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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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„ნომრის სტუმარია” მასწავლებელთა პროფესი-
ული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექ-
ტორი გიორგი მაჩაბელი  
გვ.10

წლის გამარჯვებულები - პროფესიული ჯილდო 
სამოქალაქო განათლებაში - 2016 წლის ნომინა-
ციებში დაჯილდოებული პედაგოგები  
გვ.11

ნომერშია:

სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის 
თაობა” ბოლო ექვსი თვის შედეგები 
გვ. 2

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა წლიური  
ეროვნული კონფერენცია საგამოფენო ცენტრ „ექსპო 
ჯორჯიაში”; კონფერენციის მონაწილეთა შეფასებები 
პროგრამისა და პედაგოგთა მიღწევებთან დაკავში-
რებით 
გვ. 5

 სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის 
ექვსი თვის მუშაობის შესახებ 
გვ. 8

პროგრამის დირექტორი მარინა უშვერიძე 2015-2016 სას-
წავლო წლის მეორე ნახევრის მანძილზე პროგრამაში გან-
ხორციელებულ ღონისძიებებსა და აქტივობებზე გვესაუბ-
რება, ასევე - მომავალი აკადემიური წლის გეგმების შესახებ 
პროგრამაში;

პროგრამის განსაკუთრებით ღირშესანიშნავი მოვლენის 
– წლიური ეროვნული კონფერენციის მიმდინარეობასა და 
შედეგებზე გვესაუბრება PH international-ის დირექტორი 
ბერდია ნაცვლიშვილი, ხოლო გამარჯვებული პედაგოგები 
საკუთარ ემოციებს გვიზიარებენ;

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის აღმასრუ-
ლებელი დირექტორი მაკა ბიბილეიშვილი ფორუმის ბოლო 
ექვსი თვის საქმიანობაზე მოგვითხრობს როგორც „მომავ-
ლის თაობის” ფარგლებში, ისე პროგრამის მიღმა ფორუმის 
მუშაობაზე;  

ტრადიციულ რუბრიკაში „ნომრის სტუმარი” სამოქალაქო 
განათლების, როგორც საგნის მნიშვნელობასა და პერს-
პექტივებზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი გვე-
საუბრება;

დაბოლოს, წარმოგიდგენთ სამოქალაქო განათლების პედა-
გოგთა ფორუმის 2016 წლის სხვადასხვა ნომინაციაში და-
ჯილდოებულ სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს საქარ-
თველოს ყველა რეგიონიდან.  

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 
პროგრამის „მომავლის თაობა” ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია PH international  ამერი-
კის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. 
პროგრამას მხარს უჭერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
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სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ბანაკი

─ მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა და 
მინდა, ჩვენი საუბარი 28 მაისს „ექსპო ჯორ-
ჯიაში” ჩატარებული წლიური ეროვნული 
კონფერენციით დავიწყოთ, რომელიც ყოვე-
ლი სასწავლო წლის ბოლოს ტრადიციულად  
კულმინაციური ღონისძიებაა პროგრამისა 
„მომავლის თაობა”... 

─ მივესალმები ყველა მკითხველს. ეროვნული კონ-
ფერენცია წელსაც ძალიან მასშტაბური იყო. საინტე-
რესო იყო როგორც საგამოფენო ნაწილი, ასევე პლე-
ნარული მუშაობა. ჩვენ სტენდებზე დავათვალიერეთ 
პედაგოგებისა და მოსწავლეების მიერ სკოლისა თუ 
საზოგადოების საკეთილდღეოდ განხორციელებული 
მრავალი პროექტის ამსახველი ფოტომასალა. ძალიან 
სასიხარულოა, რომ პედაგოგები საქართველოს ყველა 
რეგიონში მოხალისეობრივად უწყობენ ხელს მოსწავ-
ლეებს ასეთი პროექტების განხორციელებაში და მათი 
მაღალი სამოქალაქო თვითშეგნების ჩამოყალიბებას 
პრაქტიკული საქმიანობის მეშვეობით ცდილობენ.

კონფერენციის პლენარული მუშაობისას პედაგო-
გებმა მოისმინეს ინფორმაცია როგორც მასწავლებ-
ლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითა-
რებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის 
შესახებ, ასევე სამოქალაქო განათლების სფეროში 
მიმდინარე სიახლეებზე. სამუშაო ჯგუფებში მათ 
ექსპერტებთან ერთად იმსჯელეს ისეთ თემებზე, 
რომლებიც აქტუალურია მათ ყოველდღიურ პედაგო-
გიურ საქმიანობაში. 

დაჯილდოება, რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად ამა-
ღელვებელი მომენტი იყო. ჩემი აზრით, აუცილებე-
ლია პედაგოგების პროფესიული მიღწევების აღიარე-
ბა და ხაზგასმა. წელს სხვადასხვა ნომინაციაში სულ 
34 სამოქალაქო განათლების პედაგოგი დაჯილდოვ-
და. გასული წლების გამოცდილებიდან გამომდინა-
რე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჯილდო ძალიან ხშირად  
ბევრი სამომავლო წარმატების საწინდარია პედაგო-
გებისათვის.

─ აი, დამთავრდა კიდევ ერთი აკადემიური 
წელი და შესაბამისად, აქტიური პერიოდიც 
პროექტში. როგორ თვლით, რით იყო საინტე-
რესო ეს წელი როგორც პედაგოგებისთვის, 
ისე მოსწავლეთათვის სამოქალაქო განათლე-
ბაში ცოდნის  მიღებისა თუ კლუბების მუშა-
ობის თვალსაზრისით?

─  2015-2016 აკადემიური წლის მანძილზე ძალიან 
ბევრი რამ გაკეთდა მოსწავლეებისა და პედაგოგე-
ბის მიერ. აქ, ძირითადად, საუბარია სამოქალაქო 
განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის ყო-
ველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებაზე. სამოქალაქო 
განათლების მიზანია, აღიზარდონ მაღალი სამოქა-
ლაქო პასუხისმგებლობისა და თვითშეგნების მქონე 
ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ არა მხოლოდ 
საკუთარი უფლებების დაცვა და საკუთარი საჭირო-
ებების ადვოკატირება, არამედ სხვა ადამიანებზე 
ზრუნვაც და საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწი-
ლეობის მიღება. 

რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან: მოსწავლეთა ინი-
ციატივით, ბევრი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
მოეწყო სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერები, დაიხა-
ზა ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები ქვეითთა 
უსაფრთხოების მიზნით;  განახლდა სკოლის ბიბლი-

სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა” ბოლო ექვსი 
თვის შედეგებს ტრადიციულ ინტერვიუში პროგრამის დირექტორი მარინა 
უშვერიძე აჯამებს
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ოთეკები მოსწავლეთა მიერ სკოლაში წარმოებული 
გამოკითხვისა და მათ მიერვე მოძიებული თანხების 
გამოყენებით; მოსწავლეებმა იზრუნეს შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე თანატოლებზე;  მონაწი-
ლეობა მიიღეს საქმიანობაში ჯანსაღი ცხოვრების წე-
სის პოპულარიზაციისა თუ გარემოს დაცვის მიზნით; 
არაერთ სკოლაში მოსწავლეთა ინიციატივითა და პე-
დაგოგისა და სკოლის ადმინისტრაციის ხელშეწყობით 
მოეწყო სპორტული მოედნები, მოსწავლეების მიერ 
გამწვანდა და მოწესრიგდა სკოლის მიმდებარე ტერი-
ტორია; მოსწავლეებმა საქველმოქმედო კონცერტე-
ბის ჩატარების გზით მოიძიეს თანხები იმ თანატოლე-
ბისათვის, რომლებსაც სამედიცინო დახმარება სჭირ-
დებათ; მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ასეთი პროექტი 
თავად მოსწავლეების მიერ არის ინიცირებული. მაგ-
რამ სამოქალაქო განათლების პედაგოგების მხრიდან 
ხელშეწყობა და მათი ენთუზიაზმი რომ არ ყოფილი-
ყო, ეს საქმეები არ გაკეთდებოდა. სწორედ ასეთი 
პრაქტიკული საქმიანობის მეშვეობით სწავლობენ და 

ეჩვევიან მოსწავლეები სამოქალაქო მონაწილეობას, 
ქვეყანაზე თუ საკუთარ სოფელზე, დაბასა თუ ქალაქ-
ზე ზრუნვას. სამოქალაქო განათლება პრაქტიკული 
საქმიანობის გარეშე ვერ იქნება შედეგიანი.

აკადემიური წლის მანძილზე ასევე მოეწყო მოს-
წავლეთა ჯგუფური ვიზიტები სხვადასხვა ორგანი-
ზაციებში (ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანო-
ები, სასამართლო, პარლამენტი, მედიასაშუალებები, 
იუსტიციის სახლი, არასამთავრობო ორგანიზაციები 
და სხვა) მათი საქმიანობის გაცნობის მიზნით;  ხელი 
შევუწყვეთ მოსწავლეთა სტაჟირებებს, რაც მათ 
პროფესიის არჩევაში ეხმარება. ასევე ორგანიზება 
გავუწიეთ მოსწავლეთა შეხვედრებს მწერლებთან, 
ჟურნალისტებთან, სახელმწიფო მოხელეებთან და 
სხვა სტუმრებთან საზოგადოებისათვის აქტუალურ 
საკითხებზე სასაუბროდ.

─ როგორ შეაფასებთ პროგრამის ფარგ-
ლებში ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში გან-
ხორციელებულ ღონისძიებებს, მათ შორის: 
ღია გაკვეთილებს, პროფესიული გაზიარების 
ჯგუფების მუშაობას, ბოლო შემაჯამებელ 
ღონისძიებებს რეგიონებში, მცირე გრანტე-
ბის პროექტებს მოსწავლეთა მონაწილეობით 
და ა.შ.?

─ ამ ღონისძიებების ყველაზე კარგი შემფასებ-
ლები თავად მასწავლებლები არიან. ძალიან კარგია, 
რომ სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს შორის 
მკვიდრდება პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილე-
ბის გაზიარების კულტურა. სწორედ ამას ემსახურება 
სამოდელო გაკვეთილები და პროფესიული გაზიარე-
ბის ჯგუფები. საკმაოდ ხშირად შეიძლება პედაგოგი 
დადგეს ამა თუ იმ პროფესიული დილემის წინაშე და 
ამ დროს მისთვის კოლეგებთან კონსულტაცია აუცი-
ლებელია. 

ჩვენ მარტის თვეში ორგანიზება გავუწიეთ პედა-
გოგთა ბანაკებს, რომლებიც სწორედ პედაგოგთა 
შორის გამოცდილების გაზიარებას ისახავდა მიზ-
ნად. ბანაკების მსვლელობისას პედაგოგებმა წარ-
მოადგინეს საგაკვეთილო გეგმები (პროგრამის „მო-
მავლის თაობა” ფარგლებში გამოცემული 4 დამხმა-
რე სახელმღვანელო კომპლექტიდან) და ერთმანეთს 
გაუზიარეს ინფორმაცია მათი ხელშეწყობით მოსწავ-
ლეების მიერ განხორციელებული პროექტების შესა-
ხებ. 

აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ პროგრამა „მომავლის  
თაობა” ამ აკადემიური წლის მანძილზე განისაზღვრა 
პროექტად, რომელში მონაწილეობაც პედაგოგებს 
პროფესიული განვითარების სქემაში დამატებით 
საქმიანობად ეთვლებათ და კრედიქტულების მინი-
ჭების საშუალებას იძლევა.

─ როგორ შეაფასებთ სამოქალაქო განათ-
ლების პედაგოგთა ფორუმის მუშაობასა და 
ჩართულობას პროექტში, როგორც პროგრა-
მის დირექტორი?

─ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი 
უკვე ძლიერ ორგანიზაციად ყალიბდება. თავიდანვე 

სოფელ სიონის სკოლის პედაგოგისა და მოსწავლეების 
ძალისხმევით სკოლის ბიბლიოთეკა განახლდა

სამოქალაქო განათლების თბილისის “წლის  
წარმატებული პედაგოგის” ჯილდოს მფლობელი  

ნათია იაშაღაშვილი
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მიზანიც სწორედ ეს იყო, რომ მხოლოდ ჩვენს პროგ-
რამაზე არ ყოფილიყო ფორუმის დაფინანსება დამო-
კიდებული. ფორუმმა ბოლო ერთი წლის მანძილზე 
არაერთი სასარგებლო პროექტი განახორციელა და 
მრავალი საინტერესო შესაძლებლობა შესთავაზა 
სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს. ამ ორგანი-
ზაციას საქართველოს ყველა რეგიონში ჰყავს მონ-
დომებული და საკუთარ საქმეზე შეყვარებული ადგი-
ლობრივი კოორდინატორები, რომლებიც ამასთანავე 
სამოქალაქო განათლების პედაგოგები არიან. ახლა 
მიდის მუშაობა რეგიონული საბჭოების ჩამოყალი-
ბებაზე. ლოგიკურია, რომ სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგთა ფორუმის წევრების რიცხვი ყოველდღი-
ურად იზრდება. 

─ სასწავლო წლის დასრულების მიუხე-
დავად, პროგრამა მუშაობას ზაფხულშიც 
განაგრძობს. რა არის დაგეგმილი უახლოეს 

პერიოდში და როგორ მოემზადება „მომავლის 
თაობა”  მომავალი სასწავლო წლისთვის?

─ ჩვენ მომდევნო აკადემიური წლის მანძილზეც 
გავაგრძელებთ პარტნიორ სკოლებში სამოქალაქო 
განათლების განვითარების მხარდაჭერას ყველანა-
ირი საჭირო რესურსით. გამოცხადდება მცირე გრან-
ტების კონკურსები, ხელი შეეწყობა მოსწავლეთა სა-
მოქალაქო ინიციატივებს, პედაგოგების პროფესიულ 
განვითარებას, სამოქალაქო განათლების გაკვეთი-
ლებზე დამხმარე სასწავლო რესურსების გამოყენე-
ბას. წლის ბოლოს გამოცხადდება ტექნიკის კონკურ-
სები როგორც სკოლებისათვის, ასევე მასწავლებლე-
ბისთვის. პარტნიორი სკოლების ახალი სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგებისათვის ჩატარდება ტრე-
ნინგები. წინ დატვირთული წელიწადი გველის და 
წარმატებას ვუსურვებთ ყველა პედაგოგს! 

მოსწავლეების ინიციატივით სკოლის მახლობლად ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი დაიხაზა

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ეროვნული კონფერენცია 2016 
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კონფერენცია პროგრამის დირექტორმა ქალბატონ-
მა მარინა უშვერიძემ გახსნა. მან მადლობა გადაუხადა 
მობრძანებულ სტუმრებს და პროგრამაში ჩართულ პე-
დაგოგებს, რომელთაც ფოიეში მოწყობილ სტენდებზე 
წარმოდგენილი ჰქონდათ პროგრამის ფარგლებში წლის 
მანძილზე განხორციელებული აქტივობების, მოსწავ-
ლეთა სამოქალაქო განათლებისა და აქტიური მოქალა-
ქეობრივი საქმიანობის ამსახველი ფოტომასალა. 

─  რა არის საჭირო სკოლებში წარმატებული სწავ-
ლებისა და კარგი სამოქალაქო განათლებისთვის? ეს 
არის კარგად მომზადებული პედაგოგი, სრულყოფილი 
სახელმძღვანელოები, თეორიული ცოდნის პრაქტიკა-
ში გამოყენება და სკოლის ადმინისტრაციის მიერ შე-
საფერისი გარემოს შექმნა - აი, ამას ემსახურება ჩვენი 
პროგრამა და დღეს ბედნიერები ვართ, რომ სწორედ 
ასეთ შედეგებს ვხედავთ და ვაფასებთ - აღნიშნა მან 
თავის გამოსვლაში და წლის განმავლობაში „მომავლის 
თაობის” ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები-
სა და მიღწევების  შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა 
დამსწრეთ.

კონფერენციას ესწრებოდა საქართველოს განათ-
ლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გი-
გაური, რომელიც განსაკუთრებული გულისხმიერებით 
მიესალმა დარბაზს:

─  მახარებს, რომ უკვე ტრადიციად დამკვიდრდა 
ჩვენი ყოველწლიური შეხვედრები - ასე დაიწყო თავი-
სი გამოსვლა ქალბატონმა ლიამ, - წელს უკვე მეხუთედ 
ვხვდებით ერთმანეთს ერთწლიანი საანგარიშო შეჯა-
მებისთვის და როგორც ყოველ წელს, ახლაც სახეზეა 
პროგრესი, წინსვლა. არადა, კარგად გვახსოვს, საიდან 
დავიწყეთ, რა რთული პერიოდი და მდგომარეობა იყო 
სკოლებში არა მხოლოდ სამოქალაქო განათლების 
კუთხით და რამხელა ნაბიჯები გადაიდგა დღეისათვის. 
ვგულისხმობ როგორც პედაგოგთა პროფესიულ განვი-
თარებას, ისე საგნის პრესტიჟის ამაღლებას და დამო-

კიდებულებას მისდამი. ჩვენს სკოლებში დღეს ეს არის 
სწავლება, რომელიც უკვე გადავიდა პრაქტიკაში და სო-
ციალურ აქტივობებზე ორიენტირებული პროექტებით 
ხორციელდება.  წლიდან წლამდე იხვეწება საგნის სწავ-
ლების მეთოდები, სასწავლო სტრატეგიები, რომლის 
ძალითაც ერთნაირად ვითარდებიან მასწავლებლებიც 
და მოსწავლეებიც. შეიცვალა სკოლის დირექტორების, 
პედაგოგების, მშობლების დამოკიდებულებაც საგნი-
სადმი. საზოგადოება მიხვდა, რომ სწორედ სამოქალაქო 
განათლებით და ღირსეული მოქალაქის აღზრდით იწყე-
ბა მომავალი დემოკრატიული სამყარო საქართველოში.

სკოლებში სამოქალაქო განათლების სწავლების საწ-
ყისი პერიოდი გაიხსენა თავის გამოსვლაში აშშ საერთა-
შორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელმა 
ნინო ბუაჩიძემ. მან სახელმწიფოს მხრიდან საგანმანათ-
ლებლო პროგრამების ხელშეწყობის მნიშვნელობაზე 
ისაუბრა და მადლობა გადაუხადა განათლების სამი-
ნისტროსა და ყველა პარტნიორ ორგანიზაციას წინა და 
მიმდინარე პროექტების მხარდაჭერისთვის;  მადლი-
ერება გამოხატა პროგრამაში ჩართული პედაგოგების 
მიმართაც გაწეული შრომისა და აქტიურობისათვის და 
წარმატებები უსურვა მომავალშიც.

შემდეგ სტუმრებს მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორ-
გი მაჩაბელი მიესალმა. მან ყურადღება გაამახვილა მო-
მავალი სასწავლო წლიდან სკოლებში ახალი ეროვნული 
სასწავლო გეგმისა და პედაგოგთა სქემის საკითხებზე, 
პროცესებზე, რომელიც მის მზადებას ახლდა და პროგ-
რამის როლზე სამოქალაქო განთლების სწავლების 
ახალი სტანდარტების დამკვიდრებაში; ისაუბრა პედა-
გოგთა უდიდეს ღვაწლზე ამ ყველაფერში და მადლობა 
გადაუხადა მათ და პროგრამის პარტნიორებს მხარდა-
ჭერისათვის. 

კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმა ასევე შეფა-
სებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამოქალა-

28 მაისს საგამოფენო ცენტრ „ექსპო ჯორჯიაში” სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის 
თაობა” ტრადიციული წლიური ეროვნული კონფერენცია გაიმართა, რომელმაც გასული აკადემიური 
წლის შედეგები შეაჯამა. კონფერენციას პროგრამის მონაწილე სამოქალაქო განათლების პედაგოგები 
ესწრებოდნენ საქართველოს ყველა რეგიონიდან და მოწვეული სტუმრები განათლების სფეროდან, 
პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციებიდან. 
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ქო განათლების ჯგუფის ხელმძღვანელი ირმა ხომერი-
კი, რომელიც უკვე წლებია თანამშრომლობს სამოქალა-
ქო განათლების პროგრამასთან პედაგოგთა კვალიფი-
კაციის ამაღლების კუთხით.

მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესი-
ული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის 
დანერგვის საკითხებზე ისაუბრა მასწავლებელთა პრო-
ფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-
კონსულტანტმა სოფო ლობჟანიძემ, რომლის ინფორ-
მაციამ პრაქტიკული თვალსაზრისით განსაკუთრებით 
დააინტერესა პედაგოგები და შეკითხვებიც დაუსვეს.

კონფერენციის პირველი ნაწილი დღის წესრიგის 
ყველაზე ემოციური და სამახსოვრო მოვლენით დას-
რულდა, რომელსაც დიდი განცდითა და მღელვარებით  
ელოდნენ პედაგოგები. ეს გახლდათ პროგრამის ხელმ-
ძღვანელთა და საგნის კვალიფიციურ ექსპერტთაგან 
შემდგარი სპეციალური ჟიურის მიერ გამოვლენილი 
პედაგოგების დაჯილდოება სხვადასხვა ნომინაციაში, 
კერძოდ: „სამოქალაქო განათლების წლის საუკეთესო 
პედაგოგი”, „რეგიონის წარმატებული პედაგოგი” და 
„სასკოლო სამოქალაქო კლუბის საუკეთესო მეურვე”.  
იყო ასევე რამდენიმე სპეციალური პრიზი გამორჩეული 
დამსახურებისათვის.

შემდეგ გაიმართა სამოქალაქო განათლების პედა-
გოგთა ფორუმის საერთო კრება, რომელსაც სამოქალა-
ქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის გამგეობის თავმ-
ჯდომარე ნინი ბესელია უძღვებოდა. კრებამ ფორუმის 
საქმიანობაზე და მიღწეულ შედეგებზე იმსჯელა, ასევე 
გაიმართა კენჭისყრა ფორუმის წესდებაში შესატანი 
ცვლილებებისა და გამგეობის არჩევნების დანიშვნის 
ვადასთან დაკავშირებით.

კონფერენციის მეორე ნაწილი ჯგუფებში სასემი-
ნარო მუშაობას დაეთმო. შეხვედრის მონაწილე პედა-
გოგები მათთვის საინტერესო თემების მიხედვით ხუთ 
ჯგუფში გადანაწილდნენ და მოწვეულ ექსპერტებთან 
ერთად იმსჯელეს. კოლუმბიის უნივერსიტეტის დოქ-
ტორი სიმონ ჯანაშია მოქალაქის აღზრდაში კრიტიკუ-
ლი აზროვნების განვითარების მნიშვნელობაზე ესაუბ-
რა პედაგოგებს; განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა 
და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორი 
რევაზ აფხაზავა - ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზ-
ნებსა და სამოქალაქო განათლებაზე; სამოქალაქო ინ-
ტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობების 

ცენტრის დირექტორი შალვა ტაბატაძე - ეთნიკური 
უმცირესობების მონაწილეობაზე სამოქალაქო აქტივო-
ბებში; შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 
სამოქალაქო განათლების ჯგუფის ხელმძღვანელი ირმა 
ხომერიკი - გოგონებისა და ვაჟების თანასწორობის 
იდეის ხელშეწყობაზე სამოქალაქო განათლების სწავ-
ლებისას; ხოლო სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმის გამგეობის თავმჯდომარე, მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სა-
მოქალაქო განათლების კონსულტანტი ნინო ბესელია 
- პროგრამის „მომავლის თაობა” დამხმარე სახელმძღ-
ვანელოების გამოყენებაზე სასწავლო პროცესში. თი-
თოეულმა სასემინარო ჯგუფმა შეიმუშავა რეკომენდა-
ციები სამოქალაქო განათლების სწავლების გაუმჯობე-
სების მიზნით, რომელიც სათანადოდ იქნება გათვალის-
წინებული მომავალში.

PH international-ის დირექტორი ბერდია  
ნაცვლიშვილი კონფერენციისა და  
პროგრამის მიღწევების შესახებ 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო განათ-
ლების პედაგოგთა ფორუმი უკვე ტრადიციულად ყო-
ველწლიურად მართავს შემაჯამებელ კონფერენციას. 
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც პირველი ასეთი მასშ-
ტაბური ღონისძიება ჩატარდა, ვფიქრობდით, როგორ 
შეგვენარჩუნებინა პედაგოგთა ასეთი დაინტერესება და 
რაოდენობა და, აი, უკვე წლების შემდეგ არის ნათელი, 
რომ არა თუ შევინარჩუნეთ, არამედ კიდევ უფრო გა-
იზარდა პროგრამაში ჩართულ პედაგოგთა მოტივაციაც 
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და რიცხვიც. მათ დაინახეს, რომ ეს მნიშვნელოვანია 
არა მხოლოდ მათი პედაგოგიური საქმიანობის წარ-
მოჩენისთვის, არამედ პროფესიული გამოცდილების 
ურთიერთგაზიარებისა და სხვათა გამოცდილების გა-
საცნობად.  ყოველწლიურად საუკეთესო პედაგოგების 
გამოვლენა და მათი შრომის აღიარება კი კიდევ უფრო 
ზრდის მათ მოტივაციას და აძლევს სტიმულს, თავი არ 
დაზოგონ და მეტი გააკეთონ წარმატებისთვის. უპირვე-
ლესად, სწორედ ამ კონტექსტში განვიხილავ მე ჩვენს 
კონფერენციასაც, როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო რე-
სურსს პედაგოგთა დასაინტერესებლად. 

ამ ტრადიციას, როგორც იცით, ჯერ კიდევ წინა 
პროექტის - „სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა 
გადამზადების პროგრამის” ფარგლებში ჩაეყარა საფუძ-
ველი და გრძელდება „მომალის თაობაშიც”. კონფერენ-
ციაზე დამსწრე 400-ზე მეტი პედაგოგიდან 100-ზე მეტი 
პირველი პროგრამის მონაწილეა, რაც იმაზე მეტყვე-
ლებს, რომ პროგრამის დინამიკა იმდენად დიდია, რომ 
ახლა უკვე ორივე პროგრამის მონაწილეები მოღვაწე-
ობენ ერთად. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი ინდი-
კატორი მათი ინტერესისა და პროგრამის მნიშვნელობის 
განსასაზღვრად. ამ რეალობას თავისი საფუძველი აქვს 
- პირველ პროგრამაში ისე დიდი ინვესტიცია ჩაიდო ინ-
ტელექტუალური თუ ადამიანური თვალსაზრისით, რომ 
ჩვენთან ყოფნის და აქტიური თანამშრომლობის სურვი-
ლი დღესაც არ უქრებათ მის მონაწილეებს. მე მქონდა 
საუბრები მათთან და გაირკვა რომ, პირველ პროგრამაში 
ჩართული სკოლების ნახევარზე მეტი ისევე აქტიურად 
მუშაობის დღეს, როგორც ეს პროექტის ფარგლებში 
ხდებოდა. ეს კი ჩვენი ერთობლივი გამარჯვებაა.

ამიტომ, მინდა, „მომავლის თაობის” პედაგოგებსაც 
ვუსურვო - მაქსიმალურად გამოიყენონ ყველა ის რე-
სურსი, რასაც პროგრამა და სახელმწიფო სთავაზობს 
მათ. ახალი უნარების ათვისებისა და სხვა შესაძლებლო-
ბების გარდა, ეს პროგრამა მათ პროფესიულ აღიარებას 
უწყობს ხელს, რადგან პროგრამის ფარგლებში მათი 
შედეგები კრედიტქულებში აისახება. ანუ „მომავლის 
თაობა” უკვე პირდაპირ, მიზნობრივად აძლევს პედაგო-
გებს ძალიან კარგ, რეალურ შესაძლებლობას - პროფე-
სიული სტანდარტების უფრო მაღალ საფეხურზე ასასვ-
ლელად, რაც, დამეთანხმებით, ყოველი პედაგოგისთვის 
ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანია. 

ემოციებს გვიზიარებენ გამარჯვებული 
პედაგოგები:

მაია კიკნაძე, სამოქალაქო განათლების “წლის 
საუკეთესო პედაგოგი”: „წლის საუკეთესო პედაგო-
გის” ჯილდო ჩემთვის ნიშნავს უდიდეს პროფესიულ 
აღიარებას. ვარ უფრო მეტად მოტივირებული და  მი-
ზანდასახული. პროგრამა ,,მომავლის თაობამ” მომცა 
როგორც პროფესიული, ისე კარიერული  წინსვლის  
საშუალება. გავიარე უამრავი ტრენინგი, მონაწილე-
ობა მივიღე პედაგოგთა ბანაკში, დავესწარი სამოდე-
ლო გაკვეთილებს, თვითონაც ჩავატარე გაკვეთილე-
ბი. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან გავიცანი 
პედაგოგები, შევიძინე მეგობრები, რომლებიც ერთმა-
ნეთს ვუზიარებთ გამოცდილებას და გულით გვიხარია 
ერთმანეთის წარმატება. უღრმესი მადლობა პროგრა-
მას, ყველა იმ ორგანიზაციას და ადამიანს, ვინც ჩვენს 
წარმატებაში წვლილი შეიტანა, ვინც ასეთი პროფესი-
ული და პიროვნული წინსვლა შეგვაძლებინა.

შორენა მელაძე, „სასკოლო სამოქალაქო კლუბის 
საუკეთესო მეურვე”: აღიარება პედაგოგისთვის ძა-
ლიან მნიშვნელოვანია. ეს სტატუსი ჩემთვის არა მარ-
ტო დიდი პატივია, არამედ კიდევ უფრო დიდი სტიმუ-
ლი და მოტივაციაა, გავაკეთო უფრო ბევრი და ღირე-
ბული საქმე ჩემს მოსწავლეებთან ერთად, დავგეგმოთ 
შემოქმედებითი და საინტერესო საკლუბო ღონისძი-
ებები, ავამაღლოთ ჩვენი და ჩვენი გარშემომყოფე-
ბის სამოქალაქო ცნობიერება.  ამ წარმატებამ კიდევ 
უფრო გაზარდა ჩემი პროფესიული და პიროვნული 
პასუხისმგებლობა. მინდა, ვისარგებლო შემთხვევით 
და დიდი მადლობა გადავუხადო პროგრამას „მომავ-
ლის თაობა”, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმს და ქუთაისის განათლების, განვითარებისა 
და დასაქმების ცენტრის არაჩვეულებრივ გუნდს, ჩემს 
მოსწავლეებსა და სკოლის დირექციას, რომლებთან 
თანამშრომლობამაც განაპირობა ჩემი წარმატება. 

შორენა ქურასბედიანი, „წლის წარმატებული 
პედაგოგი'':  ჩემი პედაგოგიური მოღვაწეობის მანძილ-
ზე 2015-2016 წელი ყველაზე ღირსშესანიშნავი წელია 
- არავის ისე არ დაუფასებია ჩემი მუშაობა, როგორც 
პროგრამას ,,მომავლის თაობა”. რა თქმა უნდა, ვარ 
ძალიან ბედნიერი, გახარებული, ვინაიადან აღიარება 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პედაგოგისათვის. 
თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ამ ჯილდომ უდიდესი პა-
სუხისმგებლობა და  ვალდებულება მაგრძნობინა და 
მინდა, მოტივაცია, რომელიც მან გამიჩინა, კვლავაც 
აქტიურად გამოვიყენო ჩემი სკოლის და მოსწავლე-
ების სასარგებლოდ. პედაგოგები დიდ მხარდაჭერას 
ვგრძნობთ პროგრამისაგან, ამიტომ უდიდესი მადლო-
ბა PH Iinternational-ს, მის წარმომადგენლობას საქარ-
თველოში. მე თქვენ სხვა ადამიანად მაქციეთ, ადამი-
ანად, რომელიც პრობლემებს წარმატებით გადაჭრის, 
მთავარია, გვქონდეს საქმის კეთების სურვილი.
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სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმში მიმდინარე პროცესებზე, განხორციელე-
ბულ აქტივობებზე და ბოლო პერიოდის საქმიანობაზე გვესაუბრება ფორუმის აღმასრულე-
ბელი დირექტორი მაკა ბიბილეიშვილი:

აი, უკვე დასრულდა კიდევ ერთი აკადემიური წელი 
და სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის 
საქმიანობა მიმდინარე საანგარიშო პერიოდშიც, წესი-
სამებრ,  სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავ-
ლის თაობა” ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებსა და 
პროგრამის მიღმა განხორციელებულ ღონისძიებებებს 
მოიცავდა.  პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული აქტი-
ვობების სტატისტიკა ასეთია: რეგიონებში სულ გაიმარ-
თა 22 მრგვალი მაგიდა, რომელსაც საგნის ექსპერტები 
უძღვებოდნენ და 509 პედაგოგი დაესწრო; პროგრამის 
მონაწილე პედაგოგებმა 34 სამოდელო გაკვეთილი ჩა-
ატარეს და ამ გაკვეთილებს გამოცდილების გაზიარები-
სა და შეფასების მიზნით სამოქალაქო განათლების 576 
პედაგოგი დაესწრო; პროფესიული გაზიარების ჯგუფის 
შეხვედრებში, რომელიც ასევე ყველა რეგიონში შედგა 
(44 შეხვედრა) 350 პედაგოგი მონაწილეობდა. პროგრა-
მის ფარგლებში ჩატარდა ასევე მასწავლებელთა პროფე-
სიული განვითარების ტრენინგები.

ეროვნულ წლიურ კონფერენციაზე გაიმართა ფორუ-
მის საერთო კრებაც, რომელმაც სამოქალაქო განათ-
ლების ფორუმის წესდებაში გარკვეული ცვლილებები 
შეიტანა. ამ ცვლილებების თანხმად  ფორუმის რეგიონუ-
ლი სტრუქტურების ფორმირება იწყება. დღეს მოქმედი 
კოორდინატორების ნაცვლად ყველა რეგიონში აირჩე-
ვიან საბჭოს წარმომადგენლები, რომელთა რაოდენობაც 
რეგიონების მიხედვით განისაზღვრა. საბჭოები აირჩევენ 
თავმჯდომარეებს, რომლებიც მოქმედ კოორდინატო-
რებს ჩაანაცვლებენ. საბჭოს წევრები უფლებამოსილი 
არიან, კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად დე-
ლეგატები თავად აირჩიონ და საკუთარი დელეგატებით 
წამოადგინონ რეგიონი. 

კონფერენციაზე, ასევე, დავარიგეთ კითხვარი იმის 
გასარკვევად, თუ რომელ რეგიონში რა კონკრეტული თე-
მები აინტერესებთ პედაგოგებს და რა მიმართულებით 
სჭირდებათ მათ დახმარება და განვითარება. კითხვარე-
ბის მიხედვით, თემა, რომელიც რეგიონთა უმრავლესო-
ბაში გამოიკვეთა, კვლავაც ინტერაქტიული მეთოდების 
სწავლებაა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ თემაზე არაერთი 
შეხვედრა უკვე ჩატარდა პროგრამის ფარგლებში. აქე-
დან გამომდინარე ფორუმის გამგეობის თავმჯდომარე 

ქალბატონი ნინი ბესელია ივნისში იმყოფებოდა პროგ-
რამის მონაწილე ხუთ რეგიონში, სადაც სხვა რეგიონე-
ბიდანაც შემოუერთდნენ პედაგოგები და აღნიშნულ 
თემაზე მრგვალი მაგიდები ყველა რეგიონის წარმომად-
გენლებისთვის გაიმართა. კითხვარში გამოკვეთილ სხვა 
თემებზე ფორუმი პროგრამის ფარგლებში მომავალშიც 
იმუშავებს. 

რაც შეეხება სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმის, როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაციის 
საქმიანობას, „მომავლის თაობის” მიღმა, განხორციელ-
და სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი 
„თანამშრომლობა ადგილობრივი თვითმმართველობის-
თვის”.  პროექტის ფარგლებში  მომზადდა სპეციალური 
გაკვეთილები და გამოიცა ბუკლეტები მასწავლებლე-
ბისთვის და მოსწავლეებისთვის, თუ როგორ ისწავლე-
ბოდეს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშ-
რომლობის საკითხები სამოქალაქო განათლების გაკვე-
თილზე. თითოეული გაკვეთილი გაწერილია გეგმებად, 
გამოცემას მოჰყვება კომპაქტ დისკი, ინსტრუქციები 
მასწავლებლებისთვის და საკითხავი მასალა მოსწავლე-
ებისთვის. დისკზე ასევე ჩაწერილია საკითხავი მასალა 
პედაგოგებისთვის, თუ რა უნდა იცოდნენ იმ თემების 
ირგვლივ, რომლებიც ხუთ გაკვეთილადაა გაწერილი. 
დისკზე არის მზა გეგმებიც მათთვის, თუ როგორ ჩაატა-
რონ გაკვეთილები. აღნიშნულ მასალებზე დაყრდნობით 
რეგიონებში უკვე ჩატარებული გაკვეთილებიდან ერთი 
გადავიღეთ და სანიმუშოდ ავტვირთეთ ფორუმის ვებ-
გვერდზე. ასევე აიტვირთება ყველა მასალა და დაინტე-
რესებულ პედაგოგებს ამ რესურსების გამოყენების შე-
საძლებლობა ექნებათ. ამ პროექტით ფორუმი გადავიდა 
თავისი საქმიანობის ახალ, დამოუკიდებელ ეტაპზე და 
„მომავლის თაობის” გარდა დაფინანსების სხვა წყარო-
ების მოპოვება შეძლო.

პირველი ნაბიჯები გადაიდგა საერთაშორისო სივრ-
ცეშიც. სამოქალაქო განათლების სწავლების გამოცდი-
ლების გაზიარების მიზნით ამასწინათ ტუნისში ჩატარდა 
საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც სამოქალაქო 
განათლების სწავლების მიმართულებით მომუშავე ორ-
განიზაციები შეიკრიბნენ. კონფერენციის მონაწილეთა 
შერჩევა კონკურსის წესით მოხდა. ჩვენს მიერ გაგზავ-
ნილმა აპლიკაციამ გაიმარჯვა კონკურსზე და ტუნისში 
გაემგზავრა ჩვენი წარმომადგენელი, რომელმაც  კონფე-
რენციის მონაწილეებს ფორუმის საქმიანობა გააცნო. ეს 
იყო პირველი შემთხვევა საკუთარი შესაძლებლობებით, 
დამოუკიდებელად შევსულიყავით საერთაშორისო სივრ-

„მრგვალი მაგიდები”
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ცეში, სადაც წარმოდგენილი იყვნენ ევროპისა და პოსტ-
საბჭოთა სივრცის  წამყვანი ქვეყნები. ჩვენთან ერთად 
კონფერენციაში საქართველოდან სოროსოს ფონდის 
წარმომადგენელიც მონაწილეობდა და ასე ერთობლივად 
გავაცანით კონფერენციის მონაწილეებს სამოქალაქო 
განათლების სწავლების რეალობა და პერსპექტივები 
საქართველოში. ამ ეტაპზე ეს იყო პირველი, გაცნობი-
თი შეხვედრა, რომელზეც გამოიკვეთა მონაწილეთა შე-

საძლებლობები და მიღწევები, დაისახა სამომავლო თა-
ნამშრომლობის გზები. შემდეგი უახლოესი ნაბიჯი ოქ-
ტომბერში დაიგეგმა, როდესაც ეს ორგანიზაციები ისევ 
შეიკრიბებიან და უკვე სამუშაო რეჟიმში იმსჯელებენ 
კონკრეტულ თემებზე და საჭიროებებზე სამოქალაქო 
განათლებაში. მომავალი შეხვედრის შედეგებზე ფორუ-
მის საინფორმაციო ბიულეტენის მომდევნო ნომერში მო-
გითხრობთ.

სამოქალაქო განათლება თვითმმართველობაში ჩართულობისათვის

პროფესიული გაზიარების ჯგუფის შეხვედრა სამოდელო გაკვეთილი

ტრადიციულ რუბრიკაში „ნომრის სტუმარი” ჩვენი სტუმარია მასწავლებელთა პროფესიული გან-
ვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი, რომელიც  სამოქალაქო განათლე-
ბის მნიშვნელობასა და პერსპექტივებზე, ასევე - ცენტრის ხედვასა და როლზე გვესაუბრება პედაგოგთა 
პროფესიულ განვითარებაში. 

─ ბატონო გიორგი, ჩვენი საუბარი, მოდით, 
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა წლიური 
ეროვნული კონფერენციით დავიწყოთ, რომე-
ლიც პროგრამის „მომავლის თაობა” ფარგლებში 
გაიმართა და თქვენც ესწრებოდით. როგორ შე-
აფასებთ მას?

─ რა თქმა უნდა, დადებითად და ეს არის სრულიად 
მიუკერძოებელი შეფასება ბევრი გარემოების გამო. 
პირველ რიგში ის, რომ წლიური კონფერენცია, როგორც 
ასეთი,  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რესურსია პედაგოგ-
თა მიერ სასწავლო წლის მანძილზე განხორციელებული 
აქტივობებისა და მიღწევების შეჯამება-შეფასებისთვის. 
მის მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ არა მხოლოდ 
წარმოაჩინონ თავიანთი შედეგები, არამედ გაეცნონ 
სხვათა მიღწევებსაც და ეს არის არაჩვეულებრივი შე-
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საძლებლობა პროგრამის ფარგლებში შეძენილი გამოც-
დილების ურთიერთგაზიარებისთვის. კონფერენციაზე 
ჩვენ ვნახეთ თვალსაჩინო მასალა, სტენდები, რომლე-
ბიც პროგრამის მონაწილე სასკოლო სამოქალაქო კლუ-
ბებს ჰქონდათ წარმოდგენილი და უდაოდ მეტყველებენ 
პროექტის სიცოცხლისუნარიანობასა და მნიშვნელობა-
ზე. ამ მასალებმა დამთვალიერებლებზე კარგი შთაბეჭ-
დილება მოახდინა და გაწეული საქმიანობის შედეგები 
და ეფექტურობა დაგვანახა. გარდა ამისა კონფერენცი-
აზე პედაგოგებმა მოისმინეს საგნის სწავლებისადმი არ-
სებული ხედვები, დამოკიდებულებები და მის პერსპექ-
ტივასთან დაკავშირებული ამბები; ასევე შედგა სემინა-
რები სხვადასხვა ჯგუფებში, რომელზეც კონფერენციის 
მონაწილეებს მათთვის საინტერესო თემებზე მუშაობის 
შესაძლებლობა მიეცათ. მაგრამ განსაკუთრებით ემოცი-
ური და სამახსოვრო მაინც წარმატებული პედაგოგების 
დაჯილდოება გახლდათ, რაც, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშ-
ვნელოვანია - პედაგოგების ღვაწლს დაფასება და წახა-
ლისება ნამდვილად სჭირდება. ამხელა ფორუმზე ამდენი 
კოლეგისა და განათლების სისტემის წარმომადგენელთა 
წინაშე მათი ღვაწლის აღნიშვნა და წარმოჩენა მართლაც 
დიდი დაფასებაა და სტიმულიც - შემდგომი მოღვაწე-
ობისთვის. ეს არის წინაპირობა იმისა, რომ ხვალ ისინი 
კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით, მონდომებით, უფრო 
უკეთესად და ხარისხიანად შეასრულებენ თავიანთ საქ-
მეს, ასევე მოტივაციას მისცემენ სხვა პედაგოგებს. ამ-
გვარად, კონფერენცია იყო ნამდვილად მნიშვნელოვანი 
და ღირებული და პროგრამის საქმიანობაც, ზოგადად, 
ცალსახად ნაყოფიერი და დასაფასებელია. 

─ თქვენ დიდი ხნის ურთიერთობა გაკავში-
რებთ სამოქალაქო განათლების პროგრამასთან, 
PH international-თან,  სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგთა ფორუმთან, რომელიც პირველი 
პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა. მათ საქმიანო-
ბას იცნობთ იმ დროიდან მოყოლებული, როცა 
სამოქალაქო განათლება ჯერ კიდევ ახალი და, 
ასე ვთქვათ, დასამკვიდრებელი საგანი იყო სა-
განმანათლებლო სივრცეში, სკოლებში. როგორ 
ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვან როლს ას-
რულებენ ასეთი პროგრამები და ორგანიზაციები 
საგნის სწავლების სრულყოფისა და განვითარე-
ბისათვის?

─ დიახ,  მიმდინარე პროცესებს ჯერ კიდევ პირველი 
პროექტის - „სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა 
გადამზადების პროგრამიდან” ვიცნობ. წარმატება და 
სანიმუშო შედეგები იმ პროგრამიდანვე გახდა თვალ-
საჩინო - საგრძნობლად გაუმჯობესდა პედაგოგთა და 
მოსწავლეთა დაინტერესება და დამოკიდებულება საგ-
ნისადმი, შესაბამისად, ამაღლდა საგნის სწავლების ხა-
რისხი და პრესტიჟი. საბედნიეროდ, ეს პროცესი მეორე 
პროგრამის „მომავლის თაობა” ფარგლებშიც გრძელდე-
ბა და ახლა უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ასეთ 
პროგრამებსა და მის ფარგლებში შექმნილ პროფესიულ 
ასოციაციებს სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს განათ-
ლების სისტემაში. ჩემი, როგორც მასწავლებელთა პრო-
ფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღ-

ვანელის აზრით და ამით, ალბათ, განათლების სამინის-
ტროს პოზიციასაც გამოვხატავ, ასეთ პროგრამებსა და 
საგნობრივ ასოციაციებს ნამდვილად შეუძლიათ მნიშვ-
ნელოვანად გააუმჯებესონ განათლების სისტემაში მიმ-
დინარე პროცესები და საგნის სწავლების ხარისხი. 

─ თუმცა, როგორც წესი, პროგრამები იწყება 
და მთავრდება და, ისინი, უპირველესად, დონო-
რის მოთხოვნებზეა მორგებული. მათ ფარგლებ-
ში შექმნილი პროფესიული ასოციაციები კი ჩვენს 
რეალობაში რჩება და ხელშეწყობა სჭირდებათ...

─ ნამდვილად ასეა - მათი პროგრამისშემდგომი სი-
ცოცხლისუნარიანობა და განვითარება ძალიან მნიშვ-
ნელოვანია. ეს არის ჩვენი და განათლების სამინისტროს 
ხედვა და საზრუნავი, რადგან ასეთ ასოციაციებს თავიან-
თი პედაგოგების განვითარება ბევრი მიმართულებით 
შეუძლიათ. თუმცა მათდამი მიდგომა დღეისათვის არა-
სისტემატიზირებულია და მეტ ყურადღებასა და სწორ 
დამოკიდებულებას მოითხოვს. ამ ეტაპზე ქვეყანაში მხო-
ლოდ   ერთი მონოპოლიური სახელმწიფო ორგანიზაციაა 
პედაგოგთა პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო 
სერვისების ძირითადი მიმწოდებელი. თუმცა აქტიურად 
ვმუშაობთ იმისათვის, რომ ეს სივრცე გაიხსნას და ღია 
და ხელმისაწვდომი გახდეს სხვებისთვისაც. ვფიქრობთ, 
რაც უფრო მეტი კვალიფიციური ორგანიზაცია შემოვა 
ამ სივრცეში, მით უფრო კონკურენტუნარიანი გარემო 
შეიქმნება. ეს კი იქნება გარანტი როგორც პედაგოგთა 
პროფესიული განვითარებისა ქვეყანაში, ისე ამა თუ იმ 
საგნის სწავლების ხარისხის ამაღლებისა სკოლებში. ეს 
ორგანიზაციები უნდა აკმაყოფილებდნენ სწავლების სა-
ხელმწიფო სტანდარტებს და ეროვნული სასწავლო გეგ-
მის მოთხოვნებს, ამიტომ მხოლოდ სათანადო აკრედიტა-
ციის გავლის შემდეგ მიეცემათ მათ სხვადასხვა ტრენინ-
გების ჩატარების უფლება ეროვნული სქემის ფარგლებ-
ში თუ მის გარეთ. 

─ თქვენ თქვით, რომ ამ მიმართულებით მუ-
შაობა უკვე დაწყებულია და პედაგოგთა პროფე-
სიული ასიციაციებისადმი გარკვეული მიდგომა, 
პოლიტიკა ყალიბდება სამინისტროში, კონკრე-
ტულად რას გულისხმობთ?

─ განათლების სამინისტრო ახლა მუშაობს კონცეფ-
ციაზე, თუ როგორ შეუწყოს ხელი პროფესიული  ასო-
ციაციების განვითარებას, რათა მათ არსებობა დამო-
უკიდებლადაც შეძლონ. კონცეფცია ითვალისწინებს 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით 
ისეთი სრულფასოვანი გარემოს შექმნასა და შეთავაზე-
ბას, რომელიც მათ სიცოცხლისუნარიანობასა  და გან-
ვითარებას შეუწყობს ხელს. თუ როგორ მოხერხდეს ეს, 
გარკვეული ხედვები უკვე არსებობს და მათი დამუშავე-
ბა ხდება ახლა - უნდა დაინერგოს თამაშის გარკვეული 
წესები, რასაც დაიცავენ სახელმწიფოც და ასოციაცი-
ებიც; განსასაზღვრია ასევე გარკვეული რისკ-ფაქტო-
რები, რომელთა გაანალიზება და მინიმალიზაცია უნდა 
მოხდეს. აი, ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ახლა მუ-
შაობა, რამდენიმე შეხვედრა უკვე შედგა სამინისტროში 
და, ვფიქრობ, შედეგიც მალე დაიდება. 

─ დაბოლოს, ჩვენს პროგრამას რომ დავუბ-
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რუნდეთ... როგორ შეაფასებთ სამოქალაქო გა-
ნათლების პედაგოგთა პროფესიულ ზრდას დღე-
ისათვის და როგორ ხედავთ თქვენი ცენტრისა 
და ჩვენი ფორუმის თანამშრომლობას ამ მიმარ-
თულებით?

─ პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით, როგორც უკვე 
ვთქვი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა პროგრესი 
აშკარაა, რაზეც ზემოთ აღნიშნულთან ერთად პროგრა-
მის შუალედური და წლიური ანგარიშებიც ნათლად მეტ-
ყველებს;  პედაგოგთა მხრიდან დაინტერესება იზრდება 
და ეს ფორუმის წევრთა რიცხობრივ ზრდაშიც აისახება; 
თვალსაჩინო შედეგია ისიც, რომ წინა პროგრამის აქტი-
ური პედაგოგებიდან არაერთი ახლა თავად არის ტრენე-
რი და დღეს წარმატებით მოღვაწეობს; გაიზარდა საგნის 
სწავლების ხარისხი და პრესტიჟი სკოლებში - სამოქალა-
ქო განათლება აღარ ითვლება მეორეხარისხოვან საგნად; 
პრაქტიკული წარმატებები აქვთ პროგრამის ფარგლებში 
შექმნილ სასკოლო-სამოქალაქო კლუბებსაც, რომლებიც 
მოსწავლეებს აქტიურ მოქალაქეებად აყალიბებს; მჭიდ-
როდ ვთანამშრობლობთ პროგრამაში ჩართულ ექსპერტ-

კონსულტანტებთან, რომლებიც გამოცდილი სპეციალის-
ტები არიან, პრაქტიკოსი მასწავლებლების პროფესიული 
განვითარებისთვის საჭირო ტრენინგ-მოდულებზე მუ-
შაობენ და სახელმწიფოში არსებული კვალიფიკაციის 
მოთხოვნებსა და სტანდარტებს მაქსიმალურად აკმაყო-
ფილებენ. ისინი ჩვენი ცენტრის თანამშრომლებიც არიან 
და ერთობლივი ტრენინგ-პროგრამები თუ სემინარები მო-
მავალშიც გვაქვს დაგეგმილი; რაც შეეხება პედაგოგებს, 
ჩვენ გვყავს მართლაც აქტიური და მცოდნე პედაგოგების 
ბირთვი, რომელიც ხერხემალია ამ სისტემისა და საწინდა-
რიც მისი კიდევ უფრო გაძლიერებისა. მინდა გითხრათ, 
რომ განათლების მინისტრის სპეციალური ბრძანების თა-
ნახმად, აქტივობები, რომლებსაც პედაგოგები „მომავლის 
თაობის” ფარგლებში გაივლიან, კრედიტქულებში ჩაეთვ-
ლებათ და გარკვეულად აუნაზღაურდებათ პროფესიული 
განვითარებისა და კარიერული წინსვლის ახალი სქემის 
ფარგლებში, მათ შორის ამ წელს გავლილი აქტივობებიც. 
ასე, რომ წარმატებებს ვუსურვებ მათ პედაგოგიურ მოღ-
ვაწეობაში და ღირსეული მოქალაქეების აღზრდის მართ-
ლაც საპატიო საქმეში.  

სასკოლო სამოქალაქო კლუბის საუკეთესო მეურვე:

მაყვალა  ჩიქობავა - წალენჯიხის მუნიციპალიტე-
ტის საჩინოს თემის №1 საჯარო სკოლა 

შორენა მელაძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ბანოჯის საჯარო სკოლა 

ინგა მოსიძე -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სო-
ფელ სალიბაურის №1 საჯარო სკოლა 

ცისანა ჭეფხოძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
დაბა ურეკის საჯარო სკოლა

ნატო მეშველიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ლაცორიის საჯარო სკოლა 

ქეთევან იმერლიშვილი-  კახეთი, მუკუზანის სა-
ჯარო სკოლა 

მეგი ელიზბარაშვილი -გორის მუნიციპალიტე-
ტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლა 

მაია თევზაძე - თბილისი, შპს  „ოპიზა” 
ლამზირა ოსეფაშვილი - ბოლნისის მუნიციპალი-

ტეტის სოფელ სავანეთის საჯარო სკოლა 

რეგიონის წარმატებული პედაგოგი:

ნანი ღვამბერია -ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ახალაბასთუმნის საჯარო სკოლა 

ხათუნა დიდიძე  - იმერეთი,  შპს  „მზეკაბანი”
ია კიწმარიშვილი - აჭარა,  შპს  „გიმნაზია 21-ე სა-

უკუნე”
ნინო ხუნდაძე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გუთურის საჯარო სკოლა 
შორენა ქურასბედიანი - ლენტეხის მუნიციპალი-

ტეტის სოფელ ხოფურის საჯარო სკოლა 
ნანა მაისურაძე  - კახეთი, სოფელ ტიბაანის საჯა-

რო სკოლა 
ნათია შიბდიროვი -  მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლა
ლელა კობახიძე - გორის მუნიციპალიტეტის სო-

ფელ სკრის საჯარო სკოლა 
ნათია იაშაღაშვილი - თბილისის №212-ე საჯარო 

სკოლა
ნანა მაღრაძე  - ასპინძის რაიონის სოფელ ნაქალა-

ქევის საჯარო სკოლა

წარმოგიდგენთ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის  
2016 წლის ნომინაციებში დაჯილდოებულ პედაგოგებს



საინფორმაციო ბიულეტენი მაისი 2016

წლის საუკეთესო პედაგოგი:
დათო ხასაია - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჭალის 

თემის №1 საჯარო სკოლა 
ცისმარ ტეფნაძე  - წმინდა ანდრია პირველწოდებუ-

ლის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლა 
მაია კიკნაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

დაგვას საჯარო სკოლა 
თამარ კურტანიძე - ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა 

ღვთისმშობლის სახელობის სამრევლო სკოლა 
ეკა კობიაშვილი - ქალაქ თელავის №6 -ე საჯარო სკო-

ლა 
ნინო ნიპარიშვილი - კასპის რაიონის შპს - ბესიკ ნიპა-

რიშვილი - მრავალპროფილიანი სკოლა-გიმნაზია
ნინო ბერიკაშვილი - ქალაქ თბილისის №186-ე  საჯა-

რო სკოლა 
ბერნიკ ჰოვსეფიანი - სამცხე - ჯავახეთის ნინოწმინ-

დის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰეშტიის №1 საჯარო სკოლა

სპეციალური პრიზები:
მზია კიპაროიძე - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სო-

ფელ არგვეთის საჯარო სკოლა -  „მოსწავლეთა სამოქა-
ლაქო მონაწილეობის ხელშეწყობისთვის”  

ნინო ხუციშვილი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ნიჩბისის საჯარო სკოლა -“მოსწავლეთა სამოქა-
ლაქო ინიციატივების ხელშეწყობისთვის”   

მაია გულიაშვილი - შპს ივანე ჯავახიშვილის სა-
ხელობის ბორჯომის კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლა - „ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შედეგი-
ანი თანამშრომლობისთვის”  

 

გენადი აწკარუნაშვილი  - მიხეილ ცერცვაძის სა-
ხელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეღდულე-
თის საჯარო სკოლა - “მოსწავლეთა სამოქალაქო ინიცი-
ატივების ხელშეწყობისთვის” 

გურამ ფარტენაძე -  ბათუმის 23-ე საჯარო სკოლა 
-  „ადგილობრივ თვითმმართველობასთან წარმატებული 
თანამშრომლობისთვის” 

მანანა მჭედლიშვილი - საგარეჯოს მუნიციპალი-
ტეტის სოფელ დიდი ჩაილურის საჯარო სკოლა - „ად-
გილობრივ თვითმმართველობასთან შედეგიანი თანამშ-
რომლობისთვის” 

მოსწავლეთა წარმატებული სამოქალაქო ინი-
ციატივების ხელშეწყობისათვის PH international-ის 
სპეციალური სიგელით დაჯილდოვდა ნიკოლოზ ომა-
ნაძე  - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუბის საჯა-
რო სკოლა.

info@ctf.org.ge , www.CTF.org.ge
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