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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.

თებერვალი
2017

ნომერშია:

ინტერვიუ სამოქალაქო განათლების პროგრამის 
„მომავლის თაობა” დირექტორთან მარინა უშვე-
რიძესთან; 
გვ. 2

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის 
აღმასრულებელი დირექტორის მაკა ბიბილეიშ-
ვილის ინფორმაცია ფორუმში სტრუქტურული 
ცვლილებებისა და  ბოლო ექვსი თვის მანძილზე 
პროექტში გაწეული მუშაობის შესახებ;

გვ.5

რუბრიკაში „ნომრის სტუმარი” საუნივერსიტეტო 
სივრცეში სამოქალაქო განათლების სწავლებაზე 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესო-
რი, განათლების სკოლის ხელმძღვანელი სოფიკო 
ლობჟანიძე და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის პროფესორი ნინო ჭიაბრიშვილი საუბრობენ;

გვ.7

„ჩემი წარმატების ისტორია” - შპს „ბესიკ ნიპა-
რიშვილი” მრავალპროფილიანი სკოლა-გიმნაზიის 
სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ნინო ნიპა-
რიშვილი;  
გვ.9

ყოველწლიური კონკურსის -„წლის გამარჯვებუ-
ლები - პროფესიული ჯილდო სამოქალაქო გა-
ნათლებაში” - ანონსი. 
გვ.11

ძვირფასო პედაგოგებო, ფორუმის წევრებო!

გთავაზობთ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის საინფორმაციო ბიულეტენის მორიგ ნომერს, 
რომელიც სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა” მუშაობის ბოლო ნახევარი წლის შედე-
გებს ასახავს.

ბიულეტენი გამოიცემა სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის მიერ სამოქალაქო განათლების პე-
დაგოგთა გადამზადების პროგრამის „მომავლის თაობა” ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზა-
ცია PH international  კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან CTC ერთად - ამერიკის შეერთებული შტატე-
ბის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამას მხარს უჭერს 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

პროგრამის დირექტორი ქალბატონი მარინა უშვერიძე 
2016  წლის მეორე ნახევრის განმავლობაში პროგრამაში 
განხორციელებულ ღონისძიებებსა და აქტივობებს გაგვაც-
ნობს და უახლოესი პერიოდის გეგმებზეც გვესაუბრება;

სტრუქტურული ცვლილებები სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგთა ფორუმის ორგანიზაციულ საქმიანობაში, ფო-
რუმის ღონისძიებები პროექტის -„მომავლის თაობა“- ფარ-
გლებში - ამ საკითხების შესახებ სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგთა ფორუმის აღმასრულებელი დირექტორი მაკა 
ბიბილეიშვილი მოგვითხრობს;

საუნივერსიტეტო სივრცეში სამოქალაქო განათლების, 
როგორც დისციპლინის სწავლებასა და მნიშვნელობაზე 
საუბრობენ და საკუთარ პროფესიულ შეხედულებებს გვი-
ზიარებენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესო-
რი, განათლების სკოლის ხელმძღვანელი სოფიკო ლობჟა-
ნიძე და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 
ნინო ჭიაბრიშვილი;

საკუთარი წარმატების ისტორიაზე და განვლილ პროფე-
სიულ გზაზე გვიამბობს შპს „ბესიკ ნიპარიშვილი“ მრავალ-
პროფილიანი სკოლა-გიმნაზიის სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგი ნინო ნიპარიშვილი;

ტრადიციული ყოველწლიური კონკურსის „წლის საუკეთე-
სო პედაგოგის“ ჯილდოზე განაცხადების მიღება დაიწყო! 
იჩქარეთ და გახდით სამოქალაქო განათლებაში პროფე-
სიული ჯილდოს ღირსეული მფლობელი! წარმატებებს გი-
სურვებთ, ძვირფასო პედაგოგებო!
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თბილისის N159 საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლეებმა 
განახორციელეს საკლასო პროექტი 

”გადაარჩინე ხე”

– მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა და ჩვენს 
ტრადიციულ ინტერვიუში, ამჯერად, გვინდა, 
პროგრამის „მომავლის თაობა” მესამე წლის პირვე-
ლი ნახევრის ამბებს შევეხოთ. რა სიახლეებია ზაფ-
ხულს მერე ჩვენს პროგრამაში და რას გამოარჩევთ 
ყველაზე მეტად?

– მოგესალმებით. გასული სემესტრი დატვირთუ-
ლი იყო მრავალფეროვანი აქტივობებით. პედაგო-
გებმა საქართველოს ყველა რეგიონში ჩაატარეს 
სამოქალაქო განათლების სამოდელო გაკვეთილე-
ბი. პროგამის ხელშეწყობით შეიქმნა სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგთა ფორუმის რეგიონული 
საბჭოები, რაც რეგიონულ დონეზე პედაგოგები-
სათვის უფრო მეტ მხარდაჭერას გულისხმობს. გა-
იმართა პროფესიული გაზიარების ჯგუფების შეხ-
ვედრები არაფორმალური განათლების თემაზე. 

პროგრამის ხელშეწყობით ასევე ჩატარდა ტრენინ-
გები „კვლევის მეთოდების საფუძვლები მასწავ-
ლებლებისათვის”. ამ ტრენინგ კურსის ძირითადი 
თემები მოიცავდა ინფორმაციას კვლევის დაგეგმ-
ვის, მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის მეთო-
დების შესახებ. ტრენინგის გავლის შემდეგ მასწავ-
ლებლებს აქვთ საშუალება პედაგოგიური საქმი-
ანობის გაუმჯობესების მიზნით აწარმოონ მცირე 
კვლევები და შედეგები კოლეგებს გაუზიარონ. 

ჩატარდა ტრენინგები „დემოკრატიული მოქალაქე-
ობის სწავლება” ახალი პედაგოგებისათვის. გასუ-
ლი წლის ტრენინგების შედეგების შესაფასებლად 
განხორციელდა პედაგოგების ინტერნეტ გამო-

კითხვა (პედაგოგებს არ მოეთხოვებოდათ სახელი-
სა და გვარის მითითება). გამოკითხვის შედეგების 
მიხედვით პედაგოგების 98% თვლის, რომ ტრენინგ 
კურსი მათ დაეხმარა სამოქალაქო განათლების 
სწავლების გაუმჯობესებაში, ხოლო 80% ტრენინ-
გზე მიღებულ ცოდნას სისტემატურად იყენებს სა-
მოქალაქო განათლების გაკვეთილზე. 

პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს განხორცი-
ელებული აქტივობებისათვის პედაგოგებს კრე-
დიტქულები მიენიჭათ.

პროგრამის დახმარებით გაიცა 60 მცირე გრანტი 
პედაგოგთა და მოსწავლეთა პროექტებისათვის. 
სკოლებში მიმდინარეობს მუშაობა სამოქალაქო 
განათლების სახელმძღვანელოების -„როგორ გავ-
ხდე აქტიური მოქალაქე”, „თანამშრომლობა ად-
გილობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან”, 
„თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლი-
სათვის” და „მონაწილეობა სკოლის თვითმმართვე-
ლობაში” მეშვეობით. პედაგოგების ხელშეწყობით 
მოსწავლეები თავიანთ სკოლებსა თუ თემში გეგმა-
ვენ და ახორციელებენ პრაქტიკულ სამუშაოს.

საქართველოს ყველა რეგიონში მოსწავლეების 
მონაწილეობითა და სამოქალაქო განათლების პე-
დაგოგების ხელშეწყობით ახალგაზრდული ფორუ-
მები ჩატარდა. ფორუმებზე მოსწავლეებმა გამოავ-
ლინეს მათ თემში არსებული აქტუალური პრობლე-
მები, მოწვეულნი იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფ-
ლებისა თუ სხვა უწყებების წარმომადგენლები, 
რომლებიც მოსწავლეებს დახმარებას შეპირდნენ 

გვესაუბრება სამოქალაქო განათლების პროგრამის _ “მომავლის თაობა~ _ 

დირექტორი ქალბატონი მარინა უშვერიძე: 
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ახალგაზრდული ფორუმი თელავში, პედაგოგები -  
ეკა კობიაშვილი, ნატალია ბერიაშვილი,  

დარეჯან მამუკელაშვილი

აღნიშნული პრობლემების მოგვარებაში. მიმდინა-
რე სემესტრის მანძილზე მოსწავლეებისა და ამ უწ-
ყებების თანამშრომლობით ახალგაზრდულ ფორუ-
მებზე დაგეგმილი პროექტები განხორციელდება.

ამჟამად მასწავლებლის პროფესიული განვითა-
რების ეროვნულ ცენტრსა და კონსულტაციისა 
და ტრენინგის ცენტრთან ერთად მიმდინარეობს 
მუშაობა სამოქალაქო განათლების ვიდეოგაკვე-
თილზე თანატოლთა შორის ჩაგვრის (ბულინგის) 
თემაზე. ეს პრობლემა დღეს ძალიან აქტუალურია 
არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი მსოფ-
ლიოს სკოლებში. ვიდეოგაკვეთილში აქცენტირე-
ბული იქნება მოსწავლეთა როლი სკოლაში ბულინ-
გის პრევენციისა და შემცირების პროცესში. ვიდე-
ოგაკვეთილის ჩანაწერს  სოციალური ქსელებისა 
და ვებგვერდის მეშვეობით გავაზიარებთ.

– რამდენადაც ვიცი, მიმდინარე სასწავლო წლის 
პირველი სემესტრის ბოლოს ჩატარდა სემესტრის 
შემაჯამებელი ღონისძიებები საქართველოს ყვე-
ლა რეგიონში. რას მოიცავდა ეს ღონისძიებები?

– სემესტრის შემაჯამებელ ღონისძიებებზე მოს-
წავლეებმა და პედაგოგებმა წარმოადგინეს მათ 
მიერ სკოლისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ 
განხორციელებული პროექტები. ამ პრეზენტაცი-
ებისას ნათელი გახდა, რომ სამოქალაქო განათ-
ლების სწავლება მაქსიმალურად ეფექტიანი მა-
შინ არის, როდესაც მოსწავლეებს შესაძლებლობა 
ეძლევათ, პრაქტიკაში გამოიყენონ გაკვეთილზე 
მიღებული ცოდნა. თითოეული პროექტი კონკრე-
ტული მიზნისა და შედეგის მქონეა. მოსწავლეები 
სწავლობენ პრობლემის იდენტიფიკაციას, მოქ-
მედებათა გეგმის შემუშავებას პრობლემის გადა-
საჭრელად, პარტნიორებისა და თანამოაზრეების 
მოძიებას, მათთან თანამშრომლობას, ბოლოს კი 

შესრულებული სამუშაოს შეფასებას და მიღებუ-
ლი გამოცდილების თანატოლებისა და სასკოლო 
საზოგადოებისათვის გაზიარებას. სემესტრის შე-
მაჯამებელ ღონისძიებებზე მოწვეულ სტუმრებს 
შორის იყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლებიც, რომლებთანაც მოსწავლეებ-
მა ითანამშრომლეს საკუთარ სკოლაში, სოფელსა 
თუ ქალაქში არსებული პრობლემების მოგვარების 
მიზნით.

– გვითხარით, თუ შეიძლება, ბლოგერი პედაგოგე-
ბის კონკურსის - „სამოქალაქო განათლების გზავ-
ნილები” - შესახებ. რა კრიტერიუმებით ტარდება 
ეს კონკურსი?

– კონკურსი ამჟამად მიმდინარეობს და მასში მო-
ნაწილეობის მიღება პროგრამაში „მომავლის თა-
ობა” ჩართული სკოლების სამოქალაქო განათლე-
ბის პედაგოგებს შეუძლიათ. კონკურსის მონაწი-
ლეები საკუთარ ბლოგებზე განათავსებენ კარგი 
მოქალაქეობის მნიშვნელობასთან დაკავშირებულ 
ციტატებს ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების 
ნაწარმოებებიდან. პედაგოგები წერენ საკუთარ 
მოსაზრებას სამოქალაქო განათლების ამა თუ იმ 
საკითხთან დაკავშირებით და აღნიშნულ ციტა-
ტებს უკავშირებენ მოსწავლეების მიერ განხორ-
ციელებულ პროექტებსა თუ ინიციატივებს. ეს 
ძალიან კარგი შესაძლებლობაა კოლეგებს შორის 
ინფორმაციის გაზიარებისთვის. გამარჯვებული 
პედაგოგები 2017 წლის გაზაფხულზე გამოვლინ-
დებიან.

– როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, პროგრამის 
ფარგლებში ასევე ტარდება კონკურსი მოსწავლე-
ებისთვის ვიდეო ადვოკატირების თემაზე. ამაზეც 
გვიამბეთ, თუ შეიძლება...

ამ კონკურსისათვის მოსწავლეები ქმნიან და სო-
ციალურ ქსელში (ფეისბუქში ბმულზე #მომავლის_
თაობა_კონკურსი)  ტვირთავენ მოკლე ვიდეოებს, 
რომლებიც მათ გარემოში არსებულ პრობლემებს 
ასახავს. ამ ვიდეოებში ასევე მოცემულია, თუ რა 
მონაწილეობას იღებენ მოსწავლეები არსებული 
პრობლემების გადაჭრაში. ყველა ვიდეო სამო-
ქალაქო განათლების თემატიკას ეხება და ხელს 
უწყობს ახალგაზრდებს, კარგად გააანალიზონ ის 
პრობლემები, რომელთა წინაშეც დგას საზოგა-
დოება, ასევე დაინახონ საკუთარი, როგორც მო-
ქალაქეების როლი ამ პრობლემების მოგვარების 
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პროცესში. მოსწავლეები სოციალური ქსელის მეშ-
ვეობით აზიარებენ საკუთარ ნამუშევარს და ამით 
ახდენენ ფართო საზოგადოების ინფორმირებას 
არსებული პრობლემების შესახებ.

– დაბოლოს, როგორ შეაფასებთ პროგრამის მიმ-
დინარეობის პროცესს და შედეგებს ამ ეტაპზე? 
ვგულისხმობთ, პედაგოგთა ჩართულობას, მათ 
პროფესიულ ზრდას და რამდენად აისახება იგი 
სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხზე 
პროექტის მონაწილე სკოლებში?  

– ვფიქრობ, პროგრამაში ჩართულ სკოლებში ნამდ-
ვილად გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები სამოქალაქო 
განათლების სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღ-
ლების მიმართულებით. სამოქალაქო განათლების 
ეფექტიანი სწავლებისთვის უმნიშვნელოვანესია 
კარგი სასწავლო რესურსები, კარგად მომზადე-
ბული პედაგოგი და მოსწავლეთათვის ნასწავლის 
პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობების შექ-
მნა. პროგრამა „მომავლის თაობა” სამივე აღნიშ-
ნული მიმართულებით ეხმარება სკოლებს. ყველა 
პარტნიორ სკოლაში არის სასწავლო რესურსები, 
რომლებსაც პედაგოგები და მოსწავლეები დადები-
თად აფასებენ. უამრავი ღონისძიება ეწყობა სამო-
ქალაქო განათლების ფორუმის მიერ პედაგოგთა 
პროფესიული განვითარების მიზნით. აღსანიშნა-
ვია, რომ ამ ღონისძიებებში პედაგოგების ჩართუ-

ლობა მაღალია. რაც შეეხება ცოდნის პრაქტიკაში 
რეალიზების შესაძლებლობას, ყოველდღიურად 
საქართველოს ყველა რეგიონში, პროგრამისა და 
პარტნიორი სკოლების პედაგოგების ხელშეწყო-
ბით, მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და კონ-
კრეტულ შედეგებს აღწევენ. ვფიქრობ, უკვე ბევრ 
სკოლაში თვალსაჩინოა სამოქალაქო განათლების 
სწავლა-სწავლების კუთხით შესამჩნევი შედეგე-
ბი, ეს კი მოტივირებული და საკუთარი საქმის 
მოყვარული პედაგოგების დიდი შრომის შედეგია. 
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ეროვნულ 
კონფერენციაზე საშუალება მოგვეცემა ამ ადამი-
ანების შრომა დავაფასოთ. რეგიონების მიხედვით 
მოხდება წლის საუკეთესო პედაგოგების გამოვლე-
ნა. ველით პედაგოგების მიერ საუკეთესო პრაქტი-
კის გაზიარებას პრეზენტაციების და ფოტოგამო-
ფენის მეშვეობით. 

აქვე მინდა, ხაზი გავუსვა ყველა ჩვენი პარტნიორი 
ორგანიზაციის დამსახურებას პროგრამის წარმა-
ტებით განხორციელების პროცესში. სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგთა ფორუმი, კონსულტა-
ციისა და ტრენინგის ცენტრი და 10 რეგიონული 
პარტნიორი ორგანიზაცია ყოველდღიურ რეჟიმში 
თანამშრომლობენ სკოლებთან, პედაგოგებთან და 
მოსწავლეებთან სამოქალაქო განათლების სწავ-
ლების ხარისხის ამაღლებისთვის. 

თბილისის სკოლების სემესტრის შემაჯამებელი ღონისძიების მონაწილე მოსწავლეები
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– ქალბატონო მაკა, ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტე-
ნის წინა ნომერში ფორუმში მიმდინარე სტრუქტურულ 
ცვლილებებსა და რეგიონული ერთეულების ფორმირე-
ბაზე ვსაუბრობდით. გვითხარით, როგორ წარიმართა ეს 
პროცესი?

– ფორუმმა, დაარსების დღიდან დღემდე ორგანიზა-
ციული განვითარების დიდი გზა განვლო. დღეისათვის, 
შეიძლება ითქვას, რომ  ჩვენ უკვე განვითრების ახალ 
ეტაპზე ვართ, რამაც სტრუქტურული ცვლილებების 
აუცილებლობა გამოიწვია. როგორც იცით, 2016 წლის 
ივნისში დაიწყო რეგიონული ერთეულების ფორმირების 
პროცესი: გამოცხადდა კონკურსი,  გამოვლინდა საბჭოს 
წევრობის კანდიდატები. თითოეულ რეგიონში ჩატარდა  
საერთო კრება, რომელმაც ფორუმის გამგეობის მიერ 
შერჩეული პედაგოგები დაამტკიცა.  არჩეულმა საბ-
ჭოებმა აირჩიეს თავმჯდომარეები, რომლებმაც ფორუ-
მის მოქმედი რეგიონული კოორდინატორები ჩაანაცვ-
ლეს და მათი უფლება-მოვალეობები შეითავსეს.

ფორუმი კვლავაც აქტიურად თანამშრომლობს  კონ-
სულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), რომლის 
მხარდაჭერით 26-27 ნოემბერს სამოქალაქო  ფორუმის 
რეგიონალური საბჭოების თავმჯდომარეებისა და მათი 
მოადგილეების სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა. შეხვედრა-

ზე ის ძირითადი მიმართულებები  გამოიკვეთა, რომლის 
გარშემოც რეგიონული  საბჭოების წევრები საკუთარ 
რეგიონებში იმუშავებენ, ეს გახლავთ:
•	 პროექტების ინიცირება და ადგილობრივ თვითმ-

მართველობებთან თანამშრომლობის გაძლიერე-
ბა;

•	 რესურსცენტრებთან ურთიერთობის ფორმალუ-
რი მექანიზმის შექმნა და მათი მხარდაჭერის მო-
პოვება;

•	 პედაგოგების საჭიროებების პერიოდული კვლე-
ვა და ანგარიშის მომზადება;

•	 დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებთან თა-
ნამშრომლობის მექანიზმის შექმნა და ერთობ-
ლივი აქტივობების ორგანიზება;

•	 პედაგოგების წახალისების მიზნით ელექტრონუ-
ლი კონკურსების/ვიქტორინების მოწყობა;

•	 შიდა საორგანიზაციო საკითხების ადმინისტრი-
რება - მონაცემთა ბაზების განახლება;

•	 ფორუმის წევრებისთვის რესურსებისა და აქტი-
ვობების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

•	 საკონსულტაციო საათის დანერგვა.
•	 ვფიქრობთ, ახლად ფორმირებული რეგიონული 

საბჭოები ხელს შეუწყობს წევრთა ჩართულობის 
გაზრდას და ფორუმის, როგორც ერთიანი ორგა-
ნიზმის, ჩამოყალიბებას, რაც, თავის მხრივ, ფო-
რუმის საქმიანობის ეფექტური განხორციელე-
ბის წინაპირობაა. 

მიმდინარე სამუშაო პერიოდის სიახლეებზე გვესაუბრება სამოქალაქო განათლების პე-

დაგოგთა ფორუმის აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონი მაკა ბიბილეიშვილი:
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– რას გვეტყვით სამოქალაქო განათლების პროგრა-

მის „მომავლის თაობა” ფარგლებში მიმდინარე ფორუ-
მის აქტივობებზე?

ფორუმი კვლავაც აგრძელებს პროგრამის „მომავ-
ლის თაობა” ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებს.  2016 
წლის ოქტომბერში,  საქართველოს ყველა რეგიონში ჩა-
ტარდა 11 სამოდელო გაკვეთილი, რომელსაც, საერთო 
ჯამში, პროგრამაში ჩართული 227 პედაგოგი დაესწრო. 
სამოდელო გაკვეთილის ჩატარების მსურველმა პედა-
გოგებმა წინასწარ წარმოადგინეს  გაკვეთილის გეგმე-
ბი 4 დამხმარე სახელმძღვანელოდან („როგორ გავხდე 
აქტიური მოქალაქე?”, „თანამშრომლობა ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან და მედიასთან”, „თანამშრომლობა 
საზოგადოებრივი სარგებლისათვის” და „მონაწილეობა 

სკოლის თვითმმართველობაში“), რომელთა მიხედვი-
თაც აღნიშნული პროგრამული აქტივობა ჩატარდა. ფო-
რუმი მადლობას უხდის იმ პედაგოგებს, ვინც ინიციატი-
ვა და კეთილი ნება გამოიჩინა, რომ მათ გაკვეთილებს 
კოლეგები დასწრებოდნენ და გამოცდილება გაეზიარე-
ბინათ. 

ახლა წარმატებით მიმდინარეობს პროფესიული გა-
ზიარების ჯგუფების შეხვედრები. პედაგოგების ინტე-
რესს, ამჯერად, წარმოადგენს სამოქალაქო განათლე-
ბის სწავლების ხელშეწყობა ფორმალური და არაფორ-
მალური განათლების გზით. შეხვედრებს რეგიონებში 
ექსპერტები თეა ლობჟანიძე, ცირა თავშავაძე, პავლე 
თვალიაშვილი, ნათია ნამიჭეიშვილი და ილია ნაცვალა-
ძე წარმართავდნენ. მონაწილეთა მათში  107 პედაგოგმა 
მიიღო.  პროფესიული გაზიარების ჯგუფები მნიშვნე-
ლოვნად უწყობს ხელს მასწავლებლებს შორის ნდობის 
გაძლიერებას, ეფექტურ უკუკავშირს და კოლექტიური 
გადაწყვეტილებების მიღებას.  

ასევე, PH International-ის ინიციატივით, პროგრამის 
„მომავლის თაობა” ფარგლებში გამოცხადდა პედაგოგ-
თა ბლოგების კონკურსი სახელწოდებით - „სამოქალაქო 
განათლების გზავნილები”. კონკურსის მიზანია საზოგა-
დოების ინფორმირებულობის გაზრდა სამოქალაქო გა-
ნათლებისა და კარგი მოქალაქეობის მნიშვნელობის შე-
სახებ. კონკურსი მოიცავს 2016 წლის 11 ოქტომბრიდან 
2017 წლის 1 მარტამდე პერიოდს და მასში მონაწილეობა 
პროგრამაში ჩართულ ყველა პედაგოგს შეუძლია. პედა-
გოგთა ინფორმირების პროცესში ფორუმი აქტიურად 
მონაწილეობს - მასწავლებლებს ბლოგების შექმნასა და 
აქტუალური პრობლემების მოგვარებაში ვეხმარებით. 
ფორუმის ვებ-გვერდზე სამოქალაქო განათლების პე-
დაგოგთა ბლოგების კონკურსისთვის შეიქმნა სივრცე 
სახელწოდებით „გზავნილები”. ყველა დარეგისტრირე-
ბული პედაგოგის ბლოგ-პოსტი, რომელიც საკონკურსო 
თემატიკის მიხედვით არის მომზადებული, პერიოდუ-
ლად აისახება ფორუმის ვებ-გვერდზე - http://ctf.org.ge. 
მიმდინარე ეტაპზე კონკურსში 68 პედაგოგია რეგისტ-

რირებული. საუკეთესო ბლოგერ პედაგოგებს დამოუკი-
დებელი ჟიური გამოავლენს, რომელთა დაჯილდოებაც 
სამოქალაქო განათლების ეროვნულ კონფერენციაზე 
მოხდება.

– რამდენადაც ცნობილია, ფორუმის ორგანიზა-
ციულ საქმიანობაში დაგეგმილია კიდევ ერთი სიახლე. 
თუ შეიძლება, გვითხარით მასზე... 

დიახ, 2017 წლის გაზაფხულზე, ფორუმს კიდევ 
ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ელოდება. ორგანიზაცი-
ული საქმიანობის სტრატეგიული ხელმძღვანელობის 
მიზნით, ფორუმის წევრებისაგან იქმნება  გამგეობა.  
მოგეხსენებათ, რომ ფორუმი 2013 წლიდან არასამთავ-
რობო ორგანიზაციაა, რომლის დამფუძნებლები, იმავ-
დროულად, გამგეობის წევრებიც არიან. განახლებული 
წესდების მიხედვით კი გამგეობას საერთო კრება აირ-
ჩევს. გამგეობის წევრობა შეუძლია ფორუმის ნების-
მიერ პედაგოგს, რომელიც თავის კანდიდატურას ხუთ 
სხვადასხვა რეგიონულ ერთეულს მიკუთვნებული 15 
წევრის რეკომენდაციით წარუდგენს ფორუმს.  

დაბოლოს, ჩვენთვის კვლავაც აქტუალურია პედა-
გოგთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა ტრენინგების 
ორგანიზების გზით. საჭიროებებიდან გამომდინარე, 
ფორუმი იმ მიმართულების ფასიან ტრენინგებს გა-
უწევს ორგანიზებას, რომლის მოთხოვნაც იქნება რეგი-
ონებისდა მიხედვით.
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– მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ჩვენს რუბ-
რიკაში სტუმრობისთვის. მოდით, პირველ რიგში, 
სამოქალაქო განათლების, როგორც დისციპლინის 
მნიშვნელობაზე  ვისაუბროთ საზოგადოებასა და 
საგანმანათლებლო სივრცეში. რამდენად ხელშესა-
ხებ როლს ასრულებს იგი აქტიური და ღირსეული 
მოქალაქის აღზრდის, ჩამოყალიბების საქმეში?

– მოგესალმებით! მადლობას გიხდით საინტერე-
სო თემაზე სასაუბროდ მოწვევისთვის. ადამიანში 
ჩადებულია ზნეობრივი კოდექსი, რომელმაც იმა-
ნუელ კანტს ათქმევინა: „ორი რამ იწვევს ჩემში 
უსაზღვრო მოწიწების გრძნობას _ ვარსკვლავები-
ანი ზეცა ჩემს თავზე და ზნეობრივი კოდექსი ჩემ-
ში”. ეს ზნეობრივი კოდექსი, რომელიც ადამიანში 
აღზრდის ინსტიტუტების მხრიდან  განმტკიცებასა 
და სრულყოფას საჭიროებს, თანამედროვე სამო-
ქალაქო ღირებულებათა ტრადიციული და მნიშვ-
ნელოვანი ნაწილია, მაგრამ მხოლოდ ერთი ნაწილი. 
მეორე, ასევე ტრადიციული და არანაკლებ მნიშვ-
ნელოვანი ნაწილი კი ის ღირებულებები გახლავთ, 
რომლებიც მართვადია. ეს ღირებულებები საზოგა-

დოებაში თანაცხოვრების წესებისა და რეგლამენ-
ტის სახით ყალიბდება. სამოქალაქო ღირებულებე-
ბის მართვა ხორციელდება არა მხოლოდ იდეოლო-
გიური მექანიზმებით (მასმედია, ელექტრონული 
მედია, მხატვრული ლიტერატურა და სხვ.), არამედ, 
აღზრდის ინსტიტუტების მეშვეობითაც. 

სკოლა და უნივერსიტეტი ის სტაბილური ინსტიტუ-
ციებია, რომელთაც შეუძლიათ კატალიზატორის 
როლი იტვირთონ საზოგადოების/თემის ცხოვრება-
ში სწორედ სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალი-
ბების კუთხით ახალი თაობის აღზრდის საშუალე-
ბით.

– რეალურად როგორ, რა ფორმით ხდება დღეს ამ 
დისციპლინის სწავლება, კერძოდ, თქვენს სამოღ-
ვაწეო არეალში და თუ გაქვთ რაიმე გარკვეული 
ხედვა ან დამოკიდებულება მისი კიდევ უფრო 
ეფექტურად სწავლებისათვის?

– ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემი-
ური და პროფესიული განათლებისა და კვლევის 
ერთიანი სივრცე სამ პრინციპს ემყარება: აკადე-

რუბრიკაში `ნომრის სტუმარი” საუნივერსიტეტო სივრცეში სამოქალაქო განათლების 

სწავლებასა და მნიშვნელობაზე ჩვენს კითხვებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი, განათლების სკოლის ხელმძღვანელი სოფიკო ლობჟანიძე და 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო ჭიაბრიშვილი პასუხობენ:

სოფიკო ლობჟანიძე ნინო ჭიაბრიშვილი
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მიურ თავისუფლებას, სინდისის თავისუფლება-
სა და არჩევანის თავისუფლებას. ცხადია, ასეთი 
მასშტაბის თავისუფლება ვერ მიიღწევა განვითა-
რებული მოქალაქეობრივი ცნობიერების გარეშე. 
უნივერსიტეტი ესწრაფვის პასუხისმგებლობებსა 
და უფლებებს შორის წონასწორობის მიღწევას ყვე-
ლა დონეზე, რაც დემოკრატიული საზოგადოების 
არსებობის აუცილებელი პირობაა.  უნივერსიტე-
ტის მიერ სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობის 
გაცნობიერებაზე მეტყველებს საბაკალავრო და 
სამაგისტრო საფეხურებისა და, ასევე, ზოგადსა-
განმანათლებლო სკოლის მასწავლებლის მომზადე-
ბის პროგრამის სტუდენტთათვის შეთავაზებული 
კურსები. გარდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკო-
ლის მასწავლებლის მომზადების ამ კონკრეტული 
პროგრამებისა, უნივერსიტეტის სტუდენტები სა-
მოქალაქო განათლების ცალკეულ ასპექტებს ეც-
ნობიან ისეთი კურსების მეშვეობითაც, როგორი-
ცაა: პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი; შესავალი 
სამართალმცოდნეობაში; სოციოლოგიის ზოგადი 
კურსი; საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტი-
კური ეკონომიკა; მოდერნიზაცია და თანამედროვე 
საზოგადოება; გლობალიზაცია, პოსტმოდერნი, მა-
სობრივი კულტურა და სხვ. 

ცალკე უნდა აღინიშნოს უნივერსიტეტის ჩართუ-
ლობა და წამყვანი როლი საერთაშორისო თუ ად-
გილობრივ პროექტებში, რომლებიც პირდაპირ თუ 
ირიბად სამოქალაქო განათლებას ემსახურება; ასე-
ვე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აქტიური 
როლი ტრენინგების სერიაში „ინტერკულტურული 
განათლება სკოლაში”,  ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლების 200–მდე მასწავლებლის მონაწილეობით. 

ახლახან კი ევროპის, საქართველოსა და ისრა-
ელის უნივერსიტეტების კონსორციუმმა დავიწყეთ 
"ERASMUS +"–ის პროექტი "CURE - კურიკულუ-
მის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დე-
მოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობისთვის". მისი 
მიზანია, სწორედ დემოკრატიული მოქალაქეობის 
კვლევის, სწავლისა და პრაქტიკული ცოდნის გავ-
რცელების ეფექტურ კერებად ვაქციოთ მონაწილე 
უნივერსიტეტები. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია 
სტუდენტების, ახალგაზრდების როგორც აქტიური 
მოქალაქეობის გამოცდილების შემქმნელ-გამავრ-

ცელებლების  ასპარეზების შექმნა და ინსტიტუცი-
ონალიზაცია.

– შარშან ეროვნულ გამოცდებზე სამოქალაქო გა-
ნათლება არჩევით საგანთა შორის იყო და აბიტუ-
რიენტთა გარკვეულმა ნაწილმა მისაღები გამოცდა 
სწორედ ამ საგანში ჩააბარა. რამდენად მნიშვნე-
ლოვანად მიგაჩნიათ ეს ფაქტი?

– ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო განათ-
ლების მნიშვნელობის ზრდის დასტურია. ბოლო 
წლებში საგნისადმი საზოგადოების დაინტერესება 
და ხელშეწყობის მცდელობა მართლაც თვალსაჩი-
ნოა. თუმცა მიგვაჩნია, რომ ტესტური გამოცდით 
ძნელი გასაზომია, რამდენად არის ახალგაზრდა სა-
მოქალაქო ღირებულებების მატარებელი, რადგან 
სამოქალაქო ღირებულებების ხარისხი პიროვნების 
ქმედებით იზომება.

– დაბოლოს, სამოქალაქო განათლების პროექტე-
ბის შესახებაც გვაინტერესებს თქვენი აზრი, მათ 
შორის ჩვენს პროექტზე - „მომავლის თაობა”.  ეს 
პროექტები, ძირითადად, სკოლებში ხორციელდება 
და იმ მოსწავლეების მოქალაქეობრივ განათლე-
ბას ემსახურება, რომლებიც შემდეგ თქვენი სტუ-
დენტები ხდებიან. თუ ეხმარება ასეთი პროექტები 
უმაღლეს სკოლებს ღირსეული და პროფესიონალი 
კადრების აღზრდაში? 

– როგორც აღვნიშნეთ, კავშირი უნივერსიტეტი – 
სკოლა - საზოგადოება ძალზე მნიშვნელოვანია სა-
მოქალაქო განათლების საქმეში. უწყვეტი სამოქა-
ლაქო განათლების გარეშე „დემოკრატიის ველოსი-
პედი” წონასწორობას ვერ შეინარჩუნებს. იდეების, 
გამოცდილების მუდმივი გაცვლა, კრიტიკული აზ-
როვნება, მოქალაქეობრივი ცნობიერების განვითა-
რებაზე ზრუნვა დემოკრატიის შენარჩუნებისა და 
განვითარების აუცილებელი პირობაა. 

რაც შეეხება კონკრეტულად პროექტს „მომავლის 
თაობა”, მის მნიშვნელობაზე საუბრისას, ალბათ, 
ისიც კმარა, რომ პროექტის დაწყებიდან მოკლე 
დროში მის ვებ–გვერდზე 80–მდე მოსწავლის სა-
მოქალაქო აქტიურობის ამსახველი ბლოგია გამოქ-
ვეყნებული, ანუ მოსწავლეები ფიქრობენ, ფიქრი კი 
ცვლილებების საფუძველია. 
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წარმატების ისტორია

„რასაც ვეძებდი”...

შპს „ბესიკ ნიპარიშვილი” მრავალპროფილიანი 

სკოლა-გიმნაზია პროგრამაში „მომავლის თაობა” 

2014 წლის დეკემბრიდან  ჩაერთო. მას შემდეგ 

ჩემი, როგორც პიროვნების და მასწავლებლის 

ყოველდღიურობა საგრძნობლად შეიცვალა პო-

ზიტივისკენ. არ მავიწყდება პროგრამის პრეზენ-

ტაცია, სადაც ნანახმა და მოსმენილმა მოლოდინს 

გადააჭარბა. პრეზენტაციის დასრულებისას და-

ვურეკე მამას, ამავე სკოლის დამფუძნებელსა და 

დირექტორს ბესიკ ნიპარიშვილს და ვუთხარი: ეს 

ისაა, რასაც ვეძებდი-თქო.

პროგრამის დაწყებიდან დღემდე კასპის მოს-

წავლეების ინიციატივით დაიგეგმა და განხორ-

ციელდა უამრავი საკლასო და მცირე საგრანტო 

პროექტი. მათგან ყველაზე მეტად გამოვარჩევ 

საკლასო პროექტს „ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსო-

მებს” და „ჯანსაღი ცხოვრება სუფთა გარემოში”, 

რომლის ფარგლებშიც არა ერთი საინტერესო 

ღონისძიება მოეწყო. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები 

აქტიურად ჩაერთვნენ დებატების ტურნირში და 

საფინალო შეხვედრაზე პირველი ადგილი მოიპო-

ვეს. 

ყველაზე მეტად გამოვარჩევდი მცირე საგრან-

ტო პროექტს „წარსულის კვალდაკვალ...!”, რომ-

ლის ფარგლებშიც გიმნაზიის ნულ სართულზე 

კასპელ საბჭოთა რეპრესირებულთა მუზეუმი-

გამოფენა მოეწყო. პროექტს მხარი დაუჭირა სა-

ქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდმა 

და კომპანიამ „ჰაიდელბერგ ცემენტი”.  მუზეუმის 

გახსნას დიდი რეზონანსი მოჰყვა. ასევე აღსა-

ნიშნავია პროექტი „ჩვენ ერთნი ვართ!”, რომლის 

ფარგლებშიც ქ. კასპში მცხოვრები სპეციალური 

საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის სივრცე მოეწ-

ყო.

ჩემი კვალიფიკაციის ამაღლება დაკავშირებუ-

ლია იმ ტრენინგებთან,  რომლებიც პროგრამის 

„მომავლის თაობა” ფარგლებში განხორციელდა 

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის 

ორგანიზებით. გავიარე პედაგოგთა გადამზა-

დების ტრენინგები. მიღებულმა ცოდნამ და გა-

მოცდილებამ ბევრი რამ მასწავლა, დამაახლოვა 

შესანიშნავ კოლეგებთან. ტრენინგების მსვლე-

ლობისას ვცდილობდი ყველა აქტივობაში მიმეღო 

მონაწილეობა. დავიწყე ტრენინგებზე მიღებული 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. 27 აპრილი ჩემს 
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ცხოვრებაში კარიერული თვალსაზრისით იყო 

ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩავატარე ღია გაკვეთი-

ლი თემაზე „პრობლემები საზოგადოებაში და და-

მოკიდებულება პრობლემებისადმი”. მოწვეული 

იყვნენ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფო-

რუმის რეგიონალური კოორდინატორი შიდა ქარ-

თლში ქალბატონი ლელა წურწუმია, საზოგადო-

ება „ბილიკი“-ს წარმომადგენლები და პროგრამა-

ში ჩართული 18 პედაგოგი. ეს იყო ჩემი, როგორც 

სამოქალაქო განათლების პედაგოგის პირველი 

ღია გაკვეთილი. გავწევრიანდი სამოქალაქო გა-

ნათლების პედაგოგთა ფორუმში, მონაწილეობა 

მივიღე „მრგვალ მაგიდებსა” და წლიურ გამო-

ფენა-კონფერენციაში. საზოგადოება „ბილიკის” 

ხელშეწყობით დაიბეჭდა ჩვენს მიერ განხორცი-

ელებული აქტივობებისა და პროექტების ამსახვე-

ლი ბანერი. მონაწილეობა მივიღეთ და გავიმარჯ-

ვეთ პროგრამის „მომავლის თაობა” ფარგლებში 

გამოცხადებულ ტექნიკის კონკურსში.

განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი იყო 21-

25 ივნისის პერიოდი - სამოქალაქო განათლების 

ბანაკი. ბანაკმა ბევრი სიახლე შემოიტანა ჩემს 

ცხოვრებასა და გამოცდილებაში.

 გავიარე  გადამზადება კონსულტაციისა და 

ტრენინგ ცენტრის მიერ შემოთავაზებულ 8 დღიან 

სემინარებში, რომელიც უშუალოდ სამოქალაქო 

განათლების სასერტიფიკაციო გამოცდებს ეხე-

ბოდა. ჩავერთე „კავკასიის გარემოსდაცვითი არა-

სამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი” (CENN)-ის 

მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებში: კონფლიქტე-

ბის მართვა და საზოგადოების ჩართულობა. ახ-

ლახანს კი მონაწილეობა მივიღე პროექტში „ჩვენ 

ვართ მოქალაქეეები -ახალგაზრდების სამოქალა-

ქო აქტივობის მხარდაჭერა”. მოვხვდი სამოქალა-

ქო განათლების  გამარჯვებული პედაგოგების 

ოცეულში. ეს გამარჯვება სწორედ რომ პროგრა-

მამ „მომავლის თაობა” მომიტანა.

პედაგოგის პროფესია რთულია, მაგრამ, რო-

დესაც გიყვარს, ძალიან გიყვარს ის სფერო, სა-

დაც ტრიალებ, კიდევ უფრო მეტი შემართებით 

მიიწევ წინ. 2015 წლის 27 მაისი ჩემს ცხოვრებაში 

ერთ-ერთი წარმატებული და დასამახსოვრებელი 

აღმოჩნდა - „სამოქალაქო განათლების წლის სა-

უკეთესო პედაგოგის” ჯილდო მივიღე. ეს ჯილდო 

ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლო და მეტი სტი-

მულის მომცემია, რათა შემდგომი საქმიანობა კი-

დევ უფრო ეფექტური იყოს. 

პროგრამის „მომავლის თაობა” საშუალებით , 

გავიზარდე, როგორც პიროვნულად, ასევე პრო-

ფესიული თვალსაზრისით. მონაწილეობა მივიღე 

პროექტში „ჩვენ ვართ მოქალაქეები, ახალგაზრ-

დების სამოქალაქო აქტივობა“; მოვხვდი საუკე-

თესო ცამეტ პედაგოგს შორის; პროექტის ფარგ-

ლებში ვიმყოფებოდი პოლონეთში სასწავლო ვი-

ზიტით.

მადლობელი ვარ ყველა იმ ადამიანის, რომე-

ლიც პროგრამას „მომავლის თაობა” ახორცი-

ელებს, მათ შორის - სამოქალაქო განათლების 

პედაგოგთა ფორუმის. ეს ადამიანები მუდამ 

გვერდით გვიდგანან; მათ მაპოვნინეს ის,რასაც 

ვეძებდი როგორც პედაგოგი; ისინი საშუალებას 

გვაძლევენ, ბევრი სასიკეთო საქმე ვაკეთოთ. მად-

ლობა მათ მოტივაციისა და ჩვენი პროფესიონა-

ლიზმის ამაღლებისთვის, მოსწავლეთა სასკოლო 

ცხოვრების გახალისებისა და გააქტიურებისთ-

ვის, წარმატებისა და სიხარულის უამრავი წუთე-

ბისთვის...

         

 ნინო ნიპარიშვილი,

შპს „ბესიკ ნიპარიშვილი” მრავალპროფილიანი 

სკოლა-გიმნაზიის სამოქალაქო  

განათლების პედაგოგი    
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წლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგის ჯილდო

საქართველოს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმი აჯილდოვებს სამოქალაქო განათლების წლის 
საუკეთესო პედაგოგებს. ჯილდო ფორუმის წლიურ 
ეროვნულ კონფერენციაზე, 2017 წლის 13 მაისს გაიცემა. 

ღონისძიება იმართება  პროგრამა „მომავლის თაობის” 
ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია PH 
International აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენ-
ტოს (USAID) დაფინანსებით.

ჯილდოს სახით გამარჯვებულ პედაგოგს ფორუმი 
გადასცემს მადლობის სიგელსა და ფორუმის ლოგოს გა-
მოსახულებით სპეციალურად დამზადებულ სახელობით 
პრიზს  წარწერით „სამოქალაქო განათლების წლის სა-
უკეთესო პედაგოგი - 2016”. 

2016 წლის საუკეთესო პედაგოგები გამოვლინდებიან 
საქართველოს 11 რეგიონში: კახეთი, თბილისი, ქვემო 
ქართლი, შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი, სა-
მეგრელო-ზემო სვანეთი, გურია, აჭარა, რაჭა-ლეჩხუმი 
და მცხეთა-მთიანეთი. 

გამარჯვებულებს დამოუკიდებელი ჟიური გამოავ-
ლენს.

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა პროფესი-
ული ქსელია, ის ასევე ღიაა სამოქალაქო განათლების საკითხებით დაინტერესებული სხვა პედაგოგები-
სათვის და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის. ფორუმის მთავარი მიზანი სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში 
სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობაა. 

დაჯილდოების პროცედურა
დაინტერესებულმა პედაგოგებმა უნდა შემოიტანონ შევსებული განაცხადის ფორმა. განაცხადის  

წარდგენა შესაძლებელია 2017 წლის 10 მარტის ჩათვლით.  განაცხადის ფორმა მოწოდებული უნდა იყოს 
ელექტრონული სახით შემდეგი ელ-ფოსტის მისამართზე:

Info@ctf.org.ge 

შესაძლებელია განაცხადის ფორმის ასევე რეგიონული ორგანიზაციებისთვის  მიწოდებაც (იხ.: თან-
დართული ჩამონათვალი).

განაცხადის ფორმა შევსებული უნდა იყოს თანმიმდევრულად, ყველა მოთხოვნის გათვალისწინებით. 
აქვე მითითებული უნდა იყოს სულ მცირე ორი რეკომენდატორი პირი.  
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შეფასების კრიტერიუმები
დაჯილდოებისას ფასდება  მხოლოდ 2016 კალენდარული წლის მანძილზე გაწეული საქმიანობა, კერ-

ძოდ:
კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა  პროფესიული განვითარების მიმართულებით გაწეული საქ-

მიანობით;
პედაგოგის მიერ დამხმარე სახელმძღვანელოების: „როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე”, „თანამშ-

რომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისათვის”, თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და 
მედიასთან” და „მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში” გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში, 
სკოლაში სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის ამაღლების მიზნით;  

მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყე-
ნების ხელშეწყობა (პროექტული სწავლება). 

მოგიწოდებთ აქტიურობისაკენ  და გისურვებთ წარმატებებს!

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი

ნატო გამცემლიძე

ტელ.: (577) 337586

ელ-ფოსტა: info@ctf.org.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, 0179, კოსტავას 47
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