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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.
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თებერვალი
2019

ნომერშია:

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

გვ. 1

•	 სამოქალაქო	განათლების	პედაგოგთა	ფო-
რუმის	აღმასრულებელი	დირექტორის მაკა 
ბიბილეიშვილის ინფორმაცია	ფორუმის	საქ-
მიანობისა	და		მიმდინარე	წელს	პროგრამაში	
გაწეული	მუშაობის	შესახებ;

გვ.4

•	 რუბრიკაში	“ნომრის	სტუმარი”	მასწავლებლის	
საქმიანობის	დაწყების,	პროფესიული	განვითა-
რებისა	და	კარიერული	წინსვლის	სქემაში	ბოლო	
ხანს	შეტანილი	ცვლილებების	შესახებ	მასწავ-
ლებელთა	პროფესიული	განვითარების	ეროვნუ-
ლი	ცენტრის	ხელმძღვანელი	ბერიკა შუკაკიძე;

გვ.7

•	 განათლების	სისტემაში	დღეს	არსებული	გა-
მოწვევებისა	და	სამომავლო	ხედვის	შესახებ	
განათლების	ექსპერტი	რეზო აფხაზავა;

	
გვ.10

•	 პროექტში	“მომავლის	თაობა”	შეძენილი	
გამოცდილებისა	და	განხორციელებული	აქ-
ტივობების	შესახებ	თბილისის	177-ე	საჯარო	
სკოლის	დირექტორი	და	სამოქალაქო	განათ-
ლების	პედაგოგი	გელა ოდიშელიძე;	

გვ.12

•	 წლის	კონკურსი	სამოქალაქო	განათლებაში	
პროფესიული	ჯილდოს	მოსაპოვებლად	-	
“წლის საუკეთესო პედაგოგი - 2018” 

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 პროგ-
რამის „მომავლის თაობა” ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია PH International  ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრა-
მის მხარდამჭერია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 

– ქალბატონო მარინა, მოგესალმებით! სასიხარუ-
ლოა, რომ პროგრამა „მომავლის თაობა” კვლავაც 
გრძელდება. იგი, ამჯერად, 230 საჯარო სკოლას ეხ-
მარება სამოქალაქო განათლების სწავლებაში, მოზარ-
დებში მოქალაქეობრივი კულტურისა და აზროვნების 
განვითარებაში და, ალბათ, სწორედ ამ მნიშვნელობამ 
განაპირობა კიდეც მისი გაგრძელება...
–	 მოგესალმებით.	 სამოქალაქო	განათლების	 პროგ-

რამა	 ახალ	 230	 სკოლაში	 დავიწყეთ.	 იმისათვის,	 რომ	
საქართველო	გახდეს	უფრო	დემოკრატიული	 ქვეყანა,	
მნიშვნელოვანია,	სკოლებში	გაძლიერდეს	სამოქალაქო	
განათლების	 სწავლება.	 ბოლო	 წლების	 განმავლობაში	
ბევრ	შედეგს	მივაღწიეთ,	მაგრამ	სამუშაო	ჯერ	კიდევ	
ძალიან	ბევრია.	 ამ	ეტაპზე	აშშ	საერთაშორისო	განვი-
თარების	 სააგენტოს	 (USAID)	 	 ფინანსური	 მხარდაჭე-
რით	 უფრო	 მეტ	 პედაგოგს,	 მოსწავლესა	 და	 სკოლას	

პროგრამაში  “მომავლის თაობა”,   
ბოლო პერიოდში განხორციელებული 
აქტივობების შესახებ გვესაუბრება   
პროგრამის დირექტორი  
მარინა უშვერიძე
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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.
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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.
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დავეხმარებით	რესურსებით	და	მივცემთ	შესაძლებ-
ლობას,	უკეთ	გაიაზრონ	სამოქალაქო	განათლების	
მნიშვნელობა,	 ყოველდღიურ	 პრაქტიკაში	 დანერ-
გონ	დემოკრატიისა	და	კარგი	მოქალაქეობის	პრინ-
ციპები,	 იზრუნონ	 არა	 მხოლოდ	საკუთარ,	 არამედ	
საზოგადოებრივ	 სარგებელზეც.	 საქართველო	 წინ	
ვერ	 წავა	 საკუთარი	 მოქალაქეების	 ჩართულობისა	
და	 მონაწილეობის	 გარეშე.	 ამისთვის	 კი	 აუცილე-
ბელია,	 მომავალი	თაობა	 აზროვნებდეს	 სახელმწი-
ფოებრივად,	 ზრუნავდეს	 საკუთარ	 ქვეყანაზე,	 პა-
ტივს	სცემდეს	და	იცავდეს	ადამიანის	უფლებებს.

– სად, რომელ სკოლებში ხორციელდება ამ ეტაპ-
ზე პროგრამა და ვინ არიან პარტნიორები? რამდე-
ნად მნიშვნელოვანი როლი აქვს მასში სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგთა ფორუმს, როგორც პარტ-
ნიორს?
–	 პროგრამას	 ჰყავს	 რვა	 პარტნიორი	 რეგიონუ-

ლი	ორგანიზაცია,	რომლებიც	შესაბამისი	რეგიონის	
სკოლებთან	მჭიდროდ	თანაშრომლობენ	და	სამოქა-
ლაქო	განათლების	 სწავლებისათვის	 საჭირო	სხვა-
დასხვა	რესურსით	ეხმარებიან	მათ.	პროგრამის	პარ-
ტნიორია	ასევე	სამოქალაქო	განათლების	პედაგოგ-
თა	ფორუმი	-	მასწავლებელთა	პროფესიული	გაერ-
თიანება,	რომელიც	2013	წელს	ჩვენი	მხარდაჭერით	
შეიქმნა.	 ჩვენ	ფორუმს	 ხელს	 ვუწყობთ	ორგანიზა-
ციულ	გაძლიერებაში,	რათა	მან	შეძლოს,	დახმარება	
გაუწიოს	არა	მხოლოდ	 „მომავლის	თაობაში”	 	 ჩარ-
თული	სკოლების	მასწავლებლებს,	არამედ	სხვა	პე-
დაგოგებსაც.	ეს	კი	მნიშვნელოვანია	საქართველოს	
ყველა	სკოლაში	სამოქალაქო	განათლების	სწავლა-
სწავლების	 ხარისხის	 ასამაღლებლად.	 „მომავლის	
თაობაში”	 ჩართული	 სკოლებისთვის	 პროგრამის	
ფარგლებში	 პროფესიული	 განვითარების	 მიზნით	
მრავალი	სხვადასხვა	აქტივობა	ხორციელდება,	რო-
გორიც	არის:	მასწავლებელთა	პროფესიული	გაზი-
არების	ჯგუფები,	ღია	 გაკვეთილები,	 სამოქალაქო	
განათლების	პედაგოგთა	მრგვალი	მაგიდები,	ტრე-
ნინგი	 „დემოკრატიული	მოქალაქეობის	 სწავლება”,	
ტრენინგი	სამოქალაქო	განათლების	დამხმარე	რე-
სურსების	გამოყენებაში	და	სხვა.	მიუხედავად	იმი-
სა,	 ჩართულია	თუ	 არა	 პედაგოგი	 ამ	 პროგრამაში,	
მას	 შეუძლია,	 მონაწილეობა	 მიიღოს	 სამოქალაქო	
განათლების	ეროვნულ	კონფერენციაში,	რომელიც	
2012	 წლიდან	 მოყოლებული	 ამ	 საგნის	 პედაგოგ-

თა	 პროფესიულ	 დღესასწაულად	 დამკვიდრდა	 და	
წელსაც	-	2019	წლის	მაისში	გაიმართება.	ამ	დღეს	
ვაჯილდოვებთ	 სამოქალაქო	 განათლების	 პედაგო-
გებს	 და	 ეს	 შრომის,	 ძალისხმევისა	 და	 მიღწეული	
შედეგების	დაფასების,	აღიარების	დღეა.	

– წინა პროგრამის გამოცდილების გათვალის-
წინებით რა სიახლეებია პროექტში და რა ძირითად 
აქტივობებს ინარჩუნებთ კვლავაც?
– იმისათვის,	რომ	სამოქალაქო	განათლება	სკო-

ლაში	 ხარისხიანად	 ისწავლებოდეს,	 სამი	რამ	 არის	
საჭირო:	 კარგი	 სახელმძღვანელო,	 კარგად	 მომზა-
დებული	მასწავლებელი	და	 მოსწავლეთათვის	 ნას-
წავლის	 პრაქტიკაში	 გამოყენების	 შესაძლებლობის	
მიცემა.	 „მომავლის	თაობა”	 სამივე	 მიმართულებას	
ფარავს.	პარტნიორ	სკოლებს	უკვე	მივაწოდეთ	სა-
მოქალაქო	 განათლების	 დამხმარე	 სასწავლო	 რე-
სურსები,	 პედაგოგებმა	კი	გაიარეს	ტრენინგი	 „დე-
მოკრატიული	 მოქალაქეობის	 სწავლება”.	 პროგრა-
მის	სახელმძღვანელოები	პროექტულ	სწავლებაზეა	
აგებული,	 ანუ	 პედაგოგსა	 და	 მოსწავლეებს	 საშუ-
ალებას	 აძლევს,	 თეორიული	 მასალის	 გაცნობის	
შემდეგ	შეარჩიონ	მათ	ირგვლივ,	სკოლასა	თუ	თემში	
არსებული	კონკრეტული	პრობლემა	და	მის	მოგვა-
რებაზე	იმუშაონ.	ეს	შესაძლებელია	როგორც	სამო-
ქალაქო	განათლების	საკლასო	პროექტების,	 ასევე	
სასკოლო	სამოქალაქო	კლუბების	მეშვეობით.	სას-
კოლო	სამოქალაქო	კლუბთან	შედარებით	საკლასო	
პროექტების	უპირატესობა	ის	არის,	რომ	მათ	შექ-

მნა-განხორციელებაში	 პედაგოგის	 ხელშეწყობით	
კლასის	 ყველა	 მოსწავლე	 მონაწილეობს,	 კლუბის	
შემთხვევაში	კი	მხოლოდ	კლუბის	წევრი	მოსწავლე-
ები	არიან	პროექტის	განმახორციელებლები	და	არა	
ყველა	მოსწავლე.
ასევე	მუდმივ	რეჟიმში	ვმუშაობთ	განათლებისა	

და	 მეცნიერების	 სამინისტროსთან	 კონსულტირე-
ბის,	გამოცდილების	გაზიარებისა	თუ	საქმიანობის	
კოორდინაციის	 კუთხით.	 პროგრამის	 ფარგლებში	
წლების	მანძილზე	უზარმაზარი	გამოცდილება	დაგ-
როვდა,	რომლის	ასახვაც	მნიშვნელოვანია	სამოქა-
ლაქო	განათლებასთან	დაკავშირებული	პოლიტიკის	
მიმდინარე	და	სამომავლო	გადაწყვეტილებებში.

– პროგრამა უკვე მთელი წელია ხორციელდე-
ბა და ამ ხნის მანძილზე, ბუნებრივია, გარკვეული 
შედეგებიც გაქვთ. რას გამოარჩევთ მათგან განსა-
კუთრებით?
– მნიშვნელოვანია,	 რომ	 ჩვენი	 დახმარება	 არ	

თბილისის 79-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები  
პროექტზე მუშაობის პროცესში

კასუმლოს საჯარო სკოლის ვიზიტი ილიას  
სახელმწიფო უნივერსიტეტში
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იყოს	ერთჯერადი	და	იყოს	მდგრადი.	ჩვენთან	თა-
ნამშრომლობის	 შემდეგ	 პედაგოგმა,	 სკოლამ	უნდა	
შეძლოს	 სამოქალაქო	 განათლების	 პროექტული	
აქტივობების	 შენარჩუნება,	 რადგან	 სამოქალაქო	
განათლება	 პროექტული	 სწავლების	 გარეშე	 მოს-
წავლეებისთვის	 უინტერესო	 და	 უშედეგოა.	 ჩვენ	
ვასწავლით	 პედაგოგსა	 და	 მოსწავლეებს,	 როგორ	
დაამუშაონ	 პრობლემის	 კვლევასა	 თუ	 გადაჭრაზე	
ორიენტირებული	 იდეა,	 შექმნან	 სამოქმედო	გეგმა	
და	გაინაწილონ	როლები,	მოიძიონ	თანამოაზრეები	
და	მხარდამჭერები.	ამ	პროცესში	ვეხმარებით	რო-
გორც	მცირე	გრანტებით,	ასევე	კონსულტაციებით.	
ჩამოვთვლი	პედაგოგების	ხელშეწყობით	მოსწავ-

ლეების	მიერ	განხორციელებული	პროექტების	რამ-
დენიმე	მაგალითს:	
თბილისის	79-ე	საჯარო	სკოლის	მოსწავლეების	

მონაწილეობით	 სპეციალური	 საგანმანათლებლო	
საჭიროების	მქონე	თანატოლებისთვის	კეთილმოეწ-
ყო	სკოლის	რესურსოთახი;	შედგა	საკონსულტაციო	
შეხვედრა	 ფსიქოლოგთან;	 მოსწავლეებმა	 ერთად	
მიიღეს	მონაწილეობა	სხვადასხვა	თამაშებში;	 შეზ-
ღუდული	 შესაძლებლობის	 მქონე	 პირთა	 უფლე-
ბებისა	 და	 საჭიროებების	 შესახებ	 საზოგადოების	
ცნობიერების	ამაღლების	მიზნით	დაამზადეს	საინ-
ფორმაციო	მასალა,	რომელიც	თემში	გაავრცელეს.	
მოსწავლეები	 ასევე	 იმყოფებოდნენ	 სოციალური	
თერაპიის	 სახლში,	 სადაც	 მოქმედებს	 8	 სახელოს-
ნო	და	სტამბა,	რომელშიც	შეზღუდული	შესაძლებ-
ლობის	 პირები	 არიან	 დასაქმებულნი.	 სხვადასხვა	
კომპანიისგან	 მიღებული	 შემოწირულობა	 მოსწავ-
ლეებმა	 ამ	 დაწესებულებაში	 დასაქმებულ	 პირებს	
გადასცეს.	

სოფელ	ქინძათის	სკოლის	მე-10	კლასის	მოსწავ-
ლეებმა	 სკოლის	 მიმდებარე	 სავაჭრო	 ობიექტებ-
ში	 სურსათის	 ვარგისიანობის	 შესწავლის	 მიზნით	
კვლევა	 აწარმოეს.	 კვლევის	 შედეგად	 გამოიკვეთა	
შემთხვევები,	 როდესაც	 გაყიდვაში	 იყო	 ვადაგასუ-
ლი	პროდუქტი.	მოსახლეობის	ინფორმირების	მიზ-
ნით	მოსწავლეებმა	მოამზადეს	ბროშურები	ჯანსა-
ღი	კვების	თემაზე,	ასევე	მოამზადეს	პრეზენტაცი-
ები	ბიოპროდუქტისა	და	გენმოდიფიცირებული	საკ-
ვების	 შესახებ,	 მოაწყვეს	 ხილისა	და	 ბოსტნეულის	
გამოფენა	 და	 შეიმუშავეს	 იმ	 პროდუქტების	 სია,	
რომელთა	ხშირი	მოხმარებაც	სარისკოა	ბავშვების	
ჯანმრთელობისათვის.	
ბათუმის	N29	სკოლის	სამოქალაქო	კლუბის	ინი-

ციატივით	 კი	 გაიმართა	 კონფერენცია	 თამბაქო-

სა	და	 კანაფის	 მოხმარების	 მავნებლობის	 შესახებ.	
მოსწავლეებმა	წარმოადგინეს	პრეზენტაცია	და	გა-
იმართა	დისკუსია,	ასევე	შეიმუშავეს	და	მოსახლე-
ობაში	გაავრცელეს	საინფორმაციო	მასალა.
მარნეულის	 მუნიციპალიტეტში,	 კასუმლოს	 სა-

ჯარო	სკოლაში	მოსწავლეებმა	ქალთა	მიმართ	დის-
კრიმინაციის	 საკითხები	 განიხილეს.	 მონაწილეობა	
მიიღეს	 შეხვედრებში	 სახალხო	 დამცველის	 წარ-
მომადგენელთან,	 ექიმთან	 და	 წარმატებულ	 აზერ-
ბაიჯანელ	 ქალებთან.	 მიიღეს	 ინფორმაცია	 იმის	
შესახებ,	 თუ	რას	 ნიშნავს	და	რა	 შედეგებს	 იწვევს	
ადრეული	ქორწინება,	რას	ითვალისწინებს	საქართ-
ველოს	კანონმდებლობა	და	როგორია	ბოლო	წლე-
ბის	სტატისტიკა.	 ამავე	პროექტის	ფარგლებში	შე-
მუშავდა	და	მოსახლეობაში	გავრცელდა	ორენოვანი	
ბროშურები	ადრეული	ქორწინების	მოსალოდნელი	
უარყოფითი	 შედეგების	 შესახებ.	 ამასთანავე,	 უფ-
როსკლასელები	ეწვივნენ	პროფესიულ	და	უმაღლეს	
სასწავლებლებს	და	ინფორმაცია	მიიღეს	სასწავლო	
პროგრამების	შესახებ.
იმერეთში,	სოფელ	ილემში	მოსწავლეებმა	საგზაო	

უსაფრთხოებაზე	 იზრუნეს,	 მათ	მიერ	წარმოებული	
ადვოკატირების	 შედეგად	 რეაბილიტაცია	 ჩაუტარ-
და	სკოლამდე	მისასვლელ	გზასა	და	გადასასვლელ	
ხიდს;	 ადგ.	 თვითმმართველობისა	 და	 სკოლის	 ად-
მინისტრაციის	 დახმარებით	 კი	 სკოლის	 წინ	 ზებრა	
გადასასვლელი	 გაკეთდა	 და	 საინფორმაციო	 აბრა	
განთავსდა.	ამავე	სკოლის	მოსწავლეებმა	ილმულას	
ხეობის	 ნარჩენებისგან	 გაწმენდაშიც	 მიიღეს	 მონა-
წილეობა;	გაესაუბრნენ	და	ბუნების	დაცვის	მიზნით	
ბროშურები	დაურიგეს	ადგილობრივ	მოსახლეობას;	
დაასუფთავეს	 სკოლის	 მიმდებარე	 ტერიტორია	
და	 სოფელში	 დასუფთავების	 სერვისის	 შემოტანის	
თხოვნით	შესაბამის	სამსახურს	მიმართეს.
ხშირად	სასკოლო	სამოქალაქო	კლუბების	მოს-

წავლეები	 თანატოლთა	 შორის	 ძალადობის	 (ბუ-
ლინგის)	 თემით	 ინტერესდებიან;	 განიხილავენ,	
რა	შედეგები	მოსდევს	ძალადობას,	ატარებენ	გა-
მოკითხვებს,	მსჯელობენ	თანატოლთა	შორის	ძა-
ლადობასთან	ბრძოლის	მეთოდებზე;	პრობლემის	
უკეთ	წარმოჩენისა	და	მისი	ანალიზის	მიზნით	წე-
რენ	 სცენარებს	 და	 ამზადებენ	 ვიდეორგოლებს;	
საკითხს	 განიხილავენ	 მოწვეულ	 ფსიქოლოგებ-
თან	 და	 იურისტებთან	 ერთად;	 სწავლობენ,	 ვის	
უნდა	მიმართონ	თანატოლთა	შორის	ძალადობის	
ნიშნების	შემჩნევის	შემთხვევაში.	

ბათუმის 29-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები კანაფისა და თამბაქოს 
მავნებლობის საკითხებზე მუშაობენ

სოფელ ილემის საჯარო სკოლის მოსწავლეები საგზაო  
უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ
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მივესალმები	სამოქალაქო	განათლების	ყველა	პე-
დაგოგს	და	სიხარულით	აღვნიშნავ,	რომ	სამოქალაქო	
განათლების	 პედაგოგთა	 ფორუმი	 2018	 წლის	 იანვ-
რიდან	 კვლავ	 აგრძელებს	 პარტნიორობას	 პროგრა-
მასთან	„მომავლის	თაობა”.	მიმდინარე	ეტაპზე,	პროგ-
რამის	ფარგლებში	ვმუშაობთ	საქართველოს	8	რეგი-
ონის,	230	სკოლის	სამოქალაქო	განათლების	350-ზე	
მეტ	 მასწავლებელთან.	 პროგრამის	 ფარგლებში,	 პე-
დაგოგები	 გადიან	 ოთხდღიან	 ტრენინგ-კურსს	 „დე-
მოკრატიული	მოქალაქეობის	სწავლება”	და	დამხმარე	
რესურსების	გამოყენების	ორდღიან	ტრენინგს.	მნიშ-
ვნელოვანია,	რომ	აღნიშნული	მოდულები	პედაგოგთა	
საჭიროებებიდან	გამომდინარე	განახლდა.	ტრენინგე-
ბი	მიმდინარე	ეტაპზე	312-მა	მასწავლებელმა	გაიარა.
ძირითად	 პროგრამულ	 ღონისძიებათა	 შორისაა:	

„რეგიონული	მრგვალი	მაგიდები”	და		„ღია	გაკვეთი-
ლები”;	პროფესიული	გაზიარების	ჯგუფებში	განხილ-
ვების	მოწყობა	და	წელიწადში	ერთხელ	საინფორმა-

ციო	ბიულეტენის	გამოცემა.	ტრადიციულად	მაისის	
თვეში	ჩატარდება	ფორუმის	ყოველწლიური	ეროვნუ-
ლი	კონფერენცია-გამოფენა,	რომელიც	თავისი	მნიშვ-
ნელობითა	და	წარმომადგენლობითობით	ერთ-ერთი	
აღსანიშნავი	ღონისძიებაა.
პროგრამის	 ფარგლებში	 მომზადდა	 და	 ჩატარდა	

ტრენინგი	 „პედაგოგიური	და	სკოლის	საჭიროებების	
კვლევა”,	 რომელიც	 ილიაუნის	 განათლების	 სკოლის	
ხელმძღვანელმა	სოფიკო	ლობჟანიძემ	წარმართა.
სამოქალაქო	 განათლების	 პედაგოგთა	 ფორუმის	

წევრი	 მასწავლებლებისთვის	 პროგრამის	 „მომავლის	
თაობა”	მხარდაჭერით	საკლასო	დამხმარე	რესურსე-
ბი	შეიქმნა,	მომავალ	წელს	კი	რესურსის	ეფექტური	
დანერგვის	 მიზნით	 ფორუმი	 ონლაინ	 კონსულტა-
ციებს	გეგმავს.	
პროგრამაში	 ჩართულ	 პედაგოგებს	 შესაძლებ-

ლობა	ექნებათ,	 მომსახურებები	მათი	საჭიროებების	

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის მიერ 2018 წელს გაწეული 
მუშაობისა და, კერძოდ, საგნის მასწავლებლებისთვის მიწოდებული 
სერვისების შესახებ გვესაუბრება ფორუმის აღმასრულებელი დირექტორი 
მაკა ბიბილეიშვილი

ასევე	 ხშირია	 სასკოლო	 ბიბლიოთეკების	 განახ-
ლების	მცდელობები,	მათი	გამდიდრება	მოსწავლე-
ებისთვის	 საინტერესო	 თანამედროვე	 ლიტერატუ-
რით.	ხშირად	ეს	ხდება	მაკულატურის	შეგროვებისა	
და	 ახალ	 წიგნებში	 მისი	 გადაცვლის	 გზით,	 ასევე	
მხარდამჭერების	მოძიებით,	რომლებიც	წიგნებითა	
და	სხვა	რესურსებით	ეხმარებიან	სასკოლო	ბიბლი-
ოთეკას.	
ზემოთ	 პედაგოგების	 მიერ	 ხელშეწყობილი	 და	

მოსწავლეების	მონაწილეობით	განხორციელებული	
პროექტების	მხოლოდ	რამდენიმე	მაგალითი	ჩამოვ-
თვალე.	 მნიშვნელოვანი	 მიღწევაა	 ისიც,	 როდესაც	
ერთი	 ან	 რამდენიმე	 მცირე	 საგრანტო	 პროექტის	
განხორციელების	 შემდეგ	 სკოლები	 იმ	 უნარ-ჩვე-
ვებს	იძენენ,	რაც	მომავალში	მათი	იდეებისთვის	და-
ფინანსების	მოპოვებისთვის	არის	საჭირო.
ვფიქრობ,	გასული	კალენდარული	წლის	მანძილ-

ზე	პროგრამის	პარტნიორ	სკოლებში	სამოქალაქო	

განათლების	 პროექტულმა	 აქტივობებმა	 კარგი	
სტარტი	 აიღო.	 სკოლებმა	 უკვე	 დაიწყეს	 საგაკვე-
თილო	 პროცესში	 პროგრამის	 სასწავლო	 რესურ-
სების	გამოყენება;	მცირე	საგრანტო	პროექტების	
განხორციელება;	 შეიქმნა	 სასკოლო	 სამოქალაქო	
კლუბები;	პედაგოგების	ხელშეწყობითა	და	მოსწავ-
ლეების	 მონაწილეობით,	 მოსწავლეთა	 ინტერესის	
შესაბამისად	დაიგეგმა	და	ხორციელდება	მრავალი	
წამოწყება,	რომელიც	სკოლასა	და	თემში	არსებუ-
ლი	 პრობლემების	 მოგვარებაზეა	 ორიენტირებუ-
ლი.	
2019	 წლის	 თებერვალში	 უკვე	 დავასახელეთ	

პროგრამის	 ტექნიკის	 კონკურსში	 გამარჯვებული	
პედაგოგები	 და	 სკოლები.	 მაისის	 ეროვნულ	 კონ-
ფერენციაზე	სამოქალაქო	განათლების	საუკეთესო	
პედაგოგები	 გამოვლინდებიან.	 პედაგოგებს,	 მოს-
წავლეებსა	და	სკოლებს	მუდმივ	განვითარებასა	და	
ახალ-ახალ	მიღწევებს	ვუსურვებ.
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მიხედვით	 მიიღონ.	 აქვე	 გათვალისწინებული	 იქნება	
ცვლილებები,	 რომლებიც	 პედაგოგთა	 პროფესიული	
ზრდის	ხელშეწყობის	მიმართულებით	იგეგმება.	
ყოველივე	 ამის	 პარალელურად,	 ფორუმი	 აქტი-

ურადაა	ჩართული	სამოქალაქო	განათლების	საკით-
ხებთან	დაკავშირებულ	საქმიანობებში	და	ამ	მიზნით	
ახორციელებს	შეხვედრებს	საქართველოს	განათლე-
ბის,	მეცნიერების,	კულტურისა	და	სპორტის	სამინის-
ტროს	წარმომადგენლებთან.	
უნდა	 აღინიშნოს,	 რომ	 დღეისათვის	 ფორუმის	

ცენტრალური	ოფისის	შემადგენლობა		გაიზარდა	და	
წარმოდგენილია	 8	 თანამშრომლის	 სახით,	 კერძოდ:	
პროგრამების	 დირექტორი,	 პროექტების	 მენეჯერი,	
პროექტის	ასისტენტი,	ექსპერტ-კონსულტანტი,	ფონ-
დების	მოძიების	ოფიცერი,	ადმინისტრატორი,	ფინან-
სური	მენეჯერი.	მათ	შორის	არის	უცხოელი	ექსპერტი		
მარტინ	თალჰამერი,	რომელიც	ორგანიზაცია	„Bread	
for	the	World”-ის	მხარდაჭერით	ფორუმისთვის	შემდე-
გი	სამი	წლის	განმავლობაში	საერთაშორისო	პარტნი-
ორობის	ქსელის	გაზრდაზე	იზრუნებს.		ორგანიზაცი-
ული	განვითარების	მიზნით	მნიშვნელოვანი	სიახლეა	
ის,	რომ		ფორუმი	2019	წლის	დასაწყისში	ორ	წამყვან	
უნივერსიტეტთან	 -	 საქართველოს	 საზოგადოებრივ	
საქმეთა	ინსტიტუტთან	(GIPA)	და	კავკასიის	უნივერ-
სიტეტთან	-	მემორანდუმის	ფარგლებში	დაიწყებს	თა-
ნამშრომლობას.
საქართველოს	 10	 რეგიონში	 	 ფუნქციონირებას	

აგრძელებს	რეგიონული	საბჭოები	პედაგოგთა	შემად-
გენლობით.	
ფორუმი	2018	წლის	მაისიდან	2019	წლის	აპრილის	

ჩათვლით,	ტრენინგებისა	და	კონსულტაციის	ცენტრ-
თან	 პარტნიორობით	ახორციელებს	 პროექტს	 „მშვი-
დობიანი	კულტურის	კვალდაკვალ”,	რომელშიც	ჩარ-
თულია	20	სკოლა	თბილისის,	ქვემო	ქართლის,	კახე-
თისა	და	აჭარის	რეგიონებიდან.	პროექტი	წარმოად-
გენს	 სამოქალაქო	 ინტერვენციას,	 რომლის	 მიზანია	
სასკოლო	 გარემოს	 გაძლიერება,	 რადიკალიზაციისა	
და	ექსტრემიზმის	ნიშნების	ადრეულ	ეტაპზე	შემჩნე-
ვისა	და	თავიდან	აცილების	კუთხით.	პროექტი	დაფი-
ნანსებულია	ევროკავშირის	მიერ	Hedayah-ს	პროგრა-
მის	„STRIVE	Global”-ის	ფარგლებში.
13	 ოქტომბრიდან	 6	 ნოემბრის	 ჩათვლით,	 სამო-

ქალაქო	 განათლების	 პედაგოგთა	 ფორუმი	 აქტი-
ურად	 მონაწილეობდა	 კამპანიში	 „დაასრულე	 ძალა-
დობა”,	 რომელიც	 	 ორგანიზაცია	 UNICEF-ის	 მიერ	
კოლიციასთან”	 განათლება	 ყველასათვის	 ”	 პარტნი-
ორობით	 ხორციელდებოდა.	 კამპანიის	 მიზანი	 ბავშ-
ვთა	 მიმართ	 ძალადობის	 განმაპირობებელი	 სოცი-
ალური	 ნორმების	 ცვლილებების	 ხელშეწყობა	 და	
პრიორიტეტული	 სამიზნე	 ჯგუფების	 წარმომადგენ-
ლებს	 შორის	 (მშობლები,	 მასწავლებლები,	 სკოლის	
ადმინისტრაცია)	დისკუსიების	ინიცირება	გახლდათ.	
2018	წლის	ნოემბერსა	და	დეკემბერში	ააიპ	სამო-

ქალაქო	განათლების	პედაგოგთა	ფორუმმა	 „ღია	სა-
ზოგადოების	 ფონდთან”	 თანამშრომლობით	 სამოქა-
ლაქო	განათლების	მასწავლებლებთან	ხუთი	შეხვედ-
რა	გამართა	საქართველოს	სხვადასხვა	რეგიონებში.	
ეს	თანამშრომლობა	შესაძლებელი	გახდა	პროექტის	
“ევროკავშირ-საქართველოს	ასოცირების	ხელშეკრუ-
ლებისა	და	ასოცირების	დღის	წესრიგის	შესრულების	
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მონიტორინგი	 არასამთავრობო	 ორგანიზაციათა	
კოალიციის	მიერ”	ფარგლებში.	შეხვედრები	ჩატარ-
და	თბილისში,	ახალციხეში,	თელავში,	ქუთაისსა	და	
ბათუმში	 და	 მათში	 სამოქალაქო	 განათლების	 119	
მასწავლებელი	მონაწილეობდა.	შეხვედრის	ძირითა-
დი	თემები	ასოცირების	შეთანხმების	დღის	წესრიგი	
და	მისი	ზოგადი	მიმოხილვა	გახლდათ;	ასევე	-	დისკ-
რიმინაციისგან	 დაცვის	 უფლების	 განხორციელება	
სხვადასხვა	ჯგუფებისთვის	საქართველოში;	ქალთა	
და	ბავშვთა	უფლებების	დაცვის	საკითხები.

დღეის	 მონაცემებით	 ორგანიზაცია,	 სხვადასხ-
ვა	მიმართულებით,	1500-მდე	მასწავლებელს	უწევს	
მომსახურებას.	 ფორუმის	 ერთ–ერთი	 ძირითადი	
ამოცანა	 პედაგოგებისათვის	 ინოვაციური	და	 ხელ-
მისაწვდომი	 სერვისების	 შეთავაზებაა.	 დისტანცი-
ური	სწავლების	მეთოდის	დანერგვის	მიზნით,		ორ-
განიზაციამ	ელექტრონული	სასწავლო	პლატფორმა	
CETFONLINE.COM	შექმნა.	 პლატფორმაზე	ვიდეო-
აუდიო	 სემინარები,	 დავალებები,	 თვითშეფასების	
ტესტები	 და	 სხვა	 სასწავლო	 რესურსებია	 განთავ-
სებული.	სისტემა	მასწავლებელთათვის	ინტერნეტ–
ფორუმის	 საშუალებით	 კონსულტაციის	 გაწევის	
საშუალებას	იძლევა.	მისი	ღირსებაა	ისიც,	რომ	სას-
წავლო	 რესურსების	 ათვისება	 მომხმარებელს	 მის	
მიერვე	არჩეული	უნიკალური	გრაფიკით	შეეძლება.	
სასურველი	 გრაფიკითვე	 მოხდება	 უკუკავშირიც.	
პლატფორმა	 მუდმივ	 განახლებად	 რეჟიმში	 იმუშა-
ვებს.	 მასალის	 მომზადებისას	 გათვალისწინებული	
იქნება	 განათლების	 სფეროში	 მომხდარი	ცვლილე-
ბები	და	სიახლეები.	მიმდინარე	ეტაპზე	სისტემაში,	
ვიდეო	 სემინარებისა	და	 წერილობითი	 სახით,	 სამი	
თემატური	კურსია	ატვირთული:

1. მდგრადი განვითარების ეროვნული მიზნები 

ავტორი:	 გეოგრაფიის	 მეცნიერებათა	 დოქ-
ტორი,	განათლების	და	მეცნიერების	ლექტო-
რი	და	მასწავლებელთა	პროფესიული	განვი-
თარების	 ეროვნული	ცენტრის	ტრენერ-კონ-
სულტანტი	მაია	ბლიაძე.

2. კულტურა და რელიგია	
ავტორი:	რელიგიის	მეცნიერებათა	პროფე-
სორი,	ფილოსოფოსი,	რელიგიათმცოდნე,	
ხელოვნებათმცოდნე	ზაზა	ფირალიშვილი.

3. სამოქალაქო განათლების მასწავლებ-
ლის კომპეტენციის დამადასტურებელი 
გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი 
ავტორი:	 სამოქალაქო	 განათლების	 პედა-
გოგთა	 ფორუმი,	 ილიას	 სახელმწიფო	 უნი-
ვერსიტეტის	 მეცნიერებათა	და	 ხელოვნების	
ფაკულტეტის	 ასისტენტ-პროფესორი	 ნინო 
ჭიაბრიშვილი.

ელექტრონული	 სასწავლო	 პლატფორმა	 შექმნი-
ლია	განათლების	საკითხებზე	მომუშავე	ასოციაცი-
ებისათვის	გამოცხადებული	საგრანტო	კონკურსის	
ფარგლებში,	რომელსაც	კოალიცია	„განათლება	ყვე-
ლასათვის-საქართველო”	 გუდავაძე-პატარკაციშვი-
ლის	ფონდის	მხარდაჭერით	ახორციელებს.

ელექტრონული სასწავლო სისტემის მისამართია: 
http://cetfonline.com
სისტემით	 სარგებლობა	 მხოლოდ	 სამოქალაქო	

განათლების	 პედაგოგთა	 ფორუმის	 წევრ	 პედაგო-
გებს	შეუძლიათ.	იმისათვის,	რომ	პედაგოგი	გახდეს	
სამოქალაქო	 განათლების	 პედაგოგთა	 ფორუმის	
წევრი,	უნდა	შეავსოს	შემდეგი	აპლიკაცია:		http://ctf.
org.ge/Member	
დამატებითი	ინფორმაციის	მისაღებად	კი	შეგიძ-

ლიათ	ეწვიოთ	საიტს:	http://ctf.org.ge/	
ან	დარეკოთ	ნომერზე:	+995	558	444	723	
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ნომრის სტუმარი
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და 

კარიერული წინსვლის სქემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. როგორ 

აისახება ეს ცვლილებები პედაგოგთა პრაქტიკულ პროფესიულ საქმიანობაზე, 

რამდენიმე კითხვით მივმართეთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს ბერიკა შუკაკიძეს

– მოგესალმებით, ბატონო ბერიკა! სულ ახლა-
ხან მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფე-
სიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის 
სქემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა, რო-
მელთა გარშემო დისკუსია ძალიან აქტუალურია. 
როგორ შეაფასებთ ამ ცვლილებების მნიშვნელო-
ბას პედაგოგთა პროსფესიული ზრდისა და განვი-
თარებისთვის?
– თქვენ მიერ ნაგულისხმევი ცვლილებების გა-

ტარებამდე, სანამ რამე კონკრეტულ ქმედებაზე 
გადავიდოდით, ჩავატარეთ კვლევა (16 ფოკუსჯ-
გუფი), რომელშიც სკოლის მასწავლებლები, დი-
რექტორები და განათლების ექსპერტები მონაწი-
ლეობდნენ. ჩვენი ყველა ახალი ინიციატივაც სწო-
რედ ამ კვლევის შედეგად გამოკვეთილ ტენდენ-
ციებზე პასუხია.

მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს ყველაზე მთავარი 
ცვლილება - ახალი პოლიტიკის მიხედვით, მინიმუ-
მამდე მცირდება ბიუროკრატია და მასწავლებლის 
პროფესიულ ზრდაზე აქცენტი სკოლის დონეზე 
გადადის. სკოლამ კონკრეტულ მასწავლებელთან 
ერთად თანამშრომლობით უნდა განსაზღვროს 
მასწავლებლის პროფესიული საჭიროებები. ჩვენ-
მა ცენტრმა კი ამ საჭიროებების დაკმაყოფილება 
უნდა უზრუნველყოს. 

– როგორც ვიცით, მასწავლებლებს სტატუსის 
მოსაპოვებლად გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. 
გთხოვთ, განგვიმარტოთ, ახალი რეგულაციების 
თანახმად,  ექნება თუ არა პრაქტიკოს პედაგოგს 
საშუალება, პირდაპირ ჩააბაროს მენტორის გა-
მოცდა და ამ პროცესში  ყურადღება თუ მიექცევა 
პედაგოგიურ სტაჟს? 

– აღნიშნული ინიციატივა ჯერ კიდევ დამუშა-
ვების პროცესშია. ცენტრის ექსპერტების აზრით, 
პედაგოგიური გამოცდილების გარეშე, მენტო-
რი მასწავლებლის სტატუსის მოპოვება არ არის 
მართებული. მასწავლებელმა საკლასო ოთახში 
გაწეული საქმიანობით უნდა დაადასტუროს მისი 
პროფესიული მზაობა და კვალიფიკაცია. გამოცდა 
არის ვალიდური საშუალება, რათა მასწავლებელ-
მა საკუთარი კომპეტენცია დაადასტუროს. თუმცა 
უმჯობესია, სხვა ალტერნატიული საშუალებებიც 
იყოს.

– როგორც ვიცით,  მასწავლებელთა პროფესი-
ული განვითარების ეროვნული ცენტრი, სერვისე-
ბის დეცენტრალიზაციის ფარგლებში, გარკვეულ 
სიახლეებს გეგმავს. როგორ აისახება სქემის ფარ-
გლებში განხორციელებული ცვლილებები დეცენ-
ტრალიზების პროცესზე? 
– მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი ტრენინგ-სერვისების დეცენტ-
რალიზაციას გეგმავს. შეიქმნა დებულება და პორ-
ტალი, სადაც დაინტერესებულ მხარეებს - ტრე-
ნინგების განმახორციელებელ ორგანიზაციებს  
შეუძლიათ, დარეგისტრირდნენ და რეგისტრაციის 
პროცედურა გაიარონ. დადებითი გადაწყვეტილე-
ბის შემთხვევაში, მათ საშუალება ექნებათ, პრო-
ფესიული განვითარების სერვისები შესთავაზონ 
სკოლებს.

– დაბოლოს, რას ეტყვით, რას უსურვებთ პე-
დაგოგებს  იმ რეალობის გათვალისწინებით, რო-
მელშიც დღეს უწევთ კარიერის შექმნა და მოღვა-
წეობა?
– მასწავლებლის პროფესიას ყველა დროსა და 

ეპოქაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა, თუმ-
ცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანამედროვე გლობა-
ლური გამოწვევების გათვალისწინებით, ეს მნიშვ-
ნელობა კიდევ უფრო მაღალ ხარისხშია აყვანილი. 
დღეს მასწავლებლის პროფესიული წარმატება 
პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ თუ სო-
ციალურ კეთილდღეობაზე. შესაბამისად, მასწავ-
ლებლის პროფესიული წარმატება ყველას, თითო-
ეულ ჩვენგანს საკუთარ წარმატებასავით გვჭირ-
დება. აქედან გამომდინარე, ჩვენს პედაგოგებს ვუ-
სურვებ წარმატებას, პროფესიულ განვითარებასა 
და მათი შრომის ღირსეულად დაფასებას.
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ექსპერტის აზრით
საქართველოს განათლების სისტემა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, რაც 
მნიშვნელოვან ცვლილებებსა და რეფორმას მოითხოვს. თუმცა ბოლო ხანს  
განხორციელებულ ცვლილებებს საზოგადოება არაერთგვაროვნად შეხვდა და 
მსჯელობის საგნად იქცა ყველა დონეზე. რა მიზნებს ემსახურება ეს ცვლილებები 
და, ზოგადად, როგორ ხედავს განათლების განვითარებას ქვეყანაში, გვესაუბრება  
განათლების ექსპერტი რეზო აფხაზავა

– ბატონო რეზო, საგამოცდო სისტემაში ბოლო 
ხანს განხორციელებულმა ცვლილებებმა საზო-
გადოების დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია - ზოგს 
მოსწონს, ზოგი ვერ იგებს და ბევრიც უკმაყოფი-
ლოა იმის გამო, რომ ქვეყანაში ვერადავერ ჩამოყა-
ლიბდა გარკვეული საგანამანათლებლო პოლიტი-
კა... როგორ შეაფასებთ ამ ყველაფერს?
– ჩემი აზრით, ასეთი ინტერესი და ვნებათა-

ღელვა მისასალმებელია, რადგან, რაც უფრო მეტს 
ვიფიქრებთ ყველა ერთად განათლებაზე და მეტ 
ყურადღებას დავუთმობთ მას ყველა დონეზე, მით 
უკეთესი. თუნდაც ეს იყოს მხოლოდ საუბრებისა და 
თემის აქტუალიზაციის დონეზე - თავისთავად უკვე 
კარგი და მნიშვნელოვანი ტენდენციაა. აზრთა სხვა-
დასხვაობის მიუხედავად კი, ვფიქრობ, ერთ რამეში 
ყველა ვთანხმდებით - საგანმანათლებლო პოლიტი-
კის საკვანძო სამიზნე ქვეყანაში უნდა იყოს ზოგადი 
განათლება, რათა შემდგომ უმაღლესი განათლება 
და მეცნიერება განვითარდეს. ზოგადი განათლება 
ძლიერი განათლების ქვაკუთხედია. 

მაგრამ, მოდით განვსაზღვროთ, რას ნიშნავს 
ჩვენთვის ზოგადი განათლება და რა მიზანს გვინდა 
მივაღწიოთ მისი დახმარებით? არის კი ყველა რე-
ფორმა და ცვლილება ამ მიზნისაკენ მიმართული? 
ზოგადი განათლების განმარტება კარგად არის მო-
ცემული მთავარ დოკუმენტში - „ზოგადი განათლე-
ბის ეროვნული მიზნები”, სადაც ხაზგასმულია, რომ 
სასკოლო განათლებით მოსწავლეს არა მხოლოდ 
ფუნდამენტური მეცნიერებების საბაზისო ცოდ-
ნას უნდა ვაძლევდეთ, არამედ ისეთ მოქალაქედაც 
ვაყალიბებდეთ, რომელიც საზოგადოების სრულ-
ფასოვანი წევრისათვის საჭირო უნარებით იქნება 
აღჭურვილი - შეეძლება კრიტიკულად აზროვნება, 
ექნება სიახლისადმი ლტოლვა, არსებული ცოდნის 
გამოყენებით შექმნის ახალს, ეცოდინება თავისი 
ქვეყნის წარსული, ამ წარსულის ანალიზით გააკე-
თებს სწორ დასკვნებს და აღარ გაიმეორებს შეც-
დომებს.  სწორი ღირებულებების, მაღალი პასუხის-
მგებლობის და სათანადო უნარების მქონე მოქალა-
ქის აღზრდა, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი უმთავრესი 
ამოცანაა სკოლის, რასაც ის სახელმწიფოსთან 
ერთად მრავალფეროვანი გზებით უნდა აღწევდეს, 
თუმცა არც საზოგადოება უნდა იყოს პასიური. სა-

ხელმწიფო უნდა გამოხატავდეს ნებას და ქმნიდეს 
შესაძლებლობებს, ხოლო სამოქალაქო სექტორი და 
საზოგადოება აქტიურად მონაწილეობდეს საგანმა-
ნათლებლო პროცესებში. 

– კონკრეტულად, რა შესაძლებლობებს გულისხ-
მობთ?
–  ვგულისხმობ მეტი მოქნილობის საშუალებას 

სკოლებში შიდა სასკოლო დემოკრატიის განვითა-
რების მიზნით, ინკლუზიურ ჩართულობას, მოსწავ-
ლეთა მონაწილეობას სასკოლო ცხოვრებაში, გა-
დაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მასწავლებ-
ლები კი სასკოლო განათლების სისტემაში უნდა 
იყვნენ ფასილიტატორები, ცოდნის მიწოდების 
მხარდამჭერები და არა ამ ცოდნის მენტორულად,  
დირექტიულად გადამცემები. ისინი თავად უნდა 
იზიარებდნენ და ატარებდნენ იმ ღირებულებებს, 
რასაც მოსწავლეებს გადასცემენ. 

პროცესები ამ მიმართულებით ბოლო ოცი წლის 
განმავლობაში უკეთესობისკენ მიდის - შეიცვალა 
დამოკიდებულებები,  გამოიკვეთა ახალი პრიორი-
ტეტები, რაც ძალიან კარგია, თუმცა ასე უცებ და 
ერთი ხელის მოსმით განათლება ვერ განვითარდე-
ბა. ევროპის ქვეყნების განვითარების ისტორიას 
თუ გადავხედავთ, ეს განვითარება იქაც საკმაოდ 
ხანგრძლივი დროის მანძილზე, საკმაოდ დიდი ძა-
ლისხმევის ფასად და „უბედურებების” ხარჯზეა 
მიღწეული. გეთანხმებით, რომ საგანმანათლებლო 
პოლიტიკის ხშირი ცვლა, ფრაგმენტული ჩარევები 
და ამორფული ინტერვენციები ძალიან აზიანებს 
განვითარების საქმეს. საჭიროა თანმიმდევრული 
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ნაბიჯები და ერთიანი, მიზანმიმართული პოლიტი-
კა იმის მისაღწევად, რომ სკოლა, უპირველესად, 
რეალური ცხოვრებისთვის ამზადებდეს მოსწავ-
ლეებს და საამისოდ საჭირო უნარებს უვითარებ-
დეს როგორც საბაზისო ცოდნის, ისე პიროვნული 
ზრდის მიმართულებით. ვთვლი, რომ მისაღებ გა-
მოცდებზე სამოქალაქო კომპეტენციების შეფასე-
ბაც ისევე უნდა ხდებოდეს, როგორც საგნობრივი 
ცოდნის. დღეს უმაღლესში მისაღებად მხოლოდ 
საგნობრივი ცოდნა მოწმდება, ისიც - ტესტირე-
ბით, მაგრამ საერთოდ არ ფასდება მოსწავლის 
ვერბალური კომუნიკაცია. არავის აინტერესებს 
რამდენად აქტიური იყო მოსწავლე სკოლაში, რა სა-
ხის აქტივობაში მონაწილეობდა, რამდენად ინიცი-
ატივიანი, შემოქმედებითი იყო და ჩართული. არა-
და, ეს უნარები საგნობრივი ცოდნის კომპონენტზე 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ჩვენ თვალი უნდა გა-
ვუსწოროთ სიმართლეს და მდგომარეობის სწორი 
დიაგნოსტირება მოვახდინოთ. ვთვლი, რომ მეტი 
ყურადღება უნდა მიექცეს სასკოლო შეფასებას და 
თავად სკოლების შეფასებას, ოღონდ ეს შეფასება 
უნდა იყოს განმავითარებელი და არა დამსჯელი. 
შესაძლოა, მტკივნეული ჩარევებიც დაგვჭირდეს, 
ერთგვარი „კვეთა”, „ოპერაცია”, მაგრამ ასეთი გა-
დაწყვეტილებების არ უნდა შეგვეშინდეს, რადგან 
პრობლემებზე თვალის დახუჭვა კიდევ უფრო დაგ-
ვაშორებს სასურველ შედეგსა და განვითარებას. 

– დღეს ბევრს საუბრობენ სკოლების დეცენტრა-
ლიზაციაზე, დამოუკიდებლობაზე. რას მისცემს ეს 
სკოლას, რამდენად გააძლიერებს მასწავლებლებს, 
სწავლების პროცესს?
– სისტემის დამოუკიდებლობა და სკოლის დე-

ცენტრალიზება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 
მისაღებია ცვლილებები, რათა ცენტრალურმა ხე-
ლისუფლებამ თავისი უფლებამოსილების დელე-
გირება მოახდინოს გარე აქტორებზე - სკოლებზე, 
უნივერსიტეტებზე, სამოქალაქო სექტორზე... დიახ, 
სახელმწიფო უნდა იყოს გარკვეული კურსის მიმ-
ცემი და შესაძლებლობის შემქმნელი, გარკვეული 
საკითხების გარანტორი, მაგრამ რისი გაკეთებაც 
საზოგადოებას (იგივე სკოლებს,  თემს, უნივერსი-
ტეტებს) თავად შეუძლიათ, მასში სახელმწიფო არ 
უნდა ერეოდეს. მას უნდა ჰქონდეს კონტროლის 
მექანიზმი, რომელიც ხარისხზე და შედეგზე იქნება 
ორიენტირებული და არა პროცესზე. ხარისხის მი-
საღწევად კი მნიშვნელოვანია მეტი ინფორმირებუ-
ლობა მოსწავლეების შედეგების, ცოდნის დონის შე-
სახებ, რაც სტაბილურად უნდა მოწმდებოდეს, ფას-
დებოდეს და არა მხოლოდ გამოსაშვებ ან მისაღებ 
გამოცდებზე. მოსწავლეთა განვითარების პულსზე 
მუდმივად უნდა გვეჭიროს ხელი, რათა ქვეყანაში 
განათლების რეალური სურათის განსაზღვრა შეგ-

ვეძლოს. და კიდევ... ათასგვარი საზეპიროებისა 
და უსარგებლო ფორმულების დაზეპირების ნაცვ-
ლად სჯობს, ბავშვებს ელემენტალურად აუცილე-
ბელ ცოდნას ვაძლევდეთ სამყაროზე და ადამიანის 
განვითარებაზე. სკოლაში ისინი უნდა სწავლობ-
დნენ ორ რამეს - როგორ არის სამყარო მოწყობი-
ლი ბუნების მიერ და როგორ არის იგი მოწყობილი 
ადამიანების მიერ, დანარჩენი მათი ინტერესებისა 
და მონდომების საკითხია. ასევე დროა, დავიწყოთ 
მასწავლებლის შრომის ჯეროვნად დაფასება, მას-
წავლებელთა კორპუსის გაჯანსაღება და განვითა-
რება უფრო ფორსირებულად უნდა ხდებოდეს. მარ-
თალია, ამ მხრივ გარკვეული ზრდა უკვე შეიმჩნევა, 
მაგრამ ჯერ კიდევ შორს ვართ სასურველი დონი-
დან. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მასწავლებელზე 
უკეთესი საზოგადოება და განათლების სისტემა 
ვერასოდეს გვექნება, რადგან სწორედ მასწავლებე-
ლია ამ ყველაფრის ქვაკუთხედი, მისი გაძლიერება 
და ხელშეწყობა კი განათლების სისტემის განვითა-
რების ამოსავალი. 

– ამ განვითარებაში როგორ აფასებთ სამოქა-
ლაქო განათლების პროექტების როლს სკოლებში, 
როგორც პედაგოგთა პროფესიული ზრდის, ისე 
მოსწავლეთა მოქლაქეობრივი აღზრდის მიმართუ-
ლებით? თუნდაც, მაგალითად „მომავლის თაობას”, 
რომელიც უკვე მეორე ეტაპად ხორციელდება?
– პროგრამა „მომავლის თაობა” ამ განვითარება-

ში მონაწილეობის საუკეთესო მაგალითია და, ვფიქ-
რობ, მსგავსი ინიციატივები უფრო მეტად უნდა 
იყოს მხარდაჭერილი განათლების სისტემისა და სა-
ხელმწიფოს მიერ, მეტად უნდა ხდებოდეს მათი გან-
ვრცობა. სამწუხაროდ, სკოლების ადმინისტრაცია 
ხშირად უქმნის ბარიერებს ასეთ პროექტებს იმის 
ნაცვლად, რომ პროცესები წაახალისონ. სკოლა 
ღია უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორისა თუ თემის 
წარმომადგენლების თანამონაწილეობისათვის სას-
კოლო ცხოვრებაში, რადგან სწორედ ამ პროცესში 
ყალიბდება სწორი მიდგომები და დამოკიდებულე-
ბები როგორც მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი აღზ-
რდის, ისე პედაგოგთა პროფესიული განვითარების 
მხრივ და იზრდება მოტივაცია, რომელიც ერთნა-
ირად სჭირდება სკოლასაც, მოსწავლესაც, მასწავ-
ლებელსაც და საზოგადოებასაც. სამოქალაქო გა-
ნათლების პროგრამაში მე უკვე წლებია, ჩართული 
ვარ როგორც ექსპერტი, ტრენერი და ნათლად  ვხე-
დავ იმ სასიკეთო ცვლილებებსა და წინსვლას, რო-
მელიც პროექტის მონაწილე სკოლებს სხვა სკოლე-
ბისგან გამოარჩევს. ვთვლი, რომ ასეთი პროექტები 
ფასდაუდებელი რესურსია სწავლების ხარისხის 
ასამაღლებლად სკოლებში, აქტიური მოქალაქეების 
აღსაზრდელად და ჯანსაღი საზოგადოების შესაქმ-
ნელად.
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სსიპ ქალაქ თბილისის #177 საჯარო სკოლა 
სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის 
თაობა” პარტნიორი სკოლა გახდა 2018 წლის თე-
ბერვლიდან, თუმცა აქტიური თანამშრომლობის 
ფაზა მარტის თვიდან დაიწყო. საწყის ეტაპზე, 
გარკვეული დრო იმის გარკვევას დასჭირდა, თუ 
რეალურად რა შესაძლებლობებთან გვქონდა 
საქმე და რა ტიპის თანამშრომლობა უნდა აგ-
ვეწყო პროგრამასთან. აქტიური კომუნიკაციითა 
და უკვე არსებული გამოცდილების გაზიარებით 
აღმოვაჩინეთ, რომ პრაქტიკულად უნიკალურ შე-
საძლებლობასთან გვქონდა საქმე და ეს ყველა-
ფერი რეალურად ჩვენს ხელთ იყო.  

დღევანდელი გადასახედიდან, სამწუხაროდ, 
ძალიან ერთფეროვნად ჩანს ის პერიოდი, რო-
დესაც სკოლაში სამოქალაქო განათლების სწავ-
ლა-სწავლება, ძირითადად, თანამედროვე გამოწ-
ვევებისთვის არარელევანტური გრიფირებული 
სახელმძღვანელოს იმედად იყო და მხოლოდ მას-

წავლებლის პედაგოგიური შემოქმედებით შეიძ-
ლებოდა მასში ფერადი შტრიხების შეტანა. 

პროგრამის „მომავლის თაობა” საქართველოს 
ასობით სკოლაში, მათ შორის ჩვენთან, საინ-
ტერესო რესურსებითა და შესაძლებლობებით 
შეღწევამ სამოქალაქო განათლების სწავლების 
გაძლიერებას შეუწყო ხელი და სკოლების ადმი-
ნისტრაციების არსებითად მნიშვნელოვანმა ნა-
წილმა გააცნობიერა, რომ სამოქალაქო განათ-
ლება არ უნდა იყოს სკოლაში საზოგადოებრივი 
მეცნიერებების მასწავლებლებისთვის აკადემი-
ური დატვირთვის სრულ განაკვეთამდე შევსე-
ბის საშუალება. სასკოლო საზოგადოებამ რაც 
შეიძლება სწრაფად უნდა გააცნობიეროს, რომ 
თვითონ უნდა გახდეს მოქნილი სამოქალაქო სა-
ზოგადოება და აქტიურად შეუწყოს ხელი სახელ-
მწიფოში სამოქალაქო საზოგადოების გენერირე-
ბას. ეს პროცესი დაწყებულია და მასში „ლომის 
წილი” პროგრამა „მომავლის თაობას” მიუძღვის. 

“მომავლის თაობა”, როგორც    
უნიკალური შესაძლებლობა
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მნიშვნელოვანია, პარტნიორი სკოლების წარ-
მომადგენლებმა ნათლად გააცნობიერონ, რომ 
ამ შესაძლებლობის მაქსიმალურად გამოყენება 
აუცილებელია, რადგან „მომავლის თაობა”, რო-
გორც უნიკალური შანსი, ვერ იქნება მუდმივი და 
დაუსრულებელი; რაც შეიძლება მეტი მოზარდი 
უნდა გახდეს პროგრამის აქტიური მონაწილე, 
რათა მომავალში მათ, თავის მხრივ, ხელი შეუწ-
ყონ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას სა-
ზოგადოებაში. 

სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგ-
ლებში სკოლებისთვის შეთავაზებულმა სასწავ-
ლო და ფინანსურმა რესურსებმა, სხვადასხვა 
კონკურსებმა და აქტივობებმა, სამოქალაქო გა-
ნათლების პედაგოგების ერთმანეთთან დაკავ-
შირებამ თუ გამოცდილების გაზიარებამ, პარტ-
ნიორი სკოლების მასწავლებლების მოტივაცია 
კიდევ უფრო გაზარდა, რაც საგნის უკეთესად 
სწავლებაზე აისახება სკოლაში. სამოქალაქო გა-
ნათლების პედაგოგთა ფორუმის რაციონალურმა 
და აქტიურმა საქმიანობამ უკვე ასობით მასწავ-
ლებელი დააკავშირა ერთმანეთთან და პროფესი-
ული განვითარების მრავალფეროვან შესაძლებ-
ლობებს თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში სთავა-
ზობს მათ. სამოქალაქო განათლების პედაგოგის 
პროფესიული გაძლიერების შედეგად საგნის 
სწავლებაში გაჩნდა მრავალი კომპონენტი, რო-
მელიც საგაკვეთილო პროცესს უფრო აცოცხ-
ლებს და ახალისებს: საკლუბო და საკლასო ინი-
ციატივების ინიცირება, მათი დაგეგმვა, კომუნი-
კაცია და აქტიური ჯგუფური მუშაობა საკმაოდ 
სახალისოა. მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებს 
თვითონ შემოაქვთ იდეები, მსჯელობენ, გეგმა-
ვენ, ახორციელებენ და შემდეგ აფასებენ კიდეც. 
ამგვარი გზის არაერთხელ გავლა კი თანამედ-
როვე რეალობაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან 
უნარებს უვითარებს მათ.

სამოქალაქო განათლების პროგრამაში ჩვენი 
სკოლის ჩართვიდან მალევე ჩამოყალიბდა სამო-

ქალაქო განათლების კლუბი „არჩევანი”, რომელ-
მაც არაერთი საკლუბო და საკლასო ინიციატივა 
განახორციელა. პროექტით - „არა ძალადობას!” 
კლუბმა პირველივე საგრანტო კონკურსში მო-
ნაწილეობით მოიპოვა გრანტი და წარმატებით 
განახორციელა. მოსწავლეებისთვის ეს იყო პირ-
ველი ხელშესახები სიკეთე, რამაც მათ ნათლად 
დაანახა, რომ მონდომებით, თანამშრომლობით, 
რაციონალური დაგეგმვითა და მცირე რესურსე-
ბით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი ამოცანების 
გადაჭრა.

ბოლოს, მინდა, გულწრფელი მადლობა გა-
დავუხადო დონორ ორგანიზაციებს, ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვი-
თარების სააგენტოს (USAID), PH International-ს 
და პროექტის განმახორციელებლებს - თბილისის 
მოზარდთა სახლს, სამოქალაქო განათლების პე-
დაგოგთა ფორუმს ამ მართლაც საშური საქმის 
ხელშეწყობისთვის და აქტიური მხარდაჭერისთ-
ვის! დარწმუნებული ვარ, „სანთელ-საკმეველი 
თავის გზას არ დაკარგავს”!..

   გელა ოდიშელიძე,
თბილისის N177 საჯარო სკოლის დირექტო-

რი, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი

კონკურსი სამოქალაქო განათლების წლის 
საუკეთესო პედაგოგის ჯილდოსთვის
საქართველოს სამოქალაქო განათლების პედა-

გოგთა ფორუმი აცხადებს კონკურსს სამოქალაქო 
განათლების წლის საუკეთესო პედაგოგების გამო-
სავლენად. პედაგოგების დაჯილდოება ფორუმის 
წლიურ ეროვნულ კონფერენციაზე, 2019 წლის 25 
მაისს მოხდება.

ღონისძიება იმართება  პროგრამის „მომავლის 
თაობა” ფარგლებში, რომელსაც ორგანიზაცია PH 
International აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით ახორციელებს.

გამარჯვებულ პედაგოგს ფორუმი ჯილდოს სა-
ხით გადასცემს მადლობის სიგელსა და ფორუმის 



საინფორმაციო ბიულეტენი თებერვალი, 2019

ლოგოს გამოსახულებით სპეციალურად დამზადე-
ბულ სახელობით პრიზს  წარწერით „სამოქალაქო 
განათლების წლის საუკეთესო პედაგოგი - 2018”.

2018 წლის საუკეთესო პედაგოგები გამოვლინ-
დებიან საქართველოს 11 რეგიონში: კახეთი, თბი-
ლისი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავა-
ხეთი, იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, გურია, 
აჭარა, რაჭა-ლეჩხუმი და მცხეთა-მთიანეთი.

გამარჯვებულებს დამოუკიდებელი ჟიური გა-
მოავლენს.

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი 
სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა პრო-
ფესიული ქსელია, ის ასევე ღიაა სამოქალაქო გა-
ნათლების საკითხებით დაინტერესებული სხვა 
პედაგოგებისთვის და სკოლის ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებისთვის. ფორუმის მთავარი მი-
ზანი სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა პრო-
ფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და ზოგადსაგან-
მანათლებლო სკოლებში სამოქალაქო განათლების 
სწავლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობაა.

 
დაჯილდოების პროცედურა

დაინტერესებულმა პედაგოგებმა უნდა შემო-
იტანონ შევსებული განაცხადის ფორმა. განაც-
ხადის  წარდგენა შესაძლებელია 2019 წლის 31 
მარტის ჩათვლით.  იგი მოწოდებული უნდა იყოს 
ელექტრონული სახით შემდეგი ელ-ფოსტის მისა-
მართზე: info@ctf.org.ge

შესაძლებელია განაცხადის ფორმის რეგიონუ-
ლი ორგანიზაციებისთვის  მიწოდებაც.

განაცხადის ფორმა შევსებული უნდა იყოს თან-
მიმდევრულად, ყველა მოთხოვნის გათვალისწი-

ნებით. აქვე მითითებული უნდა იყოს სულ მცირე 
ორი რეკომენდატორი პირი.   

 
შეფასების კრიტერიუმები

დაჯილდოებისას ფასდება მხოლოდ 2018 კა-
ლენდარული წლის მანძილზე გაწეული საქმიანო-
ბა, კერძოდ:
•	 პროფესიული განვითარების მიმართულე-

ბით გაწეული საქმიანობა;
•	 პედაგოგის მიერ დამხმარე სახელმძღვანე-

ლოების: „როგორ გავხდე აქტიური მოქალა-
ქე?”, „თანამშრომლობა საზოგადოებრივი 
სარგებლისათვის”, “თანამშრომლობა ადგი-
ლობრივ ხელისუფლებასთან და მედიასთან” 
და „მონაწილეობა სკოლის თვითმმართვე-
ლობაში” გამოყენება საგაკვეთილო პრო-
ცესში, სკოლაში სამოქალაქო განათლების 
სწავლების ხარისხის ამაღლების მიზნით; 

•	 მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლე-
ბის გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქ-
ტიკაში გამოყენების ხელშეწყობა პედაგო-
გის მიერ (პროექტული სწავლება).

მოგიწოდებთ აქტიურობისკენ  და გისურ-
ვებთ წარმატებებს!
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი
ნატო გამცემლიძე   
ტელ.: (555) 321507   
ელ-ფოსტა: info@ctf.org.ge
მისამართი: ქ. თბილისი, ამაღლების ქ. N1
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