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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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იანვარი 
2020

ნომერშია:

გვ. 1

•	 სამოქალაქო	განათლების	პროგრამის	
„მომავლის	თაობა”	დირექტორი	მარინა 
უშვერიძე პროგრამაში	მიმდინარე	აქტი-
ვობებისა	და	სამომავლო	გეგმების	შესა-
ხებ	გვესაუბრება

გვ.6

•	 სამოქალაქო	განათლების	პედაგოგთა	ფო-
რუმის	აღმასრულებელი	დირექტორის	მაკა 
ბიბილეიშვილის ინფორმაცია	პროგრამის	
„მომავლის	თაობა”	და	ფორუმის	მუშაობის	
შესახებ

გვ.10

•	 ნომრის	სტუმარი:	საქართველოს	განათ-
ლების,	მეცნიერების,	კულტურისა	და	
სპორტის	მინისტრის	მოადგილე	ეკა დგე-
ბუაძე	სამოქალაქო	განათლების	სწავლე-
ბის	მნიშვნელობასა	და	პერსპექტივებზე

	
გვ.11

•	 კონკურსი	სამოქალაქო	განათლების	
წლის	საუკეთესო	პედაგოგის	ჯილდოსთ-
ვის

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. 

– მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა! სანამ „მო-
მავლის თაობაში” ბოლო ნახევარი წლის მანძილზე 
განვითარებულ მოვლენებს შევეხებით, გვითხარით, 
კონკრეტულად როგორ ეხმარება პროგრამა პარტ-
ნიორ სკოლებს სამოქალაქო განათლების სწავლე-
ბის ხარისხის გაუმჯობესებაში, ხოლო პედაგოგებს 
- პროფესიულ განვითარებაში?

– მოგესალმებით. პროგრამა „მომავლის თაობა” ყო-
ველდღიურად აგრძელებს სამოქალაქო განათლების 
სწავლების ხარისხის ამაღლებაზე ზრუნვას. ჩვენ ვეხ-
მარებით როგორც პროგრამაში ამ ეტაპზე ჩართულ 
230 პარტნიორ სკოლას, ასევე, ვცდილობთ, სამოქა-
ლაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის აქტივო-

მარინა უშვერიძე: “მტკიცედ მჯერა, 

რომ პროგრამის საქმიანობა  

დადებითად აისახება საქართველოში 

დემოკრატიის განვითარებაზე და ჩვენს 

მომავალ თაობაზე" 
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„samoqalaqo ganaTlebisa da 
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konferencia
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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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ბებით სხვა სკოლების პედაგოგებსაც შევუწყოთ 
ხელი პროფესიულ განვითარებაში. 

ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველ-
ზე შემიძლია ვთქვა, რომ სკოლებში სამოქალაქო 
განათლების სწავლების ხარისხის ამაღლებისთ-
ვის მნიშვნელოვანია კარგი სასწავლო რესურსი, 
კარგად მომზადებული პედაგოგი და მოსწავლე-
ებისთვის ნასწავლის ყოველდღიურ პრაქტიკაში 
გამოყენების შესაძლებლობის შექმნა. „მომავლის 
თაობა” სკოლებს სამივე მიმართულებით ეხმარე-
ბა. 

– პროგრამის ყველაზე მასშტაბური მოვლენა, ალ-
ბათ, იყო სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ყოველწლიური კონფერენცია, რომელმაც ერთი 
წლის შედეგები შეაჯამა და საგნის საუკეთესო პე-
დაგოგები გამოავლინა. გვიამბეთ, თუ შეიძლება, 
ამ ღირსშესანიშნავი მოვლენის შესახებ.

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ეროვნუ-
ლი კონფერენცია-გამოფენა უკვე წლებია, რაც 
პროფესიული ზეიმის დღედ დამკვიდრდა. პედა-
გოგებისთვის ეს არის წლების მანძილზე გაწეული 
დიდი შრომისა და მიღწეული შედეგების აღიარე-
ბის დღე. როდესაც პედაგოგების ხელშეწყობით 
განხორციელებულ მოსწავლეთა პროექტების გა-
მოფენას ვათვალიერებთ, ყველანი თვალნათლივ 
ვხედავთ, თუ რა პროგრესია სკოლებში სამოქა-
ლაქო განათლების სწავლების კუთხით. პირვე-

ლი ასეთი კონფერენცია ჩვენ 2012 წელს ჩავატა-
რეთ და იმ დღის შემდეგ ვხედავთ, რომ წლიდან 
წლამდე უმჯობესდება გამოფენილი პროექტე-
ბის ხარისხიც და გაცილებით მრავალფეროვანია 
პროექტების თემატიკაც.

კონფერენციაზე ტრადიციულად დავაჯილდოვეთ 
მასწავლებლები სხვადასხვა ნომინაციაში. მათ შო-
რის იყო „წლის საუკეთესო პედაგოგი”, „წლის წარ-
მატებული პედაგოგი” და „სასკოლო სამოქალაქო 
კლუბის წლის მეურვე პედაგოგი”. აღსანიშნავია, 
რომ სულ უფრო და უფრო ფართოვდება ღონის-
ძიების მხარდამჭერთა რიცხვი. მაგალითად, წელს 
ამ საქმეში ადგილობრივი თვითმმართველობებიც 
ჩაერთნენ და თავიანთი რეგიონის პედაგოგების 
დაფინანსების სურვილი გამოთქვეს. ეს კი იმას 
ნიშნავს, რომ საზოგადოებას დღეს უფრო მეტად 
ესმის სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა და 
როლი მომავალი თაობის აღზრდის საქმეში.

ძალიან კარგია, რომ პედაგოგებს აქვთ ერთმანე-
თის გაცნობის და გამოცდილების გაზიარების სა-
შუალება. ხშირად ხდება, რომ ამა თუ იმ თემასა 
თუ საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენას მოს-
წავლეები სხვადასხვა რეგიონში პარალელურად 
განიხილავენ სამოქალაქო განათლების გაკვე-
თილზე. ასეთ დროს პედაგოგისთვის ძალიან სა-
სარგებლოა კოლეგებთან პროფესიული ურთიერ-
თგაზიარება, რჩევების მიღება, სასწავლო პრო-
ცესში არსებულ დილემებზე მსჯელობა. 

ეროვნულმა კონფერენციამ პედაგოგებს განათ-
ლების საკითხებზე მომუშავე ადამიანებთან ერ-
თად თემატურ ჯგუფებში მონაწილეობის საშუ-
ალებაც მისცა. მათ განიხილეს სამოქალაქო გა-
ნათლების როლი მოსწავლეთა შორის ძალადობის 
პრევენციაში, სიახლეები ფინანსური განათლების 
კუთხით და მათთვის აქტუალური სხვა საკითხე-
ბი. პედაგოგების მიერ გამოთქმული მოსაზრე-
ბების საფუძველზე რეკომენდაციები შემუშავ-
და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს მიმართ. ყოველწლიური 
კონფერენცია-გამოფენა კარგი საშუალებაა სა-
მოქალაქო განათლების პედაგოგებსა და სამინის-
ტროს წარმომადგენლებს შორის დიალოგისათვის 
და სფეროში მიმდინარე თუ დაგეგმილი სიახლე-
ების გასაზიარებლად.

კონფერენცია-გამოფენას 2020 წელსაც გავმარ-
თავთ. ღონისძიებაში 300 ადამიანი მიიღებს მო-
ნაწილეობას, თუმცა შესაძლებლობა რომ იყოს, 
მსურველი გაცილებით მეტია.

– პროგრამის ფარგლებში მცირე გრანტების კონ-
კურსიც ჩატარდა, რა კრიტერიუმებით გამოვლინ-
დნენ და ვინ არიან გამარჯვებულები? რამდენად 
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უწყობს ხელს ეს აქტივობა სკოლაში და თემში არ-
სებული პრობლემების რეალურად მოგვარებას?

– აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო განათლების 
პროგრამების ფარგლებში წლების მანძილზე უკვე 
812 მცირე საგრანტო პროექტი განხორციელდა. 
თითოეული პროექტი სკოლაში ან საზოგადოება-
ში არსებული კონკრეტული პრობლემის მოგვა-
რებაში მოსწავლეების მონაწილეობას ისახავდა 
მიზნად. ეს პროექტები საშუალებაა იმისა, რომ 
მოსწავლეებმა ისწავლონ კეთებით. ეს მეთოდი კი 
ცნობილია, როგორც შედეგიანი სასწავლო მეთო-
დი. 

როდესაც პედაგოგების თუ მოსწავლეების მიერ 
წარმოდგენილ პროექტებს დასაფინანსებლად 
ვარჩევთ, ყურადღებას იმაზე ვამახვილებთ, თუ 
რამდენად დიდია მოსწავლეების ინტერესი საპ-
როექტო თემის მიმართ და რამდენად მოიაზრებს 
პროექტი თავად მოსწავლეების ჩართულობას. 
როდესაც პროექტი მოსწავლეთა ინტერესებს ეხ-
მიანება, ეს მაღალ მოტივაციას ქმნის. ამ დროს 
მოსწავლეები ინტერესით სწავლობენ და შემეც-
ნების პროცესი სასიამოვნოა მათთვის. 

მოვიყვან ბოლო პერიოდში პედაგოგებისა და მოს-
წავლეების ჩართულობით განხორციელებული 
პროექტების რამდენიმე მაგალითს:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუმის 
მოსწავლეებმა ჯანსაღი კვების მნიშვნელობის შე-
სახებ მოსახლეობის ინფორმირება გადაწყვიტეს. 

სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მიღებულ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით მათ გენმოდიფიცი-
რებული საკვებით გამოწვეული შესაძლო ზიანისა 
და ნატურალური პროდუქტების უპირატესობის 
შესახებ დაამუშავეს ინფორმაცია, შექმნეს საინ-
ფორმაციო ბროშურები და გაავრცელეს თემში. 

პროექტი ზუგდიდში ორგანიზებული გამოფენა-
გაყიდვით დასრულდა, რომელზეც სოფლის ნა-
ტურალური, ბიოლოგიურად სუფთა სამეურნეო 
პროდუქტი იყო წარმოდგენილი. 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთის 
სკოლის მოსწავლეებმა აქტიურად ითანამშრომ-

ლეს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და 
აჭარის ტელევიზიასთან. გადაიღეს ვიდეო რგო-
ლები ბავშვთა უფლებების, ძალადობის, დისკ-
რიმინაციის, ბულინგისა და ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის შესახებ. მათი მომზადებისას ინტერვიუები 
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენ-
ლებს, ექიმებს, ჟურნალისტებსა და პედაგოგებს 
ჩამოართვეს. 

თბილისის # 119 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა 
სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცოცავი მი-
წების გასამაგრებლად, პედაგოგის დახმარებით, 
მიწის სინჯი აიღეს და დაადგინეს, თუ რომელი 
მცენარეების დარგვა იქნებოდა მიზანშეწონილი 
აღნიშნული პრობლემის მასშტაბის შესამცირებ-
ლად. შემდეგ მოსწავლეებმა ეს ნერგები შეიძინეს 
და გამწვანების აქცია მოაწყვეს. 

– როგორც ჩანს, პროგრამის მონაწილე მოსწავლე-
ების ჩართულობა საზოგადოებრივ საქმიანობაში 
დიდია. ყველაზე მეტად რა თემები აინტერესებთ 
მათ? დაასახელეთ გამორჩეული წარმატებული 
შემთხვევები. 

– დაბა მესტიის #2 საჯარო სკოლის სამოქალაქო 
კლუბის წევრებმა საგზაო უსაფრთხოებაზე იზრუ-
ნეს. სკოლა ცენტრალურ გზასთან მდებარეობს, 
სადაც არც სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშანია 
და არც ე.წ. ზებრა გადასასვლელი არსებობდა.

მოსწავლეების ვიზიტი აჭარის ტელევიზიაში

ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის გამოფენა-გაყიდვა ზუგდიდში 
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მოსწავლეებმა დახმარებისთვის მესტიის მუნი-
ციპალიტეტის მერს მიმართეს, რომლის შუამდ-
გომლობით განახლდა და მოწესრიგდა გადასასვ-
ლელი. თავად მოსწავლეებმა კი საგზაო უსაფრთ-

ხოების შესახებ საინფორმაციო ფურცლები დაამ-
ზადეს და თემში გაავრცელეს.

მოსწავლეები კახეთის რეგიონის დედოფლისწ-
ყაროს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებიდან  
ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამ-
პანიასაც გამოეხმაურნენ. მათ საინფორმაციო 
აქცია ჩაატარეს როგორც სკოლაში, ასევე - ადგი-
ლობრივ თემში და თანატოლებსა და თემის წევ-
რებს მიმართეს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა 
მიუღებელია.

სოფელ ანაგში მოსწავლეთა მიერ სკოლაში, სა-
ბავშვო ბაღსა და ადგილობრივ ამბულატორიაში 
ჩატარებული კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 

სკოლას - პერიოდულად, ხოლო ამბულატორიას 
საერთოდ არ მიეწოდება წყალი. სკოლის დაზი-
ანებული წყლის საცავის შეკეთება მოსწავლეებმა 
თვითონ ითავეს - უფროსების დახმარებით ჩაატა-
რეს სამუშაოები და სკოლაში წყლის მიწოდება 
აღადგინეს, ხოლო ადგილობრივ ამბულატორიაში 

პრობლემის მოსაგვარებლად მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენელს მიმართეს და დაპირება მიიღეს, 
რომ 2020 წლიდან ამ სამედიცინო დაწესებულე-
ბას წყალი უწყვეტად ექნება. 

სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ მენჯის სა-
ჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მათ სოფელში არ-
სებული სამკურნალო მინერალური წყლის პო-
პულარიზაცია გადაწყვიტეს. წლების წინ მენჯის 
ბალნეოლოგიური კურორტი ცნობილი იყო და 
მრავალი ადამიანი სტუმრობდა. ახლა კი, მიუხე-
დავად იმისა, რომ კურორტი არ ფუნქციონირებს, 
ადამიანები სამკურნალოდ მაინც ჩამოდიან აქ და 
რადგან გზაზე ნიშნულები არ არის, სოფლის მიგ-
ნება უჭირთ.

მოსწავლეთა ინიციატივის პასუხად, სკოლის ად-
მინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობის დახმარებით, ზუგდიდი-თბილისის მთავარ 
ავტომაგისტრალზე, სოფელ თეკლათის მონაკ-
ვეთში ორენოვანი ბანერი განთავსდა, რომელიც 

დაბა მესტიის #2 სკოლის მოსწავლეებმა საგზაო უსაფრთხოებაზე 
იზრუნეს

სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ მენჯის საჯარო სკოლის  
მოსწავლეებმა მათ სოფელში არსებული სამკურნალო  

მინერალური წყლის პოპულარიზაცია გადაწყვიტეს.

ძალადობა დანაშაულია - მოსწავლეთა აქცია ქალთა მიმართ 
ძალადობის წინააღმდეგ
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კურორტამდე მისასვლელ გზას მიუთითებს.

მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის საჯარო 
სკოლაში ბიბლიოთეკა წლების განმავლობაში არ 
ფუნქციონირებდა, რის გამოც მოსწავლეები წიგ-
ნებით ვერ სარგებლობდნენ. ბიბლიოთეკის ოთახი 
არქივად იყო ქცეული და იქ შესვლაც კი ჭირდა.

მოსწავლეებმა პრობლემის მოგვარება გადაწყ-
ვიტეს და დახმარებისთვის სკოლის ადმინისტ-
რაციას მიმართეს, რომელმაც ბიბლიოთეკისთვის 
მაგიდები და სკამები შეიძინა. სამოქალაქო გა-
ნათლების პედაგოგის დახმარებით კი მათ გამო-
ათავისუფლეს ოთახი, თაროები და იატაკი შეღე-
ბეს, წიგნები აღწერეს, დაალაგეს და კედლებიც 
მოხატეს.

ამგვარად, დღეს ხაიშის საჯარო სკოლას უკვე 
აქვს მოსწავლეთა ძალისხმევით აღდგენილი და 
კეთილმოწყობილი ბიბლიოთეკა, სადაც არსებობს 
აქტიურ მკითხველთა კლუბი, რომლის წევრები 
სამოქალაქო კლუბის წევრებთან ერთად ხშირად 
იკრიბებიან აქ. ბიბლიოთეკით სარგებლობა თე-
მის წევრებსაც შეუძლიათ.

– დაბოლოს, როგორია პროგრამის სამომავლო 
გეგმები, რომელიც, როგორც ცნობილია, მიმდი-
ნარე წლის დეკემბერში დასრულდება?

– 2020 წლის მანძილზე გავაგრძელებთ სკოლების 
მხარდაჭერას. გაიმართება სამოქალაქო განათ-
ლების პედაგოგთა მორიგი მასშტაბური კონფე-
რენცია-გამოფენა. წლის მანძილზე გავაგრძე-
ლებთ პედაგოგებისთვის პროფესიული განვითა-
რების სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებას, 
როგორიცაა: პროფესიული გაზიარების ჯგუფე-
ბის შეხვედრები, სამოქალაქო განათლების პედა-
გოგთა მრგვალი მაგიდები, ღია გაკვეთილები კო-
ლეგებისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების 
მიზნით, სხვადასხვა ტრენინგები პედაგოგთა ინ-
ტერესისა და საჭიროებების შესაბამისად. 

გავაგრძელებთ განათლების, მეცნიერების, კულ-
ტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერას 
საგნის „მოქალაქეობა” სწავლების მიმართულე-
ბით; ასევე, ვმუშაობთ სასკოლო ინიციატივების 
ვებგვერდზე, რომელიც სამინისტროს გადაეცემა. 

იანვრის თვეში დაფინანსებას გავცემთ ახალ 

მცირე საგრანტო პროექტებზე, რომლებიც მოს-
წავლეებმა და პედაგოგებმა ჩვენთან განსახილ-
ველად წარმოადგინეს. თებერვალში დავაჯილ-
დოვებთ ტექნიკის კონკურსში გამარჯვებულ სას-
კოლო სამოქალაქო კლუბებსა და პედაგოგებს. 
ტექნიკის კონკურსი კიდევ ერთხელ 2020 წლის 
გაზაფხულზეც გამოცხადდება. მაქსიმალურად 
მხარს დავუჭერთ პედაგოგებსა და მოსწავლეებს 
სამოქალაქო განათლების საკლასო პროექტების 
განხორციელებაში, ასევე - სასკოლო სამოქალაქო 
კლუბების მუშაობას. 

წარმატებას ვუსურვებ სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგებს პროფესიულ საქმიანობაში და მტკი-
ცედ მჯერა, რომ ყოველივე, რაც ამ ინტერვიუში 
მოგიყევით, დადებითად აისახება საქართველოში 
დემოკრატიის განვითარებაზე და ჩვენს მომავალ 
თაობაზე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის საჯარო სკოლაში  
ბიბლიოთეკა წლების განმავლობაში არ ფუნქციონირებდა

თბილისის 119-ე სკოლის მოსწავლეების პროექტი მცოცავი მიწების 
გასამაგრებლად
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სამოქალაქო	განათლების	 პედაგოგთა	ფორუ-
მი	კვლავაც	აგრძელებს	პარტნიორობას	პროგრა-
მასთან	 „მომავლის	 თაობა”,	 რომლის	 ფარგლებ-
შიც	პედაგოგები	რიგ	სერვისებსა	და	დახმარებას	
იღებენ.	 განსაკუთრებით	 აღსანიშნავია	ტრენინგ	
კურსი	 „დემოკრატიული	 მოქალაქეობის	 სწავლე-
ბა”,	რომელიც	იმ	ფუნდამენტურ	საკითხებს	მიმო-
იხილავს,	რასაც		საგანი	სამოქალაქო	განათლება	
ეფუძნება.	 პარტნიორი	 სკოლების	 პედაგოგები,	
ასევე,	 ეცნობიან	 პროგრამის	 ფარგლებში	 შექმ-
ნილ	 დამხმარე	 რესურსებსა	 და	 სახელმძღვანე-
ლოებს.	 აღნიშნული	რესურსები	 საშუალებას	 აძ-
ლევს	 მასწავლებლებს,	 	 საგაკვეთილო	 პროცესი	
მრავალფეროვანი	და	საინტერესო	იყოს.	სასწავ-
ლო	და	საკლუბო	ბუკლეტების	გამოყენებით	მოს-
წავლეები	 	 გეგმავენ	 პროექტებს	 და	 ეფექტურს	
ხდიან	საკლუბო	საქმიანობას.	
2019	 წლის	 განმავლობაში	 გამართულ	 აქტი-

ვობებში	 თავისი	 მნიშვნელობით	 გამოვყოფდი	
რეგიონულ	მრგვალ	მაგიდებს,	რომელიც	საგნის	
„მოქალაქეობა”	 ახალი	 სტანდარტის	 განხილვას	
დაეთმო.	 სამოქალაქო	 განათლების	 მასწავლებ-
ლებმა	 იმსჯელეს	 და	 შეიმუშავეს	 რეკომენდაცი-
ები,	რომელიც	საქართველოს	განათლების,		მეც-

ნიერების,	 კულტურისა	 და	 სპორტის	 სამინისტ-
როს	წარვუდგინეთ.	ძალიან	აქტუალურია,	ასევე,	
პროფესიული	გაზიარების	ჯგუფის	 შეხვედრები,	
სადაც	პედაგოგები	ერთმანეთს	საკუთარ	გამოწ-
ვევებს	 უზიარებენ	 და	 პრობლემების	 გადაჭრას	
ერთად	 ცდილობენ.	 წლევანდელი	 პროფესიული	
გაზიარების	დილემა	-	კომპლექსური	დავალებები	
და	მათი	შეფასება	გახლდათ.	
პროგრამის	 „მომავლის	თაობა”	 მხარდაჭერით	

რამდენიმე	 მნიშვნელოვანი	 ტრენინგი	 ჩატარდა,	
მათ	შორის:	„ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო	ტექ-
ნოლოგიების	 გამოყენება	 სასწავლო	 პროცესში”,	
„გრაფიკული	 ვიზუალიზაცია	 საგანმანათლებლო	

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმის აღმასრულებელი დირექტორი 
მაკა ბიბილეიშვილი “მომავლის თაობისა” და 
ფორუმის მუშაობის შესახებ
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რესურსების	 შექმნის	 პროცესში”,	 „მასწავლებელ-
თა	 პროფესიული	 განვითარების	 ტრენინგი”,	 „ინ-
ტერაქტიული	გაკვეთილის	დაგეგმვა”.	აღნიშნული	
ტრენინგები	პედაგოგებს	დაეხმარება	სამოქალაქო	
განათლების	გაკვეთილისათვის	დამახასიათებელი	
აქტივობების,	მეთოდების,	ზოგადად,	გაკვეთილის	
გეგმის	 კომპონენტების	შესახებ	ცოდნის	გაღრმა-
ვებაში;	 გაკვეთილის	 დაგეგმვის,	 ვიზუალური	 რე-
სურსების	 გამოყენებისა	 და	 ფასილიტაციის	 უნა-
რების	 განვითარებაში.	 პროგრამის	 ფარგლებში	
შექმნილი	ოთხი	დამხმარე	 სახელმძღვანელოს	გა-
მოყენებით	ღია	გაკვეთილები	ჩატარდა.
როგორც	 ცნობილია,	 2019	 წლის	 25	 მაისს,	 სა-

მოქალაქო	განათლების	პედაგოგებისთვის	ყველა-
ზე	მნიშვნელოვანი	ღონისძიება	 -	ეროვნული	კონ-
ფერენცია-გამოფენა	 გაიმართა.	 კონფერენციის	
სტუმრებმა	სამოქალაქო	განათლების	პედაგოგთა	
ხელშეწყობით	 განხორციელებული	 პროექტების	
ამსახველი	 ფოტოგამოფენა	 დაათვალიერეს.	 300-
მდე	 პედაგოგი	 საქართველოს	 ყველა	რეგიონიდან	
სამოქალაქო	 განათლების	 სფეროში	 არსებულ	
სიახლეებს	 გაეცნო.	 კონფერენციის	 მსვლელობი-
სას,	 სამოქალაქო	 განათლების	 წლის	 	 საუკეთესო	
პედაგოგთა	დაჯილდოების	საზეიმო	ცერემონიალი	
გაიმართა,	 რომელზეც	 სამოქალაქო	 განათლების	
„წლის	საუკეთესო”,	„წამყვანი”	და	„კლუბის	მეურვე	
პედაგოგები”	დასახელდნენ.	ეს	იყო	მათ	მიერ	მთე-
ლი	წლის	მანძილზე	გაწეული	შრომის	აღიარებისა	
და	დაფასების	ამაღელვებელი	წუთები.
უნდა	აღინიშნოს,	რომ	2019	წელს	სამოქალაქო	

განათლების	 პედაგოგთა	 ფორუმმა	 პროგრამის	
„მომავლის	 თაობა”	 პარალელურად	 კიდევ	 ბევრი	
საინტერესო	 პროექტი	 განახორციელა.	 მათგან	
ორი	მნიშვნელოვანი	პროექტი	წლის	პირველ	ნახე-
ვარში	დავასრულეთ.
პირველი	 პროექტის	 ფარგლებში	 -	 „ელექტრო-

ნული	სასწავლო	სისტემა	მასწავლებელთა	პროფე-
სიული	 ზრდისთვის”	 -	 ელექტრონული	 სასწავლო	
პლატფორმა	 შეიქმნა	 შემდეგ	 მისამართზე	 http://
cetfonline.com.	 სისტემით	 სარგებლობა	 მხოლოდ	
სამოქალაქო	 განათლების	 პედაგოგთა	 ფორუმის	
წევრ	 პედაგოგებს	 შეუძლიათ.	 პლატფორმა	 უკვე	
აქტიურია	და	ყოველდღიურ	რეჟიმში	მას	100-მდე	
პედაგოგი	მოიხმარს.	პროექტი	განათლების	საკით-
ხებზე	მომუშავე	ასოციაციებისათვის	გამოცხადე-
ბული	საგრანტო	კონკურსის	ფარგლებში	დაფინან-
სდა,	რომელიც	კოალიციამ	„განათლება	ყველასათ-
ვის	 –	 საქართველო”	 გუდავაძე-პატარკაციშვილის	
ფონდის	მხარდაჭერით	განახორციელა.		
მეორე	პროექტი	კი	-	„მშვიდობიანი	კულტურის	

კვალდაკვალ”	 -	 ახალგაზრდებში	 რადიკალიზმი-
სა	 და	 ექსტრემიზმის	 გამოვლინების	 პრევენციას	
ისახავდა	 მიზნად.	 	 იგი	 ევროკავშირის	 ფინანსუ-
რი	მხარდაჭერით	Hedayah	 International	Center-ის	
პროექტის	-	STRIVE-	ფარგლებში	განხორციელდა.
წლის	 მეორე	 ნახევარში,	 ივნისი-დეკემბრის	

თვეებში,	გერმანელ	პარტნიორ	ორგანიზაციასთან	
Crisis	 Simulation	 for	 Peace	 e.V.	 (CRISP)	 ერთად,	
განვახორციელეთ	 პროექტი	 „სამოქალაქო	 განათ-
ლების	 სიმულაციები	 საქართველოს	 სკოლების-
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თვის”	 („Civic	 Education	 Simulations	 for	 Georgian	
Schools”),	რომლის	მიზანი	 	 სამოქალაქო	საზოგა-
დოებრივი	დიალოგისა	და	კულტურის	პოლიტიკის	
ღონისძიებების	მეშვეობით	დემოკრატიული	ღირე-
ბულებების		გაძლიერება	იყო.	
პროექტი		გერმანიის	საგარეო	საქმეთა	სამინის-

ტროს	 პროგრამის	 „თანამშრომლობის	 გაფართო-
ება	აღმოსავლეთის	პარტნიორობის	ქვეყნებისა	და	
რუსეთის	 სამოქალაქო	 საზოგადოებასთან”	 მიერ	
დაფინანსდა.	 მასში	 20	 პედაგოგი	 მონაწილეობდა.	
პროექტის	მოსამზადებელი	შეხვედრა,	გერმანელი	
პარტნიორების	 მონაწილეობით,	 თბილისში	 ჩავა-
ტარეთ.	აგვისტოში	კი	გერმანიის	ქალაქ	ბერლინს	
ვესტუმრეთ,	 სადაც	 პროექტის	 მონაწილე	 მასწავ-
ლებლებმა,	საქართველოს	კონტექსტის	გათვალის-
წინებით,	თავად	 შეიმუშავეს	 სამი	 	 სიმულაციური	
თამაში	შემდეგ	თემებზე:	
•	მონაწილეობა	ადგილობრივ	ხელისუფლებაში
•	ულტრამემარჯვენე	პოპულიზმის	წინააღმდეგ	

ბრძოლა	
•	კონფლიქტის	მოგვარება

შექმნილი	 თამაშები	 პედაგოგებმა	 შემდეგ	 სა-
კუთარ	 სკოლებში	 დანერგეს.	 	 დაინტერესებულ	
პირებს	 შეუძლიათ,	 ცენტრალურ	 	 ოფისში	 მოგვ-
მართონ.	პედაგოგებს	საშუალება	ექნებათ,		სიმუ-
ლაციების	 ჩატარების	 მეთოდოლოგიას	 გაეცნონ	
და	ფორუმის	მხარდაჭერით	განახორცილონ		იგი.
2019	წელს	სხვა	სიახლეებიც	გვქონდა.	კერძოდ,	

საქართველოს	 სტრატეგიისა	 და	 განვითარების	
ცენტრისა	 და	 PH	 International-ის	 ფინანსური	 და	
ტექნიკური	 მხარდაჭერით,	 ფორუმმა	 მასწავლებ-
ლისთვის	დამხმარე	 სახელმძღვანელო	 „ძალადობ-
რივი	 ექსტრემიზმისა	 და	 რადიკალიზმის	 პრევენ-

ცია”	შეიმუშავა.	
რაც	 შეეხება	 მომავლის	 გეგმებს,	 სამოქალაქო	

განათლების	პედაგოგთა	ფორუმთან	პარტნიორო-
ბითა	და	გერმანული	შემნახველი	ბანკების	ფონდის	
საერთაშორისო	 თანამშრომლობისთვის	 (SBFIC)	
მხარდაჭერით,	 საქართველოს	 ეროვნული	 ბანკი	
2020	 წლიდან	 დაიწყებს	 ტრენინგების	 ორგანიზე-
ბას	 მასწავლებლებისთვის,	რომლებიც	 ასწავლიან	
საგანს	„მოქალაქეობა”.	ტრენინგი	ხელს	შეუწყობს	
პედაგოგთა	 პროფესიულ	 განვითარებას	 ეკონო-
მიკურ-ფინანსური	 განათლების	 მიმართულებით,	
რაც	 მათ	 საშუალებას	 მისცემს,	 ასაკობრივი	 თა-
ვისებურებების	 გათვალისწინებით	 დაგეგმონ	 და	
განახორციელონ	 ინტერაქტიული	 გაკვეთილები.	
პირველ	ეტაპზე	ტრენინგს	300-მდე	მასწავლებელი	
გაივლის.
საქართველოს	 ეროვნულ	 ბანკთან	 სამოქალა-

ქო	განათლების	პედაგოგთა	ფორუმი	კიდევ	ერთი	
პროექტის	ფარგლებში	თანამშრომლობს,	ეს	არის	
პროგრამა	 „სკოლა	 ბანკი”.	 ოქტომბერში	 იმერე-
თის	 რეგიონის	 სამოქალაქო	 განათლების	 მას-
წავლებლებისთვის	 ჩატარდა	 ტრენინგი,	 რომლის	
მონაწილეებიც	 საქართველოს	 ეროვნული	 ბანკის	
მიერ	შემუშავებულ	ამ	პროგრამას	გაეცნენ.	 „სკო-
ლა-ბანკი”	VII-IX	კლასის	მოსწავლეებისთვის	არის	
განკუთვნილი	 და	 მისი	 მიზანი	 ფინანსური	 წიგნი-
ერების	დონის	ამაღლებაა	მოზარდებში.	ამისათვის	
მასწავლებლებს	 გადაეცათ	 შესაბამისი	 სასწავლო	
მასალა,	 რომლის	 გამოყენება	 მათ	 საგაკვეთილო	
პროცესშიც	 შეუძლიათ	 და	 საკლუბო	 მუშაობის	
დროსაც.
სასიხარულო	 სიახლეა	 ისიც,	 რომ	 თანამშრომ-

ლობა	დავიწყეთ	კანადის	მთავრობასთან.	 ანკარა-
ში	კანადის	საელჩოს	მიერ	კოორდინირებულ	„კანა-
დური	ფონდი	ადგილობრივი	ინიციატივებისთვის”	
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ფარგლებში	საქართველოს	ოთხ	რეგიონში	ვახორ-
ციელებთ	პროექტს	„სასკოლო	საზოგადოება	მშვი-
დობიანი	თანაცხოვრებისთვის”.	 პროექტის	ფარგ-
ლებში	გურიის,	აჭარის,	თბილისისა	და	კახეთის	16	
სკოლის	სამოქალაქო	განათლების	მასწავლებელი	
მონაწილეობდა	ტრენინგში	„რადიკალიზაციისა	და	
ძალადობრივი	 ექსტრემიზმის	 წინააღმდეგ	 ბრძო-
ლა”,	რომელზეც	ისინი	გაეცნენ	იუნესკოს	გზამკვ-
ლევსა	და	ფორუმის	მიერ	შემუშავებულ	სახელმძ-
ღვანელოს,	შემდეგ	კი	მათი	გამოყენებით	გაკვეთი-
ლები	დაგეგმეს	და	ჩაატარეს	სკოლებში.	მიმდინა-
რე	ეტაპზე	მასწავლებლები	კოლეგებსა	და	თემის	
წარმომადგენლებს	აცნობენ	რადიკალიზაციის	ად-
რეული	ნიშნების	ამოცნობის	გზებს,	ხოლო	მოსწავ-
ლეებთან	ერთად	ინიციატივებს	გეგმავენ.	
სამოქალაქო	განათლების	პედაგოგთა	ფორუმი	

YPE-სთან	(ახალგაზრდები	მშვიდობისა	და	თანას-
წორობისთვის)	თანამშრომლობით,	ესპანელ,	ნორ-
ვეგიელ	და	ჩეხ	არასამთავრობო	ორგანიზაციებთან	
ერთად	იწყებს	პროექტს	„1+1	სინერგია	დემოკრა-
ტიული	 კულტურისათვის”,	 რომელიც	 Erasmus	 +	
-ის	ფარგლებშია	დაფინანსებული.	
პროექტის	 მიზანია:	 ახალგაზრდებსა	და	 მას-

წავლებლებში	დემოკრატიული	კულტურის	კომ-
პეტენციების	 განვითარების	 ხელშეწყობა	 შე-
საძლებლობების	 გაზრდის,	 პრაქტიკისა	 და	 რე-
სურსების	 შექმნით,	 ცნობიერების	 ამაღლებითა	
და	 დიალოგის	 გზით.	 პროექტის	 ფარგლებში,	
კონკურსით	 შერჩეულ,	 სამოქალაქო	 განათლე-
ბის	 ექვს	 პედაგოგს,	 ამავე	 რაოდენობის	 ახალ-
გაზრდულ	მუშაკთან	ერთად,	საშუალება	ექნება,	
აიმაღლონ	ცოდნა	და	 	 სტაჟირება	 გაიარონ	ზე-

მოთ	 მითითებული	 არასამთავრობო	 ორგანიზა-
ციების	 ქვეყნებში,	 დემოკრატიული	 კულტურის	
კომპეტენციების	მიმართულებით.

დაბოლოს,	 მე,	 როგორც	 ფორუმის	 აღმასრუ-
ლებელი	 დირექტორი,	 დეკემბერში	 საგანმანათ-
ლებლო	 ვიზიტით	 ვიმყოფებოდი	 პოლონეთში,	
ქალაქ	 ვარშავაში,	 სადაც	 განათლების	 სფერო-
ში	 მომუშავე	 სამთავრობო	 და	 არასამთავრობო	
ორგანიზაციების	 წარმომადგენლებს	 შევხვდი.	

პარტნიორი	 ორგანიზაციების	 შეძენა	 და	 მათი	
გამოცდილების	 გაზიარება	 ძალიან	 მნიშვნელო-
ვანია	 ფორუმისთვის,	 განსაკუთრებით	 სამო-
ქალაქო	 განათლების	 სწავლების	 ხელშეწყობის	
მიმართულებით.	 ამიტომ,	 ვიმედოვნებ,	 რომ	 ვი-
ზიტის	 ფარგლები	 დაწყებული	 თანამშრომლობა	
წარმატებული	და	ნაყოფიერი	იქნება	მომავალში.	
საგანმანათლებლო	 ტური	 კონსულტაციისა	 და	
ტრენინგის	 ცენტრის	 ორგანიზებითა	 და	 პოლო-
ნურ-ამერიკული	ფონდის	ფინანსური	მხარდაჭე-
რით	განხორციელდა.
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ნომრის სტუმარი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის მინისტრის მოადგილე ეკა დგებუაძე: 

“მომავლის თაობა” ხელს უწყობს სამოქალაქო განათ ლების 

მასწავლებელთა გაძლიერებას და მოსწავლეთა აქტიურობას

– ქალბატონო ეკა, მოგეხსენებათ, სამოქალა-
ქო განათლება, როგორც საგანი, რამდენიმე წე-
ლიწადია, ისწავლება ჩვენს სკოლებში და ძალიან 
მნიშვნელოვანი დისციპლინაა მოზარდი თაობის 
მოქალაქეობრივი აღზრდის თვალსაზრისით. 
გვითხარით, კერძოდ, რა როლს ასრულებს იგი მო-
ქალაქეობრივი ღირსების შეგრძნებით მოსწავლე-
თა აღსაზრდელად და რა შეცვალა მან ამ წლების 
მანძილზე სკოლაში?

– ეს არის საგანი, რომლსაც უდიდესი მნიშვ-
ნელობა აქვს მოსწავლეებში სამოქალაქო კომპე-
ტენციის, სახელმწიფოებრივი და სამართლებრივი 
ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით. სამო-
ქალაქო განათლების საშუალებით ჩვენი მომავა-
ლი თაობები ეზიარებიან ადამიანის უფლებების, 
დემოკრატიის პრინციპებისა და ღირებულებების, 
მდგრადი განვითარების, ჯანსაღი ცხოვრების წე-
სის, გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის, ეკონომიკის, ფინანსური განათლებისა 
და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. სამოქალაქო 
განათლება ხელს უწყობს ახალგაზრდებში სამო-
ქალაქო მონაწილეობის, ტოლერანტობის, თანამშ-

რომლობის, პრობლემის გადაჭრისა და კონფლიქ-
ტების მართვის უნარების განვითარებას. ყოველი-
ვე ამის გამო სამოქალაქო განათლებას უდიდესი 
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა აქვს მომავალი 
თაობების ღირსეულ, პასუხისმგებლობის მქო-
ნე და აქტიურ მოქალაქეებად აღზრდის საქმეში. 
მიმაჩნია, რომ სამოქალაქო განათლებამ მნიშვ-
ნელოვანი როლი შეასრულა სკოლის, მთალიანად 
სასკოლო საზოგადოების დემოკრატიზაციაში, მის 
ინკლუზიურ გარემოდ ჩამოყალიბებაში. 

– თუ შეიძლება, გვიამბეთ საგნის სწავლების 
პერსპექტივაზე, მათ შორის ახალ საგნებზე: „მე 
და საზოგადოება”, რომელიც დაბალ კლასებში 
ისწავლება და „მოქალაქეობა”, რომელიც მეშვიდე 
კლასიდან შევიდა სკოლებში მიმდინარე სასწავლო 
წელს. რა არის მათი უპირატესობა და სიკეთე?

– ჯერ ერთ ნაწყვეტს წაგიკითხავთ: „...მიზნად 
ისახავს, შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნუ-
ლი და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატა-
რებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბე-
ბისათვის. ამასთან ერთად, უვითარებს მოზარდს 
უნარ-ჩვევებს, აძლევს საჭირო ცოდნას, ამკვიდ-
რებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს, მოსწავლეებს 
უყალიბებს სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარე-
ბა მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს 
წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნო-
ბიერებაში”. თქვენი მკითხველის დაკვირვებული 
თვალი ამ სიტყვებით ადვილად ამოიცნობს ზოგა-
დი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტს. 
თუმცა ამავე სიტყვებით სრულიად თავისუფლად 
შეიძლება, აღნიშნული საგნების მიზნებისა და, 
ამავდროულად, მათი უპირატესობისა და სიკეთის 
აღწერაც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ 
საგნის დაწყებით საფეხურზე დანერგვა, რათა ზე-
მოხსენებულ სიკეთეებს მოსწავლეები ადრეული 
ასაკიდანვე ეზიარონ.

– უკვე წლებია, სამოქალაქო ცნობიერე-
ბის ამაღლებაში გარკვეული და მნიშვნელოვა-
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ნი წვლილი შეაქვს USAID-ის დაფინანსებით PH 
International-ის სამოქალაქო განათლების პროგ-
რამას, რომელიც ამ მიმართულებით აქტიურად 
თანამშრომლობს თბილისისა და რეგიონების ასე-
ულობით სკოლასთან. როგორ შეაფასებთ ასეთი 
პროგრამების როლს მოზარდების ღირსეულ მოქა-
ლაქეებად აღზრდის საქმეში?

– როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს გა-
ნათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორ-
ტის სამინისტროსთვის სამოქალაქო განათლება 
ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მე-
ტად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო განათლების 
მასწავლებელთა გაძლიერება, მხარდაჭერა და წა-
ხალისება. სასიხარულოა, რომ ამ კუთხით სახელმ-
წიფოს მნიშვნელოვან პარტნიორობას უწევს ორ-
განიზაცია  „PH International”, რომელიც  USAID-ის 
დაფინანსებით  ხელს უწყობს სამოქალაქო განათ-
ლების მასწავლებელთა გაძლიერებას დამატებითი 
ხარისხიანი სასწავლო და მეთოდური რესურსებით, 
ტრენინგებით, სემინარებით. მცირე გრანტების 
კონკურსის მეშვეობით კი პროგრამა „მომავლის 
თაობა”  სამოქალაქო განათლების პედაგოგებსა 
და მათ მოწაფეებს შესანიშნავ ასპარეზს უხსნის, 
რომ იაქტიურონ, განახორციელონ სხვადასხვა სა-
ხის პროექტები და ამით მნიშვნელოვანი მოქალა-
ქეობრივი უნარ-ჩვევები განივითარონ. ამავდრო-
ულად, ეს ჩვენი საზოგადოებისა და სახელმწიფოს 
განვითარებაში შეტანილი წვლილიცაა. ყოველივე 
ამის გამო „PH International” და პროგრამა „მომავ-
ლის თაობა” სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმთან ერთად, რომელიც პროექტის ძირითა-
დი პარტნიორია,  უდიდეს პატივისცემასა და მად-
ლიერებას იმსახურებენ.

– პროგრამა „მომავლის თაობა”, რომლის შე-

დეგები მოზარდების სამოქალაქო პასუხისმგებ-
ლობისა და აქტიურობის უამრავ სასიკეთო მა-
გალითზე მეტყველებს, მიმდინარე წლის ბოლოს 
სრულდება. გვაინტერესებს, როგორ ხედავთ 
განათლების სამინისტროსა და არასამთავრო-
ბო ორგანიზაციების, მათი საგანმანათლებლო 
პროგრამების  თანამშრომლობასა და შემდგომ 
პერსპექტივას? 

– სამოქალაქო განათლების პროგრამას-
თან „მომავლის თაობა” მჭიდრო პარტნიორობა 
კარგი მაგალითია იმის საილუსტრაციოდ, რომ 
განათლების სამინისტრო ყოველთვის მზადაა 
ყველა იმ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობისა 
და მხარდაჭერისათვის, რომლებიც ხარისხიან 
პროექტებს გვთავაზობენ განათლების სფე-
როს განვითარებისთვის, სკოლის, მოსწავლისა 
და პედაგოგის სასარგებლოდ. არასამთავრობო 
სექტორი გვერდში გვედგა ზოგადი განათლე-
ბისთვის ფუძემდებლური დოკუმენტის − ეროვ-
ნული სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცეს-
შიც. უკვე შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო 
გეგმა დაწყებითი და საბაზო საფეხურებისთვის. 
მაგრამ წინ გველის მუშაობა საშუალო საფე-
ხურის კონცეფციასა და ეროვნული სასწავლო 
გეგმაზე. ჩვენი სამინისტრო, როგორც ყოველთ-
ვის, ამ ეტაპზეც ღია იქნება ყველა დაინტერე-
სებულ ორგანიზაციასთან სათანამშრომლოდ, 
როგორც საშუალო საფეხურის ეროვნული სას-
წავლო გეგმის შემუშავების, ისე მისი დანერგ-
ვის კუთხითაც.

– დაბოლოს, ვისარგებლებ შემთხვევით და ორ-
განიზაციას „PH International” და პროგრამას „მო-
მავლის თაობა”  მივულოცავ ახალ წელს და წარმა-
ტებებს ვუსურვებ მათ საქმიანობაში!

წლის სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგის ჯილდო 

საქართველოს სამოქალაქო განათლების პედა-
გოგთა ფორუმი, აშშ საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო გა-
ნათლების პროგრამის „მომავლის თაობა” მხარდაჭე-
რით აცხადებს კონკურსს სამოქალაქო განათლების 
წლის საუკეთესო პედაგოგების გამოსავლენად. პედა-
გოგები დაჯილდოვდებიან სამოქალაქო განათლების 
წლიურ ეროვნულ კონფერენცია-გამოფენაზე.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართვე-

ლოს ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო და კერძო 
სკოლების სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს 
იმის მიუხედავად, არიან თუ არა ისინი პროგრამის 
„მომავლის თაობა” პარტნიორი სკოლის სამოქალაქო 
განათლების პედაგოგები.

2019 წლის საუკეთესო პედაგოგები გამოვლინდე-
ბიან საქართველოს ყველა რეგიონსა და თბილისში.

გამარჯვებულებს დამოუკიდებელი ჟიური გა-
მოავლენს.
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სამოქალაქო განათლების წლიური ეროვნული 
კონფერენცია-გამოფენა იმართება სამოქალაქო 
განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა” ფარგ-
ლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია PH 
International აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სა-
აგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფო-
რუმი სამოქალაქო განათლების მასწავლე-
ბელთა პროფესიული ქსელია, ის ასევე ღიაა 
სამოქალაქო განათლების საკითხებით დაინტერე-
სებული სხვა პედაგოგებისათვის და სკოლის ად-
მინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის. ფორუ-
მის მთავარი მიზანი სამოქალაქო განათლების პედაგოგ-
თა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და ზოგად-
საგანმანათლებლო სკოლებში სამოქალაქო განათ-
ლების სწავლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობაა.

  
დაჯილდოების პროცედურა

დაინტერესებულმა პედაგოგებმა უნდა შემო-
იტანონ შევსებული განაცხადის ფორმა. განაცხა-
დის  წარდგენა შესაძლებელია 2020 წლის 20 მარ-
ტის ჩათვლით. განაცხადის ფორმა მოწოდებუ-
ლი უნდა იყოს ელექტრონული სახით შემდეგი ელ-
ფოსტის მისამართზე: info@ctf.org.ge 

განაცხადის ფორმა შესაძლებელია მიეწოდოს რე-
გიონულ ორგანიზაციებსაც (იხ. თანდართული ჩამო-
ნათვალი)

განაცხადის ფორმა შევსებული უნდა იყოს თან-
მიმდევრულად, ყველა მოთხოვნის გათვალისწი-
ნებით. აქვე მითითებული უნდა იყოს სულ მცი-
რე ორი რეკომენდატორი პირი.  

შეფასების კრიტერიუმები
დაჯილდოებისას ფასდება მხოლოდ 2019 კალენდა-

რული წლის მანძილზე გაწეული საქმიანობა, კერძოდ:

1. პედაგოგის მიერ გაწეული საგაკვეთილო საქმი-
ანობა. სწავლების ინოვაციური და ეფექტური მიდ-
გომების გამოყენება.  

2. პედაგოგის მიერ პროფესიული განვითარე-
ბის მიმართულებით გაწეული საქმიანობა;

3. მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლე-
ბის გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გა-
მოყენების ხელშეწყობა პედაგოგის მიერ (პროექტუ-
ლი სწავლება); ასევე პედაგოგის მიერ მოსწავლე-
ების ისეთი საქმიანობის ხელშეწყობა, რომელიც მიზ-
ნად ისახავს სკოლისა და საზოგადოებისათვის აქტუ-
ალური პრობლემების კვლევასა და გადაჭრაში მო-
ნაწილეობას. აღნიშნული დადასტურდება განაცხა-
დის ფორმაში მოცემული ინფორმაციითა და მოსწავ-
ლეებთან გასაუბრებით;

4. პედაგოგის მიერ სხვადასხვა დამხმარე რესურ-
სებისა და ლიტერატურის, მათ შორის, დამხმარე სა-
ხელმძღვანელოების:

„როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე”, „თანამ შრომ-
ლობა საზოგადოებრივი სარგებლისათვის”, თანამშ-
რომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მე-
დიასთან“ და „მონაწილეობა სკოლის თვითმმართვე-
ლობაში” გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში, სკო-
ლაში სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარის-
ხის ამაღლების მიზნით.

 მოგიწოდებთ აქტიურობისაკენ  და გისურ-
ვებთ წარმატებებს!

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი

ნატო გამცემლიძე   
ტელ.: (555) 321 507   

ელ-ფოსტა: info@ctf.org.ge
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