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გამოიცემა „სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის“ ფარგლებში

nomerSia: 

„samoqalaqo ganaTlebisa da 

pedagogTa gadamzadebis programis“ 

mesame erovnuli gamofena-

konferencia

gv. 2

interviu programis farglebSi oTxi 

wlis manZilze ganxorcielebuli 

RonisZiebebis da Sedegebis Sesaxeb 

gv. 5

samoqalaqo ganaTlebis pedagogTa 

forumis aqtivobebi da servisebi

gv. 8 

nomris stumari _ saqarTvelos 

ganaTlebisa da mecnierebis 

saministros erovnuli saswavlo 

gegmebis departamentis samoqalaqo 

ganaTlebisa da istoriis eqsperti 

nikoloz silagaZe

gv. 10 

3 maiss sagamofeno centr „eqspo jorjiaSi“ samoqalaqo ganaTlebis 

pedagogTa forumis mesame wliuri gamofena-konferencia gaimarTa, 

romelsac „samoqalaqo ganaTlebisa da pedagogTa gadamzadebis 

programis“ monawile 400-mde pedagogi da stumari daeswro. kon-

ferenciaze programis mimdinareobis manZilze ganxorcielebu-

li RonisZiebebi Sejamda da moewyo am RonisZiebaTa amsaxveli 

gamofena. agreTve Catarda praqtikuli seminarebi konferenciis 

monawileTaTvis da gamovlindnen samoqalaqo ganaTlebis wlis 

saukeTeso pedagogebi;

„samoqalaqo ganaTlebisa da pedagogTa gadamzadebis programis“ 

sazogadoebrivi da saganmanaTleblo mniSvnelobis, proeqtis farg-

lebSi oTxi wlis manZilze ganxorcielebuli saqmianobis Sesaxeb 

gvesaubreba programis direqtori qalbatoni marina uSveriZe;

samoqalaqo ganaTlebis pedagogTa forumis mesame wliur gamo-

fena-konferenciaze forumis saqmianobis da gegmebis Sesaxeb 

vrceli prezentaciiT warsdga forumis gamgeobis Tavmjdomare 

nino beselia. maT, vinc konferencias ver daeswro da jer-jero-

biT arc forumis wevria, mokled gavacnobT organizaciis mier 

gaweul saqmianobas da SemoTavazebul servisebs. dainteresebis 

SemTxvevaSi aqve ixilavT forumSi gawevrianebis pirobebsa da 

saWiro koordinatebsac.

dabolos, rubrikaSi „nomris stumari“ saqarTvelos ganaTlebisa da 

mecnierebis saministros erovnuli saswavlo gegmebis departamentis 

samoqalaqo ganaTlebisa da istoriis eqsperti nikoloz silagaZe 

2011-2016 wlebis erovnuli saswavlo gegmis reviziis procesze 

da am gegmaSi samoqalaqo ganaTlebis, rogorc saskolo sagnis 

swavlebis cvlilebebze gvesaubreba.

Zvirfaso pedagogebo, forumis wevrebo!

gTavazobT samoqalaqo ganaTlebis pedagogTa forumis kvartaluri biuletenis morig nomers, romelSic 

„samoqalaqo ganaTlebisa da pedagogTa gadamzadebis programis“ Sedegebi Sejamdeba da bolo periodis 

siaxleebzec giambobT.

biuleteni gamoicema samoqalaqo ganaTlebis pedagogTa forumisTvis konsultaciisa da treningis centris 

CTC mier `samoqalaqo ganaTlebisa da pedagogTa gadamzadebis programis~ farglebSi. programas axorcielebs 

organizacia PH international amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso ganviTarebis saagentos (USAID) 

finansuri mxardaWeriT. programas mxars uWers saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro.

ივნისი
2017

ნომერშია:

•	 ინტერვიუ	სამოქალაქო	განათლების	პროგრა-
მის	„მომავლის	თაობა”	დირექტორთან	მარინა 
უშვერიძესთან;

გვ.	2

•	 სამოქალაქო	განათლების	პედაგოგთა	ფო-
რუმის	აღმასრულებელი	დირექტორის	მაკა	
ბიბილეიშვილის	ინფორმაცია	ფორუმის	საქ-
მიანობისა	და		ბოლო	ექვსი	თვის	მანძილზე	
პროგრამაში	გაწეული	მუშაობის	შესახებ;

გვ.5

•	 რუბრიკაში	“ნომრის	სტუმარი”	ეროვნულ	
სასწავლო	გეგმაში	ახალი	სტანდარტებისა	და		
სამოქალაქო	განათლების,	როგორც	საგნის	
სწავლებაში	განსახორციელებელი	ცვლილე-
ბების	შესახებ	გვესაუბრებიან	საქართველოს	
განათლებისა	და	მეცნიერების	სამინისტროს	
ეროვნული	სასწავლო	გეგმების	სამმართველოს	
უფროსი	მარიამ		ჩიქობავა	და	ეროვნული	სას-
წავლო	გეგმების	სამმართველოს	სამოქალაქო	
განათლების	ექსპერტი	შალვა	მეკრავიშვილი;

გვ.7

•	 ინფორმაცია	სამოქალაქო	განათლების	პროგ-
რამის		„მომავლის	თაობა”	ფარგლებში	გამარ-
თული	ყოველწლიური	ეროვნული	გამოფენა-
კონფერენციის	შესახებ;	

გვ.9

•	 სამოქალაქო	განათლების	პედაგოგთა	კონ-
კურსის	წლის	გამარჯვებულები	-	„პროფესი-
ული	ჯილდო	სამოქალაქო	განათლებაში”.

გვ.11

ძვირფასო პედაგოგებო, ფორუმის წევრებო!

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი გთავაზობთ პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენის მო-
რიგ ნომერს, რომელიც სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა” მნიშვნელოვან მოვლენებსა 
და სიახლეებს გაგაცნობთ.

ბიულეტენი გამოიცემა სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის მიერ სამოქალაქო განათლების 
პროგრამის „მომავლის თაობა” ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია PH international კონ-
სულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან CTC ერთად  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო გან-
ვითარების სააგენტოს USAID ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამას მხარს უჭერს საქართველოს განათლე-
ბისა და მეცნიერების სამინისტრო.

სამოქალაქო	განათლების	პროგრამა	„მომავლის	თაობა”	
წარმატებით	დასრულდა	-	პროგრამის	დირექტორი	ქალბა-
ტონი	მარინა	უშვერიძე	2017	წლის	პირველ	ნახევარში	მის	
ფარგლებში	ჩატარებულ	აქტივობებზე	გვესაუბრება	და	
პროგრამის	საბოლოო	შედეგებს	აჯამებს;

სამოქალაქო	განათლების	პედაგოგთა	ფორუმის	ორგანიზა-
ციულ	საქმიანობაში	განხორციელებული	სტრუქტურული	
ცვლილებებისა	და	პროგრამის	„მომავლის	თაობა”	ფარგ-
ლებში	ფორუმის	ღონისძიებებზე	მოგვითხრობს	სამოქა-
ლაქო	განათლების	პედაგოგთა	ფორუმის	აღმასრულებელი	
დირექტორი	მაკა	ბიბილეიშვილი;

საქართველოს	განათლებისა	და	მეცნიერების	სამინისტროს	
ეროვნული	სასწავლო	გეგმების	სამმართველოს	უფროსი	მა-
რიამ		ჩიქობავა	და	ეროვნული	სასწავლო	გეგმების	სამმართ-
ველოს	სამოქალაქო	განათლების	ექსპერტი	შალვა	მეკრავიშ-
ვილი	სამოქალაქო	განათლების,	როგორც	საგნის,	სწავლების	
პერსპექტივებსა	და,	ზოგადად,	ეროვნულ	სასწავლო	გეგმაში	
შესატან	ცვლილებსა	და	ახალ	სტანდარტებს	გვაცნობენ;	

13	მაისს	საგამოფენო	ცენტრ	„ექსპოჯორჯიაში”	სამოქა-
ლაქო	განათლების	პედაგოგთა	ფორუმის	ყოველწლიური	
ეროვნული	გამოფენა-კონფერენცია	გაიმართა,	რომელსაც	
საპატიო	სტუმრები	და	სამოქალაქო	განათლების	400-მდე	
პედაგოგი	დაესწრო	საქართველოს	ყველა	რეგიონიდან.	
კონფერენციამ	სამოქალაქო	განათლების	პროგრამის	„მო-
მავლის	თაობა”	შედეგები	და	სკოლებში	სამოქალაქო	გა-
ნათლების	სწავლების	პერსპექტივები	განიხილა;

დაბოლოს,	კონფერენციის	ყველაზე	ემოციური	და	საზე-
იმო	მომენტი	-	ყოველწლიური	კონკურსის	„პროფესიული	
ჯილდო	სამოქალაქო	განათლებაში”	გამარჯვებულთა	
დაჯილდოება!	გაიცანით	სამოქალაქო	განათლების	წლის	
საუკეთესო	და	წარმატებული	პედაგოგები!
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– მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა! მინდა, ჩვენი სა-
უბარი ყოველწლიური ეროვნული კონფერენციით და-
ვიწყო, რომელიც 13 მაისს საგამოფენო ცენტრ „ექსპო 
ჯორჯიაში” ჩატარდა და ქვეყნის ყველა რეგიონის სამო-
ქალაქო განათლების წამყვან პედაგოგებს უმასპინძლა. 
რით იყო ეს ღონისძიება ღირსშესანიშნავი?

– ეროვნული კონფერენცია უკვე მეექვსე წელია სამო-
ქალაქო განათლების პედაგოგების პროფესიულ ზეიმად 
იქცა. მასში მონაწილეობით დაინტერესებულ პედაგოგ-
თა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. 

წლევანდელ კონფერენციაზე სამუშაო ჯგუფებში პედა-
გოგებმა ექსპერტებთან ერთად საკუთარი პედაგოგი-
ური პრაქტიკის კვლევის შედეგებზე ისაუბრეს. ეს იყო 
სიახლე, რისთვისაც ჩვენ გასული აკადემიური წლის მან-
ძილზე ვემზადებოდით. ჩატარდა პედაგოგთა ტრენინგი 
„კვლევის მეთოდები მასწავლებლებისათვის”. სამოქა-
ლაქო განათლების პედაგოგებს ბევრი რამ აქვთ გასა-
ზიარებელი, ისინი ხომ ყოველდღიურად აკვირდებიან, 
რამდენად ეფექტიანად ხდება მათი მუშაობის შედეგად 
ცვლილებები მოსწავლეთა სამოქალაქო ცნობიერებაში, 
სად არის მეტი მუშაობა საჭირო და რა მიმართულებით 
უნდა მოიძიონ გარე რესურსები. სასიამოვნოა, რომ 
მცდელობამ შედეგი გამოიღო და უკვე ბევრ პედაგოგს 
სურს საკუთარი გამოცდილება მოხსენებისა და დისკუ-
სიის სახით კოლეგებს გაუზიაროს.

კონფერენციას ტრადიციულად ასობით პედაგოგი 
დაესწრო. მათ ინფორმაცია მიიღეს სფეროში მიმდინა-
რე სიახლეების შესახებ, გამოვლინდნენ და დაჯილდოვ-

დნენ წლის საუკეთესო პედაგოგები, ასევე - სხვადასხვა 
ნომინაციაში გამარჯვებულები. ვფიქრობ, ყოველწლი-
ურად დაწესებულმა ჯილდოებმა, რომლებიც არ არის 
მატერიალური, მაგრამ პროფესიული მიღწევების აღი-
არებას ნიშნავს, პროფესიული განვითარების სტიმული 
ბევრ პედაგოგს მისცა. წლიდან წლამდე უფრო სიღრმი-
სეული და შედეგზე ორიენტირებული ხდება პედაგოგ-
თა ხელშეწყობით მოსწავლეების მიერ განხორციელე-
ბული პროექტები, საგრძნობლად გამრავალფეროვნდა 
თემებიც.

– ჩვენი ბოლო ინტერვიუს შემდეგ სამოქალაქო განათ-
ლების პროგრამაში „მომავლის თაობა” ტრადიციულად 
არაერთი საინტერესო აქტივობა განხორციელდა. 
გვიამბეთ, მათ შესახებ, თუ შეიძლება...

– ძალიან დატვირთული აკადემიური წელი გახლდათ. 
სამი წლის წინ, როდესაც „მომავლის თაობის” პარტ-
ნიორ სკოლებთან მუშაობა დავიწყეთ, პროგრამის საქ-
მიანობაში მათ ბოლომდე ჩართვას გარკვეული დრო 
დასჭირდა. პედაგოგთა ტრენინგი, სასწავლო პროცესში 
დამხმარე სახელმძღვანელოების გამოყენება, მოსწავ-
ლეთა პროექტების დაგეგმვა-განხორციელება - როდე-
საც ყველა ეს ეტაპი კომპლექსურად ხორციელდება, შე-
დეგი აუცილებლად მოდის. გასული აკადემიური წლის 
მანძილზე ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, სამოქალაქო 
განათლების კუთხით შინაარსობრივად და ხარისხობ-
რივად ღირებული ინიციატივების განხორციელებაში 
დავხმარებოდით სკოლებს. სასიხარულოა, რომ პროგ-
რამის სხვადასხვა საქმიანობაში მონაწილეობისათვის 
პედაგოგებს კრედიტქულები მიენიჭათ, რაც მათთვის 
დამატებითი სტიმულია. 

მეორე სემესტრის მანძილზე გამოვლინდნენ და დაჯილ-
დოვდნენ პედაგოგთა ბლოგების კონკურსის გამარჯ-
ვებულები, ასევე ვიდეოადვოკატირების კონკურსის 
გამარჯვებული მოსწავლეები. გამარჯვებულთაგან 
მრავალი ვიდეო იყო ისეთი, სადაც მოსწავლეები არა 
მხოლოდ პრობლემას აშუქებდნენ, არამედ მათი გადაჭ-
რის გზებზეც საუბრობდნენ. ეს კი აქტიური მოქალაქის 
აღზრდის საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია. 

მრავალი პროექტიდან ორ მაგალითს მოგიყვებით: რუს-
თავში სკოლის „ნაკადული” პროექტის მიზანი იყო სკო-
ლაში სტუდიის შექმნა, სადაც მოსწავლეები ახალგაზ-
რდობისთვის აქტუალურ პრობლემებს გააშუქებდნენ. 
სტუდიის წევრებმა გადაიღეს და ინტერნეტ სივრცეში 
ატვირთეს ვიდეოსიუჟეტები სხვადასხვა აქტუალურ 
თემაზე, მაგ: ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების 
პრობლემა რუსთავის ერთ-ერთ უბანში. შემდეგ ეს ვი-
დეო პრობლემის მოსაგვარებლად გამოიყენეს - ადვოკა-
ტირების კამპანია აწარმოეს და შედეგად, შესაბამისმა 
ორგანომ შუქნიშნის დამონტაჟების გადაწყვეტილება 
მიიღო, დაიხაზა ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლე-
ლიც. ამ პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა აქტი-

სამოქალაქო განათლების პროგრამა “მომავლის თაობა”,  რომელიც საქართველოს 480 საჯა-

რო სკოლაში სამი წლის მანძილზე აქტიურად ხორციელდებოდა, დასრულდა.  მის  საბოლოო 

შედეგებსა და მიღწევებზე გვესაუბრება პროგრამის დირექტორი ქალბატონი მარინა უშვერიძე: 
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მოსწავლეები სოფ. ჭიაურის ბანერთან

ურად  ითანამშრომლეს ქ. რუსთავის მერიასთან. პროექ-
ტი ადგილობრივმა მედიასაშუალებებმა გააშუქეს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ჭიაურის საჯარო სკო-
ლის სამოქალაქო კლუბმა კი სოფლის ერთ-ერთი მნიშ-
ვნელოვანი პრობლემის მოგვარება გადაწყვიტა. სო-
ფელში ჩასული სტუმრები ხშირად იკარგებოდნენ და 
კითხვა-კითხვით ძლივს აღწევდნენ ჭიაურამდე. ამიტომ 
მოსწავლეებმა მისასვლელ გზაზე  ორი საინფორმაციო 
აბრის განთავსება განიზრახეს სოფლის სახელწოდე-
ბით, რაც ვიზიტორებს სოფლის მიგნებას გაუადვილებ-
და. ამისათვის ისინი შეხვდნენ ჭიაურის რწმუნებულს, 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, საგზაო 
დეპარტამენტისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
წარმომადგენლებს და მათთან მოლაპარაკებების შედე-
გად  სოფელ ჭიაურის შესასვლელში დღეს უკვე არის 
საინფორმაციო აბრა სოფლის სახელწოდებით. 

– პროექტი სრულდება და მის შედეგებზე საუბარი უკვე 
შეიძლება. როგორ შეაფასებთ მას - რამდენად შეასრუ-
ლა პროგრამამ ჩანაფიქრი - მიზანი, რომელიც მომავალ 
თაობაში სამოქალაქო ცნობიერების აღზრდა- ჩამოყა-
ლიბებას ემსახურება?

– პროგრამამ ძალიან მასშტაბურად იმუშავა პედაგოგე-
ბის გადამზადების, კარგი დამხმარე სასწავლო რესურ-
სებისა და მოსწავლეთათვის ნასწავლის პრაქტიკაში 
გამოყენების ხელშეწყობის კუთხით. მის ფარგლებში 
480 სკოლასთან ვითანამშრომლეთ, თუმცა  მნიშვნე-
ლოვანია, რომ ასეთი მუშაობა უწყვეტად მიმდინარეობ-
დეს საქართველოს ყველა სკოლაში მოსწავლეთა ყვე-
ლა თაობასთან. სხვაგვარად ჩვენ ვერ აღვზრდით ისეთ 
მომავალ თაობას, რომელსაც გაცნობიერებული ექნება 
მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და საკუთარი მო-
ნაწილეობის მნიშვნელობა ქვეყნის ცხოვრებაში. 

აქვე ციფრებში დავაჯამებ, თუ რა გაკეთდა უკანასკნე-
ლი სამი წლის მანძილზე: 

700-მდე პედაგოგმა გაიარა ტრენინგ კურსი „დემოკრა-
ტიული მოქალაქეობის სწავლება”. კვლევამ აჩვენა, რომ 
მათი დიდი ნაწილი (დაახლოებით 80%) ტრენინგზე მი-
ღებულ ცოდნას საკლასო ოთახში იყენებს;

480 სკოლას გადაეცა 48 277  სამოქალაქო განათლების 
დამხმარე სახელმძღვანელო - „როგორ გავხდე აქტიური 
მოქალაქე”, „თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარ-
გებლისათვის”, „თანამშრომლობა ადგილობრივ თვით-
მმართველობასთან და მედიასთან”, „მონაწილეობა 
სკოლის თვითმმართველობაში”. სახელმძღვანელოები 
სკოლებმა მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით მიიღეს;

ასობით  სკოლაში სასწავლო პროცესში დაინერგა ბა-
რათების კრებული „ინსტრუქციები სამოქალაქო განათ-
ლების საკლასო პროექტებისთვის” და „ინსტრუქციები 
სასკოლო სამოქალაქო კლუბის მუშაობისთვის”. ბარა-
თების კრებულში მარტივად, მოკლედ და საფეხურებ-
რივად არის მოცემული სამოქალაქო კლუბის შექმნისა 
თუ სამოქალაქო განათლების საკლასო პროექტის ეტა-
პები. აღსანიშნავია, რომ სასწავლო რესურსები სომხუ-
რი და აზერბაიჯანული სექტორის სკოლებმა შესაბამის 

ენებზე მიიღეს.

პროგრამის ხელშეწყობით ასობით პედაგოგმა შექმნა 
ბლოგი, რომლის მეშვეობითაც საკუთარი პედაგოგი-
ური პრაქტიკა კოლეგებს გაუზიარა. 

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის მიერ 
ჩატარდა 33 მრგვალი მაგიდა პედაგოგებისთვის აქტუ-
ალურ თემებზე, სამოქალაქო განათლების 55 სამოდე-
ლო გაკვეთილი და პროფესიული გაზიარების ჯგუფის 
55 შეხვედრა. ასეთი ღონისძიებები არ მხოლოდ პედა-
გოგებს შორის ინფორმაციის გაზიარებას ემსახურებო-
და, არამედ იყო საშუალება განათლებისა და მეცნიერე-
ბის სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნულ ცენტრთან დიალოგისთვისაც. 
აღნიშნულ უწყებებს მიეწოდათ პედაგოგების მოსაზრე-
ბები საგანთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე, რომელ-
თა ნაწილი უკვე გათვალისწინებულია.

მოსწავლეებმა შეისწავლეს სოციალური მედიის (ბლო-
გები, მოკლე ვიდეოები) გამოყენება სამოქალაქო ინი-
ციატივებისთვის - როგორ მიაწვდინონ ხმა გადაწყვე-

ტილების მიმღებ პირებს და როგორ მოახდინონ ასეთი 
ინიციატივების მხარდამჭერთა მობილიზება  საქმეში.

დაფინანსდა მოსწავლეებისა და პედაგოგების მიერ 
წარმოდგენილი 180 მცირე საგრანტო პროექტი, რომ-
ლებიც მიზნად ისახავდა მოსწავლეებში სამოქალაქო 
ცნობიერების ამაღლებას, სკოლისა თუ თემისათვის 
აქტუალური პრობლემების მოსწავლეების მონაწილე-
ობით მოგვარებას ან მოსწავლეთა მონაწილეობით სკო-
ლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ამ პროექ-
ტებიდან სარგებელი 77 000 ათასმა ადამიანმა მიიღო. 
ისწავლეს რა საპროექტო განაცხადის შემუშავება და 
პროექტების დაგეგმვა-განხორციელება, სკოლებმა სა-
კუთარი ინიციატივებისათვის დაფინანსების მოძიება 
პროგრამის გარე წყაროებიდანაც დაიწყეს და წარმატე-
ბას მიაღწიეს. 

მცირე საგრანტო პროექტების გარდა, მოსწავლეებმა 
სკოლისა და საზოგადოებისათვის აქტუალური პრობლე-
მების მოგვარებაზე ორიენტირებული ათასობით ინიცი-
ატივა და საინფორმაციო კამპანია განახორციელეს.
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საგანმანათლებლო რესურსცენტრების წარმომადგენ-
ლები სამოქალაქო განათლების სემინარებშიც მონაწი-
ლეობდნენ, რათა უფრო მეტი მხარდაჭერის აღმოჩენა 
შეძლონ სკოლებისათვის საგნის ხარისხიანად სწავლე-
ბის საქმეში. 

პროგრამამ, რა თქმა უნდა, მჭიდროდ ითანამშრომლა 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინის-
ტროსთან. საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფმა სამი-
ნისტროს მიაწოდა რეკომენდაციები სამოქალაქო გა-
ნათლების ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიის პრო-
ცესში. შედგა ვიზიტი აშშ-ში სკოლებსა და ბოსტონისა 
და ჰარვარდის უნივერსიტეტებში სამოქალაქო განათ-
ლების კუთხით არსებული გამოცდილების გაზიარების 
მიზნით. 

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა მიერ კონფერენ-
ციებზე განხილული და სამინისტროსთვის მიწოდებული 
რეკომენდაციების ნაწილი უკვე გათვალისწინებულია. 

– დაბოლოს, პროგრამა სრულდება, მაგრამ მის ფარგ-
ლებში წამოწყებული საქმეები და მიზნები კვლავაც 
გაგრძელებას, განვითარებას მოითხოვს. როგორ შე-
აფასებთ პროგრამის შედეგების სიცოცხლისუნარიანო-
ბას? პერსპექტივაში როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს?   

– ცხადია, პროგრამამ მრავალი რესურსი შექმნა, მაგ-
რამ მისი ყველაზე მთავარი შენაძენი არის ის ცოდნა, 
დამოკიდებულებები და უნარ-ჩვევები, რაც პედაგო-
გებმა და მოსწავლეებმა გამოიმუშავეს. სამოქალაქო 
განათლების შემდგომი განვითარებისათვის ძალიან 
მნიშვნელოვანია პროგრამის ფარგლებში დანერგილი 
შედეგიანი მიდგომების გაგრძელება. კარგია, რომ მას-
წავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული გან-
ვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა ითვალის-
წინებს როგორც საკლუბო საქმიანობას, ისე სასწავლო 
თუ კვლევით პროექტებს. სამოქალაქო განათლება 
პრაქტიკული საქმიანობის გარეშე წარმოუდგენელია 

და მისი სქემაში გათვალისწინება ნამდვილად წაადგე-
ბა საქმეს.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმა-
ში სამოქალაქო განათლების საგანზე კეთდება უფრო 
დიდი აქცენტი, ვიდრე ეს რამდენიმე წლის წინ იყო. საგ-
ნის შემდგომი განვითარებისთვის კი სამი წესის შესრუ-
ლებაა აუცილებელი: იგი უნდა ასწავლოს კარგად მომ-
ზადებულმა კადრმა, კარგად აპრობირებული სახელმ-
ძღვანელოებითა და პროექტული სწავლების მეთოდის 
გამოყენებით. 

პროგრამის ერთ-ერთი ხელშესახები შედეგი არის სამო-
ქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, რომელსაც 
დღეს 1123 წევრი ჰყავს. ფორუმი აგრძელებს მასწავლე-
ბელთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვას და მისი 
მომსახურებით სარგებლობა ყველა წევრ პედაგოგს 
შეუძლია.  

მე მინდა, დიდი მადლობა გადავუხადო პროგრამის 
მთელ გუნდს, თითოეულ თანამშრომელს, ყველა ჩვენს 
რეგიონულ პარტნიორ ორგანიზაციას, სამოქალაქო გა-
ნათლების პედაგოგთა ფორუმს და კონსულტაციისა და 
ტრენინგის ცენტრს წლების მანძილზე გაწეული შედე-
გიანი ძალისხმევისათვის.

სულ პროგრამა „მომავლის თაობა” 40 000 ბენეფიციარს 
შეეხო. დარწმუნებული ვარ, ეს საქართველოს მომავალ-
ზე დადებითად აისახება, თუმცა ამ საქმეს გაგრძელება 
სჭირდება.

თავისი საქმიანობით ბევრმა სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგმა საკუთარ მოსწავლეებთან ერთად დაანახა 
საზოგადოებას, თუ რამდენი კონკრეტული შედეგის 
მოტანა შეუძლია ამ საგანს ქვეყნის, სკოლისა და საზო-
გადოების საკეთილდღეოდ. მადლობა მათ ამისათვის! 
იმედი მაქვს, რომ ასეთი პედაგოგების რიცხვი კიდევ 
უფრო გაიზრდება და სახელმწიფო და ჩვენი ხალხი ამ 
პროცესის აქტიური მხარდამჭერი გახდება. 

ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი ქ. რუსთავში
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სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის აღმასრულებელი 
დირექტორი მაკა ბიბილეიშვილი ფორუმის მიერ გაწეული მუშაობისა 
და შედეგების შესახებ გვესაუბრება:

– მოგესალმებით, ქალბატონო მაკა და პირველი შეკით-
ხვა, გვინდა, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფო-
რუმის ორგანიზაციული განვითარების შესახებ დაგის-
ვათ, რა მდგომარეობაა ამ მხრივ დღეს ფორუმში?
– სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, რო-
გორც არარეგისტრირებული ქსელი, მოგეხსენებათ, 
2011 წლიდან ფუნქციონირებს და სამოქალაქო განათ-
ლების მასწავლებლებს აერთიანებს. 2013 წლიდან კი 
იგი ერთ-ერთ წამყვან პროფესიულ ასოციაციად ჩა-
მოყალიბდა და ორგანიზაციული განვითარების მნიშ-
ვნელოვანი ეტაპები გაიარა. დღეისათვის ფორუმს 
აქვს ტექნიკურად სრულად აღჭურვილი ცენტრალური 
ოფისი თბილისში, რომელიც რეგიონის ბიბლიოთეკის 
დანიშნულებასაც ასრულებს. ოფისში განთავსებული 
ინვენტარი ფორუმის ყველა წევრისთვის ხელმისაწვდო-
მია, ხოლო ოფისის თანამშრომლები მასწავლებელთა 
კითხვებს მუდმივ რეჟიმში პასუხობენ და საჭირო რეკო-
მენდაციას უწევენ მათ. 
თბილისის ოფისის მსგავსად, მცირე ზომის ბიბლიოთე-
კები ქვეყნის ყველა რეგიონში არსებობს. ისინი გან-
თავსებულია ფორუმის პარტნიორი ორგანიზაციების 
ოფისებში იმისათვის, რომ ფორუმის ყველა წევრს ად-
გილებზე ჰქონდეს საჭირო რესურსებით სარგებლობის 
შესაძლებლობა. ფორუმის რეგიონული საბჭოს წევრე-
ბიც მაქსიმალურად ცდილობენ, პედაგოგებისათვის 
ხელმისაწვდომი გახადონ ეს რესურსები,  ინფორმაცი-
ისა და განვითარების ყველანაირი შესაძლებლობები. 
2016 წლის დასაწყისში  ფორუმმა მნიშვნელოვანი ნაბი-
ჯი გადადგა დეცენტრალიზაციისკენ. ყველა რეგიონში 
შეიქმნა 3-7 წევრისგან დაკომპლექტებული წარმომად-
გენლობა - რეგიონული საბჭოები, რომელთა საქმი-
ანობას რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარე განაგებს. 
დღეისათვის ფორუმი 10 ასეთ საბჭოსა და ცენტრალუ-
რი ოფისის გუნდს აერთიანებს და ჰყავს 1000-ზე მეტი 
წევრი მასწავლებელი. ფორუმში დანერგილია საწევრო 
გადასახადების მონიტორინგის სისტემა, რომელიც წევ-
რების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მოძიებისა 
და მათი გადახდიანობის შეფასების საშუალებას გვაძ-
ლევს. 

ამ ეტაპზე სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფო-
რუმი USAID-ის დაფინანსებით ადამიანური და ორგანი-
ზაციული შესაძლებლობების განვითარების პროგრამას 
(HICD) 2020 ახორციელებს. პროგრამა ორ მნიშვნელო-
ვან კომპონენტს მოიცავს: ფინანსური მართვის სისტე-
მის სრულყოფა და ფონდების მოძიების სახელმძღვანე-
ლოს შექმნა. 
– სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი აქტი-
ურად არის ჩართული პროგრამაში „მომავლის თაობა”, 
რომელიც უკვე  სრულდება. თუ შეიძლება, შეაჯამეთ, 
პროექტის ფარგლებში ფორუმის მიერ  განხორციელე-
ბული აქტივობები...
– სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი 2014 
წლიდან მონაწილეობს სამოქალაქო განათლების პროგ-
რამაში „მომავლის თაობა”, რომელსაც ორგანიზაცია 
PH International საქართველო 12 არასამთავრობო ორ-
განიზაციასთან ერთად ახორციელებს USAID-ის ფინან-
სური მხარდაჭერითა და საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს თანადგომით. პროგრა-
მის ფარგლებში ამ დროის მანძილზე  ფორუმმა მთელი 
რიგი აქტივობები განახორციელა, მათ შორის: 33 რე-
გიონული მრგვალი მაგიდა, რომელშიც 831 მასწავლე-
ბელი მონაწილეობდა; 55 სამოდელო გაკვეთილი 1023 
მასწავლებლის ჩართულობით; 66 პროფესიული გაზი-
არების ჯგუფის შეხვედრა, რომელსაც 524 პედაგოგი 
დაესწრო და პროფესიული განვითარების 25 ტრენინგი 
მასწავლებლებისთვის.
პროგრამის ფარგლებში ფორუმი წელიწადში ორჯერ 
სამუშაო შეხვედრებს ატარებდა რეგიონული კოორდი-
ნატორებისთვის, შემდეგ კი - რეგიონული საბჭოს თავმ-
ჯდომარეებისთვის; წელიწადში ორჯერ გამოვცემდით 
საინფორმაციო ბიულეტენს, რომელიც პროგრამის 
ფარგლებში მიმდინარე მოვლენებსა და ფორუმის სიახ-
ლეებს აშუქებდა. ბიულეტენის ყველა ნომერში პროგ-
რამის „მომავლის თაობა” დირექტორი და სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგთა ფორუმის აღმასრულებელი 
დირექტორი ტრადიციულ ინტერვიუებში პროგრამის 
მიმდინარე ეტაპის შედეგებსა და სამოქალაქო განათ-
ლების გამოწვევებზე საუბრობდნენ. რუბრიკაში „ნომ-
რის სტუმარი” კი სხვადასხვა დროს მოწვეული ბრძან-
დებოდნენ სამოქალაქო განათლების ექსპერტები და 
პროგრამის პარტნიორები. 
მინდა აღვნიშნო, რომ პროგრამაში „მომავლის თაობა” 
მონაწილეობა სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმისათვის მნიშვნელოვანი პარტნიორული გამოც-
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დილება და პროფესიული ასოციაციის განვითარების 
საუკეთესო შესაძლებლობა გახლდათ. 
– სხვა პარტნიორებზეც გვითხარით, თუ შეიძლება,  
რამდენად ფართოვდება და ძლიერდება ფორუმის პარ-
ტნიორული ქსელი?
– ამ ეტაპისათვის სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმს 15-ზე მეტი პარტნიორი ორგანიზაცია ჰყავს სა-
ქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში. იგი მუდმივ რე-
ჟიმში თანამშრომლობს ტრენინგისა და კონსულტაციის 
ცენტრთან (CTC) და სათემო განვითარების ცენტრთან 
(CDC). თანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმ-
და ასევე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრსა და სამოქალაქო განათლების 
ლექტორთა ასოციაციასთან. პედაგოგთა ფორუმი აქ-
ტიურად თანამშრომლობს საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროსთან და მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან.
პარტნიორ ორგანიზაციებთან კომუნიკაციით ფორუმი 

წევრი პედაგოგებისათვის სხვადასხვა სერვისის, მათ 
შორის ტრენინგების, ვორქშოფებისა და კონფერენცი-
ების შეთავაზებას ცდილობს. ამის კარგი მაგალითია 
სათემო განვითარების ცენტრის მიერ გადმოცემული 
პუბლიკაციების „ინიციატივა ცვლილებებისათვის” პრე-
ზენტაცია მასწავლებლებთან, რომელშიც  ფორუმის 
600-ზე მეტი წევრი მონაწილეობდა; ახალი ეკონომიკუ-
რი სკოლის მიერ ორგანიზებული 10-ზე მეტი ტრენინგი; 
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითა-
რების ცენტრის მიერ ფორუმის წევრთა ჩართვა ტრე-
ნინგკურსსა და შემდგომ პროექტებში; სამოქალაქო გა-
ნათლების ლექტორთა ასოციაციის პროექტის „სივიკუ-
სის” პერიოდული წარდგენა მასწავლებლებისთვის და 
კიდევ სხვა მრავალი... 
– დაბოლოს, ორიოდე სიტყვით, ფორუმის მიერ განხორ-
ციელებულ სხვა პროექტებზეც გვითხარით...
– მიმდინარე წლის მარტში სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგთა ფორუმმა  მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრის ფინანსური მხარ-
დაჭერით განახორციელა პროექტი „სამოქალაქო გა-
ნათლების მასწავლებლები სამოქალაქო განათლების 

სტანდარტის სრულყოფისათვის”, რომელიც მიზნად 
ისახავდა სამოქალაქო განათლების საგნობრივი სტან-
დარტის სრულყოფასა და მასწავლებლის პროფესიულ 
სტანდარტთან მისი შესაბამისობაში მოყვანის ხელშეწ-
ყობას. თბილისში, ახალციხეში, ბათუმსა და ქუთაისში 
ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები, რომელსაც 166 მასწავ-
ლებელი დაესწრო. პედაგოგთა ჩართულობით შემუშა-
ვებული რეკომენდაციები მიეწოდა მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და სა-
ქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტ-
როს. პროექტი საგრანტო კონკურსის „მასწავლებელთა 
საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებ-
ლის პროფესიული სტანდარტისთვის რეკომენდაციების 
შემუშავებაში” გამარჯვებულია. მსგავსი კონკურსების 
ორგანიზება ძალზე მნიშვნელოვანია საგნობრივი პრო-
ფესიული ასოციაციების განვითრებისათვის. 
გარდა ამისა, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფო-
რუმი „კოალიცია - განათლება ყველასათვის - საქართ-

ველო” პროგრამის ფარგლებში 2017 წლის აპრილ-სექ-
ტემბერში  ახორციელებს მასწავლებლის საქმიანობის 
დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული 
წინსვლის სქემის შეფასებას. კვლევის მიზანია, შეაფასოს 
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული გან-
ვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში 2017 წელს 
შეტანილი ცვლილებები და გაანალიზოს, რამდენად პრაქ-
ტიკულია მათი განხორციელება და ადმინისტრირება.
მიმდინარე ეტაპზე არსებული სქემის განხილვა სხვა-
დასხვა საგნობრივი ჯგუფის პედაგოგებთან ჩატარე-
ბულ 11 ფოკუსჯგუფში დასრულებულია. მასში 125 პე-
დაგოგი მონაწილეობდა საქართველოს თითქმის ყველა 
რეგიონიდან. სქემის გაუმჯობესების მიზნით, კვლევის 
შედეგებზე დაყრდნობით, მომზადდება სარეკომენ-
დაციო პაკეტი, რომელიც განათლებისა და მეცნიერე-
ბის სამინისტროს წარედგინება. Global Campaign for 
Education (GCE) -  ფინანსური მხარდაჭერით შემუშავე-
ბული შეფასება „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, 
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის 
2017 წლის სქემასა” და ფოკუს-ჯგუფებიდან,  ინტერ-
ვიუებიდან მიღებულ მონაცემთა ანალიზს დაეფუძნება. 
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ნომრის სტუმარი
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ახალი სტანდარტებისა და  სამოქალაქო განათლების, 
როგორც საგნის სწავლებაში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ 
გვესაუბრებიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველოს უფროსი მარიამ  ჩიქობავა და 
ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველოს სამოქალაქო განათლების ექსპერტი 
შალვა მეკრავიშვილი:

– ქალბატონო მა-
რიამ, თუ შეიძლება, 
ორიოდე სიტყვით, 
გვითხარით, ზო-
გადად, ეროვნული 
სასწავლო გეგმის 
შესახებ და იმ ცვლი-
ლებებზე, რომლებიც 
ახალი სტანდარტე-
ბის მიხედვით შევა ამ 
გეგმაში... 

–  პირველი ეროვნუ-
ლი სასწავლო გეგმა 
2006 წელს შეიქმნა 

და სწავლა-სწავლების პრინციპები და სწავლების ორგა-
ნიზების საკითხები განსაზღვრა. 2010 წელს კი ამ გეგმის 
რევიზია, გადამუშავება დაიწყო და შეიქმნა 2011-2016 
წლების ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც დღესაც 
მოქმედებს. ახალი სტანდარტები ეროვნულ სასწავლო 
გეგმაში პირველი-მეექვსე კლასებისთვის უკვე დასრუ-
ლებულია და ამჟამად მუშაობა საბაზო საფეხურის (VII-IX 
კლასები) სტანდარტებზე მიმდინარეობს.  მოქმედი სას-
წავლო გეგმა ორი ნაწილისგან შედგება: ადმინისტრაცი-
ული, რომელიც სწავლის ორგანიზების პრინციპებს აწეს-
რიგებს სკოლაში და საგნობრივი წლიური სტანდარტები 
პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით.

ახალ სტანდარტებს დაემატა წლიური პროგრამებიც, 
რომელიც სასწავლო გეგმის მოთხოვნების მიღწევის 
გზებს განსაზღვრავს. თუმცა ისინი  მხოლოდ სარეკო-
მენდაციო ხასიათისაა და  სკოლას შეუძლია საკუთარი 
პროგრამა  თავადაც შეარჩიოს.

– რა ცვლილებებია სამოქალაქო განათლების სწავლება-
ში კერძოდ და რას ითვალისწინებს ახალი სტანდარტები 
ამ საგანში?

– „სამოქალაქო განათლება” მოქმედი ეროვნული სასწავ-
ლო გეგმის თანახმად,  IX-X კლასებში ისწავლება. დაბალ 
კლასებში კი მისი გარკვეული კომპონენტები სხვა საგ-
ნების პროგრამებთან არის ინტეგრირებული  (ქართული, 
ბუნებისმეტყველება, ისტორია, გეოგრაფია). თუმცა, 
როგორც  განათლების სამინისტროს მიერ სკოლებში 
განხორციელებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, ეს ინტეგ-
რირება სათანადოდ ვერ ხდება.  ჩვენ შევისწავლეთ შვი-
დი წარმატებული ქვეყნის გამოცდილება  სამოქალქო 
განათლების სწავლების კუთხით და აღმოჩნდა, რომ ამ 
დისციპლინის სწავლება არა თუ დაწყებით კლასებში, 
საბავშვო ბაღის ასაკიდან იწყება. ამ გამოცდილების 
გათვალისწინებით, გადავწყვიტეთ, რომ საგნის სწავ-
ლება დაწყებითი საფეხურიდან გავაძლიეროთ.  ახალი 

სტანდარტების მიხედვით,  მე-III-IV კლასებში  შევა ახა-
ლი საგანი „მე და საზოგადოება”, რომელიც ისტორიის, 
გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების ინტეგრირე-
ბული კურსია და მასში სამოქალაქო განათლება წამ-
ყვანი კომპონენტია, კერძოდ: ადამიანის უფლებები, 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი, გარემოს დაცვა, ბუნებრივი 
და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნვა და 
ა.შ.. საგანში ერთ-ერთი მიმართულებაა ასევე „ინიციატი-
ვა და მეწარმეობა”, რომელიც მოზარდებში მათი ასაკის 
შესაბამისი ეკონომიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავებას 
ემსახურება. საგანი შეიძლება ასწავლოს როგორც სამო-
ქალაქო განათლების პედაგოგმა, ასევე დამრიგებელმა, 
მთავარია, რომ პედაგოგი კარგად იცნობდეს კლასის 
მოსწავლეებს, მათ ოჯახებს, სოციალურ მდგომარეობას 
და, რაც მთავარია, კარგად ფლობდეს დაწყებითი კლასე-
ბის პედაგოგიკის პრინციპებს. 

მეხუთე-მეექვსე კლასებში კი სამოქალაქო განათლება 
ინტეგრირებულია საგანში  „ჩვენი საქართველო”,  რომე-
ლიც საფუძვლიანად გადამუშავდა და 2018-2019 სასწავ-
ლო წლიდან  შევა სკოლებში.  სამოქალაქო განათლების 
კომპონენტი, ისტორიისა და გეოგრაფიის საკითხებთან 
ერთად, განსაკუთრებით გაძლიერდა მასში. საგნის პი-
ლოტირება თბილისისა და რეგიონების 15 სკოლაში მოხ-
დება, რისთვისაც პედაგოგები სპეციალურად გადამზად-
დნენ.  

რაც შეეხება საბაზო საფეხურს, სამოქალაქო განათლე-
ბის ახალი სტანდარტების პირველადი ვერსიები აქაც 
შემუშავებულია და  იგი VII-IX კლასებში დამოუკიდებე-
ლი საგნის სახით შევა, სახელწოდებით - „მოქალაქეობა”.  
მისი წავლება, ძირითადად,  ინტერაქტიულ მეთოდს 
ეყრდნობა და სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში  მოს-
წავლეების მიერ განხორციელებულ აქტივობებსა და სა-
მოქალაქო ცხოვრებაში მათ პრაქტიკულ მონაწილეობას 
ითვალისწინებს.  

ამგვარად, საგნის ინტეგრირებული მეთოდით მესამე 
კლასში დაწყებული სწავლება  უწყვეტად გაგრძელდება 
IX კლასის ჩათვლით და, ფაქტობრივად, მთელ საბაზისო 
განათლებას მოიცავს. 

–  რას იტყვით პედაგოგებზე, რამდენად არიან ისინი 
მზად საგნის ახალი სტანდარტების განხორციელებისათ-
ვის კლასებში?

– რაც შეეხება პედაგოგებს, საკამოდ  აქტიური და მო-
ტივირებული კადრები გვყავს, განსაკუთრებით კი  სამო-
ქალაქო განათლების პედაგოგები. მათ  არ ეშინიათ ინო-
ვაციების, სიახლეების, თამამად იღებენ გამოწვევებს და 
სკოლებში  წინსვლასა და პროგრესთან ასოცირდებიან.   
ამ სიახლეებისათვის ისინი სპეციალურად გადამზადდე-
ბიან და აქტიურად ჩაერთვებიან  პილოტირების  პრო-



საინფორმაციო ბიულეტენი ივნისი 2017

8

ცესში.   ჩვენ მათ დავეხმარებით ტრენინგებითა და სხვა-
დასხვა სასწავლო რესურსებით და იმედი გვაქვს, ახალ 
სტანდარტებს საგაკვეთილო პროცესში წარმატებით 
განახორციელებენ. მინდა აღვნიშნო, რომ სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგთა მაღალ მოტივაციასა და კვა-
ლიფიკაციაში  მნიშვნელოვანი  როლი შეასრულა  არა-
სამთავრობო სექტორმა,  განსაკუთრებით  -„სამოქალა-
ქო განათლების პედაგოგთა გადამზადების პროგრამამ”  
და „მომავლის თაობამ”, რომლებიც PH International მა 
USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერითა და ჩვენი სამინის-
ტროს თანადგომით განახორციელა. ამ პროგრამებს მარ-
თლაც დიდი  წვლილი მიუძღვით სკოლებში სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა 
და საგნის სწავლების გაუმჯობესებაში. ჩვენს  შორის  
შემდგარი წარმატებული თანამშრომლობა მართლაც სა-
მაგალითოა და ამას სხვა საგნებთან მიმართებაშიც ვი-
სურვებდი. 

– დიდი მადლობა, ქალბატონო მარიამ, საინტერესო 
საუბრისთვის. ახლა მინდა მოგმართოთ, ბატონო შალ-
ვა... თქვენ გარდა იმისა, რომ 2014 წლიდან საზოგადოებ-
რივ მეცნიერებათა ჯგუფის საგნების რევიზიის წევრი 
და 2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმის შე-
მუშავების მონაწილე ბრძანდებით, პარალელურად პედა-
გოგიურ მოღვაწეობას ეწევით რუსთავის მეორე საჯარო 
სკოლაში და სწავლების პროცესთან დაკავშირებით კარ-
გა ხნის პრაქტიკული გამოცდილება გაქვთ.  როგორ შე-
აფასებთ ამ ცვლილებებს, ახალ სტანდარტებს და საგნის 
მნიშვნელობას, ზოგადად?

– როგორც მოქმედმა პედაგოგმა, თამამად შემიძლია 
ვთქვა, რომ მას შემდეგ, რაც სკოლებში სამოქალაქო გა-
ნათლება ცალკე საგნად შევიდა, მოსწავლეებში აშკარა პო-
ზიტიური ცვლილებები მოხდა. ისინი ძალიან აქტიურები, 
ინიციატივიანები და მოტივირებულები გახდნენ და ახლა 
მასწავლებლებისგან დამოუკიდებლადაც შეუძლიათ საინ-
ტერესო პროექტების განხორციელება. ეს ნათლად მეტყ-
ველებს სამოქალაქო ცნობიერების ზრდაზე მოზარდებში. 
რევიზირებული ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღ-
ვრული ახალი სტანდარტები კი კიდევ უფრო ზუსტად 
გამოხატავს სწორი მოქალაქეობრივი აღზრდის პრინცი-
პებს, ამოცანებს და მათი განხორციელების გზებს, რაც 
ასე მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ღირებულებების 
მქონე სკოლისა და საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის. 

როგორც უკვე ითქვა, დღეს არსებული საგნობრივი 
სტანდარტები ახალი სასწავლო გეგმის მიხედვით კონ-
ცეპტუალური თვალსაზრისით რადიკალურად იცვლება. 
ახალი კონცეფციის თანახმად სტანდარტები არა კლასე-
ბის, არამედ საფეხურების მიხედვით შემუშავდება - ანუ, 
მაგალითად, მეშვიდე, მერვე და მეცხრე კლასებისთვის 
(საბაზო საფეხურისთვის) ერთიანი სტანდარტი იარსე-
ბებს. დაკონკრეტდება საგნის სწავლებისას მისაღწევი 
შედეგები. მოსწავლეთა მიღწევების შეფასებისას  გან-
საკუთრებული როლი შემაჯამებელ დავალებებს მიენი-
ჭება. ისინი გვიჩვენებს თუ რამდენად იქნა მიღწეული 
შედეგი კონკრეტული უნარ-ჩვევების გამომუშავების 
კუთხით.  მოსწავლეთა ნიშნით შეფასება მხოლოდ შემა-
ჯამებელი დავალებების მიხედვით მოხდება. მიმდინარე 
შეფასებებისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა განმავითა-
რებელ შეფასებას ანუ მასწავლებლის რჩევა-დარიგებებ-

სა და მითითებებს 
მიენიჭება, რათა 
სამოქალაქო გა-
ნათლებაში ნიშანი 
კი არ იყოს მნიშვ-
ნელოვანი, არა-
მედ კონკრეტული 
უნარ-ჩვევები და 
ცოდნა. სწორედ 
ეს არის ახალი 
სტანდარტების 
მიზანი და პედა-
გოგმაც არა ნი-
შანზე, არამედ ამ 
შედეგებზე უნდა 
გაამახვილოს ყუ-
რადღება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კი ინტერაქ-
ტიული მეთოდებია. მართალია, მათ ადრეც ვიყენებდით, 
მაგრამ ახლა, ახალ სტანდარტებში ინტერაქტიული კომ-
პონენტი კიდევ უფრო გაძლიერებულია. გარდა ამისა, 
ახალი სტანდარტები მასწავლებლებს მხოლოდ  მიზნებს 
კი არ უსახავს, არამედ მათი მიღწევის გზებსაც სთავა-
ზობს - თუ კონკრეტულად როგორ მიაღწიონ სასწავლო 
გეგმით განსაზღვრულ შედეგებს. ახალი ეროვნული სას-
წავლო გეგმა მათ სთავაზობს ძალიან დეტალიზებულ 
წლიურ პროგრამას სწავლების სხვადასხვა ფორმებითა 
და საშუალებებით, მათ შორის: პროექტული აქტივობე-
ბი, ექსკურსიები, ფილმების ჩვენება-განხილვა, დისკუ-
სიები და ა. შ. მაგრამ ეს პროგრამები არ არის მკაცრად 
გაწერილი, სავალდებულო ხასიათის - მასწავლებელს 
შეუძლია დამოუკიდებლად შეცვალოს ან კიდევ უფრო 
საინტერესო აქტივობებით შეავსოს იგი. 

 – ბატონო შალვა, როგორც პრაქტიკოსი პედაგოგი, რას 
გვეტყვით ისეთი პროგრამებისა და პროექტების შესახებ 
სკოლებში როგორიც, მაგალითად, სამოქალაქო განათ-
ლების პროგრამებია, თუნდაც - „მომავლის თაობა?”

ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლაც ფასდა-
უდებელია ნებისმიერი სკოლისათვის ასეთ პროგრამებში 
მონაწილეობა. ეს არის სასწავლო პროცესის სერიოზული 
მხარდაჭერა, წახალისება, გამრავალფეროვნება და ძა-
ლიან ხშირად ისეთი შესაძლებლობების შეთავაზება, რაც 
სკოლას არა აქვს.  პროექტებში მონაწილეობა ძალიან 
მოსწონთ მოზარდებს და მათი დახმარებით შესაძლებელი 
ხდება მათი ინტერესის, აქტიურობის, ჩართულობის გაზ-
რდა საგაკვეთილო პროცესში, კლასგარეშე აქტივობებში. 
მნიშვნელოვანი რესურსია იგი პედაგოგებისთვისაც პრო-
ფესიული ზრდისა და განვითარების თვალსაზრისით. პე-
დაგოგები ამას დიდი მადლიერებით აღნიშნავენ და უფრო 
მეტი ენთუზიაზმით ეკიდებიან საქმეს. ამ პროგრამების 
საშუალებით პედაგოგთა და მოსწავლეთა მიერ რეალუ-
რი, კონკრეტული საქმეები კეთდება, რომელთა შედეგები 
თავად მეტყველებს  და ზრდის სკოლის პრესტიჟსაც. ასე-
თი პროექტები კიდევ უფრო პოპულარულს ხდიან საგანს 
და ამაღლებენ მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერებას. 
განათლების სამინისტროსა და არასამთავრობო სექტო-
რის ერთობლივი ძალისხმევით სამოქალაქო განათლების 
სწავლება სკოლებში კიდევ უფრო ეფექტური და ნაყოფი-
ერი ხდება. 
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13 მაისს საგამოფენო ცენტრ „ექსპოჯორჯიაში” სამო-
ქალაქო განათლების პროგრამის  „მომავლის თაობა” 
ფარგლებში წლიური ეროვნული გამოფენა-კონფერენ-
ცია გაიმართა, რომელსაც ქვეყნის მასშტაბით სამო-
ქალაქო განათლების 400-მდე პედაგოგი და მოწვეული 
სტუმრები დაესწრნენ.  ეს იყო ბოლო, შემაჯამებელი 
კონფერენცია აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში და 
მან არა მხოლოდ მიმდინარე წლის შედეგები შეაფასა, 
არამედ სრულიად პროგრამის ფარგლებში მიღწეული 
შედეგები წარმოაჩინა. 

კონფერენცია სამოქალაქო განათლების პროგრამის 
„მომავლის თაობა” დირექტორმა მარინა უშვერიძემ 
გახსნა. იგი მცირე შესავალი სიტყვით მიესალმა კონფე-
რენციის მონაწილეებს და  სიტყვა მოწვეულ სტუმრებს 
გადასცა.

კონფერენციას ესწრებოდა საქართველოს განათლები-
სა და მეცნიერების მინისტრი ბატონი ალექსანდრე ჯე-
ჯელავა, რომელიც  უდიდესი პატივისცემით მიესალმა 
დარბაზს და  მადლობა გადაუხადა ამერიკის საელჩო-
სა და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID) მხარდაჭერისათვის, სამოქალაქო საზოგადო-
ების განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის.  მან  
განსაკუთრებით გამოკვეთა პედაგოგთა როლი ამ სა-
პასუხისმგებლო საქმეში, მათი შრომა და დამსახურება 
მომავალი თაობის სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყა-
ლიბებაში და  მეტი შემოქმედებითი, ინტერაქტიული 
მიდგომისკენ  მოუწოდა პედაგოგებს;  ისაუბრა პროექ-
ტის  „მომავლის თაობა” მნიშვნელობაზე, შედეგებზე 
და ამ ფასეული მონაპოვრის შენარჩუნება და განვითა-
რება ისურვა მომავალში; შეეხო ასევე ოჯახის როლს 
ღირსეული მოქალაქის აღზრდის საქმეში და აღნიშნა, 

სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა” წლიური ეროვნული 
გამოფენა-კონფერენცია 
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რომ ეს არის ერთობლივი საზრუნავი, რომელშიც ერთ-
ნაირად უნდა იყოს ჩართული ოჯახი, სკოლა და საზო-
გადოება.  

კონფერენციის მონაწილეებს შემდეგ აშშ საერთაშორი-
სო განვითარების სააგენტოს (USAID) საქართველოს 
მისიის დირექტორის მოადგილე ტომ მორისი მიესალმა 
და ამერიკელი ხალხისა და ქვეყნის მხარდაჭერა გამოთ-
ქვა სამოქალაქო განათლების ცნობიერების ამაღლები-
სათვის გაწეულ საქმეში; განსაკუთრებით გამოყო PH 
International საქართველოს  მიერ განხორციელებული 
პროგრამები და მომავალშიც წარმატება უსურვა.

კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმნენ ასევე მას-
წავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი, რომელმაც 
პროფესიული ასოციაციების როლსა და შესაძლებლო-
ბებზე ისაუბრა პროფესიული განვითარების სქემის 
ფარგლებში და განათლებისა და მეცნიერების სამინის-

ტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების განვითარების 
კოორდინატორი ნიკოლოზ სილაგაძე, რომელიც თა-
ვის გამოსვლაში სამოქალაქო განათლების სწავლებაში 
ცვლილებებს შეეხო.

მისალმებების შემდეგ ქალბატონმა მარინა უშვერიძემ 
პროგრამის „მომავლის თაობა” შედეგების პრეზენტა-
ცია წარმოადგინა და მის ფარგლებში განხორციელე-
ბულ აქტივობებზე, პედაგოგთა და მოსწავლეთა წარმა-
ტებებზე ისაუბრა.  გამოთქვა იმედი, რომ ეს მონაპო-
ვარი მომავალში კიდევ უფრო ხელშესახებ შედეგებს 
გამოიღებს როგორც პედაგოგთა პროფესიული ზრდის, 
ისე მოსწავლეთა სამოქალაქო განათლებისა და ცნობი-
ერების ამაღლების საქმეში.

შემდეგ გაიმართა სამოქალაქო განათლების 2016 წლის 
საუკეთესო პედაგოგთა დაჯილდოების საზეიმო ცერე-
მონია და სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუ-
მის საერთო კრება. კრებაზე ფორუმის თავმჯდომარემ 
ქალბატონმა ნინი ბესელიამ ფორუმის მუშაობის შედე-
გებზე ისაუბრა  და ფორუმის ახლად არჩეული გამგე-
ობა წარადგინა.

შესვენებაზე კონფერენციის მონაწილეებმა და სტუმ-
რებმა საგამოფენო ცენტრის დარბაზში წარმოდგენილი 
სამოქალაქო განათლების პროექტების ამსახველი ფო-
ტოები დაათვალიერეს  და პედაგოგებს გაესაუბრნენ.

კონფერენციის მეორე ნაწილი სასემინარო მუშაობას 
დაეთმო. ოთხ სამუშაო ქვეჯგუფში სამოქალაქო განათ-
ლების ექსპერტებმა პედაგოგებთან ერთად განიხილეს 
შემდეგი თემები:  „თანასწორობის საკითხები სკოლებ-
ში” - ექსპერტი ელენე რუსეცკაია, პედაგოგი შორენა 
მელაძე; „არაფორმალური განათლების როლი სამოქა-
ლაქო განათლების სწავლებაში” - ექსპერტი ნათია ნამი-
ჭეიშვილი, პედაგოგი - ნინო ბერიკაშვილი; „პედაგოგი-
ური სტრატეგიები და სამოქალაქო განათლების სწავ-
ლება” - ექსპერტი სოფიკო ლობჟანიძე, პედაგოგი ილია 
ვადაჭკორია; „ეროვნულ და ეთნიკურ უმცირესობათა 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა ქვეყნის საზოგადოებრივ და 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში” - ექსპერტი ნინო ბესელია, 
პედაგოგი ლიანა ჩუბინაშვილი. 

სასემინარო ჯგუფებში მუშაობა ჯგუფების მონაწილე-
თა აქტიური ჩართულობითა და დიდი ინტერესით წარი-
მართა.

დასასრულს კონფერენციის მონაწილეებმა პროგრამის 
„მომავლის თაობა” წარმომადგენლებთან ერთად სამახ-
სოვრო ფოტოები გადაიღეს.
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სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა კონკურსის 
“პროფესიული ჯილდო სამოქალაქო განათლებაში" 
2016 წლის გამარჯვებულები

13 მაისს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუ-
მის ორგანიზებით გამართულ მეექვსე ყოველწლიურ 
გამოფენა-კონფერენციაზე სხვადასხვა ნომინაციაში 
დაჯილდოვდნენ 2016 წლის საუკეთესო პედაგოგები:

თბილისი: 

	ნათია	იაშაღაშვილი	-	სსიპ	-	ქ.	თბილისის	№212	საჯარო	
სკოლა,	წლის	საუკეთესო	პედაგოგი;

შორენა	ტაბატაძე	-	სსიპ	-	ქ.	თბილისის	№159	საჯარო	
სკოლა,	წლის	წარმატებული	პედაგოგი;

თამარ	სილაგავა	-	სსიპ	-	ქ.	თბილისის	№29	საჯარო	სკო-
ლა,	სასკოლო	სამოქალაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე;	

მარიამ	ყველიაშვილი	-	სსიპ	-	ქ.	თბილისის	№209	საჯა-
რო	 სკოლა,	 სამოქალაქო	 განათლების	 მიმართულებით	
გაწეული	საქმიანობისათვის;	

ნანა	კუჭუხიძე	-	სსიპ	-	ქ.	თბილისის	№171	საჯარო	სკო-
ლა,	სამოქალაქო	განათლების	მიმართულებით	გაწეული	
საქმიანობისთვის.

მცხეთა-მთიანეთი: 

ინგა	ბედიანაშვილი	-	სსიპ	-	მცხეთის	მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	ძველი	ქანდის	საჯარო	სკოლა,	წლის	საუკეთე-
სო	პედაგოგი;

შორენა	პავლიაშვილი	-	სსიპ	-	მცხეთის	მუნიციპალიტე-
ტის	სოფელ	ქსოვრისის	საჯარო	სკოლა,	სასკოლო	სამო-
ქალაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე;

ნანი	 ძიგოშვილი	 -	 სსიპ	 -	 მცხეთის	 მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	 მისაქციელის	 საჯარო	 სკოლა,	 წლის	 წარმატე-
ბული	პედაგოგი.

სამცხე-ჯავახეთი: 

მზექალა	კაპანაძე	 -	 შპს	 -	 „ხერხემი”,	 წლის	საუკეთესო	
პედაგოგი;

არევიკ	 გაბრიელიანი	 -	 სსიპ	 -	 ახალქალაქის	 მუნიციპა-
ლიტეტის	სოფელ	ვაჩიანის	საჯარო	სკოლა;	წლის	წარ-
მატებული	პედაგოგი;

ნინო	 მახათაძე	 -	 სსიპ	 -	 ახალციხის	 მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	 გურკელის	 საჯარო	 სკოლა,	 სასკოლო	 სამოქა-
ლაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე.	

შიდა ქართლი: 

ცირა	თურმანიძე	 -	სსიპ	 -	ქარელის	მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	ქვენატკოცის	საჯარო	სკოლა,	წლის	საუკეთესო	
პედაგოგი;

ნატო	 მოსახლიშვილი	 -	 შპს	 -	 გორის	 წმინდა	 გიორგის	
სახელობის	 სკოლა-ლიცეუმი,	 სასკოლო	 სამოქალაქო	
კლუბის	საუკეთესო	მეურვე;

ნინო	ღულაძე	-	სსიპ	-	ივანე	ხრიკულის	სახელობის	ხაშუ-
რის	მუნიციპალიტეტის	სოფელ	ხცისის	საჯარო	სკოლა,	
წლის	წარმატებული	პედაგოგი;

დალი	 ბროლიძე	 -	 სსიპ	 -	 ხაშურის	 მუნიციპალიტეტის	

დაბა	სურამის	№2	საჯარო	სკოლა,	სამოქალაქო	განათ-
ლების	მიმართულებით	გაწეული	საქმიანობისთვის.	

იმერეთი:

მზია	 კიპაროიძე	 -	 სსიპ	 -	 საჩხერის	 მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	არგვეთის	საჯარო	სკოლა,	წლის	საუკეთესო	პე-
დაგოგი;

თეა	სამხარაძე	-	სპს	-	"თავაძე	და	კომპანია"	განათლე-
ბის	სამინისტროს	სკოლა	"ანაბასისი",	წლის	წარმატებუ-
ლი	პედაგოგი;

მირანდა	ლაზარიაშვილი	-	სსიპ	-	ქ.	ქუთაისის	№14	საჯარო	
სკოლა,	სასკოლო	სამოქალაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე;

ზაირა	ტყაბლაძე	-	სსიპ	-	ქ.	ქუთაისის	№7	საჯარო	სკო-
ლა,	სამოქალაქო	განათლების	მიმართულებით	გაწეული	
საქმიანობისთვის.	

გურია:

მანანა	სირაძე	-	სსიპ	-	ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	 ნაგომარის	 საჯარო	 სკოლა,	 წლის	 საუკეთესო	
პედაგოგი;

ლია	მურვანიძე	-	სსიპ	-	ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	

სამოქალაქო განათლების 2016 წლის საუკეთესო პედაგოგები

სასკოლო სამოქალაქო კლუბების საუკეთესო მეურვეები

2016 წელს გაწეული ნაყოფიერი მუშაობისათვის კონფერენციაზე 
დაჯილდოვდნენ რეგიონული საბჭოების თავმჯდომარეები
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სოფელ	ოზურგეთის	საჯარო	სკოლა,	წლის	წარმატებუ-
ლი	პედაგოგი;

მზია	 ქორიძე	 -	 სსიპ	 -	 ჩოხატაურის	 მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	საჭამიასერის	საჯარო	სკოლა,	სასკოლო	სამო-
ქალაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე.

აჭარა:

ია	კიწმარიშვილი	-	შპს	-	გიმნაზია-21-ე	საუკუნე,	წლის	
საუკეთესო	პედაგოგი;

ინგა	მოსიძე	 -	 სსიპ	 -	 ხელვაჩაურის	მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	სალიბაურის	№1	საჯარო	სკოლა,	წლის	წარმა-
ტებული	პედაგოგი;

ია	ქირია	 -	შპს	 -	კავკასიის	ბიზნესის	სკოლა,	სასკოლო	
სამოქალაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე;

მერაბ	პაქსაძე	 -	 სსიპ	 -	 ხულოს	მუნიციპალიტეტის	სო-
ფელ	 კორტოხის	 საჯარო	 სკოლა,	 სამოქალაქო	 განათ-
ლების	მიმართულებით	გაწეული	საქმიანობისთვის;

მაკა	ხინთიბიძე	-	შპს	"	განათლება",	სამოქალაქო	განათ-
ლების	მიმართულებით	გაწეული	საქმიანობისთვის.	

ქვემო ქართლი:

მაგდანა	ფურცელაძე	-	სპს	-	კერძო	საშუალო	სკოლა	და-
ვითიანი	-	წლის	საუკეთესო	პედაგოგი;

ლამზირა	ოსეფაშვილი	-	სსიპ	-	ბოლნისის	მუნიციპალი-
ტეტის	სოფელ	სავანეთის	საჯარო	სკოლა,	წლის	წარმა-
ტებული	პედაგოგი;	

ლალი	ჭინჭარაშვილი	-	სსიპ	-	გარდაბნის	მუნიციპალი-
ტეტის	სოფელ	თელეთის	საჯარო	სკოლა,	სასკოლო	სა-
მოქალაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე.

კახეთი: 

დარეჯან	ბეროშვილი	-	სსიპ	-	გურჯაანის	მუნიციპალი-
ტეტის	სოფელ	ჩუმლაყის	საჯარო	სკოლა,	წლის	საუკე-
თესო	პედაგოგი;

ნატალია	ბერიაშვილი	-	სსიპ	-	თელავის	მუნიციპალიტე-
ტის	სოფელ	ნაფარეულის	საჯარო	სკოლა,	წლის	წარმა-
ტებული	პედაგოგი;

მარინე	 მარგოშვილი	 -	 სსიპ	 -	 ახმეტის	 მუნიციპალიტე-
ტის	სოფელ	ომალოს	საჯარო	სკოლა,	სასკოლო	სამოქა-
ლაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე;

ნინო	ფეიქრიშვილი	 -	 სსიპ	 -	 თელავის	 მუნიციპალიტე-
ტის	 სოფელ	 კონდოლის	 საჯარო	 სკოლა,	 სამოქალაქო	
განათლების	 მიმართულებით	 გაწეული	 საქმიანობისთ-
ვის.

რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთი: 

ფიქრია	ჭიღვარია	-	სსიპ	-	ცაგერის	მუნიციპალიტეტის	სო-
ფელ	ლაჯანის	საჯარო	სკოლა,	წლის	საუკეთესო	პედაგოგი;

დარეჯან	მეტრეველი	-	სსიპ	-	ონის	მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	 უწერის	 საჯარო	 სკოლა,	 წლის	 წარმატებული	
პედაგოგი;

შორენა	ქურასბედიანი	-	სსიპ	-	ლენტეხის	მუნიციპალი-
ტეტის	სოფელ	ხოფურის	საჯარო	სკოლა,	სასკოლო	სა-
მოქალაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე.

სამეგრელო - ზემო სვანეთი:

ლანა	ხოფერია	-	სსიპ	-	ჩხოროწყუს	მუნიციპალიტეტის	
ლესიჭინეს	თემის	№2	საჯარო	სკოლა,	წლის	საუკეთესო	
პედაგოგი;

მაკა	ფაცია	-	სსიპ	-	სენაკის	მუნიციპალიტეტის	სოფელ	
თეკლათის	საჯარო	სკოლა,	წლის	წარმატებული	პედა-
გოგი;

ლუიზა	ძიმისტარაშვილი		-	სსიპ	-	ზუგდიდის	მუნიციპა-
ლიტეტის	სოფელ	ჭაქვინჯის	საჯარო	სკოლა,	სასკოლო	
სამოქალაქო	კლუბის	საუკეთესო	მეურვე;

ქეთევან	 კიტია	 -	 სსიპ	 -	 ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	
სოფელ	ახალსოფლის	საჯარო	სკოლა,	სამოქალაქო	გა-
ნათლების	მიმართულებით	გაწეული	საქმიანობისთვის.
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