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პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მიმართულების სამაგისტრო 

პროგრამის სტუდენტებმა 2018-2019 და 2019-2020 სასწავლო წლებში, საგრანტო კვლევის 

ფარგლებში, კვლევაში ჩართული პროფესორების ხელმძღვანელობით განახორციელეს 

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევები, რომელთა მიზანი იყო მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციების დონეების განსაზღვრა და მათი გაუმჯობესების ფორმალური და 

არაფორმალური საგანმანათლებლო სტრატეგიების ეფექტიანობის დადგენა. ქვემოთ 

წარმოდგენილია პრაქტიკის სამივე კვლევა. 
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შესავალი 

 

საკვლევი საკითხის აქტუალობა 

ეთნიკურად და კულტურულად მრავალფეროვან ქვეყნებში მშვიდობიანი 

თანაცხოვრებისთვის მოსწავლეთა მომზადება, პედაგოგიური კვლევების ერთ–ერთ 

მნიშვნელოვან საკითხად იქცა, ამიტომ მსოფლიოს რიგ ქვეყნებში ინტერკულტურული 

განათლების დანერგვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან მიზნად დაისახეს.  

ინტერკულტურული განათლების მიზანი მოსწავლეებისათვის ისეთი განათლების 

მიცემას გულისხმობს, რომლის მეშვეობითაც ისინი აღიქვამენ, გაიაზრებენ და პატივს სცემენ 

რასობრივ, რელიგიურ, გენდერულ და კულტურულ მრავალფეროვნებას (Salili, Farideh and 

Hoosain R., 2001 : 7–12) 

 საქართველო მრავალეთნიკური ქვეყანაა. აქ განსხვავებული ეთნოსები 

თანაცხოვრობენ. ქვეყანამ რამდენიმე ათეული წელია, რაც საბჭოთა კავშირისგან 

დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. უახლოესი წლების განმავლობაში განიცადა ორი ეთნიკური 

კონფლიქტი, ამიტომ, ინტერკულტურული განათლება აქტუალურ საკითხად განიხილება 

საქართველოშიც (მალაზონია დ., ჭიაბრიშვილი ნ. და სხვები., 2017 : 31–59). 

 ბუნებრივია, რომ საქართველოსთვის აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს 

ინტერკულტურული განათლების სკოლებში დანერგვა. საჭიროა მოსწავლეებმა შეიძინონ 

ინტერკულტურული ცოდნა, განივითარონ ის უნარები და დამოკიდებულებები, რაც დღევანდელ 

საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. 

 

კვლევის მიზნები და ამოცანები 

 კველევა ჩატარდა კერძო სკოლა „თანამედროვე განათლების აკადემიის“ VI კლასის 

მოსწავლეებში საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნების აღქმისა და მიმღებლობის 

განსავითარებლად. კვლევის მიზნიდან გამომდინარე დავსახეთ ამოცანები და გამოვკვეთეთ 

საკვლევი კითხვები:  
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 როგორია მეექვსე კლასელ მოსწავლეთა ინტერკულტურული განათლების 

კომპეტენციების დონე (აღქმა და მიმღებლობა); 

 რა ფაქტორები უშლის ხელს ინტერკულტურული განათლების 

კომპეტენციების   განვითარებას; 

 რა სახის ინტერვენციების განხორციელებაა საჭირო მოსწავლეებში 

საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულობის აღქმისა და 

მიმღებლობის უნარების განვითარებისათვის.  

 

 

თავი 1. კვლევის მეთოდოლოგია 

1.1 კვლევის მეთოდები და ეტაპები 

პრაქტიკის კვლევა რეალურ ცხოვრებაში არსებული პრობლემის გადაწყვეტაზეა 

ორიენტირებული. ის ახალი ცოდნის შექნისთვისაა მოწოდებული და მისი ვალიდურობა 

გარკვეულწილად მისი შედეგებით განისაზღვრება, თუ რამდენად შეძლო კვლევამ პრობლემის 

გადაწყვეტის პრაქტიკული გზების შეთავაზება მკითხველისათვის (Greenwood and Levin, 2001 : 5–

10).   

პრაქტიკის კვლევა ჩატარდა 2019-2020 სასწავლო წელს ქალაქ თბილისის კერძო სკოლა 

„თანამედროვე განათლების აკადემიაში“. კვლევა მიმდინარეობდა 6 თვის განმავლობაში. მასში 

ჩართულნი იყვნენ დაწყებითი საფეხურის VI კლასის მოსწავლეები და ერთი ისტორიის 

პედაგოგი. 

კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ პრაქტიკის კვლევის შერეული მეთოდები. 

რაოდენობრივი მეთოდები დაგვეხმარა უკეთ გამოგვეკვეთა ინტერკულტურული განათლების, 

კლასში არსებული ასპექტები და ძირითადი ტენდენციები. თვისობრივი კვლევის მეთოდების 

გამოყენებამ კი, საშუალება მოგვცა სიღრმისეულად დაგვენახა საკვლევი საკითხის პრობლემა. 

პრაქტიკის კვლევის კომბინირებულმა მეთოდებმა მოგვცა საკვლევი საკითხის საფუძვლიანი 

შესწავლის შესაძლებლობა.  

 რაოდენობრივი მეთოდებიდან საკვლევი საკითხის შესასწავლად გამოვიყენეთ 

პრეტესტი და პოსტტესტი (შედეგების გასაზომად).  თვისობრივი კვლევის მეთოდებიდან 

გამოვიყენეთ სადიაგნოსტიკო გაკვეთილი და კითხვარი (მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან). 

 რაოდენობრივი კვლევამ საშუალება მოგვცა გაგვეზომა მოსწავლეთა 

ინტერკულტურული კომპეტენციები. ექსტრემუმების საშუალებით გამოვავლინეთ ის 

ტენდენციები, რომლებიც კლასში არსებობდა. პრეტესტი წარმოადგენს კითხვების ჩამონათვალს, 

რომელზეც ოთხი პასუხიდან ერთ-ერთი უნდა მოენიშნა მოსწავლეს. ინტერვენციების 

განხორციელების შემდეგ ისევ გავიმეორეთ ტესტი და შევადარეთ შედეგები ერთმანეთს. 

პრეტესტისა და პოსტტესტის შედეგების შედარებამ ჩატარებული ინტერვენციების  შეფასების  

საშუალება მოგვცა.  



x 
 

 თვისებრივი კვლევის მეთოდებმა, კერძოდ კი სადიაგნოსტიკო გაკვეთილის 

ჩატარებამ, საშუალება მოგვცა დავრწმუნებულიყავით, რომ პრეტესტში მოცემული ცნებები 

მოსწავლეთათვის არ იყო უცხო და გაუგებარი. უშუალოდ პრეტესტში მოცემულმა კითხვებმა 

კარგად გამოკვეთა, კლასში არსებული ინტერკულტურული განათლების შედარებით დაბალი 

მაჩვენებლები ზოგიერთ ასპექტში.  

  

2.2 კვლევის შეზღუდვები 

 კვლევის შეზღუდვას წარმოადგენდა, პირველ რიგში, კლასი, რომელსაც არ ჰყავს 

პარალელი. ამან არ მოგვცა საშუალება პარალელურად გვყოლოდა საკონტროლო კლასი, რაც 

კვლევას უფრო სანდოსა და გაზიარებადს გახდიდა. 

 კვლევა ჩატარდა კერძო სკოლაში, სადაც, როგორც მასწავლებლების კითხვარიდან 

გამოიკვეთა მაღალკვალიფიციური პედაგოგები ასწავლიან, რომლებიც იყენებენ სწავლების 

თანამედროვე მეთოდებს, აღჭურვილი არიან თანამედროვე რესურსებით. ეს ყველაფერი 

ჩატარებული კვლევის შედეგების სხვა სკოლებზე განზოგადების საშუალებას არ იძლევა. 

 ვფიქრობთ, მიუხედავად შეზღუდვებისა, აღნიშნული კვლევა გვაძლევს 

საშუალებას საინტერესო და საყურადღებო დასკვნები გავაკეთოთ საკვლევი საკითხის გარშემო.  

 

 

თავი 3. პრობლემის იდენტიფიცირება და ინტერპრეტაცია 

 

3.1 სახელმძღვანელოს ანალიზი 

ინტერკულტურული განათლება მხარს უჭერს მიდგომას, რომელიც მოსწავლეებს 

ეხმარება კლასში არსებული მრავალფეროვნება აღიქვან, როგორც მრავალმხრივი პერსპექტივა და 

ინტერპრეტაცია, გაიაზრონ და დაინახონ მისი პოზიტიური მნიშვნელობა.  

ასეთ მიდგომაში კი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ერთი მხრივ, მასწავლებლის მიერ 

დაგეგმილი სწავლების მრავალფეროვანი სტრატეგიები, ხოლო, მეორე მხრივ, ის 

სახელმძღვანელო და სასწავლო მასალა, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმით არის 

გათვალისწინებული (შ. ტაბატაძე, ნ. ნაცვლიშვილი 2008, 29–31). 

ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი (ავტორები: დ. მალაზონია, ნ. 

ჭიაბრიშვილი და სხვები) განიხილავს რვა სხვადასხვა ფაქტორს, რომელიც განსაზღვრავს 

ინტერკულტურული განათლების არსებობას ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სისტემაში. 

ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კურიკულუმს, იმ პროგრამას ეხება, რომელიც მოსწავლეებმა 

უნდა გაიარონ სასწავლო წლის განმავლობაში.  
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ამ შემთხვევაში, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მე–6 კლასის სახელმძღვანელო, რომელიც 

საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიისა და სამოქალაქო განათლების ინტეგრირებულ სწავლებას 

ითვალისწინებს. საინტერესოა, რამდენად აძლევს  მასწავლებელს სასწავლო პროცესში 

ინტერკულტურული განათლების დანერგვის საშუალებას შემოთავაზებული თემები და 

სავარჯიშოები. 

არსებული პროგრამის მიზანი, მშობლიური ქვეყნის ბუნების, ტრადიციების, 

ისტორიის, მოსახლეობის გაცნობაა. ასევე, მასალა მოსწავლეს აძლევს საშუალებას წარსულს 

დაუკავშიროს აწმყო, გაითავისოს თავისი სამშობლოს წინაშე არსებული ვალდებულებები, 

პასუხისმგებლობები და ჩამოყალიბდეს საქართველოს ღირსეულ მოქალაქედ.    

სახელმძღვანელო ინტერკულტურული განათლებისთვის ბევრ საინტერესო მასალას 

შეიცავს. იგი სხვადასხვა თემების მიხედვით თავებადაა დაყოფილი. მაგალითად, „გარემო და 

ადამიანი“, „საქართველოს მოსახლეობა“, „ადამიანი და სახელმწიფო“, „ადამიანი და 

საზოგადოება“, „საქართველოს კულტურული ტრადიციები და კულტურების გაცვლა“.   

სახელმძღვანელოში არსებული თავი – „საქართველოს მოსახლეობა“ იწყება 

პარაგრაფით – „ვინ ცხოვრობს საქართველოში?“ (სურგულაძე და სხვები, 2011: 42). პარაგრაფის 

შინაარსი ნაკლებად უწყობს ხელს განსხვავებული ნიშნის მქონე მოქალაქეების პოზიტიურად 

აღქმას. ტექსტი ფორმულირებულია უფრო მეტად უარყოფით კონტექსტში. მაგალითად, 

შესავალში აღწერილია საქართველოში მოსახლეობის მოძრაობის ისტორია და მიზეზები. 

მიზეზებში ჩამოთვლილია: ომები, ეპიდემიები, იძულებითი გადასახლებები და ა.შ.  ტექსტი 

გრძელდება: „ამასთან ერთად, საუკუნეების განმავლობაში ქვეყანაში საცხოვრებლად და 

სამუშაოდ ჩამოდიოდნენ და ხშირად აქვე მკვიდრობდნენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის 

წარმომადგენლები“. პარაგრაფში ყურადღება გამახვილებული უნდა იყოს ინფორმაციაზე და არა 

შეფასებაზე, რადგან ამგვარი მიდგომა ხელს უშლის მრავალფეროვნებისადმი სწორი 

დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას.  

სახელმძღვანელოში შემდეგი პარაგრაფი, საქართველოში რელიგიების გავრცელებას 

ეხება (თემა – „რელიგიები საქართველოში“). ტექსტი იწყება შესავლით, სადაც ნათქვამია, რომ 

„საუკუნეების მანძილზე საქართველოში მართლმადიდებელი ქრისტიანების გვერდით 

თანაცხოვრობდნენ სხვა რელიგიის მიმდევრები, რომელთაც თავიანთი წვლილი შეჰქონდათ 

სახელმწიფოს განვითარებაში“ (სურგულაძე და სხვები 2011: 42). პარაგრაფში ვერსად ვხვდებით 

ამ წინადადების შინაარსის შესაბამის კონკრეტულ მაგალითებს. ამიტომ, ამგვარი სქემატური 

მიდგომით საკითხი მოსწავლისთვის არა მარტო ბუნდოვანი რჩება, არამედ ხელს უშლის 

განსხვავებულთა როლის გაცნობიერებას. 

ინტერკულტურული განათლების პედაგოგიურ მიდგომებში, ძირითადად, გამოყოფენ 

ორ მიმართულებას: სასწავლო მასალასა და განსხვავებულთა ურთიერთობებზე 

ორიენტირებულობას (შ. ტაბატაძე, ნ. ნაცვლიშვილი 2008; 29).   სახელმძღვანელოში „ჩვენი 

საქართველო“, ხშირად გვხვდება ჯგუფურ მუშაობასა და დისკუსიაზე მორგებული 
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სავარჯიშოები, რომლებიც მოსწავლეს ერთმანეთთან თანამშრომლობის და საკუთარი აზრის, 

დამოკიდებულებების გამოხატვის საშუალებას აძლევს.  

      აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არის რამდენიმე პარაგრაფი, რომელიც გადატვირთულია 

თარიღებით ან ინფორმაციებით. მაგალითად, თავი – „ადამიანი და სახელმწიფო“, რომელშიც 

ერთი პარაგრაფი „არაბთა სახალიფოსა და საქართველოს“ ეთმობა. ისლამის შექმნის ისტორიიდან 

მე–10 საუკუნემდე მოცემულია საქართველოში არაბთა შემოსევების ყველა თარიღი და მოკლე 

ინფორმაცია: VII ს.ის 30–იან წლებში არაბთა სახალიფოს შექმნა, 654 წელს ჰაბიბნ იბნ მასლამას 

შემოსევა, 735 წლის მურვან ყრუს სადამსჯელო ლაშქრობა, არაბთა ხალიფას მიერ ამირა საჰაკის 

დასასჯელად გამოგზავნილი ბუღა თურქის არმია 853 წელს და არაბთა ბოლო შემოსევა 

საქართველოში 914 წელს, აბულ კასიმის მეთაურობით (სურგულაძე და სხვები, 2011 : 114). 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ამგვარი პარაგრაფები მშრალ 

ცოდნაზეა ორიენტირებული და არ აძლევს მოსწავლეს საშუალებას ღრმად გაიაზროს არაბული 

სამყარო, როგორც უდიდესი კულტურის შემქმნელი და ამ, ისლამური სახელმწიფოს  როლი 

საქართველოს კულტურაზე.    

       სახელმძღვანელოში მოცემულ პარაგრაფებს დართული აქვს სააზროვნო კითხვები. 

ზოგიერთ პარაგრაფში მოცემული ამგვარი კითხვები, მოსწავლეებს ეხმარება გაიაზრონ 

ისტორიული მოვლენების შინაარსი.  მაგალითად, თავის „ადამიანი და სახლემწიფოს“ ერთ–ერთ 

თემას „თამარ მეფე“ წამოადგენს.  პარაგრაფის ბოლოს მოცემულია კითხვა: „როგორ ფიქრობთ, 

რამდენად ემთხვევა ტყვეების მიმართ თამარის ქცევა მათდამი მოპყრობის თანამედროვე 

საერთაშორისო წესებს?“ (სურგულაძე და სხვები, 2011; 131). ამგვარი გონებრივი იერიში 

მოსწავლეებს ეხმარება სწორი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაში. ისინი შეძლებენ 

განსხვავების დანახვას სხვადასხვა დროის საზოგადოებებში, როგორი იყო  ადამიანთა 

ურთიერთობები, დამოკიდებულებები და ღირებულებები. 

 რაც შეეხება სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოში მოცემულ თემებს, ისინი 

პირდაპირ გვეხმარებიან ინტერკულტურული განათლების ასპექტების განვითარებისათვის 

შესაფერისი გაკვეთილის დაგეგმვაში. მაგალითად, „საზოგადოება და წესრიგი“, „მე, შენ, ჩვენ“, 

„უფლებები და მოვალეობები“, „ღირსება, თანასწორობა, თავისუფლება“ , „როგორ მოვაგვაროთ 

კონფლიქტები?“ და ა.შ.   

ერთ–ერთ თემაში „მე, შენ, ჩვენ“, მოცემულია განსხვავებულის მიმღებლობის უნარის 

განვითარებისათვის საგულისხმო დავალება (სურგულაძე და სხვები, 2011 : 196–197). მოცემულია 

ცხრილის ნიმუში, რომელიც მოსწავლემ მეწყვილესთან ერთად უნდა შეავსოს. ცხრილების 

შედარებით კარგად იკვეთება საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები, რომლებიც მათ გააჩნიათ. 

დავალება ეხმარება მოსწავლეებს მეტი საერთო აღმოაჩინონ, იმათთან, ვისთანაც ჰგონიათ, რომ 

არანაირი საერთო არ აქვთ. 

  „უფლებებისა და მოვალეობების“ პარაგრაფს ინტერკულტურული 

განათლებისთვის მნიშვნელოვანი სააზროვნო დავალებები აქვს დართული. დავალებაში 

მოცემულია სამი სიტუაცია, ადამიანთა უფლებებზე. მოსწავლეებმა უნდა იმსჯელონ რომელშია 
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უფლების შეზღუდვა გამართლებული (სურგულაძე და სხვები, 2011 :  204). თემა საშუალებას 

აძლევს მასწავლებელს ისეთი გაკვეთილი დაგეგმოს, რომელიც ჯგუფურ სამუშაოზე ან 

დისკუსიაზე იქნება აგებული. გარდა ამისა, მასწავლებელს საშუალება აქვს გაკვეთილის ისეთი 

მიზნები დასახოს, რომელიც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში აქვს მოცემული და რომლებიც 

მოსწავლეებს  ინტერკულტურულ კომპეტენციებს  განუვითარებს.  

 სახელმძღვანელოში არის კიდევ ერთი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თავი 

„კულტურული ტრადიციები და კულტურების გაცვლა“, რომლის მიზანსაც  ქართული 

კულტურის სხვადასხვა საკითხების გაცნობა წარმოადგენს. (სურგულაძე და სხვები, 2011; 209–

245). ამ თავის ერთადერთი პარაგრაფი – „დღესასწაულები“ ებრაელების, სომხების, 

აზერბაიჯანელებისა და ქურთების კულტურას, ტრადიციებსა და დღესასწაულებს გვაცნობს. ამ 

პარაგრაფში კარგად არის აღწერილი თითოეული ეთნოსის შესახებ ინფორმაცია. აღნიშნული 

თავი კარგი რესურსია, ინტერკულტურულ კომპეტენციებზე ყურადღების გასამახვილებლად. ამ 

მხრივ, კარგი მაგალითია მოყვანილი პარაგრაფის ბოლოსაც. შოთა რუსთაველის 

„ვეფხისტყაოსანში“ ასახულია აზერბაიჯანელების დღესასწაული „ნავრუზ ბაირამი“, რომელიც 

პოზიტიურ განწყობას ქმნის, კულტურების ტრადიციების გაცნობისას. (სურგულაძე და სხვები, 

2011 : 228–230).  

 ინტერკულტურული განათლების მხრივ, სახელმძღვალენოში მოცემულია 

რამდენიმე საინტერესო თემა: „ქართული კულტურის მოამაგე – ფრანგი მეცნიერი მარი ბროსე“; 

„უცხოელი მოგზაურები საქართველოში“; „ქართველი მოგზაურები“ და „ქართველები 

უცხოეთში“. თემებში გადმოცემული საინტერესო ინფორმაციები კარგი რესურსია სხვა 

კულტურათა მიმართ მოსწავლეთა ინტერესისა და მიმღებლობის, განსავითარებლად, 

კულტურათა სხვადასხვა პერსპექტივიდან დასანახად (სურგულაძე და სხვები, 2011 : 235–245). 

 დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ სახელმძღვანელო – „ჩვენი საქართველოს“ 

თემები ძირითადად საქართველოს გეოგრაფიის, მისი ისტორიისა და სამოქალაქო ცნობიერების 

საკითხებს ეთმობა, ამიტომ სასურველია სახელმძღვანელოში მოცემული თემები, უფრო 

მრავალფეროვანი იყოს. ქართული დამწერლობა, ქართველი გადამწერების ისტორია, ქართული 

მუზეუმები, ქართული ჭედურობა და საგანძური, სამოსი კარგი იქნება თუ, განხილული იქნება 

სხვა ქვეყნების კულტურასთან ერთად და ურთიერთგავლენის თვალსაზრისით, რომელიც 

მოსწავლეს შესაძლებლობას მისცემას პარალელები გაავლოს, გაიაზროს ფასეულობები, 

სხვადასხვა კუთხიდან დაინახოს მსგავსება–განსხვავებები და ამის საფუძველზე, შეექმნას 

წარმოდგენა თავისი და სხვა კულტურების შესახებ და ჩამოყალიბდეს ტოლერანტ მოქალაქედ. 

 

3.2 გაკვეთილი „მნიშვნელოვანი ცნებები“ და მისი ანალიზი 

 

სადიაგნოსტიკო გაკვეთილის მიზანი იყო მოსწავლეთა ცოდნის დადგენა და 

ინფორმაციის მიწოდება მნიშვნელოვანი ცნებების შესახებ და მათი გააზრება. ეს ცნებები მათ 

კითხვარში შეხვდებოდათ, ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალეთ წინასწარ განეხილათ მოსწავლეებს 

მათი მნიშვნელობები. დაიგეგმა სადიაგნოსტიკო გაკვეთილი (იხ. დანართი 3).  
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მოსწავლეები გადათვლის პრინციპით (1,2,3,4) დაიყვნენ ჯგუფებად. პირველები 

ერთად, მეორეები ერთად... და ასე შეიქმნა 4 ჯგუფი. ჯგუფებს ვთხოვეთ, აერჩიათ დაფაზე 

გამოკრული თითო ილუსტრაცია. ამის შემდეგ, დაფაზე ჩამოვწერეთ ის საკვანძო სიტყვები, 

რომლებზეც ყურადღების გამახვილება გვნიდოდა: ეროვნება, საზოგადოება, კულტურა და 

ტრადიცია. ჯგუფებს მივეცით მითითება, რომ აერჩიათ ერთ–ერთი ცნება, რომელიც მათ 

ილუსტრაციას შეესაბამებოდა და ჯგუფში ჩამოეყალიბებინათ პასუხი კითხვებზე: 1. როგორ 

გესმით ეს ცნება? (ცნების განმარტება); 2. რა კავშირია ცნებასა და ილუსტრაციას შორის? 

(ილუსტრაციის განმარტება). კითხვებზე პასუხის გაცემის შემდეგ მოწავლეებს ვთხოვეთ 

შეექმნათ ილუსტრაცია მოყვანილი მაგალითის დახმარებით. მოსწავლეებს სამუშაოდ 15 წუთი 

მივეცით.  

ჯგუფებმა შესანიშნავი სიზუსტით დაუკავშირეს ილუსტრაციები და ცნებები 

ერთმანეთს, იმსჯელეს მათ მნიშვნელობებზე და მოიყვანეს მაგალითები ისტორიიდან, თავიანთი 

ცხოვრებიდან და ა.შ., რომლებიც შემოქმედებითად ასახეს თავიანთ პრეზენტაციებში.  

პრეზენტაციების შემდეგ ეტაპზე აღარ დაგვჭირდა გონებრივი იერიშის დახმარება და 

კითხვის დასმა, თუ კონკრეტულად რომელ ცნებაში შეიძლება გაგვეერთიანებინა ჯგუფების 

განხილული ცნებები, რადგან მოსწავლეებმა რამდენჯერმე ახსენეს, რომ კულტურის 

ელემენტებია – ტრადიცია, რელიგია, ეროვნება და ა.შ. მოსწავლეებმა, მხოლოდ შეჯამების სახით 

შექმნეს დაფაზე სქემა სახელად: ცნება „კულტურა“ და მისი შემადგენელი ნაწილები. 

 ჩვენი ვარაუდი, რომ მათ შესაძლებელია არ სცოდნოდათ აღნიშნული ცნებები, არ 

გამართლდა, თუმცა სასარგებლო და ნაყოფიერი გაკვეთილი გამოვიდა, რადგან მათ გაიაზრეს და 

გაიღრმავეს ცოდნა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ. 

 

3.3 მასწავლებელთა გამოკითხვის ანალიზი 

მასწავლებელთა გამოკითხვა მოხდა კითხვარის შევსების საშუალებით (იხ.დანართი 1). 

კითხვარი შეავსო, მე–6 კლასის ყველა მასწავლებელმა. სულ 9 პედაგოგმა. მათი ასაკობრივი 

დიაპაზონი მერყეობს 27დან 64 წლის ჩათვლით. სქესის მიხედვით, გამოკითხული 

პედაგოგებიდან ორი მამაკაცია და შვიდი ქალი. განათლების ხარისხის მიხედვით მათი 

უმრავლესობა – 45% მაგისტრის ხარისხის მატარებელია. კითხვარის მონაცემებმა 

მასწავლებელთა შვიდ დონეზე მოგვცა ინფორმაცია: 1. ცოდნა პიროვნულ დონეზე 2. უნარები 

პიროვნულ დონეზე 3. დამოკიდებულებები პიროვნულ დონეზე 4. სწავლა–სწავლების საკითხები 

სკოლაში. 5. სასკოლო გარემო 6. ცოდნა ოჯახის დონეზე 7. ოჯახის გარემო. მონაცემები ავსახეთ 

დიაგრამაზე, რომლებმაც გამოკვეთა გარკვეული ტენდენციები. 

კითხვარები გაანალიზდა შემდეგი პრინციპების მიხედვით: 

 ინტერკულტურული კომპეტენცია განვსაზღვრეთ და გავაანალიზეთ, 

როგორც ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულების ჯამი; 
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 ინტერკულტურული კომპეტენციები გავაანალიზეთ განათლების 

სისტემაში ჩართულ სამ ძირითად ჯგუფში - მოსწავლე, მასწავლებელი, მშობელი. 

 ინტერკულტურული კომპეტენციები გავაანალიზეთ სამ დონეზე 

პიროვნულ, ოჯახის და სკოლის.  

ქვემოთ წარმოგიდგენთ პედაგოგთა პასუხების საშუალო სიხშირეების ანალიზს 

ინტერკულტურული კომპეტენციის კომპონენტებისა (ცოდნა, უნარ-ჩვევები, დამოკიდებულება, 

სწავლა-სწავლება, სკოლის გარემო, ოჯახის გარემო) და კვლევის დონეების (პიროვნული, 

სკოლის, ოჯახის) მიხედვით:   

 

1. ცოდნა პიროვნულ დონეზე 

მასწავლებლის ცოდნა პიროვნულ დონეზე  განისაზღვრა შემდეგნაირად: თუ 

კითხვარში მოცემულ დებულებებზე მათ თანხმობა ან ნაწილობრივი თანხმობა აქვთ 

მითითებული, მაშინ ცოდნის დონე მაღალია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ცოდნის მაჩვენებელი 

დაბალია. 

დებულებას - „კულტურას, პიროვნებასა და საზოგადოებას შორის არსებობს მჭიდრო 

კავშირი“  ყველა მასწავლებელი დაეთანხმა. მათ შორის 4 სრულად დაეთანხმა და 5 ნაწილობრივ, 

რაც რა თქმა უნდა, მაღალი მაჩვენებელია.  

მასწავლებლებს ასევე შევთავაზეთ შემდეგი დებულება - „სხვადასხვა კულტურას 

განსხვავებული წესები, ფასეულობები და ქცევა ახასიათებს“ ამ დებულებასაც ყველა 

მასწავლებელი დაეთანხმა - 3 სრულიად, ხოლო 6 ნაწილობრივ. ამ დებულებების ანალიზიდან 

ჩანს, რომ მასწავლებლებს აქვთ შესაბამისი ცოდნა პიროვნულ დონეზე. 

მთლიანობაში მასწავლებელბელთა თანხმობის მაჩვენებელმა 90% შეადგინა, რაც 

მაღალი მაჩვენებელია. 

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1. 

კულტურას, 

პიროვნებასა და 

საზოგადოებას შორის 

არსებობს მჭიდრო 

კავშირი 

0 4 5 0 
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2.სხვადასხვა 

კულტურას 

განსხვავებული 

წესები, ფასეულობები 

და ქცევა ახასიათებს 

0 3 6 0 

 

2. უნარები პიროვნულ დონეზე 

 მასწავლებლის უნარების დონის გასაზომად გამოვიყენეთ კითხვარის შემდეგი 

დებულებები: 

  „კულტურის სწავლებისას ვიყენებ მრავალფეროვან საშუალებებს (მაგ: 

ურთიერთობა ადამიანებთან, ლიტერატურა, ფილმები, ისტორია და სხვ.)“. აღნიშნულ 

დებულებას ყველა მასწავლებელი ნაწილობრივ დაეთანხმა, რაც იმას მიუთითებს, რომ შესაძლოა 

მასწავლებელი ყოველთვის ვერ იყენებს კულტურის სწავლების მრავალფეროვან საშუალებებს, 

მაგრამ ყოველთვის გარკვეულ აქტივობებს სთავაზობს მოსწავლეს.  

 „ვაკონტროლებ კულტურულ განსხვავებებთან დაკავშირებულ საკუთარ ნეგატიურ 

რეაქციას  (მაგ.: შიში, შეურაცხყოფა, გაღიზიანება, უპირატესობის გრძნობა და ა.შ.)“ – ამ 

დებულებას 3 მასწავლებელი სრულად და 5 მასწავლებელი ნაწილობრივ ეთანხმება. მხოლოდ 

ერთი მასწავლებელი ფიქრობს, რომ ყოველთვის ვერ აკონტროლებს საკუთარ ნეგატიურ 

განწყობას განსხვავებული კულტურისადმი. 

 ყველა მასწავლებელი თვლის, რომ გარკვეულწილად შეუძლია სკოლის 

კულტურის გაუმჯობესება - ამ დებულებას 5 მასწავლებელი სრულად ეთანხმება, 4 კი 

ნაწილობრივ. 

 გამოკითხული მასწავლებლების მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ამ 

კატეგორიაშიც. კითხვარში მოცემული დებულებების 98%-ზე მათ დადებითი პასუხი აქვთ 

დაფიქსირებული.   

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1. 

კულტურის 

შესასწავლად ვიყენებ 

მრავალფეროვან 

0 0 9 0 
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საშუალებებს (მაგ: 

ურთიერთობა 

ადამიანებთან, 

ლიტერატურა, 

ფილმები, ისტორია 

და სხვ.) 

2. 

ვაკონტროლებ 

კულტურულ 

განსხვავებებთან 

დაკავშირებულ 

საკუთარ ნეგატიურ 

რეაქციას  (მაგ.: შიში, 

შეურაცხყოფა, 

გაღიზიანება, 

უპირატესობის 

გრძნობა და ა.შ.) 

1 3 5 0 

3. შემიძლია 

სკოლის კულტურის 

გაუმჯობესება 

0 5 4 0 

 

 

3. დამოკიდებულებები პიროვნულ დონეზე 

შევარჩიეთ კითხვები, რომლითაც გავიგებდით, მასწავლებელთა ინტერკულტურულ 

დამოკიდებულებებს:  

 „ყოველთვის ვითვალისწინებ კოლეგების, მოსწავლეებისა და მათი  მშობლების 

კონკრეტული ქცევის კულტურულ საფუძვლებს“ – ამ დებულებას ყველა მასწავლებელი 

დადებითად აფასებს. ერთი მათგანი სრულად ეთანხმება, 8 - ნაწილობრივ.  

„მაქვს სურვილი დავძლიო კულტურული წინააღმდეგობები“ - ამ დებულებას 2 

მასწავლებელი სრულად და 5 მასწავლებელი ნაწილობრივ ეთანხმება. ხოლო 2-ს აღნიშნულ 

დებულებაზე არ აქვს პასუხი. 

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 
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დებულება 1 2 3 4 

1. 

ყოველთვის 

ვითვალისწინებ 

კოლეგების, 

მოსწავლეებისა და 

მათი  მშობლების 

კონკრეტული ქცევის 

კულტურულ 

საფუძვლებს. 

0 1 8 0 

2. მაქვს 

სურვილი დავძლიო 

კულტურული 

წინააღმდეგობები 

0 2 5 2 

 

 

4. სწავლა - სწავლების საკითხი სკოლაში         

სწავლა-სწავლების საკითხების დადგენისათვის კითხვარმა გვიჩვენა მასწავლებლების  

მიერ სასწავლო პროცესში გამოყენებული მეთოდები, რომლითაც ისინი ხელს უწყობენ 

ინტერკულტურული  კომპეტენციების განვითარებას.  

სრული თანხმობა აღნიშნავს იმას, რომ მასწავლებელი მუდმივად იყენებს სხვადასხვა 

მეთოდებს ინტერულტურული კონპეტენციების განვითარებისთვის. ნაწილობრივმა თანხმობამ 

დაგვანახა, რომ პედაგოგი იყენებს მეთოდებს, თუმცა არა სისტემატურად. ანალიზის შედეგები კი 

ასეთია: 

„მოსწავლეებს ვაცნობ იმ უსამართლობებს, რომელსაც სხვადასხვა ჯგუფები 

(ეთნიკური, რელიგიური და სხვ.) აწყდებიან ჩვენს საზოგადოებაში“ –ამ დებულებას ყველა 

მასწავლებელი ეთანხმება - 3 სრულიად, 6 კი ნაწილობრივ. 

 ასევე პოზიტიური შედეგი აჩვენეს მასწავლებლებმა შემდეგი დებულების 

შედეგებში: „მოსწავლეებს ვასწავლი სამყაროს აღქმას განსხვავებული კულტურული ჯგუფების 

თვალთახედვით“. 4 მასწავლებელი სრულად და 5 ნაწილობრივ ეთანხმება აღნიშნულ 

დებულებას. 

  4 მასწავლებელი სრულად და 5 ნაწილობრივ ეთანხმება და აღნიშნავს, რომ იყენებს 

ინტერკულტურული განათლების მეთოდებს. 

 აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არცერთ დებულებაზე, რომელიც სწავლა–სწავლების 

დონის შესამოწმებლად გამოვყავით არ დაფიქსირებულა უარყოფითი პასუხი. 
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ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1.მოსწავლეებს 

ვაცნობ იმ 

უსამართლობებს, 

რომელსაც სხვადასხვა 

ჯგუფები (ეთნიკური, 

რელიგიური და სხვ.) 

აწყდებიან ჩვენს 

საზოგადოებაში. 

0 3 6 0 

2.მოსწავლეებს 

ვასწავლი სამყაროს 

აღქმას განსხვავებული 

კულტურული 

ჯგუფების 

თვალთახედვით. 

0 4 5 0 

3.ვიყენებ 

ინტერკულტურული 

განათლების 

მრავალფეროვან 

მეთოდებს. 

0 4 5 0 

 

 

5. სასკოლო გარემო 

მასწავლებელთა აზრის გასაგებად სასკოლო გარემოს შესახებ კითხვარში დაეთმო 

შესაბამისი დებულებები.  ნაწილობრივი ან სრული თანხმობა მიუთითებს სკოლაში არსებულ 

ჯანსაღი გარემოზე, რაც მოსწავლეებს ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარების 

საშუალებას აძლევს. 

 „სკოლაში ყოველთვის პატივისცემით ეპყრობიან განსხვავებულ შეხედულებებსა 

და ტრადიციებს“ – დებულებას ყველა მასწავლებელი ეთანხმება, 4 სრულად და 5  ნაწილობრივ. 

 „ჩვენ სკოლაში მიუღებელია კულტურული განსხვავებების მიმართ 

სტერეოტიპული დამოკიდებულება“ – აღნიშნულ დებულებას მხოლოდ 1 მასწავლებელი არ 

ეთანხმება. დანარჩენი 8 მასწავლებელი დებულებას ნაწილობრივ დაეთანხმა. 



xx 
 

 

 ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ 

ვეთანხმები”,  3 – ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

  

დებულება 1 2 3 4 

1. სკოლაში 

ყოველთვის 

პატივისცემით 

ეპყრობიან 

განსხვავებულ 

შეხედულებებსა და 

ტრადიციებს. 

0 4 5 0 

2. ჩვენ 

სკოლაში მიუღებელია 

კულტურული 

განსხვავებების 

მიმართ 

სტერეოტიპული 

დამოკიდებულება. 

1 0 8 0 

 

 

6. სწავლა ოჯახის დონეზე 

სწავლა ოჯახის დონეზე – ამ საკითხის შესაბამის კითხვებზე პასუხით გამოიკვეთა 

მასწავლებელთა აზრი მოსწავლეთა ოჯახის როლზე ინტერკულტურული კომპეტენციების 

განვითარებაში. 

 „მოსწავლეთა ოჯახები ახდენენ კულტურასთან დაკავშირებული ცრურწმენების, 

სტერეოტიპების და წინასწარი შეხედულებების კორექციას“ – აღნიშნულ დებულებაზე პასუხები 

შემდეგნაირად გადანაწილდა: 3 სრულად ეთანხმება, 4 ნაწილობრივ, ხოლო 2 მასწავლებელს არ 

აქვს პასუხი მოცემულ დებულებასთან დაკავშირებით. 

 მასწავლებელთა აბოლუტური უმრავლესობა ფიქრობს, რომ მოსწავლეების 

ინტერკულტურულ ურთიერთობებზე გავლენას ახდენს ოჯახში მიღებული ცოდნა და/ან 

წარმოდგენები სხვა კულტურის შესახებ.  

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 
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დებულება 1 2 3 4 

1.მოსწავლეთა 

ოჯახები ახდენენ 

კულტურასთან 

დაკავშირებული 

ცრურწმენების, 

სტერეოტიპების და 

წინასწარი 

შეხედულებების 

კორექციას. 

0 3 4 2 

2. 

მოსწავლეების 

ინტერკულტურულ 

ურთიერთობებზე 

გავლენას ახდენს 

ოჯახში მიღებული 

ცოდნა და/ან 

წარმოდგენები სხვა 

კულტურის შესახებ. 

0 

 

1 8 0 

 

 

7. ოჯახის გარემო 

კითხვებით გვინდოდა გაგვეგო, რამდენად იციან  მასწავლებლებმა მოსწავლის ოჯახზე 

გარკვეული სახის ინფორმაცია, ინტერკულტურული განათლების კუთხით. 

დებულებაზე - „მოსწავლეთა ოჯახებში ზრუნავენ კულტურულად განსხვავებული 

ადამიანების  ურთიერთდაახლოებაზე“ 5 მასწავლებელს არ ჰქონდა პასუხი. მხოლოდ 2 

მასწავლებელი სრულად და 2 მასწავლებელი ნაწილობრივ დაეთანხმა აღნიშნულ დებულებას. 

 „მოსწავლეთა ოჯახები ცდილობენ დაძლიონ კულტურებთან დაკავშირებული 

ბარიერები თემში“ – ამ დებულებაზეც 4 მასწავლებელს არ აქვს პასუხი, 3 ეთანხმება დებულებას 

სრულად, 2 კი ნაწილობრივ. 

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 
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დებულება 1 2 3 4 

1. მოსწავლეთა 

ოჯახებში ზრუნავენ 

კულტურულად 

განსხვავებული 

ადამიანების  

ურთიერთდაახლოებაზე   

0 2 2 5 

2.მოსწავლეთა 

ოჯახები ცდილობენ 

დაძლიონ 

კულტურებთან 

დაკავშირებული 

ბარიერები თემში 

0 

 

3 2 4 

 

 

3.4 შედეგების შეჯამება 

მასწავლებელთა გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი ტენდენციები: 

პედაგოგთა უმრავლესობის (90%) ინტერკულტურული ცოდნა საკმაოდ მაღალია. ასევე, მაღალი 

მაჩვენებლები დაფიქსირდა მათი ინტერკულტურული უნარებისა და დამოკიდებულებების 

მხრივ. მასწავლებელთა 85% ამბობს, რომ იყენებს მეთოდებს მოსწავლეებში ინტერკულტურული 

განათლების ასპექტების განვითარებისათვის. პედაგოგთა უმრავლესობა (85%) თვლის, რომ 

სკოლის გარემო ხელს უწყობს ინტერკულტურული განათლების დანერგვას. მათი 71% აღნიშნავს, 

რომ მოსწავლეთა ინტერკულტურული განათლებისათვის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

ოჯახი, თუმცა, მხოლოდ ოჯახში მიღებული ინფორმაციით არ ივითარებენ მოსწავლეები ამ 

კომპეტენციებს. რაც შეეხება ოჯახურ გარემოს, პედაგოგთა 71% აღნიშნავს, რომ ფლობს 

ინფორმაციას მათი მშობლების დამოკიდებულებების შესახებ ინტერკულტურულ 

განათლებასთან დაკავშირებით.  

 

3.5 მოსწავლეთა გამოკითხვის ანალიზი 

მოსწავლეთა გამოკითხვა მოხდა ადაპტირებული კითხვარის საშუალებით (იხ. 

დანართი 2). კითხვარი შეავსო 14–მა მოსწავლემ. მათგან 10 საქართველოშია დაბადებული, 3 

რუსეთში, ხოლო 1 საბერძნეთში. 2 ბავშვი მშობლიურ ენად რუსულ/ქართულს ასახელებს. 13 

მოსწავლე აფიქსირებს, რომ მართლმადიდებლური სარწმუნოების მატარებელია, ხოლო ერთს არ 

აქვს პასუხი. 

კითხვარები გაანალიზდა შემდეგი პრინციპების მიხედვით: 
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 ინტერკულტურული კომპეტენცია განვსაზღვრეთ და გავაანალიზეთ, 

როგორც ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულების ჯამი; 

 ინტერკულტურული კომპეტენციები გავაანალიზეთ განათლების 

სისტემაში ჩართულ სამ ძირითად ჯგუფში - მოსწავლე, მასწავლებელი, მშობელი. 

 ინტერკულტურული კომპეტენციები გავაანალიზეთ სამ დონეზე 

პიროვნულ, ოჯახის და სკოლის. 

ქვემოთ წარმოგიდგენთ, მოსწავლეთა პასუხების საშუალო სიხშირეების ანალიზს 

ინტერკულტურული კომპეტენციის კომპონენტებისა (ცოდნა, უნარ-ჩვევები, დამოკიდებულება, 

სწავლა-სწავლება, სკოლის გარემო, ოჯახის გარემო) და კვლევის დონეების (პიროვნული, 

სკოლის, ოჯახის) მიხედვით:  

 

1. ცოდნა პიროვნულ დონეზე 

მოსწავლეთა ცოდნა პიროვნულ დონეზე  გავზომეთ იმის მიხედვით, თუ რამდენად 

მეტი თანხმობა ან ნაწილობრივი თანხმობა დააფიქსირეს მოსწავლეებმა კითხვარის ცალკეულ 

დებულებებზე. ამისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ 7 კითხვა, რომელმაც გაზომა ცოდნის დონე 

პიროვნულ დონეზე. 

მნიშვნელოვანი ტენდენციები შევაფასეთ პასუხებში ექსტრემუმების საშუალებით. 

 ერთ-ერთ დებულებაზე - „მიმაჩნია, რომ მე საზოგადოების წევრი ვარ“,  მხოლოდ 1 

მოსწავლეს არ აქვს პასუხი, ხოლო მათი დიდი ნაწილი – 9 მოსწავლე თავს თვლის საზოგადოების 

წევრად, 2 მოსწავლე თავს ნაწილობრივ თვლის საზოგადოების წევრად. 

„ტრადიციები ყოველთვის უცვლელია“ - ამ დებულების პასუხების თანხმობა და 

უარყოფა თანაბრად გადანაწილდა. 6 მოსწავლე ფიქრობს, რომ ტრადიციები უცვლელია, 

ამდენიმემ აღნიშნა, რომ ტრადიციები იცვლება. 2 მოსწავლე ნაწილობრივ ეთანხმება დებულებას.  

დებულებას - „სხვა კულტურის გაცნობით იცვლება ადამიანის შეხედულებები“  ერთი 

მოსწავლე ეთანხმება, ოთხი - ნაწილობრივ ეთანხმება.  9 რესპოდენტი თვლის, რომ სხვადასხვა 

კულტურის გაცნობით  არ იცვლება ადამიანების შეხედულებები. 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  

3 – ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1. 

მიმაჩნია, რომ მე 

საზოგადოების 

წევრი ვარ 

1 3 9 1 
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2. 

ტრადიციები 

ყოველთვის 

უცვლელია 

6 6 2 0 

3.სხვა 

კულტურის 

გაცნობით იცვლება 

ადამიანის 

შეხედულებები 

8 1 4 1 

 

 

 

 

1. უნარები პიროვნულ დონეზე 

უნარები პიროვნულ დონეზე გავზომეთ ისეთი დებულებებით, როგორიცაა: 

„კულტურის შესასწავლად ვიყენებ მრავალფეროვან საშუალებებს (მაგ: ურთიერთობა 

ადამიანებთან, ლიტერატურა, ფილმები, ისტორია და სხვ.)“. ამ დებულებას 5 მოსწავლე არ 

ეთანხმება, 7 მოსწავლე სრულად, ხოლო 2 ნაწილობრივ.  

 მხოლოდ ერთი მოსწავლე თვლის, რომ ვერ ამჩნევს მსგავსებებსა და განსხვავებებს 

კულტურებს შორის, ხოლო ერთ მოსწავლეს არ ჰქონდა პასუხი. 12 კი ეთანხმება მოცემულ 

დებულებას.  

  გამოკითხული მოსწავლეებიდან 5 თვლის, რომ კულტურას ადამიანებთან 

ურთიერთობისას არ სწავლობს. 3 მოსწავლეს არ აქვს პასუხი, ხოლო 2 მოსწავლე სრულად და 4 

ნაწილობრივ ეთანხმება დებულებას.  

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1. 

„კულტურის 

შესასწავლად 

ვიყენებ 

5 7 2 0 
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მრავალფეროვან 

საშუალებებს (მაგ: 

ურთიერთობა 

ადამიანებთან, 

ლიტერატურა, 

ფილმები, ისტორია 

და სხვ.)“, 

2. „ვამჩნევ 

კულტურებს შორის 

მსგავსებებს და 

განსხვავებებს“ 

1 0 12 1 

3. 

„კულტურას 

ადამიანებთან 

ურთიერთობის 

დროს ვსწავლობ“ 

 

5 2 4 3 

 

 

2. ოჯახის გარემო 

 მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ოჯახში ნაკლებად ხდებოდეს 

ინტერკულტურული საკითხების განხილვა, ეს ყველაფერი ბუნებრივად და ფარულად მაინც 

მიმდინარეობს და ბავშვის აზროვნებაში ილექება, ყალიბდება სხვადასხვა მართებული თუ 

სტერეოტიპული შეხედულებები. კითხვარის შესაბამის დებულებებზე მოსწავლეთა პასუხები 

შემდეგნაირად გადანაწილდა: „ჩვენი ქცევა ოჯახის კულტურაზეა დამოკიდებული“ - 5 მოსწავლე 

სრულიად ეთანხმება, ხოლო 7 მოსწავლე ნაწილობრივ; 4 მოსწავლეს არ აქვს პასუხი. უარყოფითი 

პასუხი არ დაფიქსირებულა. 

  „ოჯახში ყოველთვის პატივს სცემენ განსხვავებულ ტრადიციებსა და 

შეხედულებებს“ – აღნიშნულ დებულებას 2 მოსწავლე არ ეთანხმება, 2 სრულად ეთანხმება, 7 

ნაწილობრივ. ხოლო 3 მოსწავლეს არ აქვს პასუხი. 

 „ოჯახი ყოველთვის ხელს მიწყობს სხვებთან დაახლოებაში“ – 5 მოსწავლე 

უარყოფითად პასუხობს ამ დებულებას, 5 მოსწავლე სრულად ეთანხმება და 2 ნაწილობრივ. 2 

მოსწავლეს არ აქვს პასუხი. 

 



xxvi 
 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1. „ჩვენი 

ქცევა ოჯახის 

კულტურაზეა 

დამოკიდებული“ 

0 5 7 4 

2. „ოჯახში 

ყოველთვის პატივს 

სცემენ 

განსხვავებულ 

ტრადიციებსა და 

შეხედულებებს“ 

2 2 7 3 

3. „ოჯახი 

ყოველთვის ხელს 

მიწყობს სხვებთან 

დაახლოებაში“. 

 

5 5 2 2 

 

 

3. სწავლა ოჯახის დონეზე 

იმის დასადგენად, ივითარებენ თუ არა მოსწავლეები ოჯახის უფროსი წევრებისგან 

ინტეკულტურულ კომპეტენციას, რესპონდენტებს შევთავაზეთ ორი მოცემულობა: „ოჯახი 

გვამზადებს მრავალფეროვან გარემოში ცხოვრებისთვის“, რომელსაც 4 მოსწავლე არ ეთანხმება. 5 

სრულად, ხოლო 5 ნაწილობრივ დაეთანხმა. 2 მოსწავლე მიიჩნევს, რომ მათ ოჯახში სხვადასხვა 

კულტურის შესახებ არ აწვდიან ინფორმაციას. დანარჩენი 12 მოსწავლე კი ეთანხმება დებულებას, 

აქედან 6 სრულად, ხოლო 6 ნაწილობრივ. 

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 
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დებულება 1 2 3 4 

1. ოჯახი 

გვამზადებს 

მრავალფეროვან 

გარემოში 

ცხოვრებისთვის 

4 5 5 0 

2. ჩვენ 

ოჯახში უფროსები 

სხვადასხვა 

კულტურას გვაცნობენ 

2 6 6 0 

 

4. სასკოლო გარემო 

იმის დადგენაში, ცდილობს თუ არა სკოლა შექმნას ისეთი გარემო, სადაც მოსწავლეები 

განივითარებენ ინტერკულტურულ კოპეტენციებს, გამოკითხულ მოსწავლეთა პასუხები 

დაგვეხმარა. ამ კუთხით, სასკოლო გარემო მოსწავლეებმა ძირითადად დადებითად შეაფასეს. 

 ორი მოსწავლე არ ეთანხმება აზრს, რომ მოსწავლეები სკოლაში ერთმანეთზე 

ზრუნავენ. 8 მოსწავლე ეთანხმება, აქედან, 4 მოსწავლე სრულად და 4 - ნაწილობრივ, ხოლო 4 

მოსწავლეს არ აქვს პასუხი არსებულ დებულებაზე. 

 „მომწონს ჩვენი სკოლის კულტურა“ 14 მოსწავლიდან არცერთი არ აღნიშნავს, რომ 

არ მოსწონს სკოლის კულტურა. გამოკითხული 13 მოსწავლიდან ყველას მოსწონს თავიანთი 

სკოლის კულტურა. მხოლოდ 1 მოსწავლეს არ ჰქონდა პასუხი. 

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1. „ჩვენს 

სკოლაში 

მოსწავლეები 

ერთმანეთზე 

ვზრუნავთ“ 

2 4 4 4 
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2. „მომწონს 

ჩვენი სკოლის 

კულტურა“ 

0 9 4 1 

 

             5. სწავლა-სწავლება სკოლაში 

ამ კომპეტენციის შესამოწმებლად მოსწავლეებს რამდენიმე დებულებაზე უნდა გაეცათ 

პასუხი: 

„მასწავლებლები გვაცნობენ სხვადასხვა კულტურას სკოლაში“  – ამ დებულებას 

მხოლოდ 1 მოსწავლე არ დაეთანხმა. 13 მოსწავლე ეთანხმება.  

12 მოსწავლე ეთანხმება დებულებას, რომ ისინი სკოლაში სწავლობენ თუ როგორ 

იცხოვრონ შემდგომში მრავალფეროვან კულტურულ გარემოში. მხოლოდ 2 მოსწავლეს არ აქვს 

პასუხი. 

 

ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  3 

– ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1. 

მასწავლებლები 

გვაცნობენ სხვადასხვა 

კულტურას სკოლაში 

1 3 1 0 

2. სკოლაში 

ვსწავლობთ თუ როგორ 

ვიცხოვროთ შემდგომში 

მრავალფეროვან 

კულტურულ გარემოში 

0 6 6 2 

 

6. დამოკიდებულებები პიროვნულ დონეზე 

დებულებას – „პატივს ვცემ ნებისმიერი კულტურის ადამიანს“ 13 მოსწავლე 

ნაწილობრივ ეთანხმება და მხოლოდ 1 მოსწავლეს არ აქვს პასუხი. 

დებულებას - „სიამოვნებით გავუზიარებ სხვას ჩემს საკუთარ კულტურას“, 3 მოსწავლე 

უარყოფითად პასუხობს 1 მოსწავლე ეთანხმება სრულად მოსაზრებას, რომ სიამოვნებით 



xxix 
 

გაუზიარებს სხვას საკუთარ კულტურას. 10 მოსწავლე აღნიშნავს, რომ ნაწილობრივ მზადაა 

გაუზიაროს საკუთარი კულტურა სხვას. 

 

 ცხრილში ციფრი 1 აღნიშნავს პასუხს ”არ ვეთანხმები”, 2 – ”ნაწილობრივ ვეთანხმები”,  

3 – ”ვეთანხმები”,  4– არ მაქვს პასუხი“ 

 

დებულება 1 2 3 4 

1. პატივს 

ვცემ ნებისმიერი 

კულტურის ადამიანს 

0 13 0 

 

1 

2. 

სიამოვნებით 

გავუზიარებ სხვას ჩემს 

საკუთარ კულტურას 

3 10 1 0 

 

3.5 შედეგების შეჯამება  

მოსწავლეთა უმრავლესობა თავს თვლის საზოგადოების წევრად. მათი უმრავლესობა 

აღნიშნავს, რომ სხვადასხვა კულტურის გაცნობით არ იცვლება ადამიანთა შეხედულებები. 5 

მოსწავლე აღნიშნავს, რომ კულტურის შესასწავლად არ იყენებს მრავალფეროვან საშუალებებს 

(მაგ.: ადამიანებთან ურთიერთობა, ლიტერატურა, ფილმები, ისტორია და სხვ.) ასევე, 

გამოკითხული 14 მოსწავლიდან 5 თვლის, რომ ადამიანებთან ურთიერთობისას არ სწავლობს 

კულტურას. 5 მოსწავლე, მიუთითებს, რომ ოჯახი არ უწყობს ხელს სხვებთან დაახლოებაში. 4 

მოსწავლე თვლის, რომ ოჯახი არ ამზადებს მათ მრავალფეროვან გარემოში ცხოვრებისათვის. 

მოსწავლეთა უმრავლესობას (13) მოსწონს საკუთარი სკოლის კულტურა, 3 მოსწავლე კი თვლის, 

რომ არ სურს სხვას გაუზიაროს საკუთარი კულტურა. 

მოსწავლეების გამოკითხვის შედეგებმა მოგვცა მიმართულება თუ რა სახის 

ინტერვენციები შეგვემუშავებინა. აქედან გამომდინარე, გამოვკვეთეთ მიზნები და საჭიროებები. 

გამოიკვეთა, რომ საჭიროა მოსწავლეებმა აღიქვან საკუთარი კულტურა და საკუთარი თავი 

საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნების ნაწილად, ჰქონდეთ სურვილი და საშუალება 

გაუზიარონ საკუთარი კულტურა სხვა ადამიანებს. საჭიროდ ჩავთვალეთ ისეთი აქტივობების 

დაგეგმვა, რომლებიც გაუღრმავებდათ მათ ცოდნასა და ინტერესს საქართველოში მცხოვრებ 

განსხვავებულ ეთნოებზე.  
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თავი 4. განხორციელებული ინტერვენციები  

 

4.1 გაკვეთილი „კარგი ვაშლები“ და მისი ანალიზი 

იდენტიფიცირების ეტაპზე გამოკვეთილი პრობლემების შესაბამისად, დაიგეგმა  

ინტერვენცია (იხ. დანართი 4), რომელიც კულტურული მრავალფეროვნების აღქმას 

ემსახურებოდა. პირველი ინტერვენცია მიზნად ისახავდა მოსწავლეებში ინდივიდუალურ 

მსგავსებათა და განსხვავებათა გაგებასა და პატივისცემის ჩამოყალიბებას; მოსწავლეებში ისეთი 

დამოკიდებულების შექმნას, როცა განსხვავებულობა აღიქმება საინტერესო და ღირებულ 

ფაქტად. 

შევარჩიეთ აქტივობა – „კარგი ვაშლები“. მოსწავლეებს ავარჩევინეთ საკუთარი ვაშლი 

და ვთხოვეთ ეპოვნათ მისი თავისებურება, რაღაც განსაკუთრებული, რაც სხვებისგან 

გამოარჩევდა და შეექმნათ ამ ვაშლზე საინტერესო ისტორია. მოსწავლეებმა შესანიშნავად 

გაართვეს თავი აქტივობას. მაგალითისთვის, ერთ–ერთმა აღნიშნა, რომ მისი ვაშლი ომში 

იბრძოდა და დაჭრილი იყო. ზოგიერთმა მას ჭორფლიანი ვაშლი დაარქვა  და ა.შ. ამის შემდეგ 

მოსწავლეებს ვთხოვეთ ეს ვაშლები ადამიანებთან დაეკავშირებინათ. უკლებლივ ყველამ 

გამოთქვა საკუთარი აზრი: „როგორც ყველა ვაშლი რაღაც ნიშნით განსხვავდება ერთმანეთისგან, 

მაგრამ ყველა ვაშლია, ისე ადამიანებიც განსხვავდებიან ხასიათებით, ინტერესებით თუ სხვა 

რამით, თუმცა, ყველა ადამიანია“, „ყველა ადამიანს სხვადასხვა ხასიათი აქვს, მაგალითად თუ მე 

უჟმური ვარ, სხვა მხიარულია“, „როგორც ჩემი ვაშლი არის დაჭრილი, ისე ზოგიერთ ადამიანს 

აქვს შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობა“ და ა.შ.  

მოსწავლეები გადათვლის პრინციპით დავყავით სამ ჯგუფად და ვთხოვეთ ჩამოეწერათ 

ის ნიშნები, თავისებურებები, რომლებიც ადამიანებს ერთმანეთისაგან განასხვავებს. ჯგუფებმა 

საკმაოდ ამომწურავად ჩამოაყალიბეს ადამიანთა განსხვავებული თავისებურებები: ფიზიკური 

შესაძლებლობები, ხასიათი, რელიგია, ეთნიკურობა, კანის ფერი. ჯგუფური სამუშაოს შემდეგ, 

მოსწავლეებს ვთხოვეთ სათითაოდ გამოსულიყვნენ და დაფაზე ადამიანთა მხოლოდ ის 

თვისება/ნიშანი დაეწერათ, რაც მათ აერთიანებთ. მოსწავლეებმა ჩამოწერეს: „ხასიათი“, 

„ორგანოები“, „ეთნიკურობა“, „რელიგია“, „ყველა ადამიანია“...  

მოსწავლეებს ვთხოვეთ, ვაშლის ფორმის ფურცლებზე ჩამოეწერათ მათი სამი 

გამორჩეული ნიშან–თვისება და გამოეკრათ „კარგი ვაშლის“ შუაგულზე (ვაშლის ფორმის 

ფორმატზე).  

 

4.2 გაკვეთილი „მრავალფეროვნება საქართველოში“ 

მეორე ინტერვენცია დაიგეგმა მოსწავლეების მიერ მრავალფეროვნებასა და 

განსხვავებულობასთან დაკავშირებული პრობლემების აღქმისა და გაანალიზებისათვის (იხ. 

დანართი 5). ამისათვის, მოსწავლეებს ვაჩვენეთ ორი ანიმაცია. ანიმაცია “Sneetches”, რომელიც 

ეხება დისკრიმინაციის პრობლემებს, ხოლო ანიმაცია “Alike” ერთფეროვნების უარყოფით 



xxxi 
 

შედეგებს. მოსწავლეებს საშუალება ჰქონდათ თავისებურად აღექვათ და გამოეხატათ საკუთარი 

ხედვა ამ ანიმაციების შესახებ.  

 აქტივობის დასაწყისში მოსწავლეებმა გაიხსენეს წინა ინტერვენციისას 

განხილული საკითხები ადამიანთა მსგავსება–განსხვევებების შესახებ. ანიმაციის ყურების 

შემდეგ კლასი დავყავით 4 ჯგუფად. ისინი წრეზე დადგნენ, მივაკარით მათ ფერადი ფურცლები 

და ვთხოვეთ ერთმანეთს დახმარებოდნენ თავიანთი ფერის შესაბამისად დაჯგუფებულიყვნენ, 

ისე, რომ ხმა არ ამოეღოთ. მათ ჟესტიკულაციით ანიშნეს ერთმანეთს რომელი ფერი ეკრათ 

ზურგზე და მოახერხეს ოთხ ჯგუფად შეკრება.  

 ჯგუფებს ვთხოვეთ, ათი წუთის განმავლობაში ანიმაციებიდან სამ საკითხზე 

ემსჯელათ და თავიანთი პოზიცია გაეზიარებინათ თანაკლასელებისთვის. 

1. პრობლემები, რემელიც დავინახე ანიმაციებში 

2. გვხვდება თუ არა მგავსი პრობლემები ჩვენს ცხოვრებაში 

3. როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემები? 

 

ძალიან საინტერესო იყო ჯგუფების პრეზენტაციები, რადგან მოსწავლეებმა შეძლეს 

სხვადასხვა მხრიდან დაენახათ პრობლემა. მაგალითად, პირველ ანიმაციაში: „ერთფეროვანი 

ცხოვრება, ოჯახში, სამსახურში, სკოლაში“, „ძალადობა მოსწავლეზე სკოლასა და ოჯახში“, 

„არჩევანის შეზღუდვა“ და ა.შ. ხოლო მეორე ანიმაციაში: „უთანასწორობა“, „ადამიანების განწყობა 

– ერთმანეთზე უკეთესები იყვნენ“, „გენდერული, რელიგიური, ეთნიკური და ყველანაირი 

განსხვავებულობის გამო დისკრიმინაცია“, „ჩაკეტილი საზოგადოებ“, „ადამიანთა 

გაუნათლებლობით გამოწვეული დისკრიმინაცია“, „ადამიანთა ამპარტავნება“ და ა.შ.  

ყველა ჯგუფმა აღნიშნა, რომ ანიმაციებში დანახული პრობლემები რეალურია. მათი 

მოგვარებისათვის მოსწავლეებმა სხვადასხვა გზები დასახეს - „ყველას უნდა ჰქონდეს თანაბარი 

უფლებები და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ“, „ჩვენი საქციელით უნდა მივცეთ ადამიანებს მაგალითი“, 

„შეგვიძლია პროგრამა შევიმუშაოთ, რომელიც დაგმობს ჩაგვრას, გამოვაკრათ ბანერები“, „ყველა 

ადამიანი უნდა იყოს ის, რაც არის და პატივი უნდა ვცეთ ამ განსხვავებულობას“. 

მოსწავლეებისთვის ინტერვენცია სახალისო და ძალიან საინტერესო გამოდგა. 

ანიმაციები დაეხმარა მათ უკეთ გაეცნობიერებინათ მრავალფეროვნების დაგმობისა და 

განსხვავებულის მიუღებლობის მიზეზები.  

 

4.3 გაკვეთილი „საქართველოში მცხოვრები განსხვავებული ეთნოსები“ 

სახელმძღვანელოს იმ თემის უკეთ წარმოსაჩენად, რაც უშუალო კავშირშია ჩვენს 

საკვლევ საკითხთან, საჭიროდ ჩავთვალეთ გაკვეთილის დაგეგმვა და სახელმძღვანელოს ტექსტის 

დამატებითი ინფორმაციით შევსება (იხ. დანართი 6). 

 სახელმძღვანელოს ორი თემა, რომელიც საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ 

ჯგუფებს განიხილავს, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მოსწავლეებს შეექმნათ მათ 
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კულტურასა და ისტორიაზე საკმარისი წარმოდგენა და ჩამოუყალიბდეთ პოზიტიური 

დამოკიდებულება.  

 პირველ ეტაპზე მასწავლებელმა მოსწავლეებს სთხოვა გაეხსენებინათ რაც უკვე 

იცოდნენ საქართველოში არსებულ ეთნიკურ ჯგუფებზე. შემდეგ კი „გონებრივი იერიშის“ 

მეთოდით მოსწავლეებს ვთხოვეთ ეპასუხათ კითხვაზე: რისი თქმა შეგვიძლია საქართველოს 

მოსახლეობის მდგომარეობზე? მათ ბუშტისებრი რუკის დახმარებით ჩამოწერეს: 

ცივილიზებული მოსახლეობა, სხვადასხვა სარწმუნოებისა და ეთნოსის მქონე, დამოუკიდებლები 

და ა.შ. მოსწავლეებს ვთხოვეთ დაეკონკრეტებინათ რომელი ეთნოსის წარმომადგენლები 

ცხოვრობენ საქართველოში. მათ ჩამოთვალეს: ებრაელები, უკრაინელები, რუსები, სომხები, 

აზერბაიჯანელები, ამერიკელები, ბერძნები, ოსები და ა.შ. 

 მოსწავლეებს განვუმარტეთ, რომ შემთხვევითი არჩევით დღეს მათ მხოლოდ 5 

ეთნოსის შესახებ მოვუტანეთ ინფორმაცია. ისინი  გადათვლის პრინციპით ხუთ ჯგუფად 

განაწილდნენ. ინფრომაციას დართული ჰქონდა საორიენტაციო კითხვები. 20 წუთიანი მუშაობის 

შემდეგ, მოსწავლეებმა წარადგინეს ფორმატზე შესრულებული პრეზენტაციები.  

 მოსწავლეებმა პრეზენტაციებში აქცენტი გააკეთეს იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, 

რომლებიც მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო. მაგალითად სომხების დღესასწაული 

„სურბ სარქისი“, როგორც აღნიშნეს, ახალი და საინტერესო იყო მათთვის. ასევე, გაზაფხულის 

დადგომასთან დაკავშირებული ბერძნული ტრადიცია, როდესაც გოგონები ლამაზ გვირგვინებს 

წნავენ  და კარზე ამაგრებენ ავი თვალისგან დასაცავად.  

 კულტურებს შორის მოსწავლეებმა განსხვავებებთან ერთად, ბევრი საერთო 

გამოკვეთეს. მაგალითად, ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფების სამეურნეო საქმიანობა, საოჯახო 

ტრადიციები, ქალისა და მამაკაცის როლები. ყველა განხულულ კულტურაში ქალს ევალებოდა 

საოჯახო საქმის კეთება და ბავშვის აღზრდა, განათლება, სიყვარულისა და პატივისცემის 

დანერგვა მათში.  

 გაკვეთილის შეჯამებისათვის ჩატარებულმა აქტივობამ, კიდევ უფრო კარგად 

გამოკვეთა ხუთივე ეთნიკური ჯგუფის საერთო და განმასხვავებელი ნიშან–თვისებები, 

კულტურის ელემენტები თუ მათი ისტორია, რამაც მოსწავლეებს საშუალება მისცა 

საქართველოში მცხოვრებ განსხვავებულ კულტურებზე შექმნოდათ უფრო სრული წარმოდგენა, 

გაზრდილიყო მათ მიმართ ინტერესი და პოზიტიური დამოკიდებულება.  

 

4.4 კლასგარეშე აქტივობა მარნეულში 

განსხვავებულ კულტურათა გაცნობის მიზნით  განხორციელდა კლასგარეშე აქტივობა 

მარნეულის N2 საჯარო სკოლის VI კლასელი მოსწავლეებისა და კერძო სკოლა „თანამედროვე 

განათლების აკადემიის“ (CEA) მოსწავლეების მონაწილეობით. აქტივობა ემსახურებოდა 

აზერბაიჯანელ და ქართველ მოსწავლეებში მიმღებლობისა და პოზიტიური 

დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას.  
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პირველი აქტივობა – „გამაცანი, შენი სახელის ისტორია“, ითვალისწინებდა საკუთარი 

სახელების ერთმანეთისათვის გაცნობასა და ამასთან ერთად, საინტერესო ისტორიების მოსმენას. 

მოსწავლეები აღნიშნავდნენ, რომ ძალიან საინტერესო იყო აზერბაიჯანული სახელების 

განმარტებების მოსმენა. 

მეორე აქტივობის – „ყველა განხვავებული, ყველა თანასწორი“, მიზანი იყო საერთო 

ინტერესებისა და მახასიათებლების დანახვა და აღმოჩენა მოსწავლეებში, ერთმანეთის უკეთ 

გაცნობა და მიმღებლობის გაადვილება, განსხვავებებისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულებების 

ჩამოყალიბება. აქტივობის დროს, ყველა მოსწავლეს საშუალება ჰქონდა ესაუბრა საკუთარ 

ინტერესებზე, კულტურასა და ტრადიციებზე. ამან საინტერესო, სახალისო და ღია გახადა 

მოსწავლეთა ურთიერთობები. აღნიშნული აქტივობით, მოსწავლეებს საშუალება მიეცათ 

ერთმანეთის კულტურას  გაცნობოდნენ. დაინახეს, რომ განსხვავებული რელიგიისა და 

კულტურის მქონე თანატოლებთან ბევრი საერთო აქვთ. საკუთარ ინტერესებზე საუბარით მეტად 

მოსწავლეები გააქტიურდნენ, ვიდრე პირველი აქტივობისას. 

მესამე აქტივობა – „გემით მგზავრობა ახალი კონტინენტისაკენ“, ითვალისწინებდა მათ 

ჯგუფურ მუშაობას, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების შეთანხმებას, თამაშის არსი კი 

ადამიანის სურვილებისა და საჭიროებების გამიჯვნა, ადამიანის განვითარებისათვის 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანის გააზრებას ემსახურებოდა. ამ აქტივობის საშუალებით, 

მოსწავლეებმა უშუალო ურთიერთობები დაამყარეს ერთმანეთთან. ყველა მოსწავლე აქტიურად 

იყო ჩართული ჯგუფურ მუშაობაში. ჯგუფური მუშაობით მოსწავლეებმა ერთმანეთისადმი 

ნდობა და თანამშრომლობა გამოხატეს. 

მეოთხე აქტივობა – „დაუსრულებელი წინადადებები ანუ გამორჩეული დღე“ მიზნად 

ისახავდა მოსწავლეთა ჩატარებული აქტივობების შეჯამებას, ემოციების, დამოკიდებულებებისა 

და სურვილების გამოხატვას. მოსწავლეები საუკეთესო შემფასებლები არიან, ამიტომ 

მნიშვნელოვანი იყო მათი აზრი ამ დღესთან და აქტივოებებთან დაკავშირებით. დაუსრულებელ 

წინადადებების ყველა ფურცელზე პოზიტიური განწყობა იგრძნობა. მათ აღნიშნული აქვთ, რომ 

იმ წუთას გრძნობდნენ: „კარგ რაღაცეებს“, „რომ კარგი დრო გავატარეთ“, „სიამაყეს“, „სიხარულს, 

რადგან კარგ ადამიანებს შევხვდი“, „სითბოს და სიყვარულს“ და ა.შ. 

ერთ–ერთი წინადადება – „ვისწავლე, რომ...“ მოსწავლეებმა ასე დაასრულეს: „ყველა 

ადამიანი ერთნაირია“, „არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რას წარმოადგენს“, „სხვა რელიგიის ხალხი 

კარგი ხალხია“, „მეგობრობა მნიშვნელოვანია“  და ა.შ.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ მოსწავლეებმა სურვილი გამოთქვეს კიდევ შეხვედრის, 

სოციალურ ქსელში დამეგობრებისა და ურთიერთობის. იქვე დაიგეგმა შემოდგომის სემესტრში 

აზერბაიჯანელ მოსწავლეთა სტუმრობა კერძო სკოლა „თანამედროვე განათლების აკადემიის“ 

მოსწავლეებთან და გამოითქვა მსგავსი აქტივობების განხორციელების სურვილი.  
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თავი 5. ინტერვენციების შედეგები და შეფასება 

ინტერვენციების შედეგების გაზომვა მოხდა პოსტტესტით (იხ. დანართი 2). საკვლევი 

საკითხის დიაგნოსტირების ფაზაზე შეტანილი პრეტესტის შედეგები შევადარეთ პოსტტესტის 

შედეგებს. შედარების საფუძველზე შევაფასეთ ინტერვენციების შედეგები.  

ჩატარებული კვლევის შედეგების შეფასებისათვის ასევე გამოვიყენეთ  ჩაღრმავებული 

ინტერვიუ ისტორიის პედაგოგთან, რამაც საშუალება მოგვცა უკეთ გამოგვევლინა 

ინტერვენციების შედეგები. 

მოსწავლეთა მიერ შევსებული პოსტტესტების შედეგებით გამოვლინდა თუ როგორ 

შეიცვალა მათი ინტერკულტურული კომპეტენციები, დამოკიდებულება საქართველოს 

კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ. თუ მოსწავლეები  პრეტესტში აფიქსირებდნენ 

უარყოფით პასუხს დებულებაზე: „კულტურას ადამიანებთან ურთიერთობისას ვსწავლობ“, 

პოსტტესტის ყველა კითხვარში ამ დებულებაზე თანხმობა ან ნაწილობრივი თანხმობაა 

დაფიქსირებული. ჩვენთვის საინტერესო შედეგები გამოიკვეთა დიაგნოსტიკის ეტაპზე 

გამოვლენილი ტენდენციის – „სხვა კულტურების გაცნობით იცვლება ადამიანის შეხედულებები„ 

საპირისპიროდ. მოსწავლეთა უმრავლესობას ამ დებულებაზე ნაწილობრივი თანხმობა აქვს 

დაფიქსირებული. ისინი თვლიან, რომ სხვა კულტურებთან ურთიერთობით შეიძლება 

ადამიანების შეხედულებები შეიცვალოს.  

აღსანიშნავია, რომ აღარ მეორდება კლასის რამდენიმე მოსწავლის მიერ პრეტესტზე 

უარყოფითად გაცემული პასუხები. პოსტტესტის შედეგებში ყველა მოსწავლე თვლის, რომ იგი 

საზოდაგოების წევრია, ან ნაწილობრივ ეთანხმება ამ დებულებას. ასევე, მოსწავლეთა 

აბსოლუტური უმრავლესობა ეთანხმება, ან ნაწილობრივ ეთანხმება, რომ შეუძლია კულტურებს 

შორის მსგავსებებისა და განსხვავებების შემჩნევა.  

მოსწავლეთა გარკვეული რაოდენობა პრეტესტში არ ეთანხმებოდა დებულებას, რომ 

სიამოვნებით გაუზიარებდა სხვას საკუთარ კულტურას. პოსტტესტის შედეგებმა აჩვენა, რომ 

გამოკითხულ მოსწავლეთა აბსოლუტური უმრავლესობა მზადაა გაუზიაროს სხვას საკუთარი 

კულტურა. 

ისტორიის პედაგოგთან ჩავატარეთ ჩაღრმავებული ინტერვიუ  (იხ. დანართი 8), 

იმისთვის, რომ დაგვედგინა თუ როგორ შეაფასებდა კვლევის მიმდინარეობასა და შედეგებს.  

მასწავლებელმა აღნიშნა, რომ მისთვის საკვლევი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვან 

თემატიკას წარმოადგენს, იმის გამო, რომ ყველა შემთხვევაში – იქნება თუ არა კლასი 

მულტიკულტურული ან მონოკულტურული, საჭიროა ისეთი გარემოს შექმნისთვის ზრუნვა, 

სადაც უკომფლიქტო და ჯანსაღი ურთიერთობებია. ამასთან ერთად, მასწავლებელმა ჩვენთან 

საუბარში აღნიშნა, რომ მრავალფეროვან გარემოში ადაპტაციისათვის და ურთიერთობებისთვის 

ისინი მზად უნდა იყვენენ სწავლების დაწყებით საფეხურზევე.  

პრაქტიკის კვლევის ფარგლებში განხორციელებულ ინტერვენციები პოზიტიურად 

შეაფასა ისტორიის პედაგოგმა, მან აღნიშნა, რომ ინტერვენციები იყო მრავალფეროვანი და 
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დადებით გავლენას ახდენდა მოსწავლეებზე, რადგან მოიცავდა საკლასო, კლასგარეშე და სკოლის 

გარე აქტივობებს. მარნეულის აზერბაიჯანულენოვან სკოლაში განხორციელებული ინტერვენცია 

კი, პედაგოგის აზრით, იყო ძალიან წარმატებული და ნაყოფიერი. ვფიქრობ, იგი ერთგვარად 

კვლევის შემაჯამებელ ფაზასაც წარმოადგენდა მოსწავლეთა ინტერკულტურული ასპექტების 

გამოვლენის კუთხით.  

მასწავლებელმა აღნიშნა, რომ ჩატარებული პრაქტიკის კვლევა მას ძალიან დაეხმარება, 

რადგან, როდესაც იზრდება მოსწავლეთა ინტერკულტურული ცოდნა, ბუნებრივია, იზრდება 

მათი ინფორმირებულობა კულტურების შესახებ, ამიტომ, შემდეგ კლასებში, როცა ისინი 

გაცდებიან საქართველოს ისტორიის ფარგლებს, უფრო გაუადვილდებათ სხვა კულტურების 

აღქმა და საკუთარი კულტურის მსოფლიო კონტექსტში განხილვა. 

კვლევის მიმდინარეობას პედაგოგი დადებითად აფასებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ისეთ 

მენტალურ საკითხში, როგორიც ინტერკულტურული მგრძნობელობაა, რადიკალური 

ცვლილების დანახვა რთულია, თუმცა ჩატარებულმა კვლევამ დადებითი შედეგები მოგვცა.  

  

დასკვნა 

საქართველოს სკოლებში ინტერკულტურული განათლების დანერგვა სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია. მოსწავლეებს სჭირდებათ ისეთი ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულებების 

შეძენა, რომლებიც მათ გლობალურ სამყაროში ინტეგრაციაში დაეხმარებათ. მოსწავლეებში 

ინტერკულტურული განათლების გარეშე კულტურათაშორის ჯანსაღი ურთიერთობების 

დამყარება და ტოლერანტული დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება შეუძლებელია. ადამიანში ამ 

ყველაფრის  განვითარება ხანგრძლივი პროცესია, რაც სხვადასხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო 

სივრცეშია გამოცდილი. 

განათლების სისტემაში ინტეკულტურული განათლების დაწყებით საფეხურზევე 

დანერგვა წინგადადგმული ნაბიჯია.  კვლევის დიაგნოსტიკის ეტაპზე ნათლად გამოჩნდა ის 

საჭიროებები, რომლებიც მოსწავლეებს ინტერკულტურული ასპექტების განვითარებაში 

ეხმარებათ. მათ ნაკლებად აქვთ შეხება საქართველოში მცხოვრებ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წევრ 

თანატოლებთან. სახელმძვანელო ნაკლებად უზრუნველყოფს მოსწავლეებს ჰქონდეთ ეთნიკური 

ჯგუფების შესახებ საჭირო ცოდნა.  

ინტერკულტურული განათლების თვალსაზრისით, დადებითი ტენდენციების 

გამოკვეთის მიუხედავად, პოსტესტის შედეგებით და პედაგოგთა ინტერვიუს შეფასებით 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ინტერკულტურული ასპექტების განვითარებაზე ზრუნვა 

რამდენიმე აქტივობით არ შეიძლება ამოიწუროს, რადგან შეუძლებელია მოსწავლეებში 

რადიკალური ცლილებების მიღწევა დროის მოკლე მონაკვეთში.  

 ინტერკულტურული განათლების დანერგვა ხანგრძლივ პროცესთან ერთად, 

საჭიროებს არა მხოლოდ მოსწავლეთა და პედაგოგთა აქტიურობას, არამედ ყველა დისციპლინის 
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მასთან ინტეგრირებას. აგრეთვე, მშობლებისა და სკოლის ჩართვას ამ პროცესში, ვინაიდან, 

სწორედ ეს უკანასკნელი იღებს ვალდებულებას მოსწავლეთა განათლებასა და განვითარებაზე. 

 

რეკომენდაციები 

კვლევის დასკვნებიდან გამომდინარე, სასურველი იქნება გარკვეული 

რეკომენდაციების გათვალისწინება სკოლის ადმინისტრაცის, პედაგოგების და ზოგადად, 

განათლების სფეროში ამ თემატიკაზე მომუშავე პირებისათვის.  

ინტერკულტურული განათლების დანერგვა ეფექტიან შედეგს იძლევა დაწყებით 

საფეხურზევე, ამიტომ საჭიროა, არა მხოლოდ საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების დროს 

იქნას გამოყენებული შესაბამისი პედაგოგიური მიდგომები, არამედ სხვა დისციპლინების 

სწავლებაშიც. 

მნიშვნელოვანია ინტერკულტურული საკითხების ინტეგრირება ისტორიის საგანთან. 

მოსწავლეები ეცნობიან საქართველოში არსებულ კულტურულ მრავალფეროვნებას.   

საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულობის აღქმისა და 

მიმღებლობის უნარების განვითარებისათვის ეფექტური, სახალისო და სასარგებლოა 

არაფორმალური აქტივობები, ამიტომ სასურველია, სასწავლო პროცესში მათი აქტიურად 

გამოყენება.  

ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარებაზე მუშაობა ხანგრძლივი პროცესია, 

ამიტომ მას უნდა ჰქონდეს სისტემატური და მიზანმიმართული ხასიათი.  

სკოლამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ინტერკულტურული განათლების დანერგვაზე, 

სკოლის დემოკრატიული კულტურის შექმნაზე და ამ პროცესში ჩართოს მშობლები, რომლებიც, 

როგორც კვლევამაც აჩვენა, უდიდეს როლს თამაშობენ მოსწავლეთა ინტერკულტურული 

კომპეტენციების განვითარებაზე. 

სასურველია, სკოლის ადმინისტრაციამ ხელი შეუწყოს მასწავლებელთა 

თანამშრომლობას, რათა მოხდეს ცოდნის გაზიარება და ინერკულტურული განათლების ყველა 

დისციპლინასთან ინტეგრირება.  
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დებულება 
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    კულტურას უწყვეტი განვითარება ახასიათებს 2 

    კულტურა ადამიანებს მემკვიდრეობით გადაეცემათ 3 

    სხვადასხვა კულტურის შესახებ ცოდნა აადვილებს ადამიანების ურთიერთობას 4 

    სხვადასხვა კულტურას განსხვავებული წესები, ფასეულობები და ქცევა 

ახასიათებს 
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    სხვა კულტურის გაცნობით იცვლება ადამიანის ფასეულობები 6 

    კულტურულმა მრავალფეროვნებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ურთიერთობის 

სირთულეები 
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    კულტურა საზოგადოებაში ისწავლება 8 
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დაახლოებაზე   

 

    მოსწავლეთა ქცევას განსაზღვრავს  სკოლის კულტურა  

    ყოველი სკოლის კულტურა თავისებურია  

    შემიძლია სკოლის კულტურის გაუმჯობესება  

    ჩვენი სკოლა ყოველთვის ეხმარება მოსწავლეებს სხვა სკოლელებთან 

დამეგობრებაში  

 

    ჩვენ სკოლაში მოსწავლეები ერთმანეთზე ზრუნავენ  

    სკოლა ზრუნავს მასწავლებლების ინტერკულტურული გამოცდილების 

გამდიდრებაზე  

 

    ჩვენი სკოლის კულტურას და მის ცვლილებას განაპირობებს სოციალური გარემო    

    ჩვენი სკოლის კულტურა გავლენას ახდენს საზოგადოების  კულტურაზე  

    ყოველთვის ვითვალისწინებ კოლეგების, მოსწავლეებისა და მათი  მშობლების 

კონკრეტული ქცევის კულტურულ საფუძვლებს 

 

    საგანმანათლებლო პროცესების მართვისას სკოლაში ყოველთვის 

გათვალისწინებულია სასკოლო საზოგადოების კულტურული მრავალფეროვნება  

 

    ჩვენ სკოლაში მიუღებელია კულტურული განსხვავებების მიმართ 

სტერეოტიპული დამოკიდებულება 

 

    ინტერკულტურული განათლება მხოლოდ ოჯახში ხორციელდება  

    მოსწავლეებს ოჯახებში  ასწავლიან სამყაროს აღქმას განსხვავებული 

კულტურული ჯგუფების თვალთახედვით 

 

    მოსწავლეების ინტერკულტურულ ურთიერთობაზე გავლენას ახდენს ოჯახში 

მიღებული ცოდნა და/ან წარმოდგენები სხვა კულტურის შესახებ 

 

    ოჯახში კულტურათა ურთიერთქმედება ყველასათვის სასარგებლოა   

    მოსწავლეთა ოჯახებში პატივისცემით ეპყრობიან განსხვავებულ ქცევის ნორმებსა 

და ტრადიციებს 

 

    ოჯახები მოსწავლეებს ამზადებს კულტურულად მრავალფეროვან 

საზოგადოებაში ცხოვრებისათვის 

 

    მოსწავლეთა ოჯახებში ზრუნავენ კულტურულად განსხვავებული ადამიანების  

ურთიერთდაახლოებაზე   

 

    მოსწავლეთა ქცევას განსაზღვრავს  ოჯახის  კულტურა  

    ყოველი ოჯახის  კულტურა თავისებურია  

    მასწავლებლებს შეგვიძლია მოსწავლეთა ოჯახის ტრადიციების გაუმჯობესება  

    მოსწავლეთა ოჯახების წევრები ერთმანეთზე ზრუნავენ  

    ოჯახის კულტურული ნორმები და ფასეულობები ურყევია  

    მოსწავლეთა ოჯახების წევრები განსხვავებულად ხსნიან ერთსა და იმავე ქცევას  

    მოსწავლეთა ოჯახები ახდენენ კულტურასთან დაკავშირებული ცრურწმენების, 

სტერეოტიპების და წინასწარი შეხედულებების კორექციას 

 



xli 
 

    მოსწავლეთა ოჯახები იზიარებენ თემის წევრთა კულტურებს  

    მოსწავლეთა ოჯახები ცდილობენ დაძლიონ კულტურებთან დაკავშირებული 

ბარიერები თემში 

 

  

 

დანართი 2: ინტერკულტურული განათლების კითხვარი სკოლის მოსწავლეებისთვის 

 გთხოვთ მიუთითოთ, რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს და აღნიშნეთ 

შესაბამის გრაფაში  „×“. 
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დებულება 

 

    მიმაჩნია, რომ მე საზოგადოების წევრი ვარ  

    კულტურა ადამიანებს მემკვიდრეობით გადაეცემათ  

    სხვა კულტურის გაცნობით იცვლება ადამიანის შეხედულებები  

    სხვადასხვა კულტურის მქონე ადამიანების ურთიერთობაში შეიძლება 

წარმოიქმნას სიძნელეები 

 

    კულტურას ადამიანებთან ურთიერთობის დროს ვსწავლობ  

    ტრადიციები ყოველთვის უცვლელია  

    ვამჩნევ კულტურებს შორის მსგავსებებს და განსხვავებებს  

    კულტურის შესასწავლად ვიყენებ მრავალფეროვან საშუალებებს (მაგ: 

ურთიერთობა ადამიანებთან, ლიტერატურა, ფილმები, ისტორია და სხვ.) 

 

    ყოველთვის ვინტერესდები ადამიანთა კულტურული მრავალფეროვნებით  

    ვიცი, რომ სხვადასხვა ენას/კულტურას შორის არსებობს კავშირები (მაგ.:  

სიტყვების „სესხება“, საერთო ან მსგავსი რიტუალები და სხვ.) 

 

    ვფიქრობ, რომ განსხვავებული კულტურის ადამიანებს განსხვავებული ქცევის 

წესები და ტრადიციები შეიძლება ჰქონდეთ 

 

    პატივსვცემ ნებისმიერი კულტურის ადამიანს    

    სიამოვნებით გავუზიარებ სხვას ჩემს საკუთარ კულტურას  
    ვინტერესდები და ვცდილობ გავიგო უცნობი კულტურული მოვლენები  

    მზად ვარ დავეხმარო სხვა კულტურის მქონე ადამიანებს  
    მაქვს სურვილი ჩემს თავში შევცვალო უარყოფითი დამოკიდებულებები, 

რომლებიც გამაჩნია სხვა კულტურების მიმართ 

 

    მასწავლებლები გვაცნობენ სხვადასხვა კულტურას სკოლაში  

    სკოლაში ყოველთვის პატივს სცემენ ადამიანთა განსხვავებულ წესებს, 

ტრადიციებსა თუ აზრებს 
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    სკოლაში ვსწავლობთ თუ როგორ ვიცხოვროთ შემდგომში მრავალფეროვან 

კულტურულ გარემოში 

 

    ჩვენს (მოსწავლეების) ქცევას სკოლის კულტურა განსაზღვრავს  

    ჩვენ (მოსწავლეებს) შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ სკოლის კულტურა  

    ჩვენს სკოლაში გადმოსულ მოსწავლეებს აუცილებლად აცნობენ სკოლის წესებს  

    ჩვენს სკოლაში მოსწავლეები ერთმანეთზე ვზრუნავთ  

    მომწონს ჩვენი სკოლის კულტურა  

    ჩვენ ოჯახში უფროსები სხვადასხვა კულტურას გვაცნობენ  

    სტუმრებს აუცილებლად ვაცნობთ ჩვენი ოჯახის წესებსა და ტრადიციებს  
    ოჯახში ყოველთვის პატივს სცემენ განსხვავებულ ტრადიციებსა და 

შეხედულებებს 

 

    ოჯახი გვამზადებს მრავალფეროვან გარემოში ცხოვრებისთვის   

    ჩვენი ქცევა ოჯახის კულტურაზეა დამოკიდებული  

    ყველა ოჯახს განსხვავებული კულტურა გააჩნია  

    მე შემიძლია ოჯახის კულტურის გაუმჯობესება  

    ოჯახი ყოველთვის ხელს მიწყობს სხვებთან დაახლოებაში  
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პრაქტიკის კვლევა - როგორ უზრუნველვყოთ სასკოლო კლუბის საშუალებით 

საბაზო საფეხურის VII კლასისმოსწავლეებში დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების განვითარება საზოგადოებრივი მეცნიერებების (ისტორია და 

სამოქალაქო განათლება) სწავლების საფუძველზე2 

 

 

სარჩევი 

 

შესავალი 

თავი 1. დემოკრატიული მოქალაქეობის არსი, მნიშვნელობა და აქტუალობა 

1.1 თემის აქტუალობა საქართველოში 

1.2 დემოკრატიის სწავლება სკოლაში, სწავლების ძირითადი პრინციპები 

1.3 დემოკრატიული კომპეტენციების ცოდნის მნიშვნელობა მოსწავლეებისთვის 

1.4 დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები ეროვნული სასწავლო გეგმის 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების სტანდარტში 

თავი 2. კვლევის მეთოდოლოგია 

2.1 კვლევის მიმდინარეობა 

2.2  კვლევის ეთიკა 

2.3 კვლავის შეზღუდვები 

თავი 3.  მონაცემთა ანალიზი და ინტერპრეტაცია 

3.1 პრობლემის იდენტიფიცირება ინტერვიუბის საფუძველზე 

3.2 ისტორიის სახელმძღვანელოს ანალიზი 

3.3 გაკვეთილზე დაკვირვება 

3.4  განვითარებული დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ცხრილი 

3.5 მოქალაეობრივი აზროვნება და მისი მომიჯნავე დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციები 

თავი 4. განხორციელებული ინტერვენციები 

4.1  დისკუსია - ის რაც საზოგადოებას აწუხებს 

4.2 პრეზენტაცია და დისკუსია - ვიფიქროთ ერთად 

4.3 დასუფთავების აქცია - შენი ქვეყანა შენი სახლია 

4.4  სამომავლო ქმედებების რუკა 

თავი 5. ინტერვენციების შედეგების შეფასება 

თავი 6. დასკვნა და რეკომენდაციები 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართები 

                                                           
2 კვლევა განხორციელდა 2018-2019 წლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრების 

ინდირა ბენდელიანისა და ილია ყუთულაშვილის მიერ. 
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შესავალი 

დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლება წარმოადგენს იმის ძირითად გარანტს, 

რომ მომავალი თაობა მზად იქნება და აღიჭურვება ყველა საჭირო რესურსით, რომელიც 

საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღოს, როგორც იმ საზოგადოების შიგნით, რომელსაც 

ეკუთვნის, ასევე გლობალურ დონეზე მიმდინარე პროცესებში (ბეკმენი და ტრაფორდი. 2013). 

საქართველოს დემოკრატიის ხანმოკლე ისტორია გააჩნია. დაბალია მოქალაქეების 

ჩართულობა საზოგადოებრივ საკითხებში, ამიტომ მნიშვნელოვანია მოქალაქეებმა 

გააცნობიერონ საკუთარი პასუხისმგებლობა და იცოდნენ, რომ მათი სამოქალაქო აქტივობა 

შეიძლება გახდეს ცვლილებების საფუძველი.  

დემოკრატიული მოქალაქეობა გულისხმობს, რომ ადამიანები მხოლოდ საკუთარი 

ინტერესების დაკმაყოფილებაზე არ ზრუნავენ და შეუძლიათ საზოგადოების საკეთილდღეოდ 

გარკვეული ვალდებულებების შესრულება იკისრონ. საზოგადოების სასარგებლო 

საქმიანობაში ჩართვა გულისხმობს ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ფინანსურ 

მოგებაზე არ არის ორიენტირებული და მიზნად ასახავს საკუთარი უნარებითა და 

შესაძლებლობებით საზოგადოებრივი ამოცანების  გადაჭრას (ბუროუსი და სხვები. 2011). 

სკოლა ერთგვარი მიკრო საზოგადოებაა, სადაც მოსწავლეები გამოცდილებას იღებენ და 

ემზადებიან ფართო საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოსასვლელად, ამიტომ მნიშვნელოვანია 

მოსწავლეებს განვითარებული ჰქონდეთ დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები. 

იცოდნენ მათი როლი დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებაში და აღჭურვილი იყვნენ ისეთი 

უნარებით როგორიცაა: საკუთარი აზრის ფორმულირება, კომპრომისებისთვის მზადყოფნა, 

თანამოქალაქეებთან ურთიერთობა, სოლიდარობის განცდა, სხვების მიმართ ტოლერანტობის 

და პატივისცემის გამოხატვა და ა. შ. 

მოსწავლეები მათი ასაკის შესაბამისად მონაწილეობას უნდა იღებდნენ დემოკრატიულ 

პროცესებში, როგორც სკოლის დონეზე, ასევე, საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში 

ჩართულობის  თვალსაზრისით. 

წინამდებარე კვლევის მიზანია სასკოლო კლუბის საშუალებით დემოკრატიული 

კულტურის კომპეტენციების განვითარება კერძო სკოლა ,,თანამედროვე განათლების 

აკადემიის” VII კლასის მოსწავლეებში საზოგადოებრივი მეცნიერებების (ისტორია) სწავლების 

საფუძველზე. მიზნიდან გამომდინარე ჩამოვაყალიბეთ საკვლევი კითხვები: 

 რამდენად უზრუნველყოფს საგაკვეთილო პროცესი დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების განვითარებას? 

 რამდენად უზრუნველყოფს არა საგაკვეთილო აქტივობები, სასკოლო 

ღონისძიებები დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების განვითარებას? 

 ამ ორი ფაქტორის გათვალისწინებით რა გავლენის მოხდება შეუძლია არა სასკოლო 

აქტივობებს (ინტერვენციებს) მოსწავლეთა დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების განვითარებაზე? 

კვლევის დასაწყისში ვივარაუდეთ, რომ კლუბური მუშაობა ხელს უწყობს  

მოსწავლეებში დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების განვითარებას. 

კვლევა რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა: 
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პირველ ეტაპზე შესწავლილი იქნა ლიტერატურა დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების მნიშვნელობასა და სწავლების ძირითადი პრინციპების შესახებ. მოხდა 

პრობლემის იდენტიფიცირება, ინტერვიუების, ისტორიის სახელმძღვანელოს ანალიზის და 

გაკვეთილზე დაკვირვების საშუალებით. დადგინდა მოსწავლეებში განვითარებული და 

განსავითარებელი დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები. კვლევის საგნად 

განისაზღვრა მოქალაქეობრივი აზროვნების კომპეტენცია და მისი განვითარება, სასკოლო 

კლუბის საშუალებით, მოსწავლეების საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში 

ჩართვით. 

მეორე ეტაპზე შეიქმნა სასკოლო კლუბი, დაიგეგმა და განხორციელდა შესაბამისი 

ინტერვენციები. ინტერვენციების შედეგების შეფასების საფუძველზე დადგინდა, რომ 

არაფორმალური გარემო და კლუბი, როგორც დამატებითი სასწავლო გარემო მოსწავლეებს 

საშუალებას აძლევს განახორციელონ პრაქტიკული ღონისძიებები, ჩაერთონ 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში და განივითარონ ის დემოკრატიული 

კულტურის კომპეტენციები, რომლის განვითარებასაც არ ითვალისწინებს ფორმალური 

სასკოლო და საკლასო აქტივობები. 

 

 

 

თავი 1. დემოკრატიული მოქალაქეობის მნიშვნელობა და აქტუალობა 

 

1.1 თემის აქტუალობა საქართველოში 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო განვითარებადი დემოკრატიული 

სახელმწიფოა საჭირო ხდება მოქალაქეების ახალი ცოდნით აღჭურვა, ახალი უნარ-ჩვევებისა 

და დამოკიდებულებების გამომუშავება,  რადგან დემოკრატიის განმტკიცების პროცესში, 

სახელმწიფო ხელისუფლებასთან ერთად, მოქალაქეებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ. 

შესაბამისად  ადამიანებმა უნდა იცოდნენ:  

 რა კომპეტენციები მოეთხოვება დემოკრატიული საზოგადოების მოქალაქეებს?  

 რას ნიშნავს დემოკრატიული მოქალაქეობა? 

 როგორ შევძლოთ დემოკრატიულ საზოგადოებაში თვითდამკვიდრება? 

მოქალაქეებს დემოკრატიული პრინციპების ცოდნა და სათანადო უნარ-ჩვევები 

დაეხმარებათ სახელმწიფო ხელისუფლების არჩევასა და გაკონტროლებაში. მოქალაქეებმა 

უნდა იცოდნენ, რა როლის შესრულება ხელეწიფებათ, ევალებათ და ამავდროულად რა 

უფლებამოსილება ენიჭებათ მათ. დემოკრატია გვაძლევს როგორც თავისუფლების შანსს, 

ასევე დიდ პასუხისმგებლობასაც გვაკისრებს. 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში ადამიანებმა უნდა გააცნობიერონ საკუთარი 

პასუხისმგებლობა და იცოდნენ, რომ მათი სამოქალაქო აქტივობა შეიძლება გახდეს 

ცვლილების საფუძველი. მოქალაქეებს უნდა შეეძლოთ საკუთარი აზრის დაუფარავად 

გაცხადება, საქმის არსში ჩაღრმავება, საქმიანობისთვის ხელის შეწყობის მიზნით სხვადასხვა 
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გაერთიანებებში გაწევრიანება, პოლიტიკოსებისთვის კანონიერი მოთხოვნების წაყენება და 

მათი დაცვის ლეგიტიმური საშუალებების გამოყენება.  

დემოკრატიული მოქალაქეობის ცოდნასთან ერთად, საჭიროა გარკვეული სახის 

უნარები. თანამედროვე სამყაროში მხოლოდ ინფორმაცის მოპოვება არ არის საკმარისი. 

მოქალაქე აღჭურვილი უნდა იყოს შესაძლებლობით დაადგინოს რამდენად ობიექტურია 

ინფორმაცია, მოიძიოს ის სხვადასხვა წყაროებიდან, აწარმოოს ინფორმაციის კრიტიკული 

ანალიზი, განიხილოს მაგალითები სხვებთან კომუნიკაციაში, მოუსმინოს განსხვავებულ აზრს 

და მიიღოს კომპრომისული გადაწყვეტილება.  

მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე. 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობაში ჩართვა გულისხმობს ისეთი ქმედებების 

განხორციელებას, რომელიც ფინანსურ მოგებაზე არ არის ორიენტირებული და მიზნად 

ასახავს საკუთარი უნარებითა და შესაძლებლობებით საზოგადოებრივი ამოცანების გადაჭრას. 

ეს ამოცანები შეიძლება მოიცავდეს: მოზარდებთან ურთიერთობას, სამეზობლო კავშირებს, 

სპორტულ გაერთიანებებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან 

ურთიერთობას, გარემოს დაცვას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სოციალურ დახმარებას და 

ა.შ. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მოზარდი თაობის სამოქალაქო განათლებას, 

რომელმაც მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის შეგნება უნდა ჩამოაყალიბოს. სამოქალაქო 

ინიციატივები ხელს უწყობს ისეთი დემოკრატიული უნარების განვითარებას როგორიცაა: 

საკუთარი აზრის იდეის ფორმულირება, კომპრომისებისთვის მზადყოფნა, 

თანამოქალაქეებთან ურთიერთობა, სოლიდარობის განცდა, სხვების მიმართ ტოლერანტობის 

და პატივისცემის გამოხატვა. ეს ის დემოკრატიული ღირებულებებია, რომელიც მოქალაქეებს 

საზოგადოებრივი ამოცანების გადაჭრის პროცესში მონაწილეობის შედეგად უვითარდებათ. 

მსგავსი თანამონაწილეობით ადამიანები აცნობიერებენ, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრება 

მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მოქალაქეთა საერთო ინტერესების განხორციელებაზე, 

რომელიც საკუთარი ინიციატივით და იდეით საზოგადოების გაუმჯობესებას განაპირობებს. 

მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ ინიციატივის განსახორციელებლად არა მხოლოდ 

თანამოქალაქეებს, არამედ ხელისუფლებასაც შეიძლება მიმართოს. 

იმის გამო, რომ საქართველოში არ არსებობს მოქალაქეობრივი განათლების და 

დემოკრატიული საზოგადოების ხანგრძლივი ტრადიციები, საზოგადოების სოლიდურ 

ნაწილში გავრცელებულია ერთგვარი მენტალური ბარიერები, რომლის მიხედვითაც 

სახელმწიფო იერარქიულად უფრო მაღალ საფეხურზე დგას, ვიდრე საზოგადოება.  ამას 

ემატება სოციალური პრობლემები, რომლის გამოც ადამიანები ვერ ახერხებენ გამონახონ დრო, 

ან ჰქონდეთ მოტივაცია უფრო აქტიურად ჩაერთონ სახელმწიფო მმართველობის პროცესში.  

 

1.2 დემოკრატიის სწავლება სკოლაში, სწავლების ძირითადი პრინციპები 

 იქედან გამომდინარე, რომ საზოგადოების სოციალური და ეკონომიკური გარემო 

სწრაფად იცვლება, სკოლებიც იძულებული არიან ფეხი აუწყონ თანამედროვე გამოწვევებს და 

შექმნან შესაბამისი გარემო, სადაც მოსწავლეები შეიძენენ ისეთ უნარებს, რომლებიც მათ 
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საზოგადოებასთან ურთიერთობაში დაეხმარება. სკოლა ერთგვარ მიკრო საზოგადოებას 

წარმოადგენს, სადაც მოსწავლეებს დროის დიდი ნაწილის ერთად გატარება უწევთ. სკოლამ 

უნდა უზრუნველყოს ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც მოსწავლეებს ერთმანეთთან 

ურთიერთობით შეძენილი უნარები მშვიდობიანი თანაცხოვრების მიღწევაში დაეხმარება. 

დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის განათლება და ადამიანის უფლებათა შესახებ 

სწავლება დიდი ყურადღებას უთმობს მოსწავლეების აქტიურ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას, 

რომელთაც ექნებათ სურვილი და უნარი მონაწილეობა მიიღონ იმ საზოგადოების 

ფორმირებაში, რომელშიც მათ მოუწევთ ცხოვრება. 

,,მოქალაქეობის“ სწავლება შეიძლება მიმდინარეობდეს, როგორც ცალკე საგნად, 

როგორიც არის სამოქალაქო განათლება, ასევე შესაძლებელია მისი სხვა საგნებთან 

ინტეგრაცია. ,,სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის“ გულისხმობს მოსწავლის 

როლის გაზრდას საგაკვეთილო პროცესში, სადაც შეცდომის დაშვება და მისი გამოსწორება 

ბუნებრივი მოვლენაა. სადაც მოსწავლე აქტიურია, მასწავლებელი კი ივიწყებს სწავლების 

ტრადიციულ მეთოდს და ის სასწავლო პროცესის მენტორად გვევლინება. 

აქტიური მოქალაქეობისათვის საჭირო ცოდნას და უნარებს მოსწავლეები პრაქტიკული 

გამოცდილების საშუალებით უნდა იღებდნენ და არა თეორიული სწავლებით. მოსწავლეს 

უნდა მივცეთ საშუალება თავად გამოიკვლიოს დემოკრატიული მოქალაქეობა და ადამიანის 

უფლებათა სფერო. ამის მისაღწევად არსებობს რამდენიმე მიდგომა კერძოდ: 

აქტიური სწავლება, რაც გულისხმობს პრაქტიკული ქმედების საშუალებით სწავლას, 

სადაც მოსწავლე პირადი გამოცდილებით და პრობლემის დამოუკიდებლად გადაჭრის 

საშუალებით სწავლობს.  მას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მოქალაქეობა პრაქტიკულ 

საქმიანობას გულისხმობს, აქტიური სწავლება კონკრეტულ მაგალითებზეა ორიენტირებული 

და მოსწავლეებში მეტ სტიმულს, ჩართულობას და მოტივაციას იწვევს.  

ამოცანაზე დაფუძნებული აქტივობების დროს მოსწავლეები მუშაობენ პრობლემაზე, 

რომელსაც თავი უნდა გაართვან, პრობლემა კი მათი რეალური ცხოვრების ავთენტურია. 

გუნდური მუშაობა თანამშრომლობით სწავლებას მოიცავს, რომელიც დემოკრატიული 

მოქალაქეობის ერთერთი პრინციპია. გუნდური მუშაობის დროს მოსწავლეები ერთმანეთს 

უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას და მოსაზრებებს, პრობლემის ურთიერთგაზიარება კი 

მათი გადაჭრის შესაძლებლობას ზრდის. 

ინტერაქტიული მეთოდები, სადაც ყურადღება გამახვილებულია დისკუსიებსა და 

დებატებზე, ხელს უწყობს დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებების შესახებ 

სწავლებას.  

კრიტიკული აზროვნება მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს თავად გააცნობიერონ 

დემოკრატიული მოქალაქეობის საკითხები, ნაცვლად იმისა, რომ მასწავლებლისგან მიღონ 

მზა პასუხები. ის ეხმარება მოსწავლეებს ფიქრისა და აზროვნების განვითარებაში, რაც 

დემოკრატიული მოქალაქეობის მნიშვნელოვანი ატრიბუტია. კრიტიკული აზროვნება ასევე 

უღრმავებს მოსწავლეებს საკუთარი ძალების რწმენის შეგრძნებას. მოსწავლეები გრძნობენ, 

რომ შეუძლიათ არა მარტო საკუთარ, არამედ სხვის ცხოვრებაზეც პასუხისმგებლობის აღება. 
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მონაწილეობა მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს საკუთარი წვლილი შეიტანონ ცოდნის 

მიღებისა და საკუთარი უნარების გამომუშავება/განვითარების საქმეში. გააცნობიერონ 

საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები, დაისახონ მიზნები სისუსტის გამოსასწორებლად და 

ისწავლონ თუ როგორ ჩაერთონ პროცესებში სკოლის გარემოს მიღმა.  

დემოკრატიული მოქალაქეობა და ადამიანის უფლებების შესახებ სწავლება მოიცავს სამ 

კომპონენტს ესენია: 

I. პოლიტიკური ანალიზისა და განსჯის კომპეტენცია, რომელიც გულისხმობს 

პოლიტიკური მოვლენების, პრობლემებისა და სადავო საკითხების ანალიზს. ეს 

მოსწავლეს საშუალებას აძლევს განივითაროს კრიტიკული აზროვნება და 

არგუმენტირებული მსჯელობა. აღნიშნული კომპეტენცია მოსწავლეებს ეხმარება 

საკუთარი შეხედულების გადმოცემასა და სხვისი შეხედულების გაგების უნარის 

განვითარებაში, როგორც სასკოლო, ასევე, საზოგადოებრივ დონეზე.  

II. დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა სწავლის ფარგლებში 

ფართოდ გამოიყენება საჯარო განხილვები (დისკუსიები და დებატები). მოსწავლეს 

უნდა ქონდეს კონკურენტული უნარები, რათა დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია. მან 

უნდა შეძლოს ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოძიება, შერჩევა და გამოყენება, 

ასევე საკუთარი მედია პროდუქტის შექმნა და მცირე კვლევის წარმოებით 

(ინტერვიუ, გამოკითხვა) თანატოლთა ან საზოგადოების წევრთა პოზიციების 

გამოკვეთა. 

III. დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღებისა და მოქმედების უნარი მოსწავლეს 

ეხმარება საზოგადოებაში ადეკვატური მოქმედებისა და ურთიერთობის უნარის 

გამომუშავებაში. მოსწავლე შეძლებს საკუთარი აზრის  გამოთქმას, საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში მონაწილეობას და პოლიტიკური აქტივობების განხორციელებას, 

საკუთარი პოზიციის დაცვას და ამავდროულად, კომპრომისზე წასვლას, 

დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართული იდეების ამოცნობას და მათზე 

რეაგირებისთვის მზადყოფნას, მრავალკულტურულ გარემოში ღია და 

ურთიერთგაგების პრინციპით მოქმედებას (გოლობი და სხვები. 2013,11-16). 

 

1.3 დემოკრატიული კომპეტენციების ცოდნის მნიშვნელობა მოსწავლეებისთვის 

დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების პროცესში 

არსებობს რამდენიმე პრინციპი, რომლებიც მოსწავლეებს სხვადასხვა უნარის განვითარებასა 

და გამოყენებაში დაეხმარება, ესენია: ინდივიდუალობა, თანასწორობა, კონფლიქტის მართვის 

სტრატეგიები, პასუხისმგებლობა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა და ა.შ. 

ინდივიდუალობას სპეციფიკური დატვირთვა აქვს, ინდივიდუალობა გულისხმობს 

საკუთარი თავი პიროვნებად აღქმას, ასევე საკუთარი თავის აღქმას სხვებთან 

დამოკიდებულებაში, ის მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს პიროვნების ქმედებას და წვლილს 

ჯგუფში. როდესაც ადამიანები აცნობიერებენ საკუთარ პოზიციას, მათ შეუძლიათ დახმარება 

გაუწიონ ერთმანეთს, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად. მნიშვნელოვანია, რომ 

პიროვნებას გარკვეული შესაძლებლობების მინიჭებით, ადრეულ ასაკშივე დავეხმაროთ 
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საკუთარი ინდივიდუალობის აღმოჩენასა და გათვითცნობიერებაში, რათა მათ ქონდეთ 

შესაძლებლობა დაიცვან სხვები ისე, რომ არ დაკარგონ საკუთარი ინდივიდუალობა.  

მოსწავლეები მრავალფეროვან გარემოში ცხოვრობენ, სადაც ყოველდღიურად უწევთ 

ურთიერთობა განსხვავებული ეროვნებისა და კულტურის ადამიანებთან. ამიტომ 

მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ უმცირესობის და უმრავლესობის ცნებები, რომ უმცირესობის 

და უმრავლესობის წარმომადგენლები ერთნაირი უფლებებით სარგებლობენ და რომ 

მოსწავლეებსაც შეიძლება ქონდეთ ისეთი განსხავებული თვისებები, რომლითაც სკოლის ან 

საზოგადოების მცირე ჯგუფს განეკუთვნებიან (გოლობი და სხვები, 2013, 42-45). 

მოსწავლეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად არის კონფლიქტური სიტუაციები, 

რასაც იწვევს სივრცის ნაკლებობა, ურთიერთობა გოგონებსა და ვაჟებს შორის, განსხვავებული 

აკადემიური მიღწევები, ერთმანეთის არ მოსმენა და ა.შ. კარგად დაგეგმილი აქტივობები 

მოსწავლეებს დაეხმარებათ გააცნობიერონ, როგორც ინდივიდუალური, ასევე საერთო 

პრობლემები და კონფლიქტების გამომწვევი მიზეზები. ისინი ისწავლიან საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობის გარჩევას პირადი კეთილდღეობისაგან. კონფლიქტის აღმოსაფხვრელად 

საჭიროა კომუნიკაციის მარეგულირებელი წესების შემოღება. მოსწავლეები მხოლოდ მაშინ 

შეძლებენ წესების გათავისებას, თუ ისინი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ამ წესების 

შესადგენად წარმოებულ დისკუსიაში. 

საბაზო საფეხურის მოსწავლეები უკვე კარგად იცნობენ იმ გარემოს, რომელშიც უწევთ 

ყოფნა. ისინი უკეთესად აღიქვამენ ისეთ სოციალურ სისტემებს, როგორიცაა: ასოციაციები, 

კლუბები, ახალგაზრდული დაჯგუფებები და ა.შ. შესაბამისად, ისინი მეტად არიან ჩართულნი 

სხვების უფლებების დაცვასა და საკუთარი ინტერესების გატარების საქმეში. მათ 

აინტერესებთ: როგორ არის ორგანიზებული საზოგადოებრივი ცხოვრება? რომელი წესებია 

მნიშვნელოვანი ან ვინ ადგენს წესებს? ვინ ფლობს ამ წესების შეცვლისთვის სჭირო ძალას? 

როგორ ხდება ძალაუფლების გადანაწილება? ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად საჭიროა არა 

მხოლოდ სახელმწიფოს პოლიტიკური სისტემის ცოდნა, არამედ უშუალოდ სკოლაში 

არსებული სტრუქტურების შესახებ ცოდნა და მის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებზე 

გავლენის მოხდენის უნარი. მოზარდების განვითარებისთვის სასარგებლოა ისეთი გარემოს 

შექმნა, რომელიც მათ სკოლის გარეთ მიმდინარე პროცესებსა და პროექტებში მონაწილეობის 

საშუალებას მისცემს. რაც უფრო მეტი გამოცდილება უგროვდებათ ამ ასაკის მოსწავლეებს და 

რაც უფრო მეტ სიტუაციაში ეძლევათ საზოგადოებრივ პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის 

შესაძლებლობა, მით უფრო მაღალია იმის ალბათობა, რომ შემდგომ ცხოვრებაში ისინი 

აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და 

საზოგადოებისადმი მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა ჩამოუყალიბდებათ (გოლობი და 

სხვები, 2013, 76-77). 

 

1.5 დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები ეროვნული სასწავლო გეგმის 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების სტანდარტში  

ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ 

ჯგუფში გაერთიანებულია ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, სამოქალაქო 
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თავდაცვა და უსაფრთხოება. ისინი ხელს უწყობენ ისეთი დემოკრატიული კომპეტენციების 

განვითარებას, როგორიცაა ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის გრძნობის 

მქონე მოქალაქის აღზრდა, მის პატრიოტ და ჰუმანურ ადამიანად ჩამოყალიბება, 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეთნიკურად და კულტურულად მრავალფეროვან 

სამყაროში ურთიერთშემეცნების უნარს.  

ეროვნული სასწავლო გეგმა, მთლიანობაში, მიზნად ისახავს მოსწავლეს განუვითაროს 

დემოკრატიული მოქალაქეობის კომპეტენციები. ამ მიზნის შესატყვისია მოთხოვნები, 

რომლის მიხედვითაც მოსწავლემ უნდა შეძლოს: საკუთარი  ქვეყნის სახელმწიფოებრივი, 

კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესების მსოფლიო კონტექსტში 

გააზრება, ბუნებრივი გარემოს მნიშვნელობის განსაზღვრა, მის დაცვასა და შენარჩუნებაზე 

ზრუნვა. საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლის შედეგად მიღებული ცოდნა ეხმარება 

მოსწავლეს შეიმეცნოს ადამიანის უფლებები და გაითავისოს მისი დაცვის საჭიროება, ასევე 

გააცნობიეროს, რომ ამ პროცესში მასაც ენიჭება მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა. ის იღებს 

ცოდნას იმის შესახებ, თუ რა არის კანონი, იცნობს სხვადასხვა პოლიტიკურ სისტემებს, 

აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას საზოგადოებისა და კანონის უზენაესობის წინაშე. 

დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების მიხედვით მოსწავლე უნდა გრძნობდეს თავს 

გარკვეული საზოგადოების (სკოლა, ოჯახი, სამეზობლო, სამეგობრო, რეფერენტული ჯგუფი) 

წევრად. იცნობდეს, როგორც საკუთარ ასევე სხვა ქვეყნების და რეფერენტული ჯგუფების 

კულტურას,  იცოდეს რა არის ზრუნვის ეთიკა და რატომ არის ის ღირებული. 

პოლიტიკური საკითხების გარდა მოსწავლემ უნდა გაათვითცნობიეროს ეკონომიკური, 

გარემოსდაცვითი და სოციალური გამოწვევები. მოსწავლემ უნდა შეითვისოს ცოდნა ისეთ 

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

ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების გამოყენება და ა.შ.  

ეროვნული სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს რიგი დემოკრატიული უნარ-ჩვევების და 

დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას: თანამშრომლობა, ტოლერანტობა, სამოქალაქო 

პოზიციის შემუშავება, კრიტიკა და დაცვა, პიროვნული და საზოგადოებრივი პრობლემის 

გააზრება, პრობლემის გადაჭრა, თანაგრძნობა და მზრუნველობა, ადამიანის სიცოცხლის, 

ღირსებისა და უფლებების პატივისცემა, სამართლიანობა და კანონის პატივისცემა, 

პრინციპულობა, მოქალაქეობრივი სიმამაცე და ა.შ. 

ესგ-ს მიხედვით მოსწავლემ უნდა გაიაზროს თავისუფლება, როგორც უფლება და 

ამავდროულად  პასუხისმგებლობა. შეძლოს საზოგადოების, როგორც განსხვავებული 

ინტერესების, ღირებულებების და მოთხოვნილებების მქონე სუბიექტების ერთ მთლიანობაში 

გააზრება. მოსწავლემ უნდა ისწავლოს აქტიური მონაწილეობის მიღება ისეთი გარემოს 

შექმნაში, სადაც კეთილგანწყობა, ადამიანური ღირებულებების პატივისცემა, 

ურთიერთდახმარება, თანაზიარობა ცხოვრების წესია. 

მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს საქართველო, როგორც სახელმწიფო. აღიქვას, 

საკუთარი თავი მის სრულუფლებიან მოქალაქედ. შეისწავლოს საზოგადოების კულტურულ, 

ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის ფორმები და საშუალებები. 

გააცნობიეროს დემოკრატიის, კონსტიტუციის, ეროვნული და საერთაშორისო 
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კანონმდებლობის მნიშვნელობა. გაიაზროს საკუთარ და სხვის უფლებებსა და 

პასუხისმგებლობებს შორის არსებული კავშირი და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას მათ 

დასაცავად.  

 

თავი 2. კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის მეთოდოლოგია ეფუძნება პრაქტიკის კვლევის პრინციპებს. მას ხშირად 

იყენებენ განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანები პრობლემებისა და საჭიროებების 

გამოსაკვლევად, ახალი ცოდნის, მიდგომების ჩამოსაყალიბებლად თუ სხვ. (Cohen, 1993).  

პრაქტიკის კვლევა ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა. ის 

თანამშრომლობითი კვლევაა და მასში მკვლევარის გარდა ჩართულია ყველა ის ადამიანი, 

რომელსაც პრობლემა ეხება. ამ შემთხვევაში ცდის პირსაც შეუძლია ზემოქმედება იქონიოს 

კვლევაზე და მისი აზრიც მნიშვნელოვანია, რითაც კვლევა უფრო რეალური და სანდო ხდება; 

პრაქტიკული კვლევის დროს ადამიანები უკეთესობისაკენ ცვლიან სამყაროში ყოფნის 

მოქმედების გზებს და მისდამი დამოკიდებულებას (Heron and Reason, 1985). 

 

2.1 კვლევის მიმდინარეობა 

სამაგისტრო კვლევაში ჩართული იყო კერძო სკოლა ,,თანამედროვე განათლების 

აკადემიის“ (CEA) VII კლასის მოსწავლეები და ისტორიის მასწავლებელი. ის მიმდინარეობდა 

6 თვის განმავლობაში. აღნიშნული პრაქტიკის კვლევა ემსახურება მოსწავლეებში 

დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების განვითარებას პრაქტიკული გამოცდილებების 

საფუძველზე. აღნიშნული პრაქტიკის კვლევა მასწავლებლებისა და მოსწავლეების 

ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელდა. 

პრაქტიკის კვლევა ჩატარდა რვა ეტაპიანი მოდელის მიხედვით: (Cohen, 2004, 714): 

1. მასწავლებელთან ერთად თემის შერჩევა  

2. თემის მოსწავლეებისთვის, სკოლის ადმინისტრაციისთვის და მასწავლებლებისთვის 

გაცნობა 

3. ლიტერატურის მიმოხილვა 

4. სამოქმედო გეგმის შედგენა 

5. პრობლემის იდენტიფიცირება, შესწავლა  

6. შესაბამისი ინტერვენციების დაგეგმვა.  

7. ინტერვენციების განხორციელება   

8. შეფასება 

 

პრობლემის იდენტიფიცირება მოხდა თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით. ჩატარდა 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ ხუთ მოსწავლესთან (დანართი #3) და სამ მასწავლებელთან 

(დანართი #5), მოსწავლეები შეირჩა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპის მიხედვით. ასევე, 

ჩატარდა ორი ფოკუს ჯგუფი, ერთი მასწავლებლებთან (დანართი #6) და ერთი მოსწავლეებთან 

(დანართი #4), ინტერვიუებისა და ფოკუს ჯგუფების ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა 

რამდენიმე პრობლემა.  
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ინტერვიუს ჩაწერის დროს ვიხელმძღვანელეთ კითხვარით (დანართი #1, #2), რომელიც 

შემუშავებულია ,,ინტერკულტურული განათლება. პრობლემები, მათი ანალიზი და 

განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, მონოგრაფიაზე დაყრდნობით (მალაზონია და 

სხვები, 2017), კითხვარი შემუშავებული იყო მე-10 კლასის მოსწავლეებისთვის, მოხდა მისი 

ადაპტირება მე-7 კლასის მოსწავლეებისთვის და პილოტირება კერძო სკოლა ,,აი ბი მთიებში“. 

კითხვარი მოიცავდა ორ მიმართულებას: სამოქალაქო აქტივობასა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციას, რომელის ქვეთავებში  ჩაშლილი იყო კითხვები მოსწავლეების მონაწილეობაზე 

სამი მიმართულებით: საკლასო, სასკოლო და  საზოგადოებრივ დონეზე. 

პრობლემის იდენტიფიცირების მიზნით შემუშავდა გაკვეთილზე დაკვირვების 

ინსტრუმენტი (დანართი #7 ).   დაკვირვება განხორციელდა ისტორიის სამ გაკვეთილზე. ასევე, 

დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ახალი მოდელის საფუძველზე გაანალიზდა 

ისტორიის სახელმძღვანელო. 

აღნიშნული კვლევის შემდეგ შედგა განვითარებული დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების ცხრილი, რომელშიც აისახა ის დემოკრატიული კომპეტენციები, რომელიც 

მოსწავლეებს უკვე ჰქონდათ. 

გამოკვეთილი პრობლემებიდან გამომდინარე განისაზღვრა დემოკრატიული 

კულტურის კომპეტენციების დამოკიდებულებების ჯგუფიდან მოქალაქეობრივი აზროვნების 

კომპეტენცია. მომდევნო ეტაპზე ჩამოყალიბდა სამოქმედო გეგმა, ანუ ინტერვენციების ჩარჩო, 

რომელიც ხელს შეუწყობდა აღნიშნული კომპეტენციის განვითარებას და გამოკვეთილი 

პრობლემების გადაჭრას. 

შემუშავებული ინტერვენციები მოსწავლეთა აქტიურ ჩართულობასა და 

მონაწილეობაზე იყო დამოკიდებული, ყოველი ინტერვენციის შემდეგ მოსწავლეები 

აფასებდნენ განხორციელებულ ინტერვენციას, ასევე ერთად ხდებოდა სამომავლო 

მოქმედების გეგმის შემუშავება. 

 

2.2  კვლევის ეთიკა 

კვლევის მიმდინარეობის დროს გათვალისწინებული იყო ეთიკის ნორმები, როგორც 

მასწავლებლებთან ასევე მოსწავლეებთან მუშაობის დროს. კვლევა ჩატარდა სკოლის 

ადმინისტრაციის თანხმობის საფუძველზე. კვლევის თემა და იდეა მოდიოდა  ისტორიის 

მასწავლებლის მხრიდან, რომელსაც სურდა მის მოსწავლეებში დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების განვითარება. კვლევის ფარგლებში მოსწავლეებთან ერთად შეიქმნა კლუბი 

(დანართი #9).  

 

2.3 კვლევის შეზღუდვები 

კვლევა ჩატარდა კერძო სკოლაში, რომელშიც ჩართული იყო მე-7 კლასის 15 მოსწავლე, 

შესაბამისად ვერ მოხდება კვლევის შედეგების განზოგადება. 

კვლევა ჩატარდა სკოლაში, სადაც სკოლის მმართველობის ფორმა და საგაკვეთილო 

პროცესი დემოკრატიულ პრინციპებზეა აგებული, ამიტომ, შესაძლებელია, კვლევის 
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ფარგლებში განხორციელებული ინტერვენციები არ აღმოჩნდეს ისეთივე ეფექტური სხვა 

სკოლებისთვის, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო. 

კვლევა მთლიანად მორგებული იყო მოსწავლეების აქტიურ ჩართულობაზე. 

მოსწავლეებში განვითარებული დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციებზე დაყრდნობით 

ხდებოდა კლუბური აქტივობების განხორციელება, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია 

კლუბური მუშაობა სხვა სკოლაში ვერ წარიმართოს იგივე პრინციპების საფუძველზე. 

 

თავი 3.  მონაცემთა ანალიზი და ინტერპრეტაცია 

3.1 პრობლემის იდენტიფიცირება ინტერვიუების საფუძველზე 

პრობლემის გამოსაკვეთად განხორციელდა რამდენიმე ჩაღრმავებული ინტერვიუ და 

ფოკუს ჯგუფი, მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან. ინტერვიუ (დანართი 1, 2) მოიცავდა 

ორ მიმართულებას: სამოქალაქო აქტივობასა და სამოქალაქო ინტეგრაციას. 

მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ინტერვიუების ანალიზის (ვრცლად დანართი #3, #4, 

#5, #6) შედარებისა და შეჯამების საფუძველზე ირკვევა, რომ VII კლასის ყველა მოსწავლეს 

მიუღია მონაწილეობა საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში. ისინი იხსენებენ 

სკოლის ეგიდით ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებას, კერძოდ, მათ მიერ შექმნილი 

ნახატების გამოფენა-გაყიდვას. ამ აქციით, შეგროვებული თანხით, მოსწავლეები ერთ-ერთ 

სოციალურად დაუცველ ოჯახს დაეხმარნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ  მოსწავლეები სკოლის 

მასშტაბით მხოლოდ ერთ  ასეთ აქტივობას ასახელებენ, შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ 

მსგავსი აქტივობები არ არის სისტემური ხასიათის და იშვიათად ხორციელდება. 

მოსწავლეებიც და მასწავლებლებიც მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ საზოგადოებრივად 

სასარგებლო საქმიანობაში მონაწილეობას, რადგან მსგავსი ქმედება მოსწავლეებს ეხმარება 

პასუხისმგებლობის გათვითცნობიერებაში, თანაგრძნობის გამოვლენაში, გარემოზე 

ზრუნვაში, თანასწორობის გააზრებაში. გამოკითხულთა უმეტესობა თვლის, რომ მსგავსი 

გამოცდილების მიღებაში მოსწავლეებს ხელს უშლის მათი ასაკი, ფინანსური მხარე, პროცესის 

დამოუკიდებლად ორგანიზების გამოცდილების არქონა, მოსწავლეების 

არაინფორმირებულობა და დაბალი ინტერესი. 

მოსწავლეების უმეტესობა აღნიშნავს, რომ სკოლის და ოჯახის მიერ საზოგადოებრივად 

სასარგებლო საქმიანობა წახალისებულია, თუმცა უჭირთ წახალისების კონკრეტული 

მაგალითების/მაგალითის მოყვანა. 

სკოლის/კლასის მართვაში მონაწილეობა. ყველა გამოკითხული რესპოდენტი 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მოსწავლეების მონაწილეობას სკოლის მართვაში. 

თვითმართველობები მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად მიიღონ 

გადაწყვეტილებები, განახორციელონ საკუთარი იდეები და გახდნენ დამოუკიდებლები. 

ისინი აღნიშნავენ: ,,მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ მას აქვს ხმა და ეს ხმა გადაწყვეტილებების 

მიღების დროს მნიშვნელოვანია“; ,,დირექცია ზოგჯერ ვერ გვხვდება რა უნდათ ბავშვებს და 

როცა ბავშვები იქნებიან თვითმართველობაში თავად მოიფიქრებენ იდეებს და 

განახორციელებენ“; ,,მოსწავლემ სრულფასოვნად უნდა იგრძნოს თავი მისი ასაკის 

მიუხედავად“.  
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სკოლაში მოქმედებს მოსწავლეთა თვითმართველობა, მასში მონაწილეობს მოსწავლეთა 

ნაწილი. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინდივიდუალურადაც შეუძლია იმის გაკეთება, რასაც 

თვითმართველობის დახმარებით გააკეთებდა, ამიტომ სკოლის თვითმართველობაში 

მონაწილეობის სურვილი არ ჰქონია. მასწავლებლები აღნიშნავენ, რომ მოსწავლეების 

აქტიურობა სკოლის მართვის საკითხებში დაბალია. ფოკუს ჯგუფის დროს მასწავლებლებმა 

აღნიშნეს, რომ თვითმართველობის არჩევნებში მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული, 

თუმცა ფუნქციონირებს თუ არა თვითმმართველობა არჩევნების შემდგომ ამაზე ინფორმაცია 

არ აქვთ.  

რესპოდენტების თქმით, სკოლის მართვაში მოსწავლეების მონაწილეობა და მათი აზრი 

ზომიერად წახალისებული და გათვალისწინებულია. სკოლაში/კლასში მნიშვნელოვნად 

მიიჩნევენ განსხვავებული აზრის პატივისცემას, რადგან ის ხელს უწყობს ახალი იდეების 

ჩამოყალიბებას.  მოსწავლეები ფიქრობენ, რომ მათ შეუძლიათ სკოლის კულტურის 

გაუმჯობესება, რადგან თვითონ ქმნიან სასკოლო გარემოს. მოსწავლეების სკოლის/კლასის 

მართვის საკითხებში ჩართულობა გამოიხატა კლასის წესების შემუშავებაში. მათი 

მოთხოვნით დადგეს ჩოგბურთის მაგიდა, მოიწვიეს მსახიობები, შეამცირეს საგაკვეთილო 

დროის ხანგრძლივობა, დააყენეს დამატებითი სკოლის ზარი და ა.შ. ამ ღონისძიებების ნაწილი 

კლასის ინიციატივით განხორციელდა და არ ჩანს მოსწავლეთა თვითმართველობის 

ჩართულობა.   

მოსწავლეთა ოჯახის წევრების მონაწილეობა სკოლის მართვის საკითხებში  დაბალია. 

თუმცა, ისინი ხელს უწყობენ და ახალისებენ მოსწავლეთა ამგვარ საქმიანობას. 

სასკოლო/საკლასო ინიციატივებში მონაწილეობა. გამოკითხულთა თანახმად 

მოსწავლეები იჩენენ სასკოლო/საკლასო ინიციატივებს. მათ მონაწილეობა მიუღიათ 

სხვადასხვა ინიციატივაში მაგ: კლასის წესების შემუშავება, ვიდეო რესურსის შექმნა, შეცვალეს 

სკოლის ბუფეტის მენიუ, დადგეს კარადები კლასებში, დადგეს სპექტაკლი. მოსწავლეები და 

მასწავლებლები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ მოსწავლეთა ინიციატივებს, რადგან 

,,კონფლიქტების მოგვარებას უწყობს ხელს“, ,,გუნდის დახმარებით იდეა უფრო სწრაფად 

ხორციელდება“, „მოსწავლეები ეჩვევიან საკუთარი იდეის დასაბუთებას, თუ რატომ უნდათ 

კონკრეტული ინიციატივის განხორციელება“, „ხელს უწყობს მოსწავლეებისთვის საინტერესო 

სასკოლო გარემოს შექმნას“, „უფროსებს ეხმარება ბავშვების თვალით დაინახოს საკითხები“. 

სკოლის, ოჯახის და თანატოლების მიერ მოსწავლეთა ინიციატივები წახალისებულია 

სიტყვიერი კომენტარით, საჭირო რესურსების უზრუნველყოფით, სკოლის მიერ ფართის 

გამოყოფით, თავისუფალი არჩევანის მინიჭებით და ინიციატივის განხორციელებაში 

დახმარებით. მასწავლებლები ამბობენ, რომ შეიძლება ინიციატივა სკოლის მიერ იყოს 

შეთავაზებული, თუმცა, მისი ფორმულირება საბოლოოდ მოსწავლეების მიერ ხდება. მათი 

თქმით ხშირად ბიძგია საჭირო იმისთვის, რომ მოსწავლეებს იდეები გაუჩნდეთ. 

სამოქალაქო ინტეგრაცია. მოსწავლეები განსხვავებული კულტურის ადამიანების 

შესახებ ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროებიდან იღებენ. მათ შორის, სხვადასხვა საგნის 

სწავლების დროსაც - მაგალითად, ისტორიის გაკვეთილებზე, როდესაც განსხვავებულ 

კულტურებს ეცნობიან. რუსულში, როდესაც სხვადასხვა ტექსტებს არჩევენ, მათემატიკის 
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სწავლისას, როცა არაბულ ციფრებს და მათ მათემატიკურ აღმოჩენებს ეცნობიან. რამდენიმე 

მოსწავლეს პრიორიტეტულ წყაროდ პირადი გამოცდილება მიაჩნია. ზოგიერთი მოსწავლე 

ინფორმაციას იღებს ფილმების ყურებით, ინტერნეტით, მოგზაურობით. ნაკლებ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ ოჯახს და სამეზობლო გარემოს. 

პროექტებში მონაწილეობა და სასწავლო პროცესში ჩართულობა. მოსწავლეები 

მონაწილეობენ სხვადასხვა ჯგუფურ პროექტებში: იყვნენ ექპერიმენტორიუმში, აპირებენ 

სპექტაკლის დადგმას თეატრში, იყვნენ მუზეუმში, აკეთებენ პროექტებს ისტორიაში, ქიმიაში, 

ქართულსა და სხვა საგნებში. რომლის შედეგადაც მათ უვითარდებათ თანამშრომლობის 

უნარები - „ისინი, საერთო საქმის ერთად კეთებას და გუნდურობას ეჩვევიან“, პროექტებმა 

მოსწავლეებს გაუადვილა ადამიანებთან ურთიერთობა, თუმცა ნაკლებად შესძინა ახალი 

მეგობრები, რადგან ძირითადად სასკოლო ან საკლასო პროექტები განახორციელეს.  

სასწავლო პროცესში მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულნი. ისინი ჩართულობის 

სხვადასხვა მიზეზს ასახელებენ: საგნისადმი ინტერესს; ასევე, თვლიან, რომ სწავლა საჭიროა 

და აქვთ საკუთარი ცოდნის გამოხატვის სურვილი. მოსწავლეები ამბობენ, რომ საგაკვეთილო 

პროცესი ხელს უწყობს მოსწავლეთა ჯანსაღ ურთიერთობებს. ორი მოსწავლე ამბობს, რომ 

საგაკვეთილო პროცესი უფრო ცოდნის მიღებაზეა ორიენტირებული და არა მოსწავლეების 

დამეგობრებაზე. თუმცა, უმრავლესობა თვლის, რომ აზრების გაზიარებით, 

არგუმენტირებული მსჯელობით,  ჯგუფური მუშაობით და პროექტების კეთებით აქვთ 

ერთმანეთის კარგად გაცნობის და დამეგობრების შესაძლებლობა. 

არასასკოლო საქმიანობა. მოსწავლეების უმეტესობა დადის სხვადასხვა კლასგარეშე 

წრეზე: სპორტი, ხელოვნება, ცურვა, მუსიკა და ა.შ. რამდენიმე მოსწავლე გაწევრიანებულია 

„მკითხველთა კლუბში“, „რა? სად? როდის?“ კლუბში, ,,ომბუცმენის“ კლუბში. ყველა 

რესპოდენტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საზოგადოებრივ გაერთიანებებში, კლუბებში, 

ჯგუფებში გაერთიანებას, რადგან ეს ხელს უწყობს საერთო ინტერესების გაზიარებას, 

უადვილდებათ თანატოლებთან ერთად საქმის კეთება, არ აქვთ შეცდომების დაშვების შიში, 

ეხმარება ცოდნის გაღრმავებაში, იძლევა სახალისო აქტივობების განხორციელების, 

თვითრეალიზაციის, კულტურული მრავალფეროვნების გაზიარების შესაძლებლობას.   

ინტერვიუების ანალიზის საფუძველზე ჩვენ გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი 

პრობლემა: 

1. მოსწავლეები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში 

ჩართულობას, თუმცა, მათი მონაწილეობა მსგავს საქმიანობაში იშვიათად 

ხორციელდება და არ არის სისტემური ხასიათის. 

2. ოჯახის წევრების მიერ წახალისებულია მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტივობა და 

სამოქალაქო ინტეგრაცია, თუმცა, მათი ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში დაბალია. 

3. მოსწავლეები აქტიურად იღებენ ჯგუფურ პროექტებში მონაწილეობას, თუმცა, ისინი 

მხოლოდ კლასის ფარგლებში ხორციელდება, რის გამოც არ აქვთ ახალი მეგობრების 

შეძენის და ახალი ურთიერთობების დამყარების საშუალება. 

4. სკოლაში მოქმედებს მოსწავლეთა თვითმართველობა, მაგრამ ფუნქციურად არ არის 

აქტიური. 
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5. მოსწავლეებს აქვთ კლუბური მუშაობის მწირი გამოცდილება და მხოლოდ რამდენიმე 

მათგანია გაწევრიანებული სხვადასხვა ინტელექტუალურ კლუბში. 

 

3.2 ისტორიის სახელმძღვანელოს ანალიზი 

ევროსაბჭოს ქვეყნების უმრავლესობაში სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და 

ადამიანის უფლებათა შესახებ აღიქმება, როგორც სკოლის სახვადასხვა საგნებში 

ინტეგრირებული და თავად სკოლის კულტურაში ასახული პრინციპების ერთობლიობა. 

საინტერესოა, რამდენად იძლევა ისტორიის სახელმძღვანელო დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების განვითარების საშუალებას. 

მე-7 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოში მოსწავლეები სწავლობენ მსოფლიო 

ისტორიას უძველესი დროიდან ახალი დროის დასაწყისამდე. მასში რამდენიმე მსხვილი 

თავია გამოყოფილი, რომელიც მსგავსი თემატიკის გაკვეთილებს აერთიანებს.  

ისტორიის სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ტექსტები ცოდნის მიღებაზეა 

ორიენტირებული. ის გვამცნობს ისტორიულ მოვლენას, ან გვიხასიათებს გარკვეულ 

კულტურებს. დავალებები ინფორმაციის გააზრებასა და გარკვეული უნარების 

ჩამოყალიბებაში ეხმარება მოსწავლეებს. მაგ: პირველ თავში მოსწავლეები სწავლობენ 

პრეისტორიას, სადაც ეცნობიან ადამიანის წარმოშობას, პირველყოფილი ადამიანების ყოფას, 

მათ რწმენა-წარმოდგენებს, შემგროვებლობიდან მიწათმოქმედებაზე გადასვლას, სამეურნეო 

და საბრძოლო იარაღის განვითარებას. ამ თავის გაცნობის შემდეგ მოსწავლეები გაიგებენ: 

როგორ ვითარდებოდა კაცობრიობა, რა გავლენას ახდენდა განვითარებაზე გარემო, შრომის 

იარაღები. ის მოსწავლეებს ისტორიის შეცნობა-შემეცნებაში ეხმარება. პარაგრაფში მოცემული 

დავალებები ტექსტიდან გამომდინარე  მოსწავლეებს კრიტიკულ აზროვნებას და 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარს უვითარებს. ერთ-ერთი დავალების მიხედვით 

მოსწავლეებმა უნდა მოიძიონ ინფორმაცია სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ტომების 

ტრადიციების შესახებ, შემდეგ კი შეადარონ ერთმანეთს ეს საზოგადოებები (ე. მეძმარიაშვილი 

და სხვები, 2012, გვ. 20). დავალებებში მოცემულია  ცხრილები, რომელებიც წყაროს ანალიზს, 

ფაქტების გამოყოფას, მათი მიზეზების დადგენას და მსჯელობას მოითხოვს. წიგნში 

წარმოდგენილი დავალებები მოსწავლეზე ორიენტირებული და აქტიური გაკვეთილის 

ჩატარების შესაძლებლობას იძლევა. აქ არის დავალებები, სადაც მოსწავლეს სთხოვენ 

გაანალიზოს წყაროები, გამოიტანოს დასკვნები, გამოყოს ძირითადი იდეები, იმსჯელოს 

ცვლილებების მნიშვნელობაზე, დაადგინოს მიზეზები, შეადაროს მოვლენები, ის პრაქტიკულ 

და სკოლის გარეთ აქტივობებსაც ითვალისწინებს, მაგალითად: ინტერნეტის საშუალებით 

მოინახულოს ეროვნული მუზეუმი და გაეცნოს ისტორიულ ძეგლებს, მოაწყონ ექსკურსია 

რეგიონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში (ე. მეძმარიაშვილი და სხვები, 2012, გვ. 27) და ა.შ. 

წიგნში არის თვალსაჩინოებები რუკისა და სურათების სახით, რაც ინფორმაციის 

მიღების კიდევ ერთი წყაროა. მსგავსი თვალსაჩინოება მოსწავლეებს ნანახის აღქმასა და სწორი 

ინტერპრეტაციის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება. 
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წიგნის მეორე თავი ძველ მსოფლიო ცივილიზაციებს ეთმობა, აქ მოსწავლეებს 

საშუალება აქვთ გაეცნონ რელიგიებს, კულტურებს, სოციალურ ფენებს, იმ დროინდელ 

სამართლის ფორმებს, ადამიანთა ყოფას, არქიტექტურას, ლიტერატურას, ჩაცმულობას და ა.შ. 

ზოგიერთი პარაგრაფის ბოლოს მოცემულია რუბრიკა, სადაც საქართველოსთან 

კავშირშია განხილული კონკრეტული ცივილიზაცია. ამ პარაგრაფებმა და მასში მოცემულმა 

დავალებებმა შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა კულტურისადმი ინტერესი, 

განსხვავებულობის აღქმა გენდერის თუ სოციალური მდგომარეობის მიხედვით.  მაგალითად 

ერთ-ერთი დავალების მიხედვით მოსწავლეებმა უნდა იმსჯელონ ქალის მდგომარეობაზე 

ძველეგვიპტურ საზოგადოებაში, თუმცა, მსგავსი დავალებები ნაკლებადაა ორიენტირებული 

მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი დამოკიდებულებების განვითარებაზე, რაც თანასწორი 

საზოგადოების ჩამოყალიბებას, სხვადასხვა კულტურის ადამიანებთან ურთიერთობას და მათ 

მიმართ ჯანსაღ დამოკიდებულებას გულისხმობს. 

სახელმძღვანელოში გვხვდება რომის რესპუბლიკასა და ბაბილონში, ხამურაბის მიერ 

შექმნილი კანონები (ე. მეძმარიაშვილი და სხვები, 2012, 40-96). წარმოდგენილი მუხლები ეხება 

სასამართლო დავებს, სოციალურ ფენებს შორის ურთიერთობებს, კერძო საკუთრების დაცვას, 

ქალის უფლებებს. სახელმძღვანელოში მოცემულია სახელმწიფო მმართველობები 

(მონარქიული, რესპუბლიკური). მოსწავლეები ეცნობიან რომის რესპუბლიკას, 

მმართველობის ორგანოებს, სახელმწიფო თანამდებობებს. პარაგრაფს თან ერთვის წყარო, 

რომელიც რომაული კანონების ფრაგმენტებს გვამცნობს და მოსწავლეებს სთხოვს 

განსაზღვრონ დაცული იყო თუ არა მოქალაქეთა უფლებები.  დავალების მიხედვით, 

მოსწავლეებმა უნდა შეადარონ რომაული და ხამურაბის კანონები, ამოწერონ კერძო და 

საზოგადოებრივი საკუთრების შესახებ კანონები, იმსჯელონ, დაცულია თუ არა ქალთა 

უფლებები ხამურაბისა და რომაულ კანონმდებლობაში და დაასაბუთონ საკუთარი 

მოსაზრებები (ე. მეძმარიაშვილი და სხვები, 2012, გვ. 96). ეს თავი მოსწავლეებს ეხმარება 

კანონის არსებობის მნიშვნელობის განსაზღვრაში. დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების თანახმად, მოსწავლემ უნდა შეძლოს სამართლიანობის, თანასწორობისა და 

კანონის უზენაესობის დაფასება, გამოხატოს თვალსაზრისი, რომ კანონი თანაბრად და 

მიუკერძოებლად უნდა ვრცელდებოდეს ყველა მოქალაქეზე (დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციები, 2016). გარდა ამისა, მოცემული დავალებების შესრულებით მოსწავლეს 

უვითარდება მსჯელობის, კრიტიკული აზროვნების უნარი, რადგან ის ერთმანეთს ადარებს 

ორ განსხვავებულ სამართლებრივ დოკუმენტს. ისტორიის სახელმძღვანელოში მოცემული 

,„იუსტინიანეს კოდექსი“ ადამიანის უფლება-მოვალეობების შესახებს (ე. მეძმარიაშვილი და 

სხვები, 2012, გვ. 113) მოსწავლეებს უყალიბებს ისეთ ღირებულებებს როგორიცაა: ადამიანის 

ღირსებისა და უფლებების დაფასება.  ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით მოსწავლე უნდა 

იცნობდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ სისტემებს (ესგ, 2011-2016) ეს თავი კი ამის საშუალებას 

იძლევა, რადგან აქ განხილულია ცალკეული პიროვნებების პოლიტიკური, სამხედრო და 

სახელმწიფო მოღვაწეობა, მაგ: გაიუს იულიუს კეისარი. 

  რომის ცივილიზაციის გაცნობის საფუძველზე მოსწავლეები შეძლებენ მსოფლიოს 

შემეცნებას და კრიტიკულად აღქმას, ძირითადი პოლიტიკური ცნებების (თავისუფლება, 
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მოქალაქეობის, ადამიანთა უფლებები) ახსნას, სამართლებრივი ცნებების (სამართლიანობა, 

თანასწორობა, კანონის უზენაესობა) მნიშვნელობის გააზრებას,  კანონის არსის, მიზნების და 

ადამიანის უფლებათა კონვენციის კრიტიკულად გააზრებას და ა.შ. (დემოკრატიული 

კულტურის კომპეტენციები, 2016, გვ. 23). თუმცა,  მოცემული დავალებები არ იძლევა 

პრაქტიკული მუშაობის საშუალებას. მათი უმრავლესობა ორიენტირებულია ფაქტების 

დამახსოვრებაზე, პროცესის აღწერაზე, უფრო იშვიათად, შედარებებისა და შეფასებების 

გაკეთებაზე. პარაგრაფების დიზაინი და დავალებები არ გულისხმობს თანამშრომლობით 

სწავლებას, ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებას, კვლევაზე/აღმოჩენაზე დაფუძნებულ 

სწავლებას და სხვა აქტიური მიდგომების გამოყენებას. 

შემდეგი დიდი თავი  შუა საუკუნეების ისტორიას ეხება, აქ წარმოდგენილია 

ქრისტიანული და ისლამური სამყაროს დაპირისპირება, მათი კულტურა, ხელოვნების, 

მეცნიერების და განათლების განვითარება, ახალი სახელმწიფოების წარმოქმნა, ახალი 

პოლიტიკური სისტემების შექმნა და ა.შ. მოსწავლეს საშუალება აქვს თვალი ადევნოს 

კაცობრიობის განვითარებას, შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა პოლიტიკური სისტემები.  

წიგნი მოსწავლეებს უვითარებს გარკვეულ დემოკრატიულ კომპეტენციებს. მაგალითად: 

იღებენ ცოდნასა და უვითარდებათ კრიტიკული აზროვნება წყაროების ანალიზის და 

შედარების საფუძველზე, უვითარდებათ ცოდნა კულტურული მრავალფეროვნებისა და 

კულტურული განსხვავებულობის შესახებ, სწავლობენ კანონის და ადამიანის ღირსებისა და 

უფლებების დაფასებას ანტიკური პერიოდის კანონების გაცნობის საფუძველზე, 

უვითარდებათ დამოუკიდებლად სწავლის უნარი ინფორმაცის მოძიების საფუძველზე, 

სწავლობენ კონფლიქტების იდენტიფიცირებასა და მათი გამომწვევი მიზეზების დადგენას. 

სახელმძღვანელო მათ ეხმარება მსოფლიოს კრიტიკულად შეცნობა-შემეცნებასა და აღქმაში. 

ამასთან, ზემოთ ჩამოთვლილი კომპეტენციები უმეტესად ცოდნის დონეზე რჩება. ისტორიის 

სახელმძღვანელო მოსწავლეებს ვერ უვითარებს დამოკიდებულებებს, რომელიც 

განსხვავებული კულტურის პატივისცემასა და დაფასებაში გამოიხატება, ასევე, სამოქალაქო 

ინტეგრაციის და სამოქალაქო აქტივობისთვის საჭირო უნარებს, რადგან არ არის დავალებები, 

რომლებიც მოსწავლეს საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართავს, სხვებთან თანამშრომლობის, 

განსხვავებული კულტურის ადამიანების გაცნობისა და მათთან ურთიერთობის 

შესაძლებლობას მისცემს.  

 

3.3 გაკვეთილზე დაკვირვება 

პრობლემის იდენტიფიცირების ფარგლებში, წინასწარ შემუშავებული ინსტრუმენტის 

გამოყენებით (დანართი #7), დავაკვირდით ისტორიის რამდენიმე გაკვეთილს. დაკვირვების 

მიზანი იყო, გაგვერკვია, რამდენად უწყობს ხელს გაკვეთილი მოსწავლეებში დემოკრატიული 

კულტურის კომპეტენციების განვითარებას. 

მე-7 კლასში ისტორიის მასწავლებლის მიერ ჩატარებული გაკვეთილი რამდენიმე 

დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციას ავითარებს. კერძოდ, გაკვეთილზე მასწავლებელი 

სახელმძღვანელოს და ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით ქმნის გარემოს, რომელშიც 

მოსწავლეები ეცნობიან სხვადასხვა კულტურას, საუბრობენ მათ საერთო და განსხვავებულ 
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მახასიათებლებზე, აფასებენ კულტურის სხვადასხვა ელემენტებს და საუბრობენ მათი 

არსებობის მნიშვნელობაზე.  

მასწავლებელი გაკვეთილის პროცესში ხელს უწყობს მოსწავლეთა შორის 

თანამშრომლობის განვითარებას. ისტორიის სახელმძღვანელოში მოცემული მეთორმეტე 

თავის, „კოლუმბამდელი ამერიკის“ თემის გაცნობის დროს, მასწავლებელმა ჯგუფური 

მუშაობის ფორმა გამოიყენა. მოსწავლეები უნდა გაცნობოდნენ მაიას, აცტეკების, ინკების და 

სხვა ადგილობრივ ტომებს და წარმოედგინათ მათ შესახებ პრეზენტაცია. მეორე გაკვეთილზე 

მასწავლებელმა ახალი ჯგუფები შექმნა, რომლებიც სხვადასხვა თემის წარმომადგენელი 

მოსწავლეებისგან დააკომპლექტა. მოსწავლეებს ფერად ფურცლებზე უნდა ჩამოეწერათ 

აღნიშნული ტომების საერთო და განსხვავებული მახასიათებლები, მესამე ფურცელზე კი, ის, 

რაც არ იცოდნენ  საერთო იყო თუ განსხვავებული. ჯგუფებში მუშაობისას მოსწავლეები 

იდეებს ერთმანეთს უზიარებდნენ. აღნიშნული აქტივობის დროს მოსწავლეებმა 

გამოამჟღავნეს შემდეგი უნარები: 

 პოზიტიურ ურთიერთობას ამყარებდნენ ჯგუფის სხვა წევრებთან 

 პატივისცემას იჩენდნენ ჯგუფის სხვა წევრების მიმართ  

 მუშაობის პროცესში მუდმივად უზიარებდნენ ჯგუფის წევრებს სასარგებლო 

ინფორმაციას (დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები, 2016) 

დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეებს განსხვავებული 

შეხედულებებისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება აქვთ, ისინი ერთმანეთს 

საშუალებას აძლევდნენ გამოეთქვათ საკუთარი აზრი. პრეზენტაციის დროს ჯგუფის ყველა 

წევრი თანმიმდევრულად გადმოსცემდა ინფორმაციას და აფიქსირებდა საკუთარ 

შეხედულებებს. 

მოსწავლეებს განვითარებული აქვთ პასუხისმგებლობის კომპეტენციაც, მათ 

მასწავლებლის მიერ მიცემული დრო ნაყოფიერად გამოიყენეს. დროულად დაასრულეს 

ჯგუფური მუშაობა, გაითვალისწინეს  პრეზენტაციებისთვის მიცემული დროის ლიმიტი, 

საკუთარ თავზე აიღეს პრეზენტაციის წარდგენის პასუხისმგებლობა. გაკვეთილის 

განმავლობაში მათ გამოავლინეს  შემდეგი კომპეტენციები: 

  ანგარიშვალდებულება საკუთარ ქცევაზე 

 პასუხისმგებლობა სხვების მიმართ 

 პუნქტუალობა  

  მოსწავლეებს განვითარებული აქვთ მოსმენის და დაკვირვების უნარები, რადგან 

პრეზენტაციების დროს ისინი ყურადღებით უსმენდნენ ერთმანეთს და ახსოვდათ 

კლასელების მიერ წარმოდგენილი პრეზენტაციების დეტალები. მასწავლებელი თითოეულ 

ჯგუფს კითხვებს აწერინებდა, შემდეგ სთხოვდა ეპასუხათ სხვადასხვა ჯგუფის შეკითხვებს, 

რის საშუალებითაც მოსწავლეებს უვითარებდა მოსმენის და დაკვირვების უნარებს. 

საკლასო აქტივობების და საშინაო დავალებების საშუალებით მოსწავლეებს 

განვითარებული აქვთ სხვადასხვა უნარები: 

 დამოუკიდებლად სწავლის უნარი - მასწავლებელი მოსწავლეებს დავალების სახით 

აძლევს პრეზენტაციებს, მათ უნდა მოიძიონ და ორგანიზება გაუკეთონ ინფორმაციას 



60 
 

 მოსწავლე, საჭიროების შემთხვევაში, მიმართავს სხვა ადამიანებს ინფორმაციის 

დაზუსტების მიზნით - მუშაობის დროს მოსწავლეებმა მასწავლებელს რამდენიმე 

კითხვით მიმართეს 

 მოსწავლე განსაზღვრავს თუ რა ცოდნას ფლობს და რის შესახებ ცოდნის გაფართოებას 

საჭიროებს  

 მოსწავლეს შეუძლია ეფექტურად გამოიყენოს საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

ინფორმაციის მოძიების, დახარისხებისა და ორგანიზების მიზნით - მასწავლებელმა 

ჯგუფური პრეზენტაციებისთვის გამოიყენა ინტერნეტ რესურსები 

 მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად გამოიყენოს ინტერნეტი ინფორმაციის 

მოძიების მიზნით 

 ახალი ინფორმაციის ათვისების შემდეგ მოსწავლე იწყებს იმის გააზრებას თუ რა 

ისწავლა. 

მასწავლებელმა ერთ-ერთი თემის: „,ჯვაროსნული ლაშქრობების“ განხილვა გონებრივი 

რუკის გამოყენებით დაიწყო. მან დაფაზე დახაზული გონებრივი რუკის ცენტრში ჩაწერა 

გაკვეთილის თემა და მოსწავლეებს სთხოვა თეზისების სახით დაესახელებინათ ის 

ინფორმაცია, რაც იცოდნენ. ამ აქტივობით მოსწავლეებს შესაძლებლობა ქონდათ ახალი 

ინფორმაცია დაეკავშირებინათ უკვე არსებულ ცოდნასთან. 

მოსწავლეებს განვითარებული აქვთ კომუნიკაციური უნარები - გაკვეთილის 

მსვლელობისას ისინი გამოხატავდნენ საკუთარ მოსაზრებებს, მასწავლებელი კი ახალისებდა 

მათგან შეხედულებების გაზიარებას. 

ერთ-ერთი თემის - „რომის რესპუბლიკის“ შესწავლის დროს მასწავლებელმა 

მოსწავლეებს სთხოვა წაეკითხათ და კრიტიკულად გაეაზრებინათ რომაული კანონები. მათ 

დაავალა ამოეწერათ კანონის სამი მისაღები და სამი მიუღებელი პუნქტი, ამავდროულად, მათ 

უნდა მოეყვანათ არგუმენტები, თუ რატომ თვლიდნენ კონკრეტულ მუხლს მისაღებად ან 

მიუღებლად. მასწავლებლის მიზანი იყო მოსწავლეებს ჰქონოდათ  მსოფლიოს შეცნობა-

შემეცნების და კრიტიკული აღქმის, კერძოდ, კანონის არსისა და მიზნების კრიტიკულად 

განხილვის კომპეტენცია. 

მოსწავლეებს განვითარებული აქვთ თავდაჯერებულობის კომპეტენცია, რადგან 

მასწავლებელი მუდმივად ახალისებს მათ აქტივობებს და მიღწევებს დადებითი სიტყვიერი 

კომენტარებით, როგორც გაკვეთილის მსვლელობის განმავლობაში ასევე, გაკვეთილის 

დასრულების შემდეგ. ის მოსწავლეებს მუდმივად აწვდის არგუმენტირებულ და 

განმავითარებელ შეფასებებს. მასწავლებლის მხრიდან მოსწავლის მიმართ გამჟღავნებული 

მაღალი მოლოდინი ხდება მოსწავლეების რწმენის საფუძველი, რომ ისინი თავს გაართმევენ  

დაკისრებულ მოვალეობას. 

გაკვეთილებზე დაკვირვების შედეგად მოსწავლეებმა გამოამჟღავნეს ისეთი უნარები, 

როგორიცაა:  

 დამოუკიდებლად სწავლის უნარ-ჩვევები 

 ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევები 

 მოსმენის და დაკვირვების უნარ-ჩვევები 
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 კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები 

 თანამშრომლობის უნარ-ჩვევები.  

ამასთან, გაკვეთილებზე დაკვირვების დროს ვერ მოხერხდა იმის შეფასება, თუ 

რამდენად აქვთ მოსწავლეებს განვითარებული სხვადასხვა ღირებულებები: 

გაურკვევლობისადმი შემწყნარებლური დამოკიდებულება, საკუთარი თავის შეცნობისა და 

კრიტიკულად აღქმის კომპეტენცია.  

 

3.4  განვითარებული დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ცხრილი 

ცხრილი 1.1  შედგენილია დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ახალი 

მოდელის საფუძველზე. მასში წარმოდგენილია ის კომპეტენციები, რომლებიც მე-7 კლასის 

მოსწავლეებს აღმოაჩნდათ კვლევის საფუძველზე (დაკვირვება, ინტერვიუ, სახელმძღვანელოს 

ანალიზი). პირველ სვეტში მოცემულია დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ოთხი 

ჯგუფი: უნარები, დამოკიდებულებები, ღირებულებები, ცოდნა და კრიტიკული გააზრება. 

მეორე სვეტში ამ ოთხ ჯგუფში შემავალი კონკრეტული კომპეტენციები. მესამე სვეტში კი 

კომპეტენციების დესკრიპტორები. ისინი საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ რა 

იგულისხმება აღნიშნულ კომპეტენციაში. მეოთხე სვეტში მოცემულია ის სასწავლო 

მიდგომები, აქტივობები თუ რესურსები, რომლებიც ხელს უწყობს დემოკრატიული 

კულტურის კომპეტენციების განვითარებას, რომლის მიხედვითაც განვსაზღვრეთ, ჰქონდათ 

თუ არა მოსწავლეებს აღნიშნული კომპეტენციები და კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა ის. 

მაგალითად: დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ერთ-ერთი ჯგუფია უნარები, 

რომელშიც შედის თანამშრომლობის უნარ-ჩვევები. თანამშრომლობის უნარ-ჩვევები აქვს 

მოსწავლეს, თუ ის პოზიტიურ ურთიერთობას ამყარებს ჯგუფის სხვა წევრებთან, ჯგუფში სხვა 

წევრებთან მუშაობის პროცესში შეუძლია ეფექტურად იმუშაოს და პატივისცემა გამოიჩინოს 

მათ მიმართ და ა.შ. ამ უნარს ავლენდნენ მოსწავლეები საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობის, 

ჯგუფური მუშაობის დროს. ცხრილში სხვა კომპეტენციებიც ამ პრინციპის მიხედვით არის 

წარმოდგენილი. 

 

ცხრილი 1.1 

დემოკრატიული 

კულტურის 

კომპეტენციათა 

ჯგუფი 

კომპეტენციები დესკრიპტორები  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პოზიტიურ 

ურთიერთობას ამყარებს 

ჯგუფის სხვა წევრებთან 

 

 

 

 

 

 

 

ჯგუფში სხვა 

წევრებთან მუშაობის 

პროცესში, შეუძლია 
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უნარები 

თანამშრომლობის 

უნარ-ჩვევები 

ეფექტურად იმუშაოს და 

პატივისცემა გამოიჩინოს 

ჯგუფის სხვა წევრების 

მიმართ  

 

ჯგუფური 

მუშაობა 

საგაკვეთილო 

პროცესში 

წარმატებით 

ასრულებს სამუშაოს 

როდესაც უწევს ჯგუფში 

მუშაობა 

 

ჯგუფში სხვა 

წევრებთან მუშაობის 

პროცესში მუდმივად 

უზიარებს ჯგუფის წევრებს 

სასარგებლო ინფორმაციას 

 

 

 

 

დამოუკიდებლად 

სწავლის უნარ-ჩვევები 

შეუძლია ეფექტურად 

გამოიყენოს საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები, 

ინფორმაციის მოძიების, 

კვლევის დახარისხებისა და 

ორგანიზების მიზნით 

 

 

 

 

მოსწავლეების 

მიერ დავალებების 

მომზადება 

დამატებითი 

ინფორმაციის 

მოძიების 

საფუძველზე და 

სასწავლო პროცესში 

ჩართულობა 

შეუძლია 

დამოუკიდებლად 

გამოიყენოს ინტერნეტი 

ინფორმაციის მოძიების 

მიზნით 

 

საჭიროების 

შემთხვევაში მიმართავს 

სხვა ადამიანებს 

ინფორმაციის დაზუსტების 

მიზნით 

 

განსაზღვრავს თუ 

რის შესახებ ფლობს ცოდნას 

და რის შესახებ საჭიროებს 

ცოდნის გაფართოებას 

 

ანალიტიკური და 

კრიტიკული სწავლის უნარ-

ჩვევები 

შეუძლია ახალი 

ინფორმაციის დაკავშირება 

იმ ინფორმაციასა და 

მასწავლებლის 

მიერ გამოყენებული 
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ცოდნასთან, რომელსაც ის 

უკვე ფლობს 

 

აქტივობები მაგ: 

ბუშტისებრი რუკა 

მოსმენის და 

დაკვირვების უნარ-ჩვევები 

ყურადღებით უსმენს 

სხვა ადამიანებს, 

 

 

მოსწავლეების 

მიერ 

პრეზენტაციების 

წარდგენა 

ახსოვს სხვა 

ადამიანების ქმედებების 

დეტალები 

 

ენობრივი და 

კომუნიკაციური უნარ-

ჩვევები 

შეუძლია გააგებინოს 

სხვებს და გადმოსცეს 

საკუთარი მოსაზრებები თუ 

პოზიცია 

 

 

საგაკვეთილო 

პროცესი, რომელიც 

ხელს უწყობს 

აზრების თავისუფალ 

გაზიარებას შეუძლია გამოთქვას 

საკუთარი მოსაზრება 

არსებულ პრობლემასთან 

დაკავშირებით 

 

კონფლიქტების 

მოგვარების უნარ-ჩვევები 

შეუძლია მოკლედ 

ჩამოაყალიბოს 

კონფლიქტში მონაწილე 

მხარეების თვალთახედვა 

 

 

 

ისტორიის 

სახელმძღვანელოში 

მოცემული თემები 

შეუძლია 

კონფლიქტის მიზეზებისა 

და სხვა ასპექტების 

ანალიზი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კულტურული 

განსხვავებულობისა და 

სხვა რწმენისადმი, 

მსოფლმხედველობის, 

შეხედულებისა თუ 

პრაქტიკისადმი 

ტოლერანტული 

დამოკიდებულებებისათვის 

მზაობა 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აძლევს საშუალებას 

სხვებს რომ გამოთქვან 

საკუთარი მოსაზრებები 
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დამოკიდებულებები  

პატივისცემა 

 

პატივისცემას 

გამოხატავს სხვა 

ადამიანების მიმართ და 

ექცევა მათ როგორც 

თანასწორებს 

 

 

 

 

 

 

 

საგაკვეთილო 

პროცესი და მასში 

ჩართულობა, 

მასწავლებლის მიერ 

მოსწავლეების 

წახალისება 

 

პატივისცემას 

გამოხატავს განსხვავებული 

სქესის მიმართ 

 

 

პასუხისმგებლობა 

 

დროულად 

ასრულებს სამუშაოს 

 

 

 

ანგარიშვალდებულია 

საკუთარ ქცევაზე 

 

 

გამოხატავს მზაობას 

საკუთარ ქმედებებზე, რომ 

საკუთარ თავზე აიღოს 

პასუხისმგებლობა  

 

ავლენს 

პუნქტუალობას 

 

 

თავდაჯერებულობა 

ავლენს 

თავდაჯერებულობას და 

რწმენას საკუთარი 

უნარისადმი ეფექტურად 

ითანამშრომლოს გუნდის 

წევრებთან გუნდური 

მუშაობის პირობებში  

 

ავლენს 

თავდაჯერებულობას და 

რწმენას უნარისადმი 

მიაღწიოს წარმატებას 
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გამოხატავს რწმენას 

საკუთარი უნარისადმი 

საუკეთესოდ გაართვას 

თავი პასუხისმგებლობასა 

და მოვალეობას. 

 

 

 

 

 

 

 

ღირებულებები 

კულტურული 

მრავალფეროვნების და 

კულტურული 

განსხვავებულობის 

დაფასება 

 

გამოხატავს საკუთარ 

შეხედულებას იმის 

თაობაზე, რომ 

კულტურული 

მრავალფეროვნება 

დადებითად უნდა 

ფასდებოდეს, როგორც 

საზოგადოების ღირსება 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგაკვეთილო 

პროცესი, ისტორიის 

სახელმძღვანელო, 

ინტერვიუების 

ანალიზი 

სხვა ადამიანების 

ღირსებისა და უფლებების 

დაფასება 

გამოხატავს საკუთარ 

შეხედულებას იმის 

თაობაზე, რომ ყველა 

ადამიანი აღიქმება, როგორც 

თანაბარი, ხელშეუხებელი 

ღირსების მატარებელი 

სამართლიანობის, 

თანასწორობისა და კანონის 

უზენაესობის დაფასება 

გამოხატავს 

თვალსაზრისს, რომ 

აუცილებელია 

სამართლებრივი სისტემა 

იყოს გამჭვირვალე, რაც 

გულისხმობს ნათლად 

ჩამოყალიბებულ კანონებს, 

რომელიც ყველასთვის 

თანაბრად იქნება 

ხელმისაწვდომი 

 

 

 

 

 

ცოდნა და 

კრიტიკული გააზრება 

 

 

 

მსოფლიოს 

(პოლიტიკის, კანონის, 

ადამიანთა უფლებების, 

კულტურის, კულტურათა, 

რელიგიის, ისტორიის, 

მედიის, ეკონომიკის, 

გარემოს დაცვისა და 

მდგრადი განვითარების) 

შეუძლია 

კრიტიკულად განიხილოს 

კანონის არსი და მიზნები  

 

 

 

 

 

 

 

 

ისტორიის და 

გეოგრაფიის 

სახელმძღვანელო და 

საგაკვეთილო 

პროცესი 

შეუძლია 

კრიტიკულად განიხილოს 

ადამიანის უფლებათა 

კონცეფცია 

შეუძლია გარემოსთან 

დაკავშირებული 

პრობლემების 

იდენტიფიცირება 
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შეცნობა შემეცნება და 

კრიტიკული აღქმა 

 

შეუძლია 

კრიტიკულად განიხილოს 

გარემოს არასათანადო 

დაცვასთან დაკავშირებული 

რისკები 

 

შეუძლია 

კრიტიკულად განიხილოს 

ბუნებრივი რესურსების 

გონივრულად მოხმარებისა 

და გამოყენების საჭიროება 

 

 

 

3.5 მოქალაქეობრივი აზროვნება და მომიჯნავე კომპეტენციები 

ცხრილ 1.2-ში მოცემულია ის კომპეტენციები, რომლის განვითარებასაც მე-7 კლასის 

მოსწავლეებში კლუბური მუშაობის საშუალებით დავისახეთ.  დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების, დამოკიდებულებების ჯგუფიდან ავირჩიეთ მოქალაქეობრივი აზროვნების 

კომპეტენცია. მეორე სვეტში მოცემულია კომპეტენციის შესაბამისი დესკრიპტორები, რომლის 

განვითარებაც მოსწავლეების საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმეში ჩართვით დავგეგმეთ. 

დაგეგმილი აქტივობები მხოლოდ მოქალაქეობრივი აზროვნების განვითარებაზე არ არის 

ორიენტირებული და ის თავის მხრივ უკავშირდება სხვა მომიჯნავე კომპეტენციებს, 

რომლებიც მუშაობის პროცესში განუვითარდებათ მოსწავლეებს. ეს მომიჯნავე 

კომპეტენციები ცხრილის მესამე სვეტშია წარმოდგენილი. მაგალითად: ჩვენი მიზანია 

მოსწავლეებს განუვითარდეთ მოქალაქეობრივი აზროვნება, რომლის ერთ-ერთი 

დესკრიპტორი გულისხმობს მოსწავლეების სურვილსა და მზადყოფნას ითანამშრომლონ და 

იმუშაონ სხვებთან ერთად; გამოხატონ მზაობა საკუთარი წვლილი შეიტანოს სხვა ადამიანების 

მდგომარეობის გაუმჯობესების საქმეში; იაქტიურონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; 

გამოხატონ ინტერესი საზოგადოებრივი საქმეებისა და საკითხების მიმართ. ამ კომპეტენციის 

განვითარებისთვის საკლუბო მუშაობის მიზანი მოსწავლეების საზოგადოებრივად 

სასარგებლო საქმიანობაში ჩართვა იქნება. მუშაობის პირველი დღე დისკუსიას დაეთმობა, 

რომლის დროსაც მოსწავლეები გამოკვეთენ საზოგადოებრივ პრობლემას, მოიძიებენ 

ინფორმაციას მის შესახებ და ჯგუფებში შეიმუშავებენ პრობლემის გადაჭრის გზებს. 

მოსწავლეების ეს აქტივობა უკავშირდება ისეთ მომიჯნავე კომპეტენციებს, როგორიცაა - 

თანამშრომლობის უნარი, დამოუკიდებლად სწავლის უნარი, პრობლემის იდენტიფიცირების 

უნარი. ცხრილში სხვა მოქალაქეობრივი აზროვნების კომპეტენციები იგივე პრინციპის 

მიხედვითაა დალაგებული. 
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ცხრილი 1.2 

კომპეტენცია დესკრიპტორი სხვა კომპეტენციასთან 

კავშირი 

კომპეტენციაზე 

გამსვლელი აქტივობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოქალაქეობრივი 

აზროვნება  

გამოთქვამს 

სურვილსა და 

მზადყოფნას, 

ითანამშრომლოს და 

იმუშაოს სხვებთან 

ერთად 

 

 

 

 თანამშრომლობის უნარი 

 დამოუკიდებლად 

სწავლის უნარები 

 

 

 დისკუსია 

 საზოგადოებრივი 

პრობლემის გამოკვეთა 

 ინფორმაციის მოძიება 

 პრობლემის 

გადასაჭრელი 

სტრატეგიების 

შემუშავება 

 

 

გამოხატავს 

მზაობას, საკუთარი 

წვლილი შეიტანოს 

საზოგადოებაში 

სხვა ადამიანების 

გაუმჯობესების 

საქმეში 

გამოთქვამს 

მზადყოფნას, რომ 

მონაწილეობა 

მიიღოს 

კოლექტიური 

გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში 

გამოხატავს 

ინტერესს 

საზოგადოებრივი 

საქმეებისა და 

საკითხების მიმართ 

განიხილავს 

რა შეიძლება 

გაკეთდეს 

საზოგადოებაში 

არსებული 

სიტუაციის 

გასაუმჯობესებლად 

  

 პასუხისმგებლობა -  

დროულად ასრულებას 

სამუშაოს - სამუშაოს 

ასრულებს დადგენილ 

ვადებში - გამოხატავს 

მზაობას საკუთარ 

ქმედებაზე საკუთარ თავზე 

აიღოს პასუხისმგებლობა -  

ასრულებს სხვების მიმართ 

აღებულ ვალდებულებას 

  თავდაჯერებულობა -

გამოხატავს რწმენას, რომ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იღებს 

ვალდებულებებს, 

რომელიც 

უკავშირდება მის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობას 
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აქტიურად 

არის ჩაბმული 

საზოგადოებრივი 

საკითხების 

განხილვაში 

მას შეუძლია საკუთარ 

თავზე აიღოს ლიდერის 

ფუნქცია და იყოს კარგი 

ლიდერი, ავლენს 

თავდაჯერებულობასა და 

რწმენას საკუთარი 

უნარისადმი, ხარისხიანად 

შეასრულოს სამუშაო 

 პატივისცემა -აძლევს 

სხვებს საშუალებას, რომ 

გამოხატონ საკუთარი 

შეხედულებები 

 პრეზენტაციის 

მომზადება და სხვა 

კლასებისთვის გაცნობა 

ჩართულია 

გარემოსდაცვით 

საქმიანობაში 

 თავდაჯერებულობა - 

ავლენს 

თავდაჯერებულობას და 

რწმენას საკუთარი 

უნარისადმი, მიიღოს 

გადაწყვეტილებები და 

იპოვოს საუკეთესო 

გამოსავალი პრობლემებთან 

გასამკლავებლად - 

გამოხატავს რწმენას 

საკუთარი უნარისადმი 

საუკეთესოდ გაართვას 

თავი პასუხისმგებლობასა 

და მოვალეობებს 

 გაურკვევლობისადმი 

შემწყნარებლური 

დამოკიდებულება - იღებს 

პასუხისმგებლობას ისეთი 

ამოცანების შესრულებაზე, 

რომელიც გულისხმობს 

მისთვის უცხო და უცნობ 

გარემოში მოქმედებას. - 

გამოხატავს სურვილს 

საკუთარ მოსაზრებებსა და 

ღირებულებებს შეადაროს 

განსხვავებული 

მოსაზრებები და 

ღირებულებები - არ 

 

 

 

 

 

 ღონისძიების 

ორგანიზება და მისი 

განხორციელება 

გამოთქვამს 

მოხალისეთა 

რიგებში ყოფნის 

სურვილს, რათა 

დახმარება 

აღმოუჩინოს 

ადამიანებს 

ავლენს 

აქტიური 

მოქალაქისთვის 

საჭირო 

მოვალეობისა და 

პასუხისმგებლობის 

გრძნობას, როგორც 

ადგილობრივ ასევე, 

ქვეყნისა და 

საერთაშორისო 

დონეზე 

მხარში უდგას 

სოციალურ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

ორგანიზაციებს 
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იღებს 

ვალდებულებებს, 

რომელიც 

უკავშირდება მის 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობას 

გრძნობს უხერხულობას 

ერთმანეთისგან 

განსხვავებული 

ადამიანების გარემოცვაში 

 ანალიტიკური და 

კრიტიკული აზროვნების 

უნარ ჩვევები  - პრობლემის 

გადაჭრის პროცესში, 

გადაწყვეტილებების 

მიღებამდე, აანალიზებს  

პრობლემასთან 

დაკავშირებულ ყველა 

შესაძლო ასპექტს შეუძლია 

შეაფასოს სხვადასხვა 

არჩევანთან 

დაკავშირებული რისკები - 

შეუძლია გამოიკვლიოს 

პრობლემის თითოეულ 

შესაძლო 

გადაწყვეტილებასთან 

დაკავშირებული 

სავარაუდო შედეგები. 

 

გამოთქვამს 

რწმენას, რომ სხვა 

ადამიანების 

დახმარება მისი 

მოვალეობაა 

 ემპათია - 

გადაწყვეტილების 

მიღებისას ითვალისწინებს 

სხვა ადამიანების 

გრძნობებს - თანადგომას 

გამოხატავს მათ მიმართ 

ვინც პრობლემის წინაშე 

დგას, შეუძლია ამოიცნოს 

როდის სჭირდება მის 

პარტნიორს მისი დახმარება,  

 ენობრივი, 

კომუნიკაციური და 

მრავალენობრივი უნარები - 

შეუძლია გამოთქვას 

საკუთარი აზრი არსებულ 

პრობლემასთან 

დაკავშირებით - შეუძლია 

გადმოსცეს და გააგებინოს 

სხვებს საკუთარი პოზიცია 

 

 

 

 

 სამომავლო 

ქმედებების რუკის 

შედგენა 
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 განსხვავებულისადმი 

ტოლერანტული 

დამოკიდებულება - მზად 

არის მოისმინოს და 

გაითვალისწინოს 

განსხვავებული აზრი 

 

 

 

თავი 4. განხორციელებული ინტერვენციები 

ჩატარებული კვლევის ანალიზისა და გამოკვეთილი პრობლემების საფუძველზე 

დაიგეგმა სასკოლო კლუბის საშუალებით მოსწავლეებში დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციების განვითარება. კლუბის მუშაობის პრინციპს წარმოადგენდა სოციალური 

პროექტი, იმ განსხვავებით, რომ კლუბს მომავალშიც უნდა გაეგრძელებინა ფუნქციონირება. 

კლუბი მიმართული იყო საზოგადოებრივი პრობლემების გამოკვეთისა და მათი პრევენციის 

ან მინიმალიზაციისკენ.  

პირველ ეტაპზე, მოსწავლეების ჩართულობით დაარსდა კლუბი და შემუშავდა წესდება 

(დანართი #8). წესდების მიზანს წარმოადგენდა, საზოგადოებრივად სასარგებლო 

საქმიანობაში ჩართვით, მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი აზროვნების განვითარება. კლუბის 

წესდებით განისაზღვრა სასკოლო კლუბის მუშაობის ძირითადი პრინციპები, საქმიანობის 

მიმართულებები, უფლება–მოვალეობები, წევრთა მიღების პროცედურები და საქმიანობის 

სფერო.  

კლუბის ფარგლებში დაგეგმილ ინტერვენციებს ჯაჭვური ხასიათი ქონდა. ყოველი 

ახალი ინტერვენცია წინადან გამომდინარეობდა და მის გაგრძელებას წარმოადგენდა, 

რომლებშიც მოსწავლეები სხვადასხვა ფორმით იყვნენ ჩართულნი. ცხრილში 1.3 

წარმოდგენილია განხორციელებული ინტერვენციების ჩარჩო. ცხრილის მეორე სვეტში 

მოცემულია აქტივობის სახელწოდება, მესამე სვეტში აქტივობის აღწერა, მეოთხეში - 

აქტივობის შესაბამისობა მოქალაქეობრივი აზროვნების კომპეტენციასთან. 

 

ცხრილი 1.3 

 აქტივობა აქტივობის 

აღწერა 

კომპეტენციასთან 

შესაბამისობა 

(მოქალაქეობრივი 

აზროვნება) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  მოსწავლეებისთვის 

თემის გაცნობა 

  საზოგადოებრივი 

პრობლემების 

გამოკვეთა 

 გამოთქვამს სურვილს 

და მზადყოფნას 

ითანამშრომლოს და 

იმუშაოს სხვებთან 

ერთად 



71 
 

 

 

 

I 

 

 

 

დისკუსია 

  სადისკუსიო ჯგუფის 

ჩამოყალიბება 

  დავალება 

ჯგუფებისთვის, 

პრეზენტაციის 

მომზადება შემდეგი 

შეხვედრისთვის:  

 გამოკვეთილი თემების 

შესწავლა, პრობლემის 

შესახებ ინფორმაციის 

მოძიება: 

   რა პრობლემაზეა 

საუბარი 

 რამდენად აწუხებს ის 

საზოგადოებას, რა 

იწვევს პრობლემას. 

 ამ პრობლემის 

მოგვარების გზების და 

სტრატეგიების 

ჩამოყალიბება 

 

 აქტიურად არის 

ჩაბმული 

საზოგადოებრივი 

საკითხების განხილვაში 

 გამოთქვამს 

მზადყოფნას, რომ 

მონაწილეობა მიიღოს 

კოლექტიური 

გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში 

 მონაწილეობს ისეთი 

გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში, 

რომელიც უკავშირდება 

საზოგადოებრივ 

საქმეებს, 

საზოგადოებისთვის 

პრობლემურ საკითხებს 

და საზოგადოების 

საერთო 

კეთილდღეობას 

 

 

II 

პრეზენტაცია, 

საზოგადოებრივი 

პრობლემის სხვა 

კლასებისთვის 

გაცნობა 

ჩამოყალიბებული 

პრობლემის სხვა 

კლასებისთვის (VIII-VI 

კლასებისთვის) 

გაცნობა (პრეზენტაცია) 

და მათთან ერთად 

პრობლემის განხილვა  

 

თანამშრომლობს 

სხვა ადამიანებთან 

საერთო ინტერესების 

სფეროში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აქციის ორგანიზება 

მათ მიერ შერჩეულ 

პრობლემასთან 

დაკავშირებული 

ღონისძიების (აქციის) 

ორგანიზება, მისი 

განხორციელებისთვის 

საჭირო სტრატეგიების 

და რესურსების 

შერჩევა და სხვა 

დაინტერესებული 

მოსწავლეების აქციაში 

ჩართვა. 

 გამოხატავს მზაობას, 

საკუთარი წვლილი 

შეიტანოს 

საზოგადოებაში სხვა 

ადამიანების 

მდგომარების 

გაუმჯობესების 

მიზნით 

 ავლენს აქტიური 

მოქალაქისთვის საჭირო 

მოვალეობისა და 
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პასუხისმგებლობის 

გრძნობას 

 

 

 

 

 

 

IV 

მოსწავლეების მიერ 

აქციის 

განხორციელება  

 

სკოლის ეზოს 

დასუფთავების აქცია 

და ვიდეო კლიპის 

გადაღება 

 ჩართულია 

გარემოსდაცვით 

ღონისძიებაში 

 გამოთქვამს 

მოხალისეთა რიგებში 

ყოფნის სურვილს, რათა 

დახმარება აღმოუჩინოს 

სხვებს  

 გამოთქვამს 

მზადყოფნას, რომ 

დაიცვას სხვა ადამიანის 

უფლებები 

 მხარში უდგას 

სოციალურ საკითხებზე 

მომუშავე 

ორგანიზაციებს 

 

 

V 

შედეგების შეფასება და 

სამომავლო 

ქმედებების რუკის 

შექმნა 

კლუბის მიერ 

განხორციელებული 

შედეგების ანალიზი, 

დისკუსიის 

საშუალებით, 

მომავალი სასწავლო 

წლისთვის 

განსახორციელებელი 

ქმედებების რუკის 

შექმნა. 

 იღებს ვალდებულებებს 

რომელიც უკავშირდება 

მის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობას 

 გამოთქვამს რწმენას 

რომ სხვა ადამიანების 

დახმარება ყველას 

მოვალეობაა 

 განიხილავს, რა 

შეიძლება გაკეთდეს 

საზოგადოებაში 

არსებული სიტუაციის 

გასაუმჯებესებლად 

 

4.1  დისკუსია - ის რაც საზოგადოებას აწუხებს 

პირველი ინტერვენცია დისკუსია იყო, ინტერვენციის გეგმის თანახმად (დანართი #9) 

კლუბის წევრებს უნდა გამოეკვეთად საზოგადოებრივი პრობლემები, ემსჯელათ მათ 

გამომწვევ მიზეზსა და გადაჭრის გზებზე. ინტერვენციის მიზანი იყო მოსწავლეების ჩართვა 

საზოგადოებრივი საქმიანობის განხილვასა და კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში (დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები, 2016) 

ინტერვენცია ხუთ ეტაპად განხორციელდა. პირველ ეტაპზე, იმისთვის, რომ 

მოსწავლეებს დავხმარებოდით საზოგადოებრივი პრობლემების მოფიქრებასა და 

გამოკვეთაში, ვუჩვენეთ სამი განსხვავებული თემატიკის ანიმაცია. თითოეული ანიმაციის 
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ჩვენების შემდეგ მოსწავლეები უნდა დაფიქრებულიყვნენ და საჭიროების შემთხვევაში 

მოენიშნათ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. 

მეორე ეტაპზე, იმისთვის, რომ მოსწავლეებს გასჩენოდათ განსხვავებული ადამიანების 

მიმართ თანაგრძნობა, ყურადღება გაემახვილებინათ საზოგადოებაში არსებულ 

უთანასწორობაზე, განვახორციელეთ როლური თამაში „ნაბიჯი წინ“. თითოეულ მოსწავლეს 

ჰქონდა სხვადასხვა როლი, რომელიც ბარათების სახით დავურიგეთ. ამ თამაშის დრო ჩვენ 

ვკითხულობდით სხვადასხვა სიტუაციის აღმწერ წინადადებებს, მოსწავლეებს  უნდა 

გადაედგათ ნაბიჯი წინ, თუ ეს სიტუაცია მათი როლის შესატყვისი იყო. ზოგიერთი მოსწავლე 

თამაშის დასრულების შემდეგ სხვებთან შედარებით დაწინაურდა. მოსწავლეებს ვთხოვეთ 

მიმოეხედათ ირგვლივ, დაეფიქსირებინათ საკუთარი პოზიცია, დაფიქრებულიყვნენ საკუთარ 

და სხვა ადამიანების მდგომარეობაზე, მათ  ემოციებზე. თამაშის შემდეგ მოსწავლეები 

დასხდნენ წრეზე და გაიმართა მსჯელობა შემდეგი კითხვების დახმარებით: 

 რთული იყო თუ ადვილი მოცემული როლის შესრულება? 

 იცნობთ/გინახავთ თუ არა ასეთი ადამიანი რეალურ საზოგადოებაში? 

 რას განიცდიდით ამ ადამიანის როლში? 

 რას განიცდიდით იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც თქვენს უკან დარჩნენ/წინ 

წავიდნენ? 

  როლების მიხედვით მოსწავლეები სხვადასხვა განცდებს ასახელებდნენ, მაგ: 

ამბობდნენ, რომ წინ წასულს უკან მყოფი ადამიანების მიმართ თანაგრძნობის განცდა 

დაეუფლა, უხაროდა საკუთარი წარმატება.  ზოგი ამბობდა, რომ კარგი სოციალური 

მდგომარეობის მიუხედავად, მაინც განიცდიდა დანაკლისს, რადგან საზოგადოებას არ 

უყვარდა, დასცინოდნენ ან ოჯახის წევრები ვერ იცლიდნენ მისთვის. უკან დარჩენილი 

მოსწავლეები შიშის განცდას ასახელებდნენ საკუთარი უმწეობის გამო. ზოგს უკეთესი 

მომავალი ესახებოდა და ფიქრობდა, რომ მონდომების შემთხვევაში მასაც შეეძლო წარმატების 

მიღწევა. მოსწავლეების უმეტესობა არ იცნობდა მსგავსი ტიპის ადამიანს, მაგრამ ნანახი ჰყავდა 

ტელევიზიით. დაწინაურებული მოსწავლეები როლის შესრულებას რთულად არ 

მიიჩნევდნენ, უკან დარჩენილი მოსწავლეების უმეტესობისთვის როლის შესრულება რთული 

აღმოჩნდა, რადგან განიცდიდნენ მათ მდგომარეობას. 

მესამე ეტაპი საზოგადოებრივი პრობლემის გამოკვეთა იყო. ანიმაციის, როლური 

თამაშის და საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე მოსწავლეები ასახელებდნენ სხვადასხვა 

საზოგადოებრივ პრობლემას: უსიყვარულობა საზოგადოებაში, ადამიანების გულგრილობა 

ერთმანეთის მიმართ,  ბულინგი, უთანასწორობა, გარემოს დაბინძურება, ბუნებრივი 

რესურსების ჭარბი გამოყენება, ადამიანების ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულება, ბავშვთა 

უფლებების დარღვევა და ა.შ. 

მეოთხე ეტაპზე შეიქმნა ოთხი ჯგუფი, მათ დაევალათ პრეზენტაციის მომზადება ერთ-

ერთ საზოგადოებრივ პრობლემაზე. პრეზენტაციაში მათ უნდა წარმოედგინათ პრობლემა, 

მისი გამომწვევი მიზეზი და გადაჭრის გზები. მოსწავლეებმა პრეზენტაციები სხვა ჯგუფებს 

გააცნეს. 
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მეხუთე ეტაპზე, დამატებითი ინფორმაციის მოძიების საფუძველზე, მოსწავლეებს უფრო 

დიდი აუდიტორიისთვის უნდა გაეცნოთ მათ მიერ არჩეული საზოგადოებრივი პრობლემის 

გადაჭრის გზები. 

პირველ ინტერვენციას მოსწავლეებმა თავი წარმატებით გაართვეს, იმსჯელეს, 

საკუთარი აზრი დააფიქსირეს, ინტერესი გამოხატეს განხორციელებული აქტივობების 

მიმართ, აქტიურად ჩაერთნენ საზოგადოებრივი პრობლემების გამოკვეთასა და განხილვაში. 

 

4.2 პრეზენტაცია და დისკუსია - „ვიფიქროთ ერთად“ 

ინტერვენციის მიზანი იყო მოსწავლეებს ეთანამშრომლათ სხვა ადამიანებთან საერთო 

ინტერესების სფეროში, შეესწავლათ საზოგადოებრივი პრობლემა, გაეცნოთ ის სხვა 

ადამიანებისთვის და მათთან ერთად ემსჯელათ პრობლემის მოგვარების გზებზე. 

ინტერვენციის ფარგლებში მე-7 კლასის მოსწავლეები დაიყვნენ 4 ჯგუფად, რომლებმაც 

დავალების შესაბამისად, პრეზენტაცია მოამზადეს მათთვის საინტერესო სხვადასხვა 

საზოგადოებრივ პრობლემაზე. მოსწავლეების პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ამავე სკოლის მე-

6 და მე-8 კლასის მოსწავლეები, მასწავლებლები და სკოლის დირექციის წარმომადგენლები. 

პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ პრეზენტატორები წარმართავდნენ დისკუსიას 

მსმენელებთან, კითხვების საშუალებით ცდილობდნენ მოსწავლეების დისკუსიაში ჩართვას 

და  ერთად მსჯელობდნენ პრობლემის გადაჭრის გზებზე. 

პირველმა ჯგუფმა პრეზენტაცია წარმოადგინა ბავშვთა უფლებების თემაზე. 

პრეზენტატორებმა თემა სტატისტიკის გაცნობით დაიწყეს, რომლის მიხედვითაც ბავშვთა 

უფლებები ირღვეოდა. მათ მსგავსი გამოკითხვა იქ დამსწრე მოსწავლეებშიც აწარმოეს. აქაც, 

უმრავლესობა ხელის აწევით ეთანხმებოდა აზრს, რომ ბავშვთა უფლებები ირღვევა. 

მომხსენებლებმა მსმენელებს ბავშვთა უფლებების რამდენიმე მუხლი გააცნეს და უამბეს 

გაეროს ბავშვთა ფონდის ,,UNICEF“-ის  შესახებ, რომლის მიზანიც ბავშვთა უფლებების დაცვაა. 

პრეზენტაციის შემდეგ მათ წარმოადგინეს ანიმაცია ბავშვთა უფლებების შესახებ და 

საქართველოში ჩატარებული ექსპერიმენტი, სადაც თვალსაჩინო იყო საზოგადოების 

უარყოფითი დამოკიდებულება დაბალი სოციალური ფენის ბავშვის მიმართ. 

დისკუსიის დროს გამოიკვეთა შემდეგი სახის პრობლემები: შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მიუღებლობა, ადრეულ ასაკში ქორწინება, ბავშვთა 

მიმართ ძალადობა, დისკრიმინაცია სოციალური მდგომარეობის, რასის, რელიგიის თუ სხვა 

ნიშნის მიხედვით. მოსწავლეები ერთად მსჯელობდნენ, რა შეიძლება გაეკეთებინათ ბავშვთა 

უფლებების დასაცავად, ისინი გამოხატავდნენ მზაობას მიეღოთ შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, გამოეხატათ მზრუნველობა დისკრიმინაციის მსხვერპლთა 

მიმართ, საუბრობდნენ სახელმწიფოს ვალდებულებებზე. მათ აუდიტორიას გააცნეს ცხელი 

ხაზის ნომერი, სადაც შეეძლოთ დაერეკათ საკუთარი ან სხვისი უფლებების დარღვევის 

დაფიქსირების შემთხვევაში.  

მეორე ჯგუფის პრეზენტაციის თემა ვირტუალური რეალობა იყო, მათ ყურადღება 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების უარყოფით გავლენაზე გაამახვილეს, რომელიც საზიანო იყო 

მხედველობისთვის და ნერვული სისტემისთვის. მათი თქმით ტექნოლოგიების გამოსხივება 
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უარყოფით გავლენას ახდენს ტვინზე, რაც ლეიკემიის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი 

შეიძლება იყოს. პრეზენტატორები საუბრობდნენ კომპიუტერზე, ტელეფონზე, 3D სათვალეზე. 

ყურადღება გაამახვილეს კომპიუტერულ თამაშებზე, რომელიც უარყოფით ზეგავლენას 

ახდენს ნერვულ სისტემაზე და ადამიანს ზიანს აყენებს, წაგების შემთხვევაში ის გამოხატავს 

აგრესიას. მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეები პრეზენტაციას საკუთარი გამოცდილების  

საფუძველზე წარადგენდნენ, თამაშის წაგების დროს დაუფლებულ განცდებს უზიარებდნენ 

აუდიტორიას. უმეტესობა აღიარებდა, რომ ეს მათთვისაც ნაცნობი იყო და მეტნაკლებად 

დამოკიდებულები იყვნენ ტექნოლოგიებზე. 

დისკუსიის დროს მოსწავლეების აზრი ორად გაიყო. ისინი ტექნოლოგიების დადებით 

თვისებაზე საუბრობდნენ და ამბობდნენ, რომ უარყოფითი გავლენის მიუხედავად ის 

განვითარების შესაძლებლობას იძლეოდა. მოსწავლეებმა პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი 

ალტერნატივად გარემოსთან ურთიერთობა დაასახელეს და ამ მიზნით აუდიტორიას 

ანიმაციაც უჩვენეს, სადაც ჩანდა, რომ ადამიანების ინტერესები თანამედროვე სამყაროში 

ახალი და გაუმჯობესებული „სმარტფონის“ შეძენით განისაზღვრება, რაც გარემოსთან და 

ადამიანთა შორის ურთიერთობებს ამცირებს. 

მესამე ჯგუფის თემა გარემოს დაბინძურება იყო, ის ეხებოდა ისეთ ეკოლოგიურ 

პრობლემებს, როგორიცაა ხეების გაჩეხვა, ქარხნების გამონაბოლქვი, ბრაკონიერობა, ბუნების 

რესურსების არარაციონალური გამოყენება, გლობალური დათბობის საფრთხე და ა.შ. 

პრეზენტაცია გამყარებული იყო სტატისტიკური მაჩვენებლებით, რომლის მიხედვითაც 

ადამიანების 23% გარემოს დაბინძურების გამო იღუპება. მოსწავლეები გვიჩვენებდნენ 

სურათებს სადაც გამოსახული იყო გლობალური დათბობის დამადასტურებელი ახალი და 

ათი წლის წინ გადაღებულ სურათები, სადაც ჩანდა აშკარა განსხვავება და პრობლემის 

მასშტაბურობა. მოსწავლეებმა პრობლემის გადაჭრის უკვე არსებული ღონისძიებები 

გაგვაცნეს, როგორიცაა დედამიწის დღე, დედამიწის საათი, როდესაც მთელ მსოფლიოში  

ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით აქრობენ ნათურებს. გვიჩვენეს ამ დღესთან 

დაკავშირებული ვიდეო, რომლითაც მოგვიწოდეს მეტი პასუხისმგებლობის და  რესურსების 

რაციონალური გამოყენებისკენ. 

მეოთხე ჯგუფის პრეზენტაციაც ეკოლოგიურ პრობლემებს ეხებოდა, მაგრამ ყურადღებას 

ამახვილებდა რესურსების არარაციონალურ გამოყენებაზე. მოსწავლეებმა აღნიშნეს, რომ 

ადამიანები საჭიროების გარეშე მოიხმარდნენ რესურსებს. მათ საკუთარი გამოცდილებიდან 

მოიყვანეს მაგალითები: ორიგამი, რომლითაც ხშირად ერთობიან მოსწავლეები. ქაღალდი, 

რომელიც ხისგან მზადდება და შესაძლებელია მისი ხელმეორედ გადამუშავება. წყლის 

რესურსი, რომ ონკანი არ უნდა დავტოვოთ მოშვებული. ელექტროენერგიის მისაღებად ქარის 

ენერგიის გამოყენება და ა.შ მეოთხე ჯგუფის პრეზენტაცია ადამიანის უარყოფით და 

არარაციონალურ ქმედებას ეხებოდა. მათ მიერ წარმოდგენილ ანიმაციაში ჩანდა ადამიანების 

არარაციონალური დამოკიდებულება გარემოსადმი და ამით გამოწვეული შედეგი. 

მოსწავლეების მიერ წარმოდგენილი პრეზენტაციები კარგად იყო ორგანიზებული. 

ისინი ფლობენ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარს, ასევე, განვითარებული 

აქვთ დამოუკიდებლად სწავლის უნარები, მოსწავლეებს თემის შესაბამისად ქონდათ 
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მოძიებული ვიდეო რესურსები და ანიმაციები, მათ მიერ მოყვანილი არგუმენტები და 

სტატისტიკა ეყრდნობოდა მეცნიერულ კვლევებს, პრეზენტატორების მსჯელობა ლოგიკური 

და თანმიმდევრული იყო. 

მოსწავლეებს განვითარებული აქვთ არა მხოლოდ დისკუსიაში მონაწილეობისთვის 

საჭირო უნარები, რომელიც მოსმენას, დაკვირვებას, არგუმენტირებულ მსჯელობას 

მოითხოვს, არამედ, შეუძლიათ იყვნენ პროცესის მოდერატორები და ეფექტურად წარმართონ 

დისკუსია, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ კითხვები მსჯელობის სწორი მიმართულებით 

წასაყვანად, სთხოვონ სხვებს ჩაერთონ დისკუსიაში და ა.შ   

წარმოდგენილი პრეზენტაციებით მოსწავლეებმა საზოგადოებრივი პრობლემა არა 

მხოლოდ კლასში განიხილეს, არამედ სხვა ადამიანებსაც გააცნეს, ამით გამოხატეს 

მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, საზოგადოებრივი აქტიურობა, გამოამჟღავნეს საერთო 

პრობლემის ერთობლივად გადაჭრის სურვილი და კოლექტიური მსჯელობის შესაძლებლობა. 

 

4.3 დასუფთავების აქცია - შენი ქვეყანა შენი სახლია 

მესამე ინტერვენცია საზოგადოებრივად სასარგებლო აქციის ორგანიზებას, საჭირო 

რესურსების შერჩევას და მის განხორციელებას ისახავდა.  

 ინტერვენციის მიზანი იყო: მოსწავლეებს გამოეხატათ მზაობა, საკუთარი წვლილი 

შეეტანათ, საზოგადოებაში სხვა ადამიანების მდგომარების გაუმჯობესების მიზნით.   

გამოევლინათ  აქტიური მოქალაქეობისთვის საჭირო პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

ჩართულიყვნენ გარემოსდაცვით ღონისძიებაში. გამოეთქვათ  მოხალისეთა რიგებში ყოფნის 

სურვილი, რათა დახმარება აღმოეჩინათ სხვებისთვის.  გამოეთქვათ მზადყოფნა, რომ დაეცვათ  

სხვა ადამიანების  უფლებები და მხარში დადგომოდნენ  სოციალურ საკითხებზე მომუშავე 

ორგანიზაციებს.   

  საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობის ორგანიზების ფარგლებში, მოსწავლეებმა 

ღონისძიების რამდენიმე ვერსია დაასახელეს: დასუფთავების აქცია, ბავშვთა თავშესაფარში 

სტუმრობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება, საზოგადოებრივ 

პრობლემაზე ვიდეო კლიპის გადაღება, მოქალაქეების გამოკითხვა და საინფორმაციო 

ბუკლეტების დამზადება-გავრცელება.   

დასახელებული ვერსიებიდან მოსწავლეებმა დასუფთავების აქციის ორგანიზება და 

მასზე ვიდეო კლიპის გადაღება აირჩიეს. ამ აქციით მაგალითს მისცემდნენ სხვა მოსწავლეებს, 

ეს იქნებოდა ,,მესიჯი“ ყველა ადამიანისთვის, რომ საზოგადოებრივად სასარგებლო 

საქმიანობაში ჩართვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ფორმით.  ვიდეო 

კლიპის გადაღება და გავრცელება იქნებოდა სხვებისთვის მოწოდება ჩართულიყვნენ 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში. 

მოსწავლეები სკოლაში პირბადეებით და ხელთათმანებით გამოცხადდნენ და სკოლის 

ეზოს დასასუფთავებლად გავიდნენ. ისინი აღჭურვილი იყვნენ ცოცხებით, აქანდაზით და 

ნაგვის ცელოფნებით. დასუფთავების აქციაში ზოგიერთი მასწავლებელიც ჩაერთო. 

დასუფთავების პარალელურად მოსწავლეები იღებდნენ ვიდეო კლიპს. აქციის შემდეგ 

ჩაწერეს მცირე ინტერვიუები, როგორც თანატოლებთან, ასევე უფროსი თაობის ადამიანებთან. 
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კითხვები საზოგადოებრივად სასარგებლო აქციების მნიშვნელობას შეეხებოდა, რომლებზეც 

რესპოდენტები სხვადასხვა მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ. 

 

4.4  სამომავლო ქმედებების რუკა 

ბოლო ინტერვენცია სამომავლო ქმედებების რუკის შექმნას ითვალისწინებდა, რომელიც 

ხელს შეუწყობს პრაქტიკის კვლევის ფარგლებში შექმნილი კლუბის ფუნქციონირებას და 

მოსწავლეების მიერ საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში ჩართულობა არ დარჩება 

მხოლოდ კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ ერთჯერად აქტივობად. 

მოქალაქეობრივი აზროვნების კომპეტენციის თანახმად აღნიშნული ინტერვენციით 

მოსწავლეებს უნდა განეხილათ რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო საზოგადოებაში არსებული 

სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. გამოეთქვათ რწმენა, რომ სხვა ადამიანების დახმარება 

ყველას მოვალეობაა. აეღოთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ვალდებულება.  

ინტერვენციის დასაწყისში შევაჯამეთ აქამდე ჩატარებული აქტივობები და გავაცანით 

ბოლო ინტერვენციის გეგმა და მიზანი. მოსწავლეები დავყავით ოთხ ჯგუფად. თითოეულ 

ჯგუფს უნდა ემსჯელა და ფლიფჩარტის დიდ ფურცელზე მარკერით დაეტანა საკუთარი 

იდეები და წარმოედგინა საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობა შემდეგი გეგმის 

მიხედვით: 

 აქტივობის აღწერა  

 აქტივობის მიზანი 

 აქტივობის მიკრო და მაკრო შედეგი  

მოსწავლეებმა ოთხი განსახორციელებელი აქტივობა წარმოადგინეს. პირველი ჯგუფი 

ასახელებდა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა დახმარებას, რომლის ფარგლებშიც მათ 

ბავშვებისთვის უნდა მიეტანათ ტანსაცმელი, საკვები და ნაძვის ხე, რადგან ერთ-ერთ 

მოსწავლეს სულ უნდოდა ვინმესთვის ნაძვის ხე ეჩუქებინა, ახლა კი ამის შანსი მიეცემოდა. ამ 

აქტივობით მოსწავლეებს სურდათ ბავშვების გახარება, რათა ეგრძნოთ სითბო და 

მზრუნველობა.  

მეორე ჯგუფის აქტივობა ხეების დარგვას ითვალისწინებდა. აქტივობის სახელწოდება 

იყო „გავამდიდროთ ბუნება“. მისი მიზანი იქნება ჰაერის გაჯანსაღება, გამონაბოლქვის მავნე 

ზემოქმედების შემცირება. ამ აქტივობით მოსწავლეები აპირებენ მაგალითი მისცენ სხვებს და 

გადაიღონ ვიდეო რგოლი საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობის პროპაგანდის 

მიზნით. 

შემდეგმა ჯგუფმა კიდევ უფრო გაამდიდრა ხეების დარგვის იდეა და მისი 

განხორციელების გზა უფრო დეტალურად წარმოადგინა. მათ უნდა შეერჩიონ ნერგებისთვის 

შესაბამისი ტერიტორია, აიღონ ნებართვა მათი დარგვისთვის, შეკრიბონ მოხალისეები, 

რომლებიც მათთან ერთად ჩაერთვებიან ამ აქტივობაში. აღნიშნულმა ჯგუფმა აქტივობის 

წარმოდგენის შემდეგ სიმღერაც შეასრულა მსგავსი ღონისძიების მნიშვნელობის 

ხაზგასასმელად. 

ბოლო ჯგუფის მიერ დაგეგმილი აქტივობა სოციალურ პრობლემას შეეხება. მათ სურთ 

სოციალურად დაუცველი ადამიანების გამოკვება, ამ მიზნით აპირებენ ქუჩაში დადგან  
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პროდუქტებით სავსე მაგიდა, სადაც მოსწავლეები თავად მოამზადებდნენ საჭმელს და 

უფასოდ დაურიგებენ ყველა მსურველს. ისინი აპირებენ ამ ღონისძიების სოციალურ ქსელში 

გავრცელებას და სხვა ადამიანების დაინტერესებას.  

დაგეგმილი აქტივობები კლუბის სამომავლო საქმიანობის ერთგვარ გეგმას 

წარმოადგენდა, რომელიც მოსწავლეებმა თანმიმდევრულად უნდა განახორციელონ, ყველა 

იდეა მოიცავს საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმის კეთებას. ყველა ჯგუფი ასახელებს 

აქტივობების სხვებისთვის გაზიარების საჭიროებას ვიდეორგოლით თუ სოციალური ქსელით, 

რომ მაგალითი მისცენ სხვებს. მათი ეს ინიციატივები ნათლად გამოხატავს საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის ვალდებულებას და რწმენას, რომ სხვა ადამიანების დახმარება ყველას 

მოვალეობაა. 

 

თავი 5. ინტერვენციების შედეგების შეფასება 

ინტერვენციების შეფასება, კვლევის სანდოობის მიზნით, იგივე კითხვარით მოხდა, 

რომელიც პრობლემის იდენტიფიცირების ეტაპზე გამოვიყენეთ. ინტერვიუ და ფოკუს ჯგუფი 

ჩავატარეთ იმ მოსწავლეებთან, რომლებიც პირველ ეტაპზე გამოვიკითხეთ და ყველა 

ინტერვენციას ესწრებოდნენ. იგივე კითხვარით ჩაღრმავებული ინტერვიუ ვაწარმოეთ 

პრაქტიკის კვლევაში ჩართულ ისტორიის მასწავლებელთან. 

ინტერვიუების ანალიზის და შედარების საფუძველზე შეიძლება ვთქვათ, რომ 

მოსწავლეებს განუვითარდათ მოქალაქეობრივი აზროვნების კომპეტენცია. ისინი 

თანატოლებთან ერთად ჩაერთნენ საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში. 

მოსწავლეები ამგვარ საქმიანობაში მათი ჩართულობის მნიშვნელობას სხვა ადამიანების 

დაფასებით და მათთვის მაგალითის მიცემით ხსნიან. ისინი, საკუთარი ქმედებით 

მოუწოდებენ ადამიანებს დაიცვან გარემო, იზრუნონ ერთმანეთზე, გამოიჩინონ 

მოხალისეობრივი ინიციატივები, დაინტერესდნენ პრობლემებით და ერთად ეძებონ 

პრობლემის გადაჭრის გზები - ჯერ მე დავიწყებ, მერე მეგობარი შემომიერთდება და მერე 

ყველა ერთად გავაგრძელებთ კარგი საქმის კეთებას“. 

მოსწავლეები მომავალშიც აპირებენ ინიციატივების გამოჩენას და სხვადასხვა 

აქტივობების განხორციელებას. ამბობენ, რომ მათ შეუძლიათ სხვა ადამიანებს აჩუქონ 

ბედნიერება (მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა დახმარებით). თუ პრაქტიკის კვლევის 

დაწყებამდე მოსწავლეების საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში ჩართვა სისტემური 

ხასიათის არ იყო, კლუბის ფარგლებში, შედგენილი სამომავლო ქმედებების რუკის 

საფუძველზე, მათ საშუალება ექნებათ სისტემური ხასიათი მისცენ მოქალაქეობრივ 

აქტივობებს. 

მოსწავლეებს სასკოლო კლუბში მუშაობის მწირი გამოცდილება ქონდათ. ისინი 

კლუბებში/საზოგადოებრივ გაერთიანებებში გაწევრიანების მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ 

ადასტურებენ და მიუთითებენ, რომ საკუთარი და საერთო ინტერესების განხორციელება 

კლუბის საშუალებით შესაძლებელია. მაგალითად, ერთი მოსწავლე დაინტერესებულია 

მზარეულობით, რომელმაც საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობას მიუსადაგა 
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საკუთარი ინტერესი და ერთ-ერთ აქტივობად ქუჩაში კერძების მომზადება და მატერიალური 

პრობლემების მქონე ადამიანების გამასპინძლების აქცია დაასახელა. 

მოსწავლეები სასწავლო-კვლევით პროექტებში იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ 

ნაკლებად ჰქონდათ ახალი ადამიანების გაცნობის და დამეგობრების შესაძლებლობა. კლუბის 

ფარგლებში მოწყობილი საერთო პრეზენტაციის დროს მოსწავლეებმა აწარმოეს დისკუსია 

სხვა კლასის მოსწავლეებთან, გააცნეს პრობლემა და იმსჯელეს მისი გადაჭრის გზებზე. მათი 

თქმით, შესაძლებელია თხუთმეტმა ადამიანმა ერთ საათში გააკეთოს ის საქმე, რასაც ერთი 

რამდენიმე დღეს მოანდომებდა. 

კლუბმა მოსწავლეებს საშუალება მისცა განეხორციელებინათ ისეთი აქტივობები, 

რომელსაც არ ითვალისწინებს ისტორიის სასწავლო პროგრამა და სახელმძღვანელო. 

მასწავლებლის თქმით, საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა მოსწავლისთვის 

მნიშვნელოვანია, მაგრამ სკოლაში ის ხშირად არ ტარდება და ფრაგმენტული ხასიათი აქვს. ის 

ვერ იქცა სწავლა-სწავლების შემადგენელ ნაწილად. იმისთვის, რომ მოსწავლეთა სამოქალაქო 

აქტივობა სკოლის კულტურის ნაწილი გახდეს, საჭიროა მოსწავლეთა აქტივობა არ 

შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ საგაკვეთილო პროცესით და სკოლის მიერ დაგეგმილი 

ღონისძიებებით. სკოლამ უნდა შექმნას თავისუფალი სივრცე, რომელიც მოსწავლეებს 

საშუალებას მისცემს ჩაერთონ სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში/ სამოქალაქო 

აქტივობაში. 

მასწავლებლის თქმით სასკოლო ინიციატივები, ძირითადად, მასწავლებლისგან ან 

დირექციისგან მოდის. მნიშვნელოვანია მოსწავლეები პატარა ასაკიდანვე მიეჩვიონ 

ინიციატივების გამოჩენას და განხორციელებას, რომ მომავალში აქტიურად იყვნენ 

ჩართულნი, როგორც სკოლის მართვაში, ასევე, უფრო ფართო საზოგადოებრივ საქმიანობაში. 

 

თავი 6. დასკვნა და რეკომენდაციები 

მოსწავლეებში დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების განვითარებისთვის 

მნიშვნელობა აქვს, როგორც სასკოლო გარემოს, ასევე პედაგოგიური ურთიერთობის სტილს. 

მოსწავლეთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში, ჯგუფური სამუშაოები, დისკუსიები, 

დებატები, პრეზენტაციები ხელს უწყობს სამოქალაქო აზროვნების განვითარებას. 

თუ მოსწავლეები ჩართულნი არიან სკოლის მართვის საკითხებში და გადაწყვეტილების 

მიღების დროს გათვალისწინებულია მათი აზრი, ისინი ეჩვევიან საკუთარი პოზიციის 

დაფიქსირებას, თანამონაწილეობას, უვითარდებათ პასუხისმგებლობის გრძნობა, 

აცნობიერებენ, რომ თავად ქმნიან სკოლის კულტურას და მათზეა დამოკიდებული მისი 

გაუმჯობესება. ისინი ადრეული ასაკიდანვე სწავლობენ სხვისი აზრის პატივისცემას, 

ეცნობიან და ახორციელებენ დემოკრატიული საზოგადოების ძირითად პრინციპებს. 

 სკოლის მართვის საკითხებში მოსწავლეების ჩართვის ერთ-ერთი საშუალება 

მოსწავლეთა თვითმმართველობაა, რომლის ეფექტიანად ფუნქციონირებისთვის 

აუცილებელია მოსწავლეთა წახალისება სკოლისა მხრიდან. 

დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლების დროს მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა 

ინიციატივების წახალისება, მათი სხვადასხვა პროექტებში ჩართვით. მოსწავლეებში 
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სამოქალაქო აზროვნების განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწავლა-

სწავლების არაფორმალური გარემოს ორგანიზება და შესაბამისი აქტივობების 

განხორციელება.  

სწავლების არაფორმალური გარემოს შექმნის ერთ-ერთი საშუალება მოსწავლეთა 

სასკოლო კლუბია, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს გაერთიანდნენ საერთო ინტერესების 

ფარგლებში და განახორციელონ ისეთი ქმედებები, რომელსაც არ ითვალისწინებს 

ფორმალური სასწავლო პროცესი. 

აღნიშნული კვლევიდან გამომდინარე ჩამოვაყალიბეთ რამდენიმე რეკომენდაცია,  

რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეების სასკოლო და საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართვას 

და მათში დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების განვითარებას: 

 საგანმანათლებლო პროცესი არ უნდა იყოს მხოლოდ ცოდნის გადაცემა-მიღებაზე 

ორიენტირებული და ის უნდა მოიცავდეს მოქალაქეობრივი უნარებისა და 

დამოკიდებულებების განვითარების ხელშემწყობ აქტივობებს/ქმედებებს 

 სასწავლო პროცესში მოსწავლეებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ გამოიჩინონ 

ინიციატივები, მათ მიერ გამოთქმული მოსაზრებები უნდა იქცეს მსჯელობის საგნად 

და წახალისდეს სკოლის მხრიდან 

 მოსწავლეთა თვითმართველობები უნდა იყოს უფრო ქმედითი, სკოლამ ბიძგი უნდა 

მისცეს თვითმართველობების ფუნქციონირებას 

 სასწავლო პროექტები და საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში მოსწავლეების 

ჩართულობას უნდა  ჰქონდეს სისტემატური ხასიათი 

 სკოლამ უნდა შექმნას წამახალისებელი გარემო მოსწავლეებისთვის, რომ მათ 

გამოიჩინონ  ინიციატივები 

 სკოლამ მოსწავლეებს უნდა მისცეს მეტი სივრცე და დრო გაერთიანდნენ საერთო 

ინტერესების ფარგლებში და ჰქონდეთ დამოუკიდებლად მსჯელობის, 

გადაწყვეტილებების მიღების და მოქმედების შესაძლებლობა. 
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ეროვნება______________________ 

რელიგია__________________________ 
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მშობლიური ენა________________________ 

 

1. სამოქალაქო აქტიურობა: 

ა) საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა 

 მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა საზოგადოებისათვის სასარგებლო 

საქმიანობაში? (სკოლის, ეზოს, კლასის ან სხვა ტერიტორიის დასუფთავება, დახმარება 

მოხუცთა თავშესაფარში, ბავშვთა სახლში, მოხალისეობრივი საქმიანობა და სხვ.) 

 როდის ან რა მიზნით მიიღეთ მონაწილეობა? რით იყო ეს გამოცდილება 

მნიშვნელოვანი?  

 თქვენი თანატოლები თუ არიან ჩართული საზოგადოებრივად სასარგებლო 

საქმიანობაში? შეგიძლიათ დაასახელოთ მათი ჩართულობის მაგალითი? 

 თქვენი აზრით, რა უწყობს/უშლის ხელს მოსწავლეთა მონაწილეობას 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში? 

 რამდენადაა წახალისებულია საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა 

თქვენი სკოლის/ოჯახის მიერ? 

 

ბ) სკოლის/კლასის მართვაში მონაწილეობა  

 თქვენი აზრით, რა მიზანი აქვს მოსწავლეთა თვითმმართველობას? 

 მონაწილეობდით თუ არა მოსწავლეთა თვითმართველობის არჩევნებში? თუ კი 

დაასახელეთ თქვენი როლი, თუ არა დაასახელეთ მიზეზი? 

 როგორ ფიქრობთ,  სკოლის მართვის საკითხებში გადაწყვეტილებების 

მიღებისას მნიშვნელოვანია თუ არა თქვენი ხმა/მოსაზრება? რატომ? 

  სკოლის ხელმძღვანელობა რამდენად ითვალისწინებს მოსწავლეების 

მოსაზრებას კლასთან/სკოლასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას?  

 თქვენი აზრით მოსწავლეებს შეუძლიათ სკოლის/კლასის კულტურის 

(ურთიერთობები ყველა დონეზე, დისციპლინა, ურთიერთზრუნვა, ჰიგიენა, სკოლაზე 

ზრუნვა და სხვ.) გაუმჯობესება?  

 თქვენი აზრით სკოლის/კლასის მართვაში მონაწილეობისთვის  

მნიშვნელოვანია განსხვავებული აზრის პატივისცემა და გათვალისწინება? 

 ოჯახი რამდენად ახალისებს თქვენი და თქვენი თანატოლების მონაწილეობას 

სკოლის/კლასის მართვაში? 

 თქვენი და თქვენი თანატოლების ოჯახის წევრები მონაწილეობენ  

სკოლის/კლასის ცხოვრებაში?  

 

გ) სასკოლო/საკლასო ინიციატივებში მონაწილეობა 

 თქვენი ინიციატივით რაიმე საქმიანობა თუ განხორციელებულა 

კლასში/სკოლაში?  

 შეგიძლიათ დაასახელოთ თქვენი ან თქვენი თანატოლების ინიციატივა და მისი 

შედეგი? 
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 მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა მოსწავლის ქცევის წესების შესამუშავებელ 

ინიციატივაში? 

  აპირებთ თუ არა რაიმე ინიციატივის გამოჩენას მომავალშიც? 

 როგორ აფასებენ თანატოლები, სკოლა, ოჯახის წევრები თქვენს ინიციატივებს? 

 თქვენი აზრით,  მნიშვნელოვანია თუ არა მოსწავლეთა ინიციატივა 

საკლასო/სასკოლო ცხოვრებაში? რატომ? 

 გაიხსენე რომელიმე სასკოლო/საკლასო ინიციატივა. რამდენად გეხებოდათ ის 

თქვენ? რა მონაწილეობა მიიღე ამ ინიციატივის განხილვასა და განხორციელებაში? 

 წახალისებულია თუ არა სკოლის/ოჯახის მიერ თქვენი ან თქვენი თანატოლების 

ინიციატივები? 

 იჩენენ თუ არა ოჯახის წევრები ინიციატივას სასკოლო/საკლასო აქტივობებში? 

 

2. სამოქალაქო ინტეგრაცია: 

თქვენგან განსხვავებული კულტურის ადამიანების შესახებ ინფორმაციას და მათთან 

ურთიერთობის გამოცდილებას საიდან და როგორ იღებთ? რომელი წყაროა თქვენთვის უფრო 

მნიშვნელოვანი (სკოლა, ოჯახი, სამეზობლო, სამეგობრო, მედია და ა.შ.)? 

ა) პროექტებში მონაწილეობა 

 მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა გუნდურ/ჯგუფურ სასწავლო-კვლევით 

პროექტში? აღწერეთ თქვენი როლი.  

 რა სახის პროექტები ხორციელდება თქვენს სკოლაში? კლასში? 

 ასეთ პროექტებში მონაწილეობამ გაგიადვილათ თუ არა ადამიანებთან 

ურთიერთობა? გაგიჩინათ თუ არა ახალი მეგობრები? დაგეხმარათ თუ არა ადამიანების 

უკეთ გაცნობაში? 

 

ბ) სასწავლო პროცესში ჩართულობა 

 მონაწილეობთ თუ არა საგაკვეთილო პროცესში? დაასახელეთ 

აქტიურობის/პასიურობის თქვენთვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე მიზეზი. 

 ხელს უწყობს თუ არა საგაკვეთილო პროცესი თანატოლთა ჯანსაღ 

ურთიერთობებს?  

 თქვენი სასწავლო მიღწევები სკოლაში წახალისებული/აღიარებულია თუ არა? 

რა ფორმით? 

 

გ) არასასკოლო საქმიანობაში მონაწილეობა 

 დადიხართ თუ არა რომელიმე კლასგარეშე წრეზე (სპორტი, ხელოვნება, 

ხელსაქმე/ხელოსნობა და სხვ.)? 

 ხართ თუ არა რომელიმე საზოგადოებრივი გაერთიანების/კლუბის/ჯგუფის 

წევრი? რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი? 
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 თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია თუ არა საზოგადოებრივ 

გაერთიანებებში/კლუბებში/ჯგუფებში თქვენი თანატოლების მონაწილეობა? 

რისთვის? 

 წახალისებულია თუ არა სკოლის/ოჯახის მიერ თქვენი მონაწილეობა 

არასასკოლო საქმიანობაში?   

 

 

 

დანართი N 2. ინტერვიუს კითხვარი მასწავლებლისთვის 

 

სქესი ________________________ 

სკოლა _______________________ 

კლასი _______________________ 

საგანი________________________ 

ეროვნება______________________ 

რელიგია__________________________ 

მშობლიური ენა________________________ 

 

1. სამოქალაქო აქტიურობა: 

ა) საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა 

 მიუღიათ თუ არა თქვენს მოსწავლეებს მონაწილეობა საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო საქმიანობაში? (სკოლის, ეზოს, კლასის ან სხვა ტერიტორიის 

დასუფთავება, დახმარება მოხუცთა თავშესაფარში, ბავშვთა სახლში, მოხალისეობრივი 

საქმიანობა და სხვ.) 

 იმ შემთხვევაში თუ მიუღიათ, რით იყო ეს გამოცდილება მათთვის 

მნიშვნელოვანი?  

 თქვენი აზრით, რა უწყობს/უშლის ხელს მოსწავლეთა მონაწილეობას 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში? 

 თქვენი აზრით, წახალისებულია თუ არა მოსწავლეთა საზოგადოებრივად 

სასარგებლო საქმიანობას თქვენს სკოლაში? 

 

ბ) სკოლის/კლასის მართვაში მონაწილეობა  

 თქვენი აზრით, რა მიზანი აქვს მოსწავლეთა თვითმმართველობას? 

 თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია თუ არა მოსწავლეთა ხმა/მოსაზრება იმ 

გადაწყვეტილების მიღებისას, რომელიც კლასის/ სკოლის მართვას ეხება? რატომ? 

 მონაწილეობენ თუ არა თქვენი მოსწავლეები სკოლის/კლასის მართვაში? 

 ითვალისწინებს თუ არა სკოლის ხელმძღვანელობა მოსწავლეების მოსაზრებას 

კლასთან/სკოლასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას?  
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 რამდენად ეთანხმები აზრს, რომ მოსწავლეებს შეუძლიათ სკოლის/კლასის 

კულტურის (ურთიერთობები ყველა დონეზე, დისციპლინა, ურთიერთზრუნვა, 

ჰიგიენა, სკოლაზე ზრუნვა და სხვ.) გაუმჯობესება?  

 თვლით თუ არა, რომ სკოლის/კლასის მართვაში მონაწილეობისთვის  

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მიერ განსხვავებული აზრის პატივისცემა და 

გათვალისწინება? 

 წახალისებულია თუ არა სკოლაში მოსწავლეთა მონაწილეობა სკოლის/კლასის 

მართვაში? 

 რამდენად მონაწილეობენ თქვენი მოსწავლეების ოჯახის წევრები 

სკოლის/კლასის ცხოვრებაში?  

 მონაწილეობთ თუ არა სკოლის მართვაში? 

 

გ) სასკოლო/საკლასო ინიციატივებში მონაწილეობა 

 თქვენი მოსწავლეების ინიციატივით რაიმე საქმიანობა თუ განხორციელებულა 

კლასში/სკოლაში?  

 რა შედეგი მოჰყვა თქვენი მოსწავლის/მოსწავლეების რომელიმე ინიციატივას?  

 აპირებენ თუ არა რაიმე ინიციატივის გამოჩენას მომავალშიც? 

 წახალისებულია თუ არა სკოლაში მოსწავლეთა ინიციატივები? დადებითი 

პასუხის შემთხვევაში - რაში ვლინდება სკოლის მხარდაჭერა? უარყოფითი პასუხის 

შემთხვევაში - განმარტეთ მიზეზი. 

 თქვენი აზრით,  მნიშვნელოვანია თუ არა მოსწავლეთა ინიციატივა 

საკლასო/სასკოლო ცხოვრებაში? რატომ? 

 გაიხსენეთ რომელიმე სასკოლო/საკლასო ინიციატივა. რა სახით/ფორმით 

მიიღეს მოსწავლეებმა მონაწილეობა ამ ინიციატივის განხილვასა და 

განხორციელებაში? 

 იჩენენ თუ არა მოსწავლეთა ოჯახის წევრები ინიციატივას სასკოლო/საკლასო 

აქტივობებში? 

 

2. სამოქალაქო ინტეგრაცია: 

განსხვავებული კულტურის ადამიანების შესახებ ინფორმაციას და მათთან 

ურთიერთობის გამოცდილებას საიდან და როგორ ღებულობენ თქვენი მოსწავლეები? თქვენი 

აზრით, რომელი წყაროა მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი (სკოლა, ოჯახი, სამეზობლო, 

სამეგობრო, მედია და ა.შ.)? 

 

ა) პროექტებში მონაწილეობა 

 ღებულობენ თუ არა მონაწილეობას მოსწავლეები გუნდურ/ჯგუფურ 

სასწავლო-კვლევით პროექტში? აღწერეთ თქვენი და მოსწავლეთა როლი.  

 რა სახის პროექტები ხორციელდება თქვენს სკოლაში? კლასში? 
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 რა გავლენას ახდენს ასეთ პროექტებში მონაწილეობა მოსწავლეთა 

კულტურაზე? მათ ღირებულებათა სისტემაზე? 

 ასეთ პროექტებში მონაწილეობა უადვილებთ თუ არა მათ ადამიანებთან 

ურთიერთობას? იჩენენ თუ არა ახალ მეგობრებს? ეხმარებათ თუ არა ადამიანების უკეთ 

გაცნობაში? 

 

ბ) სასწავლო პროცესში ჩართულობა 

 ჩართულნი არიან თუ არა მოსწავლეები საგაკვეთილო პროცესში? დაასახელეთ 

მათი აქტიურობის/პასიურობის თქვენთვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე მიზეზი. 

 ხელს უწყობს თუ არა საგაკვეთილო პროცესი მოსწავლეთა ჯანსაღ 

ურთიერთობებს?  

 წახალისებულია თუ არა სკოლაში მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები? რა 

ფორმით? 

 

გ) არასასკოლო საქმიანობაში მონაწილეობა 

 დადიან თუ არა თქვენი მოსწავლეები კლასგარეშე წრეებზე (სპორტი, 

ხელოვნება, ხელსაქმე/ხელოსნობა და სხვ.)? 

 არიან თუ არა გაწევრიანებული რომელიმე საზოგადოებრივ 

გაერთიანებაში/კლუბში/ჯგუფში? თქვენი აზრით, რა განაპირობებს მათ არჩევანს? 

 თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია თუ არა საზოგადოებრივ 

გაერთიანებებში/კლუბებში/ჯგუფებში მოსწავლეთა მონაწილეობა? რისთვის? 

 წახალისებულია თუ არა სკოლის მიერ თქვენი და თქვენი მოსწავლეების 

მონაწილეობა არასასკოლო საქმიანობაში?   

 

დანართი N3. ჩაღრმავებული ინტერვიუ მოსწავლეებთან (ანალიზი) 

დემოგრაფიული მონაცემები: 

ინტერვიუში მონაწილეობდა თბილისის კერძო სკოლის: თანამედროვე განათლების 

აკადემიის, VII კლასის ხუთი მოსწავლე,  აქედან სამი მდედრობითი სქესის და ორი 

მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, ყველა რესპოდენტი ეროვნებით ქართველია, მათი 

მშობლიური ენაა ქართული, რელიგია კი ქრისტიანობა. 

1. სამოქალაქო აქტიურობა 

ა) საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა: 

გამოკითხული მოსწავლეებიდან ყველა მათგანს მიუღია მონაწილეობა 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში, კერძოდ ისინი იხსენებენ სკოლის მიერ 

ორგანიზებულ საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვას, სადაც მოსწავლეებმა საკუთარი 

ნამუშევრები მოწვეულ სტუმრებს მიყიდეს და შემოსული თანხით ერთ-ერთ სოციალურად 

დაუცველ ოჯახს დაეხმარნენ. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას არ ასახელებს მხოლოდ ერთი 

მოსწავლე, რომელიც სკოლაში ახალი გადმოსულია და ის საზოგადოებრივად სასარგებლო 

საქმიანობაში მონაწილეობის სხვა აქტივობას იხსენებს, როდესაც თბილისის მერთან ერთად 
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ქალაქის გამწვანებაში მიიღო მონაწილეობა. გარდა ამისა, ერთი მოსწავლე ასახელებს, ოჯახის 

მხარდაჭერით განხორციელებულ საქმიანობას, როდესაც უპატრონო ბავშვთა სახლს 

ტანსაცმლით, საკვებით და სხვა საჭირო ნივთებით დაეხმარა. მოსწავლეების უმეტესობა 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობად მიიჩნევს მის მონაწილეობას გარემოსდაცვით 

ღონისძიებებში კერძოდ: სკოლის ეზოს, ქუჩის დასუფთავება, ქალაქის გამწვანებაში 

მონაწილეობა და ა.შ 

მოსწავლეები ამგვარ ღონისძიებაში მონაწილეობას სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას 

უკეთებენ და ამბობენ, რომ ამგვარ ღონისძიებებში მონაწილეობით ისწავლეს ადამიანების 

დახმარება, ასევე მიეცათ ადამიანების დახმარების მოტივაცია და ხალისი, საკუთარი 

სურვილის განხორციელების შესაძლებლობა. მოსწავლე იხსენებს: ,,მივხვდი თუ რამდენად 

საჭირო და მნიშვნელოვანია სხვების დახმარება“. ,, სურვილი გამიჩნდა, სხვებსაც 

დავხმარებოდი“. ერთი მოსწავლე ამბობს, რომ ისწავლა გარემოზე ზრუნვა და მიხვდა 

რამდენად მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური საკითხი ჯანმრთელობისთვის. 

სამი მოსწავლე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში მათი 

თანატოლებიც ჩართულები არიან რადგან ზემოთ აღნიშნული საქმიანობები მათთან ერთად 

განახორციელეს. ორი მოსწავლე კი ვერ იხსენებს, ან არ იცის რამდენად ჩართულები არიან სხვა 

მოსწავლეები ამგვარ საქმიანობაში. 

 ორი რესპოდენტის აზრით ამგვარ საქმიანობაში მონაწილეობას ხელს უწყობს ოჯახის 

და სკოლის მხარდაჭერა, მათი მხრიდან მიცემული სტიმული და ორგანიზება, სხვები კი 

ასახელებენ მოსწავლეების სურვილს და მოტივაციას ჩაერთონ ამგვარ ღონისძიებებში. 

მათთვის მნიშვნელოვანია მეგობრული გარემო აქტივობის განსახორციელებლად და 

გუნდურობის პრინციპი. მოსწავლეების ნაწილი ხელის შემშლელ ფაქტორად მათ 

მცირეწლოვანებას მიიჩნევს, რომლის გამოც არ ააქვთ ფინანსები და ვერ მონაწილეობენ მსგავს 

აქტივობებში. ნაწილი კი ხელის შემშლელ ფაქტორად მოსწავლეების მხრიდან ინტერესის 

არქონას ასახელებს. ერთ-ერთი რესპოდენტი სკოლის გარემოს, როგორც ხელისშემწყობ, ასევე 

ხელისშემშლელ ფაქტორად ასახელებს და ამბობს რომ: ,,მოსწავლეთა მონაწილეობას 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში ხელს  უწყობს  სასკოლო გარემო, დირექცია, 

რომელიც ფიქრობს და აქვს სურვილი განხორციელდეს მსგავსი საქმიანობა. თუ სკოლას არ 

ააქვს კარგი გარემო და თვითონვე მოსავლელია, მაშინ ნაკლებად ფიქრობენ 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაზე“. 

რაც შეეხება შეკითხვას თუ რამდენადაა წახალისებული საზოგადოებრივად  

სასარგებლო საქმიანობა სკოლის/ოჯახის მიერ მოსწავლეებს უჭირთ პასუხის გაცემა და 

შემოიფარგლებიან ზოგადი კომენტარით. მაგალითად ამბობენ, რომ წახალისებულია.  ერთი 

მოსწავლე ამბობს, რომ ,,ოჯახი ქუჩაში ნაგვის დაყრის შემთხვევაში ეუბნება, რომ არ შეიძლება 

რადგან, გარემო ბინძურდება და  ეს ცუდია“. 

ბ) სკოლის/კლასის მართვაში მონაწილეობა: 

უმრავლესობის აზრით მოსწავლეთა თვითმართველობები ეხმარება მათ  

დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები და განახორციელონ ის ცვლილებები 

რომლებიც სურთ. ისინი ამბობენ: ,, დირექცია ვერ ხვდება რა უნდათ ბავშვებს და როცა 



88 
 

ბავშვები იქნებიან თვითმართველობაში თავად მოიფიქრებენ რა უნდათ და რა 

განახორციელონ“, ,, სკოლის თვითმმართველობის მიზანია ბავშვს ასწავლოს თავისი 

ცხოვრების თვითონ აწყობა, რათა არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული“,  მხოლოდ ორ მოსწავლეს 

ააქვს განსხვავებული მოსაზრება. ერთს უჭირს თვითმართველობის მიზნის განსაზღვრა და 

მიიჩნევს, რომ მის სასიკეთოდაა, რათა დაეხმაროს და ხელი შეუწყოს, მეორე კი ამბობს, რომ 

თვითმართველობები სკოლას სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაში ეხმარება. 

გამოკითხული მოსწავლეებიდან სკოლის თვითმართველობის არჩევნებში 

მონაწილეობდა მხოლოდ სამი მოსწავლე. აქედან ერთი ეხმარებოდა მეგობარს, რომ 

თვითმართველობაში შესულიყო. მეორემ შეკრა ათ კაციანი ჯგუფი, სადაც ერთად 

ფიქრობდნენ რა უნდა გაეკეთებინათ. მესამე მოსწავლე თვითმართველობის ჯგუფის ერთ-

ერთი წევრია. დანარჩენ მოსწავლეებს არ მიუღიათ მონაწილეობა და ამის მიზეზად 

ასახელებენ: ,, ეს პირველი არჩევნები იყო, ჯერ მინდოდა გამოცდილება მიმეღო სხვების 

მაგალითზე და შემდეგ მიმეღო უკვე გადაწყვეტილება“, ,,წელს არ მიმიღია მონაწილეობა 

არჩევნებში, წინა წელს კი გამარჯვებული ვიყავი“. 

ყველა მოსწავლე თვლის, რომ სკოლის მართვის საკითხებში გადაწყვეტილებების 

მიღებისას მათი აზრი მნიშვნელოვანია, რადგან ,,მოსწავლეები სწავლობენ ამ სკოლაში, 

დირექციამ კი უნდა იცოდეს რა აწუხებთ მათ და მათი აზრი გაითვალისწინოს, რა უნდათ რომ 

გაკეთდეს, რა არ მოსწონთ და ა.შ“ ,,რადგან მოსწავლეთა აზრის გათვალისწინებით სწავლა 

მეტად სასარგებლო ხდება“ რამდენიმე მათგანი ასახელებს მაგალითს, როდესაც სკოლამ მათი 

მოსაზრება გაითვალისწინა და ჩოგბურთის მაგიდა დაუდგა, სერიალ ,,შუა ქალაქის“ 

მსახიობები მოიწვია, სკოლის ზარი დაბლა სართულზეც დააყენა. ერთი მოსწავლე ამბობს, რომ 

შეძლებისდაგვარად ითვალისწინებს მათ მოსაზრებებს და გააჩნია მოსწავლეების 

შეთავაზებას. მაგალითად, თუ ცუდი ამინდია და მოსწავლეებს შატალოზე უნდათ წასვლა მაგ 

შემთხვევაში არ გაითვალისწინებს. 

ყველა მოსწავლე ეთანხმება აზრს, რომ მათ შეუძლიათ სკოლის კულტურის 

გაუმჯობესება ,,რადგან ჩვენ ვქმნით ყველაფერს“, ,,ჩვენ საქციელზე ჩვენ თვითონ უნდა ვაგოთ 

პასუხი“, ,,თუ ყველა კარგად ისწავლის და მაქსიმალურს გააკეთებს, სკოლა გახდება 

საასახელო და კლასი კი საამაყო“. 

ყველა მოსწავლე თვლის, რომ განსხვავებული აზრის პატივისცემა აუცილებელია 

,,ყველას თავისი აზრი აქვს და შეიძლება ისიც მართალი იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ასე 

არ ფიქრობ“, ,, ყველას ააქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი, შეიძლება ჩვენ არ მოგვწონდეს 

მისი აზრი მაგრამ კარგი იყოს, რადგან შესაძლოა ის განსხვავებულად ხედავდეს იგივე 

საკითხს“ იყო განსხვავებული მოსაზრებებიც: ,,მნიშვნელოვანია თუმცა აზრსაც გააჩნია, თუ 

უმრავლესობა გადაწყვეტს რაღაც საკითხს, მაშინ უმრავლესობას უნდა ვენდოთ“. 

მოსწავლეების უმრავლესობა ამბობს, რომ ოჯახი ახალისებს და მხარს უჭერს მათ 

მონაწილეობას სკოლის მართვის საკითხებში, თუმცა ნაკლებად მონაწილეობენ 

სკოლის/კლასის ცხოვრებაში, რადგან მოსწავლეებს უჭირთ მათი მონაწილეობის მაგალითის 

გახსენება და ოჯახთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობა. 

გ) სასკოლო/ საკლასო ინიციატივებში მონაწილეობა 
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 გამოკითხული მოსწავლეები მონაწილეობენ საკლასო და სასკოლო ინიციატივებში, 

ისინი ინიციატივის სხვადასხვა მაგალითს ასახელებენ, ესენია: საქველმოქმედო გამოფენა 

სკოლაში, საკლასო წესების შემუშავება, ნივთების გაყიდვა და შემოსული თანხის განაწილება,  

ტელევარსკვლავების მოწვევა სკოლაში. მხოლოდ ერთი მოსწავლე ვერ ასახელებს მისი 

ინიციატივით რაიმე საქმიანობის განხორციელებას. უნდა აღინიშნოს, რომ მათ მიერ 

გამოჩენილი და განხორციელებული ინიციატივები თანაკლასელებთან ერთად 

განხორციელდა, შედეგად კი სკოლის და მშობლების მხრიდან დადებითი შეფასება და 

მხარდაჭერა მოყვა. 

ყველა მოსწავლეს მიუღია მონაწილეობა საკლასო წესების შესამუშავებელ ინიციატივაში 

და ერთი მოსწავლის გარდა.  მოსწავლეები აპირებენ ინიციატივის გამოჩენასაც მომავალში, 

თუმცა ჯერ არ მოუფიქრებიათ რა სახის იქნება მათი ინიციატივა. 

მოსწავლეები ამბობენ, რომ სკოლა ოჯახი და თანატოლები დადებითად აფასებენ მათ 

ინიციატივებს: ,, თუ კარგ იდეას წამოვაყენებ ყველა მხარში დამიდგება, თუ არადა არ 

გაითვალისწინებენ“. 

სასკოლო ინიციატივები მოსწავლეებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ: ,,მნიშვნელოვანია, 

რადგან ამ გარემოში თავად მოსწავლეები არიან  და უნდა მოგვწონდეს აქ ყოფნა“, ,,რადგან  

სასკოლო ცხოვრებისთვის სასარგებლოა“, ,,კონფლიქტების მოგვარებას უწყობს ხელს“,  ,, 

რადგან თუ კარგი იდეა იქნება და ბევრნი ვიქნებით უფრო მალე განხორციელდება და 

გუნდურობას შეუწყობს ხელს“ და ა.შ.  

სკოლის და ოჯახის მიერ მათი ინიციატივები წახალისებულია მოსწავლეები 

წახალისების სხვადასხვა ფორმას ასახელებენ: სიგელებს, დახმარება პროექტების 

განხორციელებაში  და ა.შ. 

რესპოდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ ოჯახს არ წამოუყენებია რაიმე სახის 

ინიციატივა. ერთმა მოსწავლემ არ იცის რამდენად იჩენენ ოჯახის წევრები ინიციატივას ერთი 

კი ამბობს, რომ ერთხელ მშობელმა განსხვავებული ტიპის მათემატიკის გაკვეთილები 

მოითხოვა, რომელიც სკოლამ დაუკმაყოფილა. 

 2. სამოქალაქო ინტეგრაცია 

 მოსწავლეების უმეტესობას კითხვაზე: თუ საიდან არიან ინფორმირებულნი 

განსხვავებული კულტურის ადამიანების შესახებ განსხვავებული პასუხი აქვთ. სამი მათგანი 

აცხადებს, რომ განსხვავებული იდენტობის ადამიანებთან ურთიერთობა არ აქვთ. მათზე 

ინფორმაციის პრიორიტეტულ წყაროდ მიიჩნევენ ინტერნეტს, ფილმებს, სწავლობენ 

გაკვეთილებიდან და წიგნებიდან. ორი მოსწავლე ასახელებს, რომ მათ აქვთ ურთიერთობა, 

მაგალითად: სკოლაშიც სწავლობენ განსხვავებული კულტურის მქონე მოსწავლეები, ჰყავთ 

ამერიკელი ინგლისურის მასწავლებელი, საზღვარგარეთ მოგზაურობისას უშუალო 

კავშირით. პრიორიტეტულ წყაროდ კი პირადი გამოცდილების ხარჯზე მიღებულ 

ინფორმაციას ასახელებენ.  

ა) პროექტებში მონაწილეობა 

 რესპოდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი სასწავლო პროექტებში. ისინი ასახელებენ 

სხვადასხვა პროექტებს, მათთვის ასეთი სამუშაო სახალისო და საინტერესოა. ერთი ასახელებს 
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ისტორიის გაკვეთილზე გაკეთებულ პროექტს, მეორე ქიმიის გაკვეთილზე, ასევე მათ შექმნეს 

„სლაიდ შოუ“ ქართულის გაკვეთილისთვის.  რამდენიმე მოსწავლემ აღნიშნა, რომ მისმა 

კლასმა დადგა სპექტაკლი „ჰელადოსი“, სადაც მშობლები და მასწავლებლები ჰყავდათ 

მოწვეული, მნიშვნელოვანი იყო მათთვის ფრანგული ენის პროფესორის მოწვევა სკოლაში.  

  რესპოდენტები დადებითად აფასებენ  პროექტებს, მათ თქვეს, რომ შეიძინეს ახალი 

მეგობრები.  ადამიანებთან გაუადვილა ურთიერთობა,  თავიდან აღმოაჩინეს მეგობრების 

უნარები და პიროვნული თვისებები.  

ბ) სასწავლო პროცესში ჩართულობა 

სასწავლო პროცესში მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულნი,  ამის მიზეზად ისინი 

სხვადასხვა არგუმენტს აცხადებენ. პირველი აცხადებს, რომ აქტიურია რადგან 

მასწავლებლები კარგად ხსნიან ან აინტერესებს საგანი. მეორე: აქტიურია რადგან სხვებიც 

სწავლობენ. მესამე: კლასში არ ჩარჩეს, ჰქონდეს მაღალი ნიშნები. მეოთხე: სწავლა საჭიროა. 

მეხუთე: ასახელებს ინტერესს, მაღალ ნიშანს და ცოდნის გამოხატვის სურვილს.  რაც შეეხება 

პასიურობის მიზეზებს, გაუჭირდათ პასუხის გაცემა. მხოლოდ ერთმა დაასახელა პასიურობის 

მიზეზად  სიმორცხვე და უცოდინრობა.  

      გამოკითხული რესპოდენტების უმრავლესობა თვლის, რომ საგაკვეთილო პროცესი 

ხელს უწყობს მოსწავლეთა ჯანსაღ ურთიერთობებს. ორმა მათგანმა ამის მიზეზად დაასახელა 

კოლექტიური დავალებები, ჯგუფური დავალების შესრულება ხელს უწყობს მათ 

ურთიერთობებს.  

 ყველა მოსწავლე თანხმდება, რომ მათი სასწავლო მიღწევები აღიარებულია სკოლაში.  

ეს აღიარა გამოხატულია კომენტარის სახით, სიტყვიერი წახალისებით და ნიშნებით. ერთმა 

მათგანმა გაიხსენა შემთხვევა როდესაც მათ სიგელები გადასცეს სპექტაკლის დადგმის გამო.  

გ) არასასკოლო საქმიანობაში მონაწილეობა 

მოსწავლეთა უმრავლესობა დაკავებულია არასასკოლო საქმიანობით,  ორი მოსწავლე 

დადის ორ სახეობაზე: ცურვაზე და მუსიკაზე. ორი მხოლოდ სპორტითაა დაკავებული. ერთი 

მოსწავლე კი არცერთ წრეზე არ დადის.  

  რაც შეეხება კლუბებს, ჯგუფებს, რესპოდენტთა ნაწილი დაკავებულია. სამი მათგანი 

აქტიურადაა ჩართული შემდეგ კლუბებში: ბიბლიოთეკის მკითხველთა კლუბი, რა? სად? 

როდის? კლუბი და „ომბუცმენის“ კლუბი. ორი მოსწავლე არაა დაკავებული ასეთი 

საქმიანობით.    აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ყველა რესპოდენტი  საჭიროდ მიიჩნევს კლუბის, 

საზოგადოებრივი გაერთიანების წევრობას. ამავდროულად,  საჭიროდ თვლიან  

თანატოლების მონაწილეობას, რადგან ზოგიერთ კლუბში სახალისო აქტივობები ტარდება, 

ზოგან ცოდნის გაღრმავებას უწყობენ ხელს და ა.შ.  

  არასასკოლო საქმიანობა წახალისებულია და მხარდაჭერილია ოჯახის მიერ.   

სკოლისგან კი ნაკლებად გრძნობენ მხარდაჭერას.  
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დანართი N 4 - ფოკუს ჯგუფი მოსწავლეებთან (ანალიზი) 

ფოკუს ჯგუფში მონაწილეობდა სკოლა თანამედროვე განათლების აკადემიის მე-7 

კლასის 7 მოსწავლე, სამი გოგო და ოთხი ბიჭი. ყველა მათგანი ეროვნებით ქართველია, 

მშობლიური ენა ქართული და რელიგია ქრისტიანობა. 

ა) საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა 

- ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ყველა მოსწავლეს მიუღია მონაწილეობა 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში. ბავშვთა სახლში ყოველწლიურად 

დედასთან ერთად მიაქვს სათამაშოები და ტანსაცმელი, საახალწლოდ ნათესავებთან 

ერთად ბავშვთა სახლს ესტუმრნენ და რაღაცეები წაუღეს, სკოლის დასუფთავებაში 

მიუღიათ მონაწილეობა და თვლიან, რომ სკოლის დასუფთავებაში ყოველდღიურად 

მონაწილეობენ, გასართობი მიზნით შეჯიბრი მოაწყვეს დასუფთავებაში და მათი ქუჩა 

დაასუფთავეს.  

- თვლიან, რომ ეს გამოცდილება მნიშვნელოვანი იყო რადგან იმ გარემოზე 

იზრუნეს რომელშიც ცხოვრობენ. ასევე თვლიან, რომ სკოლა იგივე სახლია და 

ანალოგიურ სისუფთავეს მოითხოვს. ობოლი ბავშვების ნახვით მიხვდნენ, რომ ყველა 

ადამიანი თანასწორი არ არის, მათ ადგილას წარმოიდგინეს თავი, შეეცოდათ  და 

სურვილი გაუჩნდათ ისევ დახმარებოდნენ. 

- ამბობენ, რომ მათი თანატოლებიც ჩართულნი არიან საზოგადოებრივად 

სასარგებლო საქმიანობაში და მათთან ერთად მონაწილეობენ. ხედავენ როგორ 

ეხმარებიან სხვებიც უპატრონო ბავშვთა სახლს. 

- მოსწავლეების აზრით საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობას ხელს 

უშლის სიზარმაცე, ბავშვების სხვა საქმით დაინტერესება რომელიც უფრო 

პრიორიტეტულად მიაჩნიათ, ასევე ურჩევნიათ კომპიუტერული თამაშებით გაერთონ 

და სურვილი არ ააქვთ მსგავს საქმიანობაში მონაწილეობის.  სკოლაში ახალმა 

გადმოსულმა მოსწავლეებმა არ იციან სკოლის წესები აბინძურებენ გარემოს, ხოლო 

თავად უჩნდებათ პროტესტის გრძნობა რადგან ,,ის თუ ცუდად იქცევა  მე რატო უნდა 

მოვიქცე კარგად!?“საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში ჩართულობას ხელს 

უწყობს თავისი ქვეყნის სიყვარული და მოხერხებულ გარემოში ყოფნის სურვილი, 

მოტივაცია, ხელს შეუწყობდა მოთხოვნა არ დაებინძურებინათ მოსწავლეებს გარემო, 

მასწავლებლების მიერ განხორციელებული სასწავლო აქტივობები. ასევე ფიქრი 

პრობლემურ საკითხებზე და არა მარტო საკუთარ თავზე. გაცნობიერება იმისა, რომ  ამ 

ქვეყანაზე და სხვებიც არიან. 

- საზოგადოებრივად  სასარგებლო საქმიანობაში მონაწილეობა ოჯახის და 

სკოლის მიერ წახალისებულია, დასახელებული აქტივობებიდან უმეტესობა ოჯახის 

წევრებთან ერთად განახორციელეს. ზოგჯერ სახლში შეჯიბრის სახით ატარებენ 

წამახალისებელ აქტივობებს  და მოგებული ჯილდოვდება შოკოლადით ან სხვა რაიმე 

წამახალისებელი ნივთით. 

ბ) სკოლის/კლასის მართვაში მონაწილეობა 
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- მოსწავლეები თვლიან, რომ თვითმართველობის მიზანია უფრო სახალისო 

გახდეს სკოლაში სწავლა, არ ქონდეთ ბავშვებს განცდა, რომ სხვას ემორჩილებიან, 

მოსწავლეების იდეებს განხორციელების საშუალება მიეცეს, რამაც შესაძლოა სკოლის 

განვითარებაც განაპირობოს. თვითმმართველს შეეძლება წამოაყენოს იდეა, ნიშნებით 

შეფასების ამოღების შესახებ, რადგან მოსწავლეები ხშირად ნიშნის გულისთვის 

ზედმეტად ღელავენ, თუ ბავშვების უმეტესობას მოეწონება ეს აზრი დირექციამ 

შესაძლოა დააკმაყოფილოს. თვითმართველობის მიზანია გათვალისწინებული იყოს 

მოსწავლეთა შეხედულებები და მხოლოდ უფროსები არ წყვეტდნენ საკითხს. 

- თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას იღებდა სამი ბავშვი, აქედან 

ორი ამომრჩევლის როლში იყო და უნდოდა აერჩია მისთვის საუკეთესო. ერთი 

თვითმართველობის წევრი გახდა. მოსწავლე, რომელიც თვითმართველობაში 

მონაწილეობდა ამბობს, რომ არ უნდოდა მონაწილეობა, რადგან კარგი მოლოდინები 

არ ჰქონდა და თვლის, რომ თვითმართველობას განსაკუთრებული პრივილეგიები არ 

ააქვს და ინდივიდუალურადაც შეუძლია იმის გაკეთება რასაც თვითმართველობაში 

შესვლის შემთხვევაში გააკეთებდა.  

- თვლიან, რომ სკოლის მართვის საკითხებში მნიშვნელოვანია მათი ხმა და 

მოსაზრება. ზრდასრულის და მოსწავლის აზრი ერთნაირად უნდა იყოს 

გათვალისწინებული, რათა სწავლა სახალისო და მოსწავლისთვის საინტერესო იყოს, 

მოსწავლეებს მოსწონდეთ სკოლის გარემო და ის მათი ინტერესების შესაბამისად იყოს 

მოწყობილი. 

- სკოლა გადაწყვეტილების მიღებისას ზომიერად ითვალისწინებს მოსწავლეთა 

მოსაზრებებს,  მათი აზრის გათვალისწინებით სკოლამ დადგა პინგ-პონგის მაგიდა, 

ბუფეტში შემოიღო სენდვიჩი. ამჟამად პრობლემა აქვთ რვა გაკვეთილთან და მძიმე 

ჩანთებთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ არ განხილულა სკოლის მიერ. 

- თლიან რომ მოსწავლეებს შეუძლიათ სკოლის კულტურის გაუმჯობესება, 

რადგან ბავშვზეა დამოკიდებული როგორ დაიცავს ჰიგიენას და ა.შ. 

- თვლიან, რომ განსხვავებული აზრის პატივისცემა მნიშვნელოვანია, რადგან 

შესაძლოა ის აზრი იყოს ყველაზე კარგი. ზოგჯერ, როცა კლასში მხოლოდ გამორჩეული 

ბავშვის აზრს ითვალისწინებენ, იკარგება კარგი იდეები. განსხვავებული აზრის 

გათვალისწინება იდეების განახლებას უწყობს ხელს, მაგრამ ბევრმა განსხვავებულმა 

აზრმა შესაძლოა არეულობა და ჩოჩქოლი გამოიწვიოს კლასში. 

- ოჯახის მიერ წახალისებულია მოსწავლეების მონაწილეობა სკოლის მართვაში. 

- მათი თანატოლების ოჯახის წევრები მონაწილეობენ სკოლის ცხოვრებაში, მათ 

ბუფეტში შეაცვლევინეს ის კერძები, რომელიც ბავშვებს არ მოეწონათ. ერთ-ერთი 

ბავშვის ბაბუა ეხმარებოდა კლასის გუნდს შეჯიბრისთვის მზადებაში სპორტის 

მასწავლებელთან ერთად. 

- მოსწავლეების ინიციატივით შეიტანეს სენდვიჩი სკოლის ბუფეტის მენიუში, 

დადგეს პინგ-პონგის მაგიდა, ცხრილები გამოაკრეს საკლასო ოთახში, კარადები 

დადგეს კლასებში. 
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- რესპოდენტებს მიუღიათ მონაწილეობა მოსწავლის ქცევის წესების 

შესამუშავებელ ღონისძიებაში. 

- აპირებენ მომავალშიც გამოიჩინონ რაიმე ინიციატივა, უნდათ რომ მომავალში 

რვა გაკვეთილი აღარ იყოს. 

- სკოლა და ოჯახი დადებითად აფასებენ მოსწავლეების ინიციატივებს. თუ 

სკოლა არ ითვალისწინებს მოსწავლეთა მოსაზრებას, მაშინ ოჯახის წევრებიც 

ერთვებიან საკითხის გამორკვევაში, ეხმარებიან ინიციატივა განხორციელებასა და 

განვრცობაში. მაგალითად ერთი მოსწავლე  გერმანულიდან ფრანგულზე გადავიდა, 

რასაც მშობლებიც დაეთანხმნენ და სკოლაც. 

- მათი აზრით მოსწავლეთა ინიციატივები სკოლის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია, 

რადგან ისინი დროის უმეტესობას სკოლაში ატარებენ, შესაბამისად ის მოსწავლეების 

ინტერესების მიხედვით უნდა იყოს მოწყობილი.  უფროსებმა ბავშვის თვალით უნდა 

დაინახონ საკითხები, თუ მოსწავლეთა ინიციატივა გათვალისწინებული არ არის 

მოსწავლეებს შეიძლება შესძულდეთ სკოლა, ან არ დაემორჩილონ წესებს. 

- ოჯახის წევრების მიერ ბავშვების ინიციატივები წახალისებულია. ოჯახის 

წევრები ბავშვების ინიციატივიდან გამომდინარე იღებენ მონაწილეობას. 

კონკრეტულად ოჯახის წევრის მიერ წამოყენებულ ინიციატივას ვერ ასახელებენ. 

2. სამოქალაქო ინტეგრაცია 

- მოსწავლეებს აქვთ განსხვავებული კულტურის ადამიანებთან ურთიერთობა.  

სკოლაში ყავთ 3 განსხვავებული კულტურის ადამიანი. ერთ-ერთს მეზობელი ჰყავდა 

განსხვავებული ეთნიკური იდენტობის მქონე. ინფორმაციას მათ შესახებ ძირითადად 

სკოლაში იღებენ ისტორიის გაკვეთილზე. ინფორმაციის წყაროა მშობლები, 

ინტერნეტი ან ფილმები. 

- მიუღიათ მონაწილეობა გუნდურ/ჯგუფურ პროექტებში, გაუკეთებიათ 

პრეზენტაციები. მათი როლი იყო: ინფორმაციის მომძიებელი, პრეზენტატორი და ა.შ 

- პროექტები არა მხოლოდ საკლასო არამედ სკოლის გარეთაც ხორციელდება. 

მაგალითად, იყვნენ ექსპერიმენტორიუმში, აპირებენ სპექტაკლის დადგმას თეატრში, 

იყვნენ მუზეუმში, აპირებენ მეტეოროლოგიურ სადგურში წასვლას. 

- პროექტებში მონაწილეობამ გაუადვილათ ადამიანებთან ურთიერთობა, 

ნაწილობრივ გაუჩინათ ახალი მეგობრები იმიტომ, რომ პრეზენტაციებს უფროსებისთვის 

აკეთებდნენ და არა მათი თანატოლებისთვის. უკეთესად გაიცნეს მათი თანატოლები, 

რადგან სკოლის გარეთაც ქონდათ მათთან ურთიერთობის შესაძლებლობა. ერთ 

მოსწავლეს პრეზენტაცია არ მიაჩნია გაცნობის კარგ შესაძლებლობად. 

- მონაწილეობენ საგაკვეთილო პროცესში რადგან: აინტერესებთ,  ნიშნის გამო, 

აზრის დაფიქსირების გამო. პასიურობს მაშინ, როდესაც დაღლილია, მასწავლებელს არ 

მიყავს საინტერესოდ პროცესი, ან ბევრჯერ გაიარა იგივე თემა და მობეზრდა. 

- ორი მოსწავლე ამბობს, რომ საგაკვეთილო პროცესი არ უწყობს ხელს 

თანატოლთა ჯანსაღ ურთიერთობებს, რადგან გაკვეთილი რაღაცის გაგებაზეა 

ორიენტირებული და არა მოსწავლეების დამეგობრებაზე, მაგრამ სხვების აზრით 
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გაკვეთილზე აზრების გაზიარების და არგუმენტირებული მსჯელობის შესაძლებლობა 

აქვთ. (ბოლოს ყველა თანხმდება რომ უწყობს) 

- მათი აზრით მოსწავლეთა მიღწევები აღიარებული და წახალისებულია, 

მაგალითად: ,,რა? სად? როდის?“ კლუბის შეჯიბრში მიიღეს მონაწილეობა და დიპლომები 

მისცეს, ასევე ჯილდო (ბუ) მისცეს გამარჯვებულებს, სიგელები დაურიგეს შოკოლადის 

დღესთან დაკავშირებული პრეზენტაციისთვის, სიგელები მისცეს ,,სფელინგის“ კარგად 

გაკეთებისთვის. 

- მოსწავლეები დადიან კალათბურთზე, მათემატიკაზე, საღამოს სკოლაში, რა? 

სად? როდის? კლუბში და ა.შ 

- მოსწავლეებს კლასგარეშე წრეებზე სიარულის არჩევანს განაპირობებს 

ინტერესი და სამომავლო გეგმები. 

- თვლიან, რომ თანატოლთა მონაწილეობა საზოგადოებრივ გაერთიანებებში 

მნიშვნელოვანია. როდესაც თანატოლთან აკეთებენ რამეს კომპლექსი არ აქვთ, არ ეშინიათ 

რაღაცის ცუდად გაკეთებისას, გახსნილები არიან, ცდილობენ სწორად გააკეთონ, 

მეგობრულები არიან. უფროსებთან კი შეცდომების დაშვების ეშინიათ და დაძაბულები 

არიან. 

- ზოგის შემთხვევაში ოჯახის მიერ უფროა წახალისებული მათი არასაკოლო 

საქმიანობა ზოგის შემთხვევაში კი სკოლის მიერ, ოჯახი იმის მიხედვით ახალისებს მათ 

საქმიანობას რამდენადაც საჭიროდ მიიჩნევს ამას მოსწავლისთვის. 

 

დანართი N5 - ჩაღრმავებული ინტერვიუ მასწავლებლებთან (ანალიზი) 

დემოგრაფიული მონაცემები: 

ინტერვიუში მონაწილეობდა თბილისის კერძო სკოლის: თანამედროვე განათლების 

აკადემიის, VII კლასის დამრიგებელი, ისტორიის მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაციის 

წარმომადგენელი. გამოკითხული რესპოდენტებიდან ორი მამრობითი სქესის და ერთი 

მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია. ყველა რესპოდენტი ეროვნებით ქართველია, მათი 

მშობლიური ენაა ქართული, რელიგია კი ქრისტიანობა. 

2. სამოქალაქო აქტიურობა 

ა) საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა 

- რესპოდენტები ამბობენ, რომ მათ მოსწავლეებს მიუღიათ  მონაწილეობა 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში და სამივე მათგანი იხსენებს 

საქველმოქმედო გამოფენას, სადაც მოსწავლეებმა საკუთარი ნამუშევრები გაყიდეს და 

ერთ-ერთ სოციალურად დაუცველ ოჯახს დაეხმარნენ. სკოლის ადმინისტრატორი 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობად არ მიიჩნევს ეზოს და კლასის დალაგებას 

რადგან მისი აზრით მოსწავლეები ამას ისედაც უნდა აკეთებდნენ. 

- რესპოდენტები ამ გამოცდილების მნიშვნელობას სხვადასხვაგვარად ხსნიან:  

ადმინისტრატორი ამბობს, რომ ის ეხმარება მოსწავლეებს  ეროვნული სასწავლო გეგმის 

მიზნების მიღწევაში და საკუთარი როლის და პასუხისმგებლობის გრძნობის 

განვითარებაში.  ისტორიის მასწავლებლისთვის მოსწავლეებში იზრდება თვითრწმენა 
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და ეჩვევიან მრავალფეროვან ურთიერთობებს. დამრიგებელი ამბობს რომ სიკეთის 

კეთებას და ემპათიას სწავლობენ. 

- ისტორიის მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია ამგვარი საქმიანობის 

ხელშემწყობად სისტემურ აქტივობებს  მიიჩნევენ, რომელიც მოსწავლეებს მსგავსი 

საქმიანობების ჩვევას გამოუმუშავებს. დამრიგებელს ხელისშემწყობად  სკოლიდან და 

ოჯახიდან წამოსული ინიციატივები მიაჩნია, ხელისშემშლელ ფაქტორად მოსწავლეთა 

მატერიალისტურ დამოკიდებულებას ასახელებს. ისტორიის მასწავლებელი ამგვარი 

საქმიანობის ნაკლებ  პოპულარიზებას და მხარდაჭერას მიიჩნევს ხელის შემშლელად. 

ადმინისტრატორი სკოლების პოლიტიკას ასახელებს, რომლებიც მხოლოდ ფაქტობრივ 

ცოდნაზეა ორიენტირებული და არა ღირებულებების განვითარების ნაწილზე. 

- ყველა რესპოდენტი თვლის,  რომ სკოლაში წახალისებულია მოსწავლეთა 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა მორალური მხარდაჭერით და სიტყვიერი 

კომენტარით, მაგრამ ინიციატივებს არ ააქვს სისტემური ხასიათი, რაც პრობლემად 

მიაჩნიათ. 

 

ბ) სკოლის კლასის მართვაში მონაწილეობა: 

- მოსწავლეთა თვითმართველობის მიზნად ისინი მოქალაქეობრივი განცდის 

განვითარებას მიიჩნევენ. ასევე მისი მიზანია ,,მოსწავლეებს ქონდეთ სკოლის მართვაში 

თანამონაწილეობის განცდა და ფიქრობდნენ, რომ ის რაც სკოლაში ხდება ზემოდან 

ნაკარნახევი არ არის“ ,,მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ მას ააქვს ხმა და ეს ხმა 

ეფექტურია რაიმეს დაგეგმვაში, განხორციელებასა და შეფასებაში“ 

- ყველა მათგანი თვლის, რომ მოსწავლეთა ხმა და მოსაზრება სკოლის და 

კლასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას მნიშვნელოვანია, რადგან: 

,,თუ მოსწავლემ არ იცის  საკუთარი აზრის და იდეის დაფიქსირების მნიშვნელობა,  

არასოდეს არ შეეცდება აზრის დაფიქსირებას“,  ,,სხვაგვარად არ იარსებებს 

დემოკრატიული სასკოლო გარემო“, ,,მოსწავლემ სრულფასოვნად იგრძნოს თავი მისი 

ასაკის მიუხედავად“. 

- მოსწავლეები მონაწილეობენ სკოლის და კლასის მართვაში, ამის მაგალითია 

მათი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა. ადმინისტრატორი და 

დამრიგებელი ამბობენ, რომ სკოლის მართვაში მათი მონაწილეობის მოტივაცია 

დაბალია, თუმცა კლასის დონეზე ნამდვილად მონაწილეობენ. ერთად გეგმავენ 

ექსკურსიებს, ღონისძიებებს და ა.შ. 

- სკოლა ითვალისწინებს მოსწავლეთა მოსაზრებებს კლასთან ან სკოლასთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას  ,,შეძლებისდაგვარად“ და 

,,გონივრულობის ფარგლებში“. დამრიგებელს მოყავს მაგალითი, როდესაც 

მოსწავლეთა მოთხოვნით საგაკვეთილო დრო 45-დან 40 წუთამდე შემცირდა. 

- ყველა რესპოდენტი ეთანხმება აზრს, რომ მოსწავლეებს შეუძლიათ სკოლის 

კულტურის გაუმჯობესება, რადგან ისინი ქმნიან სკოლის გარემოს და როგორც სკოლის 
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კულტურა მოქმედებს მასზე, მოსწავლეებიც მოქმედებენ სკოლის კულტურაზე. 

დამრიგებლის თქმით ზოგჯერ უჭირთ მათივე შემუშავებული წესების დაცვა. 

- რესპოდენტები თვლიან, რომ განსხვავებული აზრის პატივისცემა და 

გათვალისწინება მნიშვნელოვანია, რადგან საზოგადოება არ არის ჰომოგენური და ერთ 

აზრზე ორიენტირებული ვერ იქნება, გარდა ამისა, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია 

შესაძლებელი, თუ სწავლება გუნდური უნარების განვითარებაზეა ორიენტირებული. 

- ყველა ამბობს, რომ მოსწავლეთა მონაწილეობა სკოლის მართვაში 

წახალისებულია სკოლის მიერ სიტყვიერი შეფასებით, რადგან ადმინისტრატორის 

აზრით სკოლისთვის მნიშვნელოვანია სიტყვიერი კომენტარები 

- დამრიგებლის თქმით მშობელი სკოლის ცხოვრების ყველა რგოლშია 

ჩართული, ადმინისტრატორი ამბობს, რომ მათი ჩართულობა დაბალია და მხოლოდ 

გადაწყვეტილებების მიღებასა და მშობელთა კრებებში მონაწილეობენ. ისტორიის 

მასწავლებლის თქმით გარკვეულ ღონისძიებებს ესწრებიან, თუმცა ჰგონია, რომ 

ნაკლებად  მონაწილეობენ  სკოლის მართვაში. 

- ყველა მათგანი მონაწილეობს სკოლის მართვაში ,,სკოლის მართვის სტილი 

დემოკრატიულია და გადაწყვეტილების მიღება კოლეგიალურად ხდება“ 

,,ვმონაწილეობ იმის მიხედვით რამდენადაც მეხება მმართველობის საკითხი“ 

 

გ) სასკოლო/საკლასო ინიციატივებში მონაწილეობა: 

- მოსწავლეთა ინიციატივით სკოლაში და კლასში ხორციელდება სხვადსხვა 

სახის ინიციატივები: პროექტების და სასწავლო რესურსების მომზადება, სპექტაკლი. 

რესპოდენტები ამბობენ, რომ მოსწავლეები სულ ცდილობენ სასკოლო გარემო თავის 

თავზე მოირგონ და ამით არაფერი არ დაკარგონ. გარდა ამისა შესაძლოა ინიციატივის 

იდეა სკოლამ მიაწოდოს, მაგრამ იდეას ფორმულირებას მოსწავლეები ახდენენ და 

ახორციელებენ. 

- მოსწავლეთა ინიციატივის შედეგის  სხვადასხვა  მაგალითს ასახელებენ: ,, 

შექმნეს ვიდეო რესურსები. მინიმუმ გაუმჯობესდა მათი სასწავლო უნარები“, ,, 

ინიციატივა ყოველთვის ხდება მსჯელობის საგანი“, ,,დადებითი შედეგი მოჰყვა, 

რადგან ურთიერთობა განაპირობებს მოტივაციას და არა გარე მოტივაციის 

საშუალებები, რომ ბრძანებით ან სიგელებით მოსწავლეები მართო“. 

- მოსწავლეები აპირებენ მომავალშიც ინიციატივების გამოჩენას, რადგან სკოლა 

ამას აჩვევს, თუ სკოლის მიერ არ დაიბლოკა რომელიმე ინიციატივა. დამრიგებლის 

აზრით მოსწავლეებმა იციან რა მოთხოვნები აქვს სკოლას და ამის ფარგლებში 

ცდილობენ წამოაყენონ ინიციატივები. ისტორიის მასწავლებელი იმედოვნებს, რომ 

მოსწავლეები მომავალში ბევრს საინტერესო ინიციატივებს გამოიჩენენ. 

- სკოლის მიერ მოსწავლეთა ინიციატივები წახალისებულია: ფართის 

გამოყოფით, რესურსების მობილიზებით, თავისუფალი არჩევანის მინიჭებით, 

ინიციატივის განხორცილებაში დახმარებით და სიტყვიერი კომენტარებით. 
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- მოსწავლეთა ინიციატივები მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, რადგან ისინი ქმნიან 

სასწავლო პროგრამას, ის იქცევა სკოლის და მოსწავლის კულტურის უმთავრეს 

ნაწილად, მოსწავლეები ეჩვევიან თავიანთი იდეის დასაბუთებას, თუ რატომ უნდათ 

კონკრეტული ინიციატივის განხორციელება და თუ არგუმენტები არ ააქვთ არ 

განიხილება. 

- რესპოდენტები იხსენებენ ინიციატივას, როდესაც ექსკურსია განხორციელდა 

სხვადასხვა მუზეუმებში, რასაც პროექტების დამუშავება და პრეზენტაცია მოჰყვა. 

კინოთეატრში წასვლის ინიციატივას, გაზაფხულის ზეიმის ერთად დაგეგმვას, როცა 

მოიფიქრეს სად უნდა გამართულიყო, როგორ, ვინ მოეწვიათ და ა.შ 

- მოსწავლეთა ოჯახის წევრები ნაკლებად იჩენენ ინიციატივას სასკოლო 

აქტივობებში და ისინი ძირითადად სკოლის მიერ შეთავაზებულ ინიციატივებს 

თანხმდებიან, თუ სკოლა დაარწმუნებს ინიციატივის საჭიროებაში. მოსწავლეთა 

ოჯახის წევრები  ესწრებიან მოსწავლეთა განხორციელებულ ინიციატივებს. სკოლის 

კარი მუდამ ღიაა მშობელთა ინიციატივებისთვის, თუ მათ იდეა და სურვილი ექნებათ 

სკოლა ამას აუცილებლად განიხილავს. 

 

2. სამოქალაქო ინტეგრაცია 

- რესპოდენტები მიიჩნევენ, რომ მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი წყაროა 

სკოლა, რადგან სკოლაშივე აქვთ ურთიერთობა განსხვავებული ეროვნების 

თანაკლასელებთან. ერთ-ერთი მასწავლებელი თვლის, რომ ყველა ოჯახს აქვს 

განსხვავებული კულტურა და თუ ისინი ერთმანეთთან თანაცხოვრობენ, მაშინ 

მოსწავლეებს არ უნდა გაუჭირდეთ სხვა ეროვნების წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობა. 

ა) პროექტებში მონაწილეობა 

-  რესპოდენტების თქმით მოსწავლეები აქტიურად მონაწილეობენ 

ჯგუფურ/გუნდურ პროექტებში. მასწავლებლის როლია დაეხმაროს მოსწავლეებს 

ერთმანეთთან კავშირში, კოორდინირება გაუწიონ ჯგუფურ პროექტს, დაეხმაროს 

მასალების მოძიებაში.  

- რა გავლენას ახდენს ასეთ პროექტებში მონაწილეობა მოსწავლეთა 

კულტურაზე? რესპოდენტებმა ასეთი პასუხი გაგვცეს. ერთი თვლის, რომ ავითარებს 

მოსწავლეთა შორის ურთიერთობებს,  მოსწავლეთა ქცევას. მეორე ამბობს, რომ 

უვითარებს აკადემიურ ცოდნას, ამავდროულად თუ ხორციელდება სოციალური 

პროექტი, ეს გუნდურობას და ჯგუფური აზროვნების განვითარებას უწყობს ხელს. „ ეს 

ის თაობაა, რომელიც თუ რაიმეს აკეთებს საკუთარი თავისთვის აკეთებს და უყვართ 

,,მე“-ს წინ წამოწევა, ამიტომ ,,ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის“ უნარების 

განვითარებას საჭიროებენ“. 

- რესპოდენტები თვლიან, რომ პროექტები უადვილებთ ურთიერთობას 

მოსწავლეებს სხვა ადამიანებთან, კლასელებთან თუ ოჯახთან.  იჩენენ ახალ მეგობრებს. 
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„ასეთ პროექტებში მონაწილეობა მოსწავლეებს ეხმარებათ ერთმანეთის ატანასა და 

გატანაში“. 

ბ)სასწავლო პროცესში ჩართულობა 

- არიან თუ არა მოსწავლეები სასწავლო პროცესში ჩართულნი? რესპოდენტებმა 

შემდეგი პასუხი გაგვცეს: მათი უმრავლესობა ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში. 

აქტიურობის მიზეზია, რომ სურთ საკუთარი თავის და ცოდნის წარმოჩენა. აგრეთვე 

მასწავლებლების მხრიდან დადებითი კომუნიკაციის არსებობაა, ის, რომ ამ ასაკის 

ბავშვებს პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვთ მშობლების წინაშე, ამიტომ ცდილობენ 

თავი წარმოაჩინონ. პასიურობის მიზეზია  როცა„- ეს უკავშირდება ისეთ პედაგოგიურ 

სტილს, რომელიც არ ითვალისწინებს მოსწავლეთა აქტიურ მონაწილეობას 

გაკვეთილზე (ვგულისხმობ ახსნაზე ორიენტირებულ გაკვეთილს).“  

- რესპოდენტები თვლიან, რომ საგაკვეთილო პროცესი ხელს უწყობს ჯანსაღ 

ურთიერთობებს, მათი თქმით თუ გაკვეთილი არის აგებული მოსწავლეთა 

თანამშრომლობის გაძლიერებაზე, მაშინ შედეგი სახეზე იქნება. ერთი რესპოდენტი 

ამბობს, რომ კლასის ურთიერთობა ჰგავს პატარა სოციუმის ურთიერთობას, აქ ბავშვები 

მოდიან სხვადასხვა უბნიდან და მათ უწევთ ერთად მუშაობა, დავალებების 

შესრულება. ეს კი ეხმარება მათ ურთიერთობის აწყობაში და კომუნიკაციის ადვილად 

დამყარებაში.  

-  წახალისებულია თუ არა მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები? რესპოდენტებმა 

სხვადასხვა პასუხი გაგვცეს. მაგ: „  ვფიქრობ გამოიყენება წახალისების რამდენიმე 

არასტანდარტული და ეფექტური ფორმა. მაგ. სკოლის ვებგვერდზე შესაბამისი 

ინფორმაციისა და ფოტოების განთავსება. შემდეგ მას აზიარებენ მოსწავლეებიც, 

მშობლებიც და სხვები... ეს მგონი კარგად მოქმედებს მოსწავლეებზე.“ მეორე 

რესპოდენტმა განაცხადა, რომ მათ დამატებითი წახალისება არ სჭირდებათ, რადგან 

მოსწავლეები მუშაობენ საკუთარი თავისთვის. მესამე ასახელებს: წახალისებას 

სიგელებით, თუმცა თვლის, რომ მოსწავლეებს ეს არ სჭირდებათ, რადგან საკუთარი 

თავისთვის მუშაობენ. საკუთარი წახალისება თვითონვე უნდა უხაროდეთ.  

გ) არასასკოლო საქმიანობა  

- მასწავლებლები ამბობენ, რომ მათი მოსწავლეების უმრავლესობა დადის 

კლასგარეშე წრეებზე: ხელოვნება, სპორტი და ა.შ. 

- არიან თუ არა გაწევრიანებული რომელიმე საზოგადოებრივ 

გაერთიანებაში/კლუბში/ჯგუფში? ამ კითხვაზე პასუხი რესპოდენტებმა არ იცოდნენ. 

-  მნიშვნელოვანია თუ არა ასეთ ჯგუფებში გაერთიანება მათგან შემდეგი პასუხი 

მივიღეთ:  ,,ისინი ასეთ ჯგუფებში თვითრეალიზებას მიაღწევენ, გამოცდილების და 

ცოდნის გასამდიდრებლად“. ,,მნიშვნელოვანია, რადგან კულტურული 

მრავალფეროვნების იდეა გაიაზრონ, როგორი მნიშვნელოვანია მრავალფეროვნება 

კულტურაში და კულტურა კიდე მრავალფეროვნებაში“ 

- რესპოდენტების თქმით, მოსწავლეების საზოგადოებრივ გაერთიანებებში და 

ჯგუფებში გაწევრიანებას ხელს არავინ უშლის, გარკვეულწილად წახალისებულადაც 
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თვლიან, რადგან როცა სჭირდება მოსწავლეს სკოლიდან დათხოვნა, მას ხელს არ 

უშლიან.  მათი აზრით წახალისებული რომ იყოს საჭიროა მოეწყოს შიდა ტურნირები, 

გარე აქტივობები და ა.შ. 

 

დანართი N 6 - ფოკუს ჯგუფი მასწავლებლებთან (ანალიზი)  

ფოკუს ჯგუფში მონაწილეობდა თანამედროვე განათლების აკადემიის  გეოგრაფიის, 

რუსულის, მათემატიკის, ფიზიკის და ქართულის მასწავლებელი. ყველა მასწავლებელი 

ეროვნებით ქართველია, მათი მშობლიური ენა ქართული, რელიგია კი მართლმადიდებლობა. 

ერთი მასწავლებელი იყო მამრობითი სქესის და დანარჩენები მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენლები.  

 

1. სამოქალაქო ინტეგრაცია 

ა) საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა 

- მასწავლებლებს უჭირთ იმაზე საუბარი მიუღიათ თუ არა მათ მოსწავლეებს 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში მონაწილეობა. მათი საგნის ფარგლებში 

არ მიუღიათ,  რაც ახსენდებათ ეს სკოლაში მოწყობილი საქველმოქმედო გამოფენა-

გაყიდვა და  კლასის დალაგებაა. 

- მათი აზრით ამგვარი საქმიანობით მოსწავლეები შეიძენდნენ 

ურთიერთდახმარების, ემპათიის, თანაგრძნობის, ქველმოქმედების გამოცდილებას. 

- მოსწავლეების საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობას ხელს უშლის მათი 

ასაკი, ვინმეს მიერ ამგვარი საქმიანობის განხორციელების ინიციატივა, 

მასწავლებლების ხელის შეწყობა და ა.შ.  მასწავლებელი ყვება, რომ რუსული ენის 

საგნის ფარგლებში მათ განახორციელეს პროექტი, რომელიც ბუნების დაცვას ეხებოდა 

სადაც პლაკატები მოამზადეს, ინფორმაცია მოიძიეს, დისკუსია მოაწყვეს და ა. შ. 

- ყველა მასწავლებელი ამბობს, რომ საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა 

მათ სკოლაში წახალისებულია, მაგალითად ფიზიკის გაკვეთილებზე მასწავლებელი 

მუდმივად ცდილობს საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობა გააჟღეროს და 

ფიზიკას დაუკავშიროს, იგივე ზემოთ ხსენებულ რუსულის გაკვეთილზე და სხვა. 

 

ბ) სკოლის/კლასის მართვაში მონაწილეობა 

- მასწავლებლების აზრით მოსწავლეთა თვითმართველობის მიზანია 

მოსწავლეებმა თვითონ დაადგინონ წესები იმ გარემოში, რომელშიც ცხოვრობენ და 

თვითონვე დაიცვან დადგენილი წესები,  თავად მართონ საკუთარი სასკოლო გარემო, 

გაუჩნდეთ განცდა, რომ მათ აზრს მნიშვნელობა აქვს, ითანამშრომლონ დირექციასთან, 

მასწავლებლებთან და ერთმანეთთან. 

- მათი აზრით მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ხმა სკოლის საკითხებთან 

გადაწყვეტილების მიღებისას, რადგან კლასს თვითონ წარმოადგენენ, მოსწავლეებმა 

უნდა იცოდნენ რას ვითხოვთ და რატომ ვითხოვთ,   რომ ეს მათთვის საჭიროა. უფრო 

თავდაჯერებულები ხდებიან, უფრო რწმუნდებიან საკუთარ თავში, როცა ხვდებიან, 
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რომ რაღაცას წარმოადგენენ ჩვენთვის. ეს სამომავლოდ დაეხმარებათ მართვაში, 

დაგეგმვაში, ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, თუ ამის გამოცდილებას სკოლაში 

მიიღებენ საზოგადოებაში აღარ გაუჭირდებათ. შესაძლოა მათ ისეთი რამ დაინახონ 

რასაც მასწავლებლები ვერ ხედავენ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. 

- მოსწავლეები კლასის და სკოლის მართვაში მონაწილეობენ, თვითონ ადგენენ 

კლასის წესებს და იცავენ, გარდა ამისა ეწეოდნენ თვითმმართველობისთვის აქტიურ 

საარჩევნო პროპაგანდას, თუმცა ამას რა შედეგი მოყვა არ იციან. 

- სკოლის ხელმძვანელობა ითვალისწინებს მოსწავლეების მოსაზრებას კლასთან 

და სკოლასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას. ამის მაგალითია, 

როცა მოსწავლეების თხოვნით სკოლამ ქართული სერიალის პოპულარული 

მსახიობები მოიწვია. 

- მასწავლებლების აზრით მოსწავლეებს შეუძლიათ სკოლის კულტურის 

გაუმჯობესება თუ ისწავლიან საკუთარი თავის მართვას, საკუთარი ქცევის, 

ურთიერთობების, მეტყველების მართვას. მათი აზრით მოსწავლეები ბევრ რამეზე 

უნდა დაფიქრდნენ, რომ ისწავლონ მასწავლებლების დახმარებით, ამის შემდეგ 

შეძლებენ კულტურის გაუმჯობესებას. ამბობენ, რომ მოსწავლეებს გარკვეულ ნაწილში 

შეუძლიათ სკოლის კულტურის გაუმჯობესება გარკვეულ ნაწილში კი პირიქით 

გაუარესება, გააჩნია რა კუთხით შევხედავთ საკითხს. 

- თვლიან, რომ განსხვავებული აზრის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია, 

რადგანაც რამდენი ადამიანიცაა იმდენი განსხვავებული აზრია. ისინი უნდა მიეჩვიონ 

ერთმანეთის მოსმენას, ურთიერთგაგებას. მასწავლებლების თქმით ისინი ხშირად 

ესაუბრება მოსწავლეებს მეგობრობის მნიშვნელობაზე და ერთმანეთის პატივისცემაზე. 

მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ, რომ განსხვავებული აზრიც პატივისცემას იმსახურებს, 

თუმცა განსხვავებული აზრი უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში. 

- სკოლაში წახალისებულია მოსწავლეთა მონაწილეობა სკოლის მართვაში. 

სკოლას აინტერესებს მათი აზრი. 

- არ იციან მოსწავლეების ოჯახის წევრები რამდენად მონაწილეობენ სკოლის ან 

კლასის მართვაში. ამბობენ, რომ ზოგი მშობელი აქტიურია ზოგი პასიური, მშობელთა 

კრებებზე მშობლები გამოთქვამენ თავიანთ იდეებს, კითხვებს სვამენ, მსჯელობენ. 

თუმცა თანამშრომლობის დეფიციტი აქვთ ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით. 

 

გ) სასკოლო/საკლასო ინიციატივებში მონაწილეობა 

- მასწავლებლები ამბობენ რომ მოსწავლეთა მოსაზრებებს მუდმივად 

ითვალისწინებენ. როდესაც ღონისძიებებს გეგმავენ, ისინი სთავაზობენ მოსწავლეებს 

რამდენიმე ვარიანტებს და ისინი თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებას რომელი 

ურჩევნიათ. 

- მოსწავლეთა  ინიციატივებს მოსწავლეთა ინტერესის დაკმაყოფილება მოყვა. 

- მომავალშიც აპირებენ ინიციატივის გამოჩენას. კერძოდ, სპექტაკლის დადგმას 

და სკოლის საიუბილეო კონცერტზე ცეკვის დადგმას. 
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- მოსწავლეთა ინიციატივები სკოლის მიერ წახალისებულია. მასწავლებლები 

თვლიან, რომ მოსწავლეებს თუ არ უბიძგე რაღაცეების კეთებისკენ თვითონ მხოლოდ 

სკოლის დამთავრებაზე ფიქრობენ, რათა სახლში წავიდნენ.  სკოლის კლუბებში 

გაწევრიანებულ მოსწავლეებს უფრო აქვთ ინიციატივები და ინტერესი ვიდრე საკლასო 

ოთახში, ,,ამიტომ ცოტას თუ ვუკარნახებთ და ბიძგს მივცემთ ფიქრისკენ ეს უკვე 

წახალისებაა“.  მათი აზრით, წახალისებაა ისიც რომ უსმენენ მოსწავლეებს და მათ 

იდეებს. 

- მასწავლებლის იდეის შეთავაზებით მოსწავლეებმა დადგეს სპექტაკლი, 

გაინაწილეს როლები, მთავარ ღერძს საკუთარი იდეები შეჰმატეს. მოსწავლეების 

აწყობილია და განხორციელებულია ასევე პროექტები. 

- მოსწავლეთა ოჯახის წევრები ნაკლებად აქტიურები არიან ინიციატივების 

კუთხით, თუმცა ესწრებიან ინიციატივებს. სკოლის მიერ შეთავაზებულ ინიციატივებს 

დადებითი შეფასება და გამოხმაურება აქვს. 

 

2. სამოქალაქო ინტეგრაცია  

- განსხვავებული კულტურის ადამიანების შესახებ ინფორმაციას მოსწავლეები 

ურთიერთობების შედეგად იღებენ. სკოლაში ყავთ რამდენიმე განსხვავებული 

კულტურის მოსწავლე. ისინი საგნის ფარგლებშიც ეხებიან განსხვავებული კულტურის 

ადამიანებს. რუსულში ტექსტების გარჩევის დროს, დამატებითი ლიტერატურის 

კითხვის დროს, მათემატიკაში, მათემატიკის ისტორიის განხილვის დროს, რომლითაც 

იგებენ არაბული კულტურის გავლენას და ა.შ. მნიშვნელოვანია როგორც თეორიული 

ასევე პრაქტიკული გამოცდილება. 

ა) პროექტებში მონაწილეობა 

- მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას გუნდურ ჯგუფურ პროექტებში, იხსენებენ 

ფილმების ჩვენებას ინგლისურ და რუსულ ენაზე, ფილმების შემდეგ მსჯელობას და 

დისკუსიას. ამ დროს სწავლობენ ენას, თანამშრომლობას. ასევე ჩატარდა ქიმიის 

ფესტივალი, სადაც მოსწავლეები აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას. დადიან 

მათემატიკის ფესტივალზე და ა. შ. 

- პროექტებში მონაწილეობით ჯგუფის წევრები საერთო საქმის კეთებას და 

ერთმანეთთან ურთიერთობას ეჩვევიან, ეცნობიან უცხოურ კულტურას და 

ტრადიციებს, პარალელებს ავლებენ საკუთარ კულტურასთან. 

- ასეთი პროექტები უადვილებთ ადამიანებთან ურთიერთობებს, ახალი 

მეგობრები შეიძლება ნაკლებად შეიძინეს, თუმცა კლუბური მუშაობის დროს ეცნობიან 

სხვადსხვა კლასის მოსწავლეებს.  

ბ) სასწავლო პროცესში ჩართულობა 

- მოსწავლეები ჩართულები არიან სასწავლო პროცესში. აქტიურები არიან 

იმიტომ, რომ აინტერესებთ, პასიურები არიან როცა დაღლილები არიან. 

მასწავლებლები კმაყოფილი არიან მეშვიდე კლასის ჩართულობით და აქტიურობით. 
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- სასწავლო პროცესი ხელს უწყობს მოსწავლეთა ჯანსაღ ურთიერთობებს. 

საგაკვეთილო პროცესში კითხვების დასმის დროს მოსწავლეები უსმენენ ერთმანეთს, 

ხელს უწყობს ასევე კლასის განწყობა და ხასიათი, რომელიც განაპირობებს გაკვეთილის 

წარმართვის პროცესს. 

- მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები სიტყვიერი კომენტარით და ნიშნებითაც 

არის წახალისებული. ერთ-ერთი მასწავლებელი ამბობს, რომ ნიშნებით შეფასება არ 

მოსწონს, რადგან მოსწავლეებს შეცდომის შიში უჩნდებათ მაშინ, როცა შეცდომებზეც 

უნდა ისწავლონ, ამიტომ შეფასებასთან ხშირად სიფრთხილეს იჩენს. 

გ) არასასკოლო საქმიანობა 

- მოსწავლეების ნაწილი  დადიან სხვადასხვა კლასგარეშე წრეზე, სპორტზე, 

ცეკვაზე და ა.შ 

- სკოლის მასშტაბით გაწევრიანებული არიან სკოლის კლუბში, თუმცა სკოლის 

გარეთ არ ააქვთ ინფორმაცია. მათი აზრით,  მათ არჩევანს კონკრეტული სფეროს 

მიმართ ინტერესი განაპირობებს. 

- თვლიან რომ მნიშვნელოვანია ასეთ კლუბებში მონაწილეობა, რადგან 

ინტერესების თანხვედრა და ურთიერთობა მიმდინარეობს,  საჭიროა მოსწავლემ 

იპოვოს საკუთარი ინტერესების სფერო. 

-  არ იციან სკოლის მიერ  რამდენად არის წახალისებული მოსწავლეთა 

არასასკოლო საქმიანობა თუმცა სკოლაში ყოფნა 6 საათამდე სავალდებულო არ არის 

რაც ნიშნავს რომ მოსწავლეებს საშუალება აქვთ იარონ მათთვის საინტერესო წრეებსა 

თუ კლუბებში.   

 

 

დანართი N7 - ისტორიის გაკვეთილზე დაკვირვების ინსტრუმენტი 

 

 ვეთანხმ

ები 

ნაწილობ

რივ 

ვეთანხმე

ბი 

ვერ 

შევაფას

ებ 

არ 

ვეთა

ნხმე

ბი 

კომენტარი 

(კონკრეტული 

მაგალითი) 

 მასწავლებელი საგაკვეთილო 

პროცესში გეგმავს დემოკრატიული 

კულტურის კომპეტენციების 

განვითარებაზე ორიენტირებულ 

აქტივობებს. 

 

     

 სასწავლო პროცესში მოსწავლეები 

აქტიურად არიან ჩართულნი 
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 საგაკვეთილო პროცესი ხელს 

უწყობს აზრების თავისუფლად 

გაზიარებას. 

 

     

 მასწავლებელი პატივს სცემს და 

ითვალისწინებს მოსწავლეთა აზრს. 

     

 მოსწავლეები  უსმენენ და პატივს 

სცემენ განსხვავებულ შეხედულებებს. 

     

 საგაკვეთილოპროცესი ხელს 

უწყობს, მოსწავლეთა შორის 

თანამშრომლობას. 

     

 გაკვეთილზე წახალისებულია 

მოსწავლეთა მიღწევები.  

     

 

 

 

 

დანართი N8 - კლუბის წესდება 

კლუბის სახელი:  ვიფიქროთ ერთად 

დევიზი: ცვლილებები ჩვენით იწყება 

მუხლი  1.  

წესდება განსაზღვრავს სასკოლო კლუბის მუშაობის ძირითად პრინციპებს, საქმიანობის 

მიმართულებებს, უფლება–მოვალეობებს, კლუბის წევრთა მიღებას, ასევე, კლუბის 

საქმიანობის სფეროს.  

მუხლი  2.  

კლუბის მიზანია, მოსწავლეებს განუვითარდეთ დემოკრატიული კულტურის 

კომპეტენციები. კერძოდ, მოქალაქეობრივი აზროვნების განვითარება, რომელიც გულისხმობს 

მოსწავლეების საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში ჩართვას.  

1. მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ ითანამშრომლონ და იმუშაონ სხვებთან ერთად; 

2. მოსწავლეები შეძლებენ აქტიურად ჩაერთონ საზოგადოებრივი საკითხების 

განხილვაში; 

3. მოსწავლეებს შეეძლებათ მონაწილეობა მიიღონ კოლექტიური გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში;  

4. მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილებების 

მიღებაში, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებრივ საქმიანობას, საზოგადოებისთვის 

პრობლემურ საკითხებს და საზოგადოების საერთო კეთილდღეობას;  

5. მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ გამოხატონ მზაობა, საკუთარი წვლილი შეიტანონ 

საზოგადოებაში სხვა ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით; 
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6. მოსწავლეებს შეეძლებათ გამოხატონ აქტიური მოქალაქისთვის საჭირო მოვალეობები 

და პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

7. მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ ჩაერთონ გარემოს დაცვისა და სხვა  მოხალისეობრივ 

ღონისძიებებში;  

8. მოსწავლეებს შეეძლებათ გამოხატონ მზადყოფნა, დაიცვან ადამიანის უფლებები 

9. მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ მხარში დაუდგნენ სოციალურ საკითხებზე მომუშავე 

ორგანიზაციებს;  

10. მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება იმსჯელონ, რა შეიძლება გაკეთდეს საზოგადოებაში 

არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. 

მუხლი 3.  

კლუბში გაწევრიანება:  

11. კლუბში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია 

12. კლუბის წევრი შეიძლება გახდეს სკოლის საბაზო საფეხურის ნებისმიერი მოსწავლე, 

რომელიც იზიარებს კლუბის მიზნებს 

13. კლუბის წევრობის მსურველმა უნდა მიმართოს კლუბს წერილობითი ფორმით 

(განცხადება) 

14. კლუბში ახალი წევრი მიღება ხდება ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების 

საფუძველზე 

15. კლუბის წევრს უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია კლუბისა და მისი საქმიანობის 

შესახებ 

მუხლი 4. 

კლუბის მუშაობის ფორმები: 

16. კლუბი იკრიბება თვეში ორჯერ, საზოგადოებაში არსებული პრობლემის გამოკვეთის 

მიზნით 

17. კლუბის წევრები ამზადებენ ინფორმაციული ხასიათის პრეზენტაციებს გამოკვეთილი 

პრობლემის შესახებ 

18. მსჯელობის საფუძველზე, მოსწავლეები სახავენ პრობლემების გადაჭრის გზებს 

19. კლუბის წევრები ჯგუფური გადაწყვეტილებების საფუძველზე, ორგანიზებას უწევენ 

პრობლემის მოგვარების მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებს 

20. კლუბის წევრები სხვადასხვა სახით უზიარებენ საზოგადოებას თავის საქმიანობას 

21. ყოველი აქტივობის შემდეგ ჯგუფის წევრები აკეთებენ განხორციელებული 

ღონისძიების შეჯამებასა და ანალიზი 

მუხლი 5. 

კლუბის წევრებს უფლება აქვთ: 

ა) დატოვონ კლუბი სურვილის შემთხვევაში 

ბ) მოითხოვონ საკუთარი იდეის, მოსაზრების განხილვა 

... 

კლუბის წევრები ვალდებულნი არიან: 

ა) პატივი სცენ ყველას მოსაზრებას თუნდაც ის განსხვავებული იყოს 
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ბ) მოუსმინონ ერთმანეთს და აზრი მხოლოდ მეგობრის საუბრის დასრულების შემდეგ 

გამოხატონ 

გ)  დადგენილ ვადებში შეასრულონ დაკისრებული მოვალეობები 

დ)დაიცვან ეთიკური ნორმები 

 

დანართი #9 - პირველი ინტერვენციის გეგმა 

მიზანი:  

 მოსწავლეების ჩართვა საზოგადოებრივი საქმეების განხილვაში 

 მოსწავლეების ჩართვა კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  

 მოსწავლეების მონაწილეობა ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში რომელიც 

უკავშირდება საზოგადოებრივ საქმეებს, საზოგადოებისთვის პრობლემურ საკითხებს 

და საზოგადოების საერთო კეთილდღეობას 

 

აქტივობა I.  თემის გაცნობა: (10 წთ.) 

 ჩატარებული კვლევის ანალიზის გაცნობა 

 კლუბის შექმნის მიზანი 

 კლუბური მუშაობის ფორმატი 

 შეხვედრების განრიგი და აქტივობები 

აქტივობა II: (15წთ) იმისთვის რომ მოსწავლეებს გაუადვილდეთ საზოგადოებრივი 

პრობლემების გამოკვეთა ვუჩვენებთ სამ ანიმაციას სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებზე. თით 

ანიმაციის შემდეგ ვაძლევთ მოსწავლეებს ერთ წუთს რომ დაფიქრდნენ ანიმაციაში 

გამოკვეთილ პრობლემაზე. 

 ანიმაცია:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 

2. https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Y3RYaZq0P7c 

აქტივობა III: (30 წთ) იმისთვის რომ მოსწავლეებმა გააცნობიერონ სოციალური 

უთანასწორობა საზოგადოებაში, გაუჩნდეთ განსხვავებული ადამიანების მიმართ 

თანაგრძნობა, ყურადღება გაამახვილონ საზოგადოებაში არსებულ შესაძლო 

უთანასწორობაზე, მოსწავლეებს ვათამაშებთ როლურ თამაშს. მათ დაურიგებთ როლებს 

პატარა ბარათების სახით: (კომპასიტო გვ. 71-73) 

აქტივობა IV: (5 წთ) გონებრივი იერიში, საზოგადოებრივი პრობლემის გამოკვეთა 

ბუშტისებრი რუკის საშუალებით. 

აქტივობა III. (10 წთ) მოსწავლეები იყოფიან ჯგუფებად, ჯგუფები ირჩევენ სხვადასხვა 

საზოგადოებრივ პრობლემას, მათ უნდა წარმოადგინოს პრეზენტაცია შემდეგი კითხვების 

დახმარებით: 

 რომელ საზოგადოებრივ პრობლემაზეა საუბარი? 

 რა იწვევს არსებულ პრობლემას? 

 ვის შეუძლია პრობლემის მოგვარება? 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://www.youtube.com/watch?v=Y3RYaZq0P7c
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 დახაზეთ სქემა, სადაც აღწერილი იქნება თუ როგორ შეიძლება არსებული პრობლემის 

მოგვარება 

აქტივობა IV: ( 10 წთ) ჯგუფების პრეზენტაცია  

აქტივობა V: (5 წთ) დავალების გაცნობა პრეზენტაციის მომზადება შემდეგი 

ინტერვენციისთვის: 

 მოიძიე ინფორმაცია არჩეულ პრობლემასთან დაკავშირებით 

 აღწერე პრობლემა და მისი გამომწვევი მიზეზები 

 ჩამოაყალიბე პრობლემის მოგვარების გზები და სტრატეგიები 

 

დანართი II აქტივობისთვის: 

ბარათები როლები აღწერით: 

რვა წლის ხარ. შენ და შენი ორი ძმა კარგ 

სახლში ცხოვრობთ, რომელსაც დიდი ბაღი და 

აუზი აქვს, მამაშენი ქალაქის ერთ-ერთი ბანკის 

მენეჯერია, დედაშენი დიასახლისია და ოჯახს 

უვლის 

მიღებული ტრამვის გამო ეტლში ზიხარ, 

მშობლებთან და ორ დასთან ერთად ქალაქში, 

ერთ-ერთ სახლში ცხოვრობ, შენი მშობლები 

მასწავლებლები არიან, შენ თორმეტი წლის ხარ. 

შენ ამ ქალაქში დაიბადე, მაგრამ შენი 

მშობლები აზიიდან ჩამოვიდნენ, მათ კარგი 

რესტორანი აქვთ, შენ და შენი და რესტორნის 

თავზე მდებარე ოთახებში  ცხოვრობთ და 

მშობლებს ეხმარებით. შენ ცამეტი წლის ხარ  

თერთმეტის წლის ხარ ბავშვობიდან 

ობოლთა თავშესაფარში ცხოვრობ და არ იცი ვინ 

იყვნენ შენი მშობლები 

ცხრა წლის ხარ და იდენტური ტყუპის 

ცალი გყავს. დედასთან ერთად ქალაქის ერთ-

ერთ ბინაში ცხოვრობთ. დედა მაღაზიაში 

მუშაობს. მამა ციხეშია. 

ათი წლის ხარ და სოფლის ფერმაში 

ცხოვრობ. მამაშენი ფერმერია, დედა კი ძროხებს, 

ქათმებს და ბატებს უვლის. შენ სამი ძმა და ერთი 

და გყავს 

ცხრა წლის ხარ და და-ძმა არ გყავს 

მშობლებთან ერთად ბინაში ცხოვრობ, მამაშენი 

მშენებელია, დედა ფოსტალიონი. ძალიან 

სპორტული ხარ. 

დედასთან ერთად ქალაქის ერთ-ერთ 

სახლში ცხოვრობ, და-ძმა არ გყავს. დედაშენი 

ქარხანაში მუშაობს. შენ მუსიკა და ცეკვა 

გეხერხება. ცხრა წლის ხარ 

შენ და შენი მშობლები სამშობლოში - 

აფრიკაში - მიმდინარე ომს გამოექეცით და ამ 

ქვეყანაში ჩამოხვედით, ახლა თერთმეტი წლის 

ხარ და უკვე სამი წელია აქ ცხოვრობ. შენ არ იცი 

როდის შეძლებ სამშობლოში დაბრუნებას. 

შენ თერთმეტი წლის ბოშა ხარ, პატარა 

სოფლის განაპირას, ერთ პატარა სახლში 

ცხოვრობ, სადაც აბაზანა არ არის. ექვსი და-ძმა 

გყავს. 

ცამეტი წლის ხარ და ექვს და-ძმას შორის 

ყველაზე უფროსი, მამაშენი სატვირთო მანქანის 

მძღოლია და ხშირად მივლინებაშია. დედა 

მიმტანია და ღამით მუშაობს ხოლმე, ხშირად 

გიხდება ბავშვებთან ყოფნა. 

თერთმეტი წლის ხარ, პატარაობიდან 

რამდენიმე დედობილთან და მამობილთან 

გიხდებოდა ცხოვრება, რადგან შენი საკუთარი 

მშობლები არ გივლიდნენ, ძალიან კარგ 

ოჯახებში გიხდებოდა ცხოვრება, შენთან ერთად 

შვილად აყვანილი ოთხი ბავშვი ცხოვრობს. 
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ხარ რვა წლის და სამი და-ძმიდან ყველაზე 

პატარა,  შენი ოჯახი დიდი ქალაქის პატარა 

ბინაში ცხოვრობს, მამაშენი მექანიკოსია, მაგრამ 

ამჟამად სამუშაო არ ააქვს, შენი ოჯახის 

შემოსავალი მცირეა, მაგრამ მამაშენს შენთან 

სათამაშოდ მეტი დრო აქვს 

რვა წლის ხარ შენ და შენი და ბებიასთან და 

ბაბუასთან ერთად პატარა ქალაქში ცხოვრობთ, 

შენი მშობლები გაყრილები არიან, დედაშენი 

დიდი ქალაქში მდივნად მუშაობს, მამაშენს 

იშვიათად ხედავ. სწავლა გიჭირს და ამიტომ 

სკოლაში ორი კლასით ჩამორჩი. 

ემიგრანტების ოჯახიდან ხარ ამ ქვეყანაში 

ჩვილი ჩამოგიყვანეს. ახლა ათი წლის ხარ, შენ 

სამეზობლოში, სადაც მამაშენს მაღაზია აქვს, 

ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს, შენ იმ ქვეყნის 

ენაზე ლაპარაკობ, საიდანაც შენი ოჯახი 

ჩამოვიდა, და შენი დღევანდელი სამშობლოს 

ენაც იცი, ასე რომ დედას და ბებიას ხშირად 

უთარგმნი. 

ათი წლის ხარ, მაგრამ ყველაზე მაღალი 

რადგან შენი კლასელები მხოლოდ რვა წლის 

არიან. შენი მშობლები მუშაობენ და საშინაო 

დავალების შესრულებაში ვერ გეხმარებიან 

რადგან დრო არ ააქვთ. 

თერთმეტი წლის ხარ და სოფელში 

ცხოვრობ მშობლებთან და უმცროს და-ძმასთან 

ერთად 

დედაშენი შენს დაბადებას გადაყვა, 

მშობიარობისას გარდაიცვალა, მამამ სხვა ცოლი 

შეირთო და შენ მამასთან დედინაცვალთან და 

მის ორ ქალიშვილთან ერთად ცხოვრობ, შენ რვა 

წლის ხარ ისინი კი თინეიჯერები არიან. მამა 

იურისტია 

ასთმა გაქვს და ავადმყოფობის გამო ბევრი 

გაკვეთილის გაცდენა გიწევს განსაკუთრებით 

ზამთარში. დიდ დროს ატარებს სახლში, 

ლოგინში და თან ტელევიზორს უყურებ, 

ინტერნეტში მუშაობ და ინტერნეტ თამაშებით 

ერთობი, თავს მარტო გრძნობ რადგან მშობლები 

სამსახურში არიან. შენ ცამეტი წლის ხარ 

ამერიკის ელჩის შვილი ხარ და 

საერთაშორისო სკოლაში სწავლობ. დიდი 

სათვალე გიკეთია და ცოტა ენა გებმის. 

თერთმეტი წლის ხარ. 

  

 

ხმამაღლა ვკითხულობ ქვემოთ მოყვანილ სიტუაციებს ბავშვები კი თითოეული 

გამონათქვამის შემდეგ დგამენ ერთ ნაბიჯს წინ თუ მათ ეს სიტუაცია ეხებათ, ამავდროულად 

მათ უნდა მიმოიხედონ და განსაზღვრონ სად დგანან სხვებთან მიმართებაში: 

1. შენ და შენს ოჯახს ყოველთვის გაქვთ ფული თქვენი საჭიროების 

დასაკმაყოფილებლად. 

2. შენ კარგ უბანში ცხოვრობ, გაქვს ტელევიზორი და ტელეფონი. 

3. არავინ გაბრაზებს და არ გრძნობ თავს დაჩაგრულად იმის გამო რომ 

სხვებს არ გავხარ და შეზღუდული უნარი გაქვს 

4. ისინი ვისთან ერთადაც ცხოვრობ, გეკითხებიან აზრს იმ მნიშვნელოვან 

გადაწყვეტილებებზე რომლებიც შენ გეხება. 

5. შენ კარგ სკოლაში სწავლობ და გაკვეთილების შემდეგ სასკოლო და 

სპორტულ ღონისძიებებში იღებ მონაწილეობას. 
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6. სკოლის შემდეგ მუსიკის და ხატვის დამატებით გაკვეთილებზე 

დადიხარ. 

7. პოლიციის არ გეშინია 

8. ცხოვრობ უფროსებთან ერთად, მათ უყვარხარ და შენთვის საუკეთესო 

უნდათ. 

9. არასოდეს გიგრძვნია თავი დისკრიმინირებულად შენი ან შენი 

მშობლების წარმომავლობის, რელიგიის ან კულტურის გამო 

10. რეგულარულად იტარებ სამედიცინო და სტომატოლოგიურ შემოწმებას 

მაშინ როცა ავად არ ხარ. 

11. ოჯახთან ერთად წელიწადში ერთხელ დასასვენებლად მიდიხარ. 

12. შეგიძლია მოიწვიო მეგობრები სადილად ან ღამე დასარჩენად. 

13. როცა გაიზრდები შეგიძლია ჩააბარო უნივერსიტეტში ან აირჩიო 

ნებისმიერი სამსახური ან პროფესია 

14. არ გეშინია რომ სკოლაში, ქუჩაში ან სახლთან ახლოს ვინმე გაგაბრაზებს, 

დაგცინებს ან თავს დაგესხმება. 

15. კინოში ან ტელევიზორში ხშირად ხედავ ადამიანებს რომლებიც 

შენსავით გამოიყურებიან ან შენსავით ცხოვრობენ. 

16. თვეში ერთხელ შენ და შენი ოჯახი დადიხართ კინოში, მუზეუმში, 

ზოოპარკში, ქალაქგარეთ ან სხვა გასართობ ადგილას. 

17. შენი დედა, მამა ბებია, ბაბუა, დიდი ბებია და ბაბუაც კი ამ ქვეყანაში 

დაიბადნენ. 

18. ბევრი დრო გაქვს სათამაშოდ, ბევრი მეგობარიც გყავს. 

19. როცა მოგინდება შეგიძლია ახალი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი იყიდო. 

20. გჯერა რომ როცა გაიზრდები ბედნიერი მომავალი გექნება 

 

სავარჯიშოს განხილვა და შეფასება, მოსწავლეები სხდებიან წრეზე და განვიხილავთ 

აქტივობას შემდეგი კითხვების საშუალებით: 

ა. რამდენად ძნელი ან ადვილი იყო მოცემული როლის შესრულება? 

ბ. როგორი იყო თქვენ მიერ წარმოდგენილი ადამიანი, იცნობთ თუ არა ასეთ ადამიანს? 

გ. რას განიცდით როცა თავს ასეთ ადამიანად წარმოიდგენთ? 

დ. რას განიცდიდით ნაბიჯის წინ გადადგმისას? 

ე. ის ადამიანი რომელსაც თქვენ ასრულებდით დაწინაურდა? რატომ? 

ვ. რატომ ააქვს საზოგადოების სხვადასხვა წევრს სხვაზე მეტი ან ნაკლები 

შესაძლებლობები? 
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პრაქტიკის კვლევა - დემოკრატიული მოქალაქეობის (სამოქალაქო აქტიურობა 

და ინტეგრაცია) განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მე-9 კლასის 

მოსწავლეებში3 

 

 

საკვლევი საკითხი 

დემოკრატიული მოქალაქეობის (სამოქალაქო აქტიურობა და ინტეგრაცია) 

განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეებში. 

კვლევაში ჩართული მხარეები: მე-9, მე-10  კლასის მოსწავლეები, მასწავლებლები და 

სკოლის ადმინისტრაცია.  

შენიშვნა: მე-9 კლასი წარმოადგენს კვლევის ექსპერიმენტულ კლასს, ხოლო მე-10 

კლასი -საკონტროლო კლასს. 

 

საკვლევი საკითხის აქტუალობა 

 

სად და როგორ ვითარდება/ყალიბდება მოქალაქეობრივი ღირებულებები? 

სამოქალაქო საზოგადოება სკოლის ასაკიდან ყალიბდება, რომელსაც ხელისშემწყობი 

ფაქტორები განაპირობებს, ესენია: მოსწავლეთა აღზრდა დემოკრატიულ გარემოში, მათთვის 

მოტივაციის მიცემა და წახალისება სხვადასხვა აქტივობებისა და ინიციატივების 

განხორციელების პროცესში. მნიშვნელოვანია, სწავლა-სწავლების პროცესის იმგვარად 

წარმართვა, რომ მოსწავლეებმა შეიძინონ მოქალაქეობრივი უნარები და ღირებულებები, 

აუმაღლდეთ საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა და ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის 

სასარგებლო წევრებად. ეს ყოველივე მნიშვნელოვანია თანამედროვე საზოგადოებებისთვის, 

როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე საერთაშორისო დონეზე. ამ საკითხის საჭიროება XXI 

საუკუნეში მეტად გამოკვეთილია, ვინაიდან თანამედროვე ადამიანი მრავალი გამოწვევის 

წინაშე დგას და განსხვავებული ხედვები და მოთხოვნილებები გააჩნია. საზოგადოება 

პლურალურია და აქედან გამომდინარე, ადამიანებს შორის განმასხვავებელი ნიშნებიც 

მკვეთრად მეტი და მრავალგვარია. შესაბამისად, მათი სასიკეთო არსებობისთვის საჭირო და 

მეტად აუცილებელია XXI საუკუნის ადამიანი აღიზარდოს ისეთ პიროვნებად, რომელსაც 

გააჩნია სწორი ღირებულებები და ფასეულობები, აქვს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობები, 

ნათლად არის გარკვეული მის უფლებებსა და მოვალეობებში და შეუძლია საზოგადოებასთან 

ინტეგრირება. რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს ისტორიულ-დემოგრაფიული 

ვითარება სწორედ საჭიროებს ამ საკითხების გარშემო აქტიურ მუშაობას საზოგადოების 

განვითარების კვალდაკვალ. ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები აზერბაიჯანელი, სომეხი, ებრაელი 

                                                           
3 კვლევა განხორციელდა 2019-2020 წლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრების 

ნათელა ბეჟანიძის, მარიამ მაზიაშვილის და ანი მარდალეიშვილის მიერ. 
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და სხვა ეთნიკური ნიშნით განსხვავებული მოქალაქეებისგან შემდგარი საზოგადოებების 

არსებობის კვალდაკვლალ, სამოქალაქო საკითხები ყოველთვის პოპულარული და 

აქტუალური იყო და არის. არაერთი კვლევა და პროექტი ჩატარებულა და ხორციელდება 

ეტაპობრივად იმისათვის, რომ ჩვენი მრავალფეროვანი საზოგადოება იყოს მშვიდობიანი, 

მეგობრული, დემოკრატიული და სასარგებლოდ საინტერესო. ამაში კი მნიშვნელოვანი და 

ხშირად გადამწყვეტი როლი სკოლას ეკისრება. საერთაშორისო ორგანიზაციის „სამოქალაქო 

სწავლებისა და ჩართულობის საინფორმაციო ცენტრის“ მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ 

„მოქალაქის ჩამოყალიბებისას სკოლას გაცილებით  მტკიცე როლი აქვს, ვიდრე  სხვა ნებისმიერ 

საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციას. ვინაიდან, საზოგადოებაზე სკოლის ზეგავლენის ხარისხი 

ბევრად მაღალი და ძლიერია, რასაც ის ფაქტი განაპირობებს, რომ სკოლის პრაქტიკას 

მილიონობით ბავშვი იზიარებს “ (Flanagan, Syvertsen, and Stout, 2007).   

 

 

კვლევის მიზნები და ამოცანები 

დიაგნოსტიკური კვლევის საკვლევი კითხვები: 

1. როგორია მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი კომპეტენციების (ინტეგრაცია და 

მონაწილეობა) დონეები კვლევის საწყის ეტაპზე ექსპერიმენტული ჯგუფის, მე-9 კლასის  

მოსწავლეებში ?  

2. როგორია მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი კომპეტენციების (ინტეგრაცია და 

მონაწილეობა) დონეები კვლევის საწყის ეტაპზე საკონტროლო ჯგუფის, მე-10 კლასის 

მოსწავლეებში ? 

3. როგორია ექსპერიმენტული ჯგუფის მოსწავლეების მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციის დონე ინტერვენციების დასრულების შემდეგ და რა მიმართებებია პოსტ და 

პრე-ტესტის კითხვარებს შორის? ასევე პოსტ კითხვარის შედეგებსა და საკონტროლო კლასის 

გამოკითხვით მიღებულ შედეგებს შორის. 

4. რამდენად განაპირობებს მიზნობრივი ექსტრაკურიკულარული აქტივობები 

მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი ცნობიერების განვითარებას? 

 

მოქალაქეობრივი განათლების მიზანი და ძირითადი პედაგოგიური მიდგომები 

მოქალაქეობრივი განათლების მიზანი 

მოქალაქეობრივი განათლების მიზანია ახალგაზრდების უზრუნველყოფა იმ ცოდნით, 

უნარებითა და დამოკიდებულებებით, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებაში მათი 

ეფექტური ფუნქციონირებისათვის (Billig, Root, and Jesse, 2005). სტანდარტულად თუ 

შევხედავთ მოქალაქეობრივ განათლებას სასკოლო სივრცეში მოსწავლეები იღებენ მხოლოდ 

ისეთი საგნებიდან, როგორიცაა: სამოქალაქო განათლება, ისტორია და ა.შ, მაგრამ რეალურად 

შესაძლებელია, რომ ნებისმიერმა საგანმა განუვითაროს მოსწავლეებს მოქალაქეობრივი 

უნარები და დაეხმაროს მათ დემოკრატიულ ღირებულებების მქონე მოქალაქეებად 

ჩამოყალიბებაში.  
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სამოქალაქო განათლება გულისხმობს მოსწავლეებისთვის არა მხოლოდ ცოდნის 

გადაცემასა და გაზიარებას, არამედ მათთვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას. 

მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ პრობლემასა და პროექტებზე დაფუძნებული სწავლებით, 

რათა მათ განუვითარდეთ აღმოჩენით და თანამშრომლობით სწავლების უნარი, რომელიც 

გამოუმუშავებთ კრიტიკულ აზროვნებას და პრობლემის გადაჭრაზე ფიქრის უნარს. 

შესაბამისად, საკლასო სივრცე, რომელიც ინფორმაციის გადაცემაზე და მის დასწავლაზეა 

ორიენტირებული, ვერ დაეხმარება მოსწავლეს იმ უნარების განვითარებაში, რომელიც მას, 

როგორც  სამოქალაქო საზოგადოების სრულუფლებიან წევრს, დასჭირდება მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში. 

იმისთვის, რომ სკოლამ აღზარდოს განათლებული და საზოგადოებისთვის სარგებლის 

მომტანი  მოქალაქე, მნიშვნელოვანია კურიკულუმის განახლება და სწორად შერჩეული 

სასწავლო მეთოდი, რომელიც მორგებული და მოქნილი იქნება სწრაფად ცვალებად გარემოზე.  

   

კონსტრუქტივისტური მიდგომა 

იმისათვის, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაიწყოს სკოლებში, მხოლოდ 

კურიკულუმის ცვლილება არ იქნება საკმარისი. თუ გვექნება ისევ ისეთივე ტრადიციული 

საკლასო სივრცე, რომელიც წინა ათწლეულებში იყო გავრცელებული და დღეს ნაწილობრივ 

შეიცვალა, ამით ვერ  დავეხმარებით მოსწავლეებს სათანადო უნარების შეძენასა და 

განვითარებაში, რომლებიც მათ აუცილებლად დასჭირდებათ  თანამედროვე სამყაროში 

დამკვიდრებისათვის.  

 თუ მე-19 და მე-20 საუკუნის მოსწავლისთვის ისიც დიდი სიახლე და აღმაფრენა იყო, 

რომ მასწავლებლისაგან რაიმე ახალ ინფორმაციას იღებდა, რადგან მხოლოდ მასწავლებელი 

იყო მისთვის ცოდნის მიწოდების წყარო,  21-ე საუკუნის ბავშვს მხოლოდ ამით ვერ გავაოცებთ 

და მეტიც, ვერ დავაინტერესებთ. მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემა აღარ არის ის ცოდნა, 

რომელსაც მოსწავლეები ელიან დღევანდელი სკოლებისგან. ციფრულ სამყაროში, სადაც 

ტექნოლოგიური მიღწევების გამოყენებით მოსწავლეებს თავადაც შეუძლიათ მოიძიონ და 

დაეუფლონ ახალ ინფორმაციას, აუცილებელია, მასწავლებელმა შეძლოს ამ ინფორმაციის 

მისთვის საინტერესოდ და პრაქტიკულად მიწოდება. 

 მნიშვნელოვანია მასწავლებელმა გამოიყენოს სწავლების სხვადასხვა  მეთოდი, 

მოირგოს ფასილიტატორის როლი და დაეხმაროს მოსწავლეს ახალი ცოდნის აღმოჩენაში. 

ბოლო კვლევებმა აჩვენა, რომ მოსწავლისთვის ბევრად უფრო საინტერესო და ხანგრძლივია ის 

ცოდნა, რომელსაც ისინი თავად აგნებენ.  

 ასეთი საკლასო ატმოსფეროს მიღწევაში ძალიან დაგვეხმარება კონსტრუქტივისტური 

მიდგომა. თუკი ტრადიციულ გაკვეთილის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ 

საგანმანათლებლო პროცესი მასწავლებელზეა ორიენტირებული, კონსტრუქტივისტური 

სწავლებით ორიენტირება ხდება მოსწავლეებზე. ეს ნიშნავს, რომ მასწავლებელი უბრალოდ კი 

არ გადასცემს სახელმძღვანელოებში დაწერილ მასალას, არამედ, მოსწავლეებს აქვს 

თავისუფალი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა, სწავლის პროცესი მიმდინარეობს 

მსჯელობით, მოსწავლეების აქტიური მონაწილეობით (Weinberger და სხვ., 2008). 
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კონსტრუქტივისტული სწავლებისას ხდება თეორიული ცოდნის პრაქტიკასთან დაკავშირება. 

მასწავლებელი კი ამ პროცესს ხელმძღვანელობს, მოსწავლეებს ასწავლის მსჯელობას, 

შეკითხვის ფორმულირებას, უვითარებს  თვითშეფასების უნარს და ა.შ. (მოსიაშვილი და 

შავერდაშვილი, 2018) 

 

 კონსტრუქტივისტური სწავლების დადებითი მხარეები: 

1. დიფერენცირებული მიდგომა - მოსწავლეები სწავლობენ საკუთარი უნარებისა 

და შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 

2. სასწავლო მასალის შერჩევა - მოსწავლეები თავიანთი ინტერესების 

გათვალისწინებით არჩევენ მათთვის საინტერესო თემატიკას; 

3. მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების განვითარება - სწავლის პროცესში 

მოსწავლეები მასწავლებლის დახმარებით აანალიზებენ ახალ ინფორმაციას და მსჯელობენ 

მის გარშემო, გამოკვეთენ გარკვეულ პრობლემას და განიხილავენ მას სხვადასხვა ჭრილში. 

(მოსიაშვილი და შავერდაშვილი, 2018). 

             კონსტრუქტივისტური გაკვეთილის მახასიათებლები: 

 სწავლა პრობლემების გადაჭრის გზით - ამ მეთოდის გამოყენებით, 

მოსწავლეები მასწავლებლის დახმარებით განიხილავენ პრობლემების გადაჭრის ხერხებს; 

 შეცდომის გააზრებით სწავლა - ამ მეთოდის გათვალისწინებით, სწავლის 

პროცესში დასაშვებია მოსწავლის მიერ სხვადასხვა შეცდომის დაშვება, რათა საკუთარი 

შეცდომის დანახვით და გაანალიზებით უკეთესს შედეგს მიაღწიოს; 

 თანამშრომლობითი სწავლება - ეს მეთოდი მოსწავლეებს ეხმარება ჯგუფურ 

მუშაობაში და ისინი გამოიმუშავებენ გუნდურ და თანამშრომლობით უნარებს; 

 დამოუკიდებლად სწავლა და სწავლის ავტონომია -  ამ მეთოდის მიხედვით, 

მოსწავლეები თავისუფალნი არიან გააკეთონ არჩევანი და იპოვონ გზა სხვადასხვა პრობლემის 

გადასაჭრელად; 

 კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება - სწავლების პროცესში მოსწავლეები 

ეცნობიან ახალ ინფორმაციებს და პოულობენ პასუხებს კითხვებზე; 

 რეალური/ყოფითი პრობლემები - მოსწავლეები მასწავლებლის დახმარებით 

სწავლობენ თვითშეფასებას და ეცნობიან დიფერენცირებულ სასწავლო მასალებს 

(მოსიაშვილი და შავერდაშვილი, 2018). 

 

საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება 

სასწავლო პროცესსა და სკოლის საქმიანობაში ოჯახის და თემის ჩართულობა მეტად 

მნიშვნელოვანია. ეს ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის უკეთესად წარმართვას, რაც ეხმარება 

მოსწავლეს და სკოლას წარმატების მიღწევაში. საერთაშორისო კვლევის PISA-ს შედეგები 

აჩვენებს, რომ სწავლის ხარისხის ამაღლების პროცესში მშობელთა ჩართულობას დიდი როლი 

აქვს. მშობლის ჩართულობა დადებითად აისახება მოსწავლის ემოციურ, პიროვნულ და 

აკადემიურ განვითარებაზე, რითაც უზრუნველყოფილია საჭიროებების დროულად აღმოჩენა, 

სასწავლო პროცესის დახვეწა და ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება. 
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რაც შეეხება თემის ჩართულობას, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, 

განსაკუთრებით ისეთ მრავალფეროვან საზოგადოებაში, როგორიც ჩვენს ქვეყანაშია. 

მნიშვნელოვანია თემის აქტიურობა სასწავლო პროცესში, რათა მოსწავლეებმა თავიდანვე 

წარმატებით გაიარონ ადაპტაცია და არსებული კულტურული განსხვავებები მათთვის არა 

პრობლემად, არამედ მრავალფეროვნების მიმღებლობის საშუალებად იქცეს (სამოქალაქო 

განათლება და დემოკრატია საქართველოში: გამოწვევები და განვითარების გზები“). 

  თემისა და სკოლის ურთიერთობის გასაღრმავებლად ეფექტიანი საშუალებაა 

საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლის მოდელი. მოდელი საგნის აკადემიურ შინაარსს 

აკავშირებს საზოგადოებრივ საქმიანობასთან. განათლების ეს ფორმა, ამავე დროს 

გულისხმობს შეძენილი გამოცდილების ანალიზსა და გააზრებას.“ (სამოქალაქო განათლება და 

დემოკრატია საქართველოში: გამოწვევები და განვითარების გზები.“)  

ელი ვისელი გვთავაზობს საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლების ოთხსაფეხურიან 

მოდელს: 

 

 პირველი საფეხური - ინფორმაციის გაცნობა 

 მეორე საფეხური - ახალი ცოდნის შექმნა 

 მესამე საფეხური - ცოდნის გამოყენება 

 მეოთხე საფეხური - სოციალური ცვლილება. (Wiesel, 2008). 

 

საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლების მიზანს სოციალური სწავლება 

წარმოადგენს. ამ დროს იცვლება მოსწავლის წარმოდგენა სოციალურ საკითხებისა და 

პრობლემატიკის მიმართ. ისინი ხდებიან აქტიურები და უჩნდებათ სურვილი მეტი ცვლილება 

შეიტანონ სოციუმში. 

საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლების პრაქტიკაში განხორციელება მრავალი 

მიდგომით შეგვიძლია. მაგალითად: 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება - გულისხმობს, რომ სკოლის 

წარმომადგენლები გაეცნობიან თავიანთ თემში არსებულ პრობლემებს/საჭიროებებს, რის 

საშუალებითაც მოსწავლეებს უვითარდებათ პრობლემის იდენტიფიცირების და მისი 

გადაჭრის უნარები. 

 კვლევითი პროექტები - გულისხმობს, რომ მოსწავლეები აარჩევენ მათთვის 

საინტერესო საკითხს, მოიძიებენ ინფორმაციას მის გარშემო, მოამზადებენ ანგარიშს და 

წარმოადგენენ პრეზენტაციის სახით. 

 სტაჟირების მოდელი  - მოსწავლე სისტემატურად ახორციელებს აქტივობას, 

მაგ. სკვერის დალაგება და მოწესრიგება, რითაც ის აანალიზებს მისი აქტივობის დადებით 

შედეგებს. 

 სამოქმედო კვლევის მოდელი - მოსწავლეები თანამშრომლობენ 

მასწავლებელთან კვლევის მეთოდოლოგიის სწორად შემუშავებისთვის. სწავლობენ დროის 

მართვას და უვითარდებათ თემთან თანამშრომლობისთვის საჭირო უნარები  (სამოქალაქო 

განათლება და დემოკრატია საქართველოში: გამოწვევები და განვითარების გზები, 2018). 
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პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომა პირველად კანადის 

უნივერსიტეტში გამოიყენეს, რომლის მიზანიც იყო მოსწავლეებს ცოდნის განმტკიცებასთან 

ერთად ესწავლათ არსებულ პრობლემების გადაჭრა. აღნიშნული მიდგომით სწავლებას 

იყენებენ როგორც სკოლებში, ისე პროფესიულ სასწავლებლებში. ამ მეთოდის საშუალებით 

მოსწავლეები სწავლობენ პრობლემის კრიტიკულად გააზრებასა და შემოქმედებით ფიქრს. 

თავდაპირველად მოსწავლეები აანალიზებენ პრობლემის რაობას, შემდეგ ეძებენ 

ინფორმაციას, რის დროსაც ხდება ცოდნის შეძენა და მისი განმტკიცება. საკმარისი 

ინფორმაციის მოძიების შემდეგ მოსწავლეები იწყებენ ფიქრს, თუ როგორ გადაჭრან არსებული 

პრობლემა. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება შემდეგი ეტაპებისაგან შედგება:  

1. საკითხის განსაზღვრა, განმარტება  

2. პრობლემის იდენტიფიცირება 

3. იდეების მოფიქრება 

4. სტრუქტურირება 

5. სასწავლო მიზნის განსაზღვრა 

6. ინფორმაციის მოძიება და მისი დამუშავება 

7. პრეზენტაცია და დისკუსია 

8. რეფლექსია  (შავერდაშვილი და მოსიაშვილი, 2018) 

        

პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებას იყენებენ დემოკრატიული მოქალაქეობის 

სწავლებისთვისაც, რადგან ის ეფუძნება კონსტრუქტივიზმის პრინციპებს. ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ამ მეთოდით სწავლებისას არის ის, რომ მოსწავლეები თავად აკეთებენ 

არჩევანს პრობლემის გადასაჭრელად. საკითხის გაანალიზებისას ისინი ხვდებიან, რომ არა 

ერთი, არამედ ბევრი სხვადასხვა გზა არის გამოსავლის მოსაძებნად. ამდენად, მოსწავლეები 

სწავლობენ შემოქმედებითად, კრიტიკულად და ანალიტიკურად აზროვნებას.  

 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების საფეხურებია:  

1. პრობლემის გამოკვეთა და განსაზღვრა 

2. პრობლემის ჩამოყალიბება და წარმოდგენა 

3. პრობლემის შესახებ ინფორმაციისა და რესურსების ორგანიზება და ცოდნის 

მობილიზება. 

4. შესაძლო ალტერნატივების და გადაჭრის გზების ძიება 

5. პრობლემის გადაჭრის სტრატეგიების შერჩევა 

6. შერჩეული სტრატეგიის განხორციელება და პროგრესზე დაკვირვება 
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7. შედეგების შემოწმება და შეფასება („სამოქალაქო განათლება და დემოკრატია 

საქართველოში: გამოწვევები და განვითარების გზები“, 2018). 

 

პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება 

პროექტებით სწავლება გარკვეულწილად მოიაზრებს პრობლემების გადაჭრას. 

შეიძლება ითქვას, რომ პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება 21-ე საუკუნის 

საგანმანათლებლო სისტემის გამოწვევა და ტენდენციაა. ამ შემთხვევაშიც მოსწავლეები 

მუშაობენ ავტონომიურად და იმავე ეტაპებით როგორც პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების მეთოდის გამოყენებისას, რაც გულისხმობს: პრობლემის გააზრებას, მიზნის 

ჩამოყალიბებას, დაგეგმვას, რეფლექსიას, პრეზენტაციას შემქნას, ურთიერთთანამშრომლობას 

და საკითხისადმი შემოქმედებით მიდგომას. (“სამოქალაქო განათლება და დემოკრატია 

საქართველოში: გამოწვევები და განვითარების გზები“, 2018). ამ მიდგომის გამოყენებით, 

მოსწავლეები, პრაქტიკული სამუშაოს შესრულების საშუალებით იმყარებენ გაკვეთილზე 

შეძენილ თეორიულ ცოდნას. პროექტებზე დაფუძნებულ სწავლებას აქვს ის უპირატესობა, 

რომ მოსწავლეები ხალისით ერთვებიან სწავლის პროცესში და მათ უვითარდებათ 

შემოქმედებითი, კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარები.  

 

VaKe ღირებულებებსა და ცოდნაზე დაფუძნებული სწავლება 

მეთოდის სახელწოდება VaKE (Values and Knowledge Education) ღირებულებებისა და 

ცოდნის შეძენას გულისხმობს. ცოდნის მიღებასთან ერთად, ის გვეხმარება მოსწავლეებს 

განუვითარდეთ ღირებულებები. VaKE-ის შინაარსი დაფუძნებული არის 

კონსტრუქტივისტურ სწავლებაზე.  

VaKE მიდგომით სწავლებისას მოსწავლეები ეცნობიან სხვადასხვა ღირებულებებს. ამ 

პროცესში მოსწავლე ფიქრობს, აანალიზებს თუ რა არის მისთვის ფასეული და ამ გზით 

ღებულობს გარკვეულ გადაწყვეტილებას. მოსწავლეები თავად იძიებენ ინფორმაციას და 

ახდენენ მის დამუშავებას (მოსიაშვილი და შავერდაშვილი, 2018). 

VaKE-ის სასწავლო პროცესში დანერგვის შემთხვევაში, მოსწავლეებს შეუძლიათ: 

 მიღებული ცოდნის გამოყენება - აცნობიერებენ, რა ისწავლეს და როგორ 

შეუძლიათ მისი ცხოვრებაში გამოიყენება  

 ღირებულებების გაანალიზება და მათი გამოყენება - ღირებულებითი 

კონფლიქტისას მოსწავლეები აანალიზებენ საკუთარ ღირებულებების სიღრმეს, რადგან მათ 

უწევთ მათი არგუმენტებით დაცვა. ასევე, ისინი დისკუსიების დროს ეჩვევიან პრობლემების 

გადაჭრას 

 კრიტიკული აზროვნება - მოსწავლეები საკითხის შესახებ სხვადასხვა ჭრილში 

მსჯელობენ და განიხილავენ პრობლემის გადაჭრის პერსპექტივებს  

 დამოუკიდებლად სწავლა - მოსწავლეები დამოუკიდებლად ეძებენ და 

აგროვებენ ინფორმაციას და ამ პროცესში იძენენ ახალ ცოდნას. 

 პრობლემის გადაჭრის უნარი - მოსწავლეები ამოწმებენ საკუთარ ჰიპოთეზებს, 

აფასებენ თავიანთ მოსაზრებებს და ღებულობენ გადაწყვეტილებას  
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 გუნდური მუშაობა - მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფში, ისინი პასუხისმგებლები 

არიან ერთმანეთთან მიმართ და ითვალისწინებენ სხვის აზრს  

 დისკუსიისა და არგუმენტაციის უნარის გაუმჯობესება - მოსწავლეები 

სწავლობენ დისკუსიის წესებს და საკუთარი აზრების არგუმენტებით დასაბუთებას 

(მოსიაშვილი და შავერდაშვილი, 2018).    

 

 

კვლევის მეთოდები და ეტაპები 

კვლევის ფარგლებში პრობლემის სიღრმისეულად შესწავლისთვის გამოვიყენეთ 

როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კვლევის მეთოდები.  

კვლევის ინსტრუმენტები: (იხ.  დანართი N1 ) 

 სამაგიდე კვლევა - პრობლემის (მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი კომპეტენციები, 

მისი განვითარების სტრატეგიები) შესახებ არსებული ლიტერატურის, წარმატებული 

საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობა 

 ინტერვიუ სკოლის დირექტორთან პრობლემის იდენტიფიცირების მიზნით 

 პრე და პოსტ კითხვარები სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებთან მათი 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების დონეების დასადგენად ინტერვენციების 

განხორციელებამდე და განხორციელების შემდეგ 

 კითხვარები სკოლის მასწავლებლებთან და დირექტორთან 

 ფოკუს ჯგუფები მე-9 კლასის მოსწავლეებთან განხორციელებული  

ინტერვენციების  პროცესში და მას შემდეგ შედეგების ეფექტიანობის შესაფასებლად. 

 

კვლევის შეზღუდვები 

 კვლევა განხორციელდა ერთ-ერთი კერძო სკოლაში, შესაბამისად, მიღებული 

შედეგების განზოგადება ვერ მოხერხდება 

 ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო ინტერვენციების 

განხორციელდა დისტანციურ რეჟიმში. რეალურ სასკოლო გარემოში ჩატარებული 

ინტერვენციებით შესაძლოა განსხვავებული შედეგი მიგვეღო 

 ვინაიდან სკოლა ახალ  გახსნილია და, შესაბამისად, მცირეკონტიგენტიანია, 

საბაზო საფეხურზე არ არის პარალელური კლასები, რის გამოც კვლევის ექსპერიმენტული 

კლასის (მე-9 კლასი) საკონტროლო კლასად ავიღეთ მე-10 კლასი, რასაც შესაძლოა გავლენა 

მოეხდინა შესადარებელი მონაცემების ადეკვატურობაზე. 
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პრაქტიკული კვლევის მიმდინარეობა 

სკოლის დირექტორთან საუბრის დროს აღმოჩნდა, რომ ჩვენი ინტერესები და  სკოლის 

საჭიროებები საკმაოდ ახლოს იყო ერთმანეთთან, ამიტომ ერთობლივი მსჯელობით, 

შეთანხმებით, შეირჩა თემა4, რომლის კვლევაც საინტერესო იქნებოდა ორივე მხარისთვის.  

ამავე შეხვედრაზე ჩამოვყალიბდით კვლევაში ჩართულ მხარეებზეც და გადავწყვიტეთ 

მე-9 კლასი ჩაგვერთო კვლევაში, როგორც   კვლევის ექსპერიმენტული კლასი, ხოლო მე-10 

კლასი იქნებოდა საკონტროლო კლასი.  

 მე-9 კლასი ჩავთვალეთ კვლევისთვის ყველაზე საინტერესო ასაკობრივ ჯგუფად, 

რადგან ამ ასაკობრივი ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ მოქალაქეობრივი თემების გარკვეული 

ცოდნა და შესაბამის აქტივობებში მონაწილეობის გამოცდილება. ასევე, მე-9 კლასი საბაზო 

საფეხურის დამამთავრებელი კლასია, რომელიც გადადის საშუალო საფეხურზე და მათ 

განსაკუთრებით სჭირდებათ ის უნარები, რომლებიც დაეხმარებათ მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციების განვითარებაში. 

  გავითვალისწინეთ ისიც, რომ ზოგიერთი მოსწავლე მე-9 კლასის შემდეგ ტოვებს 

სკოლას და მათთვის განსაკუთრებით საჭიროა იმ უნარების გამომუშავება, რომლებიც  მათ 

დაეხმარებათ სკოლის გარეთ მომავალი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობისთვის. 

 

კვლევის ინსტრუმენტის (კითხვარების) გამოცდა  

კითხვარის შედგენის დროს ვიხელმძღვანელეთ საგანმანათლებლო მიღწევებისა და 

შეფასების საერთაშორისო ცენტრის (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA)  მიერ „საერთაშორისო სამოქალაქო და მოქალაქეობრივი განათლების 

კვლევის“ (The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), 2009) მიზნით 

შემუშავებული კითხვარით, რომელიც  მოვარგეთ კვლევის საგანს. 

ადაპტირებული კითხვარის აპრობაცია განხორციელდა „ათასწლეულის სკოლაში“, მე-

9 და მე-10 კლასების მოსწავლეებთან. ასევე, გამოვცადეთ მასწავლებლების და დირექტორის 

კითხვარებიც. 

 

კითხვარი მე-9 და მე-10 კლასელებთან (პრე-ტესტი) 

პრაქტიკული კვლევის დასაწყისში, გადავწყვიტეთ, რომ პრე-ტესტი შეგვეტანა მე-9 და 

მე-10 კლასთან, რადგან მე-9 კლასი არის სამიზნე ჯგუფი, ხოლო მე-10 საკონტროლო, რომლის 

მონაცემებსაც გამოვიყენებდით ჩვენი კვლევის დასასრულს მე-9 კლასში შეტანილი პოს-

ტესტის შედეგებთან შესადარებლად. ასევე, ტესტის შევსება ვთხოვეთ ამავე სკოლის 

მასწავლებლებსაც, რომ გვენახა თუ რომელ საკითხთან დაკავშირებით დაემთხვეოდა 

ერთმანეთს მოსწავლეების და პედაგოგების მონაცემები. 

                                                           
4 „დემოკრატიული მოქალაქეობის (სამოქალაქო აქტიურობა და ინტეგრაცია) განვითარება 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეებში”. 
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მოსწავლეების პასუხებიდან გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემური საკითხი:  

● გამოკითხულთა 70%-ს არასდროს მიუღია მონაწილეობა ეთნიკური ნიშნით 

გაერთიანებულ პირთა ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებში 

●  გამოკითხულთა 30%-ს არასდროს მიუღია მონაწილეობა სკოლის მართვასთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში 

● მოსწავლეთა უმრავლესობამ არ იცის, რას ნიშნავს ახალგაზრდული ორგანიზაციები 

და რას ემსახურება მათი საქმიანობა. 

 

ინტერვენციების დაგეგმვა 

ინტერვენციების დაგეგმვის ეტაპზე, მოსწავლეებთან დისკუსიისას გამოიკვეთა 

მათთვის საკითხები: აქტიური მოქალაქეობის და პასუხისმგებლობის, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების და ეთნიკურად განსხვავებული მოსწავლეების ტრადიციებისა და 

კულტურის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება. საბოლოოდ,  გამოვყავით რამდენიმე 

ძირითადი საკითხი: 

1.  აქტიური მოქალაქეობა და პასუხისმგებლობა 

2.  ახალგაზრდული ორგანიზაციების მუშაობის პრინციპები და მიზნები 

3.  ეთნიკური უმცირესობების მნიშვნელობა დემოკრატიულ სახელმწიფოში და მათი 

როლი აქტიურ მოქალაქეობაში. 

 

ინტერვენციების განხორციელება 

ქვეყანაში და ზოგადად მსოფლიოში შექმნილი Covid-19 პანდემიის მდგომარეობიდან 

გამომდინარე, პრაქტიკული კვლევის ჩატარების გაგრძელება მოგვიწია დისტანციურ რეჟიმში. 

კონკრეტული ინტერვენციების დაგეგმვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გეგმები გავაცანით 

კვლევაში მონაწილე მე-9 კლასის მოსწავლეებს. შეხვედრა ჩავატარეთ ონლაინ პლატფორმის 

„ZOOM“-ის გამოყენებით. ჩართვას ესწრებოდა 14 მოსწავლე და სკოლის დირექტორი. პირველ 

რიგში, მოსწავლეებს შევატყობინეთ, რომ ჩვენი შემდგომი მუშაობა ონლაინ ფორმატით 

გაგრძელდებოდა და მათი აზრიც მოვისმინეთ, მოახერხებდნენ თუ არა ასეთი ფორმატით 

თანამშრომლობას, რაზეც დადებითი პასუხი მივიღეთ. 

მოსწავლეებს დეტალურად გავაცანით ინტერვენციების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული გეგმები და მათი მოსაზრებებიც გავითვალისწინეთ, ისევე, როგორც 

ინტერვენციების შემუშავების პროცესში.  

დასაწყისში მოსწავლეებს შევახსენეთ ჩვენი კვლევის სახელწოდება  „დემოკრატიული 

მოქალაქეობის (სამოქალაქო აქტიურობა და ინტეგრაცია) განვითარება 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეებში“ და მიზანი: „მე-9 კლასის 

მოსწავლეებში განვავითაროთ მოქალაქეობრივი ინტეგრაციისა და აქტიურობის არსებული 

დონეები“. 

დაგეგმილ ინტერვენციებთან ერთად, მოსწავლეებს გავაცანით ის აქტივობები, 

რომელთა შესრულება ინტერვენციების განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე იქნებოდა 

საჭირო: 
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1. მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები შეხვდებიან გოგა ჩანადირს და მარიამ კვარაცხელიას, 

მიიღებენ მათგან საჭირო ინფორმაციას და გაეცნობიან მნიშვნელოვან საკითხებს, 

მოსწავლეები უნდა დაიყვნენ სამ ჯგუფად. თითოეულმა ჯგუფმა უნდა იმუშაოს მოკლე 

ვიდეორგოლზე, რომლის მიზანი იქნება მათ მიერ არჩეულ კონკრეტულ საკითხზე გარკვეული 

სახის მესიჯის მიწოდება საზოგადოებისთვის. მოსწავლეებზე არის დამოკიდებული რა სახის 

საკითხზე იმუშავებენ და ვიდეოს ფორმატიც სრულიად თავისუფალია. მაგალითად, 

შეუძლიათ შექმნან პერსონაჟები, ანიმაციური და სხვ.  

2. შალალა ამირჯანოვასთან შეხვედრის შემდეგ, როდესაც მოსწავლეები გაეცნობიან 

აზერბაიჯანული თემის კულტურას, უნდა აირჩიონ მათთვის საინტერესო საკითხი ეთნიკური 

უმცირესობების ტრადიციებიდან და კულტურიდან, რომლის შესახებაც უნდა მოამზადონ 

პრეზენტაცია. ამისათვის გამოიყენებენ დამატებით ინფორმაციას და პრეზენტაციებს 

წარუდგენენ სკოლაში ყველა დაინტერესებულ მოსწავლეს. 

3. მოსწავლეები ერთობლივად შექმნიან „მომავლის კალენდარს” - ეს იქნება ვებ-

გვერდი და ელექტრონული აპლიკაცია, რომელშიც გაიწერება მოქალაქეობრივი აქტივობები. 

ყოველ მოსწავლეს ეცოდინება რა სახის აქტივობებს განახორციელებენ წლის მანძილზე. ასევე 

დაამატებენ მათთვის მნიშვნელოვან თარიღებს, ღონისძიებებს და ინფორმაციებს. ვებ-

გვერდის და აპლიკაციის პერიოდულად დახვეწასა და ინფორმაციების განახლებაში 

მონაწილეობას მიიღებენ თავად მოსწავლეები.  

 

ონლაინ ჩართვა სამოქალაქო აქტივისტ გოგა ჩანადირთან 

გეგმის მიხედვით, პირველი შეხვედრა ჩატარდა სამოქალაქო აქტივისტთან, გოგა 

ჩანადირთან. შეხვედრა გაგრძელდა 2 საათის განმავლობაში. გოგა ჩანადირმა ისაუბრა 

აქტიური მოქალაქეობის მნიშვნელობაზე, აქტიური მოქალაქის მახასიათებლებზე,  

საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს აკისრია. მან მოიყვანა 

მაგალითები, პარალელები გაავლო მიმდინარე მოვლენებთან და ამით სცადა საკუთარი 

საუბრის დაკავშირება რეალურ ცხოვრებასთან. 

მოსწავლეები ყურადღებით უსმენდნენ და შემდეგ საუბარი წარმიმართა კითხვა-

პასუხის რეჟიმში.  

გოგა ჩანადირთან საუბრის დასრულების შემდგომ, მოსწავლეებს შევუთანხმდით 

არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან, მარიამ კვარაცხელიასთან ონლაინ 

შეხვედრის დეტალებზე. 

  

ონლაინ ჩართვა არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელთან მარიამ 

კვარაცხელიასთან 

მეორე ინტერვენცია, რომელიც განვახორციელეთ იყო შეხვედრა არასამთავრობო 

ორგანიზაციის „საერთო-სამოქალაქო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს” 

თანამშრომელთან და პროექტების მენეჯერთან, მარიამ კვარაცხელიასთან.  

მარიამთან შეხვედრა შეხვედრას ესწრებოდა14 მოსწავლე. თავდაპირველად ჩვენი 

მოწვეული სტუმარი გაეცნო ბავშვებს და ესაუბრა მისი გამოცდილების შესახებ.  სტუმარმა 
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ისაუბრა მის მიერ განხორციელებული ერთ-ერთი პროექტის შესახებ, რომელიც 

განახორციელა სამცხე-ჯავახეთში, სადაც სჭირდებოდათ კარტოფილისთვის მოსარწყავი 

სისტემის მოწყობა და სპონსორის დაფინანსებით შეძლეს ამ პრობლემის მოგვარება. ასევე, მან 

აჩვენა მოსწავლეებს მეორე პროექტიც და ის, თუ რა შეიცვლებოდა ამ პროექტის 

განხორციელებით. 

ბოლოს მარიამ კვარაცხელიამ კიდევ ერთხელ მოისმინა მოსწავლეების კითხვები და 

გასცა მათ ამომწურავი პასუხები. ძირითადი კითხვები ჰქონდათ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების დაფინანსებასთან  და დონორ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, თუ რის 

მიხედვით ხდება კონკრეტული ორგანიზაციების არჩევა და მისი მხარდაჭერა. 

 

მე-9 კლასელი მოსწავლეებისთვის პირველი პრაქტიკული სამუშაო დავალების მიცემა 

სამოქალაქო აქტივისტთან, გოგა ჩანადირთან და  ახალგაზრდული ორგანიზაციის 

წარმომადგენელთან, მარიამ კვარაცხელიასთან ონლაინ ჩართვის შემდეგ, მოსწავლეებს 

მივეცით პრაქტიკული სამუშაო - სამოქალაქო პრობლემაზე შექმნან მოკლე ვიდეორგოლი, 

მოიფიქრონ ლოზუნგი, მოწოდება, რომლის მიზანი იქნება ადამიანების გააქტიურება და მათი 

სოციალური პასუხისმგებლობით აღჭურვა. ჯგუფების შექმნისას დავიცავით გენდერული 

ბალანსი.  

   

შეხვედრა აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენელთან და მეორე პრაქტიკული სამუშაოს 

მიცემა მოსწავლეებისთვის 

წინასწარ შემუშავებული გეგმის თანახმად, მესამე შეხვედრა, რომელიც ისევ ონლაინ 

პლატფორმის, Zoom-ის საშუალებით შედგა, შეეხებოდა ეთნიკური უმცირესობის 

(აზერბაიჯანული თემი) კულტურულ ტრადიციებს. სტუმრად მოვიწვიეთ ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი - შალალა ამირჯანოვა, რომელიც გამოცდილი 

ტრენერი და აქტიური მოქალაქეა. იგი ჩართულია სამოქალაქო აქტივობებში, მონაწილეობს 

აზერბაიჯანულ და ქართულ თემებს შორის ინტეგრაციის პროცესებში. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ კვლევაში ჩართული მოსწავლეები. კულტურის საკითხებთან 

ერთად, საუბარი შეეხო იმ პრობლემებს, რაც არსებობს ინტეგრაციის კუთხით. განვიხილეთ 

განათლების სფეროში არსებული ხარვეზებიც.  

შეხვედრის შემდეგ, მოსწავლეებს მივეცით მეორე პრაქტიკული სამუშაო. Power Point-

ის საშუალებით უნდა გაეკეთებინათ პრეზენტაცია, მათ მიერ არჩეულ ერთ-ერთ ტრადიციაზე. 

სამ ჯგუფად განაწილებულმა მოსწავლეებმა აირჩიეს მათთვის საინტერესო თემები და 

მოამზადეს პრეზენტაციები. სამივე ჯგუფის პრეზენტაცია იყო შინაარსობრივად 

მრავალფეროვანი, საინტერესო და ვიზუალურად გამართული. 

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ შალალა ამირჯანოვასთან ჩატარებული 

საინტერესო შეხვედრითა და შემდგომი პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებით, მოსწავლეებმა 

მეტი ინფორმაცია მიიღეს საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ.  
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მე-3 პრაქტიკული სამუშაო 

მესამე პრაქტიკული დავალების ფარგლებში მე-9 კლასის მოსწავლეებს უნდა შეექმნათ 

სკოლისთვის წლის აქტივობების კალენდარი (დანართი N2), რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი 

მოიფიქრებდნენ სამოქალაქო აქტიურობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. მოსწავლეებმა 

დაგეგმეს ღონისძიებები ისეთი საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მათ აწუხებთ და რომელთა 

შეცვლა სურთ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებით. მე-9 კლასის მოსწავლეები დაიყვნენ 

ისევ სამ ჯგუფად და გადაინაწილეს სასწავლო თვეები.  მათ ყოველი თვისთვის დაგეგმეს 

დაახლოებით 2 ღონისძიება და აღწერეს თუ რას გააკეთებენ შესაბამის დღეს. სკოლის 

სასწავლო წლის აქტივობების კალენდარი შედგება 21 ღონისძიებისგან და დაგეგმილი 

აქტივობები ხელს უწყობს დემოკრატიული და პასუხისმგებელი მოქალაქეობის წარმოჩინებას. 

მოსწავლეების მიერ შექმნილი „მომავლის კალენდარი“ აიტვირთა სკოლის ვებ-

გვერდზე, მოსწავლეთა თვითმართველობის მიერ და ის ხელმისაწვდომია ყველა 

მოსწავლისთვის. 

 

 

მიღებული შედეგების ანალიზი და ინტერპრეტაცია 

 ინტერვენციების განხორციელების შემდეგ, მოსწავლეებთან ჩავატარეთ პოსტ-ტესტი 

იმის გასარკვევად, თუ რა შეიცვალა მათთვის ჩვენთან მუშაობის შემდეგ. გამოიკვეთა 

რამდენიმე საინტერესო შედეგი. 

შეკითხვა იმაზე, თუ რამდენად ხშირად საუბრობენ მოსწავლეები მშობლებთან 

პოლიტიკურ ან სოციალურ საკითხებზე, შედეგებმა აჩვენა, რომ 50%-ით გაიზარდა მათი 

მაჩვენებელი, ვინც ყოველდღიურად განიხილავს ამ საკითხებს მშობლებთან. ასევე, იყენებენ 

თუ არა არსებულ მედიას ინფორმაციის მიღების მიზნით, მოსწავლეებმა დადებითი შედეგები 

აჩვენეს და მათი მაჩვენებელი გაიზარდა 15% პროცენტით.  

გაუმჯობესდა მოსწავლეების ერთმანეთთან დამოკიდებულება. თუკი მანამდე, 

გამოკითხული მოსწავლეების 30% უშვებდა, რომ თავს სკოლაში გარიყულად გრძნობდა, 

პოსტ-კითხვარმა აჩვენა, რომ გამოკითხული მოსწავლეების პროცენტული მაჩვენებელი 

დადებითისკენ შეიცვალა და მათი უმეტესობა აღარ გრძნობს თავს სკოლაში გარიყულად. 

ასევე, მათ აღარ ეშინიათ ბულინგის. 

10%-ით გაიზარდა იმ მოსწავლეთა რიცხვი, რომელიც თვლის, რომ სკოლაში მათი 

ერთობლივი ჩართულობა გარემოს უკეთესობისაკენ ცვლის და რომ სკოლაში მიმდინარე 

პროცესებზე მოსწავლეებს მეტი გავლენა აქვთ, როდესაც ისინი ერთობლივად მოქმედებენ. 

გაუმჯობესდა მოსწავლეების შეხედულებები მოქალაქეობრივ უფლებებთან დაკავშირებით. 

მაგალითად: 

 ყველას ყოველთვის უნდა ქონდეს საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოთქმის 

უფლება და დაცული უნდა იყოს ყველა პირის სოციალური და პოლიტიკური უფლებები - 

მაჩვენებელი გაიზარდა 10%-ით. 

 ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ მთავრობის საჯაროდ გაკრიტიკების თავისუფლება 

- მაჩვენებელი გაიზარდა 40%-ით. 
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 პოლიტიკურმა პროტესტმა არასდროს არ უნდა მიიღოს ძალადობრივი ხასიათი 

- მაჩვენებელი გაიზარდა 20%-ით. 

  

გაუმჯობესდა მოსწავლეების შეხედულება ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა 

საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილეობა. მაგალითად, მოსწავლეები თვლიან, რომ თავს 

კარგად გაართმევენ კონფლიქტის შესახებ განხილვებში მონაწილეობას, სოციალურ ქსელში 

აქტუალურ საკითხებზე საკუთარი მოსაზრების საჯაროდ გამოთქმას და ა.შ. 

საბოლოო ჯამში, მოსწავლეებში ამაღლდა ცნობიერება მოქალაქეობრივ საკითხებთან 

მიმართებით და ისინი მზაობას გამოხატავენ, მომავალში სამოქალაქო აქტივობებში 

მონაწილეობისთვის.  

 

 

ინტერვენციების შედეგების შეფასება 

 

ინტერვენციების შედეგების შეფასება პოსტ-ტესტის შედეგად შევძელით. ერთმანეთს 

შევადარეთ მე-9 კლასის მოსწავლეების პოსტ-ტესტი და მე-10 კლასის საკონტროლო ტესტის 

შედეგები. შედეგების ანალიზით გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც 

უშუალოდ გამომდინარეობდა ჩვენ მიერ განხორციელებული ინტერვენციებიდან. 

მე-10 კლასის ტესტის მიხედვით, მოსწავლეების 13% არასდროს, ან თითქმის 

არასდროს საუბრობდა მსოფლიოში და საქართველოში მიმდინარე მნიშვნელოვან 

მოვლენებზე. მე-9 კლასის პოტ-ტესტის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 50%-დან 0-ს 

გაუთანაბრდა. რაც ნიშნავს იმას, რომ მე-9 კლასის მოსწავლეების მონაცემები მკვეთრად 

გაუმჯობესდა და გადააჭარბა მე-10 კლასელების შედეგებს. 
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რამდენად ხშირად ხართ დაკავებული შემდეგი საქმიანობით? -  

IS2G9F-საუბრობთ მსოფლიოში და საქართველოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე 
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მე-10 კლასის ტესტის მიხედვით, მოსწავლეების 60% სრულიად ეთანხმება იმ 

დებულებას, რომ სკოლის მართვაში და გადაწყვეტილებების მიღებაში მოსწავლეთა 

მონაწილეობა სკოლას უკეთესობისკენ ცვლის. მე-9 კლასის პოტ-ტესტის მიხედვით, ეს 

მაჩვენებელი 80%-დან 90%-მდე გაიზარდა. რაც ნიშნავს იმას, რომ მე-9 კლასის მოსწავლეების 

მონაცემები ინტერვენციებისა და ჯგუფური მუშაობის შედეგად გაუმჯობესდა და გადააჭარბა 

მე-10 კლასელების შედეგებს 30%-ით. 

 

რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? - 

IS2G15A-სკოლის მართვაში და გადაწყვეტილებების მიღებაში მოსწავლეთა მონაწილეობა 

სკოლას უკეთესობისკენ ცვლის 

 

 
 

მე-10 კლასის ტესტის მიხედვით, მოსწავლეების 67% სრულიად ეთანხმება იმ 

დებულებას, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ მთავრობის საჯაროდ გაკრიტიკების 

თავისუფლება. მე-9 კლასის პოტ-ტესტის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 60%-დან 100%-მდე 

გაიზარდა. რაც ნიშნავს იმას, რომ მე-9 კლასის მოსწავლეების მონაცემები ინტერვენციებისა და 

ონლაინ-შეხვედრების შედეგად გაუმჯობესდა და გადააჭარბა მე-10 კლასელების შედეგებს 

33%-ით. 

რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? - 

IS2G16C-ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ მთავრობის საჯაროდ გაკრიტიკების თავისუფლება 
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მე-10 კლასის ტესტის მიხედვით, მოსწავლეების 47% სრულიად ეთანხმება იმ 

დებულებას, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ მთავრობის საჯაროდ გაკრიტიკების 

თავისუფლება. მე-9 კლასის პოტ-ტესტის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 50%-დან 60%-მდე 

გაიზარდა. რაც ნიშნავს იმას, რომ მე-9 კლასის მოსწავლეების მონაცემები ინტერვენციებისა და 

ონლაინ-შეხვედრების შედეგად გაუმჯობესდა და გადააჭარბა მე-10 კლასელების შედეგებს 

13%-ით. 

 

რამდენად მნიშვნელოვანია ზრდასრული მოქალაქისთვის? -  

IS2G17C-პოლიტიკური მოვლენებისთვის თვალის დევნება 
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მე-10 კლასის ტესტის მიხედვით, მოსწავლეების 53% ფიქრობს, რომ ადგილობრივი 

თემისათვის სასარგებლო ღონისძიებებში მონაწილეობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მე-9 

კლასის პოტ-ტესტის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 40%-დან 80%-მდე გაიზარდა. რაც ნიშნავს 

იმას, რომ მე-9 კლასის მოსწავლეების მონაცემები ინტერვენციებისა და ონლაინ-შეხვედრების 

შედეგად გაუმჯობესდა და გადააჭარბა მე-10 კლასელების შედეგებს 27%-ით. 

 

რამდენად მნიშვნელოვანია ზრდასრული მოქალაქისთვის? -  

IS2G17F-ადგილობრივი თემისათვის სასარგებლ ღონისძიებებში მონაწილეობა 

 
მე-10 კლასის ტესტის მიხედვით, მოსწავლეების 40% ფიქრობს, გარემოს დაცვით 

ღონისძიებებში მონაწილეობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მე-9 კლასის პოტ-ტესტის მიხედვით, 

ეს მაჩვენებელი 40%-დან 90%-მდე გაიზარდა. რაც ნიშნავს იმას, რომ მე-9 კლასის 

მოსწავლეების მონაცემები ინტერვენციებისა და ონლაინ-შეხვედრების შედეგად 

გაუმჯობესდა და გადააჭარბა მე-10 კლასელების შედეგებს 50%-ით. 

 

რამდენად მნიშვნელოვანია ზრდასრული მოქალაქისთვის? -  

IS2G17F-ადგილობრივი თემისათვის სასარგებლ ღონისძიებებში მონაწილეობა 
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როგორც კვლევის შედეგებმა აჩვენა, IX კლასის მოსწავლეების ცოდნამ და 

დამოკიდებულებებმა გადააჭარბა X კლასელების შედეგებს და მნიშვნელოვანი ზრდა აისახა 

გრაფიკულ მონაცემებში.  

 

                   

 

დასკვნა 

 

მოსწავლეებში ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული მოქალაქეობის 

კომპეტენციების ჩამოყალიბება. სწორედ ამიტომ, ჩვენი პრაქტიკული კვლევის მიზანი იყო 

„თანამედროვე განათლების აკადემიის“ მე-9 კლასის მოსწავლეებში დემოკრატიული 

მოქალაქეობის უნარ-ჩვევების განვითარება.  

თავიდანვე დავგეგმეთ და ვივარაუდეთ, რომ მოსწავლეებთან შეთანხმებით 

დაგეგმილი ინტერვენციები ხელს შეუწყობდა მათში დემოკრატიული, აქტიური, 

პასუხისმგებლიანი მოქალაქისათვის საჭირო კომპეტენციების ამაღლებას. 

პოსტ-ტესტის შედეგები იძლევა საშუალებას ითქვას, რომ ინტერვენციების შედეგად 

მე-9 კლასის მოსწავლეებში ამაღლდა დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის საჭირო 

კომპეტენციები. ინტერვენციებმა დადებითი შედეგი გამოიღო მათი ინფორმირებისა და 

მოქალაქეობრივი ღირებულებების განვითარების თვალსაზრისით. დიდი როლი ითამაშა იმ 

ფაქტორმა, რომ პრაქტიკული კვლევის ნაწილი სრულად დაიგეგმა მოსწავლეთა ინტერესებისა 

და სურვილების გათვალისწინებით. ამრიგად, მათ მეტი ინტერესი და მოტივაცია გააჩნდათ 

კვლევაში მონაწილეობასა და სხვადასხვა პრაქტიკულ სამუშაოებთან მიმართებით.   

კვლევაში არსებული ამ შეზღუდვის მიუხედავად, მოსწავლეებთან და მოწვეულ 

სტუმრებთან მუშაობამ ზედმეტი სირთულეების გარეშე ჩაიარა. მოსწავლეებს საშუალება 

ჰქოდათ, მათთვის ხელსაყრელ დროს დაგვეგეგმა ონლაინ-შეხვედრები და დაესვათ მათთვის 

საინტერესო კითხვები ჩვენ მიერ მოწვეული კომპეტენტური პირებისთვის. მათ პრაქტიკულ 

სამუშაოებსაც კარგად გაართვეს თავი. მოსწავლეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, ჯგუფური 

პრაქტიკული სამუშაოები განეხორციელებინათ ონლაინ სივრცეში და ამით განევითარებინათ 

დამატებითი უნარები (საჭიროებიდან გამომდინარე მათ მოუწიათ Microsoft-ის პროგრამებში 

მუშაობა), რაც სამომავლოდ კარგი გამოცდილება იქნება ონლაინ სივრცეში საორიენტაციოდ.  

ობიექტურობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ მოსწავლეები კარგად ფლობდნენ 

დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის საჭირო ღირებულებებს. ინტერვენციების შედეგების 

მიხედვით, მათ აუმაღლდათ ინფორმირებულობის დონე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, 

როგორიცაა: სიტყვის თავისუფლება, მმართველობასთან დაკავშირებული პროცესების 

საჯაროდ გაკრიტიკების უფლება, არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება, ეთნიკური ნიშნით 

განსხვავებულ თანამემამულეებთან ინტეგრირება, მათი თანასწორუფლებიანობა და სხვა. 

საბოლოო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მიერ განხორციელებულმა 

ინტერვენციებმა, ონლაინ-შეხვედრებმა და ჯგუფურმა სამუშაოებმა დადებითი შედეგი 
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გამოიღო. მოსწავლეებში გაზარდა ინფორმირებულობა და განავითარა  მოსწავლეთა 

მოქალაქეობრივი ცნობიერების დონე. 

 

 

რეკომენდაციები 

 რეკომენდაციების სახით, ვფიქრობთ, სასურველია, რომ ზოგადად სკოლებმა 

მიმართონ ექსტრაკურიკულარულ აქტივობებს. აუცილებელია სკოლაში მოსწავლეებს 

ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ჩართული იყვნენ სკოლის მართვის საკითხებში, 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გათვალისწინებული იყოს მათი მოსაზრებები, რათა 

თავი აღიქვან დემოკრატიული საზოგადოების პასუხისმგებლიან წევრებად 

  მოქალაქეობრივი აზროვნების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ 

ფორმალურ სასწავლო პროცესთან ერთად, სკოლებმა უზრუნველყონ არაფორმალური 

სასწავლო გარემოს შექმნაც. ასევე, სკოლებმა უნდა დაგეგმონ და განახორციელონ 

საზოგადოებისთვის სარგებლის მომტანი ექსტრაკურიკულარული აქტივობები, რომლებშიც 

მოსწავლეები მიიღებენ მონაწილეობას, რათა ხელი შეუწყონ მათში დემოკრატიული 

მოქალაქეობის კომპეტენციების განვითარებას 

 მნიშვნელოვანია, მოსწავლეები ჩართულნი იყვნენ სწავლების პრაქტიკისა და 

მეთოდების შერჩევის პროცესში. ასეთ დროს ისინი მეტად მოტივირებულები არიან და დიდ 

ინტერესს იჩენენ. გარდა ამისა, მათი პასუხისმგებლობის დონე მკვეთრად იმატებს, რადგან 

ხედავენ, რომ მათთან ურთიერთობისა და მუშაობის პროცესში თავიანთი სურვილები და 

აზრები გათვალისწინებულია, რაც წარმატებული შედეგის წინაპირობაა. 

 მოსწავლეებისთვის თეორიულთან ერთად, მნიშვნელოვანია პრაქტიკული 

სამუშაოების გამოყენება, რომელთა შესრულებისას მათ ექნებათ გამოხატვის თავისუფლება. 

ამით იზრდება მოსწავლეების ინტერესი, თვალსაწიერი და ვლინდება ინდივიდუალური 

ხედვები და უნარები. 

 მნიშვნელოვანია, მოსწავლეებს ვასწავლოთ ინტერკულტურული 

ურთიერთობები და შევძინოთ შესაბამისი ღირებულებები. ვინაიდან, ჩვენს მრავალეთნიკურ 

ქვეყანაში აუცილებელია მოსწავლეები მოვამზადოთ ეთნიკურად განსხვავებულ 

ადამიანებთან ურთიერთობებისთვის, რასაც მოიცავს დემოკრატიული მოქალაქეობის 

კონცეფცია. 
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დანართები 

 

დანართი N1. კვლევის ინსტრუმენტი (კითხვარი) 

 

კითხვარი მოსწავლეებისათვის 

 

ზოგადი კითხვები 

 თქვენი დაბადების თარიღი  

წელი____  თვე_________ 

 

 მიუთითეთ სქესი ___________________ 

 

 მიუთითეთ თქვენი ეროვნება _____________________________ 

 

 მიუთითეთ თქვენი საცხოვრებელი ადგილი 

რეგიონი_________________ 

ქალაქი__________________ 

სოფელი__________________ 

IS2G01 

 

IS2G03 

IS2G02 

IS2G04 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35
http://www.mes.gov.ge/old/index.php?module=text&link_id=196
http://mes.gov.ge/~mesgov/content.php?id=3923&lang=geo
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 მიუთითეთ თქვენი მშობლიური ენა _______________________ 

 

 მიუთითეთ თქვენი: 

სკოლა __________________________ 

კლასი ________ 

 

გთხოვთ მიუთითოთ რა გეგმები გაქთ სკოლის დასრულების შემდგომ: 

 

 

ა) უმაღლესი განათლება   

ბ) პროფესიული განათლება 

გ) მუშაობის დაწყება საოჯახო მეურნეობაში 

დ) მუშაობის დაწყება საჯარო, კერძო ან არასამთავრობო სექტორში 

ე) სხვა  

 

თქვენი აქტივობები 

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

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   არც 

ერთ 

წუთს 

30 

წუთზე 

ნაკლებს 

დაახლოე

ბით 30-60 

წუთს 

დაახლოე

ბით 1-2 

საათს 

2 საათზე 

მეტს 

  ტელევიზორის, 

ვიდეოების, ან DVD-ის 

ყურება, გართობის 

მიზნით 

☐

1 

☐

2 

☐3 ☐4 ☐5 

  საშინაო 

დავალებების 

მომზადება 

☐

1 

☐

2 

☐3 ☐4 ☐5 

  კომპიუტერისა 

ან ინტერნეტის 

გამოყენება, გართობის 

მიზნით 

☐

1 

☐

2 

☐3 ☐4 ☐5 

  კითხვა, 

გართობის მიზნით 

☐

1 

☐

2 

☐3 ☐4 ☐5 

  მეგობრებთან 

საუბარი ტელეფონის ან 

ინტერნეტის 

საშუალებით  

☐

1 

☐

2 

☐3 ☐4 ☐5 

  მეგობრებთან 

დროის გატარება 

☐

1 

☐

2 

☐3 ☐4 ☐5 

კითხვა 9: რამდენად ხშირად ხართ დაკავებული შემდეგი საქმიანობით?  

IS2G8A 

IS2G8B 

IS2G8C 

IS2G8D 

IS2G8E 

IS2G8F 

IS2G07 

IS2G05 

IS2G06 
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(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   არასდრ

ოს ან 

თითქმი

ს 

არასდრ

ოს 

სულ 

მცირე 

თვეში 

ერთჯე

რ 

სულ 

მცირე 

კვირაში 

ერთჯერ 

ყოველდღიურა

დ ან თითქმის 

ყოველდღიურა

დ 

  საუბრობთ მშობლებთან 

პოლიტიკურ ან სოციალურ 

საკითხებზე 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  უყურებთ ტელევიზორს 

მსოფლიოში და საქართველოში 

მიმდინარე მნიშვნელოვან 

მოვლენებზე ინფორმაციის 

მიღების მიზნით 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  კითხულობთ გაზეთების, 

მსოფლიოში და საქართველოში 

მიმდინარე მნიშვნელოვან 

მოვლენებზე ინფორმაციის 

მიღების მიზნით 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  საუბრობთ მეგობრებთან 

პოლიტიკურ ან სოციალურ 

საკითხებზე 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  იყენებთ ინტერნეტს 

მსოფლიოში და საქართველოში 

მიმდინარე მნიშვნელოვან 

მოვლენებზე ინფორმაციის 

მიღების მიზნით  

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  საუბრობთ მსოფლიოში 

და საქართველოში მიმდინარე 

მნიშვნელოვან მოვლენებზე   

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  საუბრობთ მეგობრებთან 

მსოფლიოში და საქართველოში 

მიმდინარე მნიშვნელოვან 

მოვლენებზე  

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  მონაწილეობთ 

ახალგაზრდულ ღონისძიებებში 

(ლაშქრობები, საქველმოქმედო 

აქციები, კლუბები და ა.შ.)  

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

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

ორგანიზებულ ღონისძიებებში?  (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

IS2G9A 

IS2G9B 

IS2G9C 

IS2G9D 

IS2G9E 

IS2G9F 

IS2G9G 

IS2G9H 
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   დიახ, 

უკანასკნელი 

თორმეტი თვის 

განმავლობაში 

დიახ, 

თუმცა არა 

უკანასკნელ

ი თორმეტი 

თვის 

განმავლობა

ში 

არასდროს 

  პოლიტიკური პარტიასთან 

ან კავშირთან ასოცირებული 

ახალგაზრდული ორგანიზაცია 

☐1 ☐2 ☐3 

  გარემოსდაცვითი 

ორგანიზაცია 

☐1 ☐2 ☐3 

  ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ორგანიზაცია 

☐1 ☐2 ☐3 

  მოხალისეთა ჯგუფი, 

რომელიც თემის დასახმარებლად 

რაიმე ღონისძიებას მართავს 

☐1 ☐2 ☐3 

  ორგანიზაცია, რომელიც 

ფულს აგროვებს რაიმე სოციალური 

მიზნისთვის 

☐1 ☐2 ☐3 

  ეთნიკური ნიშნით 

გაერთიანებულ პირთა ორგანიზაცია 

☐1 ☐2 ☐3 

  რელიგიური ჯგუფი ან 

ორგანიზაცია 

☐1 ☐2 ☐3 

  ახალგაზრდების 

ორგანიზაცია/ჯგუფი 

☐1 ☐2 ☐3 

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

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   დიახ, 

უკანასკნელი 

თორმეტი თვის 

განმავლობაში 

დიახ, 

თუმცა არა 

უკანასკნელ

ი თორმეტი 

თვის 

განმავლობა

ში 

არასდროს 

  ნებაყოფლობითი 

მონაწილეობა კულტურულ და/ან 

სპორტულ ღონისძიებაში 

არასაგაკვეთილო დროს  

☐1 ☐2 ☐3 

  აქტიური მონაწილეობა 

დებატებში 

☐1 ☐2 ☐3 

IS2G10A 

IS2G10B 

IS2G10C 

IS2G10D 

IS2G10E 

IS2G10F 

IS2G10G 

IS2G10H 

IS2G11A 

IS2G11B 
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  მოსწავლეთა 

თვითმმართველობის არჩევნებში 

☐1 ☐2 ☐3 

  სკოლის მართვასთან 

დაკავშირებულ გადაწყვეტილების 

მიღებაში 

☐1 ☐2 ☐3 

 

თქვენი სკოლა 

კითხვა 12: გაკვეთილზე პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე მსჯელობისას:  

 (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   არასდ

როს 

იშვიათა

დ 

ზ

ზო

გჯე

რ 

ხშირად 

 ა

) 

 

მოსწავლეებს თავისუფლად  

შეუძლიათ გამოხატონ საკუთარი – 

მოსაზრება, თუნდაც ის განსხვავდებოდეს 

მასწავლებლის მოსაზრებისაგან 

☐

1 

☐2 ☐

3 

☐

4 

 ბ

) 

 

მასწავლებელი ამხნევებს 

მოსწავლეებს, რათა მათ თავად მიიღონ 

გადაწყვეტილებები 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

 გ

) 

 

მასწავლებელი ამხნევებს 

მოსწავლეებს, რათა მათ გამოთქვან 

საკუთარი მოსაზრებები 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

 დ

) 

 

გაკვეთილის დროს, მოსწავლეები 

განიხილავენ აქტუალურ პოლიტიკურ 

მოვლენებს 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

 ე

) 

 

მოსწავლეები თავისუფლად 

გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს, 

თუნდაც ის განსხვავდებოდეს  მოსწავლეთა 

უმრავლესობის მოსაზრებებისაგან 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

 ვ

) 

 

მასწავლებელი ამხნევებს 

მოსწავლეებს, რათა მათ თამამად იმსჯელონ 

განსხვავებული შეხედულებების მქონე 

ადამიანებთან   

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

 ზ

) 

 

მასწავლებელი მსჯელობისას 

წარმოადგენს განსახილველი საკითხის 

შესახებ არსებულ განსხვავებულ პოზიციებს  

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

კითხვა 13: სკოლაში ითვალისწინებენ თუ არა მოსწავლეთა მოსაზრებებს შემდეგ საკითხებთან 

დაკავშირებით? (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   არასდ

როს 

იშვიათ

ად 

ზოგჯე

რ 

ხშირად 

IS2G11C 

IS2G11D 

IS2G12A 

IS2G12B 

IS2G12C 

IS2G12D 

IS2G12E 

IS2G12F 

IS2G12G 
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  სწავლების მეთოდების შერჩევისას ☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

  სასწავლო მასალების შერჩევისას ☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

  გაკვეთილების განრიგის 

შედგენისას 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

  საკლასო წესების შემუშავებისას ☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

  სასკოლო წესების შემუშავებისას ☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

  კლასგარეშე აქტივობების 

დაგეგმვისას 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐

4 

კითხვა 14:  

   სრულიად 

ვეთანხმები 

ნაწილ

ობრივ 

ვეთანხ

მები 

ნაწილობრივ 

არ ვეთანხმები 

სრულიად 

არ 

ვეთანხმებ

ი 

  მასწავლებელთა 

უმრავლესობა 

სამართლიანად მექცევა 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  მოსწავლეებს კარგი 

ურთიერთობა აქვთ 

მასწავლებლების 

უმრავლესობასთან 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  მასწავლებელთა 

უმრავლესობა მოსწავლეთა 

კეთილდღეობით არის 

დაინტერესებული 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  სკოლაში თავს 

გარიყულად ვგრძნობ 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  მასწავლებელთა 

უმრავლესობას 

აინტერესებს ჩემი 

მოსაზრებები  

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  თუ დახმარება 

მჭირდება, დარწმუნებული 

ვარ, რომ ჩემი 

მასწავლებლები 

დამეხმარებიან  

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  მეშინია სხვა 

მოსწავლეების მხრიდან 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

IS2G13A 

IS2G13B 

IS2G13C 

IS2G13D 

IS2G13E 

IS2G13F 

IS2G14A 

IS2G14B 

IS2G14C 

IS2G14D 

IS2G14E 

IS2G14F 

IS2G14G 
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ჩაგვრის (ბულინგის) 

მსხვერპლად არ ვიქცე 

კითხვა 15: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს?  

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   სრულიად 

ვეთანხმები 

ნაწილ

ობრივ 

ვეთანხ

მები 

ნაწილობრივარ 

ვეთანხმები 

სრულიად 

არ 

ვეთანხმებ

ი 

  სკოლის მართვაში 

და გადაწყვეტილებების 

მიღებაში მოსწავლეთა 

მონაწილეობა სკოლას 

უკეთესობისკენ ცვლის 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  სკოლაში ბევრი 

რამე შეიძლება შეიცვალოს 

უკეთესობისაკენ, როდესაც 

მოსწავლეები ერთმანეთთან 

თანამშრომლობენ 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  მოსწავლეთა 

ჯგუფების ორგანიზება და 

მათთვის შესაძლებლობის 

შექმნა, რათა მათ გამოთქვან 

საკუთარი მოსაზრებები, 

სკოლაში არსებული 

პრობლემების მოგვარებას 

უწყობს ხელს 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  სკოლაში 

მიმდინარე პროცესებზე 

მოსწავლეებს მეტი გავლენა 

აქვთ, როდესაც ისინი 

ერთობლივად მოქმედებენ 

და არა ცალ-ცალკე 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

 

მოქალაქეები და საზოგადოება 

კითხვა 16: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? 

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   სრულიად 

ვეთანხმები 

ნაწილ

ობრივ 

ვეთანხ

მები 

ნაწილობრივ 

არ ვეთანხმები 

სრულიად 

არ 

ვეთანხმებ

ი 

  ყველას ყოველთვის 

უნდა ჰქონდეს საკუთარი 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

IS2G15A 

IS2G15B 

IS2G15C 

IS2G15D 

IS2G16A 
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აზრის თავისუფლად 

გამოთქმის უფლება 

  პოლიტიკურ 

ლიდერებს არ უნდა 

ჰქონდეთ საკუთარი 

ოჯახის წევრების საკუთარი 

სურვილისამებრ 

დასაქმების უფლება 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  დაცული უნდა 

იყოს ყველა პირის 

სოციალური და 

პოლიტიკური უფლებები 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  ადამიანებს უნდა 

ჰქონდეთ მთავრობის 

საჯაროდ გაკრიტიკების 

თავისუფლება 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  ხალხს უნდა 

შეეძლოს პროტესტის 

გამოთქმა, თუ მიიჩნევს, 

რომ კანონი უსამართლოა 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  პოლიტიკურმა 

პროტესტმა არასდროს არ 

უნდა მიიღოს 

ძალადობრივი ხასიათი 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  როდესაც ქვეყნის 

უსაფრთხოებას საფრთხე 

ემუქრება, მთავრობას უნდა 

ჰქონდეს უფლება 

გააკონტროლოს მედია 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

კითხვა 17: რამდენად მნიშვნელოვანია ზრდასრული მოქალაქისთვის: 

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   ძალიან 

მნიშვნელო

ვანი 

საკმაოდ 

მნიშვნელო

ვანი 

არც თუ 

ისე 

მნიშვნელო

ვანი 

არ არის 

მნიშვნელოვან

ი 

  მონაწილეობა 

(ხმის მიცემა) არჩევნებში 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  პოლიტიკურ 

პარტიაში გაწევრიანება 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  ქვეყნის ისტორიის 

ცოდნა 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

IS2G16B 

IS2G16C 

IS2G16D 

IS2G16E 

IS2G16F 

IS2G16G 

IS2G17A 

IS2G17B 

IS2G17C 
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  პოლიტიკური 

მოვლენებისათვის 

თვალის დევნება, 

საინფორმაციო 

საშუალებებით 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  მთავრობის 

წარმომადგენლებისადმი 

პატივისცემის გამოხატვა 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  პოლიტიკურ 

დისკუსიებში 

მონაწილეობა 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  უსამართლოდ 

მიჩნეული კანონების 

წინააღმდეგ მშვიდობიან 

საპროტესტო აქციებში 

მონაწილეობა 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  ადგილობრივი 

თემისათვის სასარგებლო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  გარემოს დაცვის 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

  კანონმორჩილება ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

თქვენ და საზოგადოება 

კითხვა 18: რამდენად გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა 

თითოეულ მწკრივში) 

   ძ

ძალია

ნ 

საკმაოდ ა

არც 

თუ 

ისე 

საერთოდ 

არ 

მაინტერე

სებს 

 ა

) 

 

ადგილობრივ თემში მიმდინარე 

აქტუალური პოლიტიკური საკითხები 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

 ბ

) 

 

ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალური 

პოლიტიკური საკითხები 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

IS2G17D 

IS2G17E 

IS2G17F 

IS2G17G 

IS2G17H 

IS2G17I 

IS2G17J 

IS2G17K 

IS2G18A 

IS2G18B 
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 გ

) 

 

ქვეყანაში არსებული აქტუალური 

სოციალური საკითხები 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

 დ

) 

 

საერთაშორისო პოლიტიკა ☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

 ე

) 

 

გარემოს დაცვასთან 

დაკავშირებული საკითხები 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

 ვ

) 

 

ევროკავშირის პოლიტიკა ☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

 

უფლებები და პასუხისმგებლობები 

კითხვა 19: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? 

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   სრუ

ლიად 

ვეთანხმები 

ნ

აწილო

ბრივ 

ვეთან

ხმები 

ნაწილო

ბრივ არ 

ვეთანხმები 

ს

რულიად 

არ 

ვეთანხმებ

ი 

  ქალებსა და 

მამაკაცებს უნდა ჰქონდეთ 

თანაბარი შესაძლებლობები 

მონაწილეობა მიიღონ 

ქვეყნის მართვაში  

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  ქალები და 

მამაკაცები თანაბარი 

უფლებებით უნდა 

სარგებლობდნენ ყველა 

მიმართულებით 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  ქალები არ უნდა 

მონაწილეობდნენ 

პოლიტიკაში 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  როდესაც სამუშაო 

ადგილები არ არის 

საკმარისი, მამაკაცებს 

ქალებთან შედარებით მეტი 

უპირატესობა უნდა 

მიენიჭოთ დასაქმების 

თვალსაზრისით 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

IS2G18C 

IS2G18D 

IS2G18E 

IS2G18F 

IS2G19A 

IS2G19B 

IS2G19C 

IS2G19D 
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  მამაკაცებისა და 

ქალების ანაზღაურება 

თანაბარი უნდა იყოს, 

როდესაც ისინი ერთნაირ 

სამუშაოს ასრულებენ 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  მამაკაცების 

კვალიფიკაცია, როგორც 

პოლიტიკური 

ლიდერებისა, უფრო 

მაღალია, ვიდრე ქალების  

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  ქალების 

უპირველესი დანიშნულება 

შვილების აღზრდა უნდა 

იყოს 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

კითხვა 20: რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? 

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   სრუ

ლიად 

ვეთანხმები 

ნ

აწილო

ბრივ 

ვეთან

ხმები 

ნაწილო

ბრივ არ 

ვეთანხმები 

ს

რულიად 

არ 

ვეთანხმებ

ი 

  საქართველოში, 

ყველა 

ეთნიკური/რასობრივი 

ჯგუფის წარმომადგენლები 

კარგი განათლების მიღების 

თანაბარი 

შესაძლებლობებით უნდა 

სარგებლობდნენ 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  საქართველოში, 

ყველა 

ეთნიკური/რასობრივი 

ჯგუფის წარმომადგენლები 

დასაქმების თანაბარი 

შესაძლებლობებით უნდა 

სარგებლობდნენ 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  სკოლებში 

მოსწავლეებს უნდა 

ასწავლიდნენ ყველა 

ეთნიკური/რასობრივი 

ჯგუფის წევრების მიმართ 

პატივისცემის გამოხატვას 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

IS2G19E 

IS2G19F 

IS2G19G 

IS2G20A 

IS2G20B 

IS2G20C 
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  ნებისმიერი 

ეთნიკური/რასობრივი 

ჯგუფის წარმომადგენელს 

უნდა შეეძლოს 

პოლიტიკური 

თანამდებობის დაკავება 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

  ყველა 

ეთნიკური/რასობრივი 

ჯგუფის წარმომადგენლები 

თანაბარი უფლებებით 

უნდა სარგებლობდნენ და 

ჰქონდეთ თანაბარი 

პასუხისმგებლობები 

☐1 ☐

2 

☐3 ☐4 

 

ინსტიტუტები და საზოგადოება 

კითხ

ვა 21: 

რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ მტკიცებებს საქართველოს შესახებ? 

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

   სრული

ად 

ვეთანხმ

ები 

ნაწილობრი

ვ 

ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 

არ ვეთანხმები 

სრულიად 

არ 

ვეთანხმებ

ი 

  საქართველოს 

დროშა ჩემთვის 

მნიშვნელოვანია 

☐

1 

☐2 ☐3 ☐4 

  საქართველოში 

მაცხოვრებლები უნდა 

ვამაყობდეთ ჩვენი ქვეყნის 

მიღწევებით 

☐

1 

☐2 ☐3 ☐4 

  ვისურვებდი სხვა 

ქვეყანაში მეცხოვრა 

მუდმივად 

☐

1 

☐2 ☐3 ☐4 

  ვამაყობ, რომ 

საქართველოს მოქალაქე ვარ 

☐

1 

☐2 ☐3 ☐4 

  ზოგადად, ცხოვრება 

საქართველოში უკეთესია 

ვიდრე მსოფლიოს ბევრ სხვა 

ქვეყანაში 

☐

1 

☐2 ☐3 ☐4 

 

საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილეობა 

კითხ

ვა 22: 

თქვენი აზრით, რამდენად კარგად გაართმევთ თავს შემდეგ აქტივობებს?  

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ მწკრივში) 

IS2G20D 

IS2G20E 

IS2G21A 

IS2G21B 

IS2G21C 

IS2G21D 

IS2G21E 
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   ძალიან 

კარგად 

საკმაო

დ 

კარგად 

არც თუ 

ისე 

კარგად 

საერთოდ ვერ 

გავართმევ 

თავს 

  ქვეყნებს შორის 

კონფლიქტის შესახებ განხილვებში 

მონაწილეობა 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  სადავო პოლიტიკურ ან 

სოციალურ საკითხთან 

დაკავშირებით საკუთარი 

მოსაზრების დაცვა 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  სკოლის არჩევნებში 

კანდიდატის რანგში მონაწილეობა 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  მოსწავლეთა ჯგუფის 

ორგანიზება, სკოლაში 

ცვლილებების შესატანად 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  სადავო საკითხზე 

სატელევიზიო დებატების 

ინტერესით თვალის დევნება 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  სოციალურ ქსელში 

აქტუალური საკითხის შესახებ 

საკუთარი მოსაზრების საჯაროდ 

გამოთქმა  

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

  სოციალური ან 

პოლიტიკური საკითხის შესახებ 

კლასის წინაშე საუბარი 

☐

1 

☐

2 

☐

3 

☐4 

კითხვა 23:  

   აუცილებ

ლად 

მივიღებ 

სავარაუდო

დ მივიღებ 

სავარა

უდოდ 

არ 

მივიღ

ებ 

არ 

მივიღებ 

  საკუთარი კრიტიკული 

პოზიციის საჯაროდ დაფიქსირება 

სოციალურ ქსელში  

☐1 ☐2 ☐

3 

☐

4 

  რაიმე ნიშნის ან მაისურის 

ტარება, რომელიც გამოხატავს 

თქვენს პოზიციას 

☐1 ☐2 ☐

3 

☐

4 

  ხალხის მიერ არჩეულ  

წარმომადგენელთან დაკავშირება 

☐1 ☐2 ☐

3 

☐

4 

  მშვიდობიან მსვლელობაში 

ან მიტინგში მონაწილეობა 

☐1 ☐2 ☐

3 

☐

4 

IS2G22A 

IS2G22B 

IS2G22C 

IS2G22D 

IS2G22E 

IS2G22F 

IS2G22G 

IS2G23A 

IS2G23B 

IS2G23C 

IS2G23D 
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  ხელმოწერების შეგროვება 

პეტიციისთვის 

☐1 ☐2 ☐

3 

☐

4 

  საღებავებით საპროტესტო 

ლოზუნგების წერა კედლებზე 

☐1 ☐2 ☐

3 

☐

4 

  ტრანსპორტის სავალი 

ნაწილის გადაკეტვა  

☐1 ☐2 ☐

3 

☐

4 

  საზოგადოებრივ შენობებში 

შეჭრა და მათი დაკავება 

☐1 ☐2 ☐

3 

☐

4 

 

 

 

დანართი N2. წლის აქტივობების კალენდარი 

სექტემბერი 

21.09. მშვიდობის საერთაშორისო დღე 

მაღალი კლასის მოსწავლეები უმცროსკლასელებს გააცნობენ მშვიდობის მნიშვნელობას და 

მის ისტორიას. ისინი ისაუბრებენ ამ დღის საჭიროებაზე და მის მესიჯზე. ზუსტად 12 საათზე, 

სიჩუმის 1 წუთი მოიცავს სკოლას, რათა მონაწილეობა მივიღოთ გაეროს ინიცირებულ  “Peace 

Wave” -ში. დღის ბოლოს ყველა კლასი დაამზადებს საკუთარ პოსტერს მშვიდობასთან 

დაკავშირებით. 

 

28.09. პასუხისმგებლიანი წარმოება და მოხმარება - მწვანე მომხმარებლის საერთაშორისო დღე 

საქართველოში “მწვანე” მომხმარებლობის ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით, 

აკადემიაში “მწვანე” მომხმარებლის საერთაშორისო დღეს აღვნიშნავთ. სკოლაში მოვიწვევთ 

„მწვანე“ საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ამ ცხოვრების სტილის მნიშვნელობაზე სასაუბროდ. 

ინტერაქციული შეხვედრის შემდეგ მოსწავლეები საკუთარ მცენარეებს დარგავენ. 

ოქტომბერი 

01.10. მუსიკის საერთაშორისო დღე 

ღონისძიებისთვის მოსწავლეები წინასწარ დაამზადებენ საკუთარ მუსიკალურ 

ინსტრუმენტებს საკანცელარიო ნივთების მეშვეობით. დამზადებულ ინსტრუმენტებს ისინი 

მუსიკის დღესასწაულზე წარადგენენ. დღესასწაული სკოლის ეზოში გაიმართება. 

მოსწავლეები და მასწავლებლები  საკუთარი გემოვნებით შერჩეულ სიმღერებს გააჟღერებენ. 

17.10. სიღარიბესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე 

მოსწავლეები დონაციის სახით შეაგროვებენ საკვებ პროდუქციას ხელმოკლეთათვის და 

მოხალისეები თავად მიუტანენ ზემოთხსენებულ ოჯახებს პროდუქციას. აკადემიაში  

გაიმართება ღია (დასწრების უფლება ნებისმიერ მსურველს გააჩნია), საკუთარი ნაკეთობების, 

კერძების გასაყიდი საქველმოქმედო აქცია. შეგროვებულ თანხას აკადემია სიღარიბესთან 

მებრძოლ ორგანიზაციებს გადაურიცხავს. 

 

24.10. გაეროს დღე 

IS2G23E 

IS2G23F 

IS2G23G 

IS2G24H 
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მოსწავლეები გააცნობენ ერთმანეთს გაეროს შექმნის ისტორიას და მის ფუნქციას. მოცემულ 

დღეს გაიხსნება გაეროს მოდელირების სამდღიანი ღონისძიება. იგი ინგლისურ ენაზე 

წარიმართება. მოსწავლეები მოდელირების პროცესში იქნებიან დიპლომატები, ისინი 

წარადგენენ და დაიცავენ საკუთარი ქვეყნების პოზიციებს, გამართავენ დებატებს და 

მოლაპარაკებებს.  

ნოემბერი 

20.11. ავტოავარიის მსხვერპლთა ხსენების დღე 

ამ დღეს აკადემიის მოსწავლეები განახორციელებენ დისკუსიას, თუ რატომ და როგორ ხდება 

ავტოავარიები და შემდეგ დასკვნის სახით წარადგენენ თავიანთ გაკეთებულ პრეზენტაციებს, 

სადაც ასახავენ საკუთარ დამოკიდებულებას, თუ როგორ შეიძლება ავტოავარიების თავიდან 

არიდება და თანაკლასელებს გააცნობენ ძირითად საგზაო ნიშნებს. ამასთანავე სტატისტიკებს 

ავტოავარიათა შესახებ. 

29.11. გენდერული თანასწორობა  

„თანამედროვე განათლების აკადემია“-ს ეწვევა ადამიანის უფლებათა დამცველი. იგი 

ისაუბრებს საკუთარ უფლებებში გათვითცნობიერებულობის შესახებ. მოსწავლეები 

ძალადობის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის წარადგენენ სპექტაკლს- "ფიფქია და შვიდი 

მოძალადე ჯუჯა". სპექტაკლის მიზანია ასახოს გენდერული დისბალანსი და მისი ამოცნობისა 

და გადაჭრის გზები. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები იმსჯელებენ 

სპექტაკლის მთავარ იდეაზე. 

დეკემბერი  

1.12. შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე 

ცნობილი მომღერლის ფრედი მერკურის ისტორიის გაგება და მის საპატივცემულოდ სკოლის 

ზარის მაგივრად მისი სიმღერების ჩართვა. 

 

2.12. მონობის გაუქმების საერთაშორისო დღე  

პრეზენტაცია თუ რა სახე აქვს დღევანდელ მონობას და მოსწავლეების მიერ დაწერილი 

მესიჯებით მხარდაჭერის გამოცხადება მსხვერპლთა მიმართ. 

იანვარი 

27.01. საქველმოქმედო აქცია თანატოლების დასახმარებლად 

 

თებერვალი 

12.02. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე 

ფსიქოლოგის მოტივაციური სემინარი, თუ რამხელა ძალა აქვს ახალგაზრდობას და მათ 

აზროვნებას. 

13.02. რადიოს მსოფლიო დღე 

ჩვენთვის აქტუალური თემების შესწავლა და სკოლის რადიოს გაკეთების საშუალებით მათი 

გაჟღერება 

 

მარტი 
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1.03. თვითდაზიანების საერთაშორისო დღე  

 ღონისძიებების ჩატარება 

 ნარინჯისფერის ტარება თანაგრძნობისთვის 

 სტიგმის შემცირება ნებისმიერ სულიერ ავადმყოფობაზე საუბრისას 

 სკოლის ფსიქოლოგთან საუბარი 

 პოსტერების დამზადება 

 

27.03. თეატრის საერთაშორისო დღე 

ინგლისში შეეძლოთ თეატრის დღე აღენიშნათ, რადგან 1663 წლის 7 მაისს ინგლისის ცენტრში 

სამეფო თეატრი დაარსდა, თუმცა დაარსებიდან ათ წელიწადში ბოლომდე დაიწვა თეატრი 

მალევე აღადგინეს.  

 სკოლიდან ბავშვების თეატრში წაყვანა 

 სკოლაში სპექტაკლის დადგმა 

 

31.03. თანასწორი ანაზღაურების საერთაშორისო დღე 

ტერმინი „მამაკაცთა და ქალთა თანასწორი ანაზღაურება თანაბარი ღირებულების 

შრომისათვის“ ეხება ანაზღაურების განაკვეთებს, რომლებიც განისაზღვრება სქესობრივი 

ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე. 

ძირითადად აღინიშნება სამშაბათს, რადგან ეს დღე აღნიშნავს თუ რამდენი შრომა დასჭირდა 

ქალს თანაბარი ანაზღაურების მოსაპოვებლად 

 მოკლე ფილმების ყურება, ცნობიერების ასამაღლებლად 

 მაღალკლასელების მიერ გაკეთებული პრეზენტაციები, რომელსაც ნებისმიერი 

მსურველი მოსწავლე დაესწრება 

 პოსტერების დამზადება 

 

აპრილი  

2.04. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე 

 პოზიტიური ღონისძიებების მოწყობა, რომლებიც აქტიურად უჭერს მხარს მათი 

უფლებების დაცვას 

 ფილმის ყურება 

 პრეზენტაციის გაკეთება 

 პოსტერების დამზადება 

 

22.04. დედამიწის დღე 

მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გარემოსდაცვითი ღონისძიება 

 ერთ კვირიანი აქტივობების გამართვა, რომელიც გარემოს იმ პრობლემებს ეხება, რის 

წინაშეც მსოფლიო დგას. 

 

23.04. დარვინის დღე 
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დარვინის თეორიის შესწავლა, პრეზენტაციები და დებატები ამ თემაზე 

 

მაისი 

5.05. ასთმასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე 

 ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა ხერხით (პოსტერები, მოკლე ფილმები, 

პრეზენტაციები) 

 გასაუბრება ექიმთან 

 

17.05. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე 

 სხვადასხვა პოზიტიური ღონისძიებების ჩატარება ( პოსტერების დამზადება, 

ფილმების ყურება) ცნობიერების ასამაღლებლად.  

 პოსტერების დამზადება 

 სკოლის ფსიქოლოგთან საუბარი  

 

ივნისი 

1.06. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 

ღონისძიება - ბავშვთა უფლებების კონვენციიდან მოსწავლეებისათვის ბავშვის უფლებების 

გაცნობა 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


