისინი მიიჩნევენ, რომ 

სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლება აუცილებელია (86,8%), ამასთან მათი უმრავლესობა 

კმაყოფილია სამოქალაქო განათლების საგნის გაკვეთილების შედეგებით (პასუხების „ძალიან 

კმაყოფილი“ და „უფრო კმაყოფილი“ ჯამი 87,9%-ია). მშობლების შეფასებით თავიანთი 

შვილები ჩართულები არიან საგაკვეთილო პროცესში (პასუხების „ძალიან ჩართული“  და 

„უფრო ჩართული“ ჯამი 78,4%-ია). მშობლების უმრავლესობა ეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ 

სამოქალაქო განათლების საგნის გავლის შედეგად, კურიკულუმით გათვალისწინებულ 

მიზნები მიღწეული იქნება.  (კითხვარში ჩამოთვლილი იყო 12 მიზანი / სწავლის შედეგი, 

„დიახ“ პასუხები მერყეობდა 72,1%-დან 83,7% მდე).   

რადიკალიზაციის საფრთხის მაღალ საშიშროებაზე მშობლების მხოლოდ მეათედი 

მიუთითებს. თითქმის მესამედი თვლის რომ რადიკალიზაციის საფრთხე მათ რაიონში / 

ქალაქში არ არსებობს. რადიკალიზაციის შესაძლო ნიშნების ამოცნობის უნარის მიხედვით, 

მშობლებს შორის გამოიყო სამი ჯგუფი: რომლებმაც ვერ ამოიცნეს რადიკალიზაციის ნიშნების 

უმრავლესობა, რომლებმაც შეძლეს ნიშნების დაახლოებით ნახევარის ამოცნობა და 

რომლებმაც ამოიცნეს თითქმის ყველა ნიშანი. როგორც აღმოჩნდა დაახლოებით მესამედი 

მიეკუთვნება ჯგუფს, რომელმაც ვერ ამოიცნო რადიკალიზაციის ნიშნების უმრავლესობა 

(29,1%). ნახევარმა შეძლო ნიშნების დაახლოებით ნახევარის ამოცნობა (53,4%)  და 



რესპონდენტების მხოლოდ ყოველმა მეექვსემ შეძლო რადიკალიზაციის ნიშნების 

უმრავლესობის ამოცნობა (17,5%).  

მიუხედავად იმისა რომ მშობლების მცირე ნაწილს შეუძლია რადიკალიზაციის ნიშნების 

უმეტესობის ამოცნობა, მშობლების უმრავლესობა (85,3%) მაინც თვლის, რომ იცის როგორ 

უნდა მოიქცეს იმ შემთხვევაში თუ შვილს შეამჩნევს რადიკალიზაციის ნიშნებს.  

იმ შემთხვევაში თუ მშობლებს გაუჩნდებათ ეჭვი რომ თვიანთი შვილის ქცევაში 

მომძლავრებულია რადიკალიზციის ნიშნები, მათი უმრავლესობა არ მოახდენდა ამ ეჭვების 

იგნორირებას (96,8%). ყველაზე გავრცელებული პასუხები იყო „მე თვითონ შევეცდები 

პრობლემის მოგვარებას“ (94,2%) და „მივმართავ ფსიქოლოგს“ (83,5%). ყველაზე ნაკლები 

ალბათობაა რომ მშობლებმა მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს (33%) ან ადგილობრივ 

ავტორიტეტებს (42,9%).  

3. სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და პედაგოგები 

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისა და პედაგოგების უმრავლესობა თვლის, 

რომ მოსწავლეების სამოქალაქო აქტიურობის დონე ძალიან მაღალი ან მაღალია. სკოლის 

წარმომადგენლების უმრავლესობა (84,1%) მიიჩნევს რომ სამოქალაქო განათლების საგნის 

სწავლება აუცილებელია. ამასთან უმრავლესობა კმაყოფილია სამოქალაქო განათლების საგნის 

გაკვეთილების შედეგებით და თვლიან რომ მოსწავლეები ძალიან ჩართულები არიან 

საგაკვეთილო პროცესში.  

რესპონდენტების უმრავლესობა ეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ სამოქალაქო 

განათლების საგნის გავლის შედეგად, კურიკულუმით გათვალისწინებულ მიზნები 

მიღწეული იქნება.  (კითხვარში ჩამოთვლილი იყო 12 მიზანი / სწავლის შედეგი, „დიახ“ 

პასუხები მერყეობდა 74,4%-დან 90,2% მდე).  სამოქალაქო განათლების საგნის მიმართ 

დამოკიდებულების მიხედვით სამიზნე და საკონტროლო ჯგუფებს შორის სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი განსხვავება არ დაფიქსირებულა.  

სკოლის წარმომადგენლების მესამედზე მეტი თვლის რომ მათ რაიონში / ქალაქში / 

სოფელში რადიკალიზაციის საფრთხე არ არსებობს (36,6%). დაახლოებით ნახევარი კი თვლის, 

რომ რადიკალიზაციის საფრხე მცირეა (52,4%).  

რადიკალიზაციის შესაძლო ნიშნების უმრავლესობის ამოცნობა შეძლო გამოკითხულთა 

მეექვსედმა (15,9%). ნიშნების დაახლოებით ნახევარი ამოიცნო დაახლოებით ორმა მესამედმა 

(67,1%). ამასთან საკონტოლო და სამიზნე ჯგუფებს შორის ამ კითხვის მიხედვით განსხვავება 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია. საკონტროლო ჯგუფის წევრებმა რადიკალიზაციის 

ნიშნების უფრო დიდი ნაწილი ამოიცნეს. 

რესპონდენტებს შორის საკმაოდ მაღალია მოლოდინი რომ სამოქალაქო განათლების 

საგნის სწავლება შეამცირებს რადიკალიზაციის საფრთხეს (84,1%). სკოლის 

წარმომადგენლების სამი მეოთხედი თვლის რომ იცის როგორ მოიქცეს იმ შემთხვევაში თუ 

მოსწავლეს შეამჩნევენ რადიკალიზაციის ნიშნებს (76,4%). ასეთ შემთხვევაში ყველაზე 

გავრცელებული პასუხია „მივმართავდი სკოლას“ (86,6%) და „მივმართავდი ფსიქოლოგებს“ 

(85,4%).  
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