
მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი კომპეტენციების მოდელი, შეფასების 

კრიტერიუმები და ინდიკატორები 

 

1. მოქალაქეობრივი განათლების მიზანი 

მოქალაქეობრივი განათლება შეიძლება განისაზღვროს, როგორც განათლება ადრეული 

ასაკიდან, რათა ადამიანები ჩამოყალიბდნენ კრიტიკულად მოაზროვნე, გადაწყვეტილების 

მიმღებ მოქალაქეებად. აქედან გამომდინარე მოქალაქეობრივ განათლებას სამი მთავარი 

მიზანი აქვს: 

 მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებების სწავლება; 

 განსჯისა და კრიტიკული უნარების გამოყენება; 

 ინდივიდუალური და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბება.  

ეს სამი მიზანი შეესაბამება ინდივიდის, როგორც ეთიკისა და სამართლის სუბიექტის 

განათლებას და ასევე, ინდივიდის, როგორც მოქალაქის განათლებას. ეს მიზნები რეალიზდება  

მოქალაქეობრივი განათლების სამი ძირითადი მიმართულებით: 

 ინდივიდსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობა: ინდივიდუალური და 

კოლექტიური თავისუფლება და დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმის უარყოფა; 

 მოქალაქესა და ხელისუფლებას შორის ურთიერთობა;  

 ინდივიდისა და მოქალაქის პასუხისმგებლობა საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე.1 

 

2. მოქალაქეობრივი განათლების ძირითადი ეროვნული და საერთაშორისო ორიენტირები 

საქართველოს კონსტიტუცია (1995)2 აღიარებს ადამიანის თავისუფლებისა და 

თანასწორობის პრინციპებს და უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, 

თანასწორობის პრინციპის დაცვით მიიღონ მონაწილეობა სოციალურ, ეკონომიკურ, 

კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში (მუხლი 14, 38). 

კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ”3 განსაზღვრავს მოსწავლის ეროვნული და 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე, თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბების, 

ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების 

განვითარების მნიშვნელობას.  

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები (2004)4 ხაზს უსვამს ეროვნული და 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბების 

აუცილებლობას, რაც საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს გააცნობიერონ საკუთარი, როგორც 

მოქალაქის უფლება-მოვალეობები პერსონალურ, ეროვნულ და გლობალურ დონეებზე:  

                                                           
1 Citizenship Education for the 21st Century, UNESCO 1998. 
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_b/interact/mod07task03/appendix.htm 
2 საქართველოს კონსტიტუცია. 2005. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35 
3 საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ (2005). www.parliament.ge 
4 საქართველოს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები (2004), 

http://www.mes.gov.ge/old/index.php?module=text&link_id=196 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_b/interact/mod07task03/appendix.htm
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-10&a=extlink&rl=0&href=http:%2f%2fwww.parliament.ge
http://www.mes.gov.ge/old/index.php?module=text&link_id=196


„საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე 

მოზარდმა უნდა შეძლოს ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ 

საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის (2018-2024)5 ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაა 

მოსწავლეებში სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენციის განვითარების ხელშეწყობა (VIII 

თავი):  „...მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს თავს, როგორც საკუთარი ოჯახის, საზოგადოების, 

სასკოლო თემისა თუ კლასის, სამეზობლო თემის, რეფერენტული ჯგუფის, ქართული 

საზოგადოების წევრად; იცნობდეს საკუთარი ქვეყნის, საზოგადოებისა და რეფერენტული 

თემის კულტურას; საქართველოში თუ მსოფლიოში მცხოვრები სხვა საზოგადოებების 

კულტურას; იაზრებდეს, რას ნიშნავს ზრუნვის ეთიკა, რატომ არის ის ღირებული და ა.შ.” (თავი 

XXXV). საგნობრივ პროგრამებში აქცენტი კეთდება მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი 

განათლებისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი ღირებულებების მიმართ პოზიტიური 

დამოკიდებულების ფორმირებაზე, როგორიცაა: სხვისი უფლებების პატივისცემა, 

თანაგრძნობა, მზრუნველობა, სამშობლოს სიყვარული, თანასწორობა და ტოლერანტობა. 

ქართული ნორმატიული დოკუმენტები ეხმიანება და ასახავს დემოკრატიული 

მოქალაქეობის საერთაშორისო კონცეფციებსა და პრინციპებს. 

ქარტიის „განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის და ადამიანის უფლებების 

სწავლება” (2010)6 განმარტებით „განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის“ მიზანს 

წარმოადგენს მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა შეძლონ მათთვის მინიჭებული დემოკრატიული 

უფლებებით სარგებლობა და ვალდებულებების შესრულება საზოგადოებაში და აქტიური 

როლი შეასრულონ დემოკრატიულ ცხოვრებაში, ინსტიტუციურ, ეროვნულ და საერთაშორისო 

დონეებზე. 

„ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში“ ხასგასმულია, რომ „განათლება 

მიმართული უნდა იყოს ადამიანის პიროვნების სრული განვითარებისაკენ და ადამიანის 

უფლებების პატივისცემისა და ძირითადი თავისუფლებების გაძლიერებისაკენ“. 

დემოკრატიულმა განათლებამ ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთგაგებას, შემწყნარებლობასა და 

მეგობრობას სხვადასხვა კულტურულ ჯგუფებს შორის.  

საერთაშორისო კონვენცია „კულტურული თვითგამოხატვის, მრავალფეროვნების დაცვისა 

და ხელშეწყობის შესახებ“ (იუნესკო, 2005) აღიარებს ღირებულებებისა და კულტურული 

თვითგამოხატვის აუცილებლობას, როგორც დემოკრატიის მშენებლობის აუცილებელ 

პირობას. 

დემოკრატიული მოქალაქეობის თანამედროვე კონცეფციათაგან ერთ-ერთი 

                                                           
5 საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმა (2018-2014), 

http://mes.gov.ge/~mesgov/content.php?id=3923&lang=geo 
6 ევროპის საბჭოს ქარტია დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლებისა და ადამიანის უფლებათა 

სწავლების შესახებ. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049656 

 

 

http://mes.gov.ge/~mesgov/content.php?id=3923&lang=geo
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049656


უმნიშვნელოვანესია „დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ახალი მოდელი“ (2016)7. 

მოდელი მოიცავს კულტურის/მოქალაქეობის სამ განზომილებას – მატერიალურ, სოციალურ 

და სუბიექტურ კომპონენტებს. დოკუმენტში კომპეტენციები დაჯგუფებულია 4 

პრიორიტეტულ მიმართულებად: ღირებულებები, დამოკიდებულებები, უნარები, ცოდნა და 

კრიტიკული გააზრება. 

 

3. მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი კომპეტენციების მოდელი 

მოქალაქეობრივი განათლების სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობის 

საფუძველზე შევიმუშავეთ მოქალაქეობრივი კომპეტენციების მოდელი, მისი შინაარსი,  

შეფასების კრიტერიუმები და ინდიკატორები.  

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების მოდელი ეფუძნება განათლების საერთაშორისო 

გამოცდილებით (ევროპის საბჭო - „დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები“8, 

„საგანმანათლებლო მიღწევების შეფასების საერთაშორისო ასოციაცია (The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA)),9 სხვადასხვა ქვეყნის (აშშ, 

ბელგია, ესტონეთი, ფინეთი, ინგლისი, საფრანგეთი და სხვ.) მოქალაქეობრივი განათლების 

მოდელებით და კურიკულუმებით და საქართველოს განათლების პოლიტიკის 

დოკუმენტებით10 აღიარებულ კომპონენტებს - მოქალაქეობრივ ცოდნას, მოქალაქეობრივ 

უნარ-ჩვევებს, მოქალაქეობრივ ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს და მოქალაქეობრივ 

ჩართულობას. ჩვენს მიერ შესწავლილი მრავალრიცხოვანი კვლევები (იხ. თავი 3 - 

მოქალაქეობრივი განათლების მიმართულებით არსებული ლიტერატურის მიმოხილვა და 

ბიბლიოგრაფია) ადასტურებს, რომ სწორედ ამ კომპონენტების ერთობა არის მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციის საფუძველი. კომპეტენცია კრებითი ცნებაა და გულისხმობს ადამიანის 

დახელოვნებას გარკვეულ საკითხში, მის შესახებ ცოდნის შეძენის (ა) მასთან 

ურთიერთქმედების/ გამკლავების უნარ-ჩვევების ათვისებისა (ბ) და მის მიმართ გარკვეული 

განწყობის/დამოკიდებულების შემუშავების (გ) გზით. 

გადავხედოთ კომპეტენციის შემადგენელი კომპონენტების აღიარებულ განმარტებებს:  

ცოდნა - მოქალაქეობრივი კომპეტენცია ეფუძნება დემოკრატიის, სამართლიანობის, 

თანასწორობის, მოქალაქეობრიობის და სამოქალაქო უფლებების ცოდნას. ის ასევე მოიცავს:  

თანამედროვე და ისტორიულ ცოდნას ეროვნული და მსოფლიო ძირითადი მოვლენებისა და 

                                                           
7 დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები. 2016 
https://rm.coe.int/georgie-competences-for-democratic-culture-geo/16808b391a 
8 https://rm.coe.int/georgie-competences-for-democratic-culture-geo/16808b391a 
9 International Civic and Citizenship Education Study 2016 Technical Report. 
https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Downloads/ICCS_2016_Technical_Report_FINAL.pdf 
10 უფრო დაწვრილებით იხ.: თავი 1. დემოკრატიული მოქალაქეობის სამართლებრივი საფუძვლები;  

თავი 4. დემოკრატიული მოქალაქეობა/მოქალაქეობრივი განათლება საგანმანათლებლო 

კურიკულუმებში; თავი 5 მოქალაქეობრივი განათლების საერთაშორისო პოლიტიკა და პრაქტიკა 

 
  

https://rm.coe.int/georgie-competences-for-democratic-culture-geo/16808b391a
https://rm.coe.int/georgie-competences-for-democratic-culture-geo/16808b391a
https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Downloads/ICCS_2016_Technical_Report_FINAL.pdf


ტენდენციების, სოციალური და პოლიტიკური მოძრაობების, მათი მიზნებისა და 

ღირებულებების, მრავალფეროვნებისა და კულტურული  იდენტობის შესახებ ცოდნას. 

უნარები - მოქალაქეობრივი უნარები უკავშირდება სხვებთან ურთიერთქმედების 

საშუალებით საერთო ან საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის, მათ შორის, საზოგადოების 

მდგრადი განვითარებისთვის ზრუნვას. ის მოიცავს კრიტიკულ აზროვნებას და პრობლემის 

გადაჭრის, არგუმენტირების უნარებს და საზოგადოებრივ აქტივობებში კონსტრუქციულ 

მონაწილეობას, გადაწყვეტილების მიღებას ინდივიდუალურ, ადგილობრივ და 

საერთაშორისო დონეებზე, შეფასებას, კრიტიკულ გაგებას, მედიის ტრადიციულ და ახალ 

ფორმებთან ურთიერთქმედებას და დემოკრატიულ საზოგადოებებში მედიის როლის 

გააზრებას.    

დამოკიდებულებები – მოქალაქეობრივი დამოკიდებულებები ეფუძნება ადამიანის 

უფლებებს, როგორც დემოკრატიის საფუძველს. ის გულისხმობს კონსტრუქციული 

მონაწილეობის მზადყოფნას სამოქალაქო აქტივობებში და დემოკრატიული 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ყველა დონეზე; სოციალური და კულტურული 

მრავალფეროვნების, გენდერული თანასწორობისა და სოციალური ერთობის, ცხოვრების 

მდგრადი წესის მხარდაჭერას; მშვიდობისა და არაძალადობრივი კულტურის ხელშეწყობას; 

სხვათა პირადი ცხოვრების პატივისცემას; გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობის გააზრებას; 

პოლიტიკური და სოციო-ეკონომიკური მოვლენების მიმართ ინტერესს; ინტერკულტურული 

კომუნიკაციისადმი ინტერესს, რაც მიკერძოებების დაძლევისა და კომპრომისის და 

სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობის პირობაა. 11   

ღირებულება - ცალკეული ადამიანების ან ადამიანთა ჯგუფის წარმოდგენა იმის 

შესახებ, თუ რა არის სასურველი, მართებული, კარგი ან ცუდი, რაც ყალიბდება იმ 

სპეციფიკური კულტურის ზეგავლენით, რომელშიც ისინი არსებობენ. ღირებულება არის მეტ-

ნაკლებად აღიარებული ქცევის სტანდარტები, ანუ საზოგადოებისა და გარკვეული 

სოციალური ჯგუფის შეხედულებები პოლიტიკური მიზნების - იმ ძირითადი გზებისა და 

საშუალებების შესახებ, რომლებსაც ამ მიზნების განხორციელებისაკენ მივყავართ.12  

ინდივიდის ღირებულებები მეტწილად დროით, კულტურით და პიროვნული 

მახასიათებლებით არის განსაზღვრული. სოციალური, პოლიტიკური ან ეკონომიკური 

გარემოს მკვეთრი შეცვლა დასაბამს აძლევს მათ შეცვლას. ღირებულებებს განმარტავენ, 

როგორც სასურველ, ღრმად გამჯდარ სტანდარტებს, რომლებიც განსაზღვრავენ მომავალს და 

ამართლებენ წარსულ ქმედებებს.13  

სამოქალაქო ჩართულობა - სამოქალაქო საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვანი 

საფუძველი სამოქალაქო მონაწილეობაა. ეს კონცეფცია გულისხმობს მოქალაქეთა 

ჩართულობას სახელმწიფოს მართვის პროცესებში სხვადასხვა დონეზე, დაწყებული 

                                                           
11 COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7   
12 http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=16010  

  http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=5840  
13 სუმბაძე ნ., (2012) თაობები და ღირებულებები,  საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=16010
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=5840
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=5840


დისკუსიით, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა სოციალურად 

მნიშვნელოვანი პროგრამებისა და პროექტების განვითარებით, გადაწყვეტილების მიღების, 

პროცესის გავლენისა და აღსრულების კონტროლის განხორციელებით.  სამოქალაქო 

მონაწილეობის ერთ–ერთი განმარტების თანახმად, ეს არის “მოქალაქეთა და საჯარო 

ხელისუფლების სოციალური ურთიერთქმედების მრავალდონიანი პროცესი, საზოგადოების 

განვითარებისა და სახელმწიფოს შემდგომი განვითარების საკითხებთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების შემუშავებასა და მიღებაში“.14 

 

 

4. მოქალაქეობრივი კომპეტენციების შინაარსობრივი ჩარჩო 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების შინაარსის განსაზღვრისას, ძირითადად, 

ვიხელძღვანელეთ სამოქალაქო და მოქალაქეობრივი განათლების კვლევის ანგარიშში (2016) 

შემოთავაზებული ჩარჩოთი,15 რომელშიც მოქალაქეობრივი კომპეტენციები წარმოდგენილია 

ოთხი ძირითადი მიმართულებით: სამოქალაქო საზოგადოება და სისტემები; სამოქალაქო 

პრინციპები, სამოქალაქო  მონაწილეობა და სამოქალაქო იდენტობები. 

სამოქალაქო საზოგადოება და სისტემები მოიცავს სამ ქვემიმართულებას:  

1. მოქალაქეები (მათი როლები, უფლებები, პასუხისმგებლობები და შესაძლებლობები); 

2. სახელმწიფო ინსტიტუტები (რომლებიც საკვანძოა სამოქალაქო მმართველობისა და 

კანონმდებლობის თვალსაზრისით);  

3. სამოქალაქო ინსტიტუტები (რომლებიც უზრუნველყოფენ მოქალაქეთა კავშირს 

სახელმწიფო ინსტიტუტებთან და ხელს უწყობენ მოქალაქეებს საზოგადოებაში საკუთარი 

როლების განხორციელებაში). 

სამოქალაქო პრინციპები მოიცავს ოთხ ქვემიმართულებას:  

1. სამართლიანობა (ყველა ადამიანს აქვს უფლება მოეპყრან სამართლიანად და 

კანონიერად); 

2. თავისუფლება (რწმენის, სიტყვის, შიშისგან და სიღარიბისაგან);  

3. ერთობის განცდა (საზოგადოებაში ინდივიდებსა და თემებს შორის მიკუთვნებულობის, 

კავშირისა და საერთო ხედვის გრძნობა); 

4. წესები და კანონები (კანონის თანასწორი და სამართლიანი გამოყენება ყველასთვის; 

ძალაუფლების გამიჯვნა და სამართლებრივი გამჭვირვალობა. 

სამოქალაქო მონაწილეობა მოიცავს სამ ქვემიმართულებას:  

1. გადაწყვეტილების მიღება  (ორგანიზაციული მმართველობა და ხმის მიცემა);  

2. ზეგავლენა (დებატები, დემონსტრირება, წინადადების/მოთხოვნის 

შემუშავება/ჩამოყალიბება); 

                                                           
14 https://participatory.ge/ka/2017/07/monacileoba 
15 International Civic and Citizenship Education Study 2016 Technical Report 
https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Downloads/ICCS_2016_Technical_Report_FINAL.pdf 

 

https://participatory.ge/ka/2017/07/monacileoba
https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Downloads/ICCS_2016_Technical_Report_FINAL.pdf


3. საზოგადოების მონაწილეობა (მოხალისეობა, სხვადასხვა ორგანიზაციის წევრობა და 

მათ საქმიანობაში მონაწილეობა, ინფორმირება).  

სამოქალაქო იდენტობები მოიცავს ორ ქვემიმართულებას:  

1. მოქალაქეობრივი თვითშეფასება (სამოქალაქო საზოგადოებებში ინდივიდის როლთან 

დაკავშირებული გამოცდილება; 

2. მოქალაქეობრივი კავშირები (განსხვავებულ სამოქალაქო საზოგადოებებთან/თემებთან 

კავშირისა  და საზოგადოებაში ინდივიდების მიერ სამოქალაქო როლის განცდა).  

 

5. მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განმსაზღვრელი კომპონენტები 

მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი კომპეტენციების შინაარსი მოიცავს ოთხ კომპონენტს: 

ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები და ჩართულობა.  

1. ცოდნა: ძირითადი სამოქალაქო საკითხების შესახებ ინფორმაცია, რომლის გამოყენება, 

კომპლექსური შემეცნებითი ამოცანების გადაწყვეტისას, მოსწავლეებს ეხმარება 

გააცნობიერონ მოქალაქეობრივი ცხოვრების მნიშვნელობა.  

2. უნარი: მოსწავლეები იყენებენ სამოქალაქო ცოდნას მსჯელობისას და საკუთარი 

პოზიციების/დასკვნების ჩამოყალიბებისას. მოსწავლეებს ასევე შეუძლიათ შეუსაბამონ 

საკუთარი პოზიციები და დასკვნები ცხოვრებისეულ კონტექსტებს. 

3. დამოკიდებულებები: განსაჯონ და შეაფასონ ცალკეული იდეები, პიროვნებები, ობიექტები, 

შემთხვევები, სიტუაციები და ურთიერთობები. ეს კომპონენტი ასევე გულისხმობს 

დემოკრატიისა და მოქალაქეობისადმი მოსწავლეთა ნდობას, მათ დამოკიდებულებას 

საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების უფლებების, პასუხისმგებლობების, სახელმწიფო და 

სამოქალაქო და ინსტიტუტებისადმი. 

4. ჩართულობა: მოსწავლეების მოქალაქეობრივი ჩართულობა, განსახორციელებელი 

სამოქალაქო აქტივობების მიმართ მათი მოლოდინები და მოსწავლეთა მზაობა აქტიური 

მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში (ინტერესი, საკუთარი ქმედების 

ეფექტურობის განცდა).  

 

6. კვლევის დონეები 

მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ მოქალაქეობრივი კომპეტენციების კვლევა სამ დონეზე: - 

სკოლის ადმინისტრაციის დონე, მოსწავლის (დაწყებითი საფეხური - VI კლასი; საბაზო 

საფეხური - IX კლასი; საშუალო საფეხური - XII კლასი) დონე და მასწავლებლის დონე. 

ა) სკოლის ადმინისტრაციის კითხვარის ძირითადი თემები:  

 სკოლის ზომა და რესურსები: სკოლის მდებარეობა, მოსწავლეთა და მასწავლებელთა 

რაოდენობა და კულტურული მრავალფეროვნება, სწავლების ენა   

 ზოგადი ინფორმაცია სკოლის ადმინისტრაციის  შესახებ  

 სკოლის გარემო: სკოლის მართვა და მასში მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და 

მშობლების მონაწილეობა; სკოლისადმი მასწავლებლებისა და მოსწავლეების 

მიკუთვნებულობის განცდა; სოციალური ურთიერთობები და აქტივობები სკოლაში.  



 ადგილობრივი თემი: ადგილობრივ დონეზე არსებული, მოსწავლეთათვის 

ხელმისაწვდომი რესურსები; სოციალური ურთიერთქმედება ადგილობრივ თემსა და 

სკოლას შორის, თემის ცხოვრებაში ჩართულობა 

 მოქალაქეობრივი განათლება სკოლაში: მოქალაქეობრივი განათლება სკოლის 

სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებში.  

 

ბ) მოსწავლის კითხვარის ძირითადი თემები: 

 მოსწავლის შესახებ: ასაკი, სქესი და კლასი 

 ოჯახი: საცხოვრებელი ადგილი, გარემო, მშობლები 

 არასასკოლო აქტივობები: ოჯახში, თანატოლების წრეში და საზოგადოებაში  

 სკოლა: სკოლის ასპექტები, სასკოლო სივრცეში განხორციელებულ სამოქალაქო 

აქტივობებში მონაწილეობა 

 მოქალაქე და საზოგადოება: დემოკრატია და კარგი მოქალაქეობა 

 უფლებები და პასუხისმგებლობები: მოსწავლეების დამოკიდებულება კულტურული 

მრავალფეროვნებისადმი და წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება 

ძალადობის თავიდან აცილება; ინსტიტუციები და საზოგადოება: სამოქალაქო 

ინსტიტუტების მიმართ მოსწავლეების ნდობა; უმცირესობების წარმომადგენელი 

მოსწავლეების მიერ საქართველოს სამშობლოდ აღქმა; წუხილი იმ პოტენციური 

საფრთხეების შესახებ, რაც შესაძლოა მსოფლიოს ემუქრებოდეს.   

 საზოგადოებაში მონაწილეობა: თავდაჯერებულობა, რომ არიან და იქნებიან 

სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობების მნიშვნელოვანი მონაწილენი.   

 

გ) მასწავლებლის კითხვარის ძირითადი თემები: 

 ზოგადი ინფორმაცია: მასწავლებლის პროფესიული გამოცდილების შესახებ   

 სკოლა: სასკოლო გარემო და სწავლა-სწავლების აქტივობებში მონაწილეობა. 

 მოქალაქეობრივი განათლება სკოლაში: საგნები, თემატიკა, არაფორმალური 

აქტივობები და პედაგოგიური მიდგომები. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები: 

1. Citizenship Education for the 21st Century, UNESCO 1998. 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_b/interact/mod07task03/appendix.htm 

2. საქართველოს კონსტიტუცია. 2005. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35 

3. საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ (2005). www.parliament.ge 

4. საქართველოს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები (2004), 

http://www.mes.gov.ge/old/index.php?module=text&link_id=196 

5. საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმა (2018-2014), 

http://mes.gov.ge/~mesgov/content.php?id=3923&lang=geo 
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6. ევროპის საბჭოს ქარტია დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლებისა და 

ადამიანის უფლებათა სწავლების შესახებ. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId

=090000168049656 

7. დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები. 2016 

https://rm.coe.int/georgie-competences-for-democratic-culture-geo/16808b391a 

8. International Civic and Citizenship Education Study 2016 Technical Report. 

https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Downloads/ICCS_2016_Technical_Repor

t_FINAL.pdf 

9. COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7   

10. სუმბაძე ნ., (2012) თაობები და ღირებულებები,  საზოგადოებრივი პოლიტიკის 

ინსტიტუტი. https://participatory.ge/ka/2017/07/monacileoba 

11. International Civic and Citizenship Education Study 2016 Technical Report 

https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Downloads/ICCS_2016_Techn

ical_Report_FINAL.pdf 
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