
მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების 
ეროვნული 
ცენტრი

IS
SN

 15
12

-0
27

9

სკოლის მართვა
#1, 2022

ბუნებრივია, რუსეთის 

პედაგოგიური ორგანოები 

ვერ გამოდგებიან 

კავკასიის მასწავლებელთა 

დამაკავშირებელ 

რგოლად, ვინაიდან ის, რაც 

ჩვენი სკოლებისთვისაა 

აუცილებელი, რუსეთის 

სკოლისათვის შეიძლება არც 

გამოდგეს და, პირიქით.

თბილისი, 
1880 წ. 11 ივნისი

„ულმობელი საქმის კაცი“ 
– ნიკო ნიკოლაძე

რამდენიმე მოსაზრება 
განათლების რეფორმის 
დაგეგმვის შესახებ

განათლების საკითხების 
მიმოხილვა განვითარებად 
ქვეყნებში

მშვიდობის განათლება სკოლების ხარისხის 
განვითარებისა და 
მასწავლებელთა 
მომზადების სისტემა 
გერმანიაში



მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი წარმოგიდგენთ

პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებულს ქართული ენის შემსწავლელთათვის

წიგნი შეიქმნა არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ. კრებულის მიზანია, 

გააადვილოს ენის სწავლების პროცესი, ხელი შეუწყოს საკითხების ათვისებას და სწავლა-სწავლების 

პროცესი გახადოს იოლი, პრაქტიკული და სახალისო



გამომცემელი – მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი

www.tpdc.ge

#1, 2022

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი.

მისამართი: 
თბილისი, სანდრო ეულის ქ. 5, 

ელფოსტა: skolismartva@tpdc.ge

ჟურნალში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებში 
გამოთქ მუ ლი ზოგიერთი მოსაზრება, 

შესაძლოა, არ ემთხვე ოდეს მას წავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრისა და ჟურნალის რედკოლეგიის 

შეხედუ ლე  ბებს. ცალ კეულ სტატიაში 
დასახელებული ფაქტე ბის უტყუ არობაზე 

პასუხისმგებელია სტატიის ავტო რი.

მთავარი რედაქტორი:

ნათია ნაცვლიშვილი

კორექტორი: 

მაია წიკლაური

ფოტოგრაფი: 

გელა ბედიანაშვილი

დიზაინერი: 

ბესიკ დანელია

ISSN  1512-0279

სკოლის მართვა

სარედაქციო კოლეგია

ბერიკა შუკაკიძე
განათლების დოქტორი, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის დირექტორი

დავით ხვედელიძე
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე

მაია არავიაშვილი
სოციოლოგიის დოქტორი, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი

ნატალია ინგოროყვა
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

მასწავლებელთა პროფესიული

განვითარების ეროვნული ცენტრის  

საინფორმაციო-საგანმანათლებლო და 

მეთოდური რესურსების პროგრამის მენეჯერი

ხათუნა ბარაბაძე
პედაგოგიკის დოქტორი, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის სკოლამდელი და ზოგადი განათლების 

განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის 

ხელმძღვანელი

დენის წურწუმია
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის 

სამმართველოს უფროსი, 

განათლების სამართლის მკვლევარი

კახა ჩხარტიშვილი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის იურიდიული სამსახურის 

უფროსი

მთავარი რედაქტორის სვეტი

ქართულ ენაში ძალიან მყარადაა კოდირებული საუკუნეების მანძილზე ჩვენი თანმდევი, 

მუდმივი ფონი - მსუბუქად რომ ვთქვათ – მშვიდობის დეფიციტი. სხვა ენებში აქცენტირე-

ბული სხვადასხვა შინაარსის გვერდით, ჩვენი „დილა მშვიდობისა“ და „ღამე მშვიდობისა“ 

სწორედ მშვიდობის მარადიულ საჭიროებაზე მიუთითებს. დიახ, მშვიდობის მნიშვნე-

ლობა თითქოს უკვე ჩვენი ცნობიერების ნაწილია, მაგრამ დღეს ჩვენც, ისევე, როგორც 

მთელი მსოფლიო, თავიდან ვსწავლობთ მშვიდობის, სიყვარულის, პატრიოტიზმის, 

ღირსებისა და გმირობის გაკვეთილებს. სკოლასაც ამ ახალ ვითარებაში ახალი ხედვე-

ბი, მშვიდობის განათლების ახალი გაკვეთილები  სჭირდება თვითგამორკვევისთვის...

გვჯერა, რომ არც ჟურნალის ავტორებს და არც მკითხველებს დღეს არ აქვთ იმაზე დიდი, 

მნიშვნელოვანი და მტკივნეული საფიქრალი, ვიდრე საშინელი ომი უკრაინაში. შესაბა-

მისად, სანამ ომი დასრულდება (და გვჯერა, რომ აუცილებლად სიკეთის გამარჯვებით 

დასრულდება!) და სანამ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების გამოცდილებაზე, სანამ მათი 

თვალით დანახულ და ომგამოვლილ სკოლასა და გაკვეთილებზე დაგელაპარაკებით 

ჩვენი ჟურნალის გვერდებიდან, არ შეგვეძლო, ამ თემისთვის გვერდი აგვევლო და 

გადავწყვიტეთ, მშვიდობის განათლებაზე, მის პრინციპებზე, კონფლიქტსენსიტიური 

სწავლების მიდგომებზე დავფიქრებულიყავით ერთად.

გარდა მშვიდობის განათლებისა, ამ ნომერში გთავაზობთ ჩვენი დიდი საზოგადო 

მოღვაწის, ნიკო ნიკოლაძის საგანმანათლებლო პორტრეტს, მის ნააზრევს, როგორი 

უნდა იყოს სკოლა... ვუჯერებთ ნიკო ნიკოლაძეს, რომელიც თავის წერილში გერმანულ 

გამოცდილებას იმოწმებს და ჩვენც გთავაზობთ გერმანიის გამოცდილებას – როგორ 

ზრუნავენ გერმანიის სკოლებში განათლების ხარისხის უზრუნველყოფაზე.

გთავაზობთ მოსაზრებებს განათლების რეფორმის სწორად დაგეგმვის შესახებ, გიზი-

არებთ ინფორმაციას საინტერესო პროექტის შესახებ, რომელიც სკოლებში კათედრების 

თანამშრომლობის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ასევე, წაიკითხავთ ძალიან საინტე-

რესო და უკიდურესად მნიშვნელოვან სტატიას სკოლებში რელიგიის შესახებ.

თითოეული სტატია ცალკეც და ყველა ერთად, ერთ მიზანს ემსახურება – როგორ გაიზარ-

დოს განათლების ხარისხი სკოლაში, რაც, თავის მხრივ, მშვიდობიანი, ჰარმონიული, 

ჰუმანური საზოგადოების შენებას ემსახურება.

ვუსურვოთ ერთმანეთს მშვიდობა და ის მხნეობა, თავდადება, სიყვარული და ერთ-
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მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან თერ-

გდალეულთა გამოჩენამ საზოგადოებრივ-

პედაგოგიკურ ასპარეზზე სათავე დაუდო 

მნიშვნელოვანი ცვლილებების დასაწყისს. 

მოღვაწეთა შორის თვალსაჩინო ადგილი 

დაიკავა პროგრესულმა ახალგაზრდამ, 

ნიკო ნიკოლაძემ, რომელიც მალევე იქცა 

ქართული საზოგადოებისთვის დემოკრა-

ტიული და რევოლუციური აზრის სულის-

ჩამდგმელად და ღირსეულ საზოგადო 

მოღვაწედ. „შენ ჩვენი რაზმის ფალავანად 

გვეგულები“ – სწერდა მას ილია ჭავჭავა-

ძე პირად წერილებში. ის არა მხოლოდ 

განათლებული თეორეტიკოსი, უდიდესი 

პრაქტიკოსიც იყო. „პატიოსანი მიმართუ -

ლება მარტო ლაზათიანი სიტყვების გა-

მოთქმაში კი არა, საქმით უნდა გამოიხა-

ტებოდეს“ – აღნიშნავდა ნიკო ნიკოლაძე 

თავის პუბლიცისტურ წერილში. სწორედ 

პრაქტიციზმისადმი მის ამგვარ დამოკიდე-

ბულებას აღწერს არჩილ ჯორჯაძისეული 

შეფასება – „ულმობელი საქმის კაცი“. 

ნიკო ნიკოლაძის სახელი ქართული 

საზოგადოების მეხსიერებაში უკავშირდება 

ლიტერატურულ-საზოგადოებრივ მოღვა-

წეობას, პუბლიცისტიკას, ჟურნალისტიკას, 

პოლიტიკას, ეკონომიკას და არა მხოლოდ. 

განათლება მიიღო პეტერბურგში, სამართ-

ლის ფაკულტეტზე. 60-იან წლებში დაბრუნ-

და სამშობლოში და ჩაერთო თაობათა 

შორის იდეურ-ლიტერატურულ ბრძოლა-

ში. ამავე პერიოდიდან ქვეყნდებოდა მისი 

არაერთი პუბლიცისტური წერილი, სადაც 

ის აკრიტიკებდა არსებულ საგანმანათ-

ლებლო თუ კულტურულ რეალობას, წერ-

და ახალგაზრდების როლზე, აყალიბებდა 

დემოკრატიულ-პედაგოგიკურ მიდგომებს 

და უპირისპირდებოდა სასკოლო სისტემას, 

რომელიც პროგრესული განმანათლებ-

ლისთვის უკვე დრომოჭმულად მოჩანდა.

ნიკო ნიკოლაძე უდიდეს მნიშვნელობას 

ანიჭებდა ბავშვის იმგვარ აღზრდას, როდე-

საც მას უწყვეტად მიეწოდება თეორიული 

ცოდნა და, აგრეთვე, ეტაპობრივად სწავ-

ლობს ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 

გზებს. თუკი გადავხედავთ მის ინტელექ-

ტუალურ მემკვიდრეობას, პუბლიცისტურ 

წერილებს, მკაფიოდ დავინახავთ, რომ 

მისი პედაგოგიკური ხედვა დამყარებულია 

მთლიანად პრაქტიკულ საქმიანობაზე, სა-

დაც მეცნიერება და შრომა განვითარების 

ერთიან სისტემას ქმნის და უპირისპირდე-

ბა „ცოდნის კაბინეტურობას“, რომელიც 

მეცნიერებას – შრომას, ხოლო თეორიას 

– პრაქტიკას აშორებს.

წერილში „ჩვენი ახალგაზრდობა“, კარგად 

ჩანს პათოსი არსებული საგანმანათ-

ლებლო და პედაგოგიკური მიდგომების 

მიმართ, სადაც უდიდეს მისიას აკისრებს 

ახალგაზრდა ინტელიგენციას  „ცხოვრების 

ნიკო ნიკოლაძე

პორტრეტი

„ულმობელი საქმის კაცი“

აღზრდილ ყმაწვილს 

ხეირიანად უნდა 

ესმოდეს რა ბუნება 

არტყია იმას გარშემო, 

რა საზოგადოება, რა და 

როგორ შეიძლება ამ 

ბუნებით სარგებლობა, 

ამ საზოგადოების 

გაუკეთესება. ამას 

გარდა აღზრდა იმას 

შრომისათვის საჭირო 

ღონისძიებებს, 

მოხერხებას, ცოდნას 

უნდა აძლევდეს”.
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მრუდე მიმდინარეობის“ შესაცვლელად: 

„ეს ახალი მიმართულება გვაიმედებს და ძა-

ლას გვაძლევს ჩვენ; ახალი თაობა, თავისი

რწმენით, თავისი იმედით, თავისი მხურვა-

ლე სურვილით და აღტაცებით გვაახლოებს 

ჩვენ იმ მიზანს, რომელიც გულ მომაკვდი-

ნე ბელ სიშორეში გვეჩვენებოდა, როცა ჩვენ

ცხოვრებაში ფეხი შევდგით“. ნიკო ნიკო-

ლაძე ფიქრობდა, რომ ეპოქა თითოეულ 

თაობას საკუთარ ტვირთს აკისრებდა და 

იმისათვის, რომ მას ეს ტვირთი წარმატე-

ბით ეზიდა, ე.ი. საკუთარ დანიშნულებას 

ჩასწვდომოდა, თავად უნდა შეესწავლა 

ეპოქა და ამ ეპოქის თანმდევი სოციალურ-

ეკონომიკური თუ კულტურული გამოწვე-

ვები: „პიროვნება..... თავისი ეპოქისა და და 

თავისი საზოგადოების პირმშო შვილია და 

ამიტომ მის სამოღვაწეო პროგრამასა და 

აზროვნებას თავისი ეპოქის დაღი აზის; ის 

აზროვნებს ისე, როგორც ამას თავისი ეპო-

ქა უკარნახებს და მოღვაწეობს იმ პროგ-

რამით, რომელსაც ამ ეპოქის ინტერესები 

მოითხოვს“ (ნიკოლაძე, 1871).

ამგვარ ენთუზიაზმზე დამყარებული 

შემართებით, მთელი თავისი მოღვაწეობის 

განმავლობაში იბრძოდა ახალი თაობის 

აღზრდის ცარისტული და ვადაგასული სის-

ტემის წინააღმდეგ, რომელიც „საშოშივე 

ჰკლავდა თავისუფალი აზრის ყოველგვარ 

გამოვლინებას“. ამ სისტემის მსხვერპლად 

ასახელებს იგი მე-19 საუკუნის სკოლებში 

არსებულ სასწავლო პროგრამასაც. „ამ 

პროგრამის წყალობით ბევრი გლეხის ბავ-

შვი ჩლუნგდება, რადგან მათ გონებას შეუ-

ფერებელ საკვებს აწვდიან... ამის გამო მათ 

სკოლა მალე სძულდებათ და მშობლებთან 

გარბიან“ (ნიკოლაძე, 1878). თავის პუბლი-

ცისტურ წერილში – „ქუთაისის გუბერნიის 

სახალხო სკოლები“ – განმანათლებელი 

არსებული პროგრამის ალტერნატივას 

გვთავაზობს, რომელიც იმ დროისთვის გა-

მეფებული აზროვნებისა და იდეოლოგიის-

თვის მეტად პროგრესულად გამოიყურება:

1.  აუცილებელია არსებული პროგრამის 

შეცვლა და სახალხო განათლების წარ-

მართვა ადგილობრივი პირობების, 

მოთხოვნებისა და საღი აზრის შესაბა-

მისად;

2.  თუ არ გვეყოლა მომზადებული მასწავ-

ლებლები, მარტო სკოლის შენობები 

ხალხს განათლებას ვერ მოუტანს;

3.   ძალადობა განსაკუთრებით არ ვარგა 

საგანმანათლებლო საქმეში. გლეხის 

ბავშვები სკოლამ თავისი წარმატებით 

უნდა მიიზიდოს და არა მათრახითა და 

ბოქაულის დახმარებით;

სკოლის მართვა
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4.   ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგო-

რიც სკოლების საკითხია, მუდამ ყოველ-

 მხრივ უნდა განიხილებოდეს და, სა-

კითხის გადაწყვეტისას, უნდა მოიწვიონ 

გლეხების საჭიროებათა მცოდნე ადამი-

ანები;

5.  ყოველთვის, როცა პრესაში რაიმე ნაკ-

ლზე უთითებენ, საჭიროა განვიხილოთ 

ის და სწრაფად აღმოვფხვრათ (ნიკო-

ლაძე 1878).

ნიკო ნიკოლაძემ ერთ-ერთმა პირველ-

მა დასვა აქცენტი სწავლების პროცესში 

მშობლის ჩართულობის მნიშვნელობაზე: 

„მშობელი შვილებზე სკოლაში შესვლამდე 

უნდა ზრუნავდეს, რომ ყმაწვილს თავისი 

ენა კარგად ასწავლოს, გონება გაუხსნას და 

სკოლაში მომზადებული მისცეს. საკვირვე-

ლია, რომ ეს უბრალო ჭეშმარიტება ჩვენს 

საზოგადოებას აქამდე ვერ შეუგნია“. ნიკო 

ნიკოლაძე თავის პუბლიცისტურ წერილებ-

ში მშობლებს მოუწოდებდა თავიანთი წი-

ლი პასუხისმგებლობის აღებაზე ბავშვის

სწავლა-სწავლების პროცესში, „თუ არ 

სურდათ, რომ ახალ თაობას ბოლოს ცუ-

დად მოეხსენიებინათ“. თავად კი შვილების 

აღზრდის პროცესში ხელმძღვანელობდა 

ჟან-ჟაკ რუსოს (1712-1778 წწ.) იდეო ლო გი-

ით, რომელიც აღზრდის პროცესს სისტემუ-

რად წარმოადგენს და სადაც  გათვალის-

წინებულია ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი 

და მორალური განვითარება მისი ჩამოყა-

ლიბების სხვადასხვა ეტაპზე.

ნიკო ნიკოლაძე მასწავლებლის შრო-

მას მოიხსენიებდა „უჩინრად“. ის ხედავდა, 

რომ, პირველ რიგში, მასწავლებლის მატე-

რიალური მდგომარეობა იყო გასაუმჯო-

ბესებელი და შემართებით იბრძოდა ამ 

მიზნის მისაღწევად; აცნობიერებდა, რომ 

„ამგვარი ვითარება მასწავლებელს სავ-

სებით დაამშვიდებს, რადგან მისი მოღვა-

წეობა როგორც სასკოლო-პრაქტიკული, 

პორტრეტი

ისე თეორიულიც, უკვალოდ და უაზროდ 

არ იკარგება, რომელიმე სამმართველოს 

არქივში კი არ იმარხება, არამედ ხმარდება 

ყველაზე ძნელი – სახალხო განათლების 

საქმის სრულყოფას“. განათლების სისტე-

მის კიდევ უფრო სრულყოფისთვის, ნიკო

 ნიკოლაძეს აუცილებლად მიაჩნდა უფასო 

განათლების შემოღებაც, რადგან დემოკ-

რატი განმანათლებელი თვლიდა, რომ 

განათლების უფლება ყველას თანაბრად 

უნდა მისცემოდა: „ხალხისა და სახელმ-

წიფოს უმაღლესი მოვალეობაა, საზოგა-

დოების ყველა წევრს მიეცეს დაწყებითი 

განათლების მინიმუმი მაინც და უფასო 

სწავლის უფლება-შესაძლებობა“ (ნიკო-

ლაძე 1880).

ჯერ კიდევ  მე-19 საუკუნეში გაამახვილა 

ნიკო ნიკოლაძემ ყურადღება განათლე-

ბის ერთიანი სისტემის შექმნაზე, სადაც 

ზოგადი განათლების სისტემა მოსწავლეს 

მოამზადებდა უმაღლესი განათლების 

საფეხურისთვის და პირიქით, უმაღლესი 

განათლება იქნებოდა მიზანი და მოტივაცია 

სკოლის მოსწავლეებისთვის. 1880 წლისთ-

ვის გამოქვეყნდა მისი პუბლიცისტური წერი-

ლი – „კავკასიის უნივერსიტეტი“, სადაც მან 

ერთ-ერთმა პირველმა დააყენა კავკასიის 

უნივერსიტეტის გახსნის აუცილებლობა, ვი-

ნაიდან თვლიდა, რომ ეს გაზრდიდა სკოლის 

მოსწავლეთა მოტივაციას სწავლა-სწავ-

ლების პროცესში: „ეს გარემოება მისცემს 

სათანადო ბიძგს როგორც მშობლებს, ისე 

მოსწავლეებს და მაშინ რაოდენობა გიმ-

ნაზიელებისა, რომლებიც თავს აარიდებენ 

გიმნაზიის კურსის დამთავრებას, მინიმუმამ-

დე შემცირდება“ (ნიკოლაძე, 1880).

აღზრდა-განათლების მისეული პროგ-

რესული მიდგომის ნაწილია ქალთა განათ-

ლების საკითხიც. ამ კუთხით, ის მხარს უჭერ-

და არა მხოლოდ ქალ-ვაჟთა თანაბარ უფ-

ლებებს განათლების მიღების პროცესში, 

არამედ მათ თანაბარ მოღვაწეობას პრაქ-

5

აღზრდა და განათლება 

შესაძლებელია 

დამოუკიდებლივ 

ყველა ბავშვისა, გარდა 

კრეტინებისა, რომლებიც 

ისევე იშვიათად 

იბადებიან ქვეყანაზე, 

როგორც ფენომენები“.
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ტიკული კუთხითაც. სწორედ ამგვარმა დე-

მოკრატიულმა საგანმანათლებლო ხედვამ 

უბიძგა მას, მხარი დაეჭირა დიდ ჯიხაიშში 

ქალთა გიმნაზიის გახსნისთვის, რომელსაც 

სათავეში ჩაუდგა მისი მეუღლე, ოლღა გუ-

რამიშვილი. ქალთა სასწავლებელში მათ

შემოიღეს პოლიტექნიკური სწავლება, სა-

დაც უდიდესი ყურადღება ექცეოდა პრაქ-

ტიკულ სწავლებას. სასოფლო-სამეურნეო 

შრომის სწავლების გარდა, ყურადღება 

ექცეოდა ხელსაქმეს. გიმნაზიაში გამოიყო 

აბრეშუმის საქსოვი განყოფილება, სადაც 

მოწვეული საუკეთესო მასწავლებლები 

ასწავლიდნენ ქსოვის ხელოვნებას და ქა-

ლებს გზას უხსნიდნენ პრაქტიკული საქმი-

ანობისკენ.

1915 წელს, ნიკო ნიკოლაძის მხარდა-

ჭერით, დიდ ჯიხაიშში გაიხსნა კიდევ ერთი 

სკოლა, რომლის ფუნქციონირებაშიც უდი-

დესი წვლილი შეჰქონდა ნიკოლაძეების 

ოჯახს. ისინი უდიდეს ყურადღებას აქცევ-

დნენ თვალსაჩინოებებს და პრაქტიკულ 

სწავლებას, თეორიულთან ერთად. სპე-

ციალურად სკოლისთვის მენდელეევის 

ლაბორატორიიდან ჩამოიტანეს თვალ-

საჩინოებები; მათი მხარდაჭერით, სწავ-

ლა-სწავლების პროცესი უფრო და უფრო 

საინტერესო გახდა მოსწავლეებისთვის. 

ნიკო ნიკოლაძემ, განმანათლებელმა 

და უდიდესმა პრაქტიკოს-რეფორმატორ-

მა, ამ მართლაც „ულმობელი საქმის კაცმა“, 

უდიდესი წვლილი შეიტანა საქართველოს 

კულტურულ-საგანმანათლებლო თუ ეკო-

ნომიკური კეთილდღეობის საქმესა და ქარ-

თული საზოგადოებრივი აზრის ფორმირე-

ბაში. ამ პატარა წერილში ჩვენ მხოლოდ 

განათლების მიმართულებით მისი საქმი-

ანობის წარმოჩენა ვცადეთ...

მოამზადა ლელა მახოხაშვილმა

 გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ნიკოლაძე, ნ., „ახალი ახალ-

გაზრდობა“, „კრებული“ 1873 წ.,  

N5-6;

2.  ნიკოლაძე,ნ., „ახალგაზრდო-

ბის აღზრდა“ „კრებული“ 1873 

წ.,  N1;

3.  ნიკოლაძე, ნ., რჩეული ნაწე-

რები, ტ.I, თბილისი, 1954 წ;

4.  ნიკოლაძე, ნ., სახალხო 

სკოლის არსებითი საჭიროება. 

თხზულებანი, ტ. VIII. „საგა-

მომცემლო ცენტრი ქუთაისი“. 

ქუთაისი. 2003. გვ.: 325-327.
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დგება იმ ადამიანთა დასვენების დღე-

ები, რომელნიც სახალხო განათლების მძი-

მე და უმადურ ჭაპანს ეწევიან. მასწავლე-

ბელი სწორედ ამ თვეებში იკრებს ფიზიკურ 

ძალებს მომავალი უჩინარი, მაგრამ მეტად 

სერიოზული მუშაობისთვის. ამ მუშაობას 

ჩვენ „უჩინარი“ ვუწოდეთ, რადგან ვის 

აინტერესებს როგორ მიდის სკოლის საქმე, 

ვთქვათ, მთიანი ოსეთის რომელიმე მიყ-

რუებულ ადგილას ან სადღაც აფხაზეთში? 

ვინაა დაინტერესებული იმ მასწავლებლის 

შრომით, რომელიც ანბანს ასწავლის სკო-

ლაში? შეძლებს კი იგი, გამოძებნოს ესა თუ 

ის მეთოდი, როგორც სხვებზე უფრო მიზან-

შეწონილი? ვინ წაეშველება მასწავლე-

ბელს, უმეტესად გაჭირვებით მცხოვრებს, 

ხშირად კი ზნეობრივი ძალისა და სიმხნე-

ვის მოკრეფაში სრულიად გაღატაკებულს? 

სულიერი ძალა ხომ ისევე აუცილებელია 

ადამიანისთვის, როგორც ფიზიკური?! საზ-

ღვარგარეთ ამისთვის არსებობს მასწავ ლე-

ბელთა ყრილობები, სადაც მას საშუალება 

აქვს, გამოთქვას საკუთარი მოსაზრებები 

და, ამასთანავე, მოისმინოს სხვისი შეხე-

დულებებიც. უეჭველია, ამგვარი ვითარება 

მასწავლებელს ზნეობრივად სავსებით ამ-

შვიდებს, რადგან მისი მოღვაწეობა, რო-

გორც სასკოლო-პრაქტიკული, ისე თეორი-

ულიც, უკვალოდ და უაზროდ კი არ იკარ-

გება, რომელიმე სამმართველოს არქივში 

კი არ იმარხება, არამედ ხმარდება ყველაზე 

ძნელი – სახალხო განათლების საქმის 

სრულყოფას. თქმულის დასტურად, სავ-

სებით გამოგვადგება გერმანია, სადაც 

მასწავლებელთა ყრილობებმა, დისტერ-

ვეგის თაოსნობის წყალობით, ნამდვილი 

სასწაულები მოახდინა. გერმანიაში ეს ყრი-

ლობები მხოლოდ პედაგოგიური სამყაროს 

მოთხოვნად არ ქცეულა. იგი მთელი სა-

ზოგადოების სასურველ ზეიმად გადაიქცა, 

იმ საზოგადოებისა, რომელმაც სახალხო 

მასწავლებლის საპატიო შრომისადმი თა-

ვისი ყურადღებით დაამტკიცა, თუ რა სი-

ფაქიზით ეკიდება იგი ახალგაზრდობის 

აღზრდას. შრომა კი, როგორც ცნობილია, 

მაშინ უფრო სასიამოვნო და საინტერესო 

პროცესია, როცა იცი, რომ შენს ღვაწლს 

აფასებენ, როცა ხედავ, რომ შენს ნებსით 

თუ უნებლიე შეცდომების გამოსწორებაში 

გეხმარებიან.

მრავალეროვანი ჩვენი ქვეყანა ყველა-

ზე უფრო ფართო ასპარეზს წარმოადგენს 

პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის, მით უფ-

რო, რომ სახალხო განათლების საქმე ამ 

ბოლო ათი წლის მანძილზე სპეციალისტ 

მასწავლებელთა ხელშია, ე.ი. საოსტატო 

სემინარიის კურსდამთავრებულთა ან იმ

ადამიანთა ხელში, ვინც სასულიერო სემი-

ნარიებთან არსებული პედაგოგიკური კურ-

სები მოისმინა. ტვერის ოლქში ყოველწ-

სახალხო სკოლის 
არსებითი საჭიროება

ვინ წაეშველება 

მასწავლებელს, უმეტესად 

გაჭირვებით მცხოვრებს, 

ხშირად კი ზნეობრივი 

ძალისა და სიმხნევის 

მოკრეფაში სრულიად 

გაღატაკებულს? 

სულიერი ძალა ხომ 

ისევე აუცილებელია 

ადამიანისთვის, 

როგორც ფიზიკური?! 

საზღვარგარეთ 

ამისთვის არსებობს 

მასწავლებელთა 

ყრილობები, სადაც 

მას საშუალება აქვს, 

გამოთქვას საკუთარი 

მოსაზრებები და, 

ამასთანავე, მოისმინოს 

სხვისი შეხედულებებიც.

ნიკო ნიკოლაძე
თბილისი, 1980 წლის 11 ივნისი

დირექტორის ბიბლიოთეკა
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ლიურად ორი სამი თვით მაინც იკ რიბებიან

ყველა სტანციის სკოლების მასწავლებ-

ლები, რომელთაც სხვადასხვა საგნებსა 

და დიდაქტიკას უკითხავენ. ამის გამო, 

თითქმის ყველა სოფლის სკოლას ჰყავს თუ 

სპეციალისტი მასწავლებელი არა, ყოველ 

შემთხვევაში, ისეთი მაინც, რომელმაც მო-

ისმინა პედაგოგიკის კურსი და აქვს მასზე 

პრაქტიკული და თეორიული წარმოდგენა. 

ყოველი მათგანი თავის პრაქტიკაში ხვდება 

ჩვენი სახალხო განათლების სისტემის უარ-

ყოფით მხარეებს, სახელმძღვანელოთა 

და მხარის ინტერესებთან შეთანხმებული 

საკითხავი წიგნების უქონლობას.

ჩვენი ადგილობრივი სკოლების მას-

წავლებელთაგან ვის არ მოსვლია აზრად 

იმ მასალის უვარგისობა ჩვენი ყმაწვილე-

ბისთვის, უშინსკის „როდნოე სლოვო“ 

რომ გვთავაზობს? მასწავლებელთა უმე-

ტესობამ, ალბათ, ჯერ კიდევ სემინარიაში 

ყოფნისას, როცა ათასგვარი სახელმძღ-

ვანელოს შტუდირებას ახდენდა, უთუოდ 

მაშინვე დაისახა მიზნად პრაქტიკული 

დამუშავება ამა თუ იმ საგნის სახელმძღ-

ვანელოსი, მაგრამ რუსულ პედაგოგიურ 

ლიტერატურაში დღემდე არ არსებობს 
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არამცთუ რიგიანი, არამედ ასე თუ ისე ასა-

ტანი სახელმძღვანელო მაინც, რომელიც 

შეესაბამებოდა კავკასიის სკოლებს.

კავკასიაში დღემდე არ გამოდის არავი-

თარი პედაგოგიური ჟურნალი, რომელიც 

ხელს შეუწყობდა ჩვენს სკოლების სწავლე-

ბის მეთოდის გაუმჯობესებას. მაშასადამე, 

არ არსებობს სახალხო სკოლის მასწავ-

ლებლებს შორის ურთიერთობა პედაგო-

გიურ პერიოდულ ორგანოთა უქონლობის

გამო, რომლებიც ყველგან შუამავლებს 

წარმოადგენენ საერთოდ სწავლა-განათ-

ლებისა და აღზრდის სფეროში. ბუნებრი-

ვია, რუსეთის პედაგოგიური ორგანოები 

ვერ გამოდგებიან კავკასიის მასწავლე-

ბელთა დამაკავშირებელ რგოლად, ვი-

ნაიდან ის, რაც ჩვენი სკოლებისთვისაა 

აუცილებელი, რუსეთის სკოლისათვის შე-

იძლება არც გამოდგეს და, პირიქით. ამასო-

ბაში კი, ვინ იცის, რამდენი მასალა დაუგ-

როვდა თითოეულ მასწავლებელს; მასა-

ლა, რომელსაც შეუძლია სრულიად ახალი

შუქი მოჰფინოს კავკასიის სახალხო სკო-

ლებში გაბატონებული სწავლების სისტემა-

სა და ხერხებს; ჩვენი პედაგოგიური წრის 

რამდენი ახალგაზრდა მასწავლებელი 

შეუდგებოდა ენერგიულად თავის საქმი-

ანობას და, სადღაც მიყრუებულ სოფლებში 

გადახვეწილი, არ იჩქარებდა რაც შეიძ-

ლება მალე დაბრუნებას ხალხმრავალ 

ქა ლაქში, არ გაცვლიდა თავის პროფესიას 

გადამწერლის ან მოურავის ხელობაზე. 

ხშირად ვხედავთ სოფლის მასწავლებ-

ლებს, რომლებიც დღესასწაულებზე ჩამო-

დიან ჩვენთან და შემდეგ თვეობით რჩე-

ბიან აქ; ეს იმიტომ, რომ სკოლა მათთვის 

სახელოსნოდ იქცა, სადაც მან სათანადო 

ცოდნით, ე.ი. გარკვეული საზომით უნდა 

მოამზადოს მოსწავლეები. განსაზღვრულ 

დროს მოწმდება მისი საქმიანობა, რაც გა-

მოიხატება სკოლაში რევიზიის 2-3 საათით 

მისვლით, რომელიც მასწავლებლისადმი 

დიდი ყურადღების ნიშნად, თუკი იგი საკ მა-

ოდ კარგად ასწავლის შედგენილი პროგ-

რამისა და ინსტრუქციის მიხედვით, ხელს 

ჩამოართმევს მას. მერე კი იჯექი უბადრუკ 

პროვინციაში, სადაც არა გვაქვს არავითა-

რი საერთო იმ ადამიანებთან, რომლების-

თვისაც ორი სიტყვა მაინც შეგეძლო გეთქვა 

შენს საქმიანობაზე ან გეთხოვა რჩევა, მო-

გესმინა რაიმე ახალი. ამის ნაცვლად მოსჯი-

ლი გაქვს იკითხო თითქმის ერთადერთი

„ნაროდნაია შკოლა კავკაზია“ და „ტვერს-

კიე ვედომოსტი“. აი, რატომ უნდა მივისწ-

რაფოდეთ ჩვენი ქვეყნის სახალხო სკოლის 

უკეთესად ამუშავებისკენ, აი, რა ტომაა სა-

ჭირო, რაც შეიძლება სწრაფად განხორ-

ციელდეს პედაგოგიური ორგანოს დაარ-

სება ქართულ და რუსულ ენებზე. ამასთან, 

კარგი იქნებოდა ადგილობრივი, საგუბერ-

ნიო და მთელი ჩვენი ქვეყნის პედაგოგიური 

ყრილობის მოწვევა. უკანასკნელი, რო-

გორც მთელი მხარის ინტერესების დამც-

ველი, საუკეთესო დადასტურება იქნება 

იმისა, რომ ადამიანებს, რომელთა ხელ-

შიცაა სახალხო განათლების საქმე, ესმით 

სახალხო სკოლის ქვეყნის ცხოვრებაში 

ორგანულ მოვლენად ქცევის მნიშვნელო-

ბა. ამ საქმის განხორციელებას ვერ შეძ-

ლებენ ცალკეული პიროვნებები, ამისთვის 

უნდა იღვწოდეს მასწავლებელთა ის წრე, 

რომელსაც მიღებული აქვს სპეციალური 

პედაგოგიური განათლება, ეს უკანასკნე-

ლი გარემოება მისცემს მას საშუალებას, 

შეგნებულად მიუდგეს საქმის შინაგან და 

გარეგნულ მხარეებს, გამოყოს მისგან ყვე-

ლა საერთო ნიშანი და, ამგვარად, გამო-

იმუშაოს ჩვენი ქვეყნის თაობათა აღზრდის 

სწორი სისტემა. საკითხი მეტად მნიშვნე-

ლოვანია და სავსებით ღირსია იმისა, რომ 

მის გადაწყვეტაში მონაწილეობა მიიღოს 

ყველა პედაგოგმა, ვისთვისაც ოდნავ მაინც 

ძვირფასია ჩვენი სამშობლოს ბედი. 

კავკასიაში დღემდე არ 

გამოდის არავითარი 

პედაგოგიური ჟურნალი, 

რომელიც ხელს 

შეუწყობდა ჩვენს 

სკოლების სწავლების 

მეთოდის გაუმჯობესებას. 

მაშასადამე, არ 

არსებობს სახალხო 

სკოლის მასწავლებლებს 

შორის ურთიერთობა 

პედაგოგიურ პერიოდულ 

ორგანოთა უქონლობის 

გამო, რომლებიც 

ყველგან შუამავლებს 

წარმოადგენენ საერთოდ 

სწავლა-განათლებისა 

და აღზრდის სფეროში. 

ბუნებრივია, რუსეთის 

პედაგოგიური 

ორგანოები ვერ 

გამოდგებიან კავკასიის 

მასწავლებელთა 

დამაკავშირებელ 

რგოლად, ვინაიდან ის,

რაც ჩვენი სკოლებისთვისაა 

აუცილებელი, რუსეთის 

სკოლისათვის შეიძლება 

არც გამოდგეს და, 

პირიქით. 

დირექტორის ბიბლიოთეკა
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განათლების რეფორმის ზოგადი მიზნობრიობა

განათლების რეფორმის დაგეგმვისა და 

განხორციელების შესახებ შეთანხმებული 

მოსაზრება არათუ ფართო საზოგადოება-

ში, არამედ საგანმანათლებლო წრეებშიც 

კი არ არსებობს (შუკაკიძე, 2015). თუმცა 

ძნელად თუ მოიძებნება მკვლევარი, გა-

ნათლების პოლიტიკის განმსაზღვრელი 

და გადაწყვეტილების მიმღები ან რიგითი 

მოქალაქე, განათლების სისტემის რე-

ფორმირების აუცილებლობაზე რომ არ 

საუბრობდეს. განათლების რეფორმა უნდა 

წარმოადგენდეს ქვეყნის განვითარების 

ხედვის ნაწილს და ორგანულად უნდა იყოს 

ინტეგრირებული ქვეყნის ეკონომიკური, 

სოციალური, დემოკრატიული განვითარე-

ბის სტრატეგიასთან. თამამად შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ იდეა განათლების რეფორმის 

ინიცირების შესახებ მხარდაჭერილი უნდა 

იყოს ფართო საზოგადოების მიერ (პო-

ლიტიკური და ინტელექტუალური ელიტა, 

საზოგადოებრივი და რელიგიური ჯგუფები, 

მოსახლეობა). თუმცა, ასეთივე დიდი ალბა-

თობით (თუ უფრო მეტით არა), ამავე ჯგუ-

ფების მიერ შესაძლოა მწვავედ  დაისვას 

შემდეგი შინაარსის კითხვები: „როგორი 

კონტექსტი ექნება განათლების რეფორ-

მას“? „ვინ განახორციელებს ამ მასშტაბურ 

ცვლილებას“? მთავრობის ეკონომიკური 

გუნდი კი იკითხავს: „რა დაჯდება რეფორ-

მის განხორციელება“? „რა სარგებელი და 

როდის შეიძლება მოიტანოს განათლების 

სისტემის რეფორმირებამ?“ 

 ყველა ეს კითხვა ლეგიტიმურია და გა-

ნათლების რეფორმის ავტორები მზად უნ-

და იყვნენ, დასაბუთებული პასუხები გასცენ 

მათ. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ერთი მეტად 

ყურადსაღები ფაქტი – როგორც ანდრეს 

შლეიხერი, განათლებისა და უნარების 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი (OECD), 

PISA-ს საერთაშორისო შეფასების 20 წლის 

შემაჯამებელ ნაშრომში – „How to Build a 

21st Century School Systems“ შენიშნავს, 

„გასაოცარია, რომ PISA-ს საერთაშორისო 

კვლევაში მონაწილე ქვეყნების უმრავლე-

სობის მოსწავლეთა მშობლები ზოგადად 

მიესალმებიან განათლების რეფორმის 

ინიცირებას, მაგრამ უკმაყოფილოები არი -

ან, როცა განათლების რეფორმა მათი 

შვილების სწავლის პერიოდში ინერგება“ 

(2018). 

ბერიკა შუკაკიძე

რამდენიმე მოსაზრება 
განათლების რეფორმის დაგეგმვის შესახებ

განათლების დოქტორი, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის დირექტორი

მთავარი თემა

საქართველოს მწირი 

ბუნებრივი რესურსი 

გააჩნია; ამდენად, 

ქვეყნის ეკონომიკური 

აღმავლობა ვერ იქნება 

მასზე დამოკიდებული. 

რჩება ერთი ალტერნატივა: 

მაღალი ხარისხის 

ადამიანური რესურსის 

შექმნა. ეს კი გარანტია 

იქნება არა მარტო ძლიერი 

ეკონომიკური სექტორის 

ფორმირებისათვის,  

არამედ ძლიერი 

სახელმწიფო ინსტიტუტების 

ჩამოყალიბებისათვისაც.
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საბოლოოდ, ზემოთ ჩამოთვლილ ყვე-

ლა კითხვას ერთი აზრი უდევს საფუძვ-

ლად – რისთვის არის საჭირო განათლების 

რეფორმა.

განათლების რეფორმის ეფექტურად 

წარმართვამ, ქვეყნისათვის სასიცოცხ-

ლოდ მნიშვნელოვანი, სამი სხვადასხვა 

მიმართულებით შეიძლება გააჩინოს სარ-

გებელი:

 ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და 

საყოველთაო კეთილდღეობა; 

 ძლიერი დემოკრატიული საზოგადო-

ების ჩამოყალიბება;

 ეროვნული იდეოლოგიის შექმნა.

ეკონომიკისა და პოლიტოლოგიის (და 

სხვა მონათესავე) სფეროს მეცნიერებს 

შორის მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებიდან 

მიმდინარეობს დავა: ქვეყნის განვითარე -

ბაში რომელ მიმართულებაზე უნდა გაკეთ -

დეს მეტი აქცენტი – ეკონომიკაზე თუ დე-

მოკრატიაზე? 

პოსტსაბჭოთა ბლოკის ქვეყნების, „აზიის

 ვეფხვების“ (ჰონ კონგი, ტაივანი, სამხრეთ 

კორეა და სინგაპური) და სხვა აზიური 

ქვეყნების (ჩინეთი, ტაილანდი, ვიეტნამი) 

ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითა-

რების ტენდეციების შესწავლამ რამდე-

ნიმე საინტერესო ნარატივი წარმოქმნა 

(ვრცლად ციტირებულია ჰეივუდთან, 2004):

1. საბჭოთა ბლოკის დაშლის შემდეგ, და-

მოუკიდებელი რესპუბლიკების განვი-

თარების გზაზე მეტი აქცენტი (ფინანსური 

და ადამიანური) დემოკრატიული ინს-

ტიტუტების ჩამოყალიბებასა და გამართ-

ვაზე გაკეთდა. შედეგად, დემოკრატიული 

ინსტიტუტების მქონე, მაგრამ სუსტი 

ეკონომიკის ქვეყნები მივიღეთ (თუმცა 

სადავოა, რამდენად მაღალია ყოფილი 

საბჭოთა ბლოკის ქვეყნების უმრავლე-

სობაში დემოკრატიის ხარისხი);

2. აზიის ქვეყნების უმრავლესობის განვი-

თარებაში მეტი ყურადღება ეკონომიკის 

(ინდუსტრიის) განვითარებას დაეთმო. 

შედეგად მივიღეთ ძლიერი ეკონომი-

კები, არცთუ სუსტი (ყოფილი საბჭოთა 

ბლოკის ქვეყნების უმრავლესობაზე 

არანაკლები; გამონაკლისს წარმოად-

რეფორმა წარმატებულია 

მხოლოდ მაშინ, თუ ახალი 

ინიციატივები პოზიტიურად 

აისახება საკლასო ითახში, 

იზრდება მოსწავლეთა 

აკადემიური მოსწრება და 

ხელი ეწყობა მათ პიროვნულ 

ზრდას.
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გენს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა)  

დემოკრატიული ინსტიტუტებით;

ამ ორ მოსაზრებას საინტერესოდ აჯამებს 

შუმანი (2010): აზიის იმ ქვეყნებს (სამხრეთ კო-

რეა და სინგაპური), რომლებმაც მოახერხეს, 

ეკონომიკური განვითარების პარალელუ-

რად, ძლიერი დემოკრატი ული ინსტიტუტების 

ჩამოყალიბება, გაცილებით ძლიერი ეკონო-

მიკური სექტორი აქვთ, ვიდრე იმ ქვეყნებს 

(ჩინეთი, ვიეტნამი, ტაილანდი), რომლებსაც 

სუსტი დემოკრატია აქვთ. მკვლევრის აზრით, 

სუსტი დემოკრატიის ქვეყნების ეკონომიკა 

განწირულია „საშუალო შემოსავლების მა-

ხისათვის“ (“middle-income trap”), რაც ხელს 

უშლის ქვეყანას განვითარებული ეკონომი-

კის ჩამოყალიბებაში.

სამივე  მიმართულებით პროგრესს დი-

დი მნიშვნელობა აქვს როგორც ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარების, ასევე, პო-

ლიტიკური სუვერენიტეტისათვის. საქართ-

ველოს მწირი ბუნებრივი რესურსი გააჩნია; 

ამდენად, ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლო-

ბა ვერ იქნება მასზე დამოკიდებული. რჩება 

ერთი ალტერნატივა: მაღალი ხარისხის 

ადამიანური რესურსის შექმნა. ეს კი გარან-

ტია იქნება არა მარტო ძლიერი ეკონომიკუ-

რი სექტორის ფორმირებისათვის,  არამედ 

ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩა-

მოყალიბებისათვისაც. ამ უკანასკნელის 

არსებობა კი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის 

ერთ-ერთი განმაპირობებელია (Glaeser et 

al. 2004). ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშ-

ში, რომელიც PISA-ს 2009 წლის საერთა-

შორისო შეფასების შედეგების ანალიზს 

ეყრდნობა, ვკითხულობთ: „თანამდეროვე 

მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური 

პროცესების გლობალიზაციის პირობებში, 

ქვეყნის წარმატებისათვის  მნიშვნელოვა-

ნია გლობალურად კონკურენტუნარიანი 

სამუშაო ძალის მომზადება“ (OECD, 2010). 

საქართველოს ევროკავშირში მოსალოდ -

ნელი ინტეგრაცია ავალდებულებს ქვეყნის 

პოლიტიკურ ელიტას, განათლების სის-

ტემაში გადაწყვეტილების მიმღებებსა და 

პოლიტიკის შემქმნელებს, გაატარონ ისეთი 

განათლების რეფორმა, რომელიც უზრუნ-

ველყოფს ცოდნის, როგორც ეკონომიკური 

ზრდის მთავარი წყაროს, წარმოებას. ხოლო 

ყოველივე ზემოხსენებულის მისაღწევად, 

მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მერიტოკრა-

ტიული საზოგადოების არსებობა.

ვინ უნდა დაგეგმოს რეფორმა

სამეცნიერო ლიტერატურაში მრავლა-

დაა მოსაზრება (ემპირიულ გამოცდილება-

ზე დაფუძნებული თუ ვარაუდის სახით) გა-

ნათლების რეფორმის დაგეგმვის შესახებ. 

ამ მოსაზრებათა უმრავლესობა, როგორც 

ამას გლიკმანი და გორდონი სარასონზე 

დაყრდნობით ამტკიცებენ, რეფორმის და-

გეგმვისას სისტემაში დასაქმებული ადამი-

ანების აზრის გათვალისწინებას ემხრობა 

(გლიკმანი, 1998). მეცნიერთა გარკვეული 

ნაწილი კი აღნიშნულს არ ეთანხმება (კრე-

მინი, ციტირებულია გლიკმანთან, 1998) 

და ამ შეხედულებას შემდეგნაირად ასა-

ბუთებს: ახალი რეალობის (განათლების 

რეფორმის) დაგეგმვისა და განხორციელე-

ბის პროცესში ისევ ძველი, სტატუს-კვოს 

შენარჩუნებაზე ორიენტირებული ხალხის 

ჩართვა რეფორმის წარმატებას შეაფერ-

ხებს. კრემინს ამის საილუსტრაციოდ ისეთი 

მაგალითი მოყავს, რომლის ნარატივიც 

ადვილად გასაგებია ქართული საზოგა-

დოებისათვის და სწორად რეზონირებს 

განათლების სისტემაში განხორციელებუ-

ლი რეფორმის შეფასებასთან. კერძოდ, 

მკვლევარი მიმოიხილავს საბჭოთა კავ-

შირში 80-იანი წლების ბოლოს გენერა-

ლური მდივნის, მიხეილ გორბაჩოვის მიერ 

წამოწყებულ, „პერესტროიკად“ წოდებულ, 

რეფორმას.  ამ რეფორმის წარუმატებლო-

ბის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზად კრემინი 

განათლების სისტემა 

ქვეყნის ეკონომიკური, 

სოციალური და 

პოლიტიკური განვითარების 

ხელშემწყობია და არ 

შეიძლება დამოუკიდებლად 

იგეგმებოდეს და 

ფუნქციონირებდეს. პირიქით, 

განათლების სისტემამ 

ქვეყანა საჭირო უნარ-

ჩვევებისა და ცოდნის მქონე 

ადამიანური კაპიტალით  

უნდა უზრუნველყოს. 
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რეფორმის განხორციელებაში იმავე ხალ-

ხის ჩართულობას ასახელებს, რომელიც 

ცოტა ხნის წინ ძველი ყაიდის მართვის აქ-

ტიური მხარდამჭერი იყო. უდავოა, რომ 

განათლების რეფორმის წარმატებაში გა-

დამწყვეტი როლი მასწავლებელს ენი-

ჭება. რეფორმა წარმატებულია მხოლოდ 

მაშინ თუ ახალი ინიციატივები პოზიტი-

ურად აისახება საკლასო ითახში, იზრდება 

მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება და 

ხელი ეწყობა მათ პიროვნულ ზრდას. სა-

ქართველოს განათლების სისტემაში 2004 

წლიდან რეფორმის წარმატების ერთ-ერთ 

შემაფერხებელ ფაქტორად შეიძლება გან-

ვიხილოთ ის, რომ რეფორმის ეგიდით გან-

ხორციელებული სიახლეების აღსრულება 

დაევალა იმ ადამიანებს, რომლებსაც 20-ზე 

მეტი წლის განმავლობაში სხვა რეალობაში 

უწევდათ განათლების მიღება და მუშაობა. 

ამას დაემატა რამდენიმე სხვა ფაქტორიც:

 რეფორმის სწრაფი ტემპი;

 მწირი დაფინანსება (მისაღწევ მიზნებ-

თან შეუსაბამო);

 პროფესიაში დასაქმებულთა დაბალი 

სოციალური სტატუსი და ხელფასი. 

პოლიტიკური და  ინტელექტუალური ელიტის 

როლი 

განათლების სისტემა ქვეყნის ეკონო-

მიკური, სოციალური და პოლიტიკური 

განვითარების ხელშემწყობია და არ შეიძ-

ლება დამოუკიდებლად იგეგმებოდეს და 

ფუნქციონირებდეს. პირიქით, განათლების 

სისტემამ ქვეყანა საჭირო უნარ-ჩვევებისა 

და ცოდნის მქონე ადამიანური კაპიტალით  

უნდა უზრუნველყოს. ამ მიმართულებით, 

აუცილებელია, დავსვათ რამდენიმე აქტუ-

ალური შეკითხვა და მსოფლიოში დაგრო-

ვილი წარმატებული გამოცდილებით და 

საქართველოში არსებული ემპირიული მო-

ნაცემებით შევეცადოთ, პასუხი გავცეთ მათ. 

ეს კითხვებია: 

 რას ნიშნავს საჭირო უნარ-ჩვევებისა და 

ცოდნის მქონე ადამიანური კაპიტალი? 

ამ კითხვაზე პასუხისათვის რამდენიმე 

თვალსაჩინო მაგალითი უნდა განვიხი-

ლოთ: საქართველოში ერთ-ერთი წარმა-

ტებული კომპანია – „სინგულარ“ ჯგუფი, 

დიდი ხანია ემსახურება მსხვილ ქართულ 

კომპანიებს, უზრუნველყოფს რა მათი ელექ-

ტრონული ბაზების აგებასა და გამართულ 

მუშაობას. 2013 წელს კომპანია, ერთ-ერთი 

ქართული ორგანიზაციის შეკვეთის სათა-

ნადოდ შესასრულებლად, იძულებული 

გახდა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სპეციალისტები/პროგრამისტები, საკმაოდ 

სოლიდური ანაზღაურებით, თურქეთსა და 

ხორვატიაში ექირავებინა. ქყვეყანა, რომ-

ლის ინდუსტრიის მნიშვნელოვან სეგმენტს 

ღვინისა და ღვინის პროდუქტების წარ-

მოება წარმოადგენს, დღემდე განიცდის 

კვალიფიციური ღვინის ტექნოლოგების, 

აგრონომებისა და სხვა საჭირო ტექნიკური 

ცოდნის მქონე სპეციალისტების   მწვავე 

დეფიციტს. ბაქო-ჯეიჰანის ნავთობსადენის 

მშენებლობის დროს, საქართველოში არ 

აღმოჩნდა არცერთი ე.წ. „ცივი შედუღების“ 

საქმის მცოდნე და საკმაოდ მაღალი ანაზ-

ღაურების 200-მდე ვაკანსია მალაიზიიდან 

შემოყვანილი სპეციალისტებით შეივსო.

საქართველოს საინვესტიციო გარე-

მოზე მოქმედ სხვა მრავალ ფაქტორს შო -

რის, ერთ-ერთი უპირველესი სწორედ 

მაღალკვალიფიციური და, ამავე დროს, 

იაფი მუშახელის არსებობაა. 

 ვინ ადგენს ამ საჭირო უნარ-ჩვევებისა 

და ცოდნის ჩამონათვალს?

ამ კითხვაზე სამი სავარაუდო პასუხი 

არსებობს: 

(1) სახელმწიფო; 

მთავარი თემა

თანამედროვე 

განათლების სისტემა 

ეფექტიანია, თუ ის 

მუდმივად განახლებადი 

და განვითარებადია.
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(2) თავისუფალი ბაზარი;

(3) ორივე ერთად.

პირველ შემთხვევას მკვეთრად გამო-

ხატული სახე საბჭოთა კავშირში, „გეგ-

მიური ეკონომიკის“ პირობებში ჰქონდა.  

თუმცა ამ მიდგომას აქტუალობა არც დღეს 

დაუკარგავს. ამერიკის რესპუბლიკური 

პარტიის ლიდერები ხშირად ადანაშაულე-

ბენ ქვეყნის დემოკრატიული პარტიის წარ-

მომადგენლებს პროფესიების დაგეგმვის 

პროცესში უხეშ ჩარევაში (განსაკუთრებით 

საყურადღებოდ მიიჩნევენ 2015 წელს პრე-

ზიდენტ ობამას ინიციატივას პროფესიული 

კოლეჯების შესახებ); ეს მათ პიროვნების 

თავისუფალი არჩევანის შეზღუდვად და 

„გეგმიურ ეკონომიკად“ ქცევის საფრთხედ 

მიაჩნიათ. ამ მოსაზრების მოწინააღმდე-

გეებს სჯერათ, რომ ხელისუფლებამ უნ და

 წაახალისოს დასაქმების ბაზარზე მოთ-

ხოვნადი უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის 

მქონე სამუშაო ძალის შექმნის პროცესი 

და მხოლოდ „ბაზრის უჩინარ ხელს“ არ 

უნდა მიანდოს კონტროლი მოვლენების 

განვითარებაზე.

მეორე შემთხვევაში, ადამ სმიტისეული 

„ბაზრის უჩინარი ხელი“ (ციტირებულია 

„შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში“, 

2010) განსაზღვრავს დასაქმების ბაზარზე 

მუშახელის კვალიფიკაციის მოთხოვნა-მი-

წოდებას. როგორც აშტონი და სანგი (2007) 

შენიშნავენ ანგლოსაქსური ქვეყნებისა 

და „აზიის ვეფხვების“ ინდუსტრიისა და 

განათლების სისტემების ჩამოყალიბების 

ურთიერთგავლენის ანალიზისას,  „ბაზრის 

უჩინარი ხელის“ მიდგომა ეფექტურია იმ 

ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის 

შეერთებული შტატები, ავსტრალია, კანადა 

და ახალი ზელანდია), რომლებსაც აქვთ 

რამდენიმე საუკუნის წინ ჩამოყალიბებუ-

ლი ძლიერი ინდუსტრიული სექტორები; 

მაშინ, როცა ეს მიდგომა არაეფექტურია 

სუსტი ინდუსტრიული სექტორების მქონე  

ქვეყნებისათვის.  

მესამე მიდგომა  გაცილებით დაბალან-

სებული და ეფექტურია და უფრო პირვე-

ლი ორის ნაზავს წარმოადგენს, რადგან  

დღევანდელი სამყაროს ცივილიზებულ 

ნაწილში  არცერთი მიდგომა ცალკე, გან-

ყენებულად არ არსებობს. საკითხავია მხო-

ლოდ, პირველ და მეორე მიდგომას შორის 

როგორი წილობრივი გადანაწილებაა. პა-

ტარა ზომის, სუსტი ეკონომიკური პარამეტ-

რების მქონე (განვითარებად) ქვეყნებში 

საკმაოდ მწირი მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა და დაგროვილი ცოდნა-გამოცდილება 

არსებობს მეცნიერებისა და ახალი ტექნო-

ლოგიების კუთხით. ამდენად, შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ მწირია ამ მიმართუ-

ლებით დასაქმების შესაძლებლობებიც. 

მოსწავლე, რომელსაც შესწევს უნარი, 

წარმატებით გაართვას თავი ზუსტი და სა-

ბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ჯგუფში 

შემავალ საგნებს სკოლაში, გარანტირე-

ბულ მაღალანაზღაურებად სამსახურში 

დასაქმებისათვის უფრო ბიზნესის ადმი-

ნისტრირების ან საბანკო საქმის საგანმა-

ნათლებლო პროგრამას ირჩევს, ვიდრე 

ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის ან მათემა-

ტიკის საგანმანათლებლო პროგრამას. ეს 

ტენდენცია ნეგატიურად მოქმედებს ზო-

გადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში  

(განსაკუთრებით, საჯარო ტიპის) ზუსტი 

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 

ჯგუფში შემავალი საგნების მასწავლე-

ბელთა კვალიფიკაციაზე და ხშირად მათ 

არსებობაზეც კი აისახება. განვითარებულ 

ქვეყნებში ზუსტი და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების დაუფლება საკმაოდ მა-

ღალანაზღაურებადი სამსახურის მიღების 

გარანტიაა. საინტერესოა შევნიშნოთ, რომ 

საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე მოქმედ სხვა მრავალ ფაქტორს 

შორის, ერთ-ერთი უპირველესი სწორედ მაღალკვალიფიციური და, ამავე 

დროს, იაფი მუშახელის არსებობაა. 
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ამ პროფესიის ადამიანებს, ბევრ ქვეყანაში 

საჯარო სკოლებშიც კი, სხვა საგნობრივი 

ჯგუფის პედაგოგებთან შედარებით, მაღა-

ლი შრომის ანაზღაურება აქვთ.

დამოუკიდებლობის მოპოვების პირ-

ველივე წლებში სინგაპურის მთავრობა 

მკაცრი რეალობის წინაშე დადგა: ქვეყნის 

მოსახლეობის 80%-მა წერა-კითხვა არ 

იცოდა და სხვადასხვა დაპირისპირებულ 

ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვ-

ნებოდა; ქვეყნის ეკონომიკა კი დამოკი  დე-

 ბული იყო ერთ საზღვაო პორტზე (აშტონი 

და სანგი, 2004). მნიშვნელოვანია შევ-

ნიშნოთ, რომ სახელმწიფოს სათავეში 

მყოფი პოლიტიკური ელიტა, ამავე დროს, 

წარმოადგენდა ქვეყნის ინტელექტუალურ 

ელიტას. მათ მრავალი მნიშვნელოვანი 

და თანაც ხისტი გადაწყვეტილების მიღება 

მოუწიათ (თანამედროვე სტანდარტებით, 

ნაკლებად დემოკრატიული და პოპულარუ-

ლი). სინგაპურის წარმატებაზე ჩატარებული 

12-მდე კვლევის მიმოხილვაში ნათლად 

ჩანს, რომ სინგაპურის მთავრობის მიერ ინი-

ცირებული ძირეული ცვლილებების მა-

მოძ რავებელი ძალა და, ასევე, შემდგომში 

მდგრადი განვითარების გარანტი - ძლიერი 

განათლების სისტემა იყო. მნიშვნელოვა-

ნია შევნიშნოთ, რომ ეს ხედვა და მიდგომა 

დღემდე აქტუალურია. ქვეყნის განვითა რე-

ბის ხედვა და, შესაბამისად, გეგმა პოლი-

ტიკური ელიტის მცირერიცხოვანი ჯგუფის 

მიერ იქნა გააზრებული და შექმნილი. გა-

ნათლების სისტემის რეფორმის პირველი 

ტალღის დროს, რეფორმის ძირითადი გა -

დაწყვეტილებები სწორედ პოლიტიკური 

ელიტის მცირერიცხოვანი ჯგუფის მიერ 

იქნა მიღებული. განათლების სისტემის ქვე-

და რგოლებში დასაქმებული ადამიანების 

მოსაზრებების გათვალისწინება რეფორ-

მის მხოლოდ მეორე და მესამე ტალღის 

დროს მოხდა. განვითარებულ ქვეყნებშიც 

კი რეფორმის ძირითადი მიმართულებე-

ბის შესახებ გადაწყვეტილებას ქვეყნის 

პოლიტიკური ელიტა იღებს, მაგრამ, განს-

ხვავებით განვითარებადი ქვეყნებისგან, 

განვითარებულ ქვეყნებში უფრო მეტადაა 

გათვალისწინებული სისტემის ქვედა რგო-

ლებში დასაქმებულთა მოსაზრებები. ფი-

ნეთის განათლების საბჭოს ექსპერტები ამ 

მიდგომას იმით ხსნიან, რომ განვითარე-

ბული ქვეყნების უმრავლესობაში საგანმა-

ნათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებუ-

ლი ადამიანების კვალიციფიკაცია საკმაოდ 

მაღალია. ფინეთის ეროვნული სასწავლო 

მთავარი თემა
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გეგმის „ზომა“ პირდაპირპროპორციულად 

მცირდებოდა, ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონა-

ლის კვალიფიკაციის ზრდასთან ერთად. 

საქართველოს განათლების სისტემაში 

2004 წელს დაწყებული რეფორმა პოლი ტი-

კური ელიტის მიერ ძირითადად „ზემოდან 

თავსმოხვეული“ იყო, თუმცა,  2004 წლამდე 

არსებული მდგომარეობა იმდენად საგან-

გაშო იყო, რომ ნებისმიერი სახის ცვლილე-

ბაც კი პოზიტივად შეიძლება აღქმულიყო. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სავარაუდოდ, 

ამ რეფორმის ეფექტიანობას მნიშვნელოვ -

ნად გაზრდიდა საგანმანათლებლო დაწე-

სებულებებში რეფორმაში გაცხადებული 

ღირებულებების მქონე ადამიანების რა-

ოდენობის ზრდა.

მმართველი ეკონომიკური გუნდი 

ქვეყნის განვითარების ხედვა და ძირი-

თადი მიმართულებები რომ ქვეყნის პო-

ლიტიკურმა ელიტამ უნდა ჩამოაყალიბოს, 

ეს უკვე ვახსენეთ. ჩვენი შეხედულებით, 

შემდეგი რგოლი, რომელმაც კიდევ ერთი 

ნაბიჯი უნდა გადადგას განათლების რე-

ფორმის ფორმირების პროცესამდე, ეს 

ქვეყნის მმართველი ეკონომიკური გუნდია. 

სწორედ ამ გუნდს ხელეწიფება, გააკეთოს 

(შეუკვეთოს) ქვეყნის ეკონომიკური განვი-

თარების პროგნოზი და სწორედ პროგნო-

ზის შედეგები აჩვენებს თუ რა ტიპის სამსა-

ხურები იქნება მოთხოვნადი მომავალში. 

მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა ჩაერთოს 

პროცესში ტექნიკური ცოდნის მქონე სა-

ჯარო მოხელეთა გუნდი, რომელიც შეიმუ-

შავებს ამ სამსახურების მოვალეობების 

სათანადოდ შესრულებისათვის საჭირო 

უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის ნუსხას, რაც 

შემდგომ უნდა გახდეს სახელმძღვანელო 

დოკუმენტი უნივერსიტეტების, სახელობო 

ტიპის საგანმანათლებლო და ზოგადსა-

განმანათლებლო დაწესებულებებისთვის.

ტექნიკური ცოდნის მქონე საჯარო მოხელეთა 

გუნდი

მიუხედავად იმისა, ვის ექნება გადამწყვე-

ტი როლი  განათლების რეფორმის გააზრე-

ბასა და დანერგვაში – პოლიტიკურ ელიტას 

თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

დასაქმებულ ადამიანებს, რეფორმის წარმა-

ტება დიდწილად ტექნიკური ცოდნის მქონე 

საჯარო მოხელეთა გუნდის კვალიფიკაციასა 

და მონდომებაზეა დამოკიდებული. ეს არის 

გუნდი, რომელიც, პოლიტიკური ელიტის 

ხედვის შესაბამისად, განახორციელებს შემ-

დეგ მნიშვნელოვან აქტივობებს:

 ჩამოაყალიბებს სექტორის განვითარე-

ბის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას 

განათლების სექტორის სტრატეგიის 

დოკუმენტში უნდა ჩანდეს ყველა ძირითადი 

მიმართულება და მიზანი და, რაც მთავარია, 

ამ დოკუმენტში უნდა აისახოს მიზნების 

მიღწევის გზები (სამოქმედო გეგმა). ზოგა-

დი განათლების სექტორის სტრატეგია არ 

შეიძლება დამოუკიდებლად არსებობდეს.  

ამ ტიპის დოკუმენტზე მუშაობისას, საჭიროა, 

გათვალისწინებულ იქნეს სკოლამდელი, 

უმაღლესი და პროფესიული განათლების 

ხედვები და განვითარების სტრატეგიები. ეს 

დოკუმენტი უნდა გახდეს სახელმძღვანელო 

განათლების სამინისტროსა და სხვა სა-

განმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 

შექმნილი პროგრამებისათვის. 

 შეიმუშავებს რეფორმის ეტაპებს 

ნამდვილად არ იქნება ახალი აღმო-

ჩენა თუ შევნიშნავთ, რომ თანამედროვე 

განათლების სისტემა ეფექტიანია, თუ ის 

მუდმივად განახლებადი და განვითარება-

დია. აუცილებელია, სწორად იქნეს გათვ-

ლილი განათლების რეფორმის ეტაპები, 

შესაბამისი ვადების მითითებით (რომლის 

განათლების რეფორმის 

ეფექტურად წარმართვამ, 

ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი, სამი 

სხვადასხვა მიმართულებით 

შეიძლება გააჩინოს 

სარგებელი:

•ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარება და 

საყოველთაო 

კეთილდღეობა; 

•ძლიერი დემოკრატიული 

საზოგადოების 

ჩამოყალიბება;

•ეროვნული იდეოლოგიის 

შექმნა.
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კორექტირება ლოგიკურიც კია, დანერგვის 

პროცესში წარმოქმნილი გამოწვევების 

გათვალისწინებით). რეფორმის ეტაპების 

ფორმირების მთავარი დანიშნულება მი-

საღწევი მიზნებისა და შესასრულებელი 

სამუშაოების მოცულობის სწორი დაგეგმ-

ვაა. იშვიათია დღეს ქვეყანა, რომელსაც 

მასშტაბური რეფორმისათვის საჭირო ფი-

ნანსური და ადამიანური რესურსი გააჩნ-

დეს. ასევე, გასათვალისწინებელია, რომ 

რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი ბევრი 

პროგრამისა თუ ინიციატივის სრული მასშტა-

ბით დანერგვა არ არის გონივრული გადაწყ-

ვეტილება. ხშირად, მათი (პროგრამებისა და 

ინიციატივების) მცირე მასშტაბით პილოტი-

რება ხდება; ამას კი დრო სჭირდება. როგორ 

კარგადაც უნდა იყოს რეფორმა გააზრებული 

და გათვლილი, ახალ ეტაპზე გადასვლამდე 

არაერთი ცვლილება იქნება საჭირო.

 

 განსაზღვრავს მოკლევადიან  და 

გრძელვადიან მიზნებს 

რეფორმის ეტაპებად დაგეგმვის კი-

დევ ერთი რაციონალი მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი მიზნების ფორმირების აუ -

ცილებლობაა. ორგანიზაციული ქცევის 

სფეროს მკვლევრებს მიაჩნიათ, რომ ახალი

წესრიგის ინიცირებისას, სისტემაში დასაქ -

მებულ ადამიანებს რწმენის გამყარება სჭირ-

დებათ. ამისათვის კი საჭიროა სწრაფი 

(თუნდაც უმნიშვნელო) შედეგები. განათ-

ლების ბუნებიდან გამომდინარე, რეფორ-

მის ძირითადი შედეგების მიღებას დიდი 

დრო სჭირდება. თუმცა ეს არ ნიშნავს, 

რომ საზოგადოება და, განსაკუთრებით, 

პოლიტიკური ელიტა 12 წელი დაელოდება 

რეფორმის შედეგების მიღებით გამოწვე-

ულ კმაყოფილებას. ასევე, რეფორმის ძი -

რითადი და, ამავე დროს, ხანგრძლივი მიზ-

ნების მისაღწევად (მაგალითად, მაღალი 

აკადემიური მოსწრებისა და სოციალუ-

რი უნარების მქონე მოსწავლეების რაც 

შეიძლება მეტი რაოდენობა), საჭიროა 

მოკლევადიანი მიზნების, როგორც საშუ-

ალებების, უზრუნველყოფა. მაგალითად, 

რაც შეიძლება მოკლე ვადაში, სკოლის მა -

ღალი კვალიფიკაციის მასწავლებლებითა 

და ადმინისტრაციული პერსონალით და-

კომპლექტება; ასევე, სკოლების საჭირო მა-

ტერიალურ-ტექნიკური საშუალებებითა და 

სასწავლო რესურსებით აღჭურვა. ამდენად, 

რეფორმაზე მომუშავე ტექნიკური ცოდნის 

მქონე საჯარო მოხელეების გუნდმა უნდა 

დასახოს მოკლევადიანი მიზ ნებიც, რაც ხელს 

შეუწყობს გრძელვადიანი მიზნების მიღწევას 

და პოლიტიკური ელიტისა და საზოგადოების 

მხარდაჭერის უზრუნველყოფას. 

 შექმნის კონკრეტულ პროგრამებს 

რეფორმის მიზნების მისაღწევად, სა-

ჭიროა კარგად გააზრებული პროგრამები. 

რეფორმის დაგეგმვისა და დანერგვის პე-

რიოდი გარკვეული ქაოსით გამოირჩევა. 

ხშირია სამინისტროს სხვადასხვა რგოლსა 

და სამსახურს შორის უფლება-მოვალეობე-

ბისა და დავალებების გადაფარვის შემთხ-

ვევები, რაც ხშირად განსახორციელებელ 

პროგრამებს შორის გარკვეული საკითხე-

ბის  დუბლირებაშიც აისახება. იფლანგება 

ისედაც მწირი ადამიანური და ფინანსური 

რესურსი. რაც, საბოლოო ჯამში, ნეგატი-

ურად აისახება რეფორმის წინსვლაზე. 

 შეიმუშავებს შეფასების ინდიკატორებს 

რეფორმაზე მომუშავე ტექნიკური ცოდ -

ნის მქონე საჯარო მოხელეების გუნდმა 

უნდა ჩამოაყალიბოს რეფორმის შედეგების 

(მოკლევადიანისა და გრძელვადიანისათ-

ვის ცალ-ცალკე) შეფასების ინდიკატორები. 

ამ ინდიკატორებისთვის შეკრებილი ყველა 

მონაცემი ვერ იქნება რაოდენობრივი ტიპის 

(მაგალითად, საერთაშორისო შეფასებებში 

ქართველი მოსწავლეების მიერ დაკა-

განვითარებულ 

ქვეყნებში ზუსტი და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების 

დაუფლება საკმაოდ 

მაღალანაზღაურებადი 

სამსახურის 

მიღების გარანტია.

მთავარი თემა
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ვებული ადგილი, საშუალო ქულა, სტან-

დარტული გადახრა და სხვ.). მონაცემების 

გარკვეული ნაწილი თვისებრივი ტიპის 

იქნება (მასწავლებელთა და მოსწავლეთა 

მოტივაცია, საზოგადოების განწყობები 

რეფორმის მიმართ, საერთაშორისო ექს-

პერტების შეფასებები და სხვ.). 

რეფორმის წარმატება მხოლოდ მოსწავ-

ლეების გაზრდილი აკადემიური მოსწრება 

და პიროვნული ზრდა არ არის. სკოლა სოცი-

ალური ტიპის დაწესებულებაა, სადაც მოზარ-

დი, მდიდარი სოციალური ურთიერთობების 

საშუალებით, სრულფასოვან სოციალურ 

არსებად ყალიბდება. რეფორმას გარკვეული 

პოზიტიური გავლენა ექნება ადგილობრივ 

თემზეც; ცალსახად გაიზრდება მშობლების 

ჩართულობა (რომელიც სასურველ დონეს 

მაინც ვერ მიაღწევს). ეს აქტივობა მშობ-

ლების განათლებასაც შეუწყობს ხელს, რაც 

გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს ყველა 

განვითარებადი საზოგადოებისათვის. 

 გააანალიზებს მიღებულ შედეგებს 

 და დასახავს სამოქმედო გეგმის 

ცვლილებებს 

რეფორმის უწყვეტი ციკლი არ ნიშნავს 

შეფასების მნიშვნელოვანი კომპონენტის 

იგნორირებას. შეუძლებელია რეფორმით 

განსაზღვრულ ვადებში დაგეგმილ შედე-

გებზე სწრაფად გასვლა. გეოგრაფიულად 

და ინსტიტუციურად, რაც უფრო მასშტა-

ბურია რეფორმა, მით მეტია ცდომილების 

ალბათობა. რეფორმის ცალკეულ ეტაპზე 

მოკლევადიანი შედეგების ანალიზი საშუ-

ალებას იძლევა, უკეთ იქნეს გააზრებული  

რეფორმის მომავალი. 

სასკოლო საზოგადოება (დირექტორები, 

მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები)

ნამდვილად არ იქნება აღმოჩენა, თუ 

ვიტყვით, რომ განათლების რეფორმის 

ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება, 

თუ  მის დაგეგმვაში გათვალისწინებული 

იქნება სასკოლო საზოგადოების (დირექ-

ტორები, მასწავლებლები, მოსწავლეები, 

მშობლები) მოსაზრებები. თუმცა, როგორც 

ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ეს მიდგომა ეფექ-

ტიანია, როცა სასკოლო საზოგადოება 

კვალიფიციურია და მაღალია მოლოდინი, 

რომ ცალკეული ჯგუფის კონტრიბუცია 

დასაბუთებული და პროგრესული იქნება. 

აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ საპირისპირო 

შემთხვევაში, განათლების რეფორმის 

დამგეგმავებმა აუცილებლად უნდა ჩაატა-

რონ სიტუაციის საფუძვლიანი ანალიზი 

და, საერთაშორისო გამოცდილების გაზი-

არების პარალელურად, გაითვალისწინონ 

ადგილობრივი კულტურული კონტექსტი. 

დასკვნის სახით, კიდევ ერთხელ აღვ-

ნიშნავთ, რომ განათლების რეფორმა მუდ-

მივად განახლებადი და დაუსრულებელი 

პროცესია. ის შედგება ეტაპობრივად შესას-

რულებელი აქტივობებისა და ამ აქტივო-

ბებით მიღებული შედეგებისაგან. ჩვენ ვე-

თანხმებით მოსაზრებას, რომ განათლების 

სისტემა ქვეყნის ეკონომიკური, პოლიტი -

კური, სოციალური და კულტურული განვი-

თარების ხედვას უნდა დაექვემდება როს.

თუმცა, დიდი ალბათობით, ეს დაქვემდება-

რება, განათლების სისტემის რეფორმირე-

ბის შედეგად, ქვეყანაში კვალიფიციური და 

კრეატიული ადამიანების ზრდის კვალო-

ბაზე, ორმხრივი პროცესით შეიცვლება. ან, 

უკეთ რომ ვთქვათ, განათლების სისტემას 

შეეძლება არა მარტო პოლიტიკური ელიტის 

დაკვეთის ეფექტურად შესრულება, არამედ 

ქვეყნის (ეკონომიკური, პოლიტიკური, 

სოციალური და კულტურული) განვითარე-

ბისათვის ახალი იდეების გენერირება. ჩვენი 

აზრით, განათლების რეფორმის პრაქტიკაში 

განხორციელება მაღალი სოციოეკონო-

მიკური ტიპის სკოლის შექმნის იდეას უნდა 

დაეფუძნოს, რომლის შესახებაც ჟურნალის 

სხვა ნომრებში შეგვეძლება ვისაუბროთ. 

მიუხედავად იმისა, ვის 

ექნება გადამწყვეტი როლი  

განათლების რეფორმის 

გააზრებასა და დანერგვაში 

– პოლიტიკურ ელიტას 

თუ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში 

დასაქმებულ ადამიანებს, 

რეფორმის წარმატება 

დიდწილად ტექნიკური 

ცოდნის მქონე საჯარო 

მოხელეთა გუნდის 

კვალიფიკაციასა 

და მონდომებაზეა 

დამოკიდებული. ეს 

არის გუნდი, რომელიც, 

პოლიტიკური ელიტის 

ხედვის შესაბამისად, 

განახორციელებს შემდეგ 

მნიშვნელოვან აქტივობებს.
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ეკონომისტების უმეტესობა ეთანხმება გარი ბეკერის 

მოსაზრებას ადამიანური კაპიტალის მნიშვნელობაზე 

ქვეყნის ცხოვრების დონის განსაზღვრაში, რომ ფორმა-

ლური განათლება არის ადამიანური კაპიტალის დიდი და, 

შესაძლოა, ყველაზე დიდი კომპონენტიც კი. ეს კონსენსუსი 

ასახავს იმ ფაქტს, რომ ეკონომისტებმა და სხვა მკვლევ-

რებმა დააგროვეს უამრავი მტკიცებულება იმისა, რომ 

განათლება ზრდის მუშაკთა პროდუქტიულობას და ამით 

ზრდის მათ შემოსავლებს. ასევე, აჩვენეს, რომ განათლება 

იწვევს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და სხვა მრავალი 

სახის არაფულად სარგებელს.

ეკონომისტები და სხვა მეცნიერები შეიძლება წუხდნენ 

იმაზე, რომ მათი კვლევის მრავალი აღმოჩენა რეგულა-

რულად იგნორირდება პოლიტიკოსების მიერ, თუმცა, 

როგორც ჩანს, ეს არ ეხება განათლებას. საერთაშორისო 

ორგანიზაციები სრულად უჭერენ მხარს განათლების 

მნიშვნელობას ეკონომიკური და სოციალური განვითა-

რებისთვის. მაგალითად, 2000 წლის სექტემბერში გაეროს 

ათასწლეულის სამიტზე მიღებულ ათასწლეულის განვი-

თარების რვა მიზნიდან (MDGs) ორი ორიენტირებულია გა-

ნათლებაზე. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, განვითარებად 

ქვეყნებში პოლიტიკოსები, ასევე, ზოგადად თანხმდებიან, 

რომ ადამიანურ კაპიტალში ინვესტიციებს მნიშვნელოვანი 

სარგებელი მოაქვს. ამ კონსენსუსის ერთ-ერთი შედეგი 

ისაა, რომ პოლიტიკოსებმა მნიშვნელოვნად გაზარდეს 

განათლების დაფინანსება; განვითარებადი ქვეყნების 

მთავრობები ახლა ყოველწლიურად დაახლოებით 700 

მილიარდ დოლარს ხარჯავენ განათლებაზე, ხოლო რაც 

შეეხება მშობლების დანახარჯებს შვილების განათლება-

ზე,  სავარაუდოდ, იგივე მასშტაბის იქნება.1

გაზარდა თუ არა განათლებაში ინვესტიციებმა ადამი-

ანური კაპიტალი განვითარებად ქვეყნებში? ნამდვილად 

მნიშვნელოვანი პროგრესი იყო სკოლაში ჩარიცხვისა და 

დამთავრების მაჩვენებლების ზრდის თვალსაზრისით. 

მაგალითად, მსოფლიო ბანკის შეფასებით (2012), განვი-

თარებად ქვეყნებში ბავშვების 87% ამთავრებს დაწყებით 

სკოლას, ხოლო საშუალო სკოლაში ჩარიცხვის მთლიანი 

მაჩვენებელი ამ ქვეყნებში 2010 წელს იყო საშუალოდ 64%, 

რაც დიდი გაუმჯობესებაა, 1980 წლის 41%-იან მაჩვენებელ-

თან შედარებით.

თუმცა, განვითარებად ქვეყნებში ბავშვების ჯერ კიდევ 

13% არ ამთავრებს დაწყებით სკოლას, ხოლო მესამედზე 

განათლების საკითხების მიმოხილვა 
განვითარებად ქვეყნებში

პოლ გლუვი
გამოყენებითი ეკონომიკის დეპარტამენტი, 

მინესოტას უნივერსიტეტი

ამ საუკუნის განმავლობაში, განათლება, უნარები და სხვა სახის ცოდნა გახდა 

პიროვნებისა და ერის პროდუქტიულობის განმსაზღვრელი გადამწყვეტი საშუალება. 

მეოცე საუკუნეს შეიძლება ვუწოდოთ ადამიანური კაპიტალის ხანა, იმ გაგებით, რომ 

ქვეყნის ცხოვრების დონის უპირველესი განმსაზღვრელი არის ის, თუ რამდენად 

წარმატებულია ის თავისი მოსახლეობის უნარების, ცოდნის, ჯანმრთელობისა და 

ჩვევების განვითარებასა და გამოყენებაში. 

გარი ბეკერი (1995)

მთავარი თემა
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მეტი არ ირიცხება საშუალო სკოლაში. კიდევ უფრო შე-

მაშფოთებელია დიდი რაოდენობით მტკიცებულება იმისა, 

რომ განვითარებადი ქვეყნების მოსწავლეები გაცილებით 

ნაკლებს სწავლობენ, ვიდრე განვითარებული ქვეყნების 

მოსწავლეები. 2009 წელს ჩატარებულ საერთაშორისო 

კვლევაში აშშ-ის თხუთმეტი წლის ასაკის მოსწავლეების 

58,1%-მა მიაღწია წიგნიერების მე-3 დონეს ან უფრო 

მაღალ ქულას, სადაც მე-3 დონე შეესაბამება „ზომიერი 

სირთულის ამოცანების წაკითხვის უნარს“ (OECD 2010). 

ამის საპირისპიროდ, თხუთმეტი წლის მოსწავლეების შე-

საბამისი მაჩვენებლები ბევრ განვითარებად ქვეყანაში გა-

ცილებით დაბალი იყო: ბრაზილიაში 23,3%, ინდონეზიაში 

12,2%, იორდანიაში 20,1% და პერუში 13,1%. მათემატიკის 

მე-3 დონის ცოდნის შედეგები, რომელიც განისაზღვ-

რება, როგორც „მკაფიოდ აღწერილი პროცედურების 

შესრულების უნარი, მათ შორის, ისეთების, რომლებიც 

საჭიროებენ თანმიმდევრულ გადაწყვეტილებებს“, ასახავს 

კიდევ უფრო დიდ განსხვავებას: 52.2%-ს შეერთებული 

შტატებისთვის, მაგრამ მხოლოდ 11.9%-ს ბრაზილიისთვის, 

6.4%-ს ინდონეზიისთვის, იორდანიისთვის 11,9%-ს, ხოლო 

პერუსთვის 9,5%-ს.

მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ უფრო მეტი თანხის 

დახარჯვამ შეიძლება გარკვეულწილად გაზარდოს ჩა-

რიცხვისა და სწავლის მაჩვენებელი, განვითარებადი ქვეყ-

ნების უმეტესობას სერიოზული საბიუჯეტო შეზღუდვები 

ემუქრება, რაც გაართულებს განათლებაში გაცილებით 

დიდი თანხის დახარჯვას. ეს აჩენს კითხვას, შეიძლება თუ 

არა მიმდინარე ხარჯების უფრო ეფექტურად განაწილება 

და, ზოგადად, შეიძლება თუ არა განათლების პოლიტიკის 

გაუმჯობესება ისე, რომ გაიზარდოს ჩარიცხვაც და სწავლის 

დონეც მცირე დამატებითი ხარჯებით. ეკონომისტებმა და 

სხვა მეცნიერებმა ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში 

მრავალი კვლევა ჩაატარეს განვითარებად ქვეყნებში 

განათლების შესახებ, მაგრამ მათი დასკვნები მიმოფან-

ტულია მრავალ სხვადასხვა აკადემიურ ჟურნალსა თუ სხვა 

ტიპის პუბლიკაციაში.

ქვეყნებისა და ინდივიდების ცხოვრების სტანდარტების 

განსაზღვრაში განათლების მნიშვნელობა, ბევრ განვი-

თარებად ქვეყანაში სწავლის დაბალ დონესთან ერთად 

(მიუხედავად ყოველწლიურად ასობით მილიარდი დო-

ლარის  გამოყოფისა განათლებისთვის ამ ქვეყნებში), ხაზს 

უსვამს გადაუდებელ აუცილებლობას, რომ მოიძებნოს 

ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ამ ქვეყნებში განათლების 

სფეროში უკეთეს შედეგებს გამოიწვევს. საბედნიეროდ, 

ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, განვითარებად 

ქვეყნებში განათლების შესახებ კვლევების დიდი ზრდა 

დაფიქსირდა, რაც წარმოადგენს უპრეცედენტო შესაძ-

ლებლობას, შეფასდეს, თუ როგორ შეიძლება ეს კვლევა 

გამოიყენებოდეს განვითარებად ქვეყნებში განათლების 

პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად..

ზოგადად რომ ვთქვათ, ის ფაქტორები, რომლებიც 

განსაზღვრავს სკოლაში  რამდენი წლის განმავლობაში 

ირიცხებიან ბავშვები და რამდენად სწავლობენ ისინი 

სკოლაში ყოფნის დროს, შეიძლება დაიყოს ბავშვისა და 

ოჯახის მახასიათებლებად და სკოლისა და მასწავლებლის 

მახასიათებლებად. ბავშვისა და ოჯახის მახასიათებლების 

შეცვლა სამთავრობო პოლიტიკის ხაზით რთულია, თუმცა  

პოლიტიკის ზოგიერთ მიმართულებას, როგორიცაა ბავშ-

ვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, შეიძლება ჰქონდეს 

მნიშვნელოვანი ეფექტი. ამის საპირისპიროდ, ვინაიდან 

განვითარებად ქვეყნებში ბავშვების უმეტესობა ირიცხება 

საჯარო სკოლებში, მთავრობის პოლიტიკას შეიძლება 

ჰქონდეს პირდაპირი (და არაპირდაპირი) გავლენა სკო-

ლისა და მასწავლებლის მახასიათებლებზე. ამრიგად, 

გონივრული იქნებოდა,   მოსწავლეების განათლების 

შედეგებზე სამთავრობო პოლიტიკის გავლენის შესახებ 

მტკიცებულებების განხილვა, სკოლისა და მასწავლებლის 

მახასიათებლებზე ფოკუსირებით დაგვეწყო. მართლაც, 

მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეთა მახასიათებლებსა 

და გამოცდილებას შეუძლია, მნიშვნელოვანი გავლენა 

იქონიოს  მათივე სწავლაზე, საფუძვლიანმა კვლევამ აჩ-

ვენა, რომ სკოლებსა და მასწავლებლებს ასევე შეუძლიათ 

მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა ამ ყოველივეში.2

თითქმის ყველა მშობელს სურს, რომ მისმა შვილმა 

ისწავლოს „მაღალი ხარისხის“ სკოლაში, მაგრამ სულაც 

არ არის ნათელი, თუ რომელია მაღალი ხარისხის სკოლა. 

თავისი მნიშვნელობით, „მაღალი ხარისხის სკოლა“ არის 

სკოლა, რომლის მოსწავლეები უფრო მეტად აღწევენ ან 

აჭარბებენ საგანმანათლებლო სისტემის მიერ დასახულ 

სასწავლო მიზნებს, სხვა სკოლების მოსწავლეებთან 

შედარებით. ანალოგიურად, „დაბალი ხარისხის სკოლა“ 

არის ის, რომლის მოსწავლეები ნაკლებად აღწევენ ამ მიზ-

ნებს, ისევ სხვა სკოლების მოსწავლეებთან შედარებით. 

მაგრამ რა ხდის ზოგიერთ სკოლას (და მასწავლებელს) 
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„მაღალი ხარისხის“ სკოლად, ხოლო ზოგს – „დაბალი 

ხარისხისად“? ] 

ჩვენ მიმოვიხილავთ ბოლო ორი ათწლეულის გან-

მავლობაში ჩატარებულ კვლევას, რათა შევაფასოთ, რა 

გავიგეთ საბაზისო სკოლისა და მასწავლებლის ისეთი 

მახასიათებლების მიზეზშედეგობრივი ზემოქმედების 

შესახებ – როგორიცაა კლასის ზომა (მოსწავლე-მასწავ-

ლებელთა თანაფარდობა), მასწავლებლის განათლება, 

სახელმძღვანელოებისა და მერხების ხელმისაწვდომობა, 

მასწავლებელთა ტრენინგი და გამოყენებული პედაგო-

გიკური მეთოდები – მოსწავლეთა განათლების მიღწე-

ვებთან (სკოლის წლები) და სწავლასთან დაკავშირებით. 

რამდენადაც მასწავლებლის ან სკოლის გარკვეულ 

მახასიათებლებს აქვს ძლიერი დადებითი გავლენა მოს-

წავლეთა საგანმანათლებლო შედეგებზე, განათლების 

დაფინანსება უნდა მიიმართოს იმ პოლიტიკისკენ, რომე-

ლიც ხელს უწყობს ამ მახასიათებლებს და ჩამოშორდეს იმ 

ინტერვენციებს, რომლებიც ფოკუსირებულია ნაკლებად 

ეფექტურ ან სრულიად არაეფექტურ მახასიათებლებზე. 

კვლევები, რომლებიც მიჩნეულია უმაღლესი ხარისხის 

კვლევებად, იძლევა მხოლოდ რამდენიმე ცალსახა შედეგს 

და ეს შედეგები არ არის განსაკუთრებით გასაკვირი. ყვე-

ლაზე ნათელი დასკვნები არის ის, რომ სრულად ფუნქცი-

ონირებადი სკოლა – უკეთესი ხარისხის სახურავით, კედ-

ლებით ან იატაკით, ან მერხებით, მაგიდებითა და სკამებით 

და სკოლის ბიბლიოთეკით – ხელსაყრელია მოსწავლეთა 

სწავლისთვის. ეს დასკვნები ცოტა მეტია, ვიდრე საღი აზრი 

და ამ ატრიბუტების გავლენაც  შეიძლება არ იყოს განმაპი-

რობებელი; შესაძლოა, ნამდვილი  გამომწვევი ფაქტორი 

არის ხარისხიანი განათლების მიწოდებისადმი ინტერესი 

და ვალდებულება. მეორე მხრივ, ყველაზე თანმიმდევ-

რული შედეგები გამოწვეულია იმ დადებითი მხარით, 

რომელიც მოიაზრებს მასწავლებლების მიერ იმ საგნებში 

უფრო დიდი ცოდნის ქონას, რომლებსაც ასწავლიან, ასევე, 

უფრო გრძელი სასკოლო დღის არსებობასა და რეპეტი-

ტორობას. დამატებითი, და ისევ არც თუ ისე გასაკვირი 

დასკვნა არის ის, რომ მნიშვნელოვანია, გამოცხადდება თუ 

არა მასწავლებელი სამსახურში. მასწავლებლის სკოლაში 

არყოფნა აშკარად უარყოფით გავლენას ახდენს სწავ-

ლაზე. ისევ და ისევ, მასწავლებლებთან დაკავშირებით, 

ეს დასკვნები გვთავაზობს ცოტა მეტს, ვიდრე საღი აზრი 

იწინასწარმეტყველებს. 

ამ კვლევის შედეგების ერთ-ერთი უშუალო შედეგია 

ის, რომ ქვეყნებმა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან 

მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესებით, უნდა უზრუნ-

ველყონ ამ სწორი გადაწყვეტილებების განხორციელება 

მათი მოსწავლეების შრომისუნარიანობის რეალურად 

გაზრდის მიზნით. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს მრავალი 

ქვეყანა ვერ აყალიბებს საბაზისო ინსტიტუციურ სტრუქტუ-

რას, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეების მიღწევებს. 

თუმცა, ეს დასკვნები არ ნიშნავს, რომ საღი აზრი შეიძლება 

გახდეს განათლების პოლიტიკის სანდო სახელმძღვანე-

ლო;  არის  პოლიტიკის ბევრი სხვა მიმართულება, როგო-

რიცაა, მაგალითად, კლასის ზომის შემცირება, რომელიც, 

ასევე, შეიძლება საღ აზრს წარმოადგენს, მაგრამ არ არის 

დადასტურებული ბოლო კვლევებით.

განვითარებად ქვეყნებში მოსწავლეთა საგანმანათ-

ლებლო შედეგების პროგრესი მოითხოვს სკოლისა და 

მასწავლებლის ძირითად მახასიათებლებზე ფართო 

ფოკუსით მსჯელობას. შესაძლებელია რამდენიმე მიმარ-

თულების გატარებაც, რომელიც უნდა დაიყოს სამ ტიპად: 

პოლიტიკა, რომელიც ცვლის მოსწავლის მახასიათებლებს 

დაწყებით სკოლაში სწავლის დაწყებამდე (და, შესაძლოა, 

სკოლაში სწავლის დროს); პოლიტიკა, რომელიც შექმ-

ნილია მოსწავლისა და მშობლის ქცევის შესაცვლელად 

და პოლიტიკა, რომელიც ცდილობს, შეცვალოს სკოლების 

ფუნქციონირების მეთოდები როგორც მართვის სტრუქ-

ტურის, ისე მასწავლებლებისა და სკოლის ადმინისტრა-

ტორებისთვის არსებული სტიმულების თვალსაზრისით. 

წარმოიდგინეთ პოლიტიკის პირველი მიმართულება, 

რომელიც ცდილობს, შეცვალოს მოსწავლის მახასიათებ-

ლები, სანამ იგი დაწყებით სკოლაში მივა სასწავლებლად. 

ცხოვრების პირველ წლებში ბავშვის მახასიათებლების 

შესაცვლელად ორი ძირითადი გზა არსებობს: ადრეული 

საბედნიეროდ, ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, 

განვითარებად ქვეყნებში განათლების შესახებ კვლევების 

დიდი ზრდა დაფიქსირდა, რაც წარმოადგენს უპრეცედენტო 

შესაძლებლობას, შეფასდეს, თუ როგორ შეიძლება ეს კვლევა 

გამოიყენებოდეს განვითარებად ქვეყნებში განათლების 

პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად.

მთავარი თემა
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ბავშვობის განვითარების პროგრამები, განსაკუთრებით, 

სკოლამდელი დაწესებულებები და ბავშვთა ჯანმრთე-

ლობისა და კვების პროგრამები. 

განვითარებულ ქვეყნებში ბავშვების უმეტესობა სკო-

ლამდელ დაწესებულებაში დადის, დაწყებით სკოლაში 

შესვლამდე, ხოლო განვითარებად ქვეყნებში უფრო 

და უფრო მეტი სკოლამდელი დაწესებულება ჩნდება. 

განვითარებადი ქვეყნების დაწყებით და საშუალო სკო-

ლაში მოსწავლეთა პროგრესის ამაღლების პოტენციურ 

როლს სწორედ სკოლამდელი დაწესებულება ითავსებს,  

სკოლამდელ დაწესებულებებს დადებითი გავლენა აქვთ 

ბავშვების გრძელვადიან საგანმანათლებლო და უკვე 

სამომავლოდ შემოსავლის მიღების შედეგებზე. 

განვითარებად ქვეყნებში არსებული განათლების 

ნებისმიერი სრულყოფილი  ანალიზი უნდა ეხებოდეს 

მოსწავლეთა საგანმანათლებლო პროგრესს და მათი 

ჯანმრთელობისა და კვების სტატუსებს შორის ურთიერ-

თობას. ამ ურთიერთობის ყოვლისმომცველი ანალიზის 

აუცილებლობა ასახავს ორ ფუნდამენტურ ფაქტს: (1) 

განვითარებად ქვეყნებში ბევრი ბავშვი იტანჯება არას-

რულფასოვანი კვებისა და ჯანმრთელობის მდგომარე-

ობის გამო;  (2) არსებობს ძლიერი მტკიცებულება იმისა, 

რომ არასრულფასოვან კვებასა და ცუდ ჯანმრთელობას 

– როგორც ცხოვრების პირველ წლებში, ასევე, სკოლაში 

ყოფნისას – შეიძლება უარყოფითი ზეგავლენა ჰქონდეს 

მოსწავლეთა საგანმანათლებლო შედეგებზე. 

განვითარებადი ქვეყნების განათლების შედეგებზე 

ცუდი ჯანმრთელობის გავლენის კონცეპტუალური მიმო-

ხილვის შემდეგ, ოლდერმენი და ბლეკლი ყურადღებას 

ამახვილებენ ცუდი ჯანმრთელობის ორ კონკრეტულ 

განზომილებაზე: არასრულფასოვანი კვება და პარაზი-

ტული ინფექციები. ისინი ხაზს უსვამენ დასკვნას, რომ ამ 

ორი განზომილების გაუმჯობესებას აქვს პოტენციალი, 

არა მხოლოდ გაზარდოს სასკოლო წლების რაოდენო-

ბა, არამედ ყოველწლიურად გაახანგრძლივოს  სწავ-

ლების პერიოდი სკოლაში, რაც მოიაზრებს იმას, რომ 

ეს უკანასკნელი შეესაბამება განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესებას. ჩარევებს ან ინტერვენციებს, რომლებიც 

ამცირებს ადრეულ ასაკში არასრულფასოვან კვებასა და 

პარაზიტულ ინფექციებს, მოაქვს ეკონომიკური მოგება, 

რომელიც მნიშვნელოვნად აღემატება გაწეულ ხარჯებს. 

ოლდერმენი და ბლეკლი, ასევე, აღნიშნავენ, რომ ორივე 

ეს განზომილება ხასიათდება გარე ფაქტორების არსებო-

ბით; დიარეული ინფექციები, რომლებიც იწვევს ადრეულ 

ბავშვობაში არასრულფასოვან კვებასა და პარაზიტულ 

ინფექციებს და რომლებიც გავლენას ახდენს ბავშვებზე 

სკოლის წლებში, ადვილად ვრცელდება ერთი ბავშვიდან 

მეორეზე, რაც გულისხმობს, რომ კერძო ინვესტიციები 

ბავშვის ჯანმრთელობაში სოციალურად ოპტიმალურ 

დონეზე დაბალია. გარდა ამისა, ბავშვთა ჯანმრთელობის 

გასაუმჯობესებლად, საჯარო ინტერვენციებმა გამოიწვია 

არა მხოლოდ ეკონომიკური ეფექტურობის გაზრდა, 

ზემოაღნიშნული გარე ფაქტორების აღმოფხვრის გზით, 

არამედ, ასევე, შეამცირა უთანასწორობა, ვინაიდან ბავშ-

ვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მცდელობები უფრო 

მეტად სარგებელს მოუტანს ღარიბებს, ვიდრე მაღალშე-

მოსავლიან ოჯახებს.

ბოლო პუნქტი, რომელიც ბავშვის ჯანმრთელობის 

სასკოლო შედეგებზე გავლენას  შეეხება, არის ის, რომ 

ზოგიერთი წარმატებული ინტერვენცია მოითხოვს თანამ-

შრომლობას ორ ცალკეულ სამთავრობო სამინისტროს 

შორის – ჯანდაცვისა  და განათლების, რომლებსაც წარ-

სულში შედარებით მცირე ურთიერთქმედება ჰქონდათ 

ბევრ ქვეყანაში. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადმინისტ-

რაციული კონფლიქტი; მაგალითად, განათლების სამი-

ნისტროს ზოგიერთი აქტივობის დაფინანსება, რომელიც 

განსაკუთრებით ეფექტური არ არის მოსწავლეების შე-

დეგების გასაუმჯობესებლად, უნდა შემცირდეს, რადგან 

ამ თანხების უფრო ეფექტიანად  მიმართვა, განათლების 

უკეთესი შედეგების მისაღებად, შესაძლებელი იქნება 

რამდენადაც მასწავლებლის ან სკოლის გარკვეულ მახასიათებლებს აქვს ძლიერი დადებითი გავლენა მოსწავლეთა 

საგანმანათლებლო შედეგებზე, განათლების დაფინანსება უნდა მიიმართოს იმ პოლიტიკისკენ, რომელიც ხელს უწყობს 

ამ მახასიათებლებს და ჩამოშორდეს იმ ინტერვენციებს, რომლებიც ფოკუსირებულია ნაკლებად ეფექტურ ან სრულიად 

არაეფექტურ მახასიათებლებზე. 
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ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ადმინისტრირებული ჯან-

დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად.3 ეს შეესაბა-

მება ზემოთ მოყვანილ ზოგად აზრს, რომ ინსტიტუციური 

სტრუქტურის ნაწილები ბევრ განვითარებად ქვეყანაში 

აფერხებს  ეფექტურ პოლიტიკას და ამით ხელს უშლის 

უკეთესი შედეგების მიღებას. 

პოლიტიკა, რომელიც ცდილობს, გააუმჯობესოს 

მოსწავლეთა განათლების შედეგები, მასწავლებლისა 

და სკოლის მახასიათებლების შეცვლით, ფაქტობრივად, 

არის პოლიტიკა, რომელიც ფოკუსირებულია სკოლის 

მიწოდების მხარეზე. თუმცა შეიძლება არსებობდეს 

პოლიტიკა, რომელიც უფრო ეფექტიანია მოთხოვნის 

მხარეზე ფოკუსირებით. ეს ქმნის მეორე ტიპის პოლიტი-

კას, რომელიც სცილდება სკოლისა და მასწავლებლის 

მახასიათებლების შეცვლის მცდელობებს და ცვლის 

მოსწავლეებისა და მშობლების წახალისების მიმარ-

თულებას. ასეთი პოლიტიკის პოტენციალი შეისწავლეს 

ბერმანმა, პარკერმა და ტოდმა. ასეთი წამახალისებელი 

პროგრამები, განსაკუთრებით პირობითი ნაღდი ფულის 

გადარიცხვის პროგრამები, უფრო აქტიურად გავრცელდა 

განვითარებად ქვეყნებში ბოლო ორ ათწლეულში (იხ. 

მსოფლიო ბანკი, 2009 წ). 

მოსწავლეებისა და მშობლების მასტიმულირებელმა 

პროგრამებმა შეიძლება რამდენიმე ფორმა მიიღოს. 

მე-5 თავი განიხილავს მტკიცებულებებს ოთხი ტიპის 

წამახალისებელი პროგრამების შესახებ: (1) პირობითი 

ნაღდი ფულის გადარიცხვის პროგრამები, რომლებიც 

ითვალისწინებს მშობლების ყოველთვიურ გადასახადს, 

რაც განაპირობებს მათი შვილების სკოლაში რეგულა-

რულად სიარულს; (2) გადასახადები მოსწავლეებისთვის 

აკადემიური მოსწრების საფუძველზე, როგორიცაა გამოც-

დების ქულები; (3) სასკოლო ვაუჩერული პროგრამები, 

რომლებიც უზრუნველყოფს სახსრებს მშობლებისთვის 

შვილების საჯარო ან კერძო სკოლებში ჩასარიცხად და 

(4) პროგრამები „საკვები განათლებისთვის“, რომლებიც 

ბავშვებს აწვდის საკვებს სკოლაში ან ამარაგებს სახლში 

მათ ოჯახებს ძირითადი სამომხმარებლო საკვებით. ავტო-

რებმა აღმოაჩინეს, რომ ამ პროგრამებიდან უმეტესობა 

იწვევს სკოლაში ჩარიცხვის მაჩვენებლის ზრდას, თუმცა 

ნაკლები მტკიცებულება არსებობს იმის შესახებ, იწვევს 

თუ არა ეს ყოველივე მოსწავლეთა სწავლის მაჩვენებლის 

გაზრდას, როგორც ეს იზომება აკადემიური ტესტების 

შედეგების მიხედვით.

მიუხედავად იმისა, რომ წამახალისებელი პროგრა-

მები, როგორც ჩანს, პერსპექტიული გზაა მოსწავლეების 

საგანმანათლებლო შედეგების გაზრდისთვის, საჭიროა 

შემდგომი კვლევა იმ გარემოებების გასაგებად, რაც ამ 

პროგრამებს განსაკუთრებით ეფექტურს ხდის. განვი-

თარებად ქვეყნებში, ქვეყნისა და განათლების სისტემის 

მახასიათებლების ცვალებადობის გათვალისწინებით, არ 

არის მკაფიო ის ფაქტი, რომ პროგრამა, რომელიც კარგად 

მუშაობდა ერთ ქვეყანაში, ასევე ეფექტური იქნება ძალიან 

განსხვავებული მახასიათებლების მქონე სხვა ქვეყანაშიც. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ხარჯებისა და 

სარგებლის თანაფარდობა. ზოგიერთი წამახალისებე-

ლი პროგრამა, როგორიცაა პირობითი ნაღდი ფულის 

გადარიცხვის პროგრამები, საკმაოდ ძვირია და შეიძლება 

არსებობდეს სხვა პოლიტიკა, რომელსაც შეუძლია გა-

ზარდოს მოსწავლეების საგანმანათლებლო პროგრესი 

გაცილებით დაბალ ფასად. მეორე მხრივ, ამ პროგრამების 

ხარჯების შეფასებისას, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

მთელი საზოგადოების თვალსაზრისით, ტრანსფერები 

უბრალოდ რესურსების გადანაწილებაა შინა მეურნეობე-

ბის ერთი ჯგუფიდან (გადასახადის გადამხდელებიდან) 

მეორეზე (პროგრამის მონაწილეებზე) და, ამდენად, ეს 

ტრანსფერები არ უნდა ჩაითვალოს პროგრამის ხარჯად 

მთლიანად საზოგადოებისთვის (თუმცა გადასახადების 

გაზრდა ნებისმიერი პროგრამისთვის იწვევს სოციალურ 

შესაძლებელია რამდენიმე მიმართულების გატარებაც, რომელიც უნდა დაიყოს სამ ტიპად: პოლიტიკა, რომელიც ცვლის 

მოსწავლის მახასიათებლებს დაწყებით სკოლაში სწავლის დაწყებამდე (და, შესაძლოა, სკოლაში სწავლის დროს); 

პოლიტიკა, რომელიც შექმნილია მოსწავლისა და მშობლის ქცევის შესაცვლელად და პოლიტიკა, რომელიც ცდილობს, 

შეცვალოს სკოლების ფუნქციონირების მეთოდები როგორც მართვის სტრუქტურის, ისე მასწავლებლებისა და სკოლის 

ადმინისტრატორებისთვის არსებული სტიმულების თვალსაზრისით. 

მთავარი თემა
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ხარჯებს, კერძოდ, საერთო (საზოგადოებრივ) დანაკარგს 

სახელმწიფო შემოსავლების გაზრდით).

მესამე და ბოლო ტიპის პოლიტიკა, რომელიც სცილ-

დება სკოლისა და მასწავლებელთა ძირითადი მახასი-

ათებლების შეცვლის მცდელობებს, არის ის, რომელიც 

ფოკუსირებულია სკოლებისა და, ზოგადად, სასკოლო 

სისტემების ორგანიზების გზებზე. ასეთი პოლიტიკა ფოკუ-

სირებულია განათლების სექტორის მიწოდების მხარეზე, 

მაგრამ, ასევე, იმაზეც, თუ როგორ შეიძლება ეს მიწოდება 

უფრო მეტად რეაგირებდეს განათლების მოთხოვნაზე. 

ამასთან, ასეთი ტიპის პოლიტიკა შეიძლება დაიყოს ისეთ 

ლის დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა ზრდის მოსწავლეთა 

სწავლას და სკოლაში გატარებულ დროს. სამწუხაროდ, 

ეს საშუალო გავლენები თანაბრად არ ვრცელდება ყველა 

მოსწავლეზე; რამდენიმე კვლევა, რომელიც შეისწავლის 

ზემოქმედებას მოსწავლეების სხვადასხვა ჯგუფზე, ააშ-

კარავებს, რომ უღარიბესი მოსწავლეები, როგორც ჩანს, 

არ იღებენ სარგებელს, რაც გულისხმობს, რომ ასეთი 

პოლიტიკა იწვევს საგანმანათლებლო შედეგების უფრო 

არათანაბარ განაწილებას, თუ არ იქნება შემუშავებული 

სხვა პოლიტიკა, რომელსაც შეეძლება, გაზარდოს განათ-

ლების პროგრესი ღარიბებს შორის. 

ბევრი მტკიცებულება არსებობს მასწავლებელთა 

წახალისების პროგრამების  ეფექტიანობის შესახებ. 

მასწავლებელთა სტიმულირების შესწავლილი სქემე-

ბის უმეტესობით დადგინდა, რომ  დადებით გავლენას 

სწავლა/სწავლებაზე განაპირობებს  მასწავლებლების 

მიერ სამსახურის გაცდენის შემცირება და მოსწავლეების 

შრომის გაუმჯობესება, თუმცა კომპენსაციის სისტემები 

ისე უნდა იყოს შემუშავებული, რომ ხელი შეუშალოს 

სწავლებას მხოლოდ და მხოლოდ გამოცდის ჩაბარე-

ბის მიზნით. მასწავლებელთა წახალისების პროგრამის 

უფრო სპეციფიკური ფორმაა კონტრაქტის მქონე მასწავ-

ლებლების მზარდი გამოყენება. ესენი არიან ნაკლებად 

კვალიფიციური, ადგილობრივად დაქირავებული მასწავ-

ლებლები, რომლებსაც აქვთ ნაკლებადგარანტირებული 

სამუშაო (ჩვეულებრივ, კონტრაქტი არის ერთწლიანი) და 

იღებენ შედარებით დაბალ ანაზღაურებას. საუკეთესო 

კვლევები, რომლებიც ამ მიმართულებით დღემდე გან-

ხორციელებულა, მიუთითებს, რომ ასეთ მასწავლებელ-

საც შეუძლია, გააუმჯობესოს მოსწავლეთა სწავლა, თუმცა 

კვლავ საჭიროა დამატებითი კვლევა იმის დასადგენად, 

განზოგადდება თუ არა ეს დასკვნები სხვადასხვა სახის 

გარემოში. 

სკოლის მენეჯმენტის საკითხების განხილვა ადრე თუ 

გვიან ბადებს კითხვას კერძო სკოლების როლის შესახებ 

და, ზოგადად, კითხვას კონკურენციის როლზე საგანმა-

ნათლებლო სერვისების ეფექტიანი მიწოდების ხელშეწ-

ყობასთან დაკავშირებით. ზოგადად, ეკონომისტები ემხ-

რობიან კონკურენციას, როგორც ეფექტიანობის გაზრდის 

საშუალებას მრავალფეროვან გარემოში და გასაკვირი 

არ არის, რომ ბევრი ეკონომისტი მხარს უჭერს კერძო 

სკოლების უფრო დიდ როლს და სხვა სახის პოლიტიკას, 

არის  პოლიტიკის ბევრი სხვა მიმართულება, როგორიცაა, 

მაგალითად, კლასის ზომის შემცირება, რომელიც, ასევე, 

შეიძლება საღ აზრს წარმოადგენს, მაგრამ არ არის 

დადასტურებული ბოლო კვლევებით.

მიმართულებებად, რომლებიც ფოკუსირებულია იმაზე, თუ 

როგორ იმართება საჯარო სკოლები ან რომლებიც ხელს 

უწყობს კონკურენციას როგორც საჯარო, ასევე, კერძო 

სკოლებს შორის. 

ბევრი დამკვირვებელი ამტკიცებს, რომ მიწოდების 

მხარის ძალისხმევა, რომელიც ეხება საჯარო სკოლებს, არ 

უნდა იყოს მათი ძირითადი მახასიათებელი; სამაგიეროდ, 

სკოლების ორგანიზება და მართვა, შესაძლოა, ბევრად 

უფრო მნიშვნელოვანი იყოს მოსწავლეთა საგანმანათ-

ლებლო პროგრესის გაზრდისთვის. ცუდი მენეჯმენტის 

ერთ-ერთი გასაოცარი სიმპტომი ისაა, რომ განვითარებად 

ქვეყნებში მასწავლებლები ხშირად სკოლებში არ მიდიან; 

შოდერმა და სხვებმა (2006) აღმოაჩინეს, რომ, საშუალოდ, 

ექვს ქვეყანაში,  ნებისმიერ დღეს მასწავლებელთა 19% არ 

ცხადდება სამსახურში. 

სკოლის დეცენტრალიზაცია არის საგანმანათლებლო 

რესურსების მართვის დელეგირება საჯარო მმართ-

ველობის ქვედა საფეხურებზე, რომელთაგან ყველაზე 

დაბალია სკოლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პოლიტიკა 

ფართოდ იყო ადვოკატირებული 1990-იანი წლებიდან, 

დღემდე ხშირი არაა კვლევები მისი გავლენის შესახებ 

განვითარებად ქვეყნებში. გალიანი და პერეზ-ტრუგლია 

ასკვნიან, რომ ყველაზე სანდო კვლევების თანახმად, სკო-



25#1, 2022

როგორიცაა, მაგალითად, ვაუჩერული სისტემა, რომელიც 

ხელს უწყობს სკოლებს შორის კონკურენციას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ეკონომისტი მოელის, 

რომ განათლების მიწოდებაში კონკურენცია გამოიწვევს 

განათლების შედეგების ცალსახა გაუმჯობესებას, მაკ-

ლეოდისა და ურკიოლას კვლევებით მტკიცდება, რომ ეს 

ასე არ არის. პირველ რიგში, ისინი ამოწმებენ, არის თუ 

არა კერძო სკოლები უფრო ეფექტიანი, ვიდრე საჯარო 

სკოლები; ფოკუსირდებიან კოლუმბიისა და ინდოეთის 

კვლევებზე, რომლებსაც ყველაზე ძლიერი კვლევის დი-

ზაინი აქვთ. ორივე ქვეყნის მტკიცებულებები შერეულია. 

შემდგომ ისინი სვამენ კითხვას, აუმჯობესებს თუ არა 

გაზრდილი კონკურენცია როგორც საჯარო, ისე კერძო 

სკოლებში მოსწავლეების საგანმანათლებლო შედეგებს? 

აქცენტს აკეთებენ ჩილესა და პაკისტანის მტკიცებულებებ-

ზე, რადგან ამ ქვეყნებს აქვთ ამ ტიპის უმაღლესი ხარისხის 

კვლევები. ეს შედეგები ასევე შერეულია. და ბოლოს, 

ყურადღებას ამახვილებენ შემდეგზე:  ამ ქვეყნიდან მი-

ღებული რამდენიმე მტკიცებულება აჩვენებს, რომ გაზრ-

დილი კონკურენცია, განსაკუთრებით, კერძო სკოლებში 

ჩარიცხულ მოსწავლეთა წილის გაზრდის სახით, იწვევს 

უფრო დიდ სოციალურ სტრატიფიკაციას და განათლების 

შედეგებში უთანასწორობას.

აღნიშნული შედეგების გათვალისწინებით, რაც შეიძ-

ლება ბევრი ეკონომისტისთვის  გასაკვირი იყოს, მაკლე-

ოდი და ურკიოლა წარმოადგენენ ფართო თეორიულ 

მსჯელობას კონკურენციის ბუნების შესახებ საგანმანათ-

ლებლო სერვისებში, რომელიც ემყარება წახალისებისა 

და კონტრაქტების თეორიულ მოდელებს (კერძოდ, 

არასრული კონტრაქტების მოდელებს). ისინი ასკვნიან, 

რომ განათლებაში გაზრდილი კონკურენციის თეორიული 

არგუმენტები შერეულია. პრობლემის არსი ის არის, რომ 

მოსწავლეების აკადემიური მოსწრება დამოკიდებულია 

არა მხოლოდ სკოლის ხარისხზე, როგორც არ უნდა იყოს 

ეს უკანასკნელი განსაზღვრული, არამედ მოსწავლეების 

უნარსა და ძალისხმევაზეც; ხოლო მშობლებისთვის, 

უფრო ზოგადად კი ბაზრისთვის, ამ ეფექტების გარჩევა 

რთულია. მაგალითად, ბევრ ქვეყანაში მოსწავლეებს, 

რომლებიც დადიან კერძო სკოლებში, უკეთესი შედეგე-

ბი აქვთ აკადემიურ ტესტებში, ვიდრე საჯარო სკოლების 

მოსწავლეებს, მაგრამ გაურკვეველია, რას ასახავს ეს 

განსხვავება – იმას, რომ კერძო სკოლები უფრო მაღალი 

ხარისხისაა თუ იმას, რომ ამ სკოლების მოსწავლეებს 

აქვთ უფრო მაღალი ხარისხის უნარები და, უფრო მეტიც, 

მშობლების მხარდაჭერა. ასეთ სიტუაციებში, სადაც ხშირია 

ასიმეტრიული ინფორმაციის პრობლემები, ეკონომიკური 

თეორია არ იძლევა გარანტიას, რომ გაზრდილი კონ-

კურენცია გაზრდის მოსწავლეების საგანმანათლებლო 

პროგრესს. ამრიგად, შერეული ემპირიული დასკვნები 

განსაკუთრებით გასაკვირად არ უნდა ჩაითვალოს.

თეორიულად, პოლიტიკის სხვადასხვა ვარიანტის 

შედარება საჭიროა დანახარჯი-ეფექტიანობის ანალიზის 

გამოყენებით. 

ხარჯ-სარგებლის ანალიზით ხდება შედარება 

პროგრამის დანახარჯების ფულადი ღირებულებისა ამ 

პროგრამის მიერ მოტანილი ყველა შედეგის ფულად 

ღირებულებასთან. ამის საპირისპიროდ, დანახარჯების 

ეფექტიანობის ანალიზით ხდება  პროგრამის ფულადი 

დანახარჯების შედარება შედეგების „ოდენობასთან“, 

რაც, საგანმანათლებლო პროექტების შემთხვევაში, არის 

სასკოლო წლების რაოდენობა, შესწავლილი უნარები 

და, შესაძლოა, სხვა საგანმანათლებლო შედეგებიც. ამ 

ყველაფერს აქვს ის უპირატესობა, რომ არ არის საჭი-

რო შედეგების ფულადი ღირებულების გამოთვლა, რაც 

შეიძლება იყოს ძალიან რთული და მოითხოვოს არას-

წორი დაშვებები. მეორე მხრივ, დანახარჯ-ეფექტიანობის 

ანალიზს აქვს ის მინუსი, რომ მასთან შეიძლება მხოლოდ 

მსგავსი შედეგების მქონე პროგრამების შედარება; 

განვითარებად ქვეყნებში, ქვეყნისა და განათლების სისტემის 

მახასიათებლების ცვალებადობის გათვალისწინებით, არ 

არის მკაფიო ის ფაქტი, რომ პროგრამა, რომელიც კარგად 

მუშაობდა ერთ ქვეყანაში, ასევე ეფექტური იქნება ძალიან 

განსხვავებული მახასიათებლების მქონე სხვა ქვეყანაშიც. 

პრინციპში, ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი  შეიძლე-

ბა გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი ტიპის პროგრამის 

შესადარებლად, რომლისთვისაც შესაძლებელია ხარჯ-

სარგებლის გამოთვლა, მაგალითად, მოცემული საგან-

მანათლებლო პროგრამის უპირატესობების შედარება 

ჰიდროენერგეტიკულ პროექტთან ან ანტიკორუფციულ 

პროგრამასთან. 

მთავარი თემა
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დჰალივალი და სხვები ამტკიცებენ, რომ განათლების 

სფეროში ყველა თუ არა,  უმეტესი გადაწყვეტილების 

მიღება შესაძლებელია ხარჯების ეფექტიანობის ანა-

ლიზის საფუძველზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამას აქვს 

უპირატესობა – მოითხოვს ნაკლებ დაშვებას,  ხარჯ-სარ-

გებლიანობის ანალიზთან შედარებით – მაინც ცალსახაა, 

რომ ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი ყოველთვის არ არის 

მარტივი; გართულებები, რომლებიც წარმოიქმნება ხარ-

ჯების გაანგარიშებისას, მოიცავს: პროგრამის ზღვრული 

დანახარჯების გამოთვლას; საქონლისა და მომსახურების 

ღირებულების განსაზღვრას, რომელიც მიიღება მცირე 

დანახარჯებით ან არაპირდაპირი ხარჯებით; ბენეფიცი-

არების მიერ გაწეული ხარჯების გაანგარიშებას (პირდა-

პირი და არაპირდაპირი) და გადაწყვეტილების მიღებას 

თუ როგორ მოეპყრონ შემოსავალს და სხვ.; ტრანსფერებს 

(რაც გულისხმობს რესურსების გადანაწილებას, მაგრამ 

შესაძლოა მცირე ხარჯებსაც მთლიანად ეკონომიკისთ-

ვის); მართვის ხარჯებსა და საპილოტე პროგრამის მასშ-

ტაბირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

საბედნიეროდ, ეკონომისტები და სხვა მკვლევრები 

ამჟამად ახორციელებენ ძალიან ბევრ მაღალი ხარისხის 

კვლევას განვითარებად ქვეყნებში განათლების შესახებ. 

ისინი იყენებენ მრავალფეროვან მეთოდებს, მაგრამ ეს 

არის ამ კვლევის სიძლიერე და არა სისუსტე (Rosenzweig, 

2010). სამომავლო სამუშაოები, როდესაც ეს შესაძლებელი 

იქნება, უნდა მოიცავდეს ინოვაციური ემპირიული სამუ-

შაოს ურთიერთქმედებას ახალ თეორიულ ნაშრომთან 

(როგორც ეს რეკომენდებულია ბანერჯისა და დუფლოს 

მიერ [2010]), იმის გათვალისწინებით, რომ განვითარებადი 

ქვეყნების პოლიტიკოსები და საერთაშორისო განვითარე-

ბის სააგენტოები ყურად იღებენ რჩევებს, რომლებსაც ეკო-

ნომისტები და სხვა მკვლევრები სთავაზობენ განათლების 

პოლიტიკას. ახალი კვლევის შედეგები არ იქნება მხოლოდ 

აკადემიური ინტერესის საგანი, მას ექნება პოტენციალი, 

გაზარდოს განათლების ხარისხი და რაოდენობა  ასობით 

მილიონი ბავშვისთვის განვითარებად სამყაროში.

საბოლოო დასკვნა არის ის, რომ ეკონომისტებისა 

და სხვა მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების 

დიდი ნაწილი განიხილავს კონკრეტული პროგრამებისა 

და პოლიტიკის გავლენას. უფრო დიდი ამოცანა იქნება 

გადაწყვეტილების მიმღები სტრუქტურის შემუშავება, 

რომელსაც ქვეყნები გამოიყენებენ წარმატებული პროგ-

რამების შესანარჩუნებლად და გასაფართოებლად და, 

ასევე, საპირისპიროს აღმოსაფხვრელად. სამწუხაროდ, 

ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ხშირად იგნორირებულია. 

ზოგიერთი პროგრამა, რომელიც საკმაოდ ეფექტიანი 

ჩანს, ხშირად საერთოდ არ არის დანერგილი. ცალკეული 

პოლიტიკის წარმატებისა და წარუმატებლობის შესახებ 

მონაცემთა ბაზის შექმნის გარდა, სამომავლო კვლევები, 

ასევე, უნდა ფოკუსირდეს როგორც განვითარებული, ისე 

განვითარებადი ქვეყნების გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესებზე. 

ინგლისურიდან თარგმნა 

გვანცა ხორგუაშვილმა

 შენიშვნები:

1. იხილეთ გლუვისა და სხვა ავტორების მიერ შემუშავებული თავი 

მე-2, სახელმწიფო დანახარჯების მაჩვენებლებზე, ასევე, ეკონო-

მისტთა განათლებისადმი მხარდაჭერის ცნობებზე.

2.    მაგალითად, ორი ბოლო კვლევა აშშ-ის მონაცემების გამოყე-

ნებით (Carrell and West 2010; Rivkin, Hanushek, and Kain 2005) 

აჩვენებს ცალკეული მასწავლებლების ძლიერ გავლენას მოს-

წავლეთა სწავლაზე.

3.   ბანდი და სხვა ავტორები (2009) გვთავაზობენ დისკუსიას და 

მაგალითებს, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს თანამშრომლობა 

განათლების სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის 

განვითარებად ქვეყნებში.
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1. შესავალი

მშვიდობის განათლების მიზანია ომის კულტურის დე-

კონსტრუქცია მშვიდობის კონცეფციის პოპულარიზაციის 

გზით. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ მშვი-

დობის კულტურა განისაზღვრება, როგორც „ღირებულე-

ბების, დამოკიდებულებების, ქცევისა და ცხოვრების წესის 

ერთობლიობა, რომელიც უპირისპირდება ძალადობასა 

და კონფლიქტების გაღვივებას, მათი ძირეული მიზეზე-

ბის აღმოფხვრის გზით, ინდივიდებს, ჯგუფებსა და ერებს 

შორის დიალოგისა და მოლაპარაკებების მეშვეობით“1. 

კონფლიქტ-სენსიტიურმა საგანმანათლებლო პროგ-

რამებმა და მიდგომებმა ხელი უნდა შეუწყოს ინდივიდებსა 

და საზოგადოებებს შორის ურთიერთობების ტრანს-

ფორმაციას – პოლარიზაციის, დეჰუმანიზაციისა და დე-

ლეგიტიმაციის პრევენციას და, სანაცვლოდ, მოახდინოს 

შერიგების, სოლიდარობისა და ტოლერანტობის კულტუ-

რის კულტივაცია. ამგვარი განათლების პირობებში, მოს-

წავლეები ფორმირდებიან ემპათიურ, პასუხისმგებლობის 

მქონე მოქალაქეებად, რომელთაც აქვთ მიმღებლობა 

განსხვავებულთა მიმართ და პატივს სცემენ სხვა კულ-

ტურებს2. ღირებულებებზე ორიენტირებული მიზნებითა 

და მისიით, მშვიდობის განათლება შეესაბამება გაეროს 

დეკლარაციებს, გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და 

კულტურის ორგანიზაციისა (UNESCO) და გაეროს ბავშვთა 

ფონდის (UNICEF) ამოსავალ პრინციპებს3. 

მშვიდობის განათლება სასკოლო სივრცეში ისწრაფ-

ვის, მოსწავლეში განავითაროს მზრუნველობა, თანაგრ-

ძნობის უნარი, კრიტიკული აზროვნება  და სამოქალაქო 

ჩართულობის უნარები, ხელი შეუწყოს იმგვარი პიროვ-

ნებების ფორმირებას:

 რომლებიც არიან ჯანსაღი, მშვიდობიანი საზოგადო-

ების ჯანსაღი წევრები;

 რომლებსაც აქვთ ინდივიდუალური, სოციალური, ემო-

ციური და ინტერპერსონალური უნარები, შეუძლიათ 

ბრაზის მართვა;

 რომლებსაც შეუძლიათ გამოიჩინონ თანაგრძნობა და 

სოლიდარობა როგორც საკუთარი თემისა და თანამე-

მამულეების, ასევე, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის 

მიმართ საზღვრებს მიღმა; 

 რომლებსაც შეუძლიათ ძალადობის საფუძვლების 

(როგორიცაა სიღარიბე, სოციალური უთანასწორობა, 

დისკრიმინაცია, ეროვნული/ეთნიკური დისკრიმინა-

ცია, გენდერული უთანასწორობა და სხვა) გააზრება, 

დეკონსტრუქცია და შესაბამისი ზომების მიღება მშვი-

დობიანი გარემოს მისაღწევად.

მშვიდობის განათლების პრინციპების დამკვიდრება 

ზოგადი განათლების სფეროში მოითხოვს კომპლექსურ 

მიდგომას. ეს მოიცავს მშვიდობის კულტურის დამკვიდრე-

ბას სასკოლო გარემოში, საკლასო სივრცეში, სასწავლო 

პროგრამებში, სასწავლო მასალებსა და პედაგოგთა 

პროფესიული განვითარების პროგრამებში. 

მშვიდობის განათლება
მედეა გუგეშაშვილი
საქართველოს სახალხო დამცველის 

ადამიანის უფლებათა სწავლების 

დეპარტამენტის უფროსი

მთავარი საკითხავი

საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველოს გამოცდილება; 

საუკეთესო პრაქტიკა და რეკომენდაციები ზოგადი განათლების სფეროსთვის
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2. საერთაშორისო სტანდარტი

გაერთიანებული ერების წესდების მიზნებს შორის 

უმთავრესია მშვიდობის შენარჩუნება და კონფლიქტების 

პრევენცია. განათლება მშვიდობის შესახებ ამ მიზნის მიღ-

წევის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია, რომლის ფუნ-

დამენტურ აღიარებასაც ვხვდებით ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო დეკლარაციის 26-ე მუხლში: „განათლება 

მიმართული უნდა იყოს [...] ადამიანის უფლებათა და ძირი-

თად თავისუფლებათა პატივისცემის განმტკიცებისკენ. იგი 

ხელს უნდა უწყობდეს [...] ურთიერთგაგებას, შემწყნარებ-

ლობას, მეგობრობასა და გაერთიანებული ერების ორგა-

ნიზაციის მოღვაწეობას მშვიდობის შესანარჩუნებლად“. 

გაეროს სააგენტოები იზიარებენ პათოსს განათლე-

ბის მნიშვნელობის შესახებ მშვიდობის მშენებლობის 

პროცესში. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულ-

ტურის ორგანიზაციის (UNESCO) კონსტიტუციაში (1945) 

მითითებულია, რომ: „რადგანაც ომის შესახებ იდეა 

ადამიანთა გონებაში მწიფდება, მისი თავიდან აცილების 

კონცეფციაც პიროვნებათა გონებაშივე უნდა იქნეს კონს-

ტრუირებული“4.

 მშვიდობის განათლების ინსტრუმენტალიზების კუთ-

ხით, მნიშვნელოვანია გაეროს ბავშვის უფლებათა კონ-

ვენცია (მუხლი 29.1/დ), რომლის მიხედვითაც, განათლება 

მიმართული უნდა იყოს: მოამზადოს ბავშვი „თავისუფალ 

საზოგადოებაში შეგნებული ცხოვრების გაგების, მშვი-

დობის, შემწყნარებლობის, მამაკაცებისა და ქალების 

თანასწორობის, ყველა ხალხის, ეთნიკური, ეროვნული და 

რელიგიური ჯგუფების, აგრეთვე, მკვიდრი მოსახლეობის 

წარმომადგენელთა შორის მეგობრობის სულისკვეთებით“. 

ასევე, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მშვიდობის 

განათლებას პოსტკონფლიქტურ თემებში  გაეროს ბავშვ-

თა ფონდი (UNICEF), რომელმაც მშვიდობის განათლება 

კონფლიქტების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიის (1996) 

ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად გამოაცხადა. 

მშვიდობის განათლება, როგორც განათლების უფ-

ლების კონცეფცია, იკვეთება  გაეროს დეკლარაციაში 

(#39/11) „ხალხთა მშვიდობის უფლების“ შესახებ, რომე-

ლიც გენერალურმა ასამბლეამ 1984 წლის 12 ნოემბერს 

მიიღო5. აღნიშნული დეკლარაციის სულისკვეთებაა, რომ 

მშვიდობის უფლებიდან გამომდინარეობს უფლება მშვი-

დობის განათლების ხელმისაწვდომობაზე. შესაბამისად, 

მშვიდობის განათლება აღქმული უნდა იქნეს, როგორც 

სახელმწიფოთა ვალდებულება და არა საგანმანათლებ-

ლო საქმიანობის ალტრუისტული დანამატი.

მშვიდობის განათლებას განსაკუთრებული დატვირთ-

ვა აქვს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს შორის 

და, ასევე, მოიაზრება ადამიანის უფლებათა განათლების 

კონტექსტში. მიზანი #4.7 მიუთითებს, რომ „2030 წლისთვის 

უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ყველა მოსწავლის მიერ 

მდგრადი განვითარების ხელშესაწყობად ცოდნისა და 

უნარების შეძენა, მათ შორის, მდგრადი განვითარებისა და 

ცხოვრების მდგრადი წესის, ადამიანის უფლებების, გენ-

დერული თანასწორობის, მშვიდობისა და ძალადობისგან 

თავისუფალი კულტურის ხელშეწყობის, გლობალური 

მოქალაქეობის, ასევე, კულტურული მრავალფეროვნე-

ბისა და მდგრად განვითარებაში კულტურის წვლილის 

აღიარებისაკენ მიმართული განათლების მეშვეობით“6.  

3. საერთაშორისო გამოცდილება

საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტების შემდ-

გომ, სხვადასხვა ქვეყნის განათლების პოლიტიკის ანალი-

ზი ცხადყოფს, რომ სახელმწიფოთა მიერ ხორციელდება 

კონფლიქტ-სენსიტიური სწავლების მიდგომათა ინტეგ-

რირება ზოგადი განათლების სფეროში. 1992-95 წლების 

ბოსნიის ომის შემდგომ, ბოსნიასა და ჰერცოგოვინაში გა-

ნათლების სფეროს საკანონმდებლო რეფორმის პროცეს-

ში აქტიურად მოხდა მშვიდობის განათლების მიდგომების 

ინტეგრირება. მშვიდობის განათლების მიდგომები აისახა 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ მშვიდობის კულტურა განისაზღვრება, როგორც „ღირებულებების, 

დამოკიდებულებების, ქცევისა და ცხოვრების წესის ერთობლიობა, რომელიც უპირისპირდება ძალადობასა და 

კონფლიქტების გაღვივებას, მათი ძირეული მიზეზების აღმოფხვრის გზით, ინდივიდებს, ჯგუფებსა და ერებს შორის 

დიალოგისა და მოლაპარაკებების მეშვეობით“
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ისტორიისა და სხვა საზოგადოებრივი მეცნიერებების 

სახელმძღვანელოებში. კონფლიქტის დასრულებისთა-

ნავე განხორციელდა ე.წ. „წინააღმდეგობრივი შინაარსის 

მასალის“ ამოღება სკოლებიდან, ხოლო მოგვიანებით, 

2006-2007 წლებიდან სახელმწიფომ შეიმუშავა მითითე-

ბები სასკოლო სახელმძღვანელოებისა და პედაგოგთა 

პროფესიული განვითარების პროგრამებისთვის, რომელ-

თა მიზანიც ისტორიის მრავალპერსპექტიული გაგებისა და 

კონფლიქტ-სენსიტიური სწავლების ხელშეწყობა გახდა7. 

საინტერესოა ისტორიის სწავლების ჩრდილო ირლან-

დიური მოდელი. აქ მასწავლებლებს  ეძლევათ შესაძ-

ლებლობა, სწავლების პროცესი დააფუძნონ ფაქტების 

კრიტიკულ და მრავალმხრივ ანალიზზე; ამ მოდელის მი-

ზანია, განავითაროს „ისტორიული წიგნიერება“ („historical 

literacy“), ანუ ისტორიულ ტექსტებთან მუშაობით მოსწავ-

ლეებს მიეცეთ ისტორიული მოვლენების საფუძვლიანი გა-

გების საშუალება, ისტორიული მოვლენების მნიშვნელობის 

გამოკვეთის გზითა და მიზეზშედეგობრივი კავშირის დად-

გენით8. ჩრდილოეთ ირლანდიის კონფლიქტ-სენსიტიური 

სწავლების აღნიშნული მოდელის ერთ-ერთ მთავარ ელე-

მენტს წარმოადგენს ისტორიისა და სხვა საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა საგნების პედაგოგთა შესაძლებლობების 

გაძლიერება9. 

მშვიდობის სწავლების კუთხით, პედაგოგთა პროფე-

სიული განვითარების ხელშეწყობის  ხანგრძლივი გა-

მოცდილება აქვს ავსტრალიას. პედაგოგთა პროფესიულ 

სტანდარტებში მშვიდობის განათლების ელემენტების 

ინტეგრირების პარალელურად, სახელმწიფო აქტიურად 

ახორციელებს გადამზადების კურსებს მასწავლებლების-

თვის10. მშვიდობის განათლების ხანგრძლივი ტრადიცია 

აქვს, ასევე, იაპონიას, სადაც უკვე რამდენიმე ათეული 

წელია, კონფლიქტ-სენსიტიური სწავლების ინტეგრირება 

ხდება საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნებში11.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ზოგადი გა-

ნათლების მარეგულირებელი ძირითადი კანონი მიზნად 

ისახავს მოსწავლეთა კრიტიკული აზროვნების განვი-

თარებას, მათ შორის, ჰოლოკოსტისა და მესამე რაიხის 

საქმიანობათა კრიტიკულ და ობიექტურ შეფასებას და 

უფლებათა დაცვისა და დემოკრატიის ღირებულებების 

განმტკიცებას12. 

4. ეროვნული კანონმდებლობა მშვიდობის განათლების შესახებ 

სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობების 

უპირატესი მნიშვნელობის შესახებ აღნიშნულია საქარ-

თველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში. ტერიტორიული 

მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის მიზანი, ასევე, 

გაცხადებულია 2019-2022 წლების საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტში.13 აფხაზეთისა და 

ცხინვალის რეგიონის/ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორი-

მთავარი საკითხავი
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ების მშვიდობიანი გზით დაბრუნებისა და მოსახლეობის 

რეინტეგრაციის საკითხი უმთავრესი მიზანია „სახელმ-

წიფო სტრატეგიის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ 

– ჩართულობა თანამშრომლობის გზით დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 იანვრის 

#107 განკარგულების პრეამბულის თანახმად.14 ზოგადი 

განათლების მარეგულირებელ დოკუმენტებთან დაკავ-

შირებით, აღსანიშნავია, რომ მშვიდობის განათლების 

თაობაზე მითითებულია ზოგადი განათლების მარეგული-

რებელ ძირითად კანონში „ზოგადი განათლების შესახებ“, 

ასევე, მთავრობის დადგენილებაში „ზოგადი განათლების 

ეროვნული მიზნების“ დამტკიცების შესახებ. აღნიშნული 

დოკუმენტებით განსაზღვრული განათლების სახელმ-

წიფო პოლიტიკის ძირითადი მიზნები15 ხელს უწყობს 

მშვიდობის კულტურის ფორმირებას. 

უნივერსალურ ადამიანის უფლებათა, სამოქალა-

ქო ცნობიერების, ლიბერალური და დემოკრატიული 

ღირებულებების აღიარებას ეყრდნობა საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 

#40/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო 

გეგმა16. აღნიშნულ დოკუმენტში პირდაპირაა ნახსენები 

მშვიდობის კულტურის ფორმირების მნიშვნელობის 

შესახებ როგორც სასწავლო გარემოში და მოსწავლეთა 

თანატოლებთან ურთიერთობებში, ასევე, გლობალურ 

კონტექსტში – თემში მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და 

საერთაშორისო სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობის 

კონცეფციების სახით. აღნიშნული მიდგომები ძირითადად 

მიემართება სასკოლო გარემოს ფორმირების ნაწილს, 

ასევე, სამოქალაქო განათლებისა და ისტორიის და სხვა 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნების სტანდარტებს. 

მშვიდობის კულტურის დამკვიდრებისთვის საჭირო 

ცოდნისა და უნარების შესახებ მოთხოვნა მასწავლებლის 

პროფესიულ სტანდარტშიც მითითებულია - კონფლიქტის 

პრევენციის სტრატეგიების ცოდნა-გამოყენების შესახებ 

ჩანაწერის სახით17. 

5. საქართველოში მშვიდობის განათლების გაუმჯობესების  გზები

კონფლიქტებით დაყოფილ საზოგადოებებში მშვი-

დობის განათლების ხელშეწყობის აუცილებლობაზე 

მეტყველებს არაერთი ფართომასშტაბიანი კვლევა 

პედაგოგთა სტერეოტიპების შესახებ დასავლეთის ქვეყ-

ნებში, რომელთა მიხედვითაც მასწავლებლებისა და 

სკოლის პერსონალის ქცევა და მიდგომები ნაკარნახევია 

ჯგუფთაშორისი დამოკიდებულებებით.18 პოსტკონფლიქ-

ტურ ქვეყნებში განხორციელებული რიგი თვისებრივი 

კვლევებით გამოვლინდა პედაგოგთა სტერეოტიპული 

და დისკრიმინაციული მოპყრობისა და სწავლების შემ-
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თხვევები, მეტადრე ისტორიის, ასევე, საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების სწავლების პროცესში19. 

პედაგოგების მომზადების პროგრამებში მშვიდობის 

განათლების ინტეგრირების საჭიროების გარდა, პოსტ-

კონფლიქტურ საზოგადოებებში მშვიდობის მშენებ-

ლობის საქმეში, ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

ფორმალური განათლების სასწავლო მასალებსა და 

სახელმძღვანელოებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით, 

მეტად საინტერესოა International Alert-ის მიერ სამხ-

რეთ კავკასიაში (აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი) 

არსებული კონფლიქტების კონტექსტში შესწავლილი 

სახელმძღვანელოები (ქართული, აფხაზური, ოსური, რუ-

სული, აზერბაიჯანულ და სომხური ისტორიის სასწავლო 

მასალა)20 და გაკეთებული დასკვნები. 

კვლევის ძირითადი რეკომენდაციები მიემართება 

სახელმძღვანელოთა ექსკლუზივისტური ისტორიული 

ნარატივისა და ეთნოცენტრული დისკურსის პრევენციას, 

უმცირესობათა ჯგუფების მარგინალიზებისა და მტრის 

ხატის ფორმირების ტენდენციების თავიდან აცილებას21. 

აღნიშნული აუცილებელია სამოქალაქო ცნობიერებისა და 

სოციალური ერთიანობის ფორმირების, თანასწორობისა 

და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა პატივისცემისთ-

ვის და უმნივნელოვანესი ფაქტორია განსაკუთრებით 

მულტიეთნიკური და მულტირელიგიური საზოგადოებე-

ბისთვის22. ვინაიდან დოგმატური, ეთნოცენტრული ისტო-

რიული ნარატივის პირობებში, ეთნიკური უმცირესობების 

პოზიტიური როლი ეროვნულ-ისტორიულ თხრობაში 

იკარგება, რაც ხელს უშლის ერის კონსოლიდაციას, სა-

მოქალაქო ერთიანობას და იწვევს უმცირესობათა მარ-

გინალიზებას23. 

სამშვიდობო პოლიტიკის ელემენტებისა და კონფ-

ლიქტ-სენსიტიური სწავლების იდეების კულტივირების 

გაუმჯობესების შესახებ რეკომენდაციებს გვთავაზობს 

CPCD-ის მიერ 2021 წელს მომზადებული ანალიტიკური 

დოკუმენტი საქართველოში კონფლიქტ-სენსიტიური 

სწავლების შესახებ, რომელიც გამოკვეთს ისტორიის სა-

ხელმძღვანელოთა გაუმჯობესების საჭიროების საკითხს. 

დოკუმენტის მიხედვით: ისტორიის სახელმძღვანელო-

ების ხარისხის გაუმჯობესების კვალდაკვალ, მშვიდობის 

განათლების კიდევ უფრო ხელშესაწყობად, მნიშვნე-

ლოვანია აფხაზებისა და ოსების პოზიტიური რეპრეზენ-

ტაცია საგანმანათლებლო პროცესში; ამასთან, სკოლის 

მოსწავლეებს იმგვარად უნდა მიეწოდებოდეთ საქართ-

ველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ სასწავლო 

მასალა, რომ გაითავისონ მშვიდობის მშენებლობისა და 

კონფლიქტის არაძალადობრივი გზით გადაჭრის მეთო-

დები, რათა თავი დააღწიონ 1990–იანი წლების შემდეგ 

არსებულ კონფლიქტის კვლავწარმოების ციკლსა და 

სტერეოტიპებს.24 

აღნიშნულის მისაღწევად, მეტად მნიშვნელოვანია, 

სკოლის ადმინისტრაციამ ხელი შეუწყოს  პარტნიორობას 

არაფორმალურ აქტორებთან, არასამთავრობო ორ-

განიზაციებთან (NGO) და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებთან (CSO), რომელთა მანდატიც მოიცავს 

მშვიდობის განათლებას. სკოლის დირექციას შეუძლია, 

ხელი შეუწყოს პედაგოგებს, მოიწვიონ ის ორგანიზაციები, 

რომლებიც მშვიდობის განათლებაზე მუშაობენ და ამგვა-

რად გაამყარონ მშვიდობის განათლება, სამოქალაქო სა-

ზოგადოების პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

6.  მშვიდობის განათლების მიდგომათა სასკოლო 

 საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირების მეთოდები

ბრიტანული ორგანიზაცია – International Alert განი-

ხილავს ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროში მშვიდობის 

განათლების ეფექტური დანერგვის მიდგომებსა და მეთო-

დებს. აღნიშნული მოიცავს სასკოლო გარემოს, საკლასო 

სივრცეს, პედაგოგთა პროფესიულ განვითარებასა და 

სასწავლო პროგრამებს25.

6.1.  სასკოლო გარემო

სასკოლო გარემოში მშვიდობის კულტურის დამკვიდ-

რების მიზნით, სკოლის ადმინისტრაციამ და პედაგოგებმა 

მშვიდობის განათლების პრინციპების დამკვიდრება ზოგადი განათლების სფეროში მოითხოვს კომპლექსურ მიდგომას. 

ეს მოიცავს მშვიდობის კულტურის დამკვიდრებას სასკოლო გარემოში, საკლასო სივრცეში, სასწავლო პროგრამებში, 

სასწავლო მასალებსა და პედაგოგთა პროფესიული განვითარების პროგრამებში. 

მთავარი საკითხავი
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საჭიროა, გააანალიზონ, სად და რა ფორმით ხორციელ-

დება სტრუქტურული ძალადობა სკოლებში და ძალისხ-

მევა მიმართონ იმაზე, რომ სასკოლო გარემო გახდეს 

უსაფრთხო და დაცული. მნიშვნელოვანია, ჩამოყალიბდეს 

სასკოლო ეთოსი, რომელიც შეესაბამება მშვიდობის ძი-

რითად ღირებულებებს და ახდენს იმგვარი მიდგომების 

პრევენციას, როგორებიცაა რეპრესიული ინსტიტუციური 

პოლიტიკა, დისციპლინის/დასჯის ფორმები, მიკერძოებუ-

ლი ნორმები თუ სოციალური პრაქტიკა26. კავშირი ინკ-

ლუზიურ, უსაფრთხო გარემოსა და ნაკლებ ძალადობას 

შორის ყოვლისმომცველადაა ასახული ჯანდაცვის მსოფ-

ლიო ორგანიზაციის (WHO) INSPIRE ჩარჩოში27. თავის 

უახლეს ანგარიშში WHO-მ დაასაბუთა, რომ უსაფრთხო, 

ინკლუზიური და ხელსაყრელი სასკოლო გარემოს შექმნა 

არსებითად ამცირებს ფიზიკურ და ემოციურ ძალადობას 

სკოლის მოსწავლეთა შორის.

მშვიდობიანი სასწავლო გარემოს ფორმირებაში 

სკოლის დირექტორთა და ადმინისტრაციის წარმომად-

გენლების როლი არის გადამწყვეტი. სკოლის მართვის 

პროცესში მათ უნდა განახორციელონ რეფლექსია შემდეგ 

საკითხებზე:

 როგორ უნდა აღმოვფხვრათ სკოლაში ძალადობის 

შემთხვევები ისე, რომ ამას არ მოჰყვეს გაუთვალის-

წინებელი შედეგები, რაც შეიძლება საზიანო იყოს 

მოსწავლეთა კეთილდღეობისთვის, ფსიქიკური ჯანმ-

რთელობისთვის და განვითარებისთვის;

 მომხდარ კონფლიქტზე რეაგირებისას, უნდა გამოვი-

ყენოთ ბავშვზე ორიენტირებული მეთოდები;

 რა პროაქტიული ზომების მიღებაა საჭირო იმისთვის, 

რომ შემცირდეს სწავლის ბარიერები და გაუმჯობესდეს 

მოსწავლეთა კეთილდღეობისა და თანასწორობის 

მდგომარეობა, ასევე, ინკლუზიური გარემო?28

6.2. ღირებულებები და ქცევა საკლასო სივრცეში

მშვიდობის განათლების საკლასო ოთახის დონეზე 

ხელშეწყობაზე საუბრისას, ყურადღება უნდა გამახვილდეს 

მოსწავლეთა ემოციურ კეთილდღეობაზე (ბედნიერება, 

თავდაჯერებულობა და უსაფრთხოება), ფსიქოლოგიურ 

მდგომარეობაზე (გამძლეობა და ავტონომია) და სოციალურ 

უნარებზე (კარგი ინტერპერსონალური ურთიერთობების 

უნარი). საკლასო ოთახის დონეზე უნდა შეიქმნას ინკლუ-

ზიური და უსაფრთხო გარემო მოსწავლეთა ჩართულობის, 

დიალოგისა და კომუნიკაციისთვის, კრიტიკული აზროვნე-

ბისა და ანალიტიკური უნარების განვითარებისთვის29.

6.3 მასწავლებელთა პროფესიული უნარები 

მშვიდობის განათლების პრინციპების საკლასო ოთახში

 გადასატანად, პედაგოგმა უნდა შეძლოს იმ სტრუქტუ-

რული და კულტურული ფაქტორების იდენტიფიცირება 

და გააზრება, რომლებიც იწვევს ძალადობას. პედა-

გოგი უნდა დაუპირისპირდეს მსგავს პრაქტიკასა და 

შემთხვევებს სასკოლო სივრცეში და ამ ფაქტორების 

შესახებ აამაღლოს ცნობიერება მოსწავლეთა შორის. 

საკლასო სივრცეში მნიშვნელოვანი ცვლილებების გან-

სახორციელებლად, მასწავლებლებმა უნდა მოახდინონ 

მშვიდობის განათლების პრინციპების ინტერნალიზება, 

თავად შეძლონ იმ ტიპის ქცევებისა და ღირებულებე-

ბის  მოდელირება, რომლებსაც ეფუძნება მშვიდობის 

განათლება. არის შემთხვევები, როცა კურიკულუმით 

გათვალისწინებულია მშვიდობის განათლება, ხოლო 

პედაგოგები შინაგანად არ ეთანხმებიან და არ იზიარე-

ბენ ამ პრინციპებს – შედეგები შეიძლება იყოს კონტრ-

პროდუქტიული30. 

ზემოხსენებული გარემოება სიმპტომატურია კონ-

ფლიქტის შემდგომი საზოგადოებებისათვის, სადაც 

პედაგოგები თავად არიან რეზისტენტული მშვიდობის 

ღირებულებების სწავლებისადმი, ან შეიძლება ჰქონდეთ 

შეხედულებები, რომლებიც  ეწინააღმდეგება მშვიდობის 

განათლების არსს; მათი ბრაზი იმდენად ძლიერია, რომ 

მშვდობის სწავლების რესურსი არ აქვთ, არ სჯერათ ამ 

კონცეფციის31. შესაბამისად, აუცილებელია მასწავლებელ-

მა, პირველ რიგში, თავად გაიაზროს თუ რას გულისხმობს 

მშვიდობის განათლება და გადაიტანოს ეს პრინციპები 

თავის უშუალო გარემოში. 

მშვიდობის უფლებიდან გამომდინარეობს უფლება 

მშვიდობის განათლების ხელმისაწვდომობაზე. 

შესაბამისად, მშვიდობის განათლება აღქმული უნდა 

იქნეს, როგორც სახელმწიფოთა ვალდებულება და 

არა საგანმანათლებლო საქმიანობის ალტრუისტული 

დანამატი.
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6.4  კურიკულუმი

მშვიდობის განათლების ხელშეწყობისთვის აუცილე-

ბელია მოსწავლეთა კეთილდღეობისა და თვითშეფასების 

ხელშეწყობა და მათი ინტერპერსონალური, კონფლიქ-

ტების მართვისა და გადაჭრის უნარ-ჩვევებით აღჭურვა. 

თუმცა, არსებული კრიტიკული მოსაზრებების თანახმად, 

მხოლოდ ფსიქოლოგიური და ინდივიდუალური მიდგომა 

მშვიდობის განათლებისადმი არასაკმარისია. ის არ ითვა-

ლისწინებს ფართო სოციალურ საკითხებს, როგორიცაა 

ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, ადამიანის ღირ-

სება, გენდერული თანასწორობა და სხვა.32 ძალადობის 

სტრუქტურული, პოლიტიკური, სოციალური და კულტუ-

რული მიზეზების გაანალიზების გარეშე კი შეუძლებელია 

ძალადობის უშუალო გამომწვევი ფაქტორების ღრმა, 

სტრუქტურული მიზეზების გააზრება.33 

 შესაბამისად, მშვიდობის საგანმანათლებლო პროგ-

რამები უნდა აერთიანებდეს ინდივიდუალური უნარების 

გამომუშავებასა და, ასევე, სოციალური და გლობალური სა-

მართლიანობის საკითხების გააზრებას. მოსწავლეებს უნდა 

განუვითარდეთ კრიტიკული აზროვნება, რათა კრიტიკულად 

გაიაზრონ ძალაუფლების დინამიკა, რომელიც აყალიბებს 

მათ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეალობას. 

მშვიდობის განათლება (რომელიც ემთხვევა და მოიცავს 

გლობალური მოქალაქეობისა და სოციალური სამართ-

ლიანობის საკითხებს) ხელს უწყობს მოსწავლეების მიერ 

იმ ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემური საკითხების 

გაანალიზებას, რომლებიც გავლენას ახდენს მათ ქვეყანაზე 

და, ასევე, სხვა ქვეყნებზე და იქ არსებულ კონფლიქტებზე34. ამ 

მიდგომის ფარგლებში, მოსწავლეები აანალიზებენ როგორც 

გლობალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე არსებული უსამართ-

ლობის გამომწვევ მიზეზებს, ძალაუფლების იერარქიებსა და 

ასიმეტრიებს; ამგვარად, მათი თვალსაწიერი ფართოვდება 

ინდივიდუალური განსჯიდან უფრო ფართო საზოგადოებრივ 

და გლობალურ ხედვაზე35. 

შესაბამისად, ეს ორი მიდგომა – ინდივიდუალური 

და სოციალურ-პოლიტიკური – არაა ერთმანეთის საწი-

ნააღმდეგო ან ურთიერთგამომრიცხავი. ამ მიდგომების 

ჰოლისტურ და ყოვლისმომცველ მოდელში და კონცეპტუ-

ალიზაციაში გაერთიანების მცდელობას დიდი სარგებელი 

მოაქვს მშვიდობის კულტურის დანერგვაში36. 

7. დასკვნები და რეკომენდაციები

მშვიდობის განათლების დანერგვა ფორმალური გა-

ნათლების სფეროში მოითხოვს კომპლექსურ მიდგომას 

მთავარი საკითხავი
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და იმგვარ პროცესს, რომელიც აერთიანებს, ერთი მხრივ, 

ინდივიდუალურ ფსიქო-სოციალურ და, მეორე მხრივ, სა-

ზოგადოებრივ სოციალურ-პოლიტიკურ განზომილებებს. 

აღნიშნული მიდგომა რთული განსახორციელებელია და 

მთელ რიგ შეზღუდვებთანაა დაკავშირებული. მშვიდობის 

განათლების მეინსტრიმინგი არ არის არც წრფივი და არც 

პირდაპირი პროცესი და ფორმალური განათლების რა-

დიკალურად შეცვლა ზედმეტად ამბიციური მცდელობაა. 

ამიტომ აუცილებელია არსებული სისტემების ფარგლებ-

ში არსებული სივრცის მოძიება, სადაც შესაძლებელია 

დამატებითი სამუშაოს ჩატარება. ამ კუთხით, რამდენიმე 

ძირითად რეკომენდაციას გვთავაზობს International Alert 

2020 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში37:

1. სკოლის ლიდერებმა უნდა ჩამოაყალიბონ და ხელი 

შეუწყონ სასკოლო ეთოსს, რომელიც შეესაბამება 

მშვიდობის მთავარ ღირებულებებს, პრინციპებსა და 

მექანიზმებს, რომლებიც შეისწავლის და აღმოფხვრის 

იმ სტრუქტურულ და კულტურულ ფაქტორებს, რომლე-

ბიც განაპირობებს ძალადობას სკოლებში;

2. სკოლებმა ხელი უნდა შეუწყონ მშვიდობის განათ-

ლების გამჭოლ სწავლებას, რაც, ისტორიის საგანთან 

ერთად, მოიცავს სამოქალაქო განათლებას, ქართულ 

ლიტერატურასა და სხვა საგნებს;

3. მშვიდობის განათლების მიდგომები უნდა გასცდეს 

სასწავლო გეგმის შემუშავების ფარგლებს და ავითა-

რებდეს კონკრეტულ უნარებს, კომპეტენციებს, ღირე-

ბულებებსა და პრაქტიკას, როგორც საკლასო ოთახში, 

ისე მის ფარგლებს გარეთ;

4. მშვიდობის განათლების ინიციატივებს ფორმალურ 

განათლებაში თან უნდა ახლდეს ტრენინგები მასწავ-

ლებლებისთვის და სკოლის ხელმძღვანელობისთვის, 

რათა კონფლიქტ-სენსიტიური სწავლებისა და მშვი-

დობის განათლების შესახებ მათი ცოდნა და უნარები 

გახდეს ავთენტური და სისტემური და მათ შეძლონ, 

ადეკვატურად დაეხმარონ თავიანთ მოსწავლეებს 

სამშვიდობო უნარების განვითარებაში;

5. საკლასო სივრცეში მშვიდობის განათლება უნდა 

აერთიანებდეს მშვიდობის განათლებისადმი ინდი-

ვიდუალურ მიდგომებს ფართო საზოგადოებრივ მიდ-

გომებთან, რომლებიც ორიენტირებულია სოციალურ-

პოლიტიკურ ფაქტორებზე და ეხმარება მოსწავლეებს, 

გააცნობიერონ საკუთარი წვლილი საზოგადოებაში 

არსებული კონფლიქტების დინამიკაში;

6. სკოლის დირექციას შეუძლია, ხელი შეუწყოს პედა-

გოგებს, მოიწვიონ ის ორგანიზაციები, რომლებიც 

მშვიდობის განათლებაზე მუშაობენ და ამგვარად, 

სამოქალაქო საზოგადოების პრაქტიკულ გამოცდილე-

ბაზე დაყრდნობით, გაამყაროს მშვიდობის განათლება 

სკოლებში. 
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სასწავლო გარემოში და მოსწავლეთა თანატოლებთან ურთიერთობებში, ასევე, გლობალურ კონტექსტში – თემში 
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ing back, looking forward, Cham: Springer International Publishing, 
2019, pp.199–205

37.  Supra note #32, გვ. 20

მთავარი საკითხავი
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პროექტის ზოგადი მიმოხილვა

2021 წლის ოქტომბრიდან საქართვე-

ლოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასო-

ციაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების 

საელჩოს მხარდაჭერით, ახორციელებს 

პროექტს „სკოლის მენეჯმენტის გაძლი-

ერება საქართველოში“. პროექტი მიზნად 

ისახავს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწე-

სებულებებში მართვის ეფექტური და ეფექ-

ტიანი სისტემის განვითარებას, საშუალო 

რგოლის გაძლიერებით. სკოლის საშუალო 

რგოლად მოაზრებულია კათედრა და მისი

ხელმძღვანელი. უკვე მეექვსე თვეა, პროექ-

ტი წარმატებით მიმდინარეობს და ამ 

დროის განმავლობაში არაერთი აქტივობა 

შესრულდა დასახული მიზნის მისაღწევად. 

საწყის ეტაპზე, ასოციაციამ, პარტნი-

ორებთან ერთად, საშუალო რგოლის სა-

განმანათლებლო ლიდერებისთვის შექმნა 

ტრენინგ და ქოუჩინგ მოდულები. ტრენინ-

გები უკვე ჩაუტარდა პროექტში ჩართული 

30 სკოლის 190-ზე მეტ კათედრის ხელმ-

ძღვანელს. ამ ეტაპზე კი მიმდინარეობს 

ქოუჩინგის სესიები. პარალელურად, ასო-

ციაცია ზრუნავს, ამაღლდეს ცნობიერება 

სკოლის საშუალო რგოლის მნიშვნელობის 

შესახებ. ასევე, პროექტის ფარგლებში 

იქმნება სასწავლო რესურსების პირველი 

კრებული კათედრის ხელმძღვანელებისთ-

ვის, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება რო-

გორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებისთვის. 

რატომ დადგა პროექტის საჭიროება-დასაბუთება

საინტერესოა, განვიხილოთ თუ რამ გა-

ნაპირობა სკოლის საშუალო რგოლის გაძ-

ლიერების საჭიროება. ამას არაერთი მიზეზი 

აქვს. თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, 

რომ ფაქტობრივად არ არსებობს ფუნდა-

მენტური კვლევა იმის შესახებ თუ როგორ 

მუშაობენ კათედრები საქართველოში. 

თუმცა, საქართველოს სკოლის ადმინისტ-

რატორთა ასოციაციამ, პროექტის წერისას, 

ჩაატარა საჭიროებათა შეფასება ამ მიმარ-

თულებით. ჩვენ საჯარო სკოლის დირექ-

ტორებთან განვიხილეთ კათედრების თემა 

და გამოჩნდა, რომ საგნობრივი კათედრები 

დღევანდელი ვითარებით სრულყოფილად 

ვერ ასრულებენ მათზე კანონით დაკისრე-

ბულ ფუნქციებს. გამოიკვეთა  არსებული გა-

მოწვევები, სირთულეები და დადასტურდა, 

რომ სკოლის საშუალო რგოლი ნამდვილად 

საჭიროებს გაძლიერებას.

მარიამ ფერაძე

პროექტი „სკოლის მენეჯმენტის 
გაძლიერება საქართველოში“

პროექტის კოორდინატორი

შესაძლებლობები სკოლას

გვსურს, საქართველოს 

სკოლებში საშუალო რგოლი, 

კათედრების სისტემა და 

კათედრის ხელმძღვანელები 

უფრო გაძლიერდნენ და მათი 

როლი მნიშვნელოვანი გახდეს 

სკოლის მართვის მთლიან 

სისტემაში.
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თუ გადავხედავთ ეროვნულ სასწავლო 

გეგმას, დავინახავთ, რომ კათედრებს ბევრი 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვთ და, შესაბამი-

სად, ამ რგოლის უყურადღებოდ დატოვება 

დაუშვებელია. ეროვნული სასწავლო გეგმის 

ადმინისტრაციული ნაწილის მიხედვით 

(თავი 4, მუხლი 20: საგნობრივი კათედრები 

საჯარო სკოლაში), საგნობრივ კათედრებს 

უმნიშვნელოვანესი როლი აქვთ აკადემი-

ური პროცესების ფორმირებაში, დაგეგმვასა 

და შეფასებაში. მათ ევალებათ საგნობრი-

ვი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების 

კოორდინირება, კათედრის წევრთა შორის 

გამოცდილების გაზიარება, წარმატების 

წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემე-

ბის გადაჭრის გზების ძიება, საგაკვეთილო 

საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა, 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარე-

ბისთვის ზრუნვა, რეკომენდაციების შემუ-

შავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე 

მეთოდებისა და მიდგომების დანერგვას-

თან დაკავშირებით, სხვა კათედრებთან 

კოორდინირებული მუშაობა, მოსწავლეთა 

აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების 

ანალიზი და სხვა. თეორიულად, ყველა ეს 

ფუნქცია უნდა შეასრულოს კათედრის ხელ-

მძღვანელმა კათედრის წევრებთან ერთად. 

თუმცა, უმეტეს სკოლაში ასე არ ხდება.

დღეს საქართველოს ბევრ სკოლაში 

მართვის სისტემა მკვეთრად ვერტიკალურ 

მიდგომას ეფუძნება. თითქმის ყველა აკადე-

მიურ და ადმინისტრაციულ საკითხზე გადაწ-

ყვეტილებას იღებენ სკოლის დირექტორები 

და მათი მოადგილეები. ხშირად მათ უწევთ, 

მიიღონ გადაწყვეტილება ისეთ საგნობრივ 

საკითხებზეც კი, რომლის სპეციალისტები 

არ არიან. ხშირ შემთხვევაში, არ არსებობს 

დელეგირების პრაქტიკა და კათედრის 

ხელმძღვანელები ძირითადად აღიქმე-

ბიან, როგორც მექანიკური დავალებების 

შემსრულებელი პირები, და არა როგორც 

საგნობრივი ლიდერები და სრულფასო-

ვანი საშუალო რგოლის მენეჯერები. ერთი 

მხრივ, ეს გამომდინარეობს კათედრების 

სისტემის როლის დაუფასებლობით. მეორე 

მხრივ, ამას განაპირობებს ის გარემოება, 

რომ სკოლებში ხშირად არიან ისეთი 

კადრები, რომლებსაც სჭირდებათ უფრო 

გავარჯიშებული უნარები და მეტი ცოდნა, 

რომ სკოლის კონკრეტულ სტრუქტურულ 

ერთეულს, კათედრას, წარმატებით ედგნენ 

სათავეში. საჭიროა არსებული კათედრის 

ხელმძღვანელების გადამზადება. თუმცა, 

ამ პროექტამდე საქართველოში არ არსე-

ბობდა პროფესიული განვითარების მიზ-

ნობრივი პროგრამა, სტანდარტი ან სტრა-

ტეგია, რომლის მიხედვითაც კათედრების 

ხელმძღვანელები ამგვარი ინტენსივობით 

გადაემზადებოდნენ და უფრო ეფექტიანად 

გააგრძელებდნენ მუშაობას.

მართლაც, უშუალოდ კათედრების სის-

ტემის გაძლიერებაზე, კათედრების ხელმძ-

ღვანელთა გადამზადებაზე აქამდე პროფე-

სიული განვითარების არცერთი პროგრამა 

არ ყოფილა ასე ფოკუსირებული. ძირითა-

დად, პროფესიული განვითარების პროგ-

რამები ითვალისწინებდა მასწავლებელთა 

პედაგოგიური კომპეტენციების განვითა-

პარალელურად, ასოციაცია 

ზრუნავს, ამაღლდეს 

ცნობიერება სკოლის საშუალო 

რგოლის მნიშვნელობის 

შესახებ. ასევე, პროექტის 

ფარგლებში იქმნება 

სასწავლო რესურსების 

პირველი კრებული კათედრის 

ხელმძღვანელებისთვის, 

რომელიც ხელმისაწვდომი 

იქნება როგორც საჯარო, ისე 

კერძო სკოლებისთვის. 



სკოლის მართვა38

რებას და სკოლის დირექტორთა მართვის 

უნარების გაძლიერებას. რა თქმა უნდა, ეს 

ყველაფერი ძალიან სასარგებლო, საჭირო 

და მნიშვნელოვანია, მაგრამ სკოლის ად-

მინისტრატორთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ 

სკოლების ორგანიზაციული განვითარება 

და მართვის სისტემის ეფექტურობა დიდად 

არის დამოკიდებული საშუალო რგოლის 

გამართულ მუშაობაზე. პროექტის უმთავ-

რესი ამოცანა კი სწორედ ესაა. გვსურს, სა-

ქართველოს სკოლებში საშუალო რგოლი, 

კათედრების სისტემა და კათედრის ხელმ-

ძღვანელები უფრო გაძლიერდნენ და მათი 

როლი მნიშვნელოვანი გახდეს სკოლის 

მართვის მთლიან სისტემაში.

საშუალო რგოლის მნიშვნელოვან 

როლზე მიუთითებს ამ მიმართულებით 

წარმატებული პრაქტიკის მიმოხილვაც. 

ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, წარმატებული 

პრაქტიკის განხილვისას, გამოიკვეთა, რომ 

ყველაზე განვითარებულ საგანმანათლებ-

ლო სისტემებში სკოლების აბსოლუტური 

უმრავლესობა ფუნქციონირებს საგნობ-

რივი ლიდერების, ანუ საშუალო რგოლის 

აქტიური ჩართულობით. ამერიკული, ბრი-

ტანული, ესტონური, სკანდინავიური და 

ახალი ზელანდიის წარმატებული სკოლების 

უმეტესობაში, ასევე, სკოლებში, რომლებიც 

ახორციელებენ IB ან სხვა საერთაშორისოდ 

აკრედიტებულ პროგრამებს, აკადემიური 

პროცესი იმართება საგნობრივი ლიდერე-

ბის ჯგუფთან ერთად და ისინი იღებენ ყველა 

გადაწყვეტილებას თავიანთი საგნობრივი 

მიმართულების ფარგლებში. უნდა აღინიშ-

ნოს, რომ ამ მოდელით მუშაობს საქართ-

ველოს არაერთი კერძო სკოლაც. გავცდეთ 

განათლების სფეროს და ზოგადადაც განვი-

ხილოთ ეს საკითხი – ორგანიზაციული გან-

ვითარების თეორია და პრაქტიკა ნებისმიერ 

სფეროში ნათლად ადასტურებს, რომ ორ-

განიზაციის მიზნების მიღწევაში საშუალო 

რგოლს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. 

ზოგადი მენეჯმენტის თემაზე მომზადებულ 

ბევრ სტატიაში საშუალო რგოლს აიგივე-

ბენ ძრავასთან, რომელიც ორგანიზაციას 

ამოძრავებს და აღნიშნავენ, რომ „ძრავის“ 

გამართული მუშაობის გარეშე, ორგანიზა-

ციის წარმატება გამორიცხულია. 

სკოლებში მენეჯმენტის გაძლიერების 

საჭიროებას ადასტურებს განათლების 

სისტემაში ამჟამად მიმდინარე რეფორ-

მებიც. განათლებისა და მეცნიერების სა-

მინისტროს ინიციატივით, საქართველოს 

სკოლებში 2019 წლიდან ინერგება „ახალი 

სკოლის მოდელი“. ეს არის რეფორმა, 

პროცესი, რომლის ფარგლებშიც,  ექსპერ-

ტების მიერ გაზიარებულ მეთოდოლოგიაზე 

დაყრდნობით, თითოეული სკოლა საკუ-

თარ, ინდივიდუალურ „სკოლის მოდელს“

ქმნის. რეფორმის ფარგლებში განისაზღ-

ვრება სკოლების ინდივიდუალური პრო-

ფილები, იკვეთება მათი ძლიერი და შედა-

რებით სუსტი მხარეები. მსგავსი ტიპის შე-

ფასებები კი საშუალებას აძლევს სკოლას, 

დაინახოს რეალური სურათი და დაგეგ-

მოს კონკრეტული აქტივობები არსებული 

გამოწვევების დასაძლევად. სკოლის 

საჭიროებებზე მორგებული კურიკულუმის 

ორგანიზაციული განვითარების 

თეორია და პრაქტიკა 

ნებისმიერ სფეროში 

ნათლად ადასტურებს, რომ 

ორგანიზაციის მიზნების 

მიღწევაში საშუალო რგოლს 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

აქვს. ზოგადი მენეჯმენტის 

თემაზე მომზადებულ ბევრ 

სტატიაში საშუალო რგოლს 

აიგივებენ ძრავასთან, რომელიც 

ორგანიზაციას ამოძრავებს 

და აღნიშნავენ, რომ „ძრავის“ 

გამართული მუშაობის გარეშე, 

ორგანიზაციის წარმატება 

გამორიცხულია. 
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განვითარება და დანერგვა კომპეტენტური 

და უნარიანი ლიდერების გარეშე წარ-

მოუდგენელია (უდავოა, რომ მხოლოდ 

ერთი ტოპმენეჯერი, დირექტორი, ვერ 

შეძლებს, ყველაფერი თავად გააკეთოს). 

რეფორმის პირობებში, განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი გახდა სათანადო ორგა-

ნიზაციული მზაობა, გაზიარებული ლიდე-

რობა, სკოლის ეფექტური მართვის სისტემა 

და გუნდურობა. შესაბამისად, შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ამ ყველაფერმა კიდევ უფრო 

გამოკვეთა ძლიერი საშუალო რგოლის 

საჭიროება სასკოლო ცხოვრებაში. 

ჩვენი პროექტის ფარგლებში, კათედ-

რის ხელმძღვანელთათვის შექმნილი ტრე-

ნინგ და ქოუჩინგ მოდულები, გზამკვლევი 

და სხვა რესურსები სრულად შეესაბამება 

რეფორმის ფარგლებში განსაზღვრულ სა-

ჭიროებებს. ვფიქრობთ, ეს ძალიან დაეხმა-

რება სკოლებს, წარმატებით აუწყონ  ფეხი 

რეფორმის მიმდინარეობას და შექმნან 

მართვის ეფექტური სისტემა. 

პროექტის მეთოდოლოგია

პროექტი „სკოლის მენეჯმენტის გაძლი-

ერება საქართველოში“ მრავალფეროვანი 

აქტივობების განხორციელებას ითვალის-

წინებს. 

ოქტომბერში ასოციაციამ, პარტნიორ 

ტრენერებთან ერთად, შეიმუშავა ტრენინ-

გმოდულები, რომლებიც მორგებულია 

კათედრის ხელმძღვანელთა ფუნქცია-მო-

ვალეობებზე, მათ საჭიროებებზე და მო-

იცავს 36 საათს. ვინაიდან კათედრის ხელ-

მძღვანელი საშუალო რგოლის მენეჯერი 

და საგნობრივი ლიდერია, უწევს გუნდის 

მართვა და უამრავ ადამიანთან თანამშ-

რომლობა, ბუნებრივია, მისთვის ლიდე-

რული კომპეტენციებისა და კომუნიკაციის 

უნარების გაძლიერება განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ, ტრე-

ნინგების პირველი ნაწილი ეხება ზოგად 

ლიდერობას და მის ფარგლებში განიხი-

ლება ისეთი თემები, როგორიცაა: ლიდე-

რობა, ეფექტური კომუნიკაცია და მოტივა-

ცია, მედიაცია და კონფლიქტების მართვა. 

ტრენინგის მსვლელობისას მონაწილეები 

იაზრებენ, რა მახასიათებლები აქვს კარგ 

ლიდერს, როგორ მართონ თავიანთი კა-

თედრა უკეთ და როგორ ითანამშრომლონ 

გუნდის წევრებთან უფრო წარმატებით. 

ტრენინგის მეორე ნაწილი ეხება კა-

თედრის ხელმძღვანელთა პროფესიულ 

უნარებს და სესიების მსვლელობისას გა-

ნიხილება შემდეგი საკითხები: კათედრის 

არსი, სტრუქტურა და პოტენციალი, პრო-

ფესიული განვითარების შესაძლებლობები, 

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები. მსგავ-

სი ინფორმაციის მიწოდებით, კათედრის 

თავმჯდომარეები უკეთ იაზრებენ კათედრის 

როლს სასკოლო ცხოვრებაში და აანალიზე-

ბენ, რა წვლილი შეაქვთ მათ, როგორც საგ-

ნობრივ ლიდერებს, სკოლის წარმატებაში. 

ბუნებრივია, ვითვალისწინებთ პანდემიურ 

სიტუაციას და 5 საათი ეთმობა საგანმა-

ნათლებლო ტექნოლოგიებს. მსმენელები 

იღებენ ინფორმაციას, თუ როგორ მართონ 

თავიანთი სტრუქტურული ერთეული ონ-

ლაინპლატფორმების მეშვეობით. 

ტრენინგები უკვე ჩატარდა 30 საპილოტე 

საჯარო სკოლაში მთელი ქვეყნის მასშ-

ტაბით და დაესწრო 190-ზე მეტი კათედრის 

ხელმძღვანელი. როგორც ზემოთ აღვნიშ-

ნეთ, აქამდე მათთვის, როგორც კათედრის 

ხელმძღვანელებისთვის, მიზნობრივი ტრე-

ნინგი არ ჩატარებულა და ძალიან გვი-

ხარია, რომ სწორედ ჩვენი ასოციაციის 

ინიციატივით დაიწყო ეს პროცესი. გვახა-

რებს ისიც, რომ ტრენინგის მსმენელები 

გვაძლევენ დადებით უკუკავშირს და შე-

ფასების ფორმებში აფიქსირებენ, რომ ეს 

ტრენინგები მათთვის სრულიად რელე-

ვანტურია და ძალიან ეხმარება ყოველ-

დღიურ საქმიანობაში. ხაზგასასმელია, 

რომ, პანდემიური სიტუაციის მიუხედავად, 

საგნობრივ კათედრებს 

უმნიშვნელოვანესი როლი 

აქვთ აკადემიური პროცესების 

ფორმირებაში, დაგეგმვასა და 

შეფასებაში. მათ ევალებათ 

საგნობრივი ჯგუფის საგნის/
საგნების სწავლების 

კოორდინირება, კათედრის 

წევრთა შორის გამოცდილების 

გაზიარება, წარმატების 

წინაპირობათა განსაზღვრა 

და პრობლემების გადაჭრის 

გზების ძიება, საგაკვეთილო 

საგანმანათლებლო 

რესურსების შერჩევა, 

მასწავლებლის პროფესიული 

განვითარებისთვის 

ზრუნვა, რეკომენდაციების 

შემუშავება სწავლა-

სწავლების თანამედროვე 

მეთოდებისა და მიდგომების 

დანერგვასთან დაკავშირებით, 

სხვა კათედრებთან 

კოორდინირებული მუშაობა, 

მოსწავლეთა აკადემიური 

მიღწევებისა და გაცდენების 

ანალიზი და სხვა. 

შესაძლებლობები სკოლას
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მოვახერხეთ და ტრენინგები ჩავატარეთ 

ფიზიკურ გარემოში, რათა მაქსიმალურად 

ეფექტიანი ყოფილიყო მსმენელთათვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ კათედრის 

ხელმძღვანელთა საქმიანობასთან დაკავ-

შირებული ყველა მნიშვნელოვანი და აქ-

ტუალური თემა იფარება ტრენინგებზე ზო-

გად ჭრილში, მაინც ვთვლით, რომ ყველა 

სკოლას ინდივიდუალური საჭიროებები 

და გამოწვევები აქვს ამ მიმართულებით. 

ამის გათვალისწინებით, შევიმუშავეთ ქო -

უჩინგის გეგმაც. ქოუჩინგის სესიებისას, 

ქოუჩები ხვდებიან თითოეული სკოლის კა-

თედრის ხელმძღვანელთა ჯგუფებს ცალ-

ცალკე და გეგმავენ, როგორ უნდა უპასუ-

ხონ უშუალოდ მათი კათედრების წინაშე 

არსებულ გამოწვევებს. ქოუჩინგის სესიები 

მუდმივად მიმდინარეობს და უკვე გვაქვს 

პრაქტიკული მაგალითები იმისა, რომ კა-

თედრა კოორდინირებული მოქმედებით 

და ეფექტური მართვით ახერხებს, გადაჭ-

რას რიგი ამოცანებისა.  

პროექტი განსაკუთრებით მნიშვნელო-

ვანია იმ კუთხითაც, რომ ასოციაცია გამოს-

ცემს პირველ საგანმანათლებლო რესურსს 

კათედრის ხელმძღვანელთათვის. ეს იქნე-

ბა პრაქტიკული გზამკვლევი, რომელიც მო-

იცავს ტრენინგებისა და ქოუჩინგის დროს 

განხილულ ყველა მნიშვნელოვან თემას. 

მას დამხმარე რესურსად თან დაერთვება 

აუდიო და ვიდეო პოდკასტები, სადაც დე-

ტალურად იქნება განმარტებული გზამკ-

ვლევში არსებული თემები. გზამკვლევი 

ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს 

ყველა საჯარო და კერძო სკოლისთვის. 

ჩვენ ვზრუნავთ ცნობიერების ამაღლე-

ბაზეც. პროექტის ფარგლებში, კათედრების 

სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

უკვე ჩაიწერა ორი პოდკასტი, გაიმართა 

ორი პანელური დისკუსია და გამოქვეყნდა 

ერთი სტატია. თითოეული მიზნად ისახავს, 

ფართო აუდიტორიამ (არა მხოლოდ ჩვენი 

პროექტის მონაწილეებმა) უკეთ გაიაზროს 

კათედრის როლი და მნიშვნელობა სკო-

ლის წარმატებაში.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები 

პროექტი მიმდინარე წლის მაისში დას-

რულდება შემაჯამებელი კონფერენციით. 

რეფორმის პირობებში, 

განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი გახდა 

სათანადო ორგანიზაციული 

მზაობა, გაზიარებული 

ლიდერობა, სკოლის 

ეფექტური მართვის სისტემა 

და გუნდურობა. შესაბამისად, 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ 

ყველაფერმა კიდევ უფრო 

გამოკვეთა ძლიერი საშუალო 

რგოლის საჭიროება სასკოლო 

ცხოვრებაში. 
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კონფერენციაზე ორგანიზატორები და მო-

ნაწილეები შეაჯამებენ პროექტის შედე-

გებს, გააზიარებენ სკოლის ადმინისტრირე-

ბის წარმატებულ პრაქტიკას და ჩამოაყა-

ლიბებენ რეკომენდაციებს. სავარაუდოდ, 

კონფერენცია გაიმართება ჰიბრიდულ რე-

ჟიმში და მას დაესწრებიან პროექტის მო-

ნაწილე სკოლების დირექტორები, მათი 

მოადგილეები, კათედრის ხელმძღვანე-

ლები, ორგანიზატორები და მოწვეული 

სტუმრები ამერიკის შეერთებული შტატების 

საელჩოდან, საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროდან და საქარ-

თველოს პარლამენტის განათლებისა და 

მეცნიერების  კომიტეტიდან.

რადგან ყველაფერი გეგმის მიხედვით, 

წარმატებით მიმდინარეობს და დადები-

თი გამოხმაურება გვაქვს აქტორებისგან, 

რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად არიან 

ჩართული ჩვენს პროექტში, ვფიქრობთ, 

დასახულ მიზნებს სრულყოფილად მივაღ-

წევთ. თუმცა ჩვენი ამოცანა მხოლოდ ის 

არაა, რომ ამ ერთი კონკრეტული საგრან-

ტო პროექტის ფარგლებში კონკრეტულ 

შედეგებზე გავიდეთ. ჩვენ გვაქვს ამბიცია, 

რომ პროექტმა თავისი არსით შექმნას იმის 

პრეცედენტი, თუ როგორ არის შესაძლებე-

ლი, სისტემური მუშაობით და მიდგომე-

ბით ნამდვილად გაუმჯობესდეს გარკვე-

ული პროცესები სკოლებში. გვჯერა, რომ 

პროექტში ჩართული უამრავი ადამიანის 

ერთობლივი ძალისხმევით, კათედრე ბის 

მუშაობა საჯარო სკოლებში ნამდვილად 

ძლიერი საშუალო რგოლი 

აუცილებელია სკოლის 

წარმატებისთვის და 

ვიმედოვნებთ, რომ ასოციაციის 

აქტივობები ბევრ სკოლაში 

გააძლიერებს საშუალო რგოლს 

ახლაც და მომავალშიც. 

გაუმჯობესდება და ეს შედეგი სამაგალითო 

იქნება სხვა ინიციატივებისა და პროგრამე-

ბის განხორციელებისას. 

ასოციაცია იზრუნებს პროექტის მდგრა-

დობაზე და სამომავლო პერსპექტივაზე. 

ვგეგმავთ, ჩამოვაყალიბოთ რეკომენდა-

ციების პაკეტი, რომელსაც წარვუდგენთ 

განათლების სისტემაში გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირებს. პაკეტში გაწერილი იქნება, 

რა არის სისტემურად საჭირო იმისთვის, 

რომ ხელი შეეწყოს კათედრების მუშაობის 

ეფექტურობის გაზრდას, ასევე, ახალი თა-

ობის სასწავლო გეგმის დანერგვის ეფექ-

ტურობის გაზრდას. 

გარდა ამისა, რადგან პროექტის მსვლე-

ლობისას შექმნილ საგანმანათლებლო რე-

სურსებზე წვდომა ექნება ყველა საჯარო და 

კერძო სკოლას, ვიმედოვნებთ, ეს გააჩენს 

სურვილს, მსგავსი პროცესი – კათედრების 

სისტემის გაძლიერება – მათთანაც დაიწ-

ყოს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ, როგორც 

აღვნიშნეთ, პროექტის ფარგლებში ასო-

ციაციამ შეიმუშავა ტრენინგ და ქოუჩინგ 

მოდულები, რომლებსაც, სურვილის შემთ-

ხვევაში, შევთავაზებთ სხვადასხვა სკოლას 

– როგორც კერძოს, ისე საჯაროს. 

იგეგმება პროექტის მასშტაბების გა-

ფართოებაც, რათა დაიფაროს არა რამდე -

ნიმე ათეული, არამედ ასეული სკოლა, 

რისთვისაც ასოციაცია აქტიურად ითანამშ-

რომლებს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსთან და სხვადასხვა დონორ 

ორგანიზაციასთან. 

როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, ჩვე-

ნი შეხედულებით, ძლიერი საშუალო რგო-

ლი აუცილებელია სკოლის წარმატებისთ-

ვის და ვიმედოვნებთ, რომ ასოციაციის აქ-

ტივობები ბევრ სკოლაში გააძლიერებს სა-

შუალო რგოლს ახლაც და მომავალშიც. 

შესაძლებლობები სკოლას
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გერმანიის საგანმანათლებლო სისტემა 

ერთ-ერთი გამორჩეულია მსოფლიოს წარ-

მატებულ სისტემებს შორის. საბედნიე როდ,

საშუალება მოგვეცა, ადგილზე გავცნობო-

დით მათ განათლების სისტემას და სამ კა-

ციანი ჯგუფით გავემგზავრეთ გამოცდი-

ლების გასაზიარებლად. გავეცანით ბადენ-

ვიურტემბერგში მოქმედ სკოლის ხარისხის 

განვითარებისა და კონსულტირების პრო -

ცესებს, სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა 

მომზადების სისტემას, ადგილზე შევის-

წავ ლეთ ზოგადსაგანმანათლებლო და-

წესებულების ხარისხის მართვის შიდა 

პროცესები. ჩვენი ყურადღება მიიპყრო 

დამწყები მასწავლებლების მომზადებისა 

და პროფესიული განვითარების მექანიზ-

მებმა; შევხვდით ექსპერტებს, რომლებმაც 

პრაქტიკული გამოცდილებაც გაგვიზიარეს, 

გვესაუბრნენ მათი საქმიანობის როგორც 

ძლიერ მხარეებზე, ასევე, რისკებსა და გა-

მოწვევებზე.  

ბადენ-ვურტემბერგში სკოლების გარე 

და შიდა ხარისხის მართვის პროცესები 

შემდეგი სქემის მიხედვით ხორციელდება:

სკოლების ხარისხის განვითარებისა 
და მასწავლებელთა მომზადების 
სისტემა ბადენ-ვურტემბერგში

საერთაშორისო გამოცდილება

ხათუნა ბარაბაძე
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების 

პროგრამის ხელმძღვანელი,

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი

ბადენ-ვურტემბერგის სახელმწიფო ინსტიტუტი
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როგორც ხედავთ, სკოლების მონიტო-

რინგი ცენტრალიზებულად მიმდინა რეობს.

სისტემაში არსებობს ცალკე მდგომი 

სტრუქტურა, რომელიც ეხმარება სკოლებს

შეფასებასა და განვითარებაში. ჩვენი ყუ -

რადღება მიიპყრო სწორედ ამ სტრუქტუ-

რამ, რომელიც არ არის მაკონტროლე-

ბელი. ის ეხმარება სკოლებს ხარისხის 

პროცესების შეფასებაში, აქვს მხოლოდ 

დამხმარე, საკონსულტაციო ხასიათი და, 

კონკრეტულ საჭიროებაზე მორგებული მო -

დულებით,  სკოლას სთავაზობს მასწავ-

ლებელთა გადამზადებას და შემდგომ 

პროცესებზე პერმანენტულ დაკვირვებას.

ბადენ-ვურტემბერგში სკოლის ხარის-

ხის განვითარებისა და მასწავლებელთა 

მომზადების ცენტრის (ZSL)  საქმიანობა მიზ-

ნად ისახავს სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთ-

ვის დიფერენცირებული, მათ საჭიროებებ-

ზე მორგებული რჩევებისა და დამხმარე 

სერვისების შეთავაზებას. პროცესში გათ-

ვალისწინებულია სხვადასხვა საჭიროება, 

კითხვები და პრობლემები, რომლებიც შე -

იძლება წარმოიშვას სკოლის კონტექსტში.

 შესაბამისად, სამიზნე ჯგუფები არიან:

 სკოლების ადმინისტრაცია;

 კოლეჯები;

 მასწავლებლები;

 მოსწავლეები და მათი კანონიერი მე-

ურ ვეები;

 სხვა ადამიანები, რომლებიც მონაწი-

ლეობენ სასკოლო ცხოვრებაში.

სკოლების ხარისხის განვითარებისა და 

მასწავლებელთა მომზადების ცენტრი (ZSL) 

შედგება შტაბ-ბინისა და ექვსი რეგიონული 

ოფისისაგან.  რეგიონული ოფისები იმარ-

თება, როგორც ZSL-ის ფილიალები.

 გარდა ზემოაღნიშნული საკითხებისა, 

ZSL-ის ძირითადი მიზანია,  საკონსულ-

ტაციო და დამხმარე ჯგუფების პროფე-

სიონალიზაცია. ZSL-ის რეგიონული 

ოფისები კოორდინაციას უწევენ და უზ -

 რუნველყოფენ ადგილზე  საკონსულ-

ტაციო და დამხმარე მომსახურებას 

შემდეგ საკითხებზე:

 კონკრეტულ თემაზე ინდივიდუალური 

ან ჯგუფთან დაკავშირებული საკონ-

სულტაციო მომსახურება;

 პროფესიონალური ტრენინგი;

 სკოლის პროცესის მონიტორინგი და 

ხარისხის განვითარება.

რეგიონული ოფისი არის მომსახურების 

მიმწოდებელი ყველა საჯარო ზოგადსა-

განმანათლებლო და პროფესიული და-

წესებულებისთვის და ყველასთვის, ვინც 

ჩართულია სასკოლო ცხოვრებაში კონკ-

რეტულ რეგიონში.  

როგორც სკოლებისთვის მნიშვნელო -

ვანი და ახალი სერვისი, თითოეულ რეგი-

ონულ ოფისში შეიქმნა საგანმანათლებლო 

მხარდაჭერის საკონტროლო ცენტრი (LPU), 

რომელიც, როგორც ერთიანი საკონტაქტო

პუნქტი, ემსახურება ყველა სკოლის ინტე-

რესებს, ZSL-ის ამოცანების ფარგლებში.

თითოეულ სკოლას ჰყავს რეგიონული სა-

კონტაქტო პირი ტრენინგებთან, პროფესი-

ულ განვითარებასთან და სხვა რჩევებთან 

დაკავშირებული ყველა მიმართულებით.

რეგიონული ოფისები პასუხისმგებელ-

ნი არიან სემინარების ტექნიკურ მონიტო-

რინგზე, იმ მასწავლებელთა გადამზადება-

სა და შემდგომ განვითარებაზე, რომლებიც 

მუშაობენ შესაბამის რეგიონში. რეგიო ნუ-

ლი ოფისის ნაწილია სკოლის ფსიქოლო -

გიური საკონსულტაციო ცენტრიც, რომე-

ლიც ახორციელებს სკოლების კონსულტი-

რებას. თითოეულ რეგიონულ ოფისს აქვს 

სათავო ოფისი, ე.ი.  ადგილი, სადაც განლა-

გებულია მენეჯმენტისა და კოორდინაციის 

პერსონალი.

თითოეულ სკოლას ჰყავს 

რეგიონული საკონტაქტო პირი 

ტრენინგებთან, პროფესიულ 

განვითარებასთან და სხვა 

რჩევებთან დაკავშირებული 

ყველა მიმართულებით.
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სკოლაში ვიზიტის განხორციელება თა-

ვად სკოლაზეა დამოკიდებული. განაცხადს 

აკეთებს სკოლა, საკუთარი ინიციატივით. 

სკოლა მიმართავს ან ცენტრალურ შტაბს, 

ან კონკრეტულ, ინდივიდუალურ ექსპერტს, 

რომელიც აღიარებულია და აქვს შეფასე-

ბის  უფლება.  

 ბადენ-ვურტემბერგში უახლოეს წარ-

სულში მოქმედებდა პარადიგმა, რო-

მელიც ორიენტირებული იყო Input-ზე 

–  დირექტივები  „ზემოდან“  შემდეგი 

მიზნებით:

 პროცესების უნიფიცირებისთვის;

 შედეგების შედარებისთვის;

 საერთო, უნივერსალური ხარისხისთ-

ვის.

 თავად განათლების მესვეურნი თვლიან, 

რომ გაცილებით სწორი, პროგრესული 

და წინ გადადგმული ნაბიჯია დღეს 

მოქმედი, შედეგებზე ორიენტირებული 

ახალი პარადიგმა – Output-ზე ორიენ-

ტირება: ნაკლები რეგულაციები „შედე-

გების კონტროლის“ ნაცვლად:

 გადაწყვეტილების  თავისუფლად მი ღე-

ბისა და ორგანიზების მეტი შესაძლებ-

ლობა;

 ავტონომია ზრდის პასუხისმგებლობას 

ხარისხთან მიმართებით.

იმისთვის, რომ გარე კონსულტირების 

სისტემა უკეთ დავინახოთ, ჯერ აუცილე-

ბელია, გავეცნოთ სკოლის შიდა ხარისხის 

მართვის სტრუქტურას და საორიენტაციო 

ჩარჩოს, რადგან ამოსავალი გარე შეფასე-

ბისთვის, სწორედ სკოლის განვითარების 

საორიენტაციო ჩარჩოა.

საორიენტაციო ჩარჩო, სკოლაში გა-

ნათლების ხარისხის უზრუნველყოფის-

თვის, შემდეგნაირად არის წარმოდგე-

ნილი:

 ძირითადი აქცენტი გადატანილია პრო-

 ცესებზე. სკოლის შიდა ხარისხის გან-

ვითარების სისტემა ეფუძნება სამ  ურ-

თიერთდაკავშირებულ ფაქტორს: 

 პიროვნული განვითარება (PE);

 გაკვეთილის გაუმჯობესება (UE);

 ორგანიზაციის განვითარება (OE).

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სკო-

ლის თვითშეფასებას. თვითშეფასება ორი 

მიმართულებით ხორციელდება – არსებუ-

ლი მდგომარეობისა და სამომავლო ქმე-

დებების  გააზრება, რაც 3 ძირითად კითხვას 

უნდა პასუხობდეს: 

საორიენტაციო ჩარჩო სკოლაში 
ხარისხის უზრუნველყოფისთვის

პროცესები

I 

გაკვეთილი

II 

მასწავლებელთა

პროფესიონალიზმი

IV 

სასკოლო და 

საკლასო კლიმატი

III 

სასკოლო ლიდერობა

და მენეჯმენტი

V

შიდასასკოლო და სკოლის 

გარე თანამშრომლობა

შედეგები და 
გავლენა/ეფექტი

 საგნობრივი და გამჭოლი 

კომპეტენციები – 

სასწავლო შედეგები

 სკოლის წარმატების 

მაჩვენებელი

 სასკოლო მუშაობის 

შეფასება

წინაპირობები და 
საკანონმდებლო ვალდებულებები

 საკანონმდებლო ჩარჩო

 საგნობრივი და 

 პერსონალური 

 რესურსები

 მოსწავლეები და 

მათი საცხოვრებელი 

პირობები/გარემო

ხარისხის უზრუნველყოფა და განვითარება

Q1  პედაგოგიური
 პრინციპები/საფუძვლები

Q2  სტრუქტურები ხარისხის 
უზრუნველყოფისთვის

Q3  თვითშეფასების ჩატარება Q4  ინდივიდუალური
 უკუკავშირი

 რამდენად კარგია ჩვენი სკოლა? რამდენად კარგი უნდა იყოს  

  ჩვენი სკოლა?

 საიდან ვიცით ამის შესახებ? საიდან ვიცით ამის შესახებ?

 რამდენად სწორ ნაბიჯებს  სწორად ვდგამთ ნაბიჯებს?

 ვდგამთ?

ხარისხის უზრუნველყოფა ხარისხის განვითარება

საყურადღებოა, რომ ხარისხის გან-

ვითარება აღიქმება, როგორც მუდმივი 

ციკლი, სადაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

ენიჭება წარმატების განმსაზღვრელი ფაქ-
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ტორებისა და შესაძლო დაბრკოლებების 

იდენტიფიცირებას:

ტურებსა და მათ მიერ მოწოდებულ მო-

ნაცემებს. გარე შეფასება რეალურად: 

 გვაძლევს მონაცემებს სკოლებისათვის: 

ინდივიდუალურად და ჯგუფურად;

 ადგენს მოხსენებებს/დასკვნებს: სკო-

ლების მაკონტროლებელი ორგანო-

სათვის;

 ავრცელებს ხარისხის სტანდარტებს 

ფედერალურ მიწაზე; 

 მხარს უჭერს სკოლის განვითარებას: 

ინდივიდუალურად და ჯგუფურად.

რა უნდა შეფასდეს გარე შეფასების 

დროს?

 ნდობაზე დაფუძნებული  მეთოდები – პერფექციონიზმი

 ატმოსფერო

 მიმღებლობა და მზაობა  ფოკუსის ნაკლებობა

 (შეფასდეს ინდივიდუალური 

 ძლიერი მხარეები და 

 საჭიროებები კონსტრუქციულად 

 და ობიექტურად)

 მონაწილეთა მზაობა  ფასადური შეფასება

 ცვლილებებისათვის

 შეცდომა, როგორც  დაუსრულებელი შეფასების

 სწავლის შანსი პროცესი

 კავშირი ყოველდღიურ  რიცხვებისა და ციფრების

 სასკოლო მუშაობასთან გაღმერთება

 წესებისა და ნორმების  მონაცემების შეგროვების მანია

 გამჭვირვალობა

 განსხვავებული აზრის  მონაცემების შეგროვებისას

 გათვალისწინება მეთოდიკის დარღვევა   

  (სიფრთხილე მონაცემების   

  შეგროვებისას)

 ამტანი სტრუქტურების 

 არსებობა

წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორები შესაძლო დაბრკოლებები

თვითშეფასებისა და ხარისხის მენეჯ-

მენტის პროცესში გარკვეული ჯგუფები შე-

უცვლელ როლს ასრულებენ. ესენი არიან:  

დირექცია, მასწავლებლები, მოსწავლეები, 

მშობლები/მეურვეები, სკოლის პერსო-

ნალი, გარე მრჩევლები. ყველა სკოლას 

ჰყავს ხარისხის ჯგუფი და ყველა ძირითად 

სტრუქტურულ ერთეულს აქვს სამოქმედო 

გეგმა და დაწვრილებით გაწერილი აქტი-

ვობების აღწერა. 

გარე შეფასება ეფუძნება სკოლის შიდა 

შეფასებას და ამდენად უდიდესი პასუ-

ხისმგებლობა ეკისრებათ შიდა სტრუქ-

               ხარისხის სფერო                        მახასიათებლის 
                                     რაოდენობა

QB I გაკვეთილი 6

QB II მასწავლებელთა   

 პროფესიონალიზმი 3

QB III სკოლის მართვა 

 და მენეჯმენტი 3

QB IV სასკოლო და 

 საკლასო კლიმატი 2

QB V შიდა და გარე 

 სასკოლო   

 თანამშრომლობა 

 / კავშირები 2

შედეგები  სასკოლო მუშაობის

და გავლენა  შეფასება 1

სკოლებში უნდა შეფასდეს 14 მახასი-

ათებელი. ამათგან ყველა  სავალდებუ-

ლოა; ხოლო არჩევითი მახასიათებლები-

დან შესაძლებელია შეფასდეს ერთი.  არჩე-

ვითია: სასკოლო და საკლასო კლიმატი და 

შიდა და გარე სასკოლო თანამშრომლობა/

კავშირები. თითოეულ სფეროს განსაზღვ-

რული აქვს  თავისი ინდიკატორი.

შეფასების ინსტრუმენტს აქვს ე.წ. ჩეკ-

ლისტის სახე  და თითოეული სტანდარტი 

საერთაშორისო გამოცდილება
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ფასდება ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

მიხედვით. მაგალითად:

 ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩოს 

ფარგლებში, სკოლაში არსებული მო-

ნაცემების მისადაგება ინტერვიუებთან;

 ინტერვიუები (1 ან 2 ჯგუფი).

 სკოლის შენობის შემოვლა: 

 ღია შეჯამება ქაღალდზე;

 ბოლო ეტაპზე FEV-მატრიცაში გადატა-

ნა.

 საგაკვეთილო სიტუაციებზე დაკვირვე-

ბა:

 ახალი დაკვირვების ფორმები რაოდე-

ნობრივი დავალებებითა და სკალებით;

 გარე შეფასების FEV- მატრიცით ჩანიშვ-

ნების გაკეთება.

 ინტერვიუს  სფეროები:

 შემაჯამებელი კითხვები აქამდე არსე-

ბულ ბოლო მონაცემებზე (დოკუმენტა-

ციის ანალიზისა და ონლაინ გამოკითხ-

ვიდან)

 ახალი ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარ-

 ჩოს შესაბამისად, განახლებული ძირი -

 თადი ფორმების შედგენა თემების მი-

ხედვით, რომლებიც ონლაინ გამოკით-

ხვისას არ დაიფარა.

 ვიზიტის შემდეგ: 2 დღე ყველა მონაცე-

მის დამუშავებისათვის:

 49 ხარისხის სტანდარტის შეფასება.

 ძლიერი მხარეების განსაზღვრა და გან-

 სავითარებელი მიმართულებების შე-

სახებ რეკომენდაციის გაწევა:

 1 დღე ზეპირი უკუკავშირის მოსამზა-

დებლად.

 მონაცემების დამუშავების შემდეგ, ზე-

 პირი უკუკავშირით ჯამდება შედეგები 

(ჯგუფის ხელმძღვანელის მეშვეო ბით):

 პირველ რიგში, სკოლის ადმინისტრა-

ციასთან;

გარე შეფასება მიმდინარეობს სამ ეტა-

პად: 

ვიზიტამდე – მონაცემების შეგროვება 

და ამუშავება 2-3 დღის განმავლობაში:

 ინსტრუმენტი: ონლაინგამოკითხვა:

 მასობრივი გამოკითხვა ყველა ჯგუფში: 

მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობ-

ლები;

 დეტალური სფეროების განსაზღვრა 

ყველა ჯგუფისათვის;

 სხვა მონაცემთა წყაროებთან შედარე-

ბით მაღალი წონის მინიჭება;

 ახალი კითხვარები ყველა ჯგუფისათ-

ვის  ხარისხის უზრუნველყოფის ახალ 

ჩარჩოზე დაყრდნობით;

 განსხვავებული მიდგომები სკოლის 

სპეციფიკისა და ტიპის გათვალისწინე-

ბით.

 ვიზიტი სკოლაში – მონაცემთა შეგრო-

ვება 2 დღის განმავლობაში:

 გაკვეთილზე დაკვირვება (რაოდენობ-

რივი); 

 გაკვეთილზე დაკვირვებები (10 – 20 – 34);

თავად განათლების მესვეურნი 

თვლიან, რომ გაცილებით 

სწორი, პროგრესული და 

წინ გადადგმული ნაბიჯია 

დღეს მოქმედი, შედეგებზე 

ორიენტირებული ახალი 

პარადიგმა – Output-ზე 

ორიენტირება: ნაკლები 

რეგულაციები „შედეგების 

კონტროლის“ ნაცვლად.>
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 საბოლოოდ, საბჭოსთან ერთად (შეხ-

ვედრას ესწრება სკოლის ადმინისტ-

რაციაც).

 ბოლო ნაბიჯს წარმოადგენს შეფასების 

ანგარიშის შედგენა.

დასკვნის მომზადება – 

სარჩევი:

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროების 

კონკრეტული 

 მახასიათებლების მიმოხილვა

2. წინაპირობები და ზოგადი ვითარება

3. სკოლის განსაკუთრებული მახასიათებ-

ლები 

4. შეფასება და რეკომენდაციები 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სფერო 

I გაკვეთილი 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სფერო 

II მასწავლებელთა 

 პროფესიონალიზმი

 ხარისხის უზრუნველყოფოს სფერო 

III სკოლის მართვა 

 და მენეჯმენტი

 ხარისხის უზრუნველყოფოს სფერო 

IV  შიდა და გარე სასკოლო 

 თანამშრომლობა

 შედეგები და ეფექტი

5.  დანართები:

 შეფასების მიმოხილვა 

 მონაცემთა ანალიზის პროცესის 

 აღწერა

 მონაცემთა შეფასების პროცესის 

 აღწერა

 საყურადღებოა, რომ დასკვნაში ყველა 

ხარისხის სფერო აღწერილი უნდა იყოს 

ტექსტის მეშვეობით, რომელიც მოიცავს 

შემდეგ პუნქტებს:

 სკოლის ძლიერი მხარეები

 სკოლის განსავითარებელი სფეროები

 რეკომენდაციები

სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის 

პროცესების შესწავლისა და დასკვნის წარ- 

დგენის შემდეგ, მნიშვნელოვანია, გამოიკ-

ვეთოს ის მიმართულებები, სადაც მასწავ-

ლებლებს ესაჭიროებათ პროფესიული გან-

ვითარება და ხარისხის ექსპერტთა ჯგუფი 

უზრუნველყოფს ტრენინგების ჩატარებას, 

კონსულტირებასა და მხარდაჭერას, რო-

მელიც უწყვეტი პროცესია.

 გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ვებგვერდი: https://zsl-bw.
de/,Lde/Startseite

2. პროექტის „სკოლის შეფა-
სება განვითარებისთვის“ – 
შექმნილი მასალები

საერთაშორისო გამოცდილება
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ჰესენის გამოცდილება მოიაზრებს სკო-

ლების კონსულტირებაზე პასუხისმგებელი 

ჯგუფების ფუნქციონირებას, რომლებიც სის-

ტემურად, მიზნობრივად განსაზღვრული 

გეგმით მუშაობენ სამიზნე სკოლებთან.

 პროცესების განვითარების ჯგუფების 

მიზნები:

 მდგრადი მხარდაჭერა სკოლებისთ-

ვის საგანმანათლებლო პროცესების 

მიმდინარეობისას;

 სკოლაზე მორგებული გზებით, პრე-

ვენციისა და დანერგვის პროცესების 

მხარდაჭერა.

ჯგუფის კონცეფცია ეფუძნება იდეას, 

რომ მასწავლებელთა თემატური გადამ-

ზადება / ტრენინგები ძალიან მნიშვნელო-

ვანია, თუმცა ეს შეიძლება არ აღმოჩნდეს 

საკმარისი. თუ, მაგალითად, ხორციელდე-

ბა მასწავლებლების გადამზადება სასკო-

ლო მედიატორებად, სასკოლო სისტემაზე 

გრძელვადიანი ეფექტის მისაღწევად, 

ასევე, სასარგებლო იქნება, თუკი მოხდე-

ბა სკოლებში კონფლიქტური კულტურის 

ცვლილებისა და მედიაციის პროგრამის 

სტრუქტურული ინტეგრაციის თემის ხშირი 

და მიზნობრივი განხილვაც.

 ძირითადი გამოცდილება და პრინცი-

პები ეფუძნება/მოიცავს შემდეგს:

 ცვლილებების წარმატებით დაწყებას 

და ყოველდღიურ სასკოლო ცხოვრე-

ბაში ახალი სტრუქტურების დანერგვას 

წლები სჭირდება (და, შესაბამისად, 

„შეუპოვრობაც“);

 ცვლილებასთან დაკავშირებული პრო-

ცესები, ძირითადად, თავად სკოლებმა 

უნდა განსაზღვრონ;

 სკოლაში უნდა იყვნენ ადამიანები, 

რომლებიც ამ ცვლილებების სულის-

ჩამდგმელები და ხელმძღვანელები 

იქნებიან. ასეთ ადამიანებად, ძირი-

თადად, სკოლის დირექციის წარმო-

მადგენლები გვევლინებიან. თუმცაღა, 

ფაქტები გვიჩვენებს, რომ ჩვენი კო-

ლეგები, რომლებიც ჩართულნი არიან 

ჩვენს პროექტებში (მასწავლებლები 

და საგანმანათლებლო სფეროს ექს-

პერტები /სოციალური განათლების 

მუშაკები), ასევე, გრძნობენ და საკუთარ 

თავზე იღებენ პასუხისმგებლობას აღ-

პროცესის/პროცესების 
განვითარების ჯგუფი ჰესენში

ბერნტ გებოიერი
განათლების ექსპერტი,

ჰესენის განათლების სამინისტრო.

განათლების პოლიტიკის ექსპერტთა 

ქსელის (EPAN) წევრი,

ევროპის საბჭო

ანუ როგორ შევინარჩუნოთ მიღწეული პროგრესი სკოლაში და 
როგორ გავუწიოთ მხარდაჭერა სკოლას პროფესიულ განვითარებაში

ცვლილებასთან 

დაკავშირებული პროცესები, 

ძირითადად, თავად სკოლებმა 

უნდა განსაზღვრონ.
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ნიშნულ პროცესებთან დაკავშირებით. 

ზოგჯერ ისინი ახორციელებენ ამგვარ 

საქმიანობას სკოლის ადმინისტრაციის-

გან ყოველგვარი მკაფიო მითითების 

გარეშე. შესაბამისად, მათი საქმიანობა 

უფრო მეტად ორიენტირებულია მათ 

პირად პრეფერენციებსა და სასკოლო 

ტრადიციებზე, ვიდრე კონკრეტული 

საჭიროებების, მოლოდინებისა და მა-

ნამდე არსებული როლების განსაზღ-

ვრაზე. თუმცა, ჩვენთან კოორდინაცია 

მათ საქმიანობას უფრო ეფექტიანს 

ხდის;

 ჩვენმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ 

მნიშვნელოვანია, სკოლაში შეიქმნას 

ინდივიდუალური საკონსულტაციო 

საბჭო, მაგალითად, კონკრეტული 

სამოქმედო დღეების მომზადებისას 

ან მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 

ამაღლების დაგეგმვისას. თუმცა, ეს 

არასავალდებულო წინადადებები ვერ 

უზრუნველყოფს ცვლილებებს სკოლა-

ში, ვინაიდან მხარდაჭერის პროცესი 

საკმაოდ დიდ ადამიანურ რესურსს 

მოითხოვს.

პროცესის განვითარების გუნდი, 

როგორც მხარდაჭერის სისტემა

 პროცესების განვითარებაზე პასუხისმ-

გებელი ჯგუფების საქმიანობა და მათი 

კონცეფცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს 

შემდეგნაირად:

 ჯგუფის სამუშაო ორიენტირებულია 

ხანგრძლივ პერიოდზე და საიმედოდ/

სტაბილურად უზრუნველყოფს იმ კონ-

კრეტულ მიდგომას, რაც გულისხმობს, 

რომ სკოლის განვითარების პროცესს 

მუდმივი დაკვირვება (ოღონდ არა კონ-

 ტროლი) ესაჭიროება და ცვლილებები 

არ სრულდება ერთ კონკრეტულ მომენ -

 ტში. ჩვენი შეხვედრები ტარდება წელი-

წადში, მინიმუმ, ორჯერ, ერთი სრული 

დღის განმავლობაში;

 ყურადღების ცენტრში ექცევიან სკო-

ლების საკვანძო ფიგურები, რომლებიც 

სარგებლობენ სკოლის ხელმძღვანე-

 ლობისგან მინიჭებული მანდატით (ჯგუ-

 ფის საქმიანობით განსაზღვრული გეგ-

მის შესაბამისად);

 გასათვალისწინებელია, რომ პროცე-

სების „განხორციელების“ გასამყარებ-

ლად, თითოეული სკოლიდან, მინიმუმ, 

ორი ადამიანი უნდა დაესწროს დანიშ-

ნულ  შეხვედრებს – ორი მასწავლებე-

ლი ან ერთი მასწავლებელი და ერთი 

საკითხთან უშუალოდ დაკავშირებული 

სპეციალისტი ან მშობელი...

 სკოლის დირექცია სისტემატურად უნდა 

იღებდეს მონაწილეობას მთელი პრო-

ცესის შემადგენელ ნებისმიერ ეტაპზე.

როგორ ხდება პროცესის განვითარების 

გუნდის დაგეგმვა?

შინაარსი:

 ზოგადი ჩარჩო მოიცავს შემდეგ საკით-

ხებს:

 რა სახის მდგრადი მხარდაჭერა შეიძ-

ლება გაეწიოთ სკოლებს?

 რა გზებით შეიძლება მოხდეს პრე-

ვენციისა და  დანერგვის პროცესების 

მხარდაჭერა?

 პირველ ეტაპზე სკოლებთან კომუნიკა-

ციისას წამოჭრილი ხშირად განმეორე-

ბადი თემები (რისი გათვალისწინებაც 

ყველა სკოლასთან მუშაობის დაწყე-

ბისას გვიწევს სკოლისა თუ ჯგუფის მი-

 მართ):

 კონკრეტულად რა სახის სასკოლო 

მანდატით ისარგებლებთ ამ სამუშაოს 

შესრულებისას?

სკოლის განვითარების პროცესს 

მუდმივი დაკვირვება (ოღონდ 

არა კონტროლი) ესაჭიროება 

და ცვლილებები არ სრულდება 

ერთ კონკრეტულ მომენტში. 

საერთაშორისო გამოცდილება
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 პროცესების მართვასთან, პროექტის 

დაგეგმვასა და ცვლილებების მართ-

ვასთან დაკავშირებული შეკითხვები;

 რა რეფლექსია გაკეთდა მანამდე მიმ-

დინარე პროცესების შესახებ;

 მიმღებლობის შექმნა სასკოლო თემში;

 კონკრეტული პროგრამებისა და ღო-

ნისძიებების განხორციელებასთან და -

 კავშირებული შეკითხვები;

 კითხვები პრევენციისა და დანერგვის 

პროცესთან დაკავშირებული პროგრა-

მებისა და ღონისძიებების შესახებ; 

 კითხვები კონკრეტულ საკითხთან და -

 კავშირებული სამომავლო ტრენინ-

გების ან კვალიფიკაციის ამაღლების 

შესახებ.

 სამუშაო მეთოდი/რეჟიმი:

 ერთად მომუშავე პირებისთვის ჯგუფში 

მუშაობა უნდა იყოს სასარგებლო და 

შედეგიანი, თუმცა, ასევე, მათ უნდა 

ჰქონდეთ საკმარისი დრო ინდივიდუ-

ალური რეფლექსიებისათვის;

 უნდა განისაზღვროს კონკრეტული სა-

ჭიროებები;

 თითოეულმა სკოლამ უნდა წარმოად-

გინოს პრეზენტაცია;

 კოლეგიალური კონსულტაცია;

 ქოუჩინგი;

 მოკლე მიმოხილვა;

 და სხვ.



51#1, 2022

 საორგანიზაციო სქემა:

 პროცესის განვითარების მთელი ჯგუ-

ფის შეხვედრა იმართება წელიწადში, 

მინიმუმ, ორჯერ, მთელი დღის განმავ-

ლობაში (დილის 9 საათიდან საღამოს 

4 საათამდე);

 ჯგუფის სხვადასხვა წევრს, საკითხის 

შესაბამისად, შესაძლოა, შეხვედრების 

ინდივიდუალური გრაფიკი ჰქონდეს;

 ზოგადად, ამგვარი ჯგუფები ღიაა ყველა 

ტიპის სკოლისათვის;

 ჯგუფის ზომა: 6-დან 10-მდე, სკოლის 

ზომის მიხედვით.

 რას ვითვალისწინებთ ზოგადი კოორ-

დინირებისთვის და როგორ ვხელმძღ-

ვანელობთ პროცესის განვითარების 

გუნდს?

 ყოველ ჯერზე, ყოველი სკოლისათვის 

ინდივიდუალურად აუცილებელია 

საგნებთან, საორგანიზაციო და პერ-

სონალთან დაკავშირებული ჩარჩო-

პირობების შემუშავება. ამ პროცესს 

ახლავს უამრავი წინაპირობა;

 არსებობს პროცესის განვითარების 

ჯგუფის ხელმძღვანელობისათვის დად-

გენილი ხარისხის სტანდარტები, მათ 

შორის, თანამშრომლების კვალიფი-

კაციის შესახებ, რომლებიც ამ სფეროში 

იწყებენ მოღვაწეობას. ამ სტანდარ-

ტებისა და შესაბამისი პროცედურების 

დაკმაყოფილების გარეშე, პირი ვერ 

შეძლებს ჯგუფის საქმიანობაში ჩართ-

ვას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯგუფები 

კონკურსის საფუძველზე ყალიბდება.

ჰესენში, ამ დროისთვის, პროცესის/

პრო ცესების გან ვითარების 18 ჯგუფი მუ-

შაობს და ძალიან გვიხარია, რომ მათი საქ -

მიანობა სკოლებში რეალური შედეგისა და 

თვალსაჩინო წარმატების მომტანია.

საერთაშორისო გამოცდილება
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საქართველოში ზოგასაგანმანათლებ -

ლო დაწესებულებების – სკოლების საქ-

მიანობის განხორციელების პირობებს, 

მათ შორის, ზოგადი განათლების მართვის 

პრინციპებსა და წესს, ადგენს „ზოგადი გა-

ნათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი.  

სხვა საკითხებთან ერთად, დოკუმენტი 

შეიცავს რელიგიურ თავისუფლებასთან 

დაკავშირებულ ზოგად რეგულაციებს. 

ამავე დროს, 1999 წლიდან საქართველო 

მიერთებულია „ადამიანის უფლებათა და 

ძირითად თავისუფლებათა დაცვის“ ევ-

როპის კონვენციას, რომლის მე-9 მუხლით 

უზრუნველყოფილია რელიგიური თავი-

სუფლება. არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის, 

აღიარებული დემოკრატიის ქვეყნებშიც, 

ადგილი აქვს სამართლებრივ დავებს 

საგანმანათლებლო დაწესებულების სერ-

ვისებით მოსარგებლე პირებსა (მოსწავლე, 

სტუდენტი) და ამ სერვისის მიმწოდებელ 

დაწესებულებებს (სკოლა, უნივერსიტეტი 

და სხვა)/სახელმწიფოს შორის. 

საქართველოში ზოგადი განათლების 

სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძი-

რითად მიზნებს წარმოადგენს მოსწავლის 

ეროვნული/ზოგადსაკაცობრიო ღირებუ-

ლებების მქონე, თავისუფალ პიროვნებად 

ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების 

შექმნა, ასევე, მოსწავლისთვის ლიბერა-

ლურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე 

დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების

ჩამოყალიბება, მის მიერ კულტურულ ღი -

რებულებათა პატივისცემა, ოჯახის, საზო-

გადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს 

წინაშე უფლება-მოვალეობების გაცნო-

ბიერებაში ხელის შეწყობა. აღნიშნული 

მიზნების მისაღწევად სახელმწიფო უზ რუნ-

ველყოფს სხვადასხვა გარანტიას, მათ შო-

რის, საჯარო სკოლის დამოუკიდებლობას 

რელიგიური და პოლიტიკური გაერთიანე-

ბებისაგან, ხოლო კერძო სკო ლის დამო-

უკიდებლობას პოლიტიკური გაერთიანე-

ბებისაგან. შესაბამისად, სახელმწიფომ 

არამხოლოდ განაცალკევა საჯარო სკოლა 

რელიგიური გაერთიანებების გავლენის-

გან, არამედ საკუთარ თავზე აიღო სკოლის 

დამოუკიდებლობის დაცვა. 

სახელმწიფო, ასევე, დაუშვებლად მი -

იჩნევს საჯარო სკოლაში სასწავლო პრო-

ცესის რელიგიური ინდოქტრინაციის, პრო-

ზელიტიზმის ან იძულებითი ასიმილაციის 

მიზნებისათვის გამოყენებას. ამასთან, და-

საშვებია სკოლის ტერიტორიაზე სხვადახვა 

რელიგიური სიმბოლოების განთავსება, იმ 

სკოლა და რელიგიური სიმბოლიკა

სკოლა და კანონმდებლობა

დენის წურწუმია
განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს შიდა აუდიტის 

დეპარტამენტის შიდა აუდიტის 

სამმართველოს უფროსი, განათლების 

სამართლის მკვლევარი
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პირობით, რომ ეს აქტი მიმართული იქნება 

მხოლოდ აკადემიური მიზნების მისაღწე-

ვად. კანონი, ასევე, უშვებს რელიგიური 

თავისუფლების გამოხატვასთან დაკავში-

რებულ აქტივობებს, თუ ის ხორციელდება 

კონკრეტულ დროს და კონკრეტული მიზ -

ნით. კერძოდ, „ზოგადი განათლების შე სა-

ხებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლით, 

დაშვებულია, საჯარო სკოლის მოსწავლემ

შეისწავლოს რელიგია ან ჩაატაროს რე-

ლიგიური რიტუალი, თუ ის ემსახურება 

რელიგიური განათლების მიზანს და ეს 

ხდება სასკოლო დროისგან (იგულისხმება 

სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვ-

რული პროცესის, აგრეთვე, სკოლის მიერ 

ინიცირებული, ორგანიზებული, კონტრო-

ლირებული, დაფინანსებული ნებისმიერი 

ღონისძიების მიმდინარეობის დრო) თავი-

სუფალ დროს. 

ამდენად, საქართველოში კანონი („ზო-

გადი განათლების შესახებ“ საქართელოს 

კანონი, 2005 წელი) ზღუდავს საჯარო სკო -

ლაში რელიგიის როგორც მრწამსის ქა-

დაგებას, თუმცა უშვებს და ხელს უწყობს 

რელიგიის, როგორც ცოდნის გავრცელე -

ბას/გამოხატვას, ანუ აკრძალვებს უკავ-

შირებს მიზნებს (აკადემიური/არააკადე-

მიური). საინტერესოა ის გარემოება, რომ 

2005 წლამდე მოქმედი „განათლების კა -

ნონი“ (1997), სახელმწიფო პოლიტიკის 

პრინციპად ასახელებდა რელიგიური გა-

ერთიანებებისგან საგანმანათლებლო და -

წესებულების დამოუკიდელობას, თუმცა 

მეტ კონკრეტულ გარანტიებს არ ითვა-

ლისწინებდა. 

რაც შეეხება კონვენციას, მასში აღნიშ-

ნულია, რომ ყველას აქვს აზრის, სინდისის 

და რელიგიის თავისუფლება, რაც მოიცავს 

რელიგიის/რწმენის შეცვლის თავისუფლე-

ბას, აგრეთვე, თავისუფლებას იმისა, რომ 

პირმა ცალკე ან სხვებთან ერთად, საქ -

ვეყნოდ ან განკერძოებით, გაამჟღავნოს 

თავისი რე ლიგია თუ რწმენა აღმსარებლო-

ბით, ქადაგებით, წესებისა და რიტუალების 

აღსრულებით. კონვენცია ითვალისწინებს 

რელიგიის ან რწმენის გამჟღავნების თა-

ვისუფლებას მხოლოდ იმ პირობით, რომ 

ასეთი შეზღუდვა გათვალისწინებულია 

საქართველოში ზოგადი 

განათლების სფეროში 

სახელმწიფო პოლიტიკის 

ძირითად მიზნებს წარმოადგენს 

მოსწავლის ეროვნული/

ზოგადსაკაცობრიო 

ღირებულებების მქონე, 

თავისუფალ პიროვნებად 

ჩამოყალიბებისათვის საჭირო 

პირობების შექმნა, ასევე, 

მოსწავლისთვის ლიბერალურ-

დემოკრატიულ ღირებულებებზე 

დამყარებული სამოქალაქო 

ცნობიერების ჩამოყალიბება, 

მის მიერ კულტურულ 

ღირებულებათა პატივისცემა, 

ოჯახის, საზოგადოების, 

სახელმწიფოსა და გარემოს 

წინაშე უფლება-მოვალეობების 

გაცნობიერებაში ხელის 

შეწყობა. 
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კანონით და აუცილებელია დემოკრა-

ტიულ საზოგადოებაში  საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების ინტერესებისთვის, საზო-

გადოებრივი წესრიგის, ჯანმრთელობის 

ან მორალის, ანდა სხვათა უფლებებისა და 

თავისუფლებების დასაცავად. 

როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა 

აჩვენებს, სამართლებრივი დავების დროს 

მომჩივანი მხარე ეყრდნობა პირველი 

ნაწილის განმარტებას და ცდილობს მის 

საგანმანათლებლო სივრცეზე გავრცე-

ლებას, ხოლო მოპასუხე მხარე ცდილობს 

ცალკეული შეზღუდვების დასაბუთებას 

შეზღუდვის ნაწილის მიზნების განმარტე-

ბით. სამართლებრივი დავების ნაწილი 

დაკავშირებულია მუსლიმი მოსწავლე-

ების უფლებების დაცვასთან, რომლებიც 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

ატარებენ რელიგიური დატვირთვის მქონე 

სამოსს (ჩადრი, ნიქაბი, ბურკა). ევროპულ 

ქვეყნებში შედარებით მეტ აზრთა სხვადას-

ხვაობას იწვევს ნიქაბის და ბურკის ტარება, 

რადგან სწორედ ეს სამოსი ითვალისწი-

ნებს სხეულის და სახის დაფარვას. საქართ-

ველოს შემთხვევაში, სასკოლო სივრცეში 

სხვადასხვა აღმსარებლობის მოსწავლის 

შესვლა არ ყოფილა უმაღლესი ინსტანციის 

სასამართლო დავების გამომწვევი, რაც 

შესაძლოა დაკავშირებული იყოს იმასთან, 

რომ საზღვარგარეთ ბევრი ქვეყნისგან 

განსხვავებით, ქართული სამართლებრივი 

სივრცე (როგორც საერთო, ისე შიდა სას-
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კოლო), არ მოიცავს მკაცრად დეტალურ 

აკრძალვებსა და შეზღუდვებს უშუალოდ 

სიმბოლიკის ტარებასთან დაკავშირებით. 

ევროპაში დიდი გამოხმარეუბა მოჰყვა

სასკოლო სივრცეში რელიგიური დატვირ-

თვის მქონე სამოსის აკრძალვას, რასაც 

ადგილი ჰქონდა საფრანგეთში. 2004 წლის 

რეგულაციით, სახელმწიფო სკოლებში, 

კოლეჯებსა და ლიცეუმებში აიკრძალა 

ისეთი სამოსის ტარება, რომლითაც მოს-

წავლეები აშკარად გამოხატავდნენ თა-

ვიანთ რელიგიურ კუთვნილებას ამა თუ 

იმ ჯგუფის მიმართ.  კანონი ასეთ გამოხა-

ტულებად მიიჩნევდა ისეთ ნიშნებსა და 

ტანსაცმელს, რომელთა ტარებაც მყისი-

ერად ავლენდა პირის ამა თუ იმ  რელიგი -

ურ გაერთიანებასთან კავშირს და ეს შეიძ -

ლება ყოფილიყო ისლამური საბურველი, 

ებრაული კიპა და აშკარად დიდი ზომის 

ჯვარი. მნიშვნელოვანია, რომ კანონი ეჭ  -

ვქვეშ არ აყენებდა მოსწავლეების უფლე-

ბას, რელიგიური დანიშნულების ატრი ბუ-

ტები ეტარებინათ შეუმჩნევლად. მსგავსი 

პირდაპირი შეზღუდვა არც ქართულ კა-

ნონმდებლობაშია.  

სკოლებში რელიგიური სიმბოლიკის 

აშკარა გამოყენების შეზღუდვას ითვალის-

წინებს რეგიონის სახელმწიფო (აზერბა-

იჯანი), სადაც მოსახლეობის 96 პროცენტზე 

მეტი მუსლიმია. აღნიშნული გარემოება 

დარეგულირებულ იქნა არა პირდაპირი 

აკრძალვით, არამედ კონკრეტული სას-

კოლო ფორმის დამტკიცებით, რომელიც, 

თავის მხრივ, თავისუფალია რელიგიური 

დატვირთვისგან. ერთგვარად დუალური 

მიდგომაა რუსეთის ფედერაციაში, სადაც 

რეგიონების უმეტეს ნაწილში რელიგიური 

სიმბლოკის ტარება არაპირდაპირ შეზღუ-

დულია სასკოლო ფორმის შემოღებით, 

თუმცა, ცალკეულ შემთხვევებში, მსგავსი 

რეგულაციები არ არის ან წახალისებულია 

კიდეც რელიგიური სამოსის ტარება. 

მართალია, „ზოგადი განათლების შე-

სახებ“ საქართველოს კანონი (მუხლი 

14) სკოლას აძლევს უფლებას, დააწესოს 

სასკოლო ფორმა ისე, რომ არ შეზღუდოს 

მოსწავლისა და მასწავლებლის გამოხატ-

ვის თავისუფლება (ამასთან, მოსწავლესა 

და მასწავლებელს უფლება აქვთ, დასაბუ-

თებული უარი თქვან სასკოლო ფორმის 

ტარებაზე), თუმცა არ განსაზღვრავს კონკ-

რეტულ სტანდარტს, რომლის ფარგლებშიც 

შესაძლებელი იქნებოდა მოსწავლის მიერ 

რელიგიური სამოსის ჩაცმის შეზღუდვა ან 

დაშვება.  სკოლებს არც თავიანთი შინაგა-

ნაწესებით აქვთ დადგენილი რელიგიურ 

სამოსთან დაკავშირებული რეგულაციები. 

ამასთან, კერძო სკოლების შემთხვევაში, 

ხშირია სასკოლო ფორმის შემოღება და 

შინაგანაწესით განისაზღვრება სწორედ 

ამ ფორმის სავალდებულო ტარება, რაც 

კონკრეტულ სიტუაციაში შესაძლოა ჩაით-

ვალოს რელიგიური სამოსის აკრძალვად, 

თუმცა სამართლებრივი დავების თაობაზე 

ინფორმაცია არ არის. 

სამართლებრივი დავები ხშირია ევრო-

პულ ქვეყნებში და ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა მო -

იცავს საგანმანათლებლო სივრცეში რელი-

გიური სიმბოლიკის (მათ შორის, სამოსის) 

შეზღუდვასთან დაკავშირებულ დავებს, 

სადაც სასამართლოს გადაწყვეტილებში 

ასახულია მსჯელობები საკითხის გარშე-

მო. 2001 წელს სკოლის მასწავლებელმა 

შვეიცარიის სახელმწიფოს უჩივლა იმის 

გამო, რომ სკოლამ აუკრძალა თავსაბურა-

ვის, როგორც რელიგიური სიმბოლოს, სკო -

ლაში ტარება. სასამართლომ არ გაი ზი არა 

უფლების დარღვევა და აქცენტი გააკე-

თა იმ მოსწავლეების ასაკზე (4-8 წელი), 

რომლებთანაც შეხება ჰქონდა მომჩივანს 

და განმარტა – შეზღუდვა არაა არაგონივ-

რული, რადგან ეს ის ასაკია, როდესაც ბავ -

შვებზე უფრო მარტივად ზემოქმედებს ყვე -

სახელმწიფო, ასევე, 

დაუშვებლად მიიჩნევს საჯარო 

სკოლაში სასწავლო პროცესის 

რელიგიური ინდოქტრინაციის, 

პროზელიტიზმის ან იძულებითი 

ასიმილაციის მიზნებისათვის 

გამოყენებას.
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სახელმწიფომ არა მხოლოდ 

განაცალკევა საჯარო სკოლა 

რელიგიური გაერთიანებების 

გავლენისგან, არამედ 

საკუთარ თავზე აიღო სკოლის 

დამოუკიდებლობის დაცვა. 

ლაფერი, ვიდრე უფროსი ასაკის მოსწავ-

ლეებზე. 

ასევე, საინტერესოა 2008 წლის დავა 

(დოგრუ საფრანგეთის წინააღმდეგ) სა-

დაც საქმე ეხებოდა სპორტის გაკვეთილზე 

მუსლიმი მოსწავლის  მიერ თავსაბურავის 

ტარებას. მიუხედავად მასწავლებლის 

არაერთი თხოვნისა, მოსწავლემ უარი 

გა ნაცხადა მის მოხსნაზე. სკოლის დისციპ-

ლინურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა, სახდე-

ლი გამოეყენებინა მოსწავლის მიმართ 

ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის, 

კერძოდ, აღნიშნულ გაკვეთილზე პასიური 

მონაწილეობისთვის. ადამიანის უფლება-

თა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, 

რომ ადგილი არ ჰქონია კონვენციის მე-9 

მუხლის დარღვევას. კერძოდ, ის დაეყრ-

დნო ეროვნული ხელისუფლების მიერ 

მიღებულ დასკვნას, რომლის თანახმადაც, 

ნებისმიერი სახის პირბადის ტარება, მათ 

შორის, ისლამური თავსაბურავის ტარება, 

რიგი მიზეზების გამო, შეუთავსებელია 

სპორტულ გაკვეთილებთან. კერძოდ, დას-

კვნის თანახმად, სპორტული აქტივობების 

დროს პირბადის ტარება ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების კუთხით იყო არაგო-

ნივრული. 

უშუალოდ საგანმანათლებლო სივრ-

ცეს არ უკავშირდება, თუმცა საინტერესოა 

რელიგიური სიმბოლიკის გამოყენებასთან 

დაკავშირებით, 2011 წელს ავსტრალიაში 

მომხდარი შემთხვევა, რომელიც კარგად 

აჩვენებს ამ საკითხებზე სასამართლო და -

ვის სპეციფიკას. საქმე ეხება კარნიტა მე-

ტიუსს, რომლიც ატარებდა ნიქაბს (ანუ და-

ფარული ჰქონდა სახე) და რომელმაც უარი 

განუცხადა პოლიციის წარმომადგენელს 

იდენტიფიცირების მიზნით მის მოხსნაზე. 

მოგვიანებით, მან სასამართლოში უჩივლა 

პოლიციას და განაცხადა, რომ პოლიციელი 

ცდილობდა, ძალის გამოყენებით მოეხსნა 

მისთვის ნიქაბი. აღსანიშნავია, რომ ამ გან-

ცხადების გაკეთების დროსაც ის ნიქაბით 

იმყოფებოდა, ხოლო მოსამართლემ არ 

მოსთხოვა  მოხსნა. საბოლოოდ, დადგინ-

და, რომ პოლიციელის მხრიდან ძალის 

გამოყენებას არ ჰქონდა ადგილი, თუმცა 

მოსამართლემ უარი თქვა ცილისწამების 

გამო კანიტა მეიუსისთვის სახდელის სახ-

დელის დაკისრებაზე, რადგან მან ვერ და-

ადგენდა, რომ ქალი, რომელმაც გააკეთა 

ოფიციალური განცხადება მის მიმართ ძა -

ლის გამოყენებაზე, ნამდვილად მეტიუსი 

იყო (რადგან პირველ სასამართლოზე სახე 

დაფარული ჰქონდა).

ამდენად, დღეის მდგომარეობით, სა ქარ-

თველოს საჯარო სკოლებში რელიგიური 

სიმბოლიკის განთავსება არააკადემიური 

მიზნებისთვის დაუშვებელია, თუმცა მოს-

წავლის მხრიდან უშუალოდ რელიგიური 

დატვირთვის მქონე სიმბოლიკის ტარების 

(სამოსის ან სხვა რაიმე ფორმით) პირდა-

პირი ამკრძალავი ნორმა არ არის. ამასთან, 

ქვეყნების ერთი ნაწილი პირდაპირ კრძა-

ლავს ამგვარი სიმბოლიკის გამოყენებას, 

ხოლო მეორე ნაწილი იგივეს ახორციე-

ლებს არაპირდაპირი გზით – ადგენს მოს -

წავლის ჩაცმულობისა და იერსახის იმგ-

ვარ სავალდებულო პირობებს/ფორმას, 

რაც შეუძლებელს ხდის მოსწავლის მიერ 

რელიგიური სიმბოლოკის გამოყენებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ამ მი-

მართულებით სამართლებრივი დავების 

თაობაზე ინფორმაცია ფართოდ გავრ-

ცელებული არ არის, შესაძლოა, დროთა 

განმავლობაში დადგეს საკითხის უფრო 

დეტალურად დარეგულირების საჭიროება, 

როგორც საერთო სახელმწიფოებრივ, ისე 

შიდა სასკოლო დონეზე. 
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