
 

 

CURE-ის ფაკულტეტის  წევრთა 
სპეციალური მობილობის პროგრამა 

სამოქალაქო განათლების 
ხელშეწყობისათვის ინოვაციური 
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რედაქტორი: 
რონდა სოფერი,  CURE პროექტის კოორდინატორი 

და 
სტან სოფერი, გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი 
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  მადლობაcknowledgements 

2015 წლის 15 ოქტომბრიდან ოფიციალურად გახლავართ ერაზმუს+ - ის 

პროგრამის  კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის 
პრინციპების  ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში  (აკრონიმი CURE) 

კოორდინატორი (ვებგვერდი - https://cure.erasmus-plus.org.il/). აღნიშნული 

სახელმძღვანელო ეხება CURE-ის პროექტის კონკრეტულ აქტივობას, ტრენინგების 

პროგრამას სპეციალიზებული მობილობის (SMS) ფარგლებში. ჩვენ გადავწყვიტეთ 

ფოკუსირება მოგვეხდინა ამგვარ აქტივობაზე არა მხოლოდ პროექტის წარმატების 

მიზნით, არამედ, შეგვექმნა  მოდელი, რომლის გამოყენებაც შესაძებელი იქნება 

ჩვენი ინსტიტუციების აკადემიური პერსონალის გადამზადების, მათი ცოდნისა 

და კომპეტენციების გასამდიდრებლად, რათა მათ შეძლონ სამოქალაქო 

განათლებასა და დემოკრატიასთან დაკავშირებული თემებისა და ღირებულებების 

ინტეგრაცია. თუმცა, ფაკულტეტის წევრების ტრენინგების ეს მოდელი 

შესაძლებელია მისადაგებული იქნას ნებისმიერი დისციპლინისადმი. 

CURE პროექტმა ზოგადად და, კონკრეტულად, SMS პროგრამამ, მიაღწია დასახულ 

მიზნებს. ეს არა მხოლოდ  პროგრამის შექმნის დამსახურებაა, არამედ, 

უმეტესწილად, კონსორციუმის მონაწილეთა ვალდებულება და თავდადება, 

რომლებსაც სურდათ პასუხისმგებლობის აღება და მუშაობა პროგრამის 

საკეთილდღეოდ. CURE-ის წევრები მოიცავს 80 ფაკულტეტის წევრსა და 

სტუდენტს და კიდევ გაცილებით მეტი ადამიანია, ვისთვისაც მსურს მადლობის 

გადახდა. თუმცა, ნამდვილად მსურს მადლობა  გადავუხადო CURE-ის თითოეულ 

ინსტიტუციურ კოორდინატორს, ვინც წვლილი შეიტანა ამ პროგრამაში და 

პროფესიული სამუშაო დროის  მრავალი საათი მიუძღვნა ჩვენს მიერ პროექტის 

განაცხადში დასახული მიზნების მიღწევას და მის მდგრადობას პროექტის 

დასრულების შემდგომაც. თითოეული ინსტიტუციის  ოფიციალური კოორდი-

ნატორისთვის მადლობის გადახდით, ვაღიარებ მათი უნივერსიტეტების  CURE -ის 

გუნდის დიდ შრომას. ქვემოთ მოყვანილი  ადამიანების და მათი გუნდების  დიდი 

შრომის გარეშე ჩვენ ვერ მივაღწევდით ჩვენს მიზნებს. 

დოქტ. იასერ ავადი, სახნინის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

დოქტ. დორონ ნეიდლემანი, დევიდ იელინის კოლეჯი, ისრაელი 

დოქტ. იცჰაკ იოგევი, გივატ ვაშინგტონის განათლების აკადემიური კოლეჯი, 

ისრაელი  

ამიტ მარანც-გალი, საპირის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

პროფ. შორენა მაღლაკელიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო 

 პროფ. იზაბელა პეტრიაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის  

სახელმწიფო    უნივერსიტეტი, საქართველო 
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პროფ. თინა გელაშვილი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო  

პროფ. ნანა მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო  

პროფ. ელგუჯა დეისაძე, ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველო 

ქ-ნ. თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, 

საქართველო  

ქ-ნ. როზვიტა სტუცი, ზემო ავსტრიის განათლების უნივერსიტეტი, ავსტრია  

პროფ. ლინდენ ვესტი, კენტერბერის ქრისტეს ეკლესიის უნივერსიტეტი, 

გაერთიანებული სამეფო  

პროფ. ჟან-ლუკ პატრი, პარიზ ლოდრონის ზალცბურგის უნივერსიტეტი, 

ავსტრია 

პროფ. სირიე ვირკუსი, ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი  

პროფ. ბეატა სიბორან, იაგელონიის უნივ ერსიტეტი, პოლონეთი  

ბ-ნ. სულევ ვალდმაა, იაან ტონისონის ინსტიტუტი, ესტონეთი   

 

მსურს, ასევე, მადლობა გადავუხადო ადამიანებს, რომლებმაც მოგვაწოდეს 

ინფორმაცია  აღნიშნული ტრენინგების გავლენაზე ისრაელისა და საქართველოს 

ინსტიტუციებზე, რაც გამოყენებულია ამ სახელმძღვანელოში: 

 

 

გორდონის აკადემიური კოლეჯი: 

            დოქტ. ევან რატნერი, დოქტ. ჯუდიტ იოელი, დოქტ. იოქევედ 

იორკოვსკი, დოქტ. მეირავ       

            მადმონი, დოქტ, ჰადას ჰუბერი, დოქტ. ნეტა ბრანსკი, ქ-ნ. მაია ავინერი, ქ-

ნ. დავიდა პოლაკი,  

            ქ-ნ. ლაილაქ ჰარარი 

დევიდ იელინის კოლეჯი 

            დოქტ. ბოაზ ტსაბარი, დოქტ. პაზ კარმელ, დოქტ. იარონ გირში, დოქტ.  

ნიმროდ ლუვიში,  

            დოქტ. ჩენ შერმანი, დოქტ. მიქალ სიმჩონი, დოქტ. ტამი სალმონ -მაკი, 

დოქტ. ჰადას გრუნერ,  

            დოქტ. იაჰია ჰეჯარი, დოქტ. რუთ გოტფრიდი, დოქტ. ტალი ბერგლას-

შაპირო, დოქტ. ჰავა  

            შვარცი, დოქტ. ტამარ მეიროვიც, პროფ. დორონ ნიედერლანდი  

გივატ ვაშინგტონის განათლების აკადემიური კოლეჯი: 

            დოქტ. იცჰაკ იოგევი, დოქტ. ჰანნა ნიტზანი, დოქტ. შარონ აზარია, დოქტ. 

მიკი ოფირი, დოქტ.  

            მიქალ რამოტი, დოქტ. რინატ კასპი, დოქტ. ლიატ მირავი. 

საპირის აკადემიური კოლეჯი: 

        დოქტ. ამიტ მარანც-გალი, ქ-ნ. დენის აბუტბული, პროფ. ერეზ ცფადია, 

დოქტ. მენი მალკა. 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი: 

            პროფ. ნინო ჭიაბრიშვილი, პროფ. დავით მალაზონია, პროფ. სოფიკო 
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ლობჟანიძე. 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო    უნივერსიტეტი: 

           პროფ. იზაბელა პეტრიაშვილი, დოქტ. ინა ბარათშვილი, ნინო ჩიქოვანი, 

თინათინ  

           დოლიძე, მარინე გოგნელაშვილი, ელენე ცაცუა 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

             პროფ. თინა გელაშვილი, პროფ. მაკა მურვანიძე, პროფ. დიანა მიქელაძე, 

თეონა ჟუჟუნაძე. 

 

ბოლოს,  მსურს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო გორდონის აკადემური 

კოლეჯის ფაკულტეტის წევრებს და ადმინისტრაციას, რომლებიც მხარს 

გვიჭერდნენ მთელი პროექტის მაძილზე: პროფ. იეჰესკელ ტალერს,  GACE-ის 

პრეზიდენტს, ბ-ნ. იგალ შეინისს, GACE-ის ვიცე-პრეზიდენტს; GACE CURE-ის 

გუნდს, რომლებიც მონაწილეობდნენ კურსების შემუშავებასა და პილოტირებაში 

და ამ სახელმძღვანელოში აღწერილ ტრენინგებში: დოქტ. ევან რატნერს, დოქტ. 

ჯუდიტ იოელს, დოქტ. იოქევედ იორკოვსკის, დოქტ. როქსანა რეიხმანს, ბ-

ნ.ტომერ ბენ-ჰამოუს და დოქტ. სტან სოფერს (ასევე ამ სახელმძღვანელოს თანა-

რედაქტორს). GACE-ის ადმინისტრაციულ გუნდს  საფინანსო დეპარტამენტის 

ჩათვლით: დოქტ. სტან სოფერს და ქ-ნ. შირან ბარუქს,  შესყიდვების 

დეპარტამენტს, ბ-ნ. შაქარ ტაბიბს და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტს, ბ-

ნ. სოუბჰი აბუ სალემს. მათი დიდი შრომის, მხარდაჭერის და ხელმძღვანელობის  

გარეშე ვერ შევძლებდი კოორდინატორის როლის  შესრულებას. ასევე, მსურს 

მადლობა გადავუხადო ქ-ნ.მანანა სალუქვაძეს, რომელსაც ქონდა 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა საქართველოს ექვსი ინსტიტუციის 

ფინანსურ მენეჯმენტზე.  
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მადლობა 2 

სახელმძღვანელოს შესავალი 

ავტორი: რონდა სოფერი 
      6 

თავი 1:  CURE-ის მიზნების, კურიკულუმის განვითრების, მრავალფეროვანი 

პროგრამებისა და კონსორციუმის   გაცნობა  

ავტორი:რონდა სოფერი 

რედაქტორები: იზაბელა პეტრიაშვილი, სტან სოფერი 
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თავი 2: საჯარო სივრცეების შექმნა - იაგელონიის უნივერსიტეტის 

ტრენინგები CURE-ის პროექტის     სპეციალიზებული მობილობის 

პროგრამის ფარგლებში   

 ავტორი: ევა ბოროვსკა, იულია კლუზოვიჩი, ლუკაშ ჰაიდუკი, ბეატა ნოსეკი 
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ავტორი: რონდა სოფერი 

CURE იყო ევროპის კომისიის ერაზმუს + -ის ერთერთი პროექტი უმაღლეს 

განათლებაში ინსტიტუციური განვითრების პროექტებს შორის, რომელიც 2016 

წლის ივლისში შეირჩა და რომლის განხორციელებაც დაიწყო 2015 წლის 15 

ოქტომბერს. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად ეს იყო სამ-წლიანი 

პროექტი, პროექტს ვადა გაუგრძელდა 2020 წლის 31 მარტამდე  ერაზმუს + 

პროექტების ხელმძღვანელების ოფიციალური თანხმობით. CURE პროგრამის 

მიზანია აქტიური სამოქალაქო განათლების და დემოკრატიის პრინციპების 

ხელშეწყობა, უპირველეს ყოვლისა განათლების მიმართულების 

სტუდენტებისთვის, მაგრამ რელევანტურია, ასევე, სხვა დისციპლინების 

სტუდენტებისთვისაც. CURE-ის პარტნიორობა მოიცავს თხუთმეტ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას, ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას და 

სტუდენტებს. CURE-ის კონსორციუმი წარმოადგენს ინსტიტუციებს, რომლებიც 

ექვს ქვეყანაში მდებარეობს. ესენია: ისრაელი, საქართველო, გაერთიანებული 

სამეფო, ავსტრია, ესტონეთი და პოლონეთი. აკადემიური ინსტიტუციები არის 

მრავალფეროვანი - მათ შორის არის აკადემიური პედაგოგიური კოლეჯები საჯარო 

რეგიონული კოლეჯი ისრაელიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონისა და 

ევროპის  უნივერსიტეტები, რომელთაც აქვთ განათლების ფაკულტეტები, ან 

დეპარტამენტები. ისრაელის ერთი აკადემიური კოლეჯი სპეციალიზებული 

უნარების გამო პასუხისმგებელი იყო CURE-ის ვებ -გვერდის დიზაინზე, 

განვითრებასა და ფუნქციონირებაზე (https://cure.erasmus-plus.org.il/). CURE-ის 

არასამთვრობო ორგანიზაცია საქართველოდან ჩართული იყო აქტიური 

მოქალაქეობისა და დემოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობაში და აქტიურად 

იმუშავა სტუდენტებთან ერთად სტუდენტთა აქტივობების გასავითრებლად. 

ყველა სტუდენტთა კავშირი და CURE-ის პროგრამაში მონაწილე სტუდენტი არის 

საქართველოსა და ისრაელის უნვერსიტეტებიდან და კოლეჯებიდან.  

 

აღნიშნული სახელმძღვანელოს მიზანია CURE-ის ფაკულტეტის წევრების  

ტრენინგის პროგრამის აღწერა სპეციალიზებული მობილობის მიმართულების 

(SMS) ფარგლებში, რომელიც CURE-ის ძირითადი პროექტის დამატებითი 

პროგრამაა. ერაზმუს+-ის უმაღლეს განათლებაში ინსტიტუციური განვითრების 

(CBHE) პროგრამებში სპეციალიზებული მობილობის პროგრამა დამატებითი 

მობილობის პროგრამაა, რომლის ფრაგლებში  ფინანსური მხარდაჭერა აქვთ 

პარტნიორი ქვეყნების აკადემიურ პერსონალსა და/ან სტუდენტებს ევროპის 

ქვეყნების ინსტიტუციებში სწავლის, სწავლების და ტრენინგისათვის (EACEA 

2016:4). ერაზმუს+-ის განაცხადი თუ მოიცავდა SMS   პროგრამასაც, ეს მობილობის 

პროგრამა ცალკე ფასდებოდა და მიიღებოდა ძირითადი პროგრამისგან 

დამოუკიდებლად. დამატებითი SMS პროგრამის შერჩევა ემყარებოდა პროექტის 

კონკრეტული მიზნების  შეფასებას, თუ რა მნიშვნელოვან  წვლილს შეიტანდა ეს 

პროგრამა ძირითდი პროექტის  მიზნების მიღწევაში. მხოლოდ მცირე რაოდენობის 

სახელმძღვანელოს შესავალი 
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SMS პროგრამები შეირჩა მათგან, ვინც დამატებით მობილობაზე წარადგინა 

განაცხადი. 2016 წელს დაახლოებით 150 პროექტიდან მხოლოდ 5 პროექტმა მიიღო 

SMS პროგრამის დაფინანსება და მათ შორისაა  CURE-ის პროექტი. ამ 

სახელმძღვანელოს მიზანია  წარმოადგინოს SMS ტრენინგების მოდელი, რათა 

შესაძლებელი გახდეს მისი გამოყენება სხვა პროექტებშიც და წვლილი შეიტანოს 

აკადემიური პერსონალის პროფესიული ტრენინგებისა და ექსპერტიზის 

განვითრებაში.   

 

CURE-ის პროექტში SMS ტრენინგები განსაზღვრული იყო ისრაელისა და 

საქართველოს ინსტიტუციების ფაკულტეტის წევრებისთვის და ფოკუსირებული 

იყო ინივაციურ პოედაგოგიკაზე, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა 

CURE-ის კურსებში სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის განვითრების 

ხელშეწყობისთვის და, აგრეთვე, სხვა კურსებშიც. ჩვენი პროგრამის ევროპელმა 

პარტნიორებმა უზრუნველყვეს ტრენინგები CURE-ის ისრაელისა და საქართველოს 

ფაკულეტის წევრებისთვის ინოვაციური პედაგოგიური მეთოდების  ფართო 

სპექტრის ირგვლივ, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას CURE-ის კურსებში 

და ხელი შეუწყოს CURE -ის მიზნების  მიღწევას. ტრენინგი-ვორქშოპები მოიცავდა 

შემდეგ საკითხებს: 

 ცოდნა და ღირებულებითი განათლება; 

 თემზე/ სერვისებზე/პროექტებზე დაფუძნებული  სწავლა; 

 საჯარო სივრცეების გამოყენება სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის 

აქტივობების გასავითრებლად; 

 ავტო/ბიოგრაფიული და ნარატიული გამოკითხვა/კვლევა აქტიური 

მოქალაქეობის, მდგრადობისა და დემოკრატიული მგრძნობელობის 

ხელშეწყობისთვის; 

 ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლება-სწავლის გასაძლიერებლად  

სამოქალაქო განათლებაში და სხვა დარგებში. 

ჩვენი პროექტის სამი წლის მანძილზე  CURE-ის 129 ფაკულტეტის წევრი 

დატრენინგდა ჩვენი კონსორციუმის 5 ევროპულ უნივერსიტეტში. აღნიშნულ 

წევრებს შემდეგ მოეთხოვებოდათ  ჩაეტარებინათ ვორქშოპები, ან მენტორობის 

სესიები საკუთარ ინსტიტუციებში, სადაც ისინი ფაკულტეტის სხვა წევრებს 

გაუზიარებდნენ იმ მეთოდებს, რომლებსაც გაეცნენ SMS ტრენინგების დროს. ამ 

ინსტიტუციური ვორქშოპების და მენტორობის სესიების საშუალებით  ასობით 

ჩვენი ფაკულტეტის წევრებმა და მასწავლებლებმა ისარგებლეს აღნიშნული 

პროგრამით.  

სახელმძღვანელო მოიცავს შვიდ თავს. პირველი თავი წარმოგვიდგენს CURE -ის 

მიზნების, მრავალგანზომილებიანი პროგრამების და პროექტის პარტნიორი 

ინსტიტუციების  მოკლე აღწერას. შემდეგ თავებში თითოეული ევროპელი 

პარტნიორი წარმოადგენს მათ მიერ ჩვენი პარტნიორებისთვის ჩატარებული 

ტრენინგების ახსნას და აღწერას. თითოეული ტრენინგის აღწერას მოყვება CURE -

ის ისრაელისა და საქართველოს პარტნიორების, რომლებმაც ისარგებლეს ამ 

ტრენინგებით, კონკრეტული მაგალითები და პერსონალური მტკიცებულებები, 

თუ როგორ იყენებენ კონკრეტული ტრენინგების შედეგად მიღებულ ცოდნასა და 

უნარებს და რა გავლენა იქონია ამ შედეგებმა მათ ინსტიტუციებზე. ბოლო თავში 
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შეჯამებულია  მიღებული გამოცდილება და ის, თუ როგორ  შეიძლება ამ 

მოდელის, რომელიც ემყარება ცოდნის გაზიარებას და თანამშრომლობის 

კულტურას, გამოყენება სხვა პროგრამებში.  
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            ავტორი: რონდა სოფერი 

 

მიზნები 

 
CURE-ის პროგრამა არის ერაზმუს + უმაღლესი განათლების ინსტიტუციური 

განვითრების პროექტი კურიკულუმის რეფორმის შესახებ, რომელიც მიზნად 

ისახავს აქტიური სამოქალაქო განათლების და დემოკრატიული პრინციპების 

ხელშეწყობას რამდენიმე დინამიკური პროგრამის საშუალებით. ეს პროგრამები 

მოიცავს შემდეგ  მიმართულებებს: 

 ხუთი სასწავლო კურსის განვითრება სამოქალაქო განათლების თემასთნ 

დაკავშირებით; 

 სტუდენტებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ფაკულტეტის წევრების ჩართულობა პროექტის აქტივობების მეშვეობით; 

 სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრების დაარსება; 

 ისრაელისა და საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ფაკულტეტის წევრების ტრენინგი CURE-ის კურსების 

დინამიკური, ინტერაქტიული და სტუდენტთათვის მიმზიდველი 

სწავლებისთვის; 

 შედეგების გავრცელება მოქმედი მასწავლებლებისთვის ვორქშოპების 

ჩატარების გზით მათი სათანადო ცოდნით და უნარებით აღჭურვისათვის, რათა 

მათ საკუთარ კლასებში განახორციელონ სამოქალაქო და 

საზოგადოებრივი/სათემო აქტივობები. 

კურიკულუმის განვითარება 

 
CURE-ის კურიკულუმის განვითარების შედეგად შემუშავდა ხუთი ინოვაციური 

სასწავლო კურსი სამოქალაქო განათლების თემატიკაზე. სამი კურსი არის 

უნივერსალური, რომლებიც მოიცავს ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლისთვის 

რელევანტურ თემატიკას.  დანარჩენი ორი კურსი მოიცავს დემოკრატიისა და 

სამოქალაქო განათლების კონკრეტულ საკითხებს, რომლებიც რელევანტურია 

ისრაელისთვის (ერთი კურსი) და საქართველოსთვის (ერთი კურსი). ყველა ეს 

კურსი შემუშავებულ იქნა ისე, რომ შესაძლებელი იყო მისი განხორციელება 

როგორც დამოუკიდებლად, სრული კურსის სახით, ასევე, ინტეგრირებული 

ყოფილიყო არსებულ კურსებში. ამგვარმა  მოქნილობამ დიდი წვლილი შეიტანა  

ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების მრავალი სასწავლო კურსის განახლებაში და 

ხელი შეუწყო განახლებული კურსების აკრედიტაციის პროცესს. ასეთმა 

მოქნილობამ შესაძლებელი გახადა, აგრეთვე, CURE-ის როგორც სრული, ასევე 

თავი 1: CURE -ის მიზნების, კურიკულუმის 

განვითარების, მრავალფეროვანი 

პროგრამებისა და კონსორციუმის წარდგენა 
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განახლებული კურსების 80-ზე მეტი პილოტირების ჩატარება.  

 

ერთერთი უნივერსალური კურსი შემუშავებულ იქნა, როგორც ონლაინ კურსი: 

21-ე საუკუნის გლობალური გამოწვევები აქტიურ მოქალაქეობის და სამოქალაქო 
განათლების ხელშეწყობაში (https://cure.erasmus-plus.org.il/course/view.php?id=16). ეს 

კურსი შეიძლება ისწავლებოდეს აუდოტორიებში სწავლება-სწავლის 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა ცოდნა და ღირებულებითი 

განათლება (VaKE), ან  დილემაზე დაფუძნებული სწავლის (DBL) ახალი  მოდელი, 

ან   საჯარო სივრცეების გამოყენება. 

 

შემდეგი ორი კურსი: სამოქალაქო განათლება მდგრადობისათვის 
(https://cure.erasmus-plus.org.il/course/view.php?id=17) და აქტიური მოქალაქეობის 
ხელშეწყობა (https://cure.erasmus-plus.org.il/course/view.php?id=57) არის 

ტრადიციული სააუდიტორიო  კურსები, თუმცა მასწავლებლის მიერ ამ კურსების 

სწავლების პედაგოგიური მეთოდები არის ინოვაციური და მრავალფეროვანი. 

კურსის სამოქალაქო განათლება მდგრადობისათვის მიზანი არის უზრუნველყოს 

სტუდენტები იმ ცოდნით და კომპეტენციებით, რაც საჭიროა მდგრადი 

ქცევისთვის 21-ე საუკუნეში. კურსი აქტიური მოქალაქეობის ხელშეწყობა 
პირდაპირ მიმართულია სტუდენტების ჩართულობისკენ მათ თემებთან  

დაკავშირებულ საკითხებსა და პროექტებში. კურსები, რომლებიც კულტურულ 

სპეციფიკაზეა აგებული და კონკრეტულად მიმართულია ისრაელის 

(https://cure.erasmus-plus.org.il/course/view.php?id=5) და საქართველოსთვის 

(https://cure.erasmus-plus.org.il/course/view.php?id=59) აქტუალურ საკითხებზე, 

აქტიური მოქალაქეობისა და დემოკრატიული პროცესების გამოწვევებზე და 

დასახულია ამ გამოწვევების გადაჭრის გზები. ყველა კურსის სილაბუსები და 

სასწავლო მასალები/საკითხავი მასალები ხელმისაწვდომია ონლაინ CURE-ის 

ვებგვერდზე: https://cure.erasmus-plus.org.il/. საკითხავი მასალები ქართულ ენაზე 

შემუშავდა სამი კურსისთვის აღნიშნული კურსების ხარისხის უზრუნველყოფის 

ხელშესაწყობად აკრედიტაციის პროცესში საქართველოს უმაღლესი 

სასწავლებლების მოთხოვნების შესაბამისად.  

 
მრავალფეროვანი პროგრამები 
აქტიური მოქალაქეობის და დემოკრატიის ხელშეწყობა უმაღლეს განათლებაში 

მოითხოვს ჰოლისტურ მიდგომას, როდესაც კურიკულუმის განვითრება 

ინტეგრირებულია ქმედებასთნ და აქტივობებთან, რომლებშიც ჩართული არიან 

ფაკულტეტის წევრები, ადმინისტრაციული პერსონალი და სტუდენტები. CURE-

ის პროგრამები მოიცავდა ფაკულტეტის წევრების ტრენინგებს CURE-ის კურსების 

დინამიკურად სწავლებისათვის. ეს ტრენინგები ფაკულტეტის წევრებს აძლევდა 

ცოდნასა და კომპეტენციებს სამოქალაქო განათლების განვითრების 

ხელშეწყობისთვის იმ კურსებში, რომლებსაც ასწავლიდნენ, ან რომლის 

სწავლებასაც გეგმავდნენ. CURE-ის SMS ტრენინგების საშუალებით, რომლებიც 

დეტალურად იქნება აღწერილი ამ სახელმძღვანელოში, ფაკულტეტის წევრი 

თავის უნივერსიტეტში ხდებოდა „ტრენერი“ სხვა წევრებისთვის, რაც ქმნიდა ე.წ. 

“ტალღის” ეფექტს არა მხოლოდ ცოდნისა და უნარების გავრცელების მხრივ, 
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არამედ უნივერისტეტის იმ წევრების ჩართვითაც, რომლებიც უშუალოდ არ 

მონაწილეობდნენ ამ პროოგრამაში. 
 

სტუდენტთა აქტივობები და სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის 

ცენტრების დაარსება 

სტუდენტები თავიდანვე ჩართული იყვნენ CURE-ის დინამიკურ პროგრამაში, 

რადგან მათ ევალებოდათ  ისეთი აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, 

რომლებიც ხელს შეუწყობდა სამოქალაქო განათლებას, ასევე,  თემების 

ჩართულობას თავისი უნივერსიტეტების და საცხოვრებელი ადგილების/უბნების 

ფარგლებში. CURE-ის სტუდენტთა ლიდერობის ტრენინგის პროგრამა სტუდენტ-

ლიდერებს უვითრებს იმ  კომპეტენციებს, რაც საჭიროა კონკრეტული 

აქტივობების გასახორციელებლად CURE-ის მიზნების ხელშეწყობისთვის. ეს 

პროცესი შემდგომ გაფართოვდა და  ოფიციალურად დაარსდა სოციალური და 
სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრები ისრაელისა და საქართველოს 

უნივერსიტეტებში. ეს ცენტრები ფოკუსირებული იყო  თემების ჩართულობასა 

და სტუდენტთა, პერსონალის და ფაკულტეტის წევრების სამოქალაქო 

აქტივობებზე. ამ აქტივობების მაგალითების ნახვა შესაძლებელია CURE-ის 

ვებგვერდზე: https://cure.erasmus-plus.org.il/course/view.php?id=67.      
 

   შედეგების გავრცელება მოქმედი მასწავლებლებისთვის 

  CURE-ის  პროგრამების დაკავშირება თემთან და საზოგადოებასთან იყო, ასევე, 

აქტუალიზებული ისრაელისა და საქართველოს ინსტიტუციების მიერ მოქმედი 

მასწავლებლებისთვის პროფესიული განვითრების პროგრამების შეთავაზებით.  

CURE-ის ისრაელის და საქართველოს ინსტიტუციები ატარებდნენ უწყვეტი 

პროფესიული განვითრების ვორქშოპებს მოქმედი მასწვლებლებისთვის 

სამოქალაქო განათლებისა და  ჩართულობის თემებზე. ეს ვორქშოპები 

მასწავლებლებს აძლევდა ცოდნას, უნარებსა და კომპეტენციებს, რაც ეხმარებოდა 

მათ სოციალური და სამოქალაქო აქტივობების განხორციელებაში  იმ კლასებში, 

რომლებშიც ისინი ასწავლიან. ამ პროგრამებმა საშუალება მისცა ასობით 

ისრაელისა და საქართველოს მასწავლებლებს შეექმნათ აქტივობები თავისი 

მოსწავლეებისთვის, რაც ხელს შეუწყობდა მოსწავლეთა სოციალური 

ჩართულობის ზრდას და თემის გააქტიურებას. 

 

CURE კ ო ნ ს ო რ ც ი უ მ ი  

 
CURE-ის პარტნიორობა მოიცავს ისრაელის ოთხ განათლების აკადემიურ 

კოლეჯს, საქართველოს ხუთი უნვერსიტეტის განათლების ფაკულტეტებს, ერთ 

საჯარო კოლჯს ისრაელიდან, რომელსაც აქვს ექსპერტიზა ტექნოლოგიებში და 

არასამთვრობო ორგანიზაცია, რომელც ხელს უწყობს სამოქალაქო ჩართულობას 

საქართველოში. ამას გარდა, ხუთი ევროპული უნივერსიტეტი, რომელთაც 

გააჩნიათ ექსპერტიზა განათლებაში და ინოვაციურ პედაგოგიკაში და 

მეთოდოლოგიაში, იყვენენ ჩვენი კონსორციუმის წევრები. ასევე, ერთი 

არასამთავრობო ორგანიზაცია ესტონეთიდან, რომელსაც აქვს გამოცდილება 

სამოქალაქო განათლებაში. ისრაელის და საქართველოს ინსტიტუციებიდან 
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მონაწილეობდნენ სტუდენტებიც. ამ პროგრამის ორი ძირითდი ბენეფიციარი 

არის ისრაელისა და საქართველოს ინსტიტუციები. თუმცა, CURE-ის ევროპელმა 

პარტნიორებმა ავსტრიასა და ესტონეთში ასევე ისარგებლეს ჩვენი აქტივობებით 

და კურსებით. ქვემოთ მოყვანილია კონსორციუმის თითოელი წევრის მოკლე 

წარდგენა:  

 

  ისრაელის პარტნიორები 

გორდონის განათლების  აკადემიური კოლეჯი (GACE) არის CURE-ის 

ინიციატორი და   კოორდინატორი. GACE არის უმაღლესი განათლების 

აკადემიური კოლეჯი, რომელიც სპეციალიზებულია მასწავლებელთა 

მომზდებაზე. დაარსებულია 1953 წელს, დღეს მას აქვს   აკრედიტებული 

პროგრამები, რომელიც ანიჭებს განათლების ბაკალავრის (B.Ed) და განათლების 

მაგისტრის (M.Ed) ხარისხებს (პირველი და მეორე საფეხურის ხარისხებს). GACE 

მდებარეობს ისრაელის  ჩრდილოეთ ნაწილის უდიდეს ქალაქ ჰაიფაში და 

ემსახურება ისრაელის ჩრდილოეთის პერიფერიის  მოსახლეობას. ვებგვერდის 

ბმული:https://www.gordon.ac.il/English 

სახნინის აკადემიური კოლეჯი (SAKH) არის  ისრაელის არაბული 

განათლების აკადემიური კოლეჯი, რომელიც სპეციალიზებულია 

მასწავლებელთა მომზდებაზე. ის მდებარეობს ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილში - 

გალილეის პერიფერულ რეგიონში. კოლეჯი ისრაელის არაბ მოსახლეობას 

სთვაზობს განათლების სპეციალობის  ფართო სპექტრის პროგრამებს როგორც 

ბაკალავრის (B.Ed.), ისე მაგისტრის (M.Ed.) ხარისხის მოსაპოვებლად. ვებგვერდის 

ბმული: https://sakhnin.ac.il/ 

 

გივატ ვაშინგტონის განათლების აკადემიური კოლეჯი (GWACE), 1950 

წელს დაარსდა თავდაპირველად, როგორც ახალაზრდული სოფელი 

ჰოლოკოსტის გადარჩენილი ბავშვებისთვის და მდებარეობს ბეიტ რაბანში 

კუტზატ იავნეში. 1952 წელს დაარსდა მასწავლბელთ მომზადების აკადემიური 

კოლეჯი, რომელიც მასწავლებლებს მოამზდებდა ეროვნული ებრაული 

ორთოდოქსური საჯარო სკოლებისთვის.  მას აქვს   ფართო სპექტრის 

საგანმანათლებლო აკრედიტებული პროგრამები, რომელიც ანიჭებს განათლების 

ბაკალავრის (B.Ed) და განათლების მაგისტრის (M.Ed) ხარისხებს. ებგვერდის 

ბმული: http://www.washington.ac.il/michlala/.   

 

დევიდ იელინის კოლეჯი (DYC) დაარსდა 1913 წელს და მდებარეობს 

იერუსალიმში. მას აქვს   აკრედიტებული პროგრამები, რომელიც ანიჭებს 

განათლების ბაკალავრის (B.Ed) და განათლების მაგისტრის (M.Ed) ხარისხებს. 

დაარსებიდან დღემდე კოლეჯი პასუხისმგებელია ისრაელის ათასობით 

მასწავლებლისა და განათლების სფეროში გადაწყვეტილებების მიმღების 

მომზადებაზე. ვებგვერდის ბმული: https://www.dyellin.ac.il/en 
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  საპირის აკადემიური კოლეჯი (SAP), მებარეობს სდეროტში, ისრაელის 

სამხრეთ პერიფერიის ქალაქში. ის სთვაზობს სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებს 

საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეზე და პასუხისმგებელია CURE-ის პორტალზე 

და ვებგვედრზე. ვებგვერდის ბმული: https://www.sapir.ac.il/en 

ქართველი პარტნიორები: 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ISU), მდებარეობს თბილისში, 

საქართველოში, არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც 

ხელს უწყობს ლიბერალური განათლების პრინციპებს. ის სთავაზობს სამივე 

საფეხურის ხარისხის მისანიჭებელ პროგრამებს. ვებგვერდის ბმული:  

http://iliauni.edu.ge/en 

        ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (TSU), 
დაარსებულია 1918 წელს და არის უძველესი და დიდესო უნივერსიტეტი , 

რომელიც მდებარეობს თბილისში, საქართველოში და სთავაზობს სამივე 

საფეხურის ხარისხის მისანიჭებელ პროგრამებს. ვებგვერდის ბმული: 

https://www.tsu.ge/en/            

        სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (SJSU) არის ორი 

უნივერსიტეტის გაერთიანება - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი და ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო კოლეჯი. ორივე 

კამპუსი მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთის  მრავალეთნიკურ და 

მრავალკულკტურულ რეგიონში და სთავაზობს სამივე საფეხურის ხარისხის 

მისანიჭებელ პროგრამებს. ვებგვერდის ბმული: http://www.sjuni.edu.ge/en/ 

       ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (BSU) დაარსდა 

1923 წელს როგორც პედაგოგიური ინსტიტუტი აჭარის რეგიონში საქართველოში. 

1990 წელს BSU დაარსდა, როგორც უნივერსიტეტი და სთავაზობს სამივე 

საფეხურის ხარისხის მისანიჭებელ პროგრამებს. ვებგვერდის ბმული: 

https://www.bsu.edu.ge/ . 

       ქუთაისის უნივერსიტეტი (KU)  შედარებით ახალი აკადემიური ინ სტიტუციაა 

28 წლის ისტორიით. დაარსდა, როგორც კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება და სთვაზობს სამი საფეხურის ხარისხის მისანიჭებელ 

პროგრამებს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ვებგვერდის ბმული:  
http://unik.edu.ge/index.php?lang=en  

       სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი (CDI) არის არასამთვრობო 

ორგანიზაცია, მდებარეობს თბილისში, საქართველოში და მათი მიზანია 

თითოეული მოქალაქის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის სამოქალაქო 

ცნობიერების ამაღლება  და კულტრურული მრავალფეროვნების და 

ჩართულობის გაზრდა  საქართველოში განათლების გაუმჯობესებისათვის. 

ვებგვერდის ბმული: http://cdi.org.ge/en 



  15  

 

 

 

 
ევროპის გაერთიანების პარტნიორები: 

          იაგელონიის უნივერსიტეტი (JU), დაარსებული 1364 წელს, არის ცენტრალური 

ევროპის ერთერთი უძველესი უნივერსიტეტი, რომელშიც არის 15 ფაკულტეტი, 

თითქმის 42 403 სტუდენტი და 3879 აკადემიური პერსონალი. მდებარეობს 

კრაკოვში, პოლონეთში. ის სთვაზობს სთავაზობს სამივე საფეხურის ხარისხის 

მისანიჭებელ პროგრამებს მრავალ დისციპლინაში. ვებგვერდის ბმული:  

https://en.uj.edu.pl/en_GB/start 

          ზემო ავსტრიის განათლების უნივერსიტეტი (PH-OÖ), მდებარეობს ლინცში, 

იავსტრიაში,ფოკუსირებულია სტუდენტი-მასწავლებლების და მოქმედი 

მასწავლებლების განათლებაზე და მომზადებაზე დაწყებითი სკოლისთვის, 

საშუალო სკოლისთვის, სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 

განათლებისათვის და პროფესიული განათლებისთვის. ის სთავაზობს სამივე 

საფეხურის ხარისხის მისანიჭებელ პროგრამებს. ვებგვერდის ბმული:  https://ph-

ooe.at/ 

          პარის ლოდრონის ზალცბურგის უნივერსიტეტი (PLUS), მდებარეობს 

ზალცბურგში, ავსტრიაში, დაარსებულია პრინცი არქიეპისკოპოსის პარის 

ლოდრონის მიერ 1622 წელს. დღეს აქ არის ოთხი ფაკულტეტი (კათოლიკური 

თეოლოგიის, სამართლის, კულტურული და სოციალური 

მეცნიერებების,საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები) და განათლების სკოილა, 

რომელსაც ყავს დაახლოებით 18,000 სტუდენტი. ის სთავაზობს სამივე საფეხურის 

ხარისხის მისანიჭებელ პროგრამებს.    ვებგვერდის ბმული: https://www.uni-

salzburg.at/index.php?id=52&L=1 

          კენტერბერის ქრისტეს ეკლესიის უნივერსიტეტს (CCCU) ყავს დაახლოებით 

20 000 სტუდენტი ფართო სპექტრის საბაკალავრო,  სამაგისტრო და სადოქტორო 

პროგრამებზე. მდებარეობს კენტერბერიში გაერთიანებული სამეფოს სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ნაწილში. უნივერსიტეტი არის უმაღლესი განალების უდიდესი 

ცენტრი კენტში და მედვეიში საჯარო სამსახურის, კერძოდ მასწავლებელთა 

მომზადების, მედპერსონალის, ჯანმრთელობის და სოციალური ზრუნვის 

სფეროში. მისი განათლების ფაკულტეტტი სთავაზობს სამივე საფეხურის 

ხარისხის მისანიჭებელ პროგრამებს. ვებგვ ერდის ბმული:  

https://www.canterbury.ac.uk/  

 
         ტალინის უნივერსიტეტი (TU) არის სიდიდით მესამე უნივერსტეტი ესტონეთში, 

მდებარეობს ტალინში. მისი ძირითდი სიძლიერე არის ჰუმანიტარული  და 

სოციალური მეცნიერებები და ძლიერი და მუდმივად მზარდი კომპონენტი 

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით, ასევე 

ტრადიციულად მასწავლებელთ მომზადება და განათლების კვლევები. ის 

სთავაზობს სამივე საფეხურის ხარისხის მისანიჭებელ პროგრამებს.ვებგვერდის 

ბმული:  https://www.tlu.ee/en 

          იაან ტონისონის ინსტიტუტი (JTI) არის ესტონური არასამთვრობო ორგანიზაცია, 
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რომელიც მუშაობს  სამოქალაქო განათლების, სამართლებრივი განათლების და 

ადამიანის უფლებების სფეროში. ვებგვერდის ბმული http://www.jti.ee/en/ 
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ავტორები: ევა ბობროვსკა, ჯულია კლუზოვიჩი, ლუკაშ ჰაიდუკი,  

ბეატა ნოსეკი. 
 

შესავალი 

პროექტის - კურიკულუმის რეფორმა დემოკრატიული პრინციპებისა და 
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში _ 

სპეციალური მობილობის ფარგლებში იაგელონის უნივერსიტეტში, კრაკოვში, 

ჩატარდა ტრენინგ-ვორკშოპები თემაზე - „საზოგადოებრივი სოვრცეების შექმნა“. 

აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში განხორციელდა ორი ვორკშოპი, რომელთაგან 

ერთერთი 2017 წლის 11-18 სექტემბერს ჩატარდა პროექტ CURE-ს ფარგლებში 

არსებულ ინსტიტუციათა 11 წარმომადგენლის მონაწილეობით საქართველოდან 

და ისრაელიდან, ხოლო მეორე 2018 წლის 19-24 ნოემბერს ამავე ინსტიტუციათა 

13 წარმომადგენლის ჩართულობით. ტრენინგ-ვორკშოპების ძირითად მიზანს 

წარმოადგენდა პროექტ CURE-ს ფარგლებში მოქმედი სწავლების მიმართულების 

ფაკულტეტების წარმომადგენელთა ინფორმირება საზოგადოებრივ სივრცეების  

არსისა და მათი მნიშვნელობის შესახებ „ძველი“  და „ახალი“ დემოკრატიის 

პირობებში. აღნიშნული ტრენინგ-ვორკშოპების ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ 

სხვადასხვა მეთოდსა და სპეციალურ პედაგოგიურ ინსტრუმენტს, რომელთა 

გამოყენებასაც ისინი უკვე თავიანთ სტუდენტებთან შეძლებენ სწავლების 

პროცესში. სტუდენტები კი, თავის მხრივ, ისწავლიან, თუ როგორ შეიმუშავონ და 

განახორციელონ სოციალური და სამოქალაქო აქტივობები, რაც საზოგადოებრივი 

სივრცეების განვითარების წინაპირობას შექმნის მათი ინსტიტუციისა და თემის 

ფარგლებში. 

 
           პროგრამის სწავლის კონკრეტული შედეგები მონაწილეთათვის: 

 საზოგადოებრივი სივრცეების დახარისხება კატეგორიათა მიხედვით ახალი 

და ძველი დემოკრატიის პირობებში; 

 საჭირო ინსტრუმენტთა შეძენა საზოგადოებრივი სივრცეების 

შექმნა/მოწყობისთვის თავიანთ  უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუციათა 

ფარგლებში და ასევე მათ გარეთ;  

 სტუდენტთა ხელშეწყობა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორებიცაა 

სამოქალაქო და საზოგადოებრივი ჩართულობა; 

 სტუდენტებისთვის ისეთი თეატრის მოწყობის სწავლება, რომელიც წინა 

პლანზე წამოჭრის სამოქალაქო და საზოგადოებრივ საკითხებს და რომელიც, 

თავის მხრივ, ემსახურება საზოგადოებრივი კუთხის განვითარებას; 

 სტუდენტურ საბჭოებთან მუშაობისთვის საჭირო ინსტრუმენტთა ფლობა, 

რათა ისინი ჩაერთონ საზოგადოებრივ და სამოქალაქო აქტივობებში.  

თავი 2: საჯარო სივრცეების შექმნა - იაგელონის უნივერსიტეტის 

ტრენინგები CURE-ის პროექტის     სპეციალიზებული მობილობის 

პროგრამის ფარგლებში   
 



  18  

 

 

 
ტრენინგების მდგრადი/გრძელვადიანი შედეგები, რომლებიც მონაწილე 

ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა და ინსტიტუციებმა უნდა მიიღონ: 

 უწყვეტი განათლების მიღების უნართა გამომუშავება, რათა წახალისდეს 

სტუდენტთა ჩართვა საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა-მოწყობაში; 

 უწყვეტი განათლების მიღების უნართა გამომუშავება, რათა მოხდეს 

სამოქალაქო განათლების შესახებ სწავლება ინტერაქტიული საშუალებებითა 

და ჩართულობის გზით; 

 ფაკულტეტის სტუდენტთა გაზრდილი სამოქალაქო და საზოგადოებრივი 

ჩართულობა უნივერსიტეტის ფარგლებში; 

 მეტი საზოგადოებრივი კუთხის შექმნა კამპუსის ფარგლებში; 

 ინსტიტუციათა ჩართულობა თემის განვითარებისთვის. 

 

თეორიული საფუძველი 

 
საზოგადოებრივი კუთხე არის გარემო, სადაც შესაძლებელია დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში პიროვნება შედგეს, როგორც მოქალაქე. სამოქალაქო განათლება 

საზოგადოებრივი სივრცეების ჭრილში მოიცავს იმ შესაძლებლობებს, რომელთა 

საშუალებითაც მოსახერხებელია სამოქალაქო და საზოგადოებრივი ჩართულობის 

შესახებ არსებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში განხორციელება (Bobrowska 

2018). ამ გზით კი სამოქალაქო ცოდნა გარდაიქმნება სამოქალაქო აქტივობად და 

მოქალაქე მას უკვე აღიქვამს როგორც სასარგებლო და პრაქტიკულ ცნებად. 

სხვადასხვა საზოგადოებაში საზოგადოებრივი სივრცეების  განვითარების 

მაჩვენებელი, შესაძლოა, იყოს განსხვავებული. ის საზოგადოებები, რომელთაც არ 

აქვთ აქტიური საზოგადოებრივი სივრცეები, ვერ ქმნიან სასურველ გარემოს 

მოქალაქეთათვის თეორიული ცოდნის სამოქალაქო პასუხისმგებლობად 

გარდასაქმნელად.  

 

საზოგადოებრივი კუთხე, თავისებურად, შეგვიძლია შევადაროთ საჯარო 

სივრცეს, რომელსაც ცალკეული მოქალაქეები იყენებენ. მნიშვნელოვანია, 

აღვნიშნოთ, რომ საზოგადოებრივი სივრცეების  არსებობს/ფუნქციონირებს 

მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებმა იციან ამის შესახებ და 

შესაბამისად იყენებენ მათ. ეს ცოდნა კი საზოგადოებრივი კუთხის მიმართ 

არსებული სოციალური აღქმის  სახელით არის ცნობილი (Taylor 2004). აღქმის 

აღნიშნული კონცეფცია მიემართება არა მხოლოდ საზოგადოებრივ კუთხეს, 

არამედ საზოგადოების სხვა სფეროებსაც. სოციალური აღქმა წარმოადგენს 

ფართო გაგებას იმისას, თუ როგორად ხედავს სოციუმი საზოგადოებრივ 

ცხოვრებას. ეს დამოკიდებულება მართალია, გამოიხატება სიტყვით - აღქმითი, 

თუმცა ის რეალურად აღნიშნავს იმის ცოდნას, თუ რა არის სოციალური სამყარო 

და ის, თუ როგორ ფუნქციონირებს იგი (Taylor 2004).  
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საზოგადოებრივი აღქმადობა არ გულისხმობს მხოლოდ ნათელ, თეორიულ 

ცოდნას. მას, როგორც წესი, აღიქვამენ როგორც უკვე კარგად ნაცნობ, გასაგებ, 

თვითკმარ ცნებას, რომელიც არ საჭიროებს დამატებით განმარტებას. მიუხედავად 

ამისა, ცალკეული მკვლევარი შეეცადა საზოგადოებრივი კუთხის აღქმის არსის 

სხვაგვარ აღწერას. მაგალითისთვის, ჩარლზ ტეილორი გამოყოფს 

საზოგადოებრივი კუთხის აღქმის სამ მთავარ მახასიათებელს: 

   

1. ეს არის საერთო საზოგადოებრივი სივრცე; 

2. ეს არის სივრცე/ადგილი, სადაც მიმდინარეობს მსჯელობა საზოგადოებრივ 

საკითხებზე; 

3. ეს არის სივრცე, რომელიც თავისუფალია ნებისმიერი პოლიტიკური 

ძალისგან, თუმცა მასში ფორმირებული მოსაზრებები თავად ახდენენ 

ზემოქმედებას  პოლიტიკურ ძალაზე.  

 

სწორედ საზოგადოებრივი კუთხის აღქმადობის მახასიათებლები ხდება მიზეზი 

ყველა იმ ქმედებისა, რომელიც ამ სფეროში ხორციელდება. ამ კონტექსტში კი 

დაგეგმილ აქტივობებს მათი მნიშვნელობები განაპირობებენ.  

 

სამოქალაქო განათლების მიზანი მხოლოდ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის, 

შემწყნარებლობის, ან კრიტიკული აზროვნების სწავლებას კი არ უნდა 

წარმოადგენდეს, არამედ საზოგადოებრივი სივრცეების  ისეთი რაკურსით 

წარმოჩენას, სადაც მათი მნიშვნელობა აღიქმება, როგორც საზოგადოებისთვის 

განკუთვნილი ადგილისა, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ ის გამოიყენონ.  

გარკვეულ შემთხვევებში, აუცილებელია სტუდენტთა ჩართულობით შეიქმნას 

ასეთი სივრცე, თუნდაც მცირე მასშტაბისა, როგორსაც ტეილორი შემდეგნაირად 

აღნიშნავს: 

 

ახალი საზოგადოებრივი სივრცის შექმნა უნდა იყოს მეტი, ვიდრე მხოლოდ 
თეორიის გამართლება, რადგან მოცემულ შემთხვევაში ცალკეულმა ხალხმა უნდა 
შეძლოს სხვებთან საერთო ენის გამონახვა, რაც თავის მხრივ, ნიშნავს გაგების 
ცნებისთვის ერთიანი ფუნდამენტის ფორმირებას, აღქმის ერთიანი 
მახასიათებლების ჩამოყალიბებას უკვე დამკვიდრებულ სიმბოლოთა და 
მიმართებათა მიმართ. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა თეორია ნათელი, ხოლო მისი 
რეალიზებისკენ სწრაფვა რეალური ჩანს,  მისი განხორციელება ხშირად მარცხით 
სრულდება, რადგან ის, რასაც ეს ქმედება მოითხოვს გამომდინარე საერთო 
მოქმედებათა არსებული მოდელიდან, რჩება კვლავ უცხო ფენომენად 
გამოყენების დონეზე (Taylor 1992, გვ.49).  

 

პროექტის - კურიკულუმის რეფორმა დემოკრატიული პრინციპებისა და 
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში 

ფარგლებში განხორციელებული ტრენინგის მიზანი გახლდათ დამსწრეთათვის 

საზოგადოებრივი სივრცეების  არსის გაცნობა და მათი მნიშვნელობის ხაზგასმა 

დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის პროცესში.ქვემოთ მოცემული 
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იქნება იმ მეთოდოლოგიურ ინსტრუმენტთა აღწერილობა, რომლებიც 

წარედგინათ და განემარტათ პროექტის - CURE (კურიკულუმის რეფორმა 

დემოკრატიული პრინციპებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისათვის 

ისრაელსა და საქართველოში) 24 მონაწილეს იაგელონის უნივერსიტეტის 

სპეციალური მობილობის ფარგლებში განხორციელებულ ტრენინგებზე. 
 

 
 

საზოგადოებრივი სივრცის შესახებ სწავლებისა და 

სწავლის მეთოდის სამი მაგალითი რომლებიც 

განხილულ იქნა აღნიშნულ ტრენინგზე 

 თეატრის ( ვერბატიმის) მეთოდი; 

 სტუდენტური საბჭოს მეთოდი; 

 თამაშით სწავლება. 

     თეატრის ( ვერბატიმის) მეთოდი 

 

თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდი გამოიყენება ყოველდღიურ/ტრივიალურ თეატრში. 

ყოველდღიური/ტრივიალური თეატრი, ზოგადად, გაგებულია, როგორც ადგილი, 

რომელშიც ძირითადი სამუშაო თემატიკაა „ყოველდღიური ცხოვრება“ და რითაც ის, 

თავის მხრივ, ყოველდღიური ცხოვრების ელემენტებს წამყვან მნიშვნელობას ანიჭებს 

(Kluzowicz 2017a). 

 ფოკუსირდება რა „ორდინალურ“ პერსონასა და მისი ყოველდღიური ცხოვრების 

მნიშვნელობაზე, ასეთი თეატრი ავლენს ინტერესს თითქოსდა, ერთი შეხედვით, 

უინტერესო, „ორდინალობისა“ და „ბანალურობის“ მნიშვნელობის მიმართ. აღნიშნული 

მეთოდით მომუშავე მსახიობები ყოველდღიურ რეალობას აღიქვამენ მათი 

შემოქმედებითი წარმოდგენების შთაგონების ძირითად წყაროდ. ისინი ამტკიცებენ, რომ 

ის ორდინალობა, რაც ყველასთვის შესაძლოა ჩვეული იყოს, ასახავს ჩვენ პირველად 

დამოკიდებულებას სამყაროს მიმართ და თავად ჩვენ თავსაც, რაც, ბუნებრივია, უკვე 

იპყრობს ყურადღებას.  

სოციალური გაუცხოება, დაბალი თვითშეფასება და განსხვავებულად ყოფნის შეგრძნება, 

რაც ასოცირდება ე.წ. „ჩვეულებრივ ცხოვრებასთან“, გამოიხატება სწორედ ამ მეთოდით - 

ხელოვნებად გარდასახვის გზით. აღნიშნულის მიხედვით კი ის, რაც აქამდე უმნიშვნელო 

ჩანდა, უკვე ღირებულად იქცევა/ტრანსფორმირდება (Kluzowicz 2017a).   

 
თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდი მომდინარეობს ინგლისური სიტყვიდან 

“Verbatim”, რაც ნიშნავს „სიტყვასიტყვითს“ ან „სიტყვიდან სიტყვამდე“.  

აღნიშნული მეთოდი პოპულარული იყო დიდი ბრიტანეთის, გერმანიისა და 

საბჭოთა რესპუბლიკის  50-იანი წლების თეატრალურ საზოგადოებაში. დღეს კი 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართული ხელოვანები იყენებენ ამ 

პოპულარულ მეთოდს, რომელსაც აშკარად აქვს შესაძლებლობა, გადმოსცეს 

მნიშვნელოვანი სამოქალაქო და საზოგადოებრივი საკითხები (Belfield 2018).  
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აღნიშნული მეთოდი მოითხოვს თეატრის მმართველის, სცენარისტისა და 

მსახიობების ერთობლივ ჩართულობას, მათ შეხვედრას საზოგადოების იმ 

ნაწილთან, ვის განსახიერებასაც ისინი გეგმავენ თეატრალიზებული წარმოდგენის 

სახით. ორი მხარის ინტერაქცია შესაძლოა იყოს წარმოებული წერილობითი, ან 

ვიდეო ჩანაწერების სახით.  

დასრულდება რა ეს მოსამზადებელი კვლევითი ხასიათის ეტაპი,  თეატრის 

მმართველი, სცენარისტი და მსახიობები უკვე მუშაობენ მის თეატრალიზებაზე, 

სასცენოდ მომზადების საკითხზე, რათა ადრესატისთვის ძირითადი გზავნილი 

სწორად იქნეს გადაცემული.  

თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდი ორიენტირებულია არა მხოლოდ ტექსტზე, 

არამედ უფრო მნიშვნელოვან ასპექტებზე, როგორებიცაა - პროტოტიპები, ჟესტები, 

ქცევის მანერა და ყოველივე ის, რაც ახასიათებს მათ, ვისაც ისინი სცენაზე 

განასახიერებენ. ყოველივე ეს შესაძლოა ასევე მოიცავდეს გამომსახველობითობას, 

სიტყვათა გამოყენების თავისებურებას, სხეულის ენას და ნებისმიერ სხვას, რასაც 

შეუძლია აღწეროს რეალობა და მასში არსებული საზოგადოება თავისი 

უნიკალურობით. მსახიობთა მოვალეობაა შეეცადონ განასახიერონ პროტოტიპები 

იმდენად რეალისტურად, რამდენადაც ეს არის შესაძლებელი (Kluzowicz 2017).    

თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდი მნიშვნელოვანია სამოქალაქო განათლების 

ხელშესაწყობად და მისი განვითარებისთვის, რადგან მეთოდის დახმარებით 

მაყურებელი ახერხებს: 

 სხვათა ცხოვრებისა და პრობლემების იდენტიფიცირებას; 

 ჩვენი საზოგადოების პრობლემათა გაგებას ინდივიდუალური ნარატივის 

ჭრილში; 

 განსხვავებული მოსაზრებების გაგებას, რომელიც მნიშვნელოვანია 

მრავალფეროვანებით გამორჩეულ საზოგადოებაში; 

 განსხვავებულ ჯგუფთა მიმართ თანაგრძნობას.  

თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდის განსახორციელებლად საჭიროა ამოსავალი 

წერტილის იდენტიფიცირება, რომელიც მოსახერხებელი იქნება სამუშაო 

თემატიკისა და ისტორიების ჩამონათვალის შესაქმნელად. ეს კი შესაძლოა ფართო 

სპექტრით იქნას წარმოდგენილი, თუ შესაბამისად საკმარისი დრო გვაქვს 

პერფორფორმანსის მოსამზადებლად და უფრო ზუსტად კი, როცა კონკრეტულ 

სავარჯიშოზე ვსაუბრობთ. მაგალითად:   

 

 ჩემი უბნის/თემის უპირატესობები და ნაკლოვანებები. 

 ყველაზე რთული სოციალური პრობლება, რომელიც კი მქონია თემთან. 

 რა არის მოლოდინები თემისგან, რომელშიც მე ვცხოვრობ. 

 ყველაზე დიდი ღირებულება/პრობლემა ჩემ თემში. 

 მიზეზი, თუ რატომ ვარ/არ ვარ ჩართული თემში. 

 

ჩვენ უნდა შევიმუშავოთ შესაბამისი ჩამონათვალი თემატიკისა თემის 

წარმომადგენლისა და მნიშვნელოვან საკითხთა/პრობლემათა გათვალისწინებით.  

     თეატრის ( ვერბატიმის) მეთოდის დახმარებით უნდა მოხდეს: 
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 პერსონაჟის განვითარება არა მხოლოდ იმის მიხედვით, თუ რას ამბობს, 

არამედ მისთვის დამახასიათებელი ქცევის, გამომსახველობითობისა 

თუ გამოყენებულ სიტყვათა მიხედვით; 

 ინტერვიუს მართვა საორიენტაციო შეკითხვებით, რომელიც 

საშუალებას მისცემს პროტოტიპს დაიწყოს თხრობა; 

 განსაკუთრებული ყურადღების დათმობა პროტოტიპის თხრობის იმ 

ნაწილისთვის, სადაც ის ეხება „ისტორიის ძირითად ვერსიას“, ან 

სოციალურ სიტუაციას; 

 იმ ისტორიის კონცეფციის ყურადღებით მოსმენა და გაგება, რომელსაც 

თანამოსაუბრე ყვება. 

აღნიშნული ტექნიკის ათვისების კარგი საშუალებაა მისი გამოყენება წყვილურ 

აქტივობებში ინტერვიუების წარმოების გზით, როდესაც სტუდენტები 

ერთმანეთისთვის მოყოლილ ამბებს ყვებიან. სამოქალაქო განათლების კუთხით, 

აღნიშნული აქტივობა მეტად შედეგიანად შეიძლება ჩაითვალოს, როცა წყვილურ 

მუშაობაში ჩართული სტუდენტები სხვადასხვა სოციუმის წარმომადგენელია და 

მათ განსხვავებული გამოცდილება გააჩნიათ.  მეთოდის ფარგლებში, 

განსხვავებული სოციუმის წარმომადგენლის ისტორიის განსახიერება მონაწილეს 

აძლევს საშუალებას სხვისი თვალით დაინახოს ის  და გაიგოს სოციუმის 

პროტოტიპისეული აღქმა. 

 

აქტივობის შემდგომ, მას შემდეგ, რაც ყველა განასახიერებს მეწყვილის ისტორიას, 

მნიშვნელოვანია განიხილონ ის, თუ რას გრძნობდნენ კონკრეტულად მაშინ, როცა 

ასახიერებდნენ მეწყვილის მიერ მოყოლილ ამბავს. ასევე მნიშვნელოვანია 

ყურადღება გამახვილდეს სხვა მოსაზრებებზე, რომლებიც გამოითქვა, ხოლო 

შემდეგ კი წამოჭრილ პრობლემათა გადაწყვეტის გზებზე. ასევე არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია მონაწილეთათვის იმის კითხვა, თუ რას გრძნობდნენ მეწყვილის 

განსახიერების პროცესში და ისიც, ახლა თუ ესმით უფრო კარგად თანამონაწილის 

ხედვებისა. 
 

 
სტუდენტური საბჭოს მეთოდი 

 

სტუდენტური საბჭოს მეთოდი დაფუძნებულია იმ იდეაზე, რომ სტუდენტებმა 

უნდა დააარსონ წარმომადგენლობითი ორგანო, რომლის დახმარებითაც ისინი 

აქტიურად იქნებიან ჩართულნი თავიანთი ინსტიტუციის ცხოვრებაში.  

სტუდენტური საბჭოს დაარსება და ფუნქციონირება დემოკრატიის ძირითად 

პრინციპთა საფუძველს წარმოადგენს, რაც ბანკოვიჩის მიხედვით, არის: 

 

პერსონაზე კაცობრიობის დომინირების უარყოფა. რომ ის იმავე ხალხის ძალას 
წარმოადგენს, ვინც თავად იყო მსგავსი დომინირების ობიექტი, რადგან 
დემოკრატია არ არის მხოლოდ საზოგადოების თვითმმართველობა, არამედ მისი 
უფლებები და თვითგამორკვევის გამოხატულებაც (Bankowicz 2015, p. 38).  
 
ბარბერის მიხედვით, მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა საზოგადოებრივ 
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ცხოვრებაში განსაზღვრავს კონკრეტული ქვეყნის დემოკრატიის სიძლიერეს 

(Pietrzyk-Reeves 2004). ბული ასევე აღნიშნავს, რომ სამოქალაქო განათლების 

ძირითადი პრინციპები საზოგადოების მხრიდან მისი მომავალი მოქალაქეების 

განათლების მიმართ არსებულ ინტერესში გამოიხატება. აღნიშნული კი პროცესს იმ 

მიმართულებით წარმართავს, რომლის დახმარებითაც მოქალაქეების მომავალი 

თაობა შეძლებს თავისი მოვალეობების სრულყოფილად შესრულებას, რაც 

საზოგადოებრივი ცხოვრების პრინციპების, უფლებებისა და მოვალეობების 

გაგებით მიიღწევა. ამ ყოველივეს გააზრებით კი მოქალაქეები საკუთარი თავის 

იდენტიფიცირებასა და პოლიტიკურ ღირებულებათა სისტემის კონსტრუირებას 

მოახდენენ (Bull, 2008).    

 

სკოლას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ამ პროცესში, გამომდინარე იქიდან, რომ 

სამოქალაქო განათლება სწორედ სკოლის სივრცეში უნდა ხორციელდებოდეს და 

სასწავლო პროცესის გარკვეული ნაწილის ფორმირებასაც ახდენდეს. სტივენ 

ფინკელი და ემი ერიკა აღნიშნავენ: 

 

ვსაუბრობთ რა სკოლაზე, უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამოქალაქო განათლების 
ერთერთი ძირითადი ამოცანაა, მოსწავლეებს მისცეს შესაძლებლობა, ჩაერთონ 
დებატებში, აჯობონ მოკამათეს, გაიგონ განსხვავებული აზრი და მიიღონ 
ერთობლივი გადაწყვეტილებები (Finkle, Smith, 2011, გვ.240). 

 
კამინსკიმ ნათლად წარმოაჩინა, რომ  ის ახალგაზრდა თაობა, რომელმაც ადრეული 

ასაკიდან  გამოსცადა აღნიშნული პროცესი, შეითვისებს იმ უნარებს, რომლებიც 

საჭიროა საზოგადოებრივ-სამოქალაქო ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის. 

დასახელებულ უნარებში იგულისხმება თანამშრომლობისთვის საჭირო პრინციპთა 

ცოდნა,  ჯგუფური პასუხისმგებლობა და ჯგუფის ინტერესისთვის, ჯგუფურ 

აქტივობებსა და დაგეგმვის პროცესში აქტიურად ჩართვა ( Kamiński 1965).  

 

მსგავსი ტიპის განათლება ახალგაზრდა თაობას ამზადებს 

დამოუკიდებლობისთვის, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი აქტიურობისთვის, 

რაც სტუდენტური თვითმმართველობის მეთოდის გამოყენებითა და სტუდენტთა 

საბჭოების გაძლიერებით არის შესაძლებელი. სტუდენტთა საბჭო ქმნის 

შესაძლებლობას ჯგუფურ მუშაობაში ჩასართავად და უზრუნველყოფს სამუშაო 

თემატიკით, ან იმ საკითხებით, რომლებიც თანამშრომლობითი ხასიათის 

მუშაობასა და დასახულ მიზანთა მისაღწევად საჭირო საკითხთა განხილვას  

მოითხოვს  მათი მხრიდან. პრობლემის გადაჭრასა და არსებულ კითხვათა 

განხილვის პროცესი სტუდენტებისთვის ქმნის შესაძლებლობას დისკურსის 

წარმართვაში მიიღონ გამოცდილება. აღნიშნული პროცესი ასევე უწყობს ხელს 

სტუდენტთათვის დებატების წარმართვის, სხვისი მოსმენისა და სხვა, აქტიურ 

მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ სოცილურ უნართა განსავითარებლად. 

 

აღნიშნული მიდგომის გათვალისწინებით სტუდენტური საბჭოები, 

დემოკრატიული ორგანიზაციის მსგავსად, უნდა იყოს სტრუქტურირებული. 

სტუდენტებმა თავისუფალ გარემოში უნდა აირჩიონ წარმომადგენლები და 

მონაწილეობა მიიღონ თვითმმართველობის სამუშაო პროგრამის შემუშავებასა და 
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დანერგვაში. ეს მიდგომა ქმნის შესაძლებელობას, თითოეულმა სტუდენტმა იპოვოს 

თავისი ადგილი საგანმანათლებლო ინსტიტუციის ცხოვრებაში. სტუდენტურ 

საბჭოს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, ითანამშრომლოს  ყველა სტუდენტთან ისევე 

როგორც მასწავლებლებთან ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან და 

სტუდენტთა სხვა ორგანიზაციებთან. ამ გზით საუკეთესო შედეგები მიიღწევა და 

ხდება აქტიური მოქალაქეობის წახალისებაც. 

 

სტუდენტურმა საბჭოებმა უნდა განსაზღვროს მიზნები და გზამკვლევები. ეს კი 

შეიძლება იყოს: 

 
 სტუდენტთა უფლებების დაცვა; 

 სტუდენტთა ინტერესების წარმოჩენა ინსტიტუციურ საკითხებში; 

 იყოს ყველანაირი შესაძლებლობისა და წარმომავლობის სტუდენთა 

ჩართულობისთვის საჭირო პლატფორმა; 

 გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართული მხარე ინსტიტუციის 

ფარგლებში. 

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტური საბჭო უკვე არსებობს, შესაძლებელია უკვე 

შემუშავებულ მიზანთა და ორგანიზაციის სტრუქტურის გადახედვა. კონკრეტული, 

საორიენტაციო შეკითხვები კი ხელს შეუწყობს ამ პროცესს. 

 როგორ შეიძლება საზოგადოებრივი კუთხისა და სტუდენტური 

საბჭოების ჩამოყალიბება? 

 რა ტიპის უფლებები და მოვალეობები შეიძლება ჰქონდეს საბჭოს? 

 როგორი იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საბჭოში? 

 როგორი ურთიერთობები უნდა იყოს სტუდენტებს, უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციასა და მასწავლებლებს შორის? 

სტუდენტები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მოწვეულნი უნდა იყვნენ  

შეხდევრებზე, სადაც ისინი გაეცნობიან საბჭოს მიზნებს და აქტივობებს, რაც მათ 

მისცემს საშუალებას თავისი მხრიდან გაუზიარონ ერთმანეთს რჩევები და 

ერთობლივად განიხილონ გარკვეული საკითხები. 

 

აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს როგორც დემოკრატიის განვითარებას, ასევე 

სამოქალაქო და სოციალურ ჩართულობასაც, რადგან ის: 

 

 ახალგაზრდებს ასწავლის დემოკრატიულ გარემოში ცხოვრების 

პრინციპებს სტუდენტთათვის დემოკრატიული სივრცეების შექმნის 

გზით. 

 უზრუნველყოფს ახალგაზრდებს დამოუკიდებლად მუშაობის გზით 

სწავლების პორცესით და სოციალური აქტივობებით, რომელთა 

ორგანიზებასა და განხორციელებასაც ისინი ახდენენ.  

 ამზადებს მთელ ინსტიტუციას, მაგალითად, სტუდენტებს, 

მასწავლებლებს და ადმინისტრაციას, რათა მათ ერთობლივად იმუშავონ 

რელევანტურ სოციალურ და სამოქალაქო აქტივობათა საკითხების 

ირგვლივ.  
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გემიფიკაცია (სამაგიდო თამაშებისა და ენობრივი ელემენტების 
გამოყენებით სწავლება), როგორც სამოქალაქო განათლებისა და 

საზოგადოებრივი სივრცეების ფორმირების მეთოდი. 
 

გემიფიკაცია და თამაშით სწავლება წარმოადგენს დამატებით მეთოდებს, 

რომელთაც შეუძლიათ  ხელი შეუწყონ სამოქალაქო განათლების პოპულარიზებას. 

გემიფიკაცია და თამაშით სწავლება მიჩნეულია, როგორც ეფექტური მეთოდები, 

რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი ხდება მუშაობის წარმართვა ადგილობრივ 

თემთან. აღნიშნული მეთოდები ეფუძნება სახალისო თეორიას (fun theory), 
რომლის თანახმადაც, თუ გსურთ შეცვალოთ ხალხის ქცევა, საუკეთესო რამ, რაც 

შეგიძლიათ გააკეთოთ, არის მისი თამაშით განხორციელება (Tkaczyk 2012). ყველას, 

განურჩევლად ასაკისა, მოსწონს თამაში. როდესაც ქცევა უკავშირდება ხალისს, 

ხალხს მისი განმეორების სურვილი უჩნდება. ამასთან ერთად, ეს მიდგომა იყენებს 

თამაშობებს და თამაშით აქტივობას, რომელიც სამოქალაქო ქცევის პრინციპებსაც 

უკავშირდება. 

 

პლატონის დროიდან მოყოლებული, მრავალი ფილოსოფოსი აღნიშნავს თამაშის 

მნიშვნელობას. როგორც თავად პლატონი აღნიშნავდა, ადამიანის შესახებ უფრო 

მეტის გაგებაა შესაძლებელი თამაშის გზით, ვიდრე მთელი წლის განმავლობაში 

მასთან საუბრით. განმანათლებლობის პერიოდის ფილოსოფოსები - ლოკი და 

რუსო ხაზს უსვამდნენ თამაშის მნიშვნელობას ბავშვთა ქცევისა და ხასიათის 

ფორმირების საქმეში. ფილოსოფოსებს ასევე მიაჩნდათ, რომ ბავშვობაში, თამაშით 

ფორმირებული ხასიათი ზრდასრულის ხასიათისა და ქცევის გარკვეული 

შემადგენელი ნაწილი ხდება. მე-19 საუკუნის ფილოსოფოსებიც ასევე უსვამდნენ 

ხაზს თამაშის მნიშვნელობას. შილერს თამაში ადამიანის ქცევის მნიშვნელოვან 

ელემენტად მიაჩნდა და აღნიშნავდა, რომ „თამაშს“ ადამიანის განვითარებაში 

გარკვეული წვლილი შეაქვს. სპენსერი თამაშს მიიჩნევდა ადამიანის მდგომარეობის 

შემადგენელ ნაწილად, რომელიც აუცილებელია იმ „ჭარბი ენერგიისგან“ 

დასაცლელად, რომელიც სხვა მიზნებისკენ არ იქნა მიმართული. კარლ გრუსის 

„პრაქტიკული თეორიის“ თანახმად თამაში ზრდასრულობისთვის მზადების 

პროცესია. ჯონ დიუის განათლების ფილოსოფია კი დაფუძნებული იყო კეთებით 

სწავლებაზე. ის თამაშს ბავშვის განათლების მნიშვნელოვან ასპექტად მიიჩნევდა. 

სხვა თეორეტიკოსები კი თამაშის მნიშვნელობას ზრდასრულთა კონტექსტში 

განიხილავდნენ ( Piaget, Vygotsky and Bruner, Fass, and Huizinga) 

 
დღეს კი თეორეტიკოსები ამ პროცესებს გემიფიკაციისა და თამაშით სწავლების 

სახელით მოიხსენებენ. გემიფიკაცია თავისი კონცეფციით გულისხმობს თამაშის 

მექანიზმებისა და დიზაინის ტექნიკის ურთიერთმიმართებას, ხალხის 

მოტივირებისა და წახალისების გზით მიზანთა უფრო ფართო სპექტრის 

დასაფარად (Burke 2014). ამგვარი სწავლებისას შესაძლებელია როგორც თამაშის 

სრული ვერსიის (სპორტული თამაშები, სამაგიდო თამაშები, სიმულაციური 

თამაშები, ლოგიკური, გარე/ეზოს თამაშები, ან კომპიუტერული თამაშები), ისე 

თამაშის გარკვეული ელემენტებისა მაგალითად, ბეჯები (სამკერდე ნიშნის მსგავსი 
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შეფასების სახე), დონეები, მოთხოვნები, ავატარები, რესურსთა მოგროვების 

მექანიზმები ან პროგრესირების მაჩვენებლები.  

 

ვიყენებთ რა გემიფიკაციის მეთოდს სამოქალაქო განათლების განსავითარებლად, 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თამაშები მოცემულ შემთხვევაში გამოიყენება, 

როგორც სამუშაო რესურსი საბოლოო მნიშვნელოვანი შედეგის მისაღწევად, 

კერძოდ კი სწავლისა და სოციალური-სამოქალაქო ქცევის დანერგვისთვის. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, თამაშები, თავისი შემადგენელი ელემენტებით, 

გამოიყენება თვით თამაშის კონტექსტს მიღმა განსავითარებლად.   

 

თამაშით სწავლება  თამაშის პროცესს იყენებს იმისთვის, რომ მონაწილეთა შორის 

განავითაროს სოციალურ-კოგნიტური უნარები, მოხდეს ემოციური მოწიფულობა 

და ჩამოყალიბდეს თვითდაჯერებულობა, რომელიც აუცილებელია ახალი 

გამოცდილებისა და გარემოებისთვის. თამაშით სწავლება არ არის მხოლოდ 

მეთოდი, ის შესაძლოა კარგმა განმანათლებელმა მიიჩნიოს ფიქრის ფილოსოფიად 

(Kędzior-Niczyporuk  2010). 
 

                 როგორ გამოვიყენოთ თამაშის მეთოდი. 
იმისათვის, რომ სამოქალაქო განათლების წახალისების მიზნით თამაშით სწავლება 

მოხდეს, აუცილებელია შესაბამისი სივრცის ქონა და რელევანტურ აქტივობათა 

განხორციელება. ტკაცზიკის მიხედვით (2011), რამდენიმე ეტაპი არსებობს 

მეთოდის დასანერგავად/იმპლიმენტირებისთვის: 

 

1. განისაზღვროს მეთოდის ის მიზეზები და მიზნები, რომლებიც  საჭიროა 

მისი განხორციელებისთვის; 

2. განისაზღვროს სასურველი ქცევა, რაც უნდა განმტკიცდეს თამაშის 

განმავლობაში; 

3. აღიწეროს „ მოთამაშეები“ და მათი მოტივაცია თამაშში მონაწილეობისთვის; 

4. ჩაირთოს „თამაშის“ ის ელემენტები, რომლებიც თამაშს სახალისოს გახდის, 

მართებულად შეფასდეს შედეგები და მეთოდი. 

5. მეთოდის შესაბამისად შეფასდეს შედეგები. 

მნიშვნელოვანია ხაზგასმით ითქვას, რომ გემიფიკაცია და თამაშით სწავლება არ 

არის განცალკევებით გამოსაყენებელი სამოქალაქო განათლებისა და 

დემოკრატიული პრონციპების სწავლების პროცესში. ისინი კომბინირებულად 

უნდა იქნას გამოყენებული სხვა აქტივობებთან, რომლებიც ხელს უწყობენ 

სამოქალაქო ჩართულობას (სახალხო დებატები, მრგვალი მაგიდის დისკუსიები და 

სხვ.).  

 

დასკვნა 

 

 

საზოგადოებრივ კუთხეზე ინფორმაციის ქონა, მათი შექმნა და გამოყენება 

შესაძლოა უკავშირდებოდეს სამოქალაქო განათლების სწავლების საკითხებს. 

არსებობს უამრავი მეთოდი იმის უზრუნველსაყოფად, რაც ჩვენ მიერ ჩატარებულ 



  27  

 

 

ვორკშოპებზე გაჟღერდა: თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდი, სტუდენტური საბჭოს 
მეთოდი და თამაში არის მხოლოდ რამდენიმე იმ ხერხთაგანია, რომლებიც 

მიზნამდე მიღწევაში გვეხმარებოდა - გაგვეძლიერებინა სამოქალაქო განათლება 

საზოგადოებრივი სივრცეების  დახმარებით.  

 

 

ტრენინგების გავლენის მაგალითები CURE-ის მონაწილე ისრაელისა 

და საქართველოს   ინსტიტუციებზე   

                 ავტორი: რონდა სოფერი 

 

 
პროექტის - CURE კურიკულუმის რეფორმა დემოკრატიული პრინციპებისა და 
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში  

ფარგლებში მოქმედი ამავე ქვეყნების ცხრა ჯგუფის ოცდაოთხი აკადემიური 

ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა გაიარეს აღნიშნული ტრენინგები.  

ტექსტის ეს მონაკვეთი ეთმობა კონკრეტული მაგალითების განხილვას, თუ როგორ 

მოახდინეს მონაწილეებმა ტრენინგებზე შეძენილი სწავლების ხერხებისა და 

მეთოდების იმპლემენტირება საკუთარი სწავლებისა და მუშაობის მაგალითზე.  

დევიდ იელინის კოლეჯში მეწარმეობისა და საგანმანათლებლო პროექტებისა 

რესტრუქტურირების სრული კურსი განხორციელდა, რომელიც მოიცავდა 

ცოდნისა და მიდგომების კომპონენტებს, რომლებიც შესწავლილ იქნა აღნიშნული 

ტრენინგის ფარგლებში. კურსის მიზანი იყო სტუდენტებისთვის დაგეგმვის 

მახასიათებელთა და  სოციალური პრობლემების გადაწყვეტაზე ორიენტირებული 

ინიციატივის წამოყენების სწავლება, როგორც სამეწარმეო (პრობლემის 

იდენტიფიცირება, იდეათა ფორმირება გადაწყვეტილების მისაღებად და სხვ.), ისე 

პროექტის მენეჯმენტის კუთხით (ბიუჯეტის მოზიდვა, პარტნიორის შერჩევა, 

თემის საჭიროებათა ანალიზი და სხვ.). კურსის განმავლობაში მონაწილეებს უნდა 

შეესწავლათ საზოგადოებრივი სივრცეების, როგორც მეწარმეობისა და სოციალური 

ჩართულობის ფორმის მნიშვნელობა. კურსის საბოლოო პროექტი მოიცავდა 

მონაწილეთა მიერ არჩეული საზოგადოებრივი სივრცის (საცხოვრებელ ადგილას, 

ახალგაზრდულ კლუბში, სკოლაში და სხვ.) ფუნქციონირების ფარგლებში 

შემუშავებული სოციალური ინიციატივის  შეთავაზებას. მოწვეული ლექტორი, 

რომელიც ასევე იქნებოდა თემის ცენტრის მენეჯერი, თელ ავივის ჩვეულებრივ 

საცხოვრებელ უბანს  აქცევდა „აქტიურად“, იყენებდა რა საზოგადოებრივ 

სფეროებს საცხოვრებელი უბნის სივრცეებში, როგორც ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისთვის, ასევე, ზოგადად,  გარემოსთვის.   

ერთერთი ყველაზე პოპულარული სპეციალიზაცია   გივატ ვაშინგტონის 

აკადემიურ კოლეჯში არის ფიზიკური აღზრდა/განათლება. აღნიშნული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური ფაკულტეტის წევრებმა, 

რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ სპეციალური მობილობის ფარგლებში 

გამართულ ტრენინგებში იაგელიონის უნივერსიტეტში, გემიფიკაციის მეთოდი 

სამოქალაქო ჩართულობის გასაძლიერებლად გამოიყენეს მეთოდოლოგიის კურსის 
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სწავლებისას.  

გამოყენებულ იქნა რა გემიფიკაციის მეთოდი, ჩატარებული ვორკშოპების 

ფარგლებში სტუდენტებმა გაიგეს უფრო მეტი როგორც ოლიმპიური თამაშების, 

ისე მშვიდობის და განათლების შესახებ. სტუდენტებმა გაიგეს, თუ როგორ 

შეუძლიათ მათ, როგორც განათლების მიმართულების წარმომადგენლებს, 

მოახდინონ  თამაშის, კერძოდ კი ოლიმპიური თამაშების მთავარი იდეის 

ინტეგრირება  უფრო ფართო სოციალურ ღირებულებათა, როგორიცაა მაგალითად 

მშვიდობის განათლების  თემატიკაში და ის, თუ როგორ შეიძლება მისით 

წვლილის შეტანა თემის განვითარებაში მათი სკოლებში სწავლებისას.  

პრაქტიკული სწავლების ფარგლებში  სტუდენტებმა საჩვენებელი თამაშები 

შეიმუშავეს, რომლებიც ყურადღებას ამახვილებდა თანამშრომლობისა და 

სამართლიანობის  მნიშვნელობაზე (მაგ. სამართლიანი თამაში და გამჭვირვალობა), 

ასევე ღირებულებებზე, როგორც სამოქალაქო ცნობიერებისა და ქცევის 

მნიშვნელოვან ასპექტებზე.  აღნიშნულ ინოვაციურ მოდგომათა დახმარებით 

სტუდენტებმა, გარდა მათი ფიზიკური აღზრდის მნიშვნელობის ცოდნისა, შეძლეს 

ფართო სპექტრით დაენახათ საკუთარი როლი.  ეს მოსახერხებელი გახდა მას 

შემდეგ რაც გააანალიზეს თავიანთი როლის მნიშვნელობა ღირებულებათა 

სწავლებისა და სოციალური ლიდერობის კუთხით. 

გივატ ვაშინგტონის აკადემიურ კოლეჯში სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტით 

იქნა აღიარებული „საზოგადოებრივი სივრცეების“. როგორც სტუდენტთა ერთად 

შეკრებისა და მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილების მისაღები სივრცის 

შექმნის მნიშვნელობა; შეიქმნა პირველი საზოგადოებრივი კუთხე, სადაც 

სტუდენტებს შეეძლოთ კომფორტულ გარემოში შეხვედროდნენ ერთმანეთს და 

განეხილათ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხები.  

პირველი მსგავსი სივრცე შეიქმნა „თემის“ ფარგლებში, რომელიც  საცხოვრებელი 

გარემოს მსგავსად მოეწყო, რაც სტუდენტებს საკუთარი სივრცის ქონის საშუალებას 

აძლევდა. მეორე კუთხე უკვე არსებობდა, თუმცა ის პირველადი დანიშნულებით 

მოგვიანებით განვითარდა, რადგან მასში ინკორპორირდა სტუდენტთა 

საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც სტუდენტთა, ადმინისტრაციულ 

წარმომადგენელთა და აკადემიურ პერსონალის საჭიროებებზე ოყო მორგებული. 

სტუდენტთათვის ეს გაშლილი სივრცეები იქცა  შეხვედრის ადგილად, სადაც მათ 

მიეცათ საშუალება დისკუსიათა გასამართად და იმ აქტივობათა 

განსახორციელებლად, რომელთა ინიცირებასაც სტუდენტური გაერთიანებები 

ახდენენ. მაგალითად, პერიოდული ხასიათის „ვაჭრობის დღეები“, სადაც 

სტუდენტთა მიერ მოთხოვნილი განსაკუთრებული ნივთებს გამყიდველები 

სპეციალურად მოწყობილ რიგებში ყიდდნენ. ასეთი აქტივობა ზოგადად, კოლეჯს 

უქმნის შესაძლებლობას შესვენებებსა და თავისუფალ დროს  მომხდარიყო 

სასურველ ნივთთა ყიდვა-გაყიდვა კამპუსის ფარგლებშივე. სხვა აქტივობები, 

ზოგადად, რომლებიც გულისხმობს კოლეჯის სივრცეშივე განხორციელებულ 

სოციალურ ჩართულობას, ასევე მოიცავს მსოფლიო კაფე-ს ელემენტებსაც. 

აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში ხორციელდება შიდა კულტურულ 

ურთიერთობათა შესახებ დისკუსიები და შესაძლო აქტივობები, რათა მოხდეს 

მათი წახალისება „მესამე თაობისთვის“, ან სწავლაში სპეციალური საჭიროების 
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მქონე ბავშვების მშობელთათვის განკუთვნილი აქტივობების 

განხორციელებისთვის გორდონის კოლეჯში.    

გივატ ვაშინგტონის აკადემიური კოლეჯის ერთ-ერთმა მონაწილემ თეატრის 

(ვერბატიმის) და გემიფიკაციის მეთოდი ინგლისური ენის სწავლებისას გამოიყენა. 

მის სტუდენტებს ინტერვიუების საშუალებითა და ინგლისური ენის გამოყენებით  

უნდა გაეგოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია თანამოსაუბრის შესახებ. მათ უნდა 

ჩაეწერათ ეს საუბრები და თავი მოსაუბრის „ადგილას“ „წარმოედგინათ“. დავალება 

შემდეგი სახელით იყო წარმოდგენილი -  

ჩემი ჯგუფელის პროექტის შესახებ. 
 

წარადგინე პერსონა, ვისთანაც ინტერვიუ წარმართე შემდეგნაირად: 

 1. ვიდეო ჩანაწერი - გამოიცანი, ვინ ვარ მე... პირველი პირის მონათხრობიდან 

- შენ მას განასახიერებ. 

 2. ისაუბრე იმ სტუდენტის შესახებ, რომელთანაც წარმართე ინტერვიუ - 

გამოიცანი ვინ არის...  

3. საპრეზენტაციო სლაიდები -  კლასის წინაშე წარდგენილი 

4. KAHOOT- ის თამაში შენი ჯგუფელის შესახებ. 

   

პროექტის - CURE ქართველი პარტნიორები ასახელებენ მაგალითებს თუ როგორ 

შეიძლება თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდმა და სტუდენტურმა საბჭომ 

განახორციელოს სამოქალაქო განათლებისა და ქცევის დანერგვა. თეატრის 

(ვერბატიმის) მეთოდი გამოყენებულ იქნა იმ ფაკულტეტის წარმომადგენელთა 

მხრიდან, რომლებმაც ტრენინგი გაიარეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

ვორკშოპები და  მონაწილეთა სასურველ გარემოზე მორგებული დისკუსიები 

ინტერაქტიული ხასიათის იყო, რითაც ხდებოდა თვითრეფლექციის 

განხორციელებისთვის საჭირო იმ ხერხების გამოყენება, რომლებიც მონაწილეებს 

ახალისებდა უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის გაანალიზებაში, რაც თავის 

მხრივ ხელს უწყობს სხვათა მიმართ თანადგომის მნიშვნელობის გააზრებასაც. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომელთაც  

ტრენინგები გაიარეს, ტრენინგის განმახორციელებლების მხრიდან გაეცნენ 

თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდს პირდაპირი, პროცესის ავთენტური სიმულაციების 

გზით, რაც საოცარად ეფექტური აღმოჩნდა. აღნშნულმა ტრენინგებმა 

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა როგორც პერსონალურ დონეზე, ასევე 

პროფესიონალურ განვითარებაზეც, რითაც მოხდა კომპეტენციათა და უნართა 

გამდიდრება ინოვაციური სწავლების მეთოდების სხვადასხვა მიმართულებით. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებულმა ვორკშოპებმა მათში 

მონაწილე პერსონალს  შესაძლებლობა მისცა, მიღებული ცოდნა გაეზიარებინათ 

კოლეგებისთვის, რომელთაც, თავის მხრივ, საკითხთა დესემინაცია მოახდინეს 

მათი სასწავლო კურსებში ინტეგრირების გზით.     

 
სპეციალური მობილობის ფარგლებში განხორციელებული ტრენინგების ერთერთი 

მონაწილე, რომელიც ინგლისური ენის დეპარტამენტის მასწავლებელი იყო, 

თვლიდა, რომ თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდს აქვს გამოყენების პერსპექტივა ენის 
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სწავლებისა და სწავლის თვალსაზრისით. მისივე თქმით, აღნიშნული მეთოდის 

გამოყენებით მან შეძლო სამიზნე ჯგუფის მეტი ჩართულობისა და ინტერაქტიული 

ხასიათის მუშაობის უზრუნველყოფა, რამაც საბოლოო ჯამში დადებითი შედეგი 

გამოიღო. მან მეთოდი ორ კურსზე გამოიყენა: ინგლისური ფილოლოგიის ბ2 

დონის ჯგუფთან, ბაკალავრიატის პროგრამაზე, რომლებიც ინგლისურის, როგორც 

უცხო ენის საერთაშორისო გამოცდებისთვის ემზადებოდნენ და კურსზე - 

ინგლისური აკადემიური მიზნებისთვის. მეთოდის იმპლიმენტირებისას 

სტუდენტებმა აშკარა ინტერესი გამოხატეს და აქტიურად ჩაერთნენ სწავლის 

პროცესში. სტუდენტები ხალისით საუბრობდნენ საკუთარ ცხოვრებისეულ 

ისტორიებსა და გამოცდილებაზე და ამით უფრო მოტივირებულნი 

აუმჯობესებდნენ ენობრივ კომპეტენციებს, რომ არაფერი ვთქვათ მათ 

გაფართოებულ თვალსაწიერზე სამოქალაქო ჩართულობისა და მდგრადობის 

საკითხებთან დაკავშირებით.    

 

მეთოდის გამოყენების სარგებლიანობა იმდენად აშკარა იყო, რომ მასზე თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებმა ერთობლივი კვლევაც კი ჩაატარეს. 

კვლევაში მონაწილე პროფესორებმა ნაშრომი - „ავტო/ბიოგრაფიული ნარატივი და 

ვერბატიმის მეთოდი ინგლისური ენის სწავლებისას“ - პოსტერის სახით 

წარადგინეს მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენციაზე - „ინოვაციების ისტორია 

პედაგოგიურ განათლებაში“, რომელიც მოფეტის ინსტიტუტში თელ ავივში, 

ისრაელში,   2019 წლის 24-26 ივნისს გაიმართა. გამომდინარე აქედან, ტრენინგებს 

ორმაგი ეფექტი ჰქონდა: მათი საშუალებით მონაწილეები გაეცნენ სწავლების ახალ 

მეთოდს და ეს აისახა კვლევაში და რომელიც წარდგენილ იქნა კონფერენციაზეც.   

  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გადამზადებულმა პერსონალმა 

იაგელონის უნივერსიტეტში განიხილა შემდეგი საკითხები: 

 საზოგადოებრივი სივრცეები  და მათი მნიშვნელობა სამოქალაქო 

განათლებაში ძველი და ახალი დემოკრატიის პირობებში; 

 რა ქმნის საზოგადოებრივ კუთხეს ფუნქციურს?; 

 შესაბამისი მეთოდები და ინსტრუმენტები სოციალური და სამოქალაქო 

აქტივობების დასანერგად, საზოგადოებრივ სივრცეთა მოსაწყობად - 

თეატრის ( ვერბატიმის) მეთოდი, გემიფიკაცია; 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზენტაცია -  კრაკოვში, 

სპეციალური მობილობის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობის 

შედეგი. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამმა წარმომადგენელმა  

მონაწილეობა მიიღო სპეციალური მობილობის ფარგლებში განხორციელებულ 

ტრენინგში და გაეცნო საზოგადოებრივი სივრცეების  კატეგორიზების სხვადასხვა 

მახასიათბელს ახალი და ძველი დემოკრატიის პირობებში. ისინი ასევე 

მონაწილეობდნენ კომიტეტის აქტივობებში, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა 

სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი, რაც უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ 2018 

წელს დადებითად შეაფასა. ცენტრის ფუნქციონირების ფარგლებში და აღნიშნული 

უნივერსიტეტის სამი წარმომადგენლის თაოსნობით, სტუდენტებისა და მათივე 

ჩართულობით ხორციელდებოდა საზოგადოებრივი აქტივობები. რამდენიმე 
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აქტივობა  მსოფლიო კაფეს მართვის ელემენტებსაც გულიხმობდა, სადაც 

განიხილებოდა „სამოქალაქო განათლების როლი 21-ე საუკუნეში“; 

  

თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდი სტუდენტებმა გამოიყენეს სამოქალაქო და 

სოციალურ საკითხთა გასაჟღერებლად; სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტური საბჭო კრაკოვში შესწავლილი მეთოდის მიხედვით 

განახლდა და განისაზღვრა სამიზნე ნიშნულები, გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესები და აქტიურად დაიწყო სტუდენტთათვის მნიშვნელოვან საკითხთა 

გაჟღერება ადმინისტრაციასთან. ტრენინგის ერთ-ერთმა მონაწილემ  სტუდენტები 

ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში ჩართო, რომლებიც უკავშირდება სამოქალაქო და 

სოციალურ ჩართულობას. მან თავის სტუდენტებს ასწავლა თეატრის მეთოდის 

ფუნქციონირების მახასიათებლები, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი ხდება 

სამოქალაქო და სოციალური საკითხების გაჟღერება, რაც თავის მხრივ, ხელს 

უწყობს საზოგადოებრივი სივრცეების  არსებობას და ფუნქციონირებას.    

 

სხვა კურსის ფარგლებში, რომელზეც დანერგილ იქნა თეატრის (ვერბატიმის) 

მეთოდი, სტუდენტებმა ისწავლეს, თუ როგორ უნდა განახორციელონ თეატრის 

(ვერბატიმის) მეთოდი, რათა გააჟღერონ მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხები, 

რაც საზოგადოებრივი სივრცეების  ფუნქციონირებისთვის აუცულებელი 

ელემენტს წარმოადგენს. ინგლისური ენის დეპარტამენტის სტუდენტები ასევე 

შეხვდნენ მათ, ვის შესახებაც სურდათ პერფორმანსის წარმართვა. ისინი 

ინტერვიუებს აუდიო, თუ ვიდეო საშუალებით იწერდნენ შემდეგ კი მათ 

განასახიერებდნენ უნივერსიტეტში. ასეთი აქტივობის საშუალებით სტუდენტები 

აცნობიერებდნენ სხვის პრობლემებს და მოგვიანებით კი აღნიშნავდნენ, რომ 

ინდივიდუალური ისტორიების დახმარებით მათ დაინახეს იმ საზოგადოების 

პრობლემები, რომელშიც თავად ცხოვრობდნენ და რაზეც მათ აქამდე არასოდეს 

უფიქრიათ.  

პერფორმანსებზე მიღებულ ახალ ცოდნაზე დაყრდნობით თეატრის (ვერბატიმის) 

მეთოდი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვადასხვა სასწავლო 

კურსში ინტეგრირდა, კერძოდ - ზოგადი ინგლისურის კურსში  III,IV,V,VI დონეზე 

და ინგლისური ენის სტილისტიკის ნაწილში. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსგავსად, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც ჩატარდა კვლევა თეატრის (ვერბატიმის) მეთოდის 

უპირატესობასა და მნიშვნელობაზე ინგლისური ენის სწავლებისას. შესაბამისად, 

ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა ორ სხვადასხვა კონფერენციაზე  საქართველოსა 

და ისრაელში წარადგინეს მოხსენებები თემებზე: „„თეატრის მეთოდი“ ინგლისური 

ენის სწავლებისას“ და „უახლესი სტრატეგიები და ტექნიკები ინგლისურის 

სწავლებისას და სამოქალაქო შეგნების ამაღლება 

მულტიდივერსიულ/მრავალფეროვან ჯგუფებში“. თემები ეხებოდა ვერბატიმის 

მეთოდით სამოქალაქო შეგნების ამაღლებასა და მის ფორმალურ შეფასებას.  

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორმა პროფესორმა, რომლებიც ესწრებოდნენ 
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იაგელონის უნივერსიტეტის ტრენინგებს, 300-კრედიტიან მასწავლებელთა 

პროგრამაში  - „სოციალურ მეცნიერებათა სწავლების მეთოდები დაწყებით 

საფეხურზე“ ჩართეს ტრენინგზე გავლილი რამდენიმე თემატიკა: 

 საზოგადოებრივი სივრცეების  როლი სტუდენტთა დემოკრატიული 

მოქალაქობის კომპეტენციათა განვითარებისთვის. 

 საზოგადოებრივი სივრცეების  მაგალითები სოციალურ მეცნიერებათა 

სწავლებისას ფორმალური და არაფორმალური განათლების დონეზე. 

ზემოთ აღნიშნული საუნივერსიტეტო კურსის გათვალისწინებით, სტუდენტებმა 

მოამზადეს სამოდელო პროექტები, სადაც მათ წარმოაჩინეს საზოგადოებრივი 

სივრცეების   გამოყენების ეფექტური გზები (დაგეგმილი სპეციფიკური 

აქტივობები) მოსწავლეთა შორის აქტიური მოქალაქეობის განსავითარებლად.  
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ავტორები: კლაუდია ფარენვალდი, ქეთრინ კარ-კარლინგერი, 

როზვიტა შტუცი, 

 
შესავალი 

CURE-ის ისრაელისა და საქართველოს ოცდახუთმა ფაკულტეტმა მიიღო 

მონაწილეობა სამ საფაკულტეტო ტრენინგ ვორკშოპში, რომელიც ჩატარდა ზემო 

ავსტრიის განათლების უნივერსიტეტში 2017 წლის დეკემბერში, 2019 წლის 

აპრილსა და  ნოემბერში. ვორკშოპების მიზანი იყო მონაწილეებს მიეწოდებინათ 

მოწინავე ხედვებსა და გზების შესახებ, სადაც თემზე დაფუძნებულ სწავლებას 

შეუძლია ხელი შეუწყოს სწავლისა და ორგანიზაციულ განვითარებას, ასევე 

სამოქალაქო განათლებას და საზოგადოების ჩართულობას. აქტიური და 

პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქეები აუცილებელია დემოკრატიული 

საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნებისთვის. ჩვენი მზარდი 

მრავალფეროვანი საზოგადოების რთულ კონტექსტში მთავარი მიზანია ხელი 

შეუწყოს ყველა სოციალური ჯგუფის, მათ შორის მარგინალიზებული 

ადამიანების მონაწილეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის წახალისებას. 

ამრიგად, კვირის განმავლობაში სხვადასხვა მრავალფეროვნების სფეროებს 

შევეხეთ. პრეზენტაციების, დისკუსიების, საველე ვიზიტების, გამოცდილების 

გაზიარებისა და ჯგუფური მუშაობის საშუალებით, ექსპერტთა მონაწილეობით 

განხორციელებული სამუშაოების გზით, ვორკშოპზე იქნა განხილული 

მნიშვნელოვანი საკითხები მათ საყურადღებოდ, ვინც პასუხისმგებელია თემზე 

დაფუძნებული სწავლის (CBL) შემუშავებასა და განხორციელებაზე, სწავლისა და 

სწავლებისთვის აუცილებელი პირობების შესაქმნელად სწრაფად ცვალებად 

საზოგადოებაში. შედეგად, ვორკშოპმა წამრმოადგინა ისრაელი და საქართველოს 

აკადემიური პერსონალი, რომლებიც მონაწილეობდნენ CURE პროექტში CBL 

ინოვაციური მიდგომით სასწავლო გეგმის რეფორმირებაში და კურსების 

შემუშავებაში დემოკრატიული პრინციპების და სამოქალაქო განათლების 

განვითარების მიზნით. ამ სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს 

დელეგატებმა, როგორც სტრატეგიულ, ისე ოპერაციულ დონეზე სადაც ასევე 

ჩართული იყვნენ ზემო ავსტრიის პედაგოგიური უნივერსიტეტის ექსპერტები. 

 
ტრენინგის კონკრეტული მიზნები და თემები 

მიზნები: 

ა) CURE პროექტის ფარგლებში  ჩამოსულ კოლეგებს ისრაელიდან და 

საქართველოდან გააცნოს თემზე დაფუძნებული სწავლება (CBL), 

მომსახურების სწავლება (SL) და ადგილზე დაფუძნებული სწავლება 

(PBL), აგრეთვე მშვიდობის სწავლებისა და ინკლუზიური პედაგოგიკის 

თავი 3: სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა თემაზე დაფუძნებული 

სწავლის საშუალებით - ზემო ავსტრიის განათლების უნივერსიტეტის 

ტრენინგები  CURE -ის პროექტის სპეციალიზებული მობილლობის 

პროგრამის ფარგლებში 
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გაცნობა აქტიური მოქალაქეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის 

განვითარებისათვის.  

ბ) გაძლიერდეს ისრაელის, საქართველოს და ავსტრიიის 

უნივერსიტეტების კოლეგებს შორის გაცვლითი ურთიერთობა შესაბამის 

ეროვნულ და სოციალურ კონტექსტებთან დაკავშირებით და შესწავლილ 

იქნას, თუ რამდენად შესაძლებელია ტრენინგზე განხილული 

პედაგოგიური მიდგომების გადატანა სხვადასხვა ეროვნულ 

კონტექსტებში.  
 

გ) დაეხმარონ ერთმანეთს, რათა მოხდეს უკეთესი პილოტირება და 

კურსების ფარგლებში მომზადებული კურსების განხორციელება. 

დ) ხელი შეუწყოს ამ კურსების განხორციელებასა და მონიტორინგს 

პროექტის ფარგლებში 

 

            თემები: 

 

                              ა) საერთო თეორიული ჩარჩო: 

განსახილველი თემები, ცოცხალი დემოკრატიების, აქტიური 

მოქალაქეობისა და საზოგადოების ჩართულობის საკითხების შესახებ იყო 

შემდეგი: დემოკრატიისა და სამოქალაქო განათლების მიდგომების 

დანერგვა (მაგ. Dewey, 1966); სამოქალაქო ჩართულობის ინოვაციური 

კონცეფციები (მაგ. „სამოქალაქო ჩართულობა“, „საზოგადოებრივი 

სამსახური“, „სოციალური მეწარმეობა“, „ადგილიზე დაფუძნებული 

სწავლება“), ემპირიული კვლევები სკოლებში სამოქალაქო განათლებისა 

და სამოქალაქო ჩართულობის სწავლების განხორციელების შესახებ. 

საერთო ჯამში კი ყველა თემა უკავშირდებოდა თემზე დაფუძნებული 

სწავლის მიდგომა, რომელიც მიზნად ისახავს საკუთარი პროექტების 

უკეთეს დაგეგმვას ან სამოქალაქო ჩართულობის განვითარების 

ინიციატივებს. 

 ბ) კონკრეტული თემები და თეორიული მიდგომები: 

- ზოგი თემა უკავშირდება მრავალფეროვნებას. ტრენინგმა მოიცვა 

შემდეგი მრავალფეროვნების სფეროები: კულტურა და ენა / ენა 

მიგრაციულ საზოგადოებებში, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 

პირები. 

- ტრენინგმა სკოლა განიხილა, როგორც სამოქალაქო განათლების 

სფეროში კარგი პრაქტიკის დანერგვის სისტემა. ტრენინგის კონკრეტული 

თემა იყო სკოლის ხელმძღვანელობისა და სკოლის მენეჯმენტის როლი. 

- ტრენინგების ფარგლებში მსმენელებს მიაწოდეს ინფორმაცია 

ავსტრიაში, კერძოდ კი ზემო ავსტრიაში სამოქალაქო განათლების 

სფეროში ჰოლოკოსტის განათლების როლის შესახებ. 

 

დიდაქტიკური მიდგომები და მეთოდები: 

დიდაქტიკური მიდგომებსა და სწავლის მეთოდებზე მუშაობის განხილულ იქნა 

ექსპერიმენტული სწავლება, თანამშრომლობითი სწავლისა და პროექტზე 
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დაფუძნებულ სწავლების საკითხები. კონკრეტული თემების თანახმად, 

სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაციის რიგი მეთოდია გამოყენებული (მაგ. 

ბიოგრაფიული სწავლება, მოთხრობები და რეფლექსია, მოთხრობა, 

ინტერვიუები). საერთო მიზანი იყო შემუშავებულიყო მასალები 

უნივერსიტეტის, სკოლებისა და საზოგადოების პარტნიორებს შორის 

თანამშრომლობითი პროექტებისთვის.  

 

სწავლების სპეციფიკური შედეგები: 

• ცოდნა სამოქალაქო განათლებისა და სამოქალაქო ჩართულობის 

სწავლების თეორიული მიდგომების შესახებ 

• დიდაქტიკური საშუალებების გამოყენება თემზე დაფუძნებული 

თანამშრომლობისა და სწავლის გასაძლიერებლად უნივერსიტეტებში, 

სკოლებსა და საზოგადოების პარტნიორებს შორის 

• დიდაქტიკური მეთოდებით მუშაობა მიმდინარე პროექტების 

ფარგლებში სასწავლო გამოცდილების ასახვისა და კრიტიკულად 

განხილვის მიზნით, პირად, ორგანიზაციულ და სოციალურ დონეზე. 

• დემოკრატიული სტრუქტურების და კულტურების კრიტიკული 

ცოდნის მიღება საკლასო ოთახებში, სკოლებსა და თემებში 

• აქტიური მოქალაქეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის საკითხებში 

გადამწყვეტი სოციალური საკითხების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა 

შედარების, გაცვლისა და განხილვის გზით. 

• CURE– ის ყველა მონაწილის მხარდაჭერა სამოქალაქო განათლების 

სფეროში კონცეფციების და მეთოდების შერჩევაში და განხილვაში, 

განსაკუთრებით CURE კურსებისთვის. 

• მდგრადი შედეგების შექმნა ყველა ჩართული ინსტიტუტისთვის 

• მასწავლებლებისა და სკოლის ხელმძღვანელებისთვის, როგორც 

დემოკრატიული სკოლისთვის ცვლილებებზე პასუხისმგებელი 

პირებისთვის, ახალი და ფართო პროფესიული იდენტურობის შემუშავება 

• მოქმედებს ორგანიზაციული ცვლილებების ფარგლებში და ხელს 

უწყობს სკოლის განვითარებას 

• პრაქტიკის დამხმარე თემების შექმნა, როგორც კვირის, ასევე უფრო 

გრძელი პერიოდის განმავლობაში, სხვადასხვა ეროვნების გუნდებთან 

ერთად პირისპირ და ელექტრონული სწავლების გზით (შერეული 

სწავლება). 
 

ძირითადი ტენდენციები 

ბოლოდროინდელი ევროკომისიის კომუნიკაციამ, სახელწოდებით 

”ევროკავშირის განახლებული დღის წესრიგი უმაღლესი განათლებისთვის” 

(2017) მოიხსენია აღნიშნა საზოგადოების მონაწილეობის მნიშვნელობა 

საიმისოდ, რომ მოხდეს საზოგადოებრივი მიზნების ხელშეწყობა. ჩართულობის 

ამ განახლებულ აქცენტს სცილდება უნივერსიტეტების უკვე ფართოდ 

მიღებული მოთხოვნილება, რომ მათ ხელი შეუწყონ ეკონომიკურ ზრდას. 

მართლაც, კომისიის განახლებული დღის წესრიგი ხაზს უსვამს იმას, რომ 

უმაღლესმა განათლებამ- "უნდა შეასრულოს თავისი როლი ევროპის სოციალურ 

და დემოკრატიულ გამოწვევებთან მიმართებაში" და "უნდა ჩაერთოს 
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ადგილობრივი, რეგიონალური და საზოგადოებრივი საკითხების სასწავლო 

პროგრამებში ინტეგრირებით, ადგილობრივი თემის ჩართვით სასწავლო და 

სამეცნიერო პროექტებში, ზრდასრულთა სწავლის, კომუნიკაციის და 

ადგილობრივ თემებთან კავშირების დამყარებით ”(გვ .7). უმაღლესმა 

განათლებამ თავისი როლი უნდა შეასრულოს ევროპის სოციალურ და 

დემოკრატიულ გამოწვევებთან მიმართებაში. ეს ნიშნავს, რომ უმაღლესი 

განათლება არის ინკლუზიური, ღიაა განურჩევლად წარმოშობისა, და რომ 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები არ არიან სპილოს ძვლის 

კოშკები, არამედ მოქალაქეობრივად მოაზროვნე თემები, რომლებიც 

დაკავშირებული არიან თავიანთ თემებთან. უმაღლესი განათლებისა და 

საზოგადოების დანარჩენ ნაწილებს შორის ბარიერების დაშლა შეიძლება 

დაეხმაროს სტუდენტებს თავიანთი სოციალური და სამოქალაქო 

კომპეტენციების განვითარებაში. კარგად ორგანიზებული ნებაყოფლობითი და 

საზოგადოებრივი სამუშაო შეიძლება იყოს განსაკუთრებით ეფექტური გზა, 

რათა დაეხმაროს სტუდენტებს უფრო ფართო პრაქტიკული გამოცდილებისა და 

უნარების განვითარებაში. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უნდა 

იყვნენ ჩართული თავიანთი ქალაქებისა და რეგიონების განვითარებაში, 

ამასთან, ხელი შეუწყონ განვითარების სტრატეგიებს, ბიზნესთან, 

საზოგადოებასთან და მოხალისეთა სექტორებთან თანამშრომლობით, ან 

საზოგადოებრივი დიალოგის მხარდაჭერით საზოგადოებრივ საკითხებთან 

დაკავშირებით (ევროკომისია, 2017). 

 

ამ კონტექსტში, თემზე დაფუძნებული სწავლება (CBL) არის სწავლების 

სტრატეგია, რომელიც წარმოადგენს ხიდს აკადემიურ თეორიასა და რეალურ 

სამყაროს პრაქტიკას შორის, ის ხელს უწყობს სტუდენტთა აკადემიურ სწავლებას 

და სამოქალაქო განვითარებას, ხოლო ამავე დროს, რეალურ სამყაროში არსებულ 

პრობლემებს, საზოგადოების საჭიროებებსა და ინტერესებს ეხმიანება. CBL 

აქცენტს აკეთებს აქცენტი კეთილდღეობასა და საზოგადოების დაინტერესებულ 

მხარეებთან ურთიერთთანამშრომლობაზე. ის ასევე ეხება სასწავლო და 

სწავლების მრავალფეროვან მეთოდებს და პროგრამებს, რომლებსაც პედაგოგები 

იყენებენ იმისთვის, რომ სკოლებსა და უნივერსიტეტებში ნასწავლის 

დაკავშირება მოხდეს გარემომცველ თემებთან. CBL ასევე მოტივირებულია იმ 

რწმენით, რომ ყველა თემს აქვს შინაგანი საგანმანათლებლო აქტივები და 

რესურსები, რომლებლებიც პედაგოგებს შეუძლიათ გამოიყენონ 

სტუდენტებისთვის სწავლის გამოცდილებათა გასაუმჯობესებლად. ტერმინის 

სინონიმები მოიცავს სხვა თემებს, თემებზე დაფუძნებულ განათლებას, 

ადგილზე დაფუძნებულ სწავლებას და ადგილზე დაფუძნებულ განათლებას. 

თემზე დაფუძნებული სწავლება (CBL) არის სწავლების პრაქტიკა, რომელიც 

მოიცავს სტუდენტური მოხალისეობის, გამოცდილების სწავლების და სასწავლო 

კრედიტის სასწავლო პროგრამას. CBL მოდელები მოიცავს პრობლემებზე 

დაფუძნებულ სერვისზე სწავლას, უშუალო სერვისულ სწავლებას და 

საზოგადოებაზე დაფუძნებულ კვლევებს (Dallimore, Rochefort, & Simonelli, 

2010). CBL- ის გავლენა სწავლაზე დადებითი მხრივ არის ცნობილი 

სტუდენტებშიც (Reed-Bouley, Wernli, & Sather, 2012). თემებზე დაფუძნებული 

სწავლება შესაძლებლობას აძლევს სასწავლო საქმიანობის ინტეგრირებას 
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საზოგადოებრივ გარემოში, რაც აძლიერებს მათ პიროვნულ და პროფესიულ 

უნარებს (Brownell & Swaner, 2010). გარდა ამისა, თემზე დაფუძნებული 

სწავლება ყურადღებას ამახვილებს  თვითშემეცნებისა და ნდობის ამაღლებაზე 

(Batchelder & Root, 1994) და სამოქალაქო ჩართულობაზე, რასაც პოზიტიური 

სოციალური ცვლილებები მოჰყვება (Welch, 2009). 

 

CBL– ის წარმოშობა დაკავშირებულია დიუის საგანმანათლებლო 

კონცეფციასთან. მისთვის აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოება 

დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, მოსწავლეები უნდა იყვნენ 

მომზადებული საზოგადოებაში არსებული რეალური პრობლემების 

მოსაგვარებლად (Dewey 1966). 

 

CBL კურსების სტუდენტები შეისწავლიან აკადემიურ შინაარსს, რომელიც 

დაკავშირებულია საზოგადოებაში რეალურ სერვისთან (Bringle & Clayton, 2012). 

სწავლის პროცესს ენიჭება საზოგადოებაში აქტიური მონაწილეობის როლი, 

შესაბამისად, საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, სამსახურის სწავლება 

მოქმედებაზე ორიენტირებულ მიდგომას მიჰყვება. საერთო ჯამში, CBL 

მიდგომების დამახასიათებელი ნიშანია სტუდენტებთან ურთიერთმიმართება - 

საგანმანათლებლო მნიშვნელობით - ადგილობრივ საზოგადოებასთან და 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან. შედეგი ერთია, უნდა მოხდეს სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის გაზრდა. 
 

სამუშაო შეხვედრების ფოკუსირება ზემო ავსტრიის განათლების  

უნივერსიტეტში 

 

CURE პერსონალის ტრენინგი გაგრძელდა სამ კვირას, რომელიც ჩატარდა ზემო 

ავსტრიის განათლების უნივერსიტეტში, ქალაქ ლინცში. იგი მოიცავდა თემებზე 

დაფუძნებული სწავლების სხვადასხვა დარგს და მსჯელობდა იმ გამოწვევებზე, 

რომლებიც ამ სკოლას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. 

 

პირველი ვორკშოპი დაიწყო CBL- ის თეორიულ ჩარჩოს მოკლე შესავალში, 

რომელიც ეხება ერთი მხრივ, ამერიკული პრაგმატიზმისა და დემოკრატიის 

თეორიას, ხოლო მეორე მხრივ ევროპულ მოქალაქეობრივ განათლებას. შემდეგ 

ჩატარდა რამდენიმე კვლევა CBL პროგრამების შესახებ მასწავლებელთა 

განათლებისა და სკოლის განვითარების სფეროში. წარმოდგენილი იქნა ორი 

შემთხვევა CBL– ს შესახებ სკოლებში, რომლებიც ჰამბურგში (გერმანია) და ზემო 

ავსტრიაში (ავსტრია) სამოქალაქო ჩართულობის პროექტებს წარმოადგენენ. 

განსაკუთრებით, გამოკითხულთა მიერ გამოცხადებულმა „ცვლილებების 

მეტაფორებმა“ საქმის კვლევაში გამოიწვია საინტერესო მსჯელობა მეტაფორების 

გაგებისა და ინტერპრეტაციის საკითხებში კულტურათაშორისი განსხვავებების 

შესახებ. პრეზენტაციის მეორე ნაწილში განხილული იყო ”საუკეთესო 

პრაქტიკა”, მაგალითად, ლტოლვილი ბავშვებისთვის თეატრალური პროექტის 

შესახებ, რომელიც დაგეგმილი და განხორციელებული იქნა სტუდენტთა მიერ 

აუგსბურგის უნივერსიტეტში (გერმანია). კურსის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 
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მათ ეს კონკრეტული მაგალითი ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა იმისთვის, რომ 

უკეთ გაითვალისწინონ, თუ როგორ უნდა მოხდეს CBL პროექტების ინტეგრაცია 

და წარმართვა მასწავლებელთა საგანმანათლებლო პროგრამებში. სხდომა 

დასრულდა საერთო დასკვნებით, ჩვენს შეცვლილ სამყაროში სკოლების ახალი 

საგანმანათლებლო მისიის შესახებ, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო განათლებას, 

რომელსაც ხელს უწყობს ახალი სასწავლო კონცეფციები და დიდაქტიკური 

საშუალებები , ისეთი როგორიცაა CBL. ზოგადი კონსენსუსი იყო ასეთი: CBL 

პროექტების ფარგლებში განვითარებადი ქსელების ახალი შესაძლებლობები 

უნივერსიტეტებს, სკოლებსა და საზოგადოების პარტნიორებს შორის 

დაკავშირებულია მრავალფეროვან სასწავლო გამოწვევებთან ინდივიდუალურ 

და ორგანიზაციულ დონეზე. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ საგანმანათლებლო 

პრაქტიკაში ორგანიზაციულ ცვლას, არამედ საპროექტო ამოცანას, რომლის 

საშუალებითაც შესაძლებელია ფართო სოციალური და დემოკრატიული 

რეფორმირება. 
 

გარდა ამისა, ტრენინგი-სავორკშოპო კვირის განმავლობაში, განხორციელდა 

ვიზიტი მოხალისეთა ორგანიზაცია Linz- ში, რომელიც ხელს უწყობს CBL- ს 

მასწავლებელთა საგანმანათლებლო პროგრამებში და ხელს უწყობს 

სტუდენტებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაბამისობას 

სამოქალაქო ჩართულობის პროექტების სფეროში. SMS ჯგუფის მონაწილეები 

მოხიბლულნი იყვნენ ამ შესაძლებლობით, რადგან მათ უკეთესად დაინახეს 

კავშირი თეორიულ კონცეფციებსა და მათ შესახებ აქამდე მოსმენილი ემპირიულ 

კვლევებსა და მასწავლებელთა განათლების კონკრეტულ ყოველდღიურ 

პრაქტიკას შორის. საინტერესო დისკუსია გაიმართა მოხალისეთა ორგანიზაციის 

პრაქტიკოსებთან, სადაც მათ ისაუბრეს და გაეცნენ CBL პროექტების 

შესაძლებლობებს, გამოცდილებებს და გამოწვევებს ევროპაში, საქართველოსა 

და ისრაელში. მონაწილეთა მხრიდან დიდი ინტერესი გამოიწვია იმ ფაქტმა, 

რომ მნიშვნელოვანია იმუშავო საკუთარ ეროვნულ კონტექსტებში, აგრეთვე 

მომავალში ამ თემაზე თანამშრომლობის ახალი ქსელების უნდა შეიქმნას. 

 

SMS პროგრამის ნაწილი უფრო კონკრეტულად მიეძღვნა ვორკშოპოებს თემაზე: 

”განათლება მიგრაციულ საზოგადოებებში”, უფრო სწორედ კი, ენების როლზე 

სოციალური თანმიმდევრობის, სოციალური მონაწილეობისა და წარმატების 

მიღწევაში. მულტიკულტურული საზოგადოებების ახალი გეოპოლიტიკური 

რეალობით გამოწვეული მზარდი გამოწვევა დემოკრატიული ფასეულობების 

შენარჩუნებას ამართლებს. კიდევ ერთი მიზეზი არის ამ საკითხთან 

დაკავშირებული გლობალური მნიშვნელობა განათლების სფეროსთან 

მიმართებაში, ისევე როგორც ევროსაბჭოს მცდელობები მულტიკულტურული 

და მრავალენოვანი განათლების ხელშემწყობი ინოვაციური მიდგომების 

განხორციელებაში. მისიის განცხადებაში და მასწავლებელთა მომზადების 

სასწავლო გეგმებში, უმაღლესი სკოლა ავსტრია ცდილობს უპასუხოს ამ 

მოვლენებს შესაბამისი კურსის შეთავაზებებით. ამრიგად, ამ სამი SMS კვირის 

განმავლობაში დანერგილ და ილუსტრირებულ იქნა სხვადასხვა პედაგოგიური 

მიდგომა, რომლის მიზანია მონაწილეეებმა მოახდინონ მიღებული ცოდნის 

გაზიარება და ერთობლივი ასახვა მათ შესაბამის სასწავლო კონტექსტში.  
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 ვორკშოპების შინაარსში წვდომა: 

სუპერ-მრავალფეროვნების კონცეფცია შემუშავდა, როგორც 

ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო მიდგომა, რომელიც აქტიურად გაჩნდა 

მთელ მსოფლიოში ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, ასევე დიდაქტიკისა 

და პედაგოგიური კვლევის სფეროში. გერმანულენოვან ქვეყნებში ამან ხელი 

შეუწყო ეგრეთწოდებული მიგრაციის პედაგოგიკის განვითარებას, რომელიც 

სულ უფრო და უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს სოციალურ და 

საგანმანათლებლო მეცნიერებებში და პასუხს სცემს შემდეგ კითხვებს: 

 

• როგორ შეუწყოს ხელი სოციალურ სამართლიანობას და სოციალურ 

ერთობას, ეროვნულ, ეთნიკურ და კულტურულ მრავალფეროვნებასთან 

მიმართებაში? 

• როგორ გავითვალისწინოთ თანაბარი შესაძლებლობები განათლების 

წარმატებისა და სოციალური მონაწილეობის, მიუხედავად წარმოშობის, 

სოციალური, ეროვნული, ეთნიკური და ენობრივი კუთვნილებისა? 

• როგორ შეიძლება საზოგადოების გამოყენება, როგორც რესურსი 

საგანმანათლებლო პროცესებისთვის, რაც თავის მხრივ ამდიდრებს 

საზოგადოებას (საზოგადოების სწავლებას)? 

•  რა გავლენას ახდენს ენები საგანმანათლებლო კარიერასა და სოციალურ 

აღიარებაზე? 

 

SMS ვორკშოპების დროს გაიმართა დისკუსია და მოხდა შედარება ამ სფეროში 

ძირითადი კომპეტენციების შემუშავებისთვის შემუშავებული კურსების 

მიზნების შესახებ და მეტა-დონეზე როგორც ნებაყოფლობითი საქმიანობა 

(Krumm 2016). მათი მთავარი მიზანია სტუდენტი მასწავლებლების დახმარება, 

რათა მათ შეიძინონ საჭირო თეორიული საფუძვლები მულტიკულტურულ 

გარემოში მოქმედებისთვის და უკეთესად დაამუშავონ სამოქალაქო 

ჩართულობისა და მოხალისეობის მათი გამოცდილება. მათ უნდა ისწავლონ 

ასახონ თავიანთი დამოკიდებულებები ამ სფეროში და შეეძლოთ: 

• აღიარონ მჭიდრო ურთიერთობა ეთნიკურობას, ენასა და სოციალურ 

მონაწილეობას შორის და გაითავისონ მისი გავლენა განათლებაზე, 

• კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ საკუთარი დამოკიდებულება ენების, 

ენის წესდების, ენის გამოყენების, ენის ვარიანტების შესახებ 

საგანმანათლებლო კონტექსტში; ენათა ძალაუფლების 

ურთიერთობების აღქმა, 

• გამოცადოს თხრობისა და ბიოგრაფიული რეფლექსიის შესაძლებლობა 

საკუთარი დამოკიდებულებების და ცრურწმენების გამოწვევისთვის, 

• ეჭვქვეშ დააყენონ საკუთარი ურთიერთობა უმცირესობებთან და 

მიგრანტულ მოსახლეობასთან, 

• გაეცნონ რამდენიმე მოდელს, პროექტს და სტრატეგიას, რომ ხელი 

შეუწყონ განათლების მიღებას მულტიკულტურულ / მრავალენოვან 

გარემოში. 

მონაწილეებს გააცნეს სტუდენტი მასწავლებლების მეთოდებისა და საქმიანობის 

მაგალითები და ერთმანეთთან დააკავშირეს, შემდეგ კი კრიტიკულად 
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განიხილეს: 

• სხვადასხვა მედიაში ენის როლის გამკლავება და პოლიტიკური 

დისკურსის (ძალა და ენა, იერარქიები) ანალიზი; 

• მიგრანტთა ბიოგრაფიებსა და ნარატივთან მუშაობა (კოლექტიური 

მოგონებები, პირადი ცხოვრება, ცხოვრების გეგმები) (Busch 2016), 

•  სამოქმედო კვლევის მეთოდების გამოყენება (Duarte & Gogolin 2013) და 

ექსპერიმენტები ენობრივი ლანდშაფტთან დაკავშირებული 

საკითხების მიდგომასთან (სივრცითი და ინსტიტუციური 

დისკრიმინაცია) (Gorter 2013), 

 • მშობლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობა 

(სოციალური რეალობა და უფლებამოსილება). 

 

კიდევ ერთი ვორკშოპი თემაზე: ”მრავალენოვანი და ინკლუზიური განათლება 

სოციალური სამართლიანობისთვის”. მიზანი იყო ყველა ბავშვის თანაბარი 

განათლებისკენ სწრაფვა, მიუხედავად მათი მრავალენოვანი, ეთნიკური და 

ეროვნული კუთვნილებისა. იგი ეფუძნება შემდეგ მტკიცებულებას: მიუხედავად 

იმისა, რომ ენობრივი მრავალფეროვნება ყოველთვის იყო ფესვგადგმული 

სოციალური რეალობაში მთელი კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, დღეს 

მიგრანტ საზოგადოებებში მზარდი მობილურობა მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს ენობრივ უფლებებზე. ანტაგონისტურმა სოციალურმა ჯგუფებმა და 

პოლიტიკურმა პარტიებმა შეიძლება აღიქვან მრავალფეროვნება როგორც 

საფრთხის შემცველი იდენტურობისა, ან პირიქით, საშუალება, რომელიც აღებს 

მსოფლიოს ყველა კარს. მიუხედავად ამისა, ხშირ შემთხვევაში ეს წარმოადგენს 

რთულ და სერიოზულ საკითხს საგანმანათლებლო დისკრიმინაციის სახით 

ეგრეთ წოდებული ენობრივი უმცირესობებისა და მიგრანტ 

მოსახლეობებისთვის. 

 
                 ძირითადი კითხვებია: 

• როგორ უნდა მიიღოთ წარმატების იგივე შანსი სკოლაში, თუ მეორე 

ენაზე მოგიწევს სწავლა?  

• როგორ მივაღწიოთ მასპინძელ ქვეყანაში სამართლიან სოციალურ 

მონაწილეობას და გვქონდეს მოლოდინი წარმატებული პროფესიული 

კარიერიერის სხვა პირველი ენით? 

 

მაშინაც კი, თუ მთავარი საზრუნავი ეხება მეორე ენის თვისობრივი განათლების 

განვითარების სტრატეგიებს, ბოლოდროინდელი გამოკვლევა მოწმობს 

საზოგადოებაში და განსაკუთრებით განათლების სფეროში მემკვიდრეობის 

ენების მნიშვნელობის შესახებ. მშობლიური ენის დაცვას  გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს იდენტობის შობისთვის, სოციალური აღიარებისთვის, 

სკოლაში წარმატების უკეთესი შანსისა და ცხოვრებაში  თანაბარი 

შესაძლებლობებისთვის. შესაბამისად, ყველა ენაში განათლების როლი 

იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას მთავრობის მხრიდან სოციალური 

სტრუქტურების პასუხისმგებლობის საკითხებზე. მრავალრიცხოვანი სწავლების 

ხელშეწყობა უფრო მეტი თანასწორობისთვის და მეტი თანაბარი შანსი ასევე 

გახდა ევროპის საბჭოს პრიორიტეტული მიზანი დემოკრატიული 
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ფასეულობებისთვის. 

 

მრავალფეროვან საგანმანათლებლო კომპლექსურ გამოწვევებზე იყო ასახული და 

ინტელექტუალური და მრავალენოვანი განათლების დიდაქტიკური მიდგომები 

განიხილებოდა შემდეგი კითხვების დასმით: 

•   რა არის ენების როლი განათლებაში? 

• როგორ შევუწყოთ ხელი ენობრივ განათლებას, თანაბარ და 

წარმატებულ განათლებას მრავალენოვან საკლასო ოთახებში? 

ამ თემასთან დაკავშირებული ეროვნული გამოწვევები შედარებითი მიდგომით 

იქნა განხილული, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ევროპული და 

დასავლეთის სხვა ქვეყნებში შემუშავებული კონკრეტული დიდაქტიკური 

მეთოდების გადაცემა ქართველი და ისრაელი პარტნიორების საგანმანათლებლო 

სისტემებისთვის. იმისათვის, რომ მომხდარიყო კონკრეტული ცოდნის მიღება ამ 

თემატურ სფეროზე, წარმოდგენილი იყო სასწავლო უნივერსიტეტზე 

დაფუძნებული და კომპეტენტურობაზე ორიენტირებული კურსები, რომელიც 

შემოგვთავაზა  ზემო ავსტრიის პედაგოგიურმა უნივერსიტეტმა შესრულებული 

საქმიანობის მაგალითებით, რომლებიც ასახავს კურსების მიზანს. სტუდენტი 

მასწავლებლებისთვის შექმნილი მიზნებია: 

 

• გააცნობიეროს ადამიანის უფლებების, განსაკუთრებით ენობრივი 

უფლებების გავლენა თანასწორობასა და სოციალურ 

სამართლიანობაზე და გაითვალისწინოს როგორ უნდა სცეს პატივი 

მათ განათლების სფეროში 

• გააცნობიეროს ენების გავლენა პირად დამოკიდებულებებზე და 

სოციალურ იდენტობებზე ბიოგრაფიული რეფლექციის გზით, 

• გააცნობიეროს მასწავლებლების დამოკიდებულება ენის (ენების) 

მიმართ, მოსწავლეების თანაბარი, აქტიური და პასუხისმგებლობის 

მქონე მოქალაქეობის აღზრდაში; 

• გააცნობიეროს კულტურაში მემკვიდრეობით მიღებული ენების 

მხარდაჭერის აუცილებლობა 

• გაეცნოს ინკლუზიური და პლურალისტური მიდგომების 

პრინციპებს, რაც ხელს შეუწყობს წარმატებული განათლების 

მიღებას და ყველას თანაბარ მონაწილეობას 

•   გაეცნოს ტრანს-ენათა კონცეფციას, 

• გაითვალისწინონ რამდენიმე საგანმანათლებლო პროექტი და 

სტრატეგია მრავალენოვან საკლასო ოთახებში, 

• გაითავისოს სასკოლო ენის როლი განათლების ყველა 

მიმართულებით წარმატების მისაღწევად, განსაკუთრებით 

მრავალენოვან საკლასო ოთახებში (García & Seltzer 2017). 

 

 
პროგრამის შემდგომი პუნქტებით დასრულდა ტრენინგი: 

• დემოკრატიული განათლების შესახებ ევროპული საცნობარო ჩარჩოს 

პრეზენტაცია, ინსტრუმენტი, რომელიც შემუშავებულია ევროსაბჭოს 

განათლების დეპარტამენტის მიერ და გამოქვეყნდა 2018 წლის 
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აპრილში. ეს არის ღირებულებების, დამოკიდებულებების, 

უნარების, ცოდნისა და კრიტიკული გაგების ყოვლისმომცველი, 

კვლევაზე დაფუძნებული მოდელი. პლურალისტულ და 

დივერსიფიცირებულ დემოკრატიებში აქტიური მონაწილეობისთვის. 

ამ ჩარჩოს სურს ხარისხიანი განათლების პოპულარიზაცია და 

შემოგვთავაზოს კომპეტენციის მოდელი სასწავლო გეგმის 

შემუშავებისთვის. მისი ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ 

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-
learn/reference-framework-of-competences-for-democrat-culture 

• დაწყებითი და საშუალო სკოლებში ვიზიტი სადაც 

პროცენტულობით მეტი მიგრანტი ბავშვები სწავლობენ, დაკვირვება 

სხვადასხვა საკლასო ოთახებში, საუბარი დირექტორთან, 

მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან 

• დისკუსია ინკლუზიური განათლების ექსპერტებთან 

ინკლუზიურობისა და მრავალფეროვნების ცნებების შესახებ 

• მრავალფეროვნების საკითხთა მომსახურების ცენტრის პრეზენტაცია 

ზემო ავსტრიის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში 

• პრეზენტაცია მოწინავე სასწავლო კურსიში ადამიანის უფლებათა 

სწავლებისა და სამშვიდობო განათლების შესახებ. 

 

მოეწყო მაუთჰაუზენის მემორიალთან ვიზიტი SMS მონაწილეებისთვის. ამ 

ვიზიტმა მონაწილეებს საშუალება მისცეს გაეცნოთ ის საგანმანათლებლო 

საქმიანობა, რომელსაც მაუთჰაუზენის მემორიალი სთავაზობს მოსწავლეებს და 

სტუდენტებს, რომლებიც ესტუმრებიან მემორიალს. ავსტრიაში ეროვნული-

სოციალიზმისა და ჰოლოკოსტის თემა არის სკოლის სასწავლო გეგმის 

ინტეგრალური ნაწილი. საგანმანათლებლო კონცეფცია, რომელსაც SMS 

მონაწილეები გაეცნენ, სტუმრების ტურისტულ ტურზე ტარებისას დისკუსიების 

გამართვა მათი შენიშვნებისა და მოსაზრებების შესახებ, სადაც მუდმივად 

ისმოდა კითხვა "რა კავშირი აქვს ამას ჩემთან?" უფრო მეტიც, და ზემო ავსტრიის 

პედაგოგიური უნივერსიტეტის სასწავლო პერსონალმა არ იცოდა ის, რომ ერთ – 

ერთ ებრაელ მონაწილეს ძალიან პირადი კავშირი ჰქონდა მაუტჰაუზენთან, 

რადგან მისი ოჯახის წევრი ამ ბანაკში იყო დაპატიმრებული. ეს იყო ძალიან 

ემოციური გამოცდილება მთელი ჯგუფისთვის, ვინც ეს პირადი ამბავი 

მოისმინა. ამ ვიზიტის მიზანია კრიტიკულად ჩართოს დამნაშავეების, 

დაზარალებულთა და ადგილობრივი მოსახლეობის შეხედულებები და 

მუდმივად დაუკავშირდეს აწმყოს, რასიზმის, ქსენოფობიისა და გამორიცხვის 

ფენომენებს. ვორკშოპების დარბაზში წინასწარი და შემდგომი სხდომები 

აძლიერებს დიალოგს. ეს დიდაქტიკური მიდგომა, რომელიც ეყრდნობა 

ვიზიტორების წვლილს ტურისტულ დისკუსიებში, ინტენსიურად კვებავდა 

რეფლექსიას დემოკრატიის როლზე და ჩვენს საზოგადოებებში 

ინკლუზიურობაზე. 

 

2017 წლიდან დაუმორჩილებლობის სკოლამ გახსნა თავისი კარი ლინცში, ხოლო 

თემა მორჩილებასა და დაუმორჩილებლობის როლზე განათლებისა და 

დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობაში ინტეგრირებული იყო 
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ვორკშოპებში. სამუშაო შეხვედრა მოიცავდა ლინცის დაუმორჩილებლობის 

სკოლაში ვიზიტს. მიუხედავად იმისა, რომ საგანმანათლებლო სისტემებმა უნდა 

შეუწყოს ხელი კრიტიკულ მოქალაქეებს აღზრდას, მაინც გამაღიზიანებელი 

სკოლის კონცეფციის დაუმორჩილებლობის კონცეფციასთან დაკავშირება იმის 

გათვალისწინებით, რომ ურჩობა ძირითადად ასოცირდება პროტესტთან და 

წესების განადგურებასთან. საზოგადოების, ოჯახებისა და სკოლების როლი 

განათლებაში ხშირად არის გაგებული, როგორც მორჩილების განათლება, რათა 

მოქცეული იყვნენ საერთო შაბლონებში. 

 

დაუმორჩილებლობის სკოლა თავისთავად ხედავს საკუთარ თავს, როგორც 

რეფლექსიის სკოლას, რომელიც ღიაა ყველა ადამიანისთვის, რათა შეიმუშაოს 

საკუთარი რეფლექსია სოციალურ-პოლიტიკურად აქტუალურ თემებზე და 

უპირატესი შეხედულებები. ვორკშოპებში განიხილეს სამოქალაქო 

დაუმორჩილებლობის კონცეფცია, სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის 

პოლიტიკური საშუალებები (John Rawl, 2005 წ.) და მისი როლი სოციალურ 

ცვლილებებში, იმისათვის, რომ მოაშოროს ყველა ის პირობა, რომლის 

შემთხვევაშიც ხალხი დეგრადირებულია. დაუმორჩილებლობის სკოლაში, 

მონაწილეებმა გაარკვიეს, თუ როგორ არის პროცესი ჩართული  დემოკრატიული 

საზოგადოების განვითარების მეშვეობით „სკოლაში“ გამოვლენილი 

პროვოკაციული სატირული მულტფილმების შესახებ, ლექციების, გამოფენების, 

კითხვისა და ვორკშოპების საშუალებით, საჯარო პუბლიკაციებსა და 

ქმედებებში.  

 

დასკვნა 

 
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უმაღლესი განათლების ინსტიტუტებსა 

და მიმდებარე თემებს შორის თანამშრომლობის ახალი ფორმები გახდა უფრო 

მნიშვნელოვანი სტრატეგია ინოვაციისა და მასწავლებელთა განათლების 

სფეროში ცვლილებების მისაღწევად. შესაბამისად, გაჩნდა კომუნიკაციისა და 

თანამშრომლობის ახალი ფორმები სხვადასხვა ინდივიდუალურ მონაწილეებსა 

და ორგანიზაციების სხვადასხვა ტიპებს შორის (Grogan & Fahrenwald 2018). 

ავთენტური პარტნიორობის შემუშავების ბოლოდროინდელი ძალისხმევა, 

საუნივერსიტეტო მიმართულებაზე შეთანხმებების ნაცვლად ეფუძნება იმ აზრს, 

რომ უნივერსიტეტის პროგრამებმა და მკვლევარებმა უნდა ისწავლონ იმდენი 

სკოლიდან და საზოგადოებიდან იმდენად, რამდენადაც სკოლა და საზოგადოება 

უნდა სწავლობდეს უნივერსიტეტისგან (Zeichner 2010 ). ეს ახალი ჰიბრიდი 

"მესამე სივრცეები" უნივერსიტეტებსა და საზოგადოებაზე დაფუძნებულ 

ორგანიზაციებს შორის შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც "სააზროვნო 

ცენტრად" საგანმანათლებლო აქტორებისა და ორგანიზაციებისთვის, ხელი 

შეუწყოს სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიული ფასეულობების 

გლობალურ ცვალებად სამყაროში. 
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ტრენინგების გავლენის მაგალითები CURE-ის მონაწილე  

ისრაელისა და საქართველოს ინსტიტუციებზე:   
                ავტორი: რონდა სოფერი, რედაქტორი: იზაბელა პეტრიაშვილი 

      

გორდონის აკადემიური კოლეჯის სამი პროფესორი ესწრებოდა ზემო ავსტრიის 

პედაგოგიური უნივერსიტეტის ვორკშოპებს. ტრენინგის ერთ – ერთი თემა იყო 

თემზე დაფუძნებული სწავლება (CBL) და პიროვნული და ზოგადი რეფლექსიის 

მნიშვნელობა, რაც სტუდენტებმა უნდა შეასრულონ საზოგადოებრივი 

სამსახურის შემდეგ. ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური იყო GACE–სთვის 

(გორდონის აკადემიური კოლეჯი), რადგან ამ სასწავლო კოლეჯში თითოეულმა 

სტუდენტმა უნდა მოახდინოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში მოხალისედ 

ჩართვა გარკვეული რაოდენობის საათების რაოდენობით. GACE– ს ერთ–ერთმა 

მონაწილემ ჩათვალა, რომ ამან დიდი წვლილი შეიტანა მათ მოხალისეობრივ 

პროგრამაში. როდესაც ის დაბრუნდა GACE- ში, მან ეს მეთოდი წარუდგინა 

კოლეჯის თანამშრომლებს, რომლებიც ჩართულნი არიან მოხალისეობრივ 

პროგრამებში და მათ გადაწყვიტეს ეს რეფლექსიის პროცესი დაამატონ 

საზოგადოებაში სტუდენტის გამოცდილებას და სავალდებულო ხასიათის 

გახადონ.  

  
ტრენინგის კიდევ ერთი თემა, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური იყო 

GACE– ს მონაწილეებისთვის, ეხებოდა ემიგრანტების საზოგადოებაში 

ასიმილაციას და ემიგრანტის მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და პატივისცემის 

მნიშვნელობას, ასევე მათი მხრიდან ემიგრანტების სწავლაში და იმ ენის 

შესწავლაში დახმარებას, რომელ ქვეყანაშიც უწევთ ცხოვრება. GACE არის 

მულტიკულტურული ინსტიტუტი და ჰყავს სტუდენტები, რომლებიც 

ჩამოდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ასევე სტუდენტები, რომელთა პირველი 

ენა არ არის ებრაული. PHOO- ში ჩატარებულმა ტრენინგმა GACE- ს მონაწილეებს 

გააცნო იდეები, თუ როგორ უნდა დაეხმარონ ამ სტუდენტებს. დასასრულ, 

ვორკშოპის გამოცდილებამ გააძლიერა და დაასტიმულირა იდეები და დაეხმარა 

GACE– ში მოხალისეობის გაუმჯობესების საქმეში, ასევე ემიგრანტ 

სტუდენტებსა, რომელთა პირველი ენა არ არის ებრაული. 

 

დევიდ იელინის აკადემიური კოლეჯის სამი პროფესორი დაესწრო ვორკშოპს 

ზემო ავსტრიის განათლების უნივერსიტეტში 2017 წლის დეკემბერში. SMS 

ვორკშოპის გამო, ყველა მონაწილემ გადაწყვიტა ინკლუზიური განათლების 

თემის ინტეგრირება თავიანთ კურსებში. მათ დეპარტამენტის უფროსებს 

წარუდგინეს იდეა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ყველა დეპარტამენტში 

ინკლუზიური განათლების რამდენიმე კურსის ჩართვას. კიდევ ერთ მონაწილეს 

აქვს ინტეგრირებული თემზე დაფუძნებული სწავლება თავის კურსში, რათა 

ხელი შეუწყოს სამოქალაქო განათლების მიღებას სწავლის გზით, სკოლაში და 

გარეთ. იგივე მონაწილე რეფლექსიის საშუალებით გამოხატა "ხარვეზი 

ლიბერალურ დისკურსსა და პოლიტიკური რეალობის რადიკალიზაციას შორის" 

დაუმორჩილებლობის სკოლის მოდელის გამოყენებით, სამოქალაქო 
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განათლების პოზიტიური და კონსტრუქციული გზით განხორციელების 

მიზნით. ამ ტრენინგის მონაწილეებმა CBL თემაზე მოისმინეს ვორკშოპი 

სახელწოდებით: "ბავშვები რისკის ქვეშ", რომელსაც დაესწრნენ სკოლამდელი 

აღზრდის მასწავლებლები განათლების მენეჯმენტის კურსის ფარგლებში. 

კურსმა გაამდიდრა მათი ცოდნა არსებული კონვენციებითა და კანონებით, 

რომლებიც გულისხმობს ბავშვთა უფლებების დაცვას და ის, რისი 

ვალდებულებაც აქვთ მათ ამ უფლებების დარღვევასთან კავშირში, ასევე 

მოძებნიდნენ თავიანთ საზოგადოებაში ამ დარღვევების შესახებ ცნობიერების 

ამაღლების გზებს და ზოგადად, რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვებს. მან მონაწილეებს 

საშუალება მისცა გაეგოთ სხვადასხვა კულტურის შესახებ მათ, ასევე იმ 

მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც ემიგრანტებსა და / ან სოციალურად 

დაუცველ ოჯახებს ეხება. გარდა ამისა, მან გააფართოვა მათი ცოდნა და 

ცნობიერება, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მასწავლებლის ყოფნას, რომელიც 

ჩართულია საზოგადოებაში კლასს მიღმა, ასევე პრაქტიკულ ინსტრუმენტებთან, 

თუ როგორ უნდა უპასუხოს მათ მოთხოვნილებებს და მისწრაფებებს, 

გამოიწვიოს და შექმნას კავშირები და გააცნოს იდეები ან ცვლილებების 

პროგრამები, რაც საჭიროა, როგორც კლასის, ისე საზოგადოებრივი 

სარგებლობისთვის. 

 
ეს მიზნები მიღწეული იქნა ჯგუფური დავალებებით, დისკუსიებით, შესაბამისი 

ფილმების ყურებით, ვიზუალური პლაკატების მომზადებით, რომლებიც 

მიზნად ისახავდნენ მასწავლებლების ცოდნის, ინფორმირებულობის, გაგებისა 

და აქტივობის ამაღლებას, ბავშვთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით. 

 

SMS ვორკშოპზე მათ დსტრენინგებას ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ ცოდნა და 

გაგება საკმარისი არ არის, რომ იყო თქვენი საგნის კარგი პროფესიონალი. 

მასწავლებელი ასევე უნდა იყოს ჩართული და გაითვალისწინოს ძირითად 

თემასთან დაკავშირებული სხვა თემები საკლასო კარს მიღმა. იგი უნდა იყოს 

განმანათლებელი და როლური მოდელი მისი მოსწავლეებისთვის და აქციოს ის 

ფასეულობები, რომლის დანერგვაც სურს პრაქტიკაში აზრიანი, ავთენტური და 

კონტექსტთან დაკავშირებული. 

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორი ფაკულტეტის წევრი დაესწრო 

ლინცში არსებულ SMS ვორკშოპს თემაზე: ”საზოგადოებაზე (თემზე) 

მსახურებაზე/პრობლემაზე/პროექტზე დაფუძნებული სწავლება”. ორკშოპში 

მონაწილეებმა ისწავლეს გარკვეული მეთოდების გამოყენება, რომლებიც 

წარმატებით დასრულდა დემოკრატიული სტრუქტურების კრიტიკული 

ცნობიერების მისაღწევად, აქტიური მოქალაქეობისა და სამოქალაქო ჩარევისკენ, 

სხვადასხვა სოციალურ, კულტურულ და ეროვნულ კონტექსტში. ეს მეთოდები 

ასევე მომგებიანია ინკლუზიური პედაგოგიკის, მულტიკულტურული და 

კულტურათაშორისი პედაგოგიკის და მრავალენოვანი პედაგოგიკის 

მხარდასაჭერად. ამ ტრენინგის საშუალებით მონაწილეებმა გააცნობიერეს, თუ 

როგორ შეიძლება სტუდენტებს მიეცეთ ნებაყოფლობითი მუშაობის 

შესაძლებლობა სხვადასხვა ორგანიზაციებში, სადაც ისინი მიიღებენ 

პროფესიულ და სამოქალაქო ცხოვრებაში გამოცდილებას. ტრენინგის 
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მონაწილეებმა ჩაატარეს ვორკშოპები თსუ-ში დაბრუნებისას. მათ თემები 

დაახლოებით 20მდე აკადემიურ სასწავლო ფაკულტეტს წარუდგინეს.  

 

 თემზე დაფუძნებული სწავლება, როგორც განათლების თეორიული 

კონცეფცია, დიდაქტიკური სტრატეგია და მისი პრაქტიკული ასპექტები; 

 თემზე დაფუძნებულ სწავლებაში გამოყენებული ტრენინგის ტექნიკა 

დიდაქტიკური სტრატეგიების ფარგლებში: პროექტზე დაფუძნებული 

სწავლება, სერვისზე/მომსახურებაზე დაფუძნებული სწავლება და 

ადგილზე/გარემოზე დაფუძნებული სწავლება; 

 თემზე დაფუძნებული სწავლის მნიშვნელობა მულტიკულტურული, 

ინკლუზიური და მრავალენოვანი განათლებისთვის. 

PHOO- ში ამ ტრენინგის ერთერთი მონაწილე მჭიდროდ თანამშრომლობს თსუ-ს 

სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრთან (CSCI). ტრენინგიდან 

დაბრუნების შემდეგ მან ორგანიზება გაუწია ფაკულტეტებსა და სტუდენტებს, 

რომლებიც ჩართულნი არიან ცენტრალურ პროექტთან და CURE პროექტთან, 

მოხალისე ორგანიზაციასთან "დახმარების ხელი" თბილისში, სადაც 

დეტალურად ისაუბრეს სტუდენტთა დასაქმების შესაძლებლობებსა და სამუშაო 

პირობებზე. დაწყებითი განათლების სადოქტორო პროგრამამ თსუ-ს 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩადაწყვიტა 

ჩაერთოს მოხალისეობრივ მუშაობაში სხვადასხვა ორგანიზაციებში, 

როგორებიცაა: სოციალური თერაპიის სახლი, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ბავშვთა და მოზრდილთა ცენტრი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა დღის ცენტრი და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. სტუდენტთა 

მიერ განხორციელებული მოხალისეობრივი საქმიანობა მოიცავს ისეთი 

ბავშვების დახმარებას, ვისაც აქვთ სწავლის სირთულეები, ასევე უსახლკაროდ 

ან ობოლ ბავშვებს. ამ ცენტრების თანამშრომლებმა დიდი კმაყოფილება 

გამოხატეს სტუდენტების საქმიანობით და ერთად შექმნეს „მოხალისეთა კლუბი 

მომავალი მასწავლებლებისთვის”, რომელიც პერიოდულად აწყობს 

საქველმოქმედო ღონისძიებებს და მოიცავს იგივე პროგრამის სხვა სტუდენტებს. 

სტუდენტები და ფაკულტეტი, რომლებიც ამ საქმიანობაში იყვნენ ჩართულნი, 

მონაწილეობდნენ საქართველოს მოხალისეების მეხუთე ეროვნულ 

კონფერენციაში და მათი უმეტესი ნაწილი უკვე წელიწადზე მეტია, მოხალისედ, 

ხელს უწყობენ სამოქალაქო ჩართულობის განვითარებას და აქტიურად 

მონაწილეობენ სამოქალაქო ცხოვრებაში. 

 

ფაკულტეტის წევრმა, რომელმაც ისარგებლა ამ ტრენინგით PHOO- ში და 

სტუდენტებისთვის ეს მოხალისეობრივი პროგრამები წამოიწყო (ამ ტრენინგის 

საფუძველზე), ევროკავშირის დაფინანსებული კონფერენციისთვის წარადგინა 

ნაშრომი "მოხალისეობრივი პრაქტიკა უმაღლესი განათლების დონეზე 

სამოქალაქო კომპეტენციის ფორმირებისთვის". ებრაულ-ქართული 

საერთაშორისო პროექტები განათლების თანამედროვე პარადიგმებისთვის, 

ჩატარდა თბილისში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2019 წლის მაისში. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მონაწილეები ლინცში SMS- 

ტრენინგის პროცესში წარმოადგენენ გავლენის კიდევ ერთ მაგალითს ამ 
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ტრენინგისგან. მათ ამ ტრენინგში ორი მონაწილე გაგზავნეს და როდესაც 

უნივერსიტეტში დაბრუნდნენ, მათ ჩაატარეს ვორკშოპი და გააცნეს ფართო 

საზოგადოებას ინსტრუმენტები, რომლებიც მოიპოვეს CBL- თან ინტეგრაციის 

პროცესში. გადაწყდა, რომ სჯსუ-ში შემოთავაზებული მასწავლებელთა 

მომზადების სასერთიფიკატო პროგრამაში (60 ECTS)  არსებულ კურსებში მოხდეს 

ამ მეთოდების ინტეგრირება, რათა ამ ტრენინგიდან რეგიონის მასწავლებლებმა 

მიიღონ სარგებელი. უფრო მეტიც, ეს მეთოდები ინტეგრირებულ იქნა 

სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრში, რომელიც დაარსდა 

პირველივე ტრენინგის შემდეგ. სტუდენტები, რომლებიც ახალ ცენტრში იყვნენ 

ჩართული, გამოიყენეს ეს მეთოდები შემდეგ ღონისძიებებში: 

 

• მსოფლიო კაფე მეთოდის ვორკშოპი თემაზე: ”სამოქალაქო განათლების 

ხელშეწყობა თემზე დაფუძნებული სწავლით”. აღნიშნულ ვორკშოპს 

ესწრებოდნენ სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები. სტუდენტებმა 

ერთმანეთს გაუზიარეს საკუთარი გამოცდილება, განიხილეს დებატები 

და მიიღეს უამრავი ინფორმაცია სამოქალაქო განათლების როლის 

შესახებ. ისინი გაეცნენ იდეებს, რომლებიც აუცილებელია 

დემოკრატიული საზოგადოების შენებისა და შენარჩუნებისთვის. 

 

• Nightingale პროექტის განხორციელება - ფაკულტეტის წევრი, რომელმაც 

მონაწილეობა მიიღო SMS- ს ტრენინგში PHOO– ში, შეხვდა 

უნივერსიტეტის სტუდენტური კავშირის წევრებს და გააცნო მათთან 

მიმართებაში Nightingale– ის მიდგომა. მათ პირველად განახორციელეს ის 

საბაზო დონეზე. მათ ორგანიზება გაუწიეს კულტურულ აქტივობებს 

სკოლის ბავშვებთან: მაგალითად - მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, 

სპორტული ცენტრების მონახულება, მხოლოდ ბავშვებთან გასეირნება და 

მათი ყოველდღიურ ცხოვრებასთან გაცნობა. უნივერსიტეტის 

სტუდენტებს ასევე ჰქონდათ შესაძლებლობა შეესრულებინათ 

მოხალისეობრივი სამუშაო პროექტის დახმარებით. 

 

• ვორკშოპი დაუმორჩილებლობის სკოლის შესახებ - ფაკულტეტის წევრმა, 

რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ტრენინგ ვორკშოპში, სტუდენტებს 

გააცნო ახალი ხედვა „დაუმორჩილებლობის შესახებ“, როგორც 

დემოკრატიის ახალი საშუალება და თავისუფლების მიდგომა. მან 

ასწავლა სტუდენტებს, თუ როგორ უნდა გამოხატონ თავიანთი 

მოსაზრებები და გამოიყენონ "პოლიტიკური კორექტირება" ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში. 

 

• სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრში ჩატარდა ვორკშოპი 

თემაზე „მუზეუმების როლი სწავლა-სწავლება, როგორც პედაგოგიკის 

ინსტრუმენტი“, რომელშიც მონაწილეობდნენ ცხრა სხვადასხვა სკოლის 

პედაგოგი. ამ ვორკშოპზე მასწავლებლებმა შეიმეცნეს ცოდნა და 

ინფორმაცია ინსტრუმენტებზე, რათა მოეხდინათ მუზეუმებთან 

ინტეგრაცია როგორც პედაგოგიური მეთოდი. 
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• სასწავლო ვორკშოპები აკადემიური პერსონალისთვის 

საზოგადოებაზე/თემზე დაფუძნებულ სწავლებაში. თუმც 

ინტინსტიტუციური ფაკულტეტის ვორკშოპები, SJSU– ს სასწავლო 

სასწავლო ფაკულტეტი გაეცნო სამოქალაქო განათლებისა და 

სამოქალაქო ჩართულობის თეორიულ მიდგომებს. ფაკულტეტის 

რამდენიმე წევრმა დაიწყო ამ დიდაქტიკური ინსტრუმენტების 

გამოყენება თავიანთი სწავლების პროცესში, რამაც ხელი შეუწყო 

თემებზე დაფუძნებულ კოლაბორაციას და სწავლებას უნივერსიტეტებსა 

და სკოლებს შორის. 

 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქოს 

მასწავლებლებს უკვე ჰქონდათ სკოლებში სამოქალაქო განათლების სწავლების 

კარგი გამოცდილება, თემზე დაფუძნებული სწავლის მეთოდებმა ხელი შეუწყო 

უნივერსიტეტს, სკოლებსა და საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის 

განვითარებას. მეთოდები, როგორიცაა მსოფლიო კაფე ან ბულბული 

(nightingale), ხელი შეუწყვეს ცნობიერების ამაღლებას სამოქალაქო 

მონაწილეობისა და ქცევის მნიშვნელობის შესახებ და ჩვენი სტუდენტები და 

ფაკულტეტები დაუკავშირა რეგიონულ თემებს. SJSU– ს SMS მონაწილეები 

თვლიან რომ მათი წვლილი ნაყოფიერი და სარგებლის მომტანია. მათ შეიტყვეს 

მრავალრიცხოვანი გზებისა და ინსტრუმენტების შესახებ, რომ გააუმჯობესონ 

სტუდენტების ჩართულობა სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობებში და შეძლონ 

ცნობიერების ამაღლება. 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორმა წევრმა პროფესორმა მონაწილეობა 

მიიღო PHOO- ში „საზოგადოების / მომსახურების / პრობლემის / პროექტის 

დაფუძნებულ სწავლებაზე“. მომსახურება და თემზე დაფუძნებული სწავლება ამ 

პროფესორების მიერ რამდენიმე კურსში იყო ინტეგრირებული. ამ მიდგომას 

დაემატა სასწავლო კურსები: სწავლების ფორმები და განხორციელების 

სტრატეგიები საზოგადოებრივი საქმიანობის საშუალებით და პედაგოგიური 

პრაქტიკის პედაგოგიური სწავლების კურსები `ისტორიისა და პედაგოგიური 

პრაქტიკის მომავალი მასწავლებლებისთვის, გერმანული ენის მომავალი 

მასწავლებლებისთვის. პედაგოგიური პრაქტიკის ფარგლებში, უნივერსიტეტის 

სტუდენტები ეხმარებიან მოსწავლეებს სამსახურის პრაქტიკაში 

ორიენტირებული არაფორმალური საგანმანათლებლო პროექტების დაგეგმვაში 

და განხორციელებაში. ამ პროცესში ისინი ავითარებენ თავიანთ მოსწავლეთა 

მიმართ დამოკიდებულებას და ქცევას განხორციელებული საზოგადოებრივი 

საქმიანობის მიმართ. პროფესორებს, რომლებმაც ლინცში გაიარეს ტრეინინგი, 

დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლების 

მეთოდით, თვლიან რა, რომ საჭირო გახდა ახალი სადოქტორო კურსის 

ინტეგრირება საგნების სწავლების თანამედროვე ტენდენციების 

მიმართულებით. ეს მეთოდი ახლა გახდა ამ სილაბუსის ნაწილი და ისწავლება 

2019-2020 სასწავლო წლიდან. 

 

ქუთაისის უნივერსიტეტის  ფაკულტეტის სამი წევრი დაესწრო ლინცში SMS-ის 

ტრენინგს და ტრენინგის შედეგად მიღებული რამდენიმე მეთოდი 
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ინტეგრირებულ იქნა ქუთაისის უნივერსიტეტის პროგრამებში. მათ დანერგეს 

თემებზე დაფუძნებული სწავლის მიდგომა საზოგადოების წევრების მიწვევით 

რათა ჩაეტარებინათ გაკვეთილი, ან მენტორობა გაეწიათ სტუდენტებისთვის. 

გარდა ამისა, ისინი აპირებენ თავიანთი სტუდენტების წაყვანას ადგილობრივი 

ბიზნეს-ლოკაციებზე, რათა ადგილზე შეისწავლონ ის, რაც განიხილეს კლასში. 

სერვისზე დაფუძნებული სწავლება ინტეგრირებულ იქნა მოხალისეობრივ 

პროგრამაში სტუდენტებთან, ახლა კი ასახავს იმ მიზეზს, თუ რატომ არის 

საჭირო პროექტი საზოგადოებაში, რა ისწავლეს და რა შეცვალეს პროექტის 

გამო. ახლა ფაკულტეტის წევრებს მოუწოდებენ ჩაერთონ თავიანთ 

სტუდენტებთან კვლევაში, თემის პრობლემის გადასაჭრელად ან სოციალური 

ცვლილების განხორციელების მიზნით. ეს პროცესი გულისხმობს სტუდენტების 

საზოგადოებაში გაგზავნას მნიშვნელოვანი საკითხის გასაგებად განიხილეს და 

შემდეგ შეიმუშავეს ინტერვენციის პროგრამა, რომელიც შემდეგ შეფასდება და 

შეფასდება. 
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ავტორები: ჟან ლუკ პატრი და ზიგლინდე ვეირინგერი 
 

შესავალი 

 

პროექტი, სამოქალაქო განათლება და დემოკრატიული პრინციპები - CURE  

მიზნად ისახავს  პროექტის მონაწილეთა სამოქალაქო განათლებას, რომელიც 

გულისხმობს,  ცოდნის მიღებასთან ერთად დემოკრატიული ღირებულებების 

განვითარებასაც. ძირითადი პრინციპის  თანახმად: ღირებულებები ცოდნის 

გარეშე ბრმაა, ცოდნა  ღირებულების გარეშე  პასუხისმგებლობასაა მოკლებული. 

ცოდნის გარეშე ღირებულებები ნიშნავს, რომ ადამიანები იძენენ ღირებულებებს, 

მაგრამ იმისთვის, რომ ღირებულებები  "რეალურ ცხოვრებასთან" დააკავშირონ, 

აუცილებელი არის სათანადო ცოდნა, არსებული რეალური  მდგომარეობისა და  

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მიმდინარე ცვლილებების გათვალისწინებით. 

ცოდნას არ ახლავს პასუხისმგებლობა თუ მას არ ამყარებს ღირებულებები ამ 

შემთხვევაშია (1)“ცოდნა ძალა“. ფრენსის ბეკონი (1597, ციტირებულია Baggaley et 

al., 2013) ხშირად ვერ ხვდებოდა  გამონათქვამს, რომელიც თანამედროვე ყოფას 

შეესაბამება და უფრო მიზანშეწონილია.  

 (2) ძალაუფლება შეიძლება იყოს (და არის) ბოროტად გამოყენებული, ამიტომ (3) 

ძალაუფლება პასუხისმგებლობით უნდა იქნას გამოყენებული, რის მიხედვითაც 

(4) პასუხისმგებლობა უნდა განისაზღვრებოდეს ღირებულებებით. 

ცოდნა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასიკეთოდ ან ცუდად - და ამ უკანასკნელის 

შესანიშნავი მაგალითები სახეზე გვაქვს. დღევანდელ საზოგადოებაში 

პასუხისმგებლობა უფრო მეტადაა საჭირო, ვიდრე ოდესმე. აქედან გამომდინარე, 

კომპეტენტური, დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღებას ესაჭიროება ორივე 

როგორც ცოდნა, ასევე ღირებულებები ერთად, და არა  ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებელად. 

წინამდებარე თავში, ჩვენ გვინდა წარმოგიდგინოთ სწავლა-სწავლების მეთოდი, 

რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი და მიღწევადია: ღირებულებებისა და 

ცოდნის პოპულარიზაცია, სადაც თითოეული მათგანი ურთიერთმიმართებაშია 

ერთმანეთთან: ”ცოდნა და ღირებულებითი  განათლება ”(VaKE), არის მეთოდი, 

რომელიც  თეორიულ საფუძველზე აღმოცენდა  და რომლის გამოცდაც ხდება 

პრაქტიკაში  ბოლო ოცი წლის განმავლობაში. ეს მეთოდი წარდგენილ იქნა  CURE 

კონსორციუმზე, მრავალჯერადი პრეზენტაციებისა  და ვორკშოპების გავლის 

შემდეგ.  განსაკუთრებით კი ორი 2018 წლის და 2019 წლის თებერვალის 

სპეციალური მობილობის ტრენინგის (SMS) ჩატარების შემდეგ  ზალცბურგის 

უნივერსიტეტში, ავსტრიაში. 

თავი 4: ცოდნა და ღირებულებითი განათლება სამოქალაქო 

განათლებისა და დემოკრატიული პრონციპების ხელშეწყობისათვის - 

ზალცბურგის უნივერსიტეტის ტრენინგები CURE-ის პროექტის     

სპეციალიზებული მობილობის პროგრამის ფარგლებში 
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 VaKE 
 

VaKE - ცოდნა და ღირებულებითი განათლება არის კონსტრუქტივისტული 

სწავლა-სწავლების მიდგომა, რომელიც აერთიანებს ღირებულებებსა და ცოდნაზე 

დაფუძნებულ განათლებას, რომელიც მორალური დილემის განხილვით იწყება 

(ღირებულებითი განათლება, values education, Blatt & Kohlberg, 1975). დილემის 

განხილვით იგეგმება ცოდნასთან დაკავშირებული კითხვების წარმოშობა, 

რომლის პასუხის გასაცემად მონაწილეებს უწევთ საკითხის დამოუკიდებლად 

მოძიება  კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების საშუალებით (მაგ., Reitinger, 2013). 

მაშასადამე, ეს იწვევს მორალური დილემის განხილვის უფრო მაღალ დონეზე 

გაგრძელებას. 

 
 თეორიული საფუძველი 

აუცილებელია, თეორიულ საკითხებზე მოკლე პრეზენტაცია,  რადგან VaKE არ 

არის მზა მეთოდი, რომელიც შეიძლება ადაპტირდეს ნებისმიერ პირობეში, 

მხოლოდ იმის გამო, რომ  იგი  დადასტურებული თეორიული მოდელია. VaKE- ს 

ზოგადი ჩარჩო არის კონსტრუქტივიზმი (Glasersfeld, 1995, 1998, etc.;  Patry, 2016). 

ეს ნიშნავს, რომ სტუდენტები აგებენ, იძენენ  ცოდნას დისკუსიის პროცესის 

საშუალებით, რასაც, კვლევის საფუძველზე,  ისინი მიჰყავს ძიებაზე დაფუძნებულ 

სწავლებასა და ცოდნის კოგნიტურ ინტეგრაციასთან, რაც იწვევს ახალ 

მსჯელობას და ქმედითუნარიანობის  შემოწმებას. პატრი (2014) გამოყოფს  

რამდენიმე სახის შემოწმებას; ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია სოციალური 

შესაძლებლობების  შემოწმება. ამ პროცესის მეშვეობით, ერთერთი მონაწილის 

კონცეფცია  გაკრიტიკებულია  თანამონაწილეთა მიერ და პროტაგონისტს 

სჭირდება დაიცვას თავისი მოსაზრება  არგუმენტირების გზით.   

კოლბერგმა (1984) ასიმილაციისა და დასაბუთების პრინციპები  მორალურ 

განსჯაზე და მის განვითარებაზე ააგო. დილემის წინაშე მდგარი სტუდენტებს 

მოჰყავთ არგუმენტები მოსაზრების დასაცავად ან უარსაყოფად. ამასთან, 

შესაძლებელია, რომ პრობლემის გადაჭრის გზით რომელიმე სტუდენტი არ იყოს 

კმაყოფილი (არგუმენტი არ არის სიცოცხლისუნარიანი) და წარმოიშვას 

დისბალანსი, ინდივიდუალური მორალური შემეცნებითი სტრუქტურის 

პირობებში. ამის გათვალისწინებით, ინდივიდს დასაბუთებული მსჯელობით 

მოჰყავს ახალი არგუმენტები, რომლებიც უფრო სიცოცხლისუნარიანია. 

კოლბერგმა (1971) შემოგვთავაზა მორალურ ღირებულებებზე დაფუძნებული 

არგუმენტაციის (ზნეობრივი კომპეტენციის) ექვსი ეტაპი, რომელსაც ინდივიდები 

თანმიმდევრულად აღწევენ, თუმცა მხოლოდ რამდენიმე მათგანი აღწევს 

უმაღლეს ეტაპებს.  

VaKE აერთიანებს მორალური განათლებისა და ცოდნის შეძენის ორ 

პროცედურას: მონაწილეებს სთხოვენ განიხილონ მორალური დილემები, 

რომლებიც შექმნილია ისე, რომ მათ კომპეტენტურად განსახილველად 

შესაბამისი ცოდნაა საჭირო, ანუ, დისკუსიის საფუძველზე მონაწილეები 

სპონტანურად სვამენ ისეთ კითხვებს არსებული ინფორმაციის შესახებ, რომ ამ 
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კითხვებზე პასუხების გასაცემად ინფორმაციის დამატებითი ძიებაა საჭირო. 

ამრიგად, იქმნება მორალური არგუმენტირებული მსჯელობა  და ფართოვდება  

ცოდნა   ჯგუფში, სადაც ხდება  სოციალური საკითხის ქმედითობის შემოწმება  

(Patry et al., 2013).  

პროტოტიპური საფეხური 

პროტოტიპული VaKE პროცედურა მოიცავს პროცესის მომზადებას და შემდეგ 

ცხრილში 1. მოცემულ თერთმეტ საფეხურს 

 

მომზადება და განმარტება:  

 

0.თუ სტუდენტები პირველად ეხებიან VaKE–მეთოდს, საჭიროა მათი წინასწარი 

მომზადება, რადგან მათი უმეტესობა არ იცნობს ღია სწავლებას და მის 

თავისუფლებას. ისინი უნდა გაეცნონ VaKE–მეთოდის პრინციპებს (11 საფეხურის 

ჩათვლით) და შესაძლებლობების ფარგლებში ისწავლონ ერთმანეთთან სათანადო 

ურთიერთობა, კამათი და ფოკუსირება არგუმენტებზე, ინფორმაციის მოძიება 

ინტერნეტში ან ნებისმიერ სხვა საინფორმაციო წყაროებში და ა.შ. 

 

1.დილემის გაცნობა:  

დილემის წარდგენა უნდა იყოს ადეკვატური სამიზნე ჯგუფისთვის,  ხოლო 

მასწავლებელი ან ფასილიტატორი უნდა აცნობიერებდეს, რომ მოსწავლეებმა 

იციან, თუ რა ფასეულობებზე, ღირებულებებზეა საუბარი. 

2.პირველი გადაწყვეტილება: მოსწავლეებმა უნდა ისაუბრონ იმ 

გადაწყვეტილებაზე, რასაც მათი აზრით  პროტაგონისტი  მიიღებს. ეს 

გადაწყვეტილება მიღებულია სტუდენტების მიერ, რომლებმაც ჯერ ძალიან ცოტა 

რამ იციან საკითხის შესახებ, ანუ მათ მიერ გადაწყვეტილების მიღება ხდება 

ზოგადი ცოდნის საფუძველზე; ეს არის  პირველი შესაძლებლობა იმის 

აღიარებისა, რომ  გადაწყვეტილებების მისაღებად ისინი უფრო მეტად უნდა 

დაეყრდნონ ფაქტებს. 

 

3. პირველი არგუმენტები (დილემის განხილვა):  

მოსწავლეები კამათობენ და ეწინააღმდეგებიან დილემის განსხვავებულ 

გადაწყვეტილებებს; ეს შეესაბამება  დილემის  განხილვას (Blatt and Kohlberg, 

1975), რომელიც მოიცავს მორალური  სიცოცხლისუნარიანობის შემოწმებას. 

 

4. გამოცდილების გაზიარება და გამოტოვებული ინფორმაცია:  

ჯგუფის გამოცდილება და არგუმენტირებულ მსჯელობებზე დამყარებული 

შედეგების       გაზიარება. დილემის განხილვა  აქ არ სრულდება. რაც მთავარია, 

სწავლის ამ ეტაპზე, ცოდნის გაზიარება ხდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა 

სახის ცოდნაა საჭირო დილემის უფრო ღრმად განხილვისათვის, მოსწავლეებმა 

უნდა შეძლონ მათი ინდივიდუალური სასავლო მიზნების დადგენა, რომელსაც 

იღებენ ცოდნის გაცვლის შედეგად. 

 

5. მოსაზრების დასაბუთების მოძიება:  

მოსწავლეებმა უნდა შესძლონ აუცილებელი ინფორმაციის მიღება,  მოძიებული 
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„დასაბუთების“ გაზიარება გაცვალონ თავიანთი შეძენილი „მტკიცებულებები“, 

ხოლო მასწავლებელი ან ფასილიტატორი, არის  „მწვრთნელი“ ამ პროცესში.  

 

6. ინფორმაციის გაცვლა:  

ინფორმაციის შეძენის ფაზის შემდეგ,  კლასში კიდევ ერთხელ ხდება 

ინფორმაციის გაცვლის ეტაპი, რათა ყველა სტუდენტს ჰქონდეს ცოდნის ერთი და 

იგივე დონე. მე–4, მე –5 და მე –6 ეტაპები შეესაბამება კონსტრუირებული ცოდნის 

განვითარებას და მოიცავს შეძენილი ცოდნის სიცოცხლისუნარიანობის  

შემოწმებას და  წვლილის შეტანას დილემის განხილვაში. 

 

 7. მეორე არგუმენტები (დილემის განხილვა): 

ახალად მიღებული ცოდნის გათვალისწინებით, მოსწავლეები უბრუნდებიან 

თავად დილემის განხილვას, როგორც მე -3 ეტაპზე. 

 

8. ინფორმაციის სინთეზი:  

შემდეგი საფეხური ზოგადი დისკუსია შედეგების წინასწარ დადგენასთან 

დაკავშირებით. (მოლაპარაკებების მიმდინარე მდგომარეობა). ამ ეტაპის 

გამეორება შესაძლებელია მე-10 საფეხურის წინ.   

 

9. საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ 4 – დან 8 საფეხურამდე: 

თუ ცოდნის ბაზა ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი, მე-4-8  საფეხური კიდევ ერთხელ 

განიხილება, დამატებითი მასალებით, კვლევით და, შესაძლოა, ახალი აქცენტით; 

ეს შეიძლება გაკეთდეს რამდენჯერმე, რაც დამოკიდებულია კურსის დროზე,  

კურსის მიზანსა და მონაწილეთა ინტერესზე. 

 

10. ზოგადი სინთეზი: 

ეხება პრობლემის განხილვის არსებულ მდგომარეობას (რა პრობლემაა, 

შესაბამისობა, ახალი პრობლემები). ეს შეიძლება გაკეთდეს მიზნობრივად, უფრო 

ადვილად გასაგები ხერხით, მაგალითად, როლების საშუალებით - შესაძლოა, 

პერსპექტივის ცვლილებებიც - სტატიების მომზადება და ა.შ. 

 

 11. განზოგადება 

განზოგადება მოიცავს მსგავსი პრობლემის მოგვარებას უფრო ფართო სპექტრით 
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 საფეხური ქმედება 
მონაწი

ლეები 

1.  

სტუდენტებისა და 

მოსწავლეების 

მომზადება: 

დისკუსიის წესების გაცნობა, 

კომპენტენციის ძებნა და ა. შ. 
კლასი 

2.  დილემის გაცნობა დილემის და ღირებულებების გაგება კლასი 

3.  
პირველი 

გადაწყვეტილება 

ვინ არის მომხრე და ვინ არის 

წინააღმდეგი? (ხმის მიცემა) 
კლასი 

4.  
პირველი არგუმენტები 

(დილემის განხილვა) 

რატომ ვარ მომხრე და რატომ ვარ 

წინააღმდეგი? ვეთანხმებით 

ერთმანეთს? მორალურად 

გამართლებული მისაღები 

ქმედითობის გავალისწინება 

ჯგუფი 

5.  

გამოცდილების 

გაზიარება და კითხვები 

ინფორმაციის შესავსებად 

არგუმენტების გაცვლა. რის ცოდნაა 

საჭირო რათა შენდგომში  შევძლო 

კამათის გაგრძელება 

კლასი 

6.  
მტკიცებულებების 

მოძიება 

მიიღეთ ინფორმაცია ნებისმიერი 

ხელმისაწვდომი წყაროდან! 
ჯგუფი 

7.  ინფორმაციის გაცვლა 

გაუზიარე ინფორმაცია შენი 

კონსტრუქციების შესახებ სხვა 

სტუდენტებს. არის ინფორმაცია 

საკმარისი?                              

(შინაარსთან დაკავშირებული 

შემოწმება) 

კლასი 

8.  
მეორე არგუმენტი 

(დილემის განხილვა) 

როგორია ჩემი გადაწყვეტილება 

ახლა? რატომ? ვეთანხმებით 

ერთმანეთს?                           

(მორალურად მისაღებლობის 

შემოწმება) 

ჯგუფი 

9.  ინფორმაციის სინთეზი 

დასკვნების წარდგენა მთელი 

კლასისათვის(მორალური და 

შინაარსობრივი  შესაძლებლობების 

შემოწმება) 

კლასი 

10.  
გაიმეორეთ 4 დან 8 მდე 

საჭიროების შემთხვევაში 
  

11.  ზოგადი სინთეზი 

სრულად,  საფეხურების 

თანმიმდევრობის პროცესის  

დასასრული 

კლასი/

ჯგუფი 

12.  განზოგადება 

დისკუსია სხვა, მაგრამ  

დაკავშირებული საკითხების შესახებ 

ან დისკუსიის შედეგებზე 

დაფუძნებული ქმედება 

კლასი/ 

ჯგუფი 

 

ცხრილი 1. პროტოტიპური ნაბიჯები VaKE– ში (Patry et al., 2013, p 265)  (* 

ფრჩხილებში: ღირებულებითი განათლება; **ხაზგასმული: ცოდნის შეძენა) 
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VaKE– ს ძირითადი თეორიული ჩარჩო, ასევე მაგალითი იმისა, თუ როგორ 

გამოიყენება VaKE  მეთოდი CURE  კურსებზე, უფრო მეტი ინფორმაცია ამ 

მეთოდის შესახებ  შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ  ბმულზე:  

https://cure.erasmus-plus.org.il/mod/folder/view.php?id=1729 

 

           CURE-ის სპეციალური მობილობის ტრენინგის მაგალითი  (SMS) 2019 

 
2019 წელს ზალცბურგში ჩატარდა სპეციალური მობილობის ტრენინგი, სადაც  

მონაწილეებს დაევალათ წარმოედგინათ თავიანთი, საკუთარი დილემა, რომლის 

გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა. ჩვენ წარმოგიდგენთ ჯგუფების მიერ 

წარმოდგენილ რამდენიმე მაგალითს. პირველი მაგალითისათვის ასევე მოგცემთ 

მითითებებს დისკუსიის გამართვისათვის. 

პოლიტიკური დებატები: მათანის გადაწყვეტილება: 
 

მათანს სურს მოაწყოს დებატები ყველა პოლიტიკური პარტიის 

წარმომადგენელთან, რათა მათ დაიცვან თავიანთი პოლიტიკური პროგრამები 

მომავალი არჩევნების წინ, რის შემდეგაც გაიმართება იმიტირებული არჩევნები. 

 უმაღლესი სკოლა (მოსწავლეები 14 -დან  18-წლამდე) 

 ერთი პარტია („მწვანე ფოთლები“) ემხრობა კანონმდებლობას მარიხუანის 

ლეგალიზაციისათვის.. 

 ზოგი მათანი აცხადებს, რომ მას სურს ჩაატაროს დებატები მთელი სკოლის 

მოსწავლეებისათვის 

 ოთხი მშობელი ეწინააღმდეგება „მწვანე ფოთლების“პარტიის მონაწილეობას 

ამ დებატებში, რადგან მათმა იდეებმა შეიძლება ცუდი გავლენის ქვეშ 

მოაქციონ მოსწავლეები 

 ზოგი მშობელი ამბობს რომ არ გაუშვებენ შვილებს სკოლაში თუ „მწვანე 

ფოთლების“ პარტია არ იქნება მიწვეული. 

                     რა უნდა ქნას მათანმა?  

i. მიიწვიოს „მწვანე ფოთლების“პარტია (დიახ /არა);  

ii. მოიწვიოს „მწვანე ფოთლების“ პარტია და ასევე ის პარტია რომელიც 

ეწინააღმდეგება მარიხუანას ლეგალიზაციას. 

iii. მოელაპარაკოს ოთხ მშობელს; 

iv. საერთოდ არ მოაწყოს დებატები; 

v. გადაუგზავნოს გადაწყვეტილება დირექტორს; 

vi. მიწეროს საინფორმაციო წერილი მშობლებს; 

vii. დებატების ჩატარებამდე იმუშაოს მოსწავლეებთან. 

viii. დატოვოს სკოლა. 

 

 

არგუმენტები დისკუსიისათვის 

 არგუმენტები პარტიის „მწვანე ფოთლების“ მოწვევის მხარდასაჭერად:  

დემოკრატიის მთავარი პრინციპი არის პლურალიზმი, მათი მონაწილეობა 

პოლიტიკურ, სოციალურ პროცესების ფართო სურათს იძლევა;  უფრო 

ნათელი გახდება ინფორმაცია  კანაფის ლეგალიზაციის შესახებ (ისტორიული 
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ფონი და გამოცდილება). 

 არგუმენტები „მწვანე ფოთლების“ მოწვევის წინააღმდეგ:  

 საზოგადოებისთვის გარკვეული საფრთხის თავიდან აცილება; ნაკლები 

ინფორმაციის მოლოდინი მარიხუანას ლეგალიზაციის გავლენის 

შესახებ.არგუმენტები მშობლებისთვის საინფორმაციო წერილის წერის 

სასარგებლოდ: ითვალისწინებს მშობლებისთვის განმარტებას, თუ რა არის 

პოლიტიკური დებატები, დებატების მიზნები, რატომ არის მისი ორგანიზება 

სკოლაში საჭირო და პლურალიზმის მნიშვნელობის განმარტება. 

 მშობლებისთვის საინფორმაციო წერილის დაწერის წინააღმდეგ: 

  არგუმენტები იმაში მდგომარეობს, რომ ეს კიდევ გამოიწვევს დებატების 

ჩატარების მოწინააღმდეგე მშობლების რაოდენობის გაზრდას. 

 პოლიტიკური დებატების ორგანიზების საწინააღმდეგო არგუმენტები: 

 მოიცავს იმ აზრს, რომ განათლება დელიკატური საკითხია და არ უნდა იყოს 

ხელშემწყობი  პოლიტიკურ იდეების და ისიც, რომ სტუდენტები შეიძლება 

არ იყვნენ მზად (მორალურად, გონებრივად) გაუმკლავდნენ პოლიტიკურ 

საკითხებს. 

  არგუმენტები პოლიტიკური დებატების ორგანიზების სასარგებლოდ  

ეხმიანება ახალგაზრდების პოლიტიკაში ჩართვის მნიშვნელობას და მათი 

სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას და აქტიურობის გაზრდას. 

 

ინფორმაციის ძიება: 

რა არის პოლიტიკური დებატები? სკოლის / ქვეყნის საგანმანათლებლო 

პოლიტიკა პოლიტიკურ ღონისძიებებთან დაკავშირებით (დებატები, როგორც 

პლატფორმა);? მარიხუანას / სხვა ტოქსინების გავლენა; მარიხუანას 

ლეგალიზაციის შედეგები; რა არის დამოკიდებულება /  დამოკიდებულება 

ზოგადად / დამოკიდებულების შედეგები?  ისრაელის კულტურული ფონი 

ნარკოტიკების /  მარიხუანას / სხვა ტოქსინების გამოყენებასთან დაკავშირებით; 

მარიხუანა, როგორც "დასაწყისი პრეპარატი"; პრევენციის საგანმანათლებლო 

სტრატეგიები.ინფორმაცია 

                  როგორ მოქმედებს მარიხუანა თქვენს ტვინსა და სხეულზე? 
 

 სამეცნიერო არგუმენტები მარიხუანას სასარგებლოდ: 

აუმჯობესებს ტვინში ნეირონების დაკავშირებას. ეს ხსნის ტვინის მეტ 

ნაწილს, რაც ხელს უწყობს შემოქმედებითობას და ემოციებს. ის უკუაქცევს 

თამბაქოს ეფექტს ფილტვებზე და აუმჯობესებს ფილტვების უნარიანობას. 

ის ხელს გიწყობთ იყოთ სუსტი, არ გასუქდეთ  და ეხმარება მეტაბოლიზმის 

მოწესრიგებას. ის ამცირებს ორგანიზმის ღელვას. მას შეუძლია მოხსნას 

ქრონიკული ტკივილი და გულისრევა (დოზის საკითხი 

გასათვალისწინებელია). ის შეიძლება დაეხმაროს იმ ადამიანებს, 

რომელთაც აქვთ ძილთან დაკავშირებული პრობლემები. ის ასევე ეხმარება 

ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ხალხს. 

 სამეცნიერო არგუმენტები მარიხუანას წინააღმდეგ:  

     აქვეითებს ტვინის მოქმედების არეალს  ხანგრძლივი გამოყენების დროს.  

უფრო სწრაფად იწვევს დაბერების სინდრომებს. ხდება მხნეობისა და სხვა 
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ორგანიზმის შესაძლებლობების დაკარგვა (თუ წლების განმავლობაში 

არანაირ აქტივობას არ ასრულებთ). გულის პრობლემებმა შესაძლოა ის 

უფრო სარისკო გახადოს. მარიხუანას მოწევა მაინც მოწევაა და 

ჯანმრთელობის რისკიც თავისთავად არაა გამორიცხული. არსებობს 

მარიხუანაზე  დამოკიდებულების რისკი. 

 

                  პრაქტიკული დადებითი და უარყოფითი მხარეები: 

პრაქტიკული დადებითი მხარეები:   

არის სტრესის შემამსუბუქებელი და ემოციური გამაძლიერებელი.  ხელს უწყობს 

შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას და აუმჯობესებს ძილს, უკეთესი 

მადა, სწრაფი გადაწყვეტილებების უნარის გაუმჯობესება  და ა.შ. 

 

  პრაქტიკული უარყოფითი მხარეები:  

      სწრაფი რეაგირების, რეაქციების შემცირება, მარიხუანის გამოყენების დროს 

საჭესთან ჯდომის დიდი რისკი, ადამიანის გაზარმაცება სხეულის 

მოდუნების ფონზე, ტაქიკარდიის გამოწვევის შესაძლებლობა. პარანოიით 

დაავადება. 

მარიხუანა არის გზა ნარკომანიისაკენ? ზოგიერთი გამოკვლევა ადასტურებს 

მარიხუანას, როგორც „საწყის გზას ნარკოტიკის გამოყენებამდე“. ჯვარედინი 

სენსიტიზაცია არ არის უნიკალური მეთოდი. მარიხუანა არ არის ერთადერთი 

გზა ნარკოტიკების მოხმარებამდე. ალკოჰოლი და ნიკოტინი ისევე მოქმედებს, 

როგორც მარიხუანა. ისინი გამოიყენება ჩვეულებრივ, სანამ ადამიანი გადავა სხვა, 

უფრო მავნე ნივთიერებებზე. ამასთან, ადამიანების უმრავლესობა, რომლებიც 

მარიხუანას იყენებენ, არ აპირებენ სხვა, უფრო „მძიმე“ ნივთიერებების 

გამოყენებას. 

 

მათანის გადაწყვეტილების განხილვა აშკარად გვიჩვენებს დილემის განხილვების 

ზოგიერთ ეფექტს. პირველი, დისკუსია ხდება ტრანსდისციპლინარული. (იხ. 

Patry & Weyringer, 2019, for transdisciplinarity in VaKE)   საკითხის განხილვა ხდება, 

განსხვავებული დისციპლინებიდან.  ამ შემთხვევაში დისციპლინები მოიცავს 

პოლიტიკურ თეორიას, სოციალურ პროცესებს, იურიდიულ საკითხებს, სკოლის 

წესებს, სამოქალაქო ცნობიერებას, პოლიტიკურ დებატებს, პროფილაქტიკის 

საგანმანათლებლო სტრატეგიებს და განსაკუთრებით მარიხუანას გავლენას. 

ყველა ეს საკითხი პირდაპირ არ ეხება სამოქალაქო განათლებას;  მეორეს მხრივ, 

სამოქალაქო განათლება ყოველთვის კავშირშია სოციალურ ყოფასა და 

ყოველდღიური ცხოვრების საკითხებთან და მისი ტრანსდისციპლინარულობა, 

რომელიც ეხება ამ საკითხებს,  როგორც მოცემულ შემთხვევაში, დაკავშირებულია 

სამოქალაქო განათლებასთან. 

თემების ჰეტეროგენურობის გათვალისწინებით, დროის სიმცირის გამო 

შეუძლებელი იყო ყველა საკითხის განხილვა. ამ შემთხვევაში არჩევანი 

მარიხუანის ლეგალიზაციაზე  გაკეთდა. 

 
სემის დედა 

 მე –9 კლასის მოსწავლე, სემი, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში აღარ დადიოდა 

სკოლაში. საშინაო სკოლის პედაგოგი დედას დაუკავშირდა სემის გაცდენების 
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თაობაზე. დედა, რომელიც თვითონ დაწყებითი განათლების პედაგოგია,  

გაოგნებულია, რადგან   სემი ჩვეულებისამებრ გადიოდა  სახლიდან ყოველ 

დილას. ის  დაელოდა სემის  სახლში დაბრუნებას, რათა ეკითხა თუ  სად იყო იგი. 

სემმა დედას აუხსნა, რომ ის უარს აცხადებს სკოლაში წასვლაზე, რადგან სკოლა 

მისთვის ძალიან მოსაწყენია და გრძნობს, რომ აქ ვერაფერს ისწავლის. მან ამის 

შესახებ არ უთხრა დედას, რადგან ფიქრობდა, დედა მასწავლებელია  და ვერ 

გაუგებდა. დედას, ერთი მხრივ, ესმის და სჯერა სასკოლო სისტემის  და მისი 

მნიშვნელობის, მაგრამ, მეორეს მხრივ, მას სჯერა მისი შვილის განსჯის და პატივს 

სცემს მის ავტონომიასა და გადაწყვეტილების მიღების უნარს. 

 

სამიზნე ჯგუფი: მოსწავლეები; მასწავლებლები; მშობლები. 

ცოდნა: საშინაო სკოლა; სავალდებულო სასკოლო კანონი. 

ღირებულებები: პატივისცემა; ავტონომია; გადაწყვეტილების მიღება; 

პასუხისმგებლობა; პატიოსნება; სკოლის სოციალური უნარები; მორჩილება / 

დაუმორჩილებლობა; თანამშრომლობითი სწავლა. 

 
გადაწერა გამოცდაზე: მაიკის ისტორია 

მაიკი არის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც ეუფლება ნეირო 

ქირურგიას. სემესტრული გამოცდის ტესტირების დასასრულს მაიკი ამჩნევს, რომ 

მისი საუკეთესო მეგობარი იწერს. მასწავლებელი შემოდის გამოცდაზე და 

აცხადებს რომ სკოლის პოლიტიკის თანახმად, თუ გადაწერა დაფიქსირდება, 

ტესტირების შედეგები გაუქმდება მთელი ჯგუფისთვის. რა უნდა გააკეთოს 

მაიკლმა? 

ღირებულებები: 1. პატიოსნება / ერთიანობა; 2. პასუხისმგებლობა; 3. 

მორჩილება/კანონის უზენაესობა /  4. მეგობრობა. 

 

განხილვა 

VaKE( ცოდნა და ღირებულებითი განათლება) მეთოდი,  რომელიც აკავშირებს 

ცოდნასა  და ღირებულებათა განათლებას ერთმანეთთან, მნიშვნელოვანი 

პროცესია სამოქალაქო განათლებაში. არჩეული დილემა, რომელიც ემსახურება 

სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაციას,  ყოველთვის ემყარება რეალურ 

ვითარებას და შეიძლება სერიოზულ საკითხსაც კი შეეხოს. 

 

მნიშვნელოვანია ის,რომ მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ მათთვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დილემა, მონაწილეები არ არიან შეზღუდულები 

და არ არის აუცილებლობა იმისა, რომ მათ განიხილონ ის დილემა, რომელსაც 

ფასილიტატორი სთვაზობს იმ მოსაზრებით, რომ დილემას აქვს 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა, სამოქალაქო განათლებისათვის.. მკაცრი 

კონსტრუქტივიზმი თავიდან აგვაცილებს ხელმძღვანელობას  და ეს მთლიანად 

მისცემს მონაწილეებს საშუალებას შემოიფარგლონ მათთვის სასურველი 

თემებით, ამასთანავე, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ  მონაწილეებმა შეიძლება 

გადაუხვიონ იმ საკითხებიდან, რომლებიც ფასილიტატორს უნდა რომ წინ 

წამოწიოს. ზემოთ აღვნიშნეთ ფრთხილი და მსუბუქი ჩარევები, რომლებიც  

შეუძლიათ მასწავლებლებს ან ვორკშოპის ფასილიტატორებს. გადახვევის ან 

მოსალოდნელი გადახვევის თავიდან ასაცილებლად, ჩვენი აზრით, ყველაზე 
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მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობა. ვორკშოპის ხელმძღვანელმა ღიად უნდა 

განაცხადოს, თუ რა მიზნები აქვს VaKE– ს  და წარმართოს მონაწილეები ისე, რომ 

მათ აირჩიონ საკუთარი დილემა ისე, რომ არ გადაუხვიონ ძირითად მიზანს.  თუ 

მონაწილეები არ ეთანხმებიან მიზნებს, ეს საკითხი უნდა გახდეს განხილვის 

ძირითადი და პირველადი საკითხი. 

 

შევეცადეთ გვეჩვენებინა, რომ VaKE არის შესაძლო ინსტრუმენტი სამოქალაქო 

განათლებისთვის. ამასთან, ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ VaKE ერთადერთი 

ინსტრუმენტია, რომლის გამოყენება შესაძლებელია ამ მიზნით. ეს, მართლაც, 

ღირებული შესაძლებლობაა თუმცა არ გვინდა გამოვრიცხოთ სხვა მეთოდი. 

VaKE– ს გამოყენებამ CURE– ს სპეციალური მობილობის ტრენინგის პროგრამაში 

საკმაოდ ბევრი ხედვა მოგვცა კონკრეტულ საკითხებზე სამოქალაქო 

განათლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მან ასევე აჩვენა გარკვეული 

სირთულეები, რომელთა წინაშეც ჩვენ შეიძლება აღმოვჩნდეთ. თუმცა, არცერთი 

არ არის გადაუჭრელი სირთულე. პრინციპები, რომელიც მოცემულია 

საფეხურებრივად ცხრილში 1 , ასევე შემოთავაზებული დილემები უნდა 

ჩაითვალოს პროტოტიპებად, რომლებიც შეიძლება დაეხმაროს VaKE– ს ახალი 

ფორმების შექმნას, რაც საშუალებას იძლევა წარმატებულად იქნას  დაძლეული 

სირთულეები. ამასთანავე, მეთოდის ცვლილებები აუცილებლად უნდა 

შეესაბამებოდეს თეორიას - და ეს არის ერთერთი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ასეთი 

დაჟინებით ვითხოვთ  თეორიის შესწავლის აუცილებლობას ვორკშოპის 

მომავალი ლიდერებისაგან. 

 
 

 

ტრენინგების გავლენის მაგალითები CURE-ის მონაწილე ისრაელისა და 

საქართველოს ინსტიტუციებზე: 

ავტორი: რონდა სოფერი 

 

GACE კომიტეტმა ფაკულტეტის სამი წევრი გაგზავნა ზალცბურგის 

უნივერსიტეტში, რომლებმაც გაიარეს ზემოთ აღწერილი ტრენინგი. ამ 

გამოცდილებამ ჩვენს ფაკულტეტს საშუალება მისცა ისარგებლოს VaKE 

მეთოდით და ასევე ტრენინგზე მოგვესმინა კულტურულად სპეციფიკური 

დილემები სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, როგორც საქართველოდან, ასევე 

ისრაელიდან. VaKE- ს ექსპერტმა ტრენერებმა წარმოადგინეს უნივერსალური 

დილემები, რომლებიც შემდეგ შეცვალეს ისრაელისა და ქართული რეალობის 

გათვალისწინებით. 

 

ვორკშოპის ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნა კურსების სწავლების პროცესში. 

მაგალითად, კურსში, მულტიკულტურული დიალოგი მედიის საშუალებით, 

სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ, მედიის საშუალებით წარმოედგინათ დილემა, 

რომელიც ასახავს მათ მიერ გადაღებული ადამიანების ცხოვრების რეალობას. 

ვიდეოკლიპების ნახვის შემდეგ, VaKE მეთოდი იქნა გამოყენებული,  
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წარმოდგენილი დილემების განსახილველად. დილემის განხილივის დროს 

გამოყენებული იყო სტრუქტურის სხვადასხვა საფეხური. კონსტრუქციული 

განხილვა სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მოახდინონ ცოდნის  

რეკონსტრუქცია და გამართონ მნიშვნელოვანი დისკუსიები რთული ისტორიების 

გარშემო, რომლებიც  თან ახლავს განსხვავებულ კულტურებს. კურსის დროს 

გამოყენებული იყო  ყველა ინსტრუმენტი სტუდენტების პირადი და ერთობლივი 

მედია პროდუქტების წარმოებისთვის, ყველა კრიტერიუმით კრიტიკულ 

აზროვნებასთან და სწავლის კონსტრუქციულ პროცესთან ერთად. კურსი 

უზრუნველყოფდა ისეთი ინსტრუმენტის გამოყენებას, რომელიც საშუალებას 

აძლევდა სტუდენტებს გამოეხატათ როგორც, პირადი აზრის და ასევე 

ერთობლივი მედია პროდუქტების გავლენა საზოგადოებაზე. ეროვნული 

საოჯახო სიუჟეტების განხილვა საშუალებას აძლევს მათ გამოიყენონ კრიტიკულ 

აზროვნება, კონსტრუქციული სწავლის პროცესთან ერთად. 

 

მონაწილეებმა განივითარეს რამდენიმე უნარი, რომელთა შორისაა VAKE 

მეთოდი, სხვადასხვა თხრობის ტექნიკა, პრაქტიკა და ძიებაზე დაფუძნებული 

კვლევა და მედიაციის საჭირო ერთობლივი უნარები, სტერეოტიპების შემცირება 

და იდენტურობის შენარჩუნება მრავალფეროვან  საზოგადოებაში. ამ კურსის 

ლექტორმა, რომელმაც გაიარა VaKE ტრენინგი, განმარტა, რომ VaKE ტრენინგის 

გამოცდილებამ მას საშუალება მისცა სხვა კურსში - „სახელწოდებით დიალოგი 

კინოს მეშვეობით“ - ჩართოს ისეთი თემები, რომელიც ადრე ძალიან რთული და 

დამაბნეველი იყო კლასის დისკუსიებისთვის. მან განმარტა: ”VaKE მეთოდმა 

საშუალება მომცა მე და რაც მთავარია, ჩემს სტუდენტებს მოყვნენ ის ამბები, 

რომლებიც ზოგჯერ წინააღმდეგობაში მოდის ჩვენს კლასში არსებულ 

სახელმწიფოებრივ მდგომარეობასთან, ისე, რომ  ხელი შეუწყოს 

ურთიერთგაგებას და ჯანსაღ დიალოგს, ეს მეთოდი ხელს უშლის დისტანციური 

ურთიერთობების  შექმნას და კონფლიქტურ დისკუსიებსაც კი. დღეს,”VaKE“ 

მეთოდის გამოყენებამ ჩემი არაბი, დრუზი, მართლმადიდებელი, ებრაელი, 

ეთიოპიელი, რუსი  სტუდენტების მონათხრობებში, მათი მოსმენა და აღქმა ხელს 

უწყობს კულტურათაშორისი გაგების დონის ამაღლებას. ” 

GACE– ს ფაკულტეტის კიდევ ერთმა წევრმა, გაიარა VaKE ტრენინგი, მან მიიღო 

სათანადო ცოდნა და კომპეტენციები სხვა პროფესორ-მასწავლებლების 

გადასამზადებლად შიდა საფაკულტეტო სასწავლო ვორკშოპების საშუალებით. 

ფაკულტეტის წევრმა, რომელმაც ისარგებლა ამ შიდა ვორკშოპით, გამოიყენა 

VaKE მეთოდი სავალდებულო კურსის სწავლებისას სპეციალური განათლების 

ფაკულტეტზე. ეს კურსი ეხება მშობელ-მასწავლებელთა ურთიერთობების 

თემატიკას. მან შეძლო VaKE– ს გამოყენება  იმ დილემის შესახებ მსჯელობისას, 

რომელიც ეხებოდა იმ რეგულაციის შემოღებას, რითაც მოხდებოდა ინფორმაციის 

მიწოდება მასწავლებელზე იმ შემთხვევაში თუ ის ეჭვით შეხედავდა მოსწავლეს, 

ბოროტად ან უყურადღებოდ მოექცეოდა მას. სტუდენტებს მიაჩნიათ, რომ VaKE 

მეთოდის საფეხურებრივი გამოყენება, ცოდნის მიღება და დისკუსიები  ხელს 

უწყობს ჯანსაღ დიალოგს, სენსიტიური თემის გააზრებასა და ღრმად გაგებას. 

უფრო მეტიც, სტუდენტებმა გამოიყენეს VaKE შეცვლილი ფორმით, სკოლებში, 

სადაც ისინი ასწავლიდნენ მოსწავლეებს იმ მორალურ დილემებთან გამკლავებას, 
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რომლებიც წარმოიშვებოდა სწავლებისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის 

პროცესში. 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, განათლების ფაკულტეტის სამმა 

აკადემიურმა  თანამშრომელმა გაიარა VaKE ტრენინგი. მათ VaKE მეთოდოლოგია 

გამოიყენეს მთელ რიგ კურსებში განათლების ფაკულტეტზე.  მაგალითად, VaKE 

მეთოდი ინტეგრირებულ იქნა სასწავლო კურსში „პედაგოგიური ეთიკა, 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია და კლასის მენეჯმენტი“, რომელიც 

წარმოადგენს მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების მთავარ და 

სავალდებულო საგანს.“კერძოდ, დილემის საშუალებით სწავლება გამოიკვეთა, 

როგორც სასწავლო კურსის სწავლების  ძირითადი მეთოდი. ეს გადაწყვეტილება 

მიიღეს იმის გამო, რომ, კურსის მთავარი მიზანია სტუდენტებში არა მხოლოდ 

შესაბამისი ცოდნისა და უნარის განვითარება, არამედ ღირებულებების 

ჩამოყალიბება. VaKE მეთოდი ზუსტად არის მიმართული ღირებულებების 

განვითარებაზე ცოდნის მიღების პროცესში 

VaKE მეთოდოლოგიის ინტეგრირება კურსებში:”ისტორიის სწავლების 

საფუძვლები”, ”მოქალაქეობის სწავლების საფუძვლები”,. ”ინტერდის-

ციპლინარული მიდგომები სოციალური მეცნიერებების სწავლებისთვის” 

საშუალებას მისცემს მომავალ ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების  

მასწავლებლებს გამოიყენონ ღირებულებითი განათლება თავიანთი საგნის 

სწავლების დროს,რაც ხელს შეუწყობს  სტუდენტებში ღირებულებების 

განვითარებასა და მათ პიროვნულ  ფორმირებას. პედაგოგიური პრაქტიკის 

კურსის მსვლელობისას, სწავლების პროცესზე დაკვირვების დროს, ისტორიის და 

სამოქალაქო განათლების მომავალი მასწავლებლები  ყურადღებას ამახვილებენ  

იმაზე, თუ როგორ უწყობს ხელს მასწავლებლის მიერ შერჩეული მეთოდები 

სტუდენტებში ღირებულებების განვითარებას საგნობრივი ცოდნის 

მიწოდებასთან ერთად. პედაგოგიური პრაქტიკის ფარგლებში, სტუდენტებს 

მოეთხოვებათ განახორციელონ VaKE– მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული 

სასწავლო პროექტი მიზნობრივ კლასებში. 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის CURE ჯგუფმა, სწავლების პროცესში VaKE 

მეთოდის გამოყენების გარდა,  ჩაატარა კვლევა "სამოქალაქო ღირებულებების 

განვითარება უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მომზადების პროგრამის 

ფარგლებში  და მისი პრაქტიკაში ტრანსფორმაცია, VaKE მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით“. ამ კვლევის შედეგები წარმოდგენილ იქნა მასწავლებელთა 

განათლების მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა  

ისრაელში 2019 წლის ივლისში. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ CURE– ს პროექტმა, 

რომელიც ხელს უწყობს მასწავლებელთა ტრენინგის  სასწავლო გეგმის რეფორმას 

დემოკრატიისა და სამოქალაქო განათლების განვითარებისათვის, შესაძლებლობა 

მისცა  შექმნილიყო პროგრამა  ცოდნისა და ღირებულებების განათლების 

ინტეგრირებული  სწავლებისთვის.ეს მიდგომა შეირჩა, როგორც ღირებულებითი 

განათლების განვითარების ძირითადი მეთოდოლოგია. იგი ძირითადად 

ორიენტირებულია სწავლის პროცესში დეფიციტური ღირებულებების 

გამოვლენასა და მათ განვითარებაზე. სტუდენტთა სამოქალაქო ღირებულებების  

დონის განსაზღვრისას გაირკვა, რომ ინტერვენციების შედეგად, საგრძნობლად 
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გაუმჯობესდა გადაწყვეტილების მიღების დამოუკიდებელი უნარები და 

პასუხისმგებლობის გრძნობა, გუნდური მუშაობის და თანამშრომლობის 

კულტურა, აგრეთვე გაუმჯობესდა დამოკიდებულებები სხვადასხვა პოზიციების 

მიმართ.სწავლებისა და სწავლის პრაქტიკის დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ამ 

მეთოდოლოგიის გამოყენება ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას და სასწავლო 

პროცესში ჩართულობას. ასევე გაირკვა, რომ სტუდენტებმა უნდა გააუმჯობესონ 

აღნიშნული მეთოდოლოგიის პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდიკა და ტექნიკა, 

რომლის მიღწევაც მათი ხშირი გამოყენებით შეიძლება. 

 

 კვლევის შედეგებმა გამოავლინა შემდეგი: 

 

ა) უნივერსიტეტის როლი სტუდენტებში სამოქალაქო ღირებულებების 

განვითარებაში ფრონტალური ლექციების საშუალებით ნაკლებად 

ეფექტურია, ვიდრე აქტიური სწავლების (VaKE) მეთოდი, რომელიც უფრო 

მეტად უზრუნველყოფს სტუდენტების ჩართულობას საკუთარი 

ღირებულებების წარდგენასა და ასახვაში.   

 ბ) მასწავლებელთა მთავარი  სტრატეგიაა  ყურადღება  გაამახვილოს 

სტუდენტთა  მონაწილეობასა და პროცესში აქტიურ ჩართულობაზე, რაც 

ხელს შეუწყობს მათი, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური  

მონაწილეების, აუცილებელი უნარების შეძენას, განვითარებასა და 

ჩამოყალიბებას 

განხორციელებული ინტერვენციები მოიცავს ღირებულებითი სწავლების 

მეთოდოლოგიის სასწავლო კურსებში გაცნობას და მოსწავლეთა მიერ მიღებული 

ცოდნისა და გამოცდილების პრაქტიკაში გადატანას. 

საბოლოო ჯამში, ეს კვლევა მნიშვნელოვანია, რადგან ის აჩვენებს, თუ როგორ 

უწყობს ხელს CURE პროექტი სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის 

შესახებ რეფორმების  გატარებას ინტერვენციისა და პედაგოგიური სტრატეგიების 

მოდელების მიწოდების გზით, რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს სამოქალაქო და 

სოციალური ღირებულებების განვითარებას საგანმანათლებლო პროგრამის 

სტუდენტებისთვის, რასაც ისინი თვითონ პრაქტიკულად  განახორციელებენ 

შემდგომი სწავლების დროს. CURE– ს პროგრამა, რომელიც ავითარებს 

სამოქალაქო ღირებულებებს, არის გრძელი და უწყვეტი პროცესი, რომელიც 

ითვალისწინებს: გარდაქმნას უნივერსიტეტის სასწავლო გეგმა - ინტეგრირება 

მოახდინოს ღირებულების სწავლების მეთოდოლოგიაში, შეისწავლოს სამიზნე 

ჯგუფების სამოქალაქო ღირებულებები, შეიმუშაოს, დანერგოს და შეაფასოს 

ადაპტირებული ღირებულებითი სწავლების სტრატეგიები მოთხოვნილებების 

შესაბამისად. 

გარდა კურსებისა და კვლევისა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გუნდმა, 

რომელმაც გაიარა ტრენინგი VaKE მეთოდით, ასევე ჩაატარა სასწავლო 

ვორკშოპები, როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალისთვის, ისე საშუალო სკოლის მასწავლებლებისთვის, საქართველოს 

სხვადასხვა რეგიონში. აკადემიური პერსონალის ტრენინგებში მონაწილეობდა 

რვა პროფესორი, ექვსი სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი და ცხრა მოწვეული 

ლექტორი. ტრენინგის ხანგრძლივობა იყო 12 აკადემიური საათი (2 დღე). 
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საშუალო სკოლის მასწავლებლებისთვის ტრენინგები ჩატარდა 2018-2019 წლებში 

საქართველოს შემდეგ რეგიონებში და ქალაქებში: (ბათუმი - აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკა; თელავი - კახეთი; ოზურგეთი-გურია; თბილისი; 

ახალციხე - სამხრეთ საქართველო). 

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ფაკულტეტის სამი წევრი გაგზავნა  

ზალცბურგში VaKE მეთოდის ტრენინგისთვის.  ყველა მათთაგანი ფიქრობს, რომ 

VaKE მეთოდი ხელს უწყობს სტუდენტებს კვლევის პროცესს,მათ ეძლევათ 

საშუალება შეაგროვონ და გააცნობიერონ სხვადასხვა მოსაზრება და გააკეთონ 

ღირებულებითი არჩევანი უფრო ღრმა ცოდნის საფუძველზე. ამ ტრენინგმა დიდი 

გავლენა მოახდინა მათ პროფესიულ განვითარებაზე და გაამდიდრა მათი 

კომპეტენციები და უნარ-ჩვევები. მან ხელი შეუწყო მათ VaKE მეთოდის 

„ფასილიტატორებად“ ჩამოყალიბებას  სასწავლო ვორკშოპების ჩატარების 

მიზნით თსუ – ს ინსტიტუციურ და  საფაკულტეტო დონეზე, რამაც  ხელი შეუწყო 

სწავლების ინოვაციური მიდგომების დანერგვას და გავრცელებას  კოლეგებში, 

რომლებიც, თავის მხრივ, იყენებენ მათ სასწავლო კურსებში. 

                  ფასილიტატორებმა განიხილეს შემდეგი თემები: 

• VaKE მეთოდის ზოგადი შესავალი; 

• VaKE–მეთოდის თეორიული ფონი 

• VaKE- მეთოდის საკუთარი გამოცდილება: 

 VaKE- პროცესის საფეხურების გავლა ჯგუფში, დილემის გამოყენება, რომელიც 

ეხება პრობლემების მოგვარების  საკითხს, რომელიც მოიცავს კლასში (i) აქტიური 

მოქალაქეობის ღირებულებებისა და აგრეთვე (ii) შინაარსობრივი პრობლემის 

გადაწყვეტის გზებს. 

 

ფაკულტეტის ორმა წევრმა, რომლებიც იყენებდნენ ამ მეთოდს, შეაფასეს პროცესი 

და წარმოადგინეს ორი ნაშრომი საქართველოში გამართულ ეროვნულ 

კონფერენციებზე: 
 

0. VaKE მეთოდის ორმაგი ფუნქცია ინგლისური ენის სწავლებაში (VaKE as a 

Solution to Double Assignment in ELT,), საერთაშორისო კონფერენცია: 

სწავლების და შეფასების თანამედროვე მეთოდები და გამოწვევები 

უმაღლეს სასწავლებლებში  (2019 წლის 30 ივლისი, ევროპის 

უნივერსიტეტი, თბილისი). 

1. VaKE-მეთოდის  როლი ინგლისური ენის მასწავლებლთა განათლებაში: 

გამოწვევები და საშუალებები,  (The role of VaKE in English language teacher 

education: Challenges and Pathways) სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი (2019 წლის 9 მაისი). 

 

VaKE მეთოდის გამოყენება ძალიან ეფექტურია  თითქმის ყველა კურსში. თსუ-ს 

ფაკულტეტმა პრაქტიკულად დანერგა  VaKE მცირე ფორმატებში - 1 –  2 

შეხვედრაზე (2-4 საათი). განათლებაში არსებობს მრავალი დილემა, რომელიც 

ემყარება ზოგადად განათლების, სწავლებისა და აღზრდის მნიშვნელოვან 

მხარეებს. 
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ფაკულტეტის ერთერთი წევრი კითხულობს კურსს, სადაც განიხილება 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები, SMS ტრენინგის დასრულების შემდეგ VaKE 

მეთოდი გახდა სასწავლო პროგრამის ნაწილი. 

თსუ ენების ცენტრის ლექტორი დაესწრო თბილისში VaKE მეთოდის შესახებ 

ვორკშოპებს, რომელსაც პროფ. ჟან ლუკ პატრი უძღვებოდა. მან ეს მიდგომა 

გამოიყენა ერთ – ერთ საუნივერსიტეტო ჯგუფში, სადაც განიხილებოდა 

სტუდენტების,  მათ შორის ინგლისური ენის სწავლის უნარს მოკლებულ 

სტუდენტების სტერეოტიპები. მან გადაწყვიტა ეს მიდგომა პრაქტიკაში 

გამოეყენებინა, რადგან ის შესაძლებლობას იძლეოდა განესაზღვრათ 

ღირებულებები და გაეკეთებინათ ანალიზი, რაც მის სტუდენტებს დაეხმარა 

დაეფიქსირებინათ საკუთარი დამოკიდებულებები ცხოვრებაში და 

დაპირისპირებოდნენ საკუთარ   სტერეოტიპებს. პირველი ნაბიჯი იყო დილემის 

აგება, რომელიც ასახავდა იმ დისკრიმინაციულ სიტუაციებს, რომლებსაც ისინი 

განიცდიდნენ. მათ გამოიგონეს პრობლემური ამბავი და გამოიტანეს თავიანთი 

მოსაზრების მხარდამჭერი გადაწყვეტილებები და მტკიცებულებები. ეს აქტივობა 

განხორციელდა კლასში და მაშინვე იქნა განხილული. შემდეგი ნაბიჯის დროს, 

ლექტორმა მისცა სტუდენტებს რამდენიმე თემატიკა / დილემა, რომელიც მათ 

შეარჩიეს ჯგუფური მუშაობისთვის (თითო ჯგუფში 2-3 სტუდენტი). მათ 

შეაგროვეს ინფორმაცია საკითხის შესახებ და მიყვნენ VaKE–მეთოდის ყველა იმ 

ნაბიჯს, რომელიც მან წინასწარ გააცნო მათ. თემაზე საბოლოო პრეზენტაციის 

შემდეგ, სტუდენტებმა გააკეთეს საკითხის განზოგადება და დააკავშირეს ის 

რეალურ სამყაროსთან.მეთოდის შეფასება კარგად გამოიხატა სტუდენტების  

გამოხმაურებაში, ისინი ფიქრობენ, რომ VaKE– ს შეუძლია განავითაროს კითხვის, 

წერის, საუბრისა და მოსმენის უნარები. ამდიდრებს ლექსიკას და ეხმარება მათ 

გუნდური მუშაობის, თანამშრომლობითი და კომუნიკაციური უნარების 

ჩამოყალიბებაში. VaKE ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებში კრიტიკული 

აზროვნების უნარის განვითარებისთვის, რაც თავისთავად ხელს უწყობს 

სტუდენტებში/მოსწავლეებში არგუმენტირებული მოსაზრებების ჩამოყალიბებას  

და პრობლემების გადაჭრის უნარის განვითარებას. VaKE უზრუნველყოფს 

სტუდენტების ავტონომიას, თავდაჯერებულობას, დამოუკიდებლობას. 

საბოლოოდ, იგი ამზადებს სტუდენტებს ცხოვრების გამოწვევების წინაშე.  

ლექტორმა კვლევა VaKE– ს შესახებ გაიტანა შავი ზღვის უნივერსიტეტში 

განათლების, ენისა და ლიტერატურის მე -9 საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე, 2019 წელს. სათაური: ”გამოიყენეთ VaKE და გადალახეთ 

სტერეოტიპები ინგლისური ენის  სწავლებაში”         “Practice VaKE and Overcome 

Stereotypes in English Language Teaching”.  

მან, როგორც მასწავლებლთა ტრენერმა, ასევე გააცნო VaKE-მეთოდი მოქმედ 

მასწავლებლებს, მოხალისე მასწავლებელთა განვითარების პროექტის 

ფარგლებში, ხონში, დასავლეთ საქართველო, იმერეთი. ამავდროულად, მან ეს 

მეთოდი განახორციელა ხონის საჯარო სკოლების მე –12 კლასის სხვა 

მოხალისეობრივ პროექტში. პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს სტუდენტებს 

გაათვითცნობიერონ თავიანთი სამოქალაქო პასუხისმგებლობები  რეგიონში, რაც 
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იწყება ღირებულების გაცნობით და პრობლემების გადაჭრით. თსუ-სთვის, VaKE 

გახდა სწავლებისა და სწავლის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. 

 

სამცხე -ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფაკულტეტის სამმა წევრმა 

მონაწილეობა მიიღო  SMS ვორკშოპში VaKE- მეთოდის შესახებ. მათ შეიძინეს 

ცოდნა და  უნარები  რათა მიღებული გამოცდილება გაეზიარებინათ 

კოლეგებისთვის  ინსტიტუციურ დონეზე.  ვორკშოპს ესწრებოდა 24 აკადემიური 

პერსონალი სხვადასხვა   ფაკულტეტიდან: განათლების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა; ბიზნეს ადმინისტრირების, ინჟინერიის, აგრარული და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენლები. 

ვორკშოპზე, მათ მონაწილეებს ნათლად და ამომწურავად მიაწოდეს ინფორმაცია 

VaKE სწავლების მეთოდის შესახებ და აგრეთვე იმ ინსტრუმენტებისა და 

უნარების შესახებ,რომელიც ხელს უწყობს სოციალური და სამოქალაქო 

განათლების განვითარებას. 

 

ფაკულტეტის ერთ-ერთმა  წევრმა, რომელმაც  წვრთნა გაიარა ზალცბურგში, ამ 

მეთოდის გამოყენება დაიწყო მე -2 და მე –3 კურსის სტუდენტებთან. საგანი 

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია.მისი აზრით: მეთოდმა დააინტერესა 

სტუდენტები. ისინი დიდი ინტერესით ჩაერთვნენ სასწავლო პროცესში და 

თვითონაც  დაიწყეს სილაბუსით გათვალისწინებული ინგლისელი ავტორის 

ნამუშევრებში სოციალური / სამოქალაქო დილემების დასახვა.სქემის მიხედვით  

სტუდენტები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ დილემის განხილვებზე, 

სტუდენტებმა ძირითადად ყურადღება გაამახვილეს არგუმენტების მოტანაზე, 

საკუთარი იდეების დასაბუთებაზე; უფრო კონცენტრირებული გახდნენ სხვისი 

იდეების მოსასმენად და მათი პოზიციის განსასჯელად. მათ, ცნობილი 

მწერლების ნამუშევრებისგან მიღებული ღირებულებები და ცოდნა  რეალურ 

ცხოვრებაში გადააქვთ . ლექციები უფრო აქტიური და სახალისო გახდა, ისინი 

საგრძნობლად განსხვავდება  მონოტონური ლექციებისგან. სტუდენტები 

აქტიური მონაწილეობას იღებენ დილემის შექმნაში მათი შემდგომი განხილვის 

მიზნით, რაც  ლექციის ერთ – ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილია. 

 

სამცხე-ჯავახეთის ინგლისური ენის კიდევ ერთი მასწავლებელი  იყენებს VaKE-

მეთოდს ახალ კურსზე-ინგლისური ენის და სამოქალაქო აქტივობის სწავლება.    

SMS-ის მონაწილეებმა ასევე მიიღეს მონაწილეობა სამცხე-ჯავახეთის 

უნივერსიტეტსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებულ 

კონფერენციებში, სადაც წარმოდგენილი იყო ნაშრომი-„სოციალური და 

მორალური ღირებულებების სწავლება VaKE მეთოდის გამოყენებით ინგლისურ 

ლიტერატურაში“ . 

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში SMS-

ში მონაწილე  ფაკულტეტის წევრებისგან მიღებულმა გამოცდილებამ 

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა როგორც ცალკეული მონაწილის აკადემიურ 

ზრდაში, ასევე უნივერსიტეტის ცხოვრებაში, რაც გამოიხატა შემდეგში:  სასწავლო 

გეგმის, კურიკულუმის მოდელირება; სამეცნიერო კონფერენციებში მიღებული 

გამოცდილების გამოყენება; სტუდენტების აქტივობის ზრდა; აკრედიტაციის 

ექსპერტების მიერ  სწავლების ახალი მეთოდების, მათ შორის VaKE მეთოდის 



  66  

 

 

აღიარება,რამაც თავისი დადებითი როლი ითამაშა პროგრამების წარმატებული 

აკრედიტაციაზე.  სტუდენტთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების 

ხელშეწყობა,  კოლეგებთან, სტუდენტებთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობების 

გაუმჯობესება. 

 

ზოგადად პროექტმა დადებითად იმოქმედა უნივერსიტეტის 

ინტერნაციონალიზაციის პროცესზე; გაიზარდა უნივერსიტეტის ცნობიერება; 

უნივერსიტეტმა შეიძინა პარტნიორები; უნივერსიტეტის სოციალური ფუნქცია 

გაიზარდა ასევე სკოლის მასწავლებლების გადამზადების თვალსაზრისით; 

უნივერსიტეტის თანამშრომლები მოტივირებულნი არიან ისწავლონ ინგლისური 

ენა, მონაწილეობა მიიღონ პროექტებში და მიიღონ ინტერაქტიული ლექციები, 

რასაც ასევე ეხმარება პროექტის ფარგლებში შეძენილი ტექნიკური 

აღჭურვილობა. 
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ავტორები: ლინდენ ვესტი, ალან ბრეინბრიჯი, სტივენ სკოფამი და პოლა 

სტოუნი 

 

შესავალი 

 

CURE პროექტის ფარგლებში კენტერბერის ქრისტეს ეკლესიის უნივერსიტეტში, 

გაერთიანებული სამეფო, ორი ვორკშოპი ჩატარდა 2018 წლის აპრილში (16 

მონაწილე) და 2019 წლის დეკემბერში (9 მონაწილე). ვორკშოპების მიზანი 

გახლდათ მონაწილეებისათვის სიღრმისეულად გაეცნოთ ავტო/ბიოგრაფიული 

ნარატივის მეთოდოლოგიები და თუ როგორ ხდება ადამიანების ცხოვრების და 

მათში მოქალაქეობრივი ცნობიერების ფორმირება;  როგორ ხდება დემოკრატიული 

ღირებულებებისა და მისი მოწინააღმდეგების აღქმა და ასევე ამ იდეების როლი 

საკლასო ოთახში და განსხვავებული ტიპის მოსწავლეებთან. CURE - ს მთავარი 

მიზანი  გახლდათ აქტიური და კეთილსინდისიერი მოქალაქის ჩამოყალიბება, 

უფრო ინკლუზიური და დემოკრატიული პროცესების შენარჩუნება და 

გაძლიერება, იქნება ეს წარმომადგენლობითი თუ მონაწილეობრივი. ეს ხდება იმ 

დროს, როდესაც პოპულიზმის და ფანატიზმის გამოვლინებები სულ უფრო და 

უფრო აშკარაა და მარგინალიზირებულნი ყველა საზოგადოებაში თავს 

დაუცველად, საფრთხის ქვეშ გრძნობენ.  

 
მუქარა შესაძლოა მომდინარეობდეს ძლიერი მეზობლისგან იმ დროს, როდესაც 

ომის შესაძლებლობა ყოველთვის გვეჩვენება გარდაუვლად. ორივე, ისრაელი და 

საქართველო განიხილება დაძაბულ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, სადაც 

ადამიანები არასოდეს არ გრძნოებნ თავს სრულად უსაფრთხოდ და “ის სხვა” 

ხშირად წარმოადგენს პრობლემის ნაწილს და არა მის გადაწყვეტას. ჩვენს და 

სხვების ბიოგრაფიებში ჩართვა ავტობიოგრაფიულად და სამყაროს ჭვრეტის 

მცდელობა მათი აღქმით უფრო გასაგებს ხდის მრავალფროვან და კონკურენტულ 

კონტექსტში მოქალაქედ ყოფნის სწავლის პროცესს  და იმ პრობლემებს და 

შესაძლებლობებს, რაც თან ახლავს მას. თუ ეს მეთოდები კარგად იმუშავებს, ჩვენ 

გავხდებით უფრო გათვიცნობიერებული ჯასაღ დემოკრტატიებს შორის არსებულ 

ურთიერთობებში და ასევე თუ როგორ ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან 

საკლასო ოთახში, სწავლებისას და კვლევისას. დემოკრატია გაცილებით მეტია 

ვიდრე რაღაც აბსტრაქტული ცნება: ეს გულისხმობს თუ რამდენად ახასიათებთ 

პროცესებს თავაზიანობა, თანასწორობა, ჰუმანური ურთიერთობები, დიალოგის 

 
თავი 5: ავტო/ბიოგრაფიული და ნარატიული პერსპქეტივები 

სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისათვის და ხელშეწყობის შესახებ 

- კენტერბერის ქრისტეს ეკლესიის უნივერისტეტის ტრენინგები CURE-

ის პროექტის     სპეციალიზებული მობილობის პროგრამის ფარგლებში   
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ღია ფორმა და საკუთარი თავის და სხვების ცნობა. ამ შემთხვევაში გამოყენებული 

პედაგოგიური პრინციპი მდგომარეობს უფრო გამოცდილებით სწავლაში და არა 

მხოლოდ დებულებებს, სტრუქტურებსა და ეგრეთწოდებული განცალკევებული 

ინსტიტუციებში.  ჯონ დიუის მგავსად, პედაგოგიკა შეიძლება განვსაზღვროთ, 

როგორც სწავლა გამოცდილებაზე დაყრდნობით და არა გამოცდილების შესახებ. 

 

ევროკომისიის ამასწინანდელ კომუნიკეში სათაურით “ევროკავშირის 

განახლებული პროგრამა უმაღლესი განათლებისთვის” (2017) ხაზგასმულია 

განსხვავებულ საზოგადოებებში  დემოკრატიული ღირებულებების და პროცესების 

განვითარების ხელშეწყობის მნიშვნელობა. ეს განახლებული მახვილი სცდება 

უნივერსიტეტბისთვის  ამჟამად ფართოდ აღიარებულ საჭიროებას მათ მიერ 

ეკონომიკურ ზრდაში თავიანთი წვლილის შეტანის უზრუნველყოფისა. მართლაც, 

ევროკომისიის განახლებული პროგრამა ხაზს უსვამს, რომ უმაღლესმა განათლებამ 

“თავისი როლი უნდა შეასრულოს ევროპის წინაშე მდგარი სოციალური და 

დემოკრატიული გამოწვევბის გადაწყვეტაში” და ამ პროცეში “უნდა ჩაერთოს 

ადგილობრივი, რეგიონალური და საზოგადოებრივი საკითხების სასწავლო 

პროგრამაში ინტეგრირების, ადგილობრივი თემების სასწავლო და კვლევის 

პროექტებში ჩართვის, ზრდასრულთა განათლების უზრუნველყოფის და 

ადგილობრივ თემებთან კავშირების დამყარების კუთხით.” (გვ.7) უმაღლესმა 

განათლებამ თავის როლი უნდა ითამაშოს ევროპის წინაშე მდგარ უზარმაზარი 

სოციალური და დემოკრატიული გამოწვევების გადაჭრაში და ასევე მზარდ 

პოპულიზმთან, ფაშიზმთან და ქსენოფობიასთან ბრძოლაში.   

 

ჩვენ შევეცადეთ კენტერბერიში შეგვექმნა სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა 

გვემსჯელა ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე და მათ შესაძლო პედაგოგიურ 

შედეგებზე. კოლეგებს საშუალება ჰქონდათ განეხილათ თუ ჩვენმა 

მეთოდოლოგიამ როგორ შეუძლია ხელი შეუწყოს დემოკრატიული 

ღირებულებების და აქტიური მოქალაქეობის განვითარებას კონკრეტული გზებით, 

განსხვავებულ საგანმანათლებლო გარემოში. შევეცადეთ სამუშაო ჯგუფებში 

შემდგარიყო დიალოგი, დამყარებულიყო ურთიერთ პატივისცემა, ინკლუზიურობა 

და თვით/სხვების ცნობა. ჩვენ მძაფრად გვქონდა გაცნობიერებული, როგორც 

ჯესიკა ბენჟამინი (2017) შენიშნავს, ზიანის მიყენების აღიარებასა და უარყოფას 

შორის ისტორიულად და აქ და ახლა არსებული დაძაბულობა. აღიარება 

მნიშვნელოვანია ზიანის მიყენების რაციონალიზაციის გადასალახად იმ დროს 

როდესაც ერთი ჯგუფი ან ერი “გადარჩება” მეორეს ხარჯზე და გაიზიარებს 

ურთიერთ პასუხისმგებლობას დედამიწის და ერთმანეთის მიმართ. ჩვენ ვიყენებთ 

ფსიქოანალიტიკურ მიდგომას, რათა გავერკვეთ, თუ როგორ ხდება პიროვნების მე-

ს დაუცველობისა და შფოთის წინააღმდეგ ქვეცნობიერი დაცვიდან გამოყვანა.  

დაყოფის ცნება მოიცავს, როგორც აღინიშნა, იმას თუ როგორ ხდება ადამიანების 

და საზოგადოებების/თემების დაყოფა “კარგებად” და “ცუდებად”, ჩვენ და ისინი, 

მოქმედების პარანოიდულ შიზოიდური ფორმით.  

 

ჩვენ ორნი ვართ განათლებით ფსიქოანალიტიკოს ფსიქოთერაპევტები და ასევე 

ზრდასრულთა მასწავლებელები და მკვლევარები და გაცნობიერებული გვაქვს თუ 

რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორც  დონალდ უინკოტი (1971) იტყოდა, შევქმნათ 
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საკამარისად კარგი გარდამავალი სივრცე ჩვენს ვორკშოპებზე  (Bainbridge and West, 

2012). გარდამავლობამ შესაძლებლია თავი იჩინოს ადამიანებს შორის არსებულ 

საშუალო სივრცეში, სადაც ნარატიული დისკუსია განხორციელდება თუ შფოთი 

საკამარისად დაძლეულია და მონაწილეები თავს უფრო გახსნილად გრძნობენ 

თავიანთი ისტორიების მოყოლისას; და დანარჩენები კი სწავლობენ მოსმენას. 

შფოთი ჩვენს, როგორც ფასილიტატორების მიერ გარკვეულ წილ არის 

შემცირებული, ისეთი საბაზისო წესებისა და   გამოცდილების შექმნით, რაც ხელს 

უწყობს ურთიერთპატივისცემას, ნდობას, დილაოგს, მოსმენას და არა ჰუმანურ 

ურთიერთობებს. ეს ზუსტად ის არის, რასაც სოციოლოგი ანტონი გიდენსი 

უწოდებს ემოციების დემოკრატიულობას (Giddens, 1999). ამას სასიცოცხლო 

მნიშვნელობა აქვს ზრდასრულთა განათლების პროცესში, როგორც საკლასო 

ოთახში ასევე უფრო ფართო საზოგადოებაში; სამწუხაროდ, ძალზე ხშირად 

ადამიანებს აქვთ შეურაცხყოფის და შეურბილებელი უარყოფითი ძალის 

გამოცდილება, ან უარეს შემთხვევაში სრული მარგინალიზაციისა და ჩაგვრის 

განცდა.   

 

 

 ვორკშოპების გეგმა და კვირათა სტრუქტურა 

 

ტიპიური ვორკშოპი ითვალისწინებდა თეორიულ და მეთოდოლოგიურ შესავალს 

და ასევე ჩვენ ორს შორის ნარატიული ინტერვიუს როლურ თამაშს. რომლის 

დროსაც ერთერთი ჩვენგანი მოგვითხრობდა ამბებს, თუ როგორ ისწავლა 

მოქალაქედ ყოფნა თავის ცხოვრების მანძილზე. დრო დაეთმო იმ ადგილს, სადაც 

ჩატარდა სემიანრი - წმინდა მარტინის მონასტერს,   კენტერბერის ქრისტეს 

ეკლესიის უნივერისტეტს, კენტერბერის და მის ისტორიას, კენტის საგრაფოს და 

აქტიური მოქალაქოების ისტორიულ და თანამედროვე ტრადიციებს. CCCU - ს, იმ 

ხანად, 1962 წელს,  განათლების კოლეჯის პირველი რექტორი თავის მთავარ 

მისიად მიიჩნევდა პროფესიული განათლების მიცემამდე, სტუდენტების 

მოქალაქეებად განათლებას, რაც ხორციელდებოდა ხელოვნებასთან, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებთან მათი ზიარების საშუალებით. 

ფრედერიკ მეისონი შთაგონებული გახლდათ გაერთიანებული სამეფოს 

სხვადასხვა კუთხეში მიმდინარე მოვლენებით, როგორიც იყო მაგალითად 

ინგლისის ცენტრალურ ნაწილში კილის უნივერსიტეტის დაარსება, რომელიც 

ესწრაფოდა შეექმნა ინტერდისციპლინარული კურიკულუმი მოქალაქეობრივი 

ცნობიერების განსავითარებლად. კილი, თავის მხრივ, შთაგონებული იყო გასული 

საუკუნის დასაწყისში ქალაქ სტოუქში, ჩრდილოეთ სტეფორდშაირი, არსებული 

მუშათა კლასის განათლების და აქტივიზმის ტრადიციით. მისი მთავარი ამოცანა 

ასევე იყო განათლებული მოქალაქეების ჩამოყალიბება, რომლებსაც შესწევდათ 

ძალა თავიანთი წვლილი შეეტანათ ისეთი საზოგადოების აშენებაში, რომელიც 

დაფუძნებული იქნებოდა სოციალურ სამართლიანობაზე, ინკლუზიურობასა და 

დემოკრატიულ პრინციპებზე (West, 2016; 2017). მეისონის მისწრაფებებს ჩვენ 

ვუმატებთ რეფლექსიურ კულტურულ და ასევე პირად გაცნობიერებულობას, 

რომელიც  თავს იჩენს ავტო/ბიოგრაფიულ აღქმაში.   
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შესავალში ყურადღება გამახვილდა კენტის ქვანახშირის მაღაროებში და ინგლისის 

ეკლესიაში აქტივიზმის ისტორიებზე. ზოგიერთმა წამყვანმა ფიგურამ ითამაშა 

მნიშვნელოვანი როლი ადგილობრივ და ნაციონალურ პოლიტიკაში, მათ შორის 

იყვნენ არქიეპისკოპოსი უილიამ ტემპლი და დოქტორ ჰიულიტ-ჯონსონი, 

საკათედრო ტაძრის დეკანოზი მეორე მსოფლიო ომის დროს. აქ და ახლა 

კონტექსტში, ეკლესიის როლი განხილულ იქნა, როგორც აქტიური მოქალაქეობის 

სიმბოლოსი ლტოლვილებთან (კალე და დუვრი)  და ქალაქში მყოფ უსახლკარო და 

უპოვრებთან მუშაობისას იმ დროს როდესაც გამძაფრდა უთანასწორობა და 

სიღარიბე და ღარიბები ქალაქის ქუჩებში მათხოვრობდნენ პურს და საჭელს. 

შესავალში ასევე განხილულ იქნა ბრექსიტი და ასევე 2017 წელს კენტერბერიში 

ჩატარებული პირველი ლეიბორისტი საპარლამენტო წევრის, როზი დაფილდის 

არჩევნები. განხილულ იქნა ასევე ქალაქის სამი უნივერსიტეტის სტუდენტების 

აქტივობები, მათი მონაწილოება გადაშენების ამბოხთან დაკავშირებულ 

მოვლენებში და უფრო ფართო ეკოლოგიური კრიზისი. აღინიშნა, რომ აქტიური 

მოქალაქეები წამოჭრიან რთულ საკითხებს, რომელთა უგულებელყოფას ბევრი 

სხვა ისურვებდა. ჩვენ ასევე განვიხილეთ მდგრადობის საკითხები და თუ როგორ 

შეიძლება მათი მოგვარების საშუალებების გამონახვა საკლასო ოთახში და მთლიან 

დაწესებულებებში. მთავარი პასუხისმგებლობა ამ კონტექსტში ეკისრებათ 

განმანათლებლებს და ზოგადად უმაღლეს განათლებას. 

 

        სტრუქტურა და ამოცანები 

 

კვირის სტრუქტურა მიჰყვა გეგმას დაფუძნებულს კენტერბერიში შემუშავებულ 

მოდელზე, რომელიც შთაგონებულ იქნა ESREA- ს ცხოვრების ისტორიის და 

ბიოგრაფიული კვლევის ქსელის მუშაობით და მოიცვა კვლევის ახალი ფორმების 

განვითარება და ასევე კონკრეტული მოდულები, რომლებიც ისწავლება CCCU- ში. 

ეს გულისხმობდა სამაგისტრო პროგრამას კარიერულ განვითარებაში და უწყვეტ 

განათლებაში და ასევე განათლების დოქტორის სპეციფიკურ მოდულს. 

შთაგონების წყარო გახლდათ ასევე პიერ დომინიკის (2000) ნამუშევარი 

საგანმანათლებლო ბიოგრაფიებზე ჟენევაში. ადგილი ჰქონდა ზეპირი თხრობის 

გენერირების ინტერაქტიულ პროცესს მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული 

გამოცდილებების შესახებ პროფესიონალთა ჯგუფებს შორის ჯგუფებში 

ინტესიური მუშაობისას და შემდგომ, ფორმალური პრეზენტაციების გაკეთებას და 

სრულყოფილ წერილობით  აღწერას, რომელიც აერთიანებს თვით 

რეფლექსურობას და თეორიას. 

 

პირველ სესიაზე ყურადღება გამახვილდა პილიგრიმობის იდეაზე და იმ ფაქტზე, 

რომ კენტერბერი გახდა პილიგრიმების მოსალოცი ადგილი არქიეპისკოპოს ტომას 

ბეკეტის მისივე ტაძარში მკვლელობის შემდგომ მეთორმეტე საუკუნეში. ჩვენ 

აღვნიშნეთ, რომ ჯანსაღი დემოკრატიების განვითარება შესაძლებელია აღვიქვათ 

როგორც პილიგრიმობა. “პილიგრიმები კენტერბერის ეწვევიან”, ასევე მოიცავდა 

ოფიციალურ მისალმებებს და წარდგენებს: შედგა საფეხმავლო ტური და მცირე 

ჯგუფებში განხილვა მონაწილეების “ღირსსახსოვარი ნივთების”. ყველა მონაწილეს 

ვთხოვეთ მოეტანათ ის ნივთი, რომელთანაც დაკავშირებული იყო მისი, როგორც 
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მოქალაქის ბიოგრაფიის მნიშვნელოვანი მომენტები: იქნებოდა ეს დღიური, 

რომელსაც ბაბუა აუშვიცში აწარმოებდა, კალამი, ლექსი თუ ამბავი.  

 

როგორც აღინიშნა განხორციელდა მეთოდოლოგიის და ყველა მისი ასპექტის 

დეტალური თეორიული გაცნობა, რაც მოიცავდა ცხოვრებისეული 

გამოცდილებების  გენერაციას, ანალიზს და წარდგენას ზეპირი და წერილობითი 

ფორმით. მთავარი ყურადღება გამახვილებული იყო ავტო/ბიოგრაფიული 

ნარატიული ინტერვიუების ჩატარებაზე (არსებობს ბევრი სხვადასხვა გზა 

ცხოვრებისეული გამოცდილებების კვლევისა, როგორიც არის მაგალითად 

დღიურები, ფოტოები და სხვადსხვა სამახსოვრო ნივთი, ავტობიოგრაფიული 

ჩანაწერები და ასე შემდეგ.) ჩვენ ვთხოვეთ მონაწილეებს ემსჯელათ 

“ნარატიულ/ურთიერთობით” ინტერვიუების ბუნებასა და დამახასიათებლ 

თვისებებზე; ასევე გარდამავალი სივრცის ცნების, თამაშის და ამბების მოყოლის 

შესახებ. განვიხილეთ, თუ ვისი ამბავი იყო მოთხრობილი და თუ რა გავლენა 

შესაძლებელია ჰქონოდა მკვლევარს ან მასწავლებლს სხვების მიერ გამოხატულ 

აზრზე.  

 

მოხსენიებულ იქნა ფრანგი მწერალი პრუსტი და ნამდვილი მოსმენის და 

არაგანკითხვის მნიშვნელობა; და რეფლექსიური ორიენტაცია ნათქვამზე და 

კომუნიკაციის საგანზე; და საკუთარი თავზე. ყურადღება გამახვილდა საპილოტე 

ინტერვიუს გაკეთების მნიშვნელობაზე (მკვლევარს ან მასწავლებელს უნდა 

ჰქონდეს მომზადებული შეკითხვები. ამ ტიპის მუშაობაში ორი დაინტერესებული 

ადამიანი არსებობს) და ასეთი მუშაობის ეთიკური განზომილებაზე. ის 

გულისხმობდა სიფაქიზეს, თუ რა ზღვარს არ უნდა გავცდეთ, და გაცნობირებას, 

რომ ეს არ იყო თერაპიის სესიები. იქნა ახსნილი ტრანსკრიფციის მეთოდები, 

ზეპირი ამბის პირობითი წესების გამოყენებით; მიდგომები მოქალაქეთა 

ცხოვრების ანალიზისა და რეპრეზენტაციის შესახებ. მიზანი იყო კვირის ბოლომდე 

მოქალაქის ცხოვრების ზეპირი მონათხრობიდან გადასვლა ავტო / ბიოგრაფიული 

ჩანაწერის საბოლოო სახით პრეზენტაციაზე. მეორე ვორკშოპის განმავლობაში, 2019 

წელს, მონაწილეებს მოუწოდეს ჩართულიყვნენ სპეციალური ავტო / 

ბიოგრაფიული ნარატივის შესწავლის სამუშაო დღეში, სადაც მათ საშუალება 

ჰქონდათ შეხვედროდნენ უფრო მეტ კოლეგას CCCU- დან, ასევე მოესმინათ 

სადოქტორო პროგრამების და სხვა სტუდენტების ნამუშევრებისათვის (იხ. 

ქვემოთ).  

 

ინტერვიუების ჩატარების სახელმძღვანელოდ გამოყენებულ იქნა შემდეგი 

ჩამონათვალი: 

 

აქტიურ დემოკრატიულ მოქალაქედ ყოფნის სწავლა? ავტო / ბიოგრაფიული 

ნარატივის პერსპექტივები 
 

ფოკუსი: გახდე მოქალაქე და მიიღო დემოკრატიის გამოცდილება, თქვენი მთელი 

ბიოგრაფიის კონტექსტში, მათ შორის ოჯახში, განათლებაში, თქვენს წარსულ და 

ამჟამინდელი ცხოვრებაში.  

მეთოდი: ამბების მოყოლის წახალისება და მათზე რეფლექსია (საჭიროა ვიფიქროთ 
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კითხვების დასმაზე, რომლებიც გვიბიძგებენ ისტორიების მოყოლას, ანუ ღია 

კითხვების დასმა და კონკრეტული მაგალითების მოთხოვნა; რესპონდენტების 

მიერ თავის დაცულად გრძნობა და ეთიკის როლი; მეტწილად 

არასტრუქტურირებული, მაგრამ გარკვეული კითხვების გათვალისწინებით; 

ნაწილი თავისუფალ ასოციაციურია).  

საწყისი ინტერვიუსთვის გასათვალისწინებელი პუნქტების სია (გარკვეული 

ფაქტების, დეტალების საჭიროება, როგორიც არის მაგალითად დაბადების თარიღი 

და ა.შ.)  

 

ეთიკა 

 

თქვენს და თქვენი საქმიანობის შესახებ 

მოქალაქედ ყოფნის და „დემოკრატიის“ შესახებ განცდები/ გამოცდილება. აწმყო, 

წარსული და მომავალი ცხოვრება.  

ოჯახური წარმომავლობა, ახლანდელი ოჯახი, სკოლები და ფართო გამოცდილება; 

კლასი და სქესი.  

თქვენი სასწავლო ბიოგრაფია: სკოლა და აკადემიური / პროფესიული ცხოვრება 

განცდები მოქალაქეობის "სწავლის" შესახებ და მისი ადგილი თქვენს ცხოვრებაში 

"დემოკრატიასთან" შეხვედრა? მოქალაქეობრივი განათლება, ფორმალური და 

არაფორმალური; "პოლიტიკური" საქმიანობა და ჩართულობა; მდგრადობა და 

გარემო . 

აზრები და განცდები იმის შესახებ, თუ სად ხართ ახლა როგორც მოქალაქე;  

”დემოკრატიის” სიჯანსაღე; უნივერსიტეტები / მასწავლებელთა განათლება, 

როგორც დემოკრატიული სივრცე  

თვითგანვითარება, რა უწყობს ხელს და რა აფერხებს მას?  

თქვენი, როგორც მოქალაქის და დემოკრატის მომავალი ცხოვრება?  

მოსაზრებები ინტერვიუს პროცესზე: რა გრძნობა დაგეუფლათ, აკლდა რაიმე და 

ა.შ.…  

შემდეგ ჯერზე: ჩანაწერი / წერილობითი ასლი…   

 

კოლეგებს მიერ განხორციელდა კონკრეტული პრეზენტაციები ამ 

მეთოდოლოგიების გამოყენებაზე თავიანთი კვლევების დროს და საკლასო 

ოთახში: თუ როგორ უნდა გავუღვივოთ სტუდენტებს მოტივაცია დაწერონ 

ბიოგრაფიები, მოიტანონ ფოტოები და სხვა სამახსოვრო ნივთები თავისი 

ცხოვრების და ოჯახის შესახებ საკლასო ოთახში. როგორ შეიძლება ბიოგრაფიული 

მასალის თეორიულად შესწავლა, კლასის, სქესის, სექსულაობის და რასის შესახებ 

არსებული თეორიების გამოყენებით. ჩვენ შევეხეთ საკითხს, რომელსაც კრიტიკოს 

თეორეტიკოსი აქსელ ჰონეტი (2007, 2009) უწოდებს საკუთარი თავის/სხვების 

ცნობას/შეცნობას. ეს გულისხმობს ისეთ ურთიერთობებში ყოფნას, როდესაც ჩვენ 

ვგრძნობთ, რომ ჩვენი ესმით და გვცნობენ; ისეთ ჯგუფებთან მიკუთვნებას სადაც 

ჩვენ გვიღებენ - როგორიც არის მაგალითად სავორკშოპო  ჯგუფი;   და ბოლოს, 

ჯგუფებში ლიდერობაზე პასუხისმგებლობის აღებას, ვინაიდან ჩვენ შევიგრძნეთ, 

რომ გვცენს და შესაბამისად გვაქვს უნარი სხვების ცნობის. დიუიზე დაყრდნობით, 

ჰონეტი ამტკიცებს, რომ რაც უფრო მრავალფეროვანია ჯგუფი, მით უკეთესი, 

იქნება ეს სამეცნიერო, განათელბის სფერო თუ თემები. სწავლის თეორია ამ 
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შემთხვევაში გულისხმობს სხვებთან ურთიერთობას, განსხვავებულის მიღებას, 

მათ შორის საკუთარი თავისაც. 

 

თავდაპირველად კენტერბერიში იყო განცდა იმისა, რომ ჯგუფებში მუშაობისას 

კოლეგები ზოგჯერ საუბრობდნენ, მაგრამ არ ისმენდნენ. ვორკშოპი შესაძლოა 

საკმაოდ დაძაბულად წარიმართოს, თუნდაც საწყის ეტაპზე, “სოციალიზმის” ან ალ 

ნახბას ხსენებისას გამომდინარე ამ ორი ქვეყნის წარმოდგენილ კოლეგების რთული 

ისტორიიდან გამომდინარე. ჯგუფებს ხელს ვუწყობდით დაფიქრებულიყვნენ 

თავიანთ საკუთარ პროცესებზე, ვისი ხმა ისმის და ვისი ხმა არის ჩაჩუმებული. 

შემდეგ მონაწილეები დაიყვნენ მცირე, შერეულ ჯგუფად, რომლებშიც იყვნენ 

“არაბი ისრაელელბი” (რომლებიც პრივატულად იცავდნენ თავიანთ პალესტინურ 

იდენტობას), ისრაელელი ებრაელები და ქართველები. მონაწილეები 

ეკითხებოდნენ ერთმანეთს თავიანთი ცხოვრების, თავიანთი ოჯახების 

ისტორიების შესახებ ჩვენი პროტოკოლის დაცვით, და დანარჩენები იყვნენ 

დამკვირვებლების როლში. ჩვენ ვცდილობდით შეგვექმნა თავაზიანი მოსმენის და 

სხვების, მათი შესაძლო ტანჯვის მიმართ ემპათიის გარემო. საბოლოო ჯამში ეს 

ზეპირი მონათხრობები ჩამოყალიბდა წერილობითი ფორმით; და დასასრულს 

განვიხილეთ თუ როგორ შეიძლება ამგვარი მეთოდების გამოყენება სკოლებში, 

კოლეჯებში და უნივერსიტეტებში. 

 

ამოტივტივდა ამბის თხრობის და დიალოგის უფრო ღრმა ფორმები, ჰოლოკოსტის 

და საბჭოთა კავშირში არსებული დაუცველობის შეგრძნების, უსაგნო რიტორიკის 

და ავტორიტარიზმის შესახებ.  ოჯახების სიმყიფე და დანაკარგის ტრამვა იგრძნობა 

თაობიდან თაობაში. ნახსენები იქნა საქართველოში განხორცილებული 

დემოკრატიული ექსპრიმენტი და ის სირთულეები, რაც თან ახლავს 

ავტორიტარულ, ხანდახან პატრიარქალურ დაწესებულებებში მუშაობას. იყო მცირე 

ეპიფანიები, სადაც გამოსჭვიოდა თვით/სხვების ცნობის განცდა. ერთ-ერთ მცირე 

ჯგუფში, მონაწილე, რომელიც თავის თავს პალესტინელად აღიქვამდა 

ინტერვირებული იქნა ისრაელელი ებრაელის მიერ, რომლის საკუთარი ცხოვრება 

იყო ტურბულენტური და რომელმაც პირად ცხოვრებაში დამცირება განიცადა. 

ინტერვიუერმა თავი გაართვა ამბის რთულ ბუნებას, მიუხედავად არეული 

პასუხებისა, როგორც ეს მოგვიანებით გაამჟღავნა. მეორემაც შესძოლ მეტი მოეყოლა 

თავისი ამბის შესახებ. სხვათაშორის, ინტერვიუერმა მოგვიანებით ისაუბრა 

ისრაელში თავისი ოჯახის რთულ მიგრაციაზე. ყველასათვის გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა ჰქონდა უსაფრთხოების შეგრძნების განცდას. კონკრეტული “არაბ” 

ისრაელელბი საუბრობდნენ თავიანთი ოჯახების იძულებით გადასახლებაზე, 

სახლის და ცხოვრების მთლიანი სამყაროს დაკარგვაზე 1948 წელს და შემდგომ. 

სხვები საუბრობდნენ 1948 წლის ომზე, როგორც გარკვეულ ხსნაზე.  

 

მონაწილეები შემდგომ მუშაობდნენ იგივე მცირე ჯგუფებში, რათა შეექმნათ 

თავიანთი ნარატივები. ზოგჯერ მცირე ჯგუფი წარმოადგენდა კოლექტიურ 

ნარატივს კვირის ბოლოს. ჩვენ ყველანი ვიზიარებდით და განვიხილავდით 

წერესთან, როგორც კვლევის ფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ზოგი 

უპირატესობას ანიჭებდა წერას ან პოეზიასთან მუშაობას. ყველას ჰქონდა სივრცე 

პრეზენტაციის წარდგენის და უკუგების მიღების.  



  74 

 

 

 

უკუკავშირი და "განჭვრეტა"  

 

ვორკშოპებს საფუძვლიანი  გავლენა ჰქონდა, ყოველ შემთხვევაში, ზოგიერთზე. 

ყველას ვთხოვეთ რეფლექსიური გამოხმაურება. ერთ-ერთმა მონაწილემ დაწერა:  

 

“ჩემთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი და ინსპირაციული კვირა. მე გავაცნობიერე 

ნარატიული წერის მნიშვნელობა, როდესაც მწერალი საკუთარ თავს შეიცნობს და 

ასევე ამყარებს კონტაქტს და სიახლოვეს ჯგუფის წევრებთან. მე აღმოვაჩინე, რომ 

ჩემს ცხოვრებაში ყველაფერს აქვს ნარატივი, ისტორია, მნიშვნელობა: ჰობის, 

პროფესიას, ფასეულობებს, რომლებიც მწამს და სამოსსაც კი, რომლის ტარებაც 

მომწონს. ნარატიული წერის საშუალებით მივხვდი, რომ არაფერია 

უპიროვნო/ემოციებისგან დაცლილი.  

 

ერთის მხრივ, მსურს განვაგრძო ეს პრაქტიკა, როგორც საკუთარ თავთან, ისე ჩემს 

სტუდენტებთან, ხოლო მეორეს მხრივ, მსურს ამ საშუალების გამოყენება არა 

მხოლოდ კვლევითი მიზნებისათვის, არამედ განსხვავებული და ხანდახან 

კონფლიქტური ნარატივების მქონე ადამიანების დაახლოების მიზნით. ზუსტად 

ისეთ სამყაროში, რომელშიც ინდივიდუალიზმზეა ყურადღება გამახვილებული, 

მსურს ახლო გავეცნო სხვების ნარატივებს, მონაწილეობა მივიღო მათში და 

გავაფართოვო საკუთარი ნარატივი  ჩემისგან განსხვავებული ნარატივების 

წყალობით. ვისურვებდი, რომ გამომენახა გზა მრავალფეროვანი ნარატივებისგან 

ეთნიკურ, იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ხიდის შესაქმნელად.  

 

შემდეგ თვეში იმედი მაქვს, რომ ფასილიტაციას გავუწევ არაბთა და ებრაელთა, 

მემარჯვენე და მემარცხენე ფრთის ნარატივის მქონე ჯგუფებს და, შესაძლოა, ასევე 

ულტრა-ორთოდოქსურ და საერო პირთა ებრაელთა ჯგუფს და შევისწავლი 

ნარატიული თერაპიის პრაქტიკას, მიმართულს „დეფინიციური 

ცერემონიალისკენ“, რომელიც კიდევ უფრო ხვეწს ნარატიული ხასიათის წერას, 

რათა გამოიკვლიოს, შესაძლებელია თუ არა ერთმანეთის ნარატივში მონაწილეობა 

და მის მიამრთ ღიაობა.  

 

დიდი სურვილი მაქვს ვნახო რა მოხდება. 

მეორე კოლეგამ თქვა:  

საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ ქუთაისის უნივერსიტეტში მქონდა 

პრეზენტაცია თემაზე - სწავლების პროცესში ავტო / ბიოგრაფიული 

თხრობა. პრეზენტაცია მოიცავდა მხატვრული და ფაქტობრივი 

ავტობიოგრაფიის ზოგიერთ ასპექტს და ზოგ პარალელს 

ავტო/ბიოგრაფიულ ნარატივთან (Birke 2008). უნდა ვაღიარო, რომ 

საოცარი  გრძნობაა კოლეგებისათვის ახლად მოპოვებული ინფორმაციის 

გაზიარება, რამაც მათი ნამდვილი მოწონება დაიმსახურა. დამსწრე 

საზოგადოებამ გარკვეული პრაქტიკული აქტივობები ჩაატარა ჯგუფებში 

და ენთუზიაზმით ჩაერთო მათში.    

კანტერბერიში გატარებული დროით იქნა შთაგონებული შემდეგი ნაწერი:  
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უახლოეს მომავალში ჩვენ ვგეგმავთ სტატიის გამოქვეყნებას, რომელიც 

სწავლების პროცესში ავტო / ბიოგრაფიული ნარატივის უფრო ფართო 

პერსპექტივებს მიეძღვნება. რამდენადაც ჩემი კოლეგა ამჟამად 

კითხულობს კურსს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიტერატურაში 

ომის ასპექტებთან დაკავშირებულ თემებსა და მათ შესაძლო კავშირებს 

იდენტობასთან, ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთად ვიმუშავოთ და სტატია 

დავწერეთ ამ თემების შესახებ სასწავლო პროცესში ავტო / ბიოგრაფიულ 

ნარატივთან კომბინაციაში. თქვენს მიერ შერჩეულმა ბიბლიოგრაფიამ 

გამიღვივა ინტერესი მეკვლია ავტო/ბიოგრაფიული ნარატივის ახალი 

შესაძლებლობები სხვადასხვა განზომილებებში, ასე რომ კიდევ ერთხელ 

მსურს მადლობა გადაგიხადოთ! 

კიდევ ერთ კომენტარში ნათქვამია“: 

სემიანრი, რომელშიც მონაწილეობა მივიღე, ორი ძირითადი თემისგან 

შედგებოდა: აქტიური მოქალაქეობა და ნარატიული მეთოდი, რომლებიც 

საკმაოდ განსხვავებულად ჟღერს, მაგრამ სინამდვილეში ერთმანეთთან 

დაკავშირებულნი არიან. მე ვასწავლი კურსს, სახელწოდებით 

განმანათლებლები, მშობლები და საზოგადოება, და შესაბამისად 

გაცნობიერებული მაქვსი თითოეული მათგანის როლი და მნიშვნელობა 

და ამ მხარეების გაერთიანების ძალისხმევის აუცილებლობა, მაგრამ CURE 

პროგრამამ კენტერბერში, სადაც მე საშუალება მქონდა გავცნობოდი  

სხვადასხვა ქვეყნების და კულტურის წარმომადგენელი ადამიანების 

გამოცდილებებს, გააუმჯობესა ჩემი ცოდნა და ინფორმირებულობა 

სამოქალაქო ჩართულობის, ინდივიდების და ინსტიტუციების შესახებ. 

ვორკშოპზე განიხილებოდა ისეთი საკითხები, როგორიცაა მდგრადობა, 

თემა, რომელიც მანამდე ჩემი ინტერესის  ფარგლებს გარეთ იყო, და მე 

არც დავფიქრებულვარ ამ საკითხებზე. უდიდესი ნაწილი იმისა, რაც 

ვისწავლე CURE პროგრამაში, ჩემთვის საბოლოოდ გასაგები გახდა 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც გავაგრძელე სწავლება - ახალი პერსპექტივით.  

ვგრძნობ, რომ მე მივიღე "ტრენინგი" პროფესიონალებისგან, აქტიური 

მოქალაქეობისა და დემოკრატიული სენსიტიურობის თეორიული და რაც 

მთავარია, პრაქტიკული ასპექტების შესახებ, და მე გავეცანი 

ინსტრუმენტებს, რომლებიც მჭირდება ჩემს სწავლებაში ჩასართავად. მე 

ვასწავლიდი სტუდენტს, რომელმაც ჩამოაყალიბა სკოლაში ჭადრაკის 

კლუბი. კლუბი წარმატებით გაიზარდა და გავრცელდა სხვა სკოლებშიც, 

მაგრამ მე ეს არ შემომიტანია ჩემს გაკვეთილზე, ვინაიდან ვერ ვხედავდი, 

თუ როგორ შეიძლება ეს გახდეს რელევანტური ინგლისური ენის 

შესწავლისათვის. კენტერბერიდან დაბრუნებისთანავე მოვისმინეთ ამ 

სტუდენტის მონათხრობი მისი ჭადრაკის კლუბის შესახებ. და ნათლად 

წარმოჩნდა, თუ როგორ იყო ეს კავშირში სამოქალაქო ქმედებებთან, 

სამოქალაქო განათლებასთან და ინგლისურის სწავლებასთან. ეს იყო 

სწავლის გამოცდილება, რომელიც ყველასთვის სასარგებლო აღმოჩნდა. 

CURE პროგრამა იყო როგორც თვითრეფლექსიური, ასევე 

საგანმანათებლო და მე მქონდა საერთო მიზნების მქონე ჯგუფის 

დამატებითი მხარდაჭერა. სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ჩვენი სამუშაოს 
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მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილია, მაგრამ მე გავაცნობიერე, რომ ის ასევე 

მნიშვნელოვანი ნაწილია იმისა, თუ ვინ ვართ ჩვენ, როგორც პედაგოგები 

- თითოეული ჩვენგანი ჩვენებურად - და ის, რასაც ჩვენ სხვას ვაძლევთ, 

თავის მხრივ, შემდგომში ვრცელდება სხვებზე. მე დავტოვე ვორკშოპი 

ნოუთბუქით, რომელშიც დავიწყე შენიშვნების ჩანიშვნა, მაგრამ მალე 

მივატოვე, იმისათვის, რომ ჩამენიშნა იდეები საკუთარი სამომავლო 

სწავლებისთვის, პროექტებისთვის და კვლევისთვის. 

… კოლეჯში დაბრუნებისთანავე ჩემი საკუთარი კვლევისთვის, რომელიც 

ახლა მიმდინარეობს, დავიწყე ჩემი სტუდენტების, კერძოდ მათი, 

რომლებიც ახალი ემიგრანტები არიან, ნარატიული ისტორიების 

შეგროვება. ჩვენმა მსჯელობამ ნარატიულ მეთოდზე ასევე მიმაახლოვა 

კონკრეტული პრობლემის გადაჭრასთან. მე ვარ ლინგვისტი მომავალი 

ინგლისური ენის პედაგოგების კათედრაზე. მათი უმეტესობისათვის 

ინგლისური მეორე ენაა, რომელზეც ისინი კარგად არ საუბრობენ - 

ძირითადად იმიტომ, რომ მათ არ აქვთ სათანადო პრაქტიკა. ჩემი 

დავალებები გადავაწყე ისე, რომ სტუდენტებს მიეცათ მეტი  

შესაძლებლობა ევარჯიშათ ინგლისურად საუბრის უნარის დასახვეწად - 

ნარატივების საშუალებით. ერთ-ერთ ასეთ დავალებში, ჩემს 

სოციოლინგვისტიკის კურსში, წელს, მე ვითხოვე სტუდენტებს ესაუბრათ 

საკუთარი ენის გამოყენებაზე. ყველა კლასში გარანტირებულია 

ინგლისურ, ებრაულ, არაბულ და რუსულ ენებზე მოლაპარაკე 

სტუდენტების არსებობა, ისევე როგორც სხვა ენეზე მოსაუბრეების, და მე 

მჯერა, რომ სწორად ამ მრავალფეროვნების აღიარებაში არის ფასეულობა. 

ეს არის პირველი კურსი და ჯერ არ ვიცნობ სტუდენტებს. მათი 

ნარატივები მაძლევს საშუალებას უკეთ გავერკვა არა მარტო მათ 

ლინგვისტურ ცოდნაში და ენობრივ პრაქტიკაში, არამედ მიადვილებს 

მათი, როგორც ინდივიდების უკეთ გაცნობას, და რაც უფრო კარგად 

გავიცნობ მათ, მით უკეთესად შევძლებ მათ სწავლებას და, რა თქმა 

უნდა, ისინი მიიღებენ ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის რეალურ 

შესაძლებლობას. ამ ნარატივებში გამოყენებულია გაკვეთილზე 

დამუშავებული მასალა ენის პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით 

და მოიცავს ელემენტებს, რომლებსაც სტუდენტები თავად გამოიყენებენ 

თავის მომავალი პროფესიული საქმიანობის დროს, ენის 

მასწავლებლებად მუშაობისას. მე აღვნიშნე მხოლოდ ერთი მაგალითი 

იმისა, თუ როგორ უწყობს ხელს CURE პროგრამა ჩემს სწავლებას 

სამოქალაქო ქცევის და ნარატივის თვალსაზრისით, მაგრამ მინდა 

გითხრათ, რომ არის უამრავი სხვა მაგალითი, და რომ კენტერბერიში 

შევიძინე ცოდნა, ინსტრუმენტები და გამოცდილება, რაც გავლენას 

მოახდენს ჩემს სწავლებაზე მრავალი წლის განმავლობაში. ჩემთვის დიდი 

პატივი იყო ასეთი პროგრამში მონაწილეობა. 

 

რა თქმა უნდა, ყველამ არ დაწერა ასეთი დეტალურად და შთაგონებულად, 

მაგრამ პასუხების ზოგადი შინაარსი - რომელიც მოიცავს სიღრმისეულად 

მოყოლილ ისტორიებს, ავტო / ბიოგრაფიული ნარატივის ინტერვიუების 
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გამოყენებით, რომლებიც მოგვიანებით გაკეთდა მოხალისეებთან - იყო ის, 

რომ კენტერბერში ვიზიტი იყო მსგავსი პილიგრიმობისა, რაც 

დაეხმრებოდა კოლეგებს საკლასო ოთახებში, და აგრეთვე შეეშველობდა 

მათ გაცილებით ფართო ბრძოლაში უფრო ინკლუზიური და 

დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და საზოგადოებისთვის. ამაზე მეტის 

მოთხოვნა შესაძლოა არც არის საჭირო სემიანრისგან. 

 

 

ტრენინგების გავლენის მაგალითები CURE-ის მონაწილე ისრაელისა და 

საქართველოს ინსტიტუციებზე   

  ავტორი რონდა სოფერი  
 

GACE– მა ოთხი აკადემიური პერსონალი გაგზავნა CCCU– ს SMS ტრენინგზე. ერთმა 

მონაწილემ ჩართო მეთოდი სოციოლინგვისტიკის სწავლების პროცესში, 

რომელშიც ნარატიულ მეთოდზე დაყრდნობით თავისი პირველი კურსის 

სტუდენტებისთვის დავალება შექმნა. ქვემოთ მოცემულია დავალება, რომელშიც 

გამოყენებულია სწავლებისადმი ნარატიული მიდგომა. დავალება შეიმუშავა 

დოქტორ ჯუდიტ იოელმა, გორდონის აკადემიური განათლების კოლეჯის 

ლექტორმა. 

ამ დავალებას აქვს ზეპირი და ჩანაწერის ფორმა. თითოეული ჩანაწერი უნდა 

იყოს არანაკლებ ხუთი წუთის ხანგრძლივობის. 

ეს დავალება ფორმატად იღებს ნარატივს და დავალების შესრულების 

დაწყებამდე მოსწავლეები კლასში გაეცნობიან ნარატიული თხრობის ნიმუშს. 

გირჩევთ, რომ გააკეთოთ ჩანაწერები თქვენს მიერ განხორციელებულ 

დაკვირვებაზე. ნარატივში, რომელზეც თქვენ ისაუბრებთ, მოსწავლეები 

გააზიარებენ ენის გამოყენების საკუთარ მაგალითებს, როგორც ეს ქვემოთ 

მოცემულია კითხვებით. პასუხები ამ კითხვებზე არ არის საჭირო  დაწერილ 

იქნას, როგორც ტექსტი და წაკითხულ იქნას ხმამაღლა. სტუდენტებმა უნდა 

ისაუბრონ თავისუფლად და კომფორტულად და არ უნდა ეშინოდეთ 

შეკითხვისგან გადახვევის, ან საინტერესო საკითხზე უფრო ვრცლად 

საუბრის. მათ უნდა გაითვალისწინონ, რომ რასაც ამბობენ, მათთვის პირადი 

და უნიკალურია. ისინი ამ თემის ექსპერტები არიან. ეს არის მათი 

სუბიექტური შეხედულება საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილების 

შესახებ, რადგან ისინი უკავშირდება მათ ენობრივ პრაქტიკას. არ არსებობს 

სწორი და არასწორი პასუხები. კითხვების ჩამონათვალს არ უნდა გაეცეს 

პირდაპირი და მოკლე პასუხები. ეს არ უნდა იყოს კითხვა პასუხის 

ფორმატი. თითოეულ პასუხზე დასაფიქრებლი დრო უნდა იყოს, სანამ 

პასუხი იქნება წარმოდგენილი. 

 

განსახილველი თემები  

- ჩემი პირველი ენა და ჩემს მიერ ამ ენის გამოყენება 

- ჩემი მცირე და გაფართოებული ოჯახის წევრების ენები 

- ჩემი ინტერესი და შესაძლებლობები სხვა ენებზე 

- ჩემი ენის შესწავლის გამოცდილება, საგანმანათლებლო ჩარჩოებში 



  78 

 

 

და მის ფარგლებს გარეთ 

- ენის ჩემი პირადი პრაქტიკა (მაგ. ენის ცოდნა, კითხვის ჩვევები) 

- ჩემი მოგზაურობები და სხვა ენების ზემოქმედება ჩემზე (მაგ., 

მედიის, მეგობრების საშუალებით) 

- ინტერესის კიდევ ორი თემა - თქვენი არჩევანით - რადგან ისინი 

ეხება თქვენს ენობრივ პრაქტიკას (მაგ., ბაბუას მოთხრობის 

ტრადიციას, ჩემი ინტერესი რუსულ რეპთან დაკავშირებით). 

 

CURE SMS– ის ტრენინგის სესიამ უბიძგა ამ ლექტორს დაფიქრებულიყო სწავლების 

მეთოდებზე, რომელთაც ჩვენ ლინგვისტიკაში ვიყენებთ და გააცნო მას ნარატივის 

თემა. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია სოციოლინგვისტიკის კურსში, რომელსაც 

ის ასწავლის, რადგან ეს არის პირველი წლის კურსი, და ის ჯერ კიდევ არ იცნობს 

სტუდენტებს. თითოეული სტუდენტის საუბრის მოსმენა, სულ მცირე ხუთი 

წუთის განმავლობაში, აძლევს მას არა მარტო აუცილებელ წარმოდგენას 

სტუდენტების ენობრივი კომპეტენციის და ენობრივ პრაქტიკის შესახებ (მაგ., რა 

არის მათი პირველი ენები, რა ენები იციან), არამედ ეს საშუალებას აძლევს მას 

უკეთესად გაეცნოს მათ, როგორც პიროვნებებს. 

 

ამ კურსში ის ასწავლის სტუდენტებს ფუნდამენტურ ცნებებსა და 

სოციოლინგვისტიკის ძირითად ტერმინოლოგიას (მაგ., დიალექტი, სოციალური 

ქსელები, აკრონიმები, როგორიცაა EFL და ESL). მათი ნარატივები მას საშუალებას 

აძლევს კურსში გაშუქებული მასალა გამოიყენოს მათ პრაქტიკულ და რეალურ 

ცხოვრებაში ენის გამოცდილებისა და გამოყენების თვალსაზრისით. გარდა ამისა, 

იგი ასწავლის განსაკუთრებით მრავალფეროვან მოსახლეობას ორენოვანი და 

მრავალენოვანი სტუდენტებისა. ყველა კლასში გარანტირებულია მინიმუმ ერთი, 

თუ არა მეტი, ინგლისურ, ებრაულ, არაბულ და რუსულ ენებზე მოლაპარაკე, რომ 

აღარაფერი ვთქვათ სხვა ენებზე მოლაპარაკე სტუდენტებზე. მისი აზრით, 

ფასეულობა აქვს ამ მრავალფეროვნების აღიარებას და ამის გავლენას სტაჟიორ 

მასწავლებელთა მომავალზე, რომლებიც ისრაელში ასწავლიან ინგლისურს, 

როგორც უცხო ენას. 

 

გარდა ამისა, ამ მონაწილემ მოახდინა ამ მეთოდის ინტეგრირება კვლევაში, 

რომელიც ეძღვნება ისრაელში ემიგრანტ სტაჟიორ მასწავლებლებს და ის 

გამოაქვეყნებს თავის ნაშრომს წიგნად და მან ასევე წარადგინა ნარატიულ 

მეთოდზე დაფუძნებული კვლევა მალტაში ჩატარებულ საერთაშორისო 

კონფერენციაზე. 

 

დევიდ იელინის კოლეჯმა ასევე გაგზავნა ოთხი აკადემიური პერსონალი 

ტრენინგზე, კენტერბრის ქრისტეს ეკლესიის უნივერსიტეტეში. მონაწილეებმა ამ 

კოლეჯიდან გამოიყენეს ნარატიული მიდგომა თავისი სწავლებისადმი შემდეგ 

ნაირად: 

 

• კურსში, სახელწოდებით ”მორალური განათლება”, სტუდენტებს 

სთხოვენ, მიიტანონ კლასში ნივთი, რომელიც მათთვის, როგორც 

მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია. კლასში მათ სთხოვენ: ”მოყევით 
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არტეფაქტის ისტორია და იმ ფასეულობების შესახებ, რომელთაც ის 

წარმოადგენს თქვენთვის, როგორც მოქალაქისთვის”. გარდა ამისა, 

გამოიყენება ავტობიოგრაფიული ნარატივის მეთოდი, რომლის დროსაც 

სტუდენტებს სთხოვენ გააცნონ მაგალითი თავიანთი ცხოვრებიდან იმის 

შესახებ, თუ როგორ იყვნენ აქტიური მოქალაქე. 

• კურსში „ისრაელ – იუდაიზმი - რელიგიურს და საეროს შორის“, 

ავტობიოგრაფიული ნარატივის მეთოდი გამოიყენება 

სტუდენტებისთვის შეკითხვების დასმის საშუალებით: „იუდაიზმის 

რომელ მიმართულებასთან გრძნობთ თავს კავშირში და როგორ 

ვლინდება ეს კავშირი თქვენს ცხოვრებაში? (მაგ., სეკულარული, 

ორთოდოქსული, ულტა- ორთოდოქსული, რელიგიური სიონიზმი, 

ტრადიციული, კონსერვატიული, რეფორმა და სხვა). 

• თემაზე "გოგონები სტრესულ სიტუაციებში" კურსის სტუდენტებს 

სთხოვენ შექმნან კოლაჟი, გამოიყენონ ჟურნალებიდან ამოჭრილი 

მასალა, რომელიც წარმოადგენს მათთვის, თუ როგორ არიან 

გამოსახული ან წარმოდგენილი სტრესულ სიტუაციებში მყოფი 

გოგონები. შემდეგ კლასში ხდება კოლაჟების გაზიარება და თითოეულ 

მოსწავლე, თავიანთ კოლაჟის წარდგენისას განმარტავს, თუ რატომ 

შეარჩია ეს სურათები და წარიმართება მოცემულ სურათთან 

დაკავშიერებული დისკუსია. ამავე კურსში გამოყენებული იქნება 

აგრეთვე ავტობიოგრაფიული ნარატივის წერა. მოსწავლეებს სთხოვენ 

იმსჯელონ გაკვეთილის თითოეული თემის შესახებ პირად დღიურში. 

ვინაიდან ჩანაწერები შეიძლება იყოს ძალიან პირადი, სტუდენტებს არ 

მოსთხოვონ დღიურების ჩაბარებას. ჩანაწერების წარმოების პრაქტიკა 

გაზრდის მათ რეფლექსიურ/სააზროვნო შესაძლებლობებს მთელი 

კურსის განმავლობაში. ასევე მოსწავლეს მოსთხოვენ მიუთითოს 

სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელიც ფოკუსირდება რეფლექსიური 

წერის უპირატესობებზე (Cisero, 2006). 

 

დევიდ იელინის კოლეჯის ფაკულტეტის კიდევ ერთი წევრის თქმით, CCCU– ს 

ტრენინგმა ხელი შეუწყო მის საკუთარ პროფესიულ და პიროვნულ განვითარებას, 

და ასევე მის მუშაობას ჯგუფთაშორისი ვორკშოპების ორგანიზებაში. ამ 

მონაწილემ გააცნობიერა ნარატიული წერის მნიშვნელობა, რომელიც მწერალს 

შეაცნობინებს საკუთარ თავს და ასევე ხელს უწყობს ჯგუფის წევრებს შორის 

კავშირის და სიახლოვეს დამყარებას. მან აღმოაჩინა, რომ ცხოვრებაში ყველაფერს 

აქვს ნარატივი, ისტორია, მნიშვნელობა: ჰობის, პროფესიას, ფასეულობებს, 

რომელთაც სჯერა და ტანსაცმელსაც კი, რომლის ტარებაც მოსწონს. ნარატიული 

წერის საშუალებით მან გააცნობიერა, რომ არაფერი არ არის 

უპიროვნო/ნეიტრალური. ერთის მხრივ, მას სურს გააგრძელოს ეს პრაქტიკა 

საკუთარ თავთან და თავის სტუდენტებთან. და მეორეს მხრივ, მას სურს 

გააგრძელოს ამ საშუალების გამოყენება არა მხოლოდ კვლევითი მიზნებისათვის, 

არამედ განსხვავებული და თუნდაც კონფლიქტური ნარატივების მქონე 

ადამიანების დაახლოების მიზნით. ზუსტად ისეთ სამყაროში, რომელშიც 

ყურადღება  ინდივიდუალურობაზე მახვილდება, მას სურს, რაც შეიძლება ახლოს 

გაეცნოს  სხვების ნარატივს, მონაწილეობა მიიღოს მათში და განავრცოს საკუთარი 
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ნარატივი მისგან განსხვავებული ნარატივების წყალობით. მას სურს მოძებნოს 

გზა, რათა მრავალფეროვანი ნარატივების საშუალებით შექმნას ხიდი ეთნიკურ, 

იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის. მომავალში, იგი იმედოვნებს, 

რომ ფასილიტაციას გაუწევს არაბთა და ებრაელთა ჯგუფს, მემარჯვენე და 

მემარცხენე ფრთის ნარატივის მქონე ადამიანთა ჯგუფს და, შესაძლოა, ასევე 

ულტრა-ორთოდოქსურ და საერო ებრაელთა ჯგუფს. შეისწავლის ნარატიული 

თერაპიის პრაქტიკას, ცნობილს „დეფინიციური ცერემონიალის“ სახელწოდებით, 

რომელიც კიდევ უფრო ხვეწს ნარატიული ხასიათის წერას, რათა გამოიკვლიოს, 

შესაძლებელია თუ არა ერთმანეთის ნარატივში მონაწილეობა და მის მიმართ 

ღიაობა. კერძოდ, ის განახორციელებს SMS– ვორკშოპიდან მოპოვებულ 

ინსტრუმენტებს გამოყენებას შემდეგ კურსებზე, რომლებსაც ასწავლის. 

• თავის კურსში „სწავლების ნარატიული აღქმა“ სტუდენტებს 

მოსთხოვონ აირჩიონ თავიანთი ჰობი და სთქვან, თუ რა როლი 

ითამაშა ამ ჰობიმა მათ ცხოვრებაში. სახელმძღვანელო კითხვების 

მაგალითში მოცემულია: ”რა იყო ეტაპები / შთაგოენის წყაროები 

თქვენი ჰობის განვითარების პროცესში და როგორ გსურთ თქვენი 

ჰობის შემდგომი განვითარება თქვენს ცხოვრებაში”. გარდა ამისა, 

სტუდენტებს სთხოვენ, კლასში შეიტანონ შინაარსობრივი ოჯახური 

სურათი და აღწერონ ეს მათი ოჯახის ნარატივის საშუალებით. 

• კურსში „პირადი დიალოგი ბიბლიასთან“ სტუდენტებს საშუალება 

ექნებათ აირჩიონ ბიბლიური ფიგურა, რომელთანაც ბავშვობიდანვე 

გრძნობენ კავშირს და აღწერონ მიმდინარე დიალოგი აღნიშნულ 

ფიგურასთან. 

 

დევიდ იელინის კოლეჯის სამეცნიერო განყოფილებიდან კიდევ ერთმა 

მონაწილემ გადაწყვიტა, რომ გამოიყენოს ავტობიოგრაფიული ნარატივის 

მეთოდი სტუდენტებთან მუშაობისას, რომ მათ გააცნობიერონ, თუ როგორ 

უკავშირდებიან ისინი მეცნიერებას, საკუთარი გადაწყვეტილება, რომ იყვნენ 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების პედაგოგი და პასუხისმგებლობა, რასაც ისინი 

გრძნობენ, როგორც საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მომავალი პედაგოგები. ამ 

გზით, სტუდენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი ავტობიოგრაფია, 

როგორც რესურსი, რომელიც დაეხმარება მათ თავიანთ მოსწავლეებს ასწავლონ 

შინაარსიანი და ღრმა ფორმით. 

 

სამი აკადემიური პერსონალი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან 

მონაწილეობდა SMSC ტრენინგში CCCU– ში. მათ აზრით, ის ფაქტი, რომ ჩვენმა 

მენტორებმა გაგვაცნეს ავტო / ბიოგრაფიულ მეთოდები ზემოაღნიშნული 

მიდგომების გამოყენების პროცესის უშუალო, ავთენტური სიმულაციის გზით 

იყო უაღრესად პროდუქტიული. ამან უკეთ გაგვაცნო და დაგვაფასებინა ავტო / 

ბიოგრაფის და ნარატივის გამოყენების ბუნება და პოტენციალი, როგორც 

ინოვაციური სწავლების ფორმა და თვითრეფლექსიურობა. უფრო 

კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ავტო / ბიოგრაფიული ნარატივის  კვლევის 

მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ სწავლებისთვის, არამედ 

როგორც კვლევის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს პირადი ამბების, როგორც 

მონაცემების გამოყენებას და როგორც საშუალებას კვლევის შედეგების  
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წარდგენის, რომელიც უმეტესად გამოიყენება სოციოლოგიურ და 

ფსიქოლოგიურ ლიტერატურაში. 

 

ამ ტრენინგმა საგრძნობი გავლენა მოახდინა მათ პროფესიულ განვითარებაზე და 

გაამდიდრა მათი კომპეტენციები და უნარები სწავლების ინოვაციური 

მეთოდების სხვადასხვა მიმართულებით. გარდა ამისა, თსუ-ში საფაკულტეტო 

სატერენინგო ვორკშოფებმა ხელი შეუწყო მათ ამ ინოვაციური სწავლების 

მიდგომების დანერგვასა და გავრცელებაში კოლეგებთან, რომლებმაც, თავის 

მხრივ, ისინი თავიანთ კურსებში შეიტანეს და გამოიყენეს. 

 

მაგალითად, ერთმა მონაწილემ განაახლა მასწავლებელთა განათლების 

სამაგისტრო პროგრამის ორი კურსი: ინგლისური ენის სტრუქტურა და 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები და სწავლისა და სწავლების პროცესში 

მულტიმედიის გამოყენება, მოახდინა რა მობილობის განმავლობაში ნასწავლი 

მასალის ინტეგრირება. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მეთოდი გულისხმობს 

ინტერვიუებს, ამბების თხრობას (ცხოვრების აღწერას, ამბების გენერირებას, მათ 

გაანალიზებას), რეპრეზენტაციას, ის გთავაზობთ საინტერესო პერსპექტივებს 

ენის სწავლებისა და სწავლისთვის. ერთერთი მონაწილე თსუ-დან მიხვდა, 

რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს ეს მეთოდი მისი გაკვეთილებისთვის. მან 

გააცნობიერა, რომ ამ მეთოდების გამოყენებით, იგი შეძლებდა გაკვეთილები 

სტუდენტებისთვის უფრო მიმზიდველი და საინტერესო გაეხადა, რაც მართლაც 

ასე აღმოჩნდა. მან ეს მეთოდი ინტეგრირებული ფორმით გამოიყენა ინგლისურ 

ფილოლოგიის მიმართულების საბაკალავრო  პროგრამში B2 დონის 

სტუდენტებთან, რომლებიც გადიოდნენ ზოგადი ინგლისურის სასერტიფიკატო 

(FCE) კურსს და ინგლისურს აკადემიური მიზნებისათვის (EAP) და 

იმედგაცრუებული არ დარჩენილა. სტუდენტებმა გამოხატეს ჭეშმარიტი 

ინტერესი და აქტიურად ჩაერთნენ სწავლის პროცესში ამ მეთოდის 

გამოყენებისას. სტუდენტებმა ენთუზიაზმით გაუზიარეს ერთმანეთს თავიანთი 

ცხოვრებისეული ისტორიები და გამოცდილება და უფრო მოტივირებულნი 

გახდნენ თავიანთი ენობრივი კომპეტენციის დასახვეწად, რომ აღარაფერი 

ვთქვათ მათ გაუმჯობესებულ ინფორმირებასთან სამოქალაქო ჩართულობასა და 

მდგრადობის საკითხებთან დაკავშირებით. ამ მეთოდის გამოყენების დადებითი 

მხარეები იმდენად აშკარა იყო, რომ მეორე კოლეგასთან ერთად მათ ჩაატარეს 

კვლევა და თავიანთი დასკვნები წარმოადგინეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. 

 
       

 ფასილიტატორებმა განიხილეს შემდეგი თემები: 

 

  • ავტო / ბიოგრაფიული და ნარატიული კვლევის ინოვაციური პედაგოგიკა 

აქტიური მოქალაქეობის, მდგრადობისა და დემოკრატიული 

შეგნებისთვის 

• რა არის რეფლექსური და ნარატიული მგრძნობელობა; 

• დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის ავტო / ბიოგრაფიულ და ნარატიულ 
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ინფორმირებული პედაგოგიკის გაცნობა; 

• ინტერვიუებზე და კრეატიულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება, 

მოქალაქეების ბიოგრაფიისა და პედაგოგიური გაგებისა და მისი 

გამოყენების შესახებ მასალების შესაქმნელად. 

 

გარდა ამისა, ამ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა პლაკატის 

პრეზენტაციის ფორმატით "ინგლისურის სწავლებისას ავტო / ბიოგრაფიული 

ნარატივის და ვერბატიმ მეთოდების გამოყენება" მასწავლებელთა განათლების 

მე -7 საერთაშორისო კონფერენციაზე: ინოვაციების ისტორია მასწავლებელთა 

განათლებაში, მოფეტის ინსტიტუტი თელ-ავივი, ისრაელი (2019 წლის 24-26 

ივნისი). 

 

SMS ტრენინგის დასრულების შემდეგ, ერთ-ერთმა მონაწილემ გამოიყენა 

მეთოდი შედარებით მცირე ჯგუფებში, განათლებისა და სწავლების თეორიის 

კურსში. ეს მეთოდი ძალიან სასარგებლოა საქართველოში განათლების სფეროში 

ბავშვთა უფლებების შესახებ რეალისტური მოსაზრების განსაზღვრისა და 

უფლებების შესახებ რეალისტური წარმოდგენის შესაქმნელად და 

დემოკრატიული დამოკიდებულებების განვითარებისთვის, რათა მოხდეს 

გამოცდილებების განზოგადება განათლების სისტემის და სასწავლო 

სტრატეგიების უკეთ გასაგებად.   

SMS- ტრენინგმა კენტერბერის ქრისტეს ეკლესიის უნივერსიტეტში სარგებელი 

მოუტანა სხვა ქართულ უნივერსიტეტებს. ეს ასევე გამოიკვეთა იმ აკადემიური 

სასწავლო პერსონალის შემთხვევაში, სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტიდან, რომლებიც დაესწრნენ ტრენინგს. 

 

2018 წლის 2 მაისს 17 აკადემიურმა და ადმინისტრაციულმა პერსონალმა 

(ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი და 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფა; პრორექტორი.) სხვადასხვა 

ფაკულტეტებიდან მონაწილეობა მიიღეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ჩატარებულ სემინარვორკშოპში, რომელიც ჩატარდა 

კენტერბერში SMS- ტრენინგზე მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების 

საფუძველზე. ნარატიული მიდგომა ინტეგრირებულ იქნა რამდენიმე კურსში, 

მათ შორის სამოქალაქო განათლება მდგრადობისათვის კურსის ჩათვლით 

(https://cure.erasmus-plus.org.il/course/view.php?id=17). გარდა ამისა, 

კონფერენციებზე წარმოდგენილი იქნა რამდენიმე ნაშრომი, რომელთა შორის 

იყო ინგლისურის სწავლებისას ამ მეთოდების გამოყენებისადმი მიძღვნილი 

ნაშრომები. (მაგ. ინგლისურის სწავლების ახალი სტრატეგიები და ტექნიკა 

სამოქალაქო ცნობიერების გაზრდის თვალსაზრისით მრავალფეროვან საკლასო 

ოთახში. ”) 

 

ერთერთმა  მონაწილემ შემდეგნაირად წარმოაჩინა ტრენინგის გავლენა: 
 

კენტერბერში პერსონალის მობილობის დროს მიღებულმა გამოცდილებამ 

შეცვალა ჩემი აღქმა მოქალაქეობის და განსაკუთრებით აქტიური 

მოქალაქეობის შესახებ. ამის მიზეზი არის ტრენინგის ორგანიზატორების 
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მიერ სესიების დროს გამოყენებული მეთოდები. ჩვენ მოვისმინეთ 

ერთმანეთის ისტორიები, რომლებიც ასახავდნენ საზოგადოებაში ჩვენი 

როლის ჩვენეული აღქმას, აღქმას იმის, თუ რა არის დემოკრატია 

ჩვენთვის და სხვა თემებს. ეს იყო ნამდვილად საინტერესო 

გამოცდილება, რამაც დიდი გავლენა მოახდინა ჩემზე. მე მაქვს 

ინგლისურის ფილოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი და უნივერსიტეტის 

დამთავრების შემდეგ ზოგადად ჩართული ვარ ზრდასრულთა 

განათლებაში. მაგრამ ყოველთვის ვოცნებობდი სკოლაში მუშაობაზე. 

ჩემი სურვილი გაძლიერდა მობილობის შემდეგ. ვფიქრობ, ისეთ 

ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო, რომლებიც გარდამავალ 

მდგომარეობაში არიან, ცვლილებები უნდა განხორციელდეს 

განვითარების ადრეულ ასაკში და სკოლა შესანიშნავი ადგილია 

ამისთვის. 

 

SMS- ტრენინგის მონაწილეებმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან 

გამოიყენეს მეთოდები მასწავლებელთა გადამზადების ორ კურსზე: სასკოლო 

ურთიერთობების ეთიკა და განათლება მდგრადი განვითარებისათვის. ამასთან, 

ეს მონაწილეები გეგმავენ საქართველოში მასწავლებელთა პროფესიული 

იდენტობის შესწავლას. მათ მიაჩნიათ, რომ ავტობიოგრაფიული ნარატივის 

მეთოდის გამოყენება შესაფერისი იქნება ამ კვლევისთვის. 
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   ავტორი სირიე ვირკუსი 

    შესავალი 

 

ვორკშოპის მიზანი იყო მონაწილეთათვის მოწინავე ხედვების მიწოდება იმ გზების 

შესახებ, რომელთა საშუალებითაც ტექნოლოგიებს შეუძლია დაეხმაროს სწავლებას, 

სწავლასა და შეფასებას. პრეზენტაციების, დისკუსიების, გამოცდილების 

გაზიარების და ჯგუფური მუშაობის პროცესში, რომლებსაც უძღვებოდნენ ექსპერტი 

პრეზენტატორები, ვორკშოპზე განიხილებოდა ის საკვანძო საკითხები, რომლებიც 

მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც პასუხისმგებელია ტექნოლოგიით გაძლიერებული   

სწავლის და ინოვაციური სწავლება-სწავლის სტრატეგიების  განვითრება-

დანერგვაზე ციფრულ გარემოში სწავლა-სწავლებისათვის საჭირო პირობების 

შესაქმნელად. ამგვარად, ვორკშოპზე CURE-ის მონაწილე ისრაელისა და 

საქართველოს აკადემიური პერსონალს გააცნეს ინოვაციური საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების გამოყენება კურიკულუმის რეფორმასა და კურსების შექმნაში 

დემოკრატიული პრინციპებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისთვის. ამ 

ვორკშოპებში დელეგატები და ტალინის უნივერსიტეტის ექსპერტები ჩართული 

იყვნენ როგორც სტრატეგიულ, ისე სამოქმედო დონეზე.  

 

წარმოდგენილი იყო შემდეგი თემები: 

• მთავარი ტრენდები, რომლებიც აჩქარებს ტექნოლოგიების გამოყენებას 

სამოქალაქო განათლების კურსების შექმნაში; 

• საგანმანათლებლო ინოვაციები სამოქალაქო განათლებაში ტექნოლოგიით 

გაძლიერებული კვლევის გზით; 

•  სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიული პრინციპების 

უზრუნველყოფა ახალი სასწავლო გარემოს და ტექნოლოგიების, მობილური 

სწავლის, თამაშზე დაფუძნებული სწავლის და გემიფიკაციის საშაულებით; 

• სწავლის ანალიტიკა და საგანმანათლებლო მონაცემთა მოპოვება, 

ტექნოლოგიაზე დამყარებული შეფასება და დიზაინის პატერნები 

(მოდელები) სამკერდე ნიშნებისთვის დემოკრატიული პრინციპებისა და 

სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისთვის. 

  

     პროგრამის სწავლის კონკრეტული შედეგები 
 

• თანამედროვე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

პოტენციალის გაგება სამოქალაქო განათლებაში; 

• სხვადასხვა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების როლის გაგება 

 
თავი 6:  ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლება-სწავლის პროცესში 

სამოქალაქო განათლებასა და სხვა სფეროებში - ტალინის  

უნივერსიტეტის ტრენინგები CURE-ის პროექტის     

სპეციალიზებული მობილობის პროგრამის ფარგლებში   
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ინოვაციურ პედაგოგიურ მიდგომებში; 

• დემონსტრირება იმისა, თუ რა არის შესაძლებელი და მიღწევადი სწავლება-

სწავლის გარემოში  თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების საშუალებით; 

• თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა 

მოქალაქეობის განათლებისა და დემოკრატიული პრინციპების კურსის 

შექმნაში და სწავლებაში; 

• სამოქმედო გეგმის შექმნა ტექნოლოგიით გაძლიერებული სამოქალაქო 

განათლებისთვის. 

 

       პროგრამის მდგრადი შედეგები 

• მონაწილე ფაკულტეტის წევრებს განუვითარდათ ცოდნა და გაგება 

თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სხვადასხვა 

ინსტრუმენტების ბუნების და პოტენციალის შესახებ, რომლებიც ხელს 

უწყობს სწავლა-სწავლებას; 

• მონაწილე ფაკულტეტის წევრებს განუვითარდათ ტექნოლოგიით 

გაძლიერებული სამოქალაქო განათლებისათვის საჭირო უნარები; 

• მონაწილე უნივერსიტეტები სარგებელს მიიღებენ სწავლება-სწავლის 

პროცესში და სამოქალაქო განათლებაში თანამედროვე ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გაძლიერებით; 

• მონაწილე უნივერსიტეტები სარგებელს მიიღებენ იმ პერსონალის 

რაოდენობის გაზრდით, რომლებსაც შეუძლიათ დანერგონ, განავითარონ 

და მხარი დაუჭირონ ეფექტიან სწავლის მართვას და ცოდნის შენებას 

ციფრული ტექნოლოგიით და შექმნიან, პრაქტიკაში განახორციელებენ და 

გაუძღვენ ინოვაციურ, მსწავლელზე ორიენტირებულ და სტუდენტების 

ჩართულობით სწავლის კულტურებს. 

 

უმაღლეს განათლებაში ტექნოლოგიის გამოყენების გაძლიერების ძირითადი 

ტენდენციები 
 

სტრატეგია ევროპა 2020  აღიარებს განათლებისა და ტრენინგების ფუნდამენტური 

ტრანსფორმაციის აუცილებლობას, რათა დააკმაყოფილოს მოთხოვნა იმ უნარებსა და 

კომპეტენციებზე, რაც ევროპას ჭირდება, თუ უნდა დარჩეს კონკურენტული.  

 

ინოვაცია განათლებასა და ტრენინგში ძირითადი პრიორიტეტია  სტრატეგია ევროპა 

2020 -ის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინიციატივისა (მაგ. ახალი უნარებისა და 

სამუშაოების დღის წესრიგი, ახალგაზრდობა მოძრაობაში, ციფრული დღის წესრიგი 

და ინოვაციების კავშირის დღის წესრიგი). განათლების სფეროს დაინტერესებული 

პირები ასევე აღიარებენ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) 

წვლილს ამ მიზნების მისაღწევად და ისტ-ის როლი მთვარია ინოვაციისა და 

კრეატიულობისათვის განათლებაში და ზოგადად, სწავლაში. არსებობს მოსაზრება, 

რომ ისტ-ის  სრული პოტენციალი არ არის რეალიზებული განათლების გარემოში და 

მხოლოდ რამდენიმე ინოვაციური პროექტი ახერხებს განაგრძოს სიცოცხლე 

განხორციელების ადრეული ეტაპის შემდეგ და სრულად იქნეს ჩაშენებული 

საგანმანათლებლო პრაქტიკაში (Kampylis et al., 2012, p.1, Virkus, 2015). 
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თუმცა, არსებობს მოსაზრება, რომ  ევროპის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების პოტენციალი, წვლილი შეიტანოს ევროპის კეთილდღეობაში, 

კვლავ აუთვისებელი რჩება. ძალიან ცოტა ევროპული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება არის აღიარებული, როგორც მსოფლო კლასის მქონე დღევანდელი, 

კვლევაზე ორიენტირებული გლობალური საუნივერსიტეტო რანჟირების მიხედვით 

(ევროპის კომისია, 2011, გვ.2). აქედან გამონდინარე, ევროპის კომისიის 2013 წლის  

კომუნიკაცია განათლების გახსნა: ინოვაციური სწავლება და სწავლა ყველასათვის 

ახალი ტექნოლოგიების და ღია საგანმანათლებლო რესურსების საშუალებით 

განსაზღვრავს ევროპის დღის წესრიგს, რომ სტიმული მისცეს სწავლა-სწავლების 

მაღლი ხარისხის ინოვაციურ საშუალებებს (ევროპის კომისია, 2013, გვ.2). არსებობს 

მოსაზრება, რომ   ისტ-ი გააფართოვებს წვდომას სწავლის შესაძლებლობებზე 

სხვადასხვა დონეზე და სხვადასხვა კონტექსტში, შესაძლებლობას მისცემს 

მასწავლებლებს უკეთესად უპასუხონ მრავალფეროვნებას და ჰეტეროგენულობას 

საკლასო ოთახში და გაამდიდრებს სწავლებას. ამას გარდა, ისტ -ი აუმჯობესებს 

სწავლის გამოცდილებას, ხელს უწყობს პერსონალიზებულ სწავლას, ეხმარება 

დისტანციურ სწავლაზე წვდომას და ვირტუალურ მობილობას, ადმინისტრაციის 

მუშაობას გამართულს ხდის და ქმნის ახალ შესაძლებლობებს კვლევისთვის 

(Redecker et al., 2011, p.81; ევროპის კომისია, 2011, p.5, Virkus, 2015). 

 

გასული ათწლეულის განმავლობაში სასწავლო გარემო მნიშვნელოვნად შეიცვალა; 

არსებობს ახალი საზოგადოებრივი საჭიროებები, სტუდენტების მოლოდინები, 

ტექნოლოგიური განვითარებები და სწავლისა და ინფორმაციის პრაქტიკა. 

განათლების პარადიგმები უფრო მეტად ინაცვლებს ონლაინ სწავლაზე, შერეულ და 

ჰიბრიდულ სწავლაზე და თანამშრომლობით მოდელებზე. გასული  ათწლეულის 

განმავლობაში  ღია განათლების ფილოსიფიების განვითარებასთან ერთად სულ 

უფრო მეტად ხდება კურსების, პროგრამების, სასწავლო ობიექტების, 

პროვაიდერების და პრაქტიკის გავრცელება ეროვნულ საზღვრებს გარეთ (Virkus, 

2015). ღიაობის იდეალები განათლებაში ხაზს უსვამს იდეას, რომ ცოდნა უნდა იქნას 

გაზიარებული თავისუფლად, მსწავლებლებს უნდა ქონდეთ საგანმანათლებლო 

რესურსების თანასწორი წვდომა და სწავლის სურვილი არ უნდა იზღუდებოდეს 

დემოგრაფიული, ეკონომიკური და გეოგრაფიული ფაქტორებით. მიუხედავად 

იმისა, რომ ეს არ არის ახალი იდეა, 2000 წლიდან ‘ღია ფილოსოფია’ განათლებაში 

სწრაფად ვითრდება. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურმა ინსტიტუტმა (MIT) დააარსა 

Open Course Ware 2002 წელს. ღია უნივერსიტეტმა შექმნა Open Learn 2006 წელს, 

რასაც მოყვა ღია მასობრივი ონლაინ კურსების (MOOCs) ადრეული განვითრება 2008 

წელს და სხვადასხვა სასწავლო პლატფორმები, რომლებიც ასახავს ღია განათლების 

მოძრაობის მიმდინარე განვითარებას (Yuan & Powell, 2013, p.6, Rajabi & Virkus, 

2017). დღესდღეობით, არსებობს მიდგომებისა და მოძრაობების ფართო სპექტრი, 

რომლებიც ემხრობიან  განათლების ‘გახსნას’: მაგალითდ, ღია საგანმანათლებლო 

რესურსები (OER) და ღია საგანმანათლებლო პრაქტიკები (OEP), ასევე, კვლევების და 

მონაცემების ღია წვდომას, ღია კონტენტს, ღია სახელმძღვანელოებს, ღია 

ტექნოლოგიებს, ღია ციფრულ სამკერდე ნიშნებს, ღია მმართველობას და ასე შემდეგ 

(Stag & Bossu, 2016). 
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ერთ ერთი მთავარი ტრენდი ეხება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების განვითარებას. მთელ რიგ პუბლიკაციებში საუბარი იყო 

ტექნოლოგიური წინსვლის შესახებ, როგორც ერთერთი უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორისა, რომელსაც მოაქვს ცვლილება უმაღლეს განათლებაში. მაგალითად, 

იუნესკოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ 

ბრიფინგში ტექნოლოგიები უმაღლეს განათლებაში: ტერიტორიის მონიშვნა 
რუქაზე, მოცემულია ისტ-თან დაკავშირებული ძირითდი განვითარებების 

მიმოხილვა, რომლებმაც გავლენა მოახდინა უმაღლეს განათლებაზე (UNESCO 

IITE, 2014). საერთაშორისოდ აღიარებული NMC Horizon Report-ის სერიები 

შექმნილია განათლების სფეროს ლიდერების, პოლიტიკის განმსაზღვრელების და 

ფაკულტეტის წევრების  დასახმარებლად უკეთ გაიგონ  ახალი ისტ-ის და 

სწავლება-სწავლაზე და კვლევაზე მათი პოტენციური გავლენის შესახებ. NMC 

Horizon Report და რეგიონული NMC Technology Outlooks არის NMC Horizon-ის 

პროექტის ნაწილი, ყოვლისმომცველი კვლევითი საწარმოსი, რომელიც დაარსდა 

2002 წელს და რომელმაც განსაზღვრა და აღწერა ახლად წარმოქმნილი 

ტექნოლოგიები და პრაქტიკები, რომელთა გამოყენებაც სავარაუდოდ მომდევნო 

ხუთი წლის განმავლობაში შეაღწევდა განათლებაში მთელს მსოფლიოში (Johnson 

et al., 2013, p.3). 

 

  ამგვარად, 17 წლის მანძილზე, ახალი მედია კონსორციუმი (NMC) აწყობდა 

უმაღლესი განათლების ექსპერტთა პანელებს და სამ საკვანძო საკითხს აყენებდა 

განსახილვევლად: 

 

 რა მოჩანს ხუთი წლის ჰორიზონტზე უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისთვის? 

 რომელი ტრენდები და ტექნოლოგიების განვითარებები გამოიწვევს 

ცვლილებებს განათლებაში? 

 რა კრიტიკული გამოწვევებია და როგორ განვსაზღვროთ მათი 

გადაწყვეტის სტრატეგიები? 

EDUCAUSE აწარმოებდა ამ საუბრებს 2019 წელს, რომელსაც უძღვებოდა 98 

ადამიანისგან შემდგარი გლობალური პანელი, რათა განეხილათ უახლესი 

ლიტერატურა, ემსჯელათ მათ გამოცდილებებზე და პროგნოზი დაესახათ 

ტექნოლოგიის გამოყენებაზე და ცვლილებებზე განათლებაში. 

განათლების სფეროს ლიდერები მსოფლიოს მასშტაბით 

ხელმძღვანელობენ  NMC Horizon-ის პროექტით, მისი როგორც 

გლობალური, ისე რეგიონული ანგარიშებით, როგორც ტექნოლოგიების  

სტრატეგიული დაგეგმვის ძირითადი დოკუმენტით (Horizon Report, 2019; 

Virkus, 2015, 2019) 
2019 წელს, Horizon Report-ის  უმაღლესი განათლების გამოცემამ განსაზღვრა  

უმაღლესი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ექვსი ძირითადი 

მიმართულება/ტრენდი, ექვსი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ექვსი 

განვითარება/გაუმჯობესება. ძირითადი მიმართულებებია ის, რაც 

სავარაუდოდ გავლენას მოახდენს ცვლილებებზე უმაღლესი განათლებაში 

მთელს მსოფლიოშო მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში. ეს 

მიმართულებები დაყოფილია სამ დროით კატეგორიად: სწრაფი ტრენდი, 
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რომელიც გავლენის რეალიზებას მოახდენს შემდეგ ერთ-ორ წელიწადში 

და ორი კატეგორიის შედარებით ნელი  ტრენდი (საშუალო და 

გრძელვადიანი ტრენდები), რომლებიც  გავლენის რეალიზებას მოახდენს 

შემდეგ სამ-ხუთ ან მეტ წელიწადში. 2019 წლის ძირითდი ტრენდები, 

რომლებიც აჩქარებს ტექნოლოგიების გამოყენებას უმაღლეს 

სასწავლებლებში, არის შემდეგი: 

 მოკლევადიანი  ტრენდები: საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

გამოყენების გაძლიერება უმაღლეს განათლებაში (შემდეგ ერთ-ორ 

წელიწადში): 

-   სასწავლო სივრცეების ხელახალი დიზაინი 

-   შერეული სასწავლო დიზაინები. 

 საშუალოვადიანი ტრენდები: საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

გამოყენების გაძლიერება უმაღლეს განათლებაში სამ-ხუთ 

წელიწადში): 

- ინოვაციების კულტურის განვითრება 

- მზარდი ფოკუსირება სწავლის გაზომვაზე 

 გრძელვადიანი ტრენდები: საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

გამოყენების გაძლიერება უმაღლეს განათლებაში (ხუთ და მეტ 

წელიწადში): 

- ხელახალი გააზრება იმისა, თუ როგორ მუშაობენ 

ინსტიტუციები, 

- მოდულიზებული და განცალკევებული ხარისხები (Horizon 

Report, 2019). 

 

თითოეულ ამ ტრენდს აქვს მრავალი იმპლიკაცია სწავლებისა და სწავლის 

პრაქტიკებისთვის (Johnson et al., 2015, Virkus, 2015). ცხრილი 1 წარმოგვიდგენს 

ძირითდი ტრენდების შედარებას Horizon Reports-ის 2018 და 2019 წლის 

მონაცემებზე დაყრდნობით: 

 

 

 

ცხრილი 1: ძირითადი ტრენდები, რომლებიც გავლენას ახდენს უმაღლეს 

განათლებაზე (Horizon Reports 2018, 2019). 
 

ტრენდები 2018 2019 

სწრაფი/მოკლევადიანი  

ტრენდები 

(შემდეგი ერთი -

ორი წელი) 

მზარდი ფოკუსირება 

სწავლის გაზომვაზე 

სასწავლო გარემოს 

ხელახალი შექმნა 

სასწავლო სივრცეების  

ხელახალი დიზაინი 

შერეული სასწავლო 

დიზაინები 

საშუალოვადიანი 
ტრენდები 

(შემდეგი სამი -

ღია საგანმანათლებლო 

რესურსების 

გავრცელება 

ინოვაციების 

კულტურის 

განვითრება 
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ხუთი  წელი) ინტერდისციპლინური 

სწავლების ახალი 

ფორმების  ზრდა 

მზარდი ფოკუსირება 

სწავლის 

გაზომვაზე 

გრძელვადიანი 
ტრენდები 

(შემდეგი ხუთი და 
მეტი წელი) 

ინოვაციების 

კულტურის 

განვითრება 

 

ხელახალი გააზრება 

იმისა, თუ როგორ 

მუშაობენ 

ინსტიტუციები 

კროს-ინსტიტუციური 

& კროს-სექტორული 

თანამშრომლობა 

მოდულიზებული და 

განცალკევებული 

ხარისხები 

 
 

Horizon Reports მიუთითებს მთელ რიგ გამოწვევებზე, რომლებიც ბარიერს 

უქმნიან ტექნოლოგიების ყველაზე გავრცელებულ გამოყენებას უმაღლეს 

განათლებაში. ეს გამოწვევებიც დაყოფილია სამ კატეგორიად: 1) გადაწყვეტადი 

გამოწვევები, ისეთები, რომლებსაც ვიგებთ და ვიცით როგორ გადავჭრათ; 2) 

რთული გამოწვევები, რომლებიც მეტ-ნაკლებად გასაგებია, მაგრამ მათი 

გადაწყვეტის გზები ძნელად აღსაქმელია; და 3) ვერაგი გამოწვევები, 

ურთულესი, რომლის განსაზღვრაც კი რთულია და, ამდენად, მოითხოვს 

დამატებით მონაცემებს და საქმის არსში გარკვევას, სანამ მისი გადაწყვეტა 

იქნება შესაძლებელ (Virkus, 2015).  

 

მნიშვნელოვანი გამოწვევები 2019 წელს, რომლებიც  ხელს უშლის 

ტექნოლოგიის გამოყენებას უმაღლეს განათლებაში, არის შემდეგი:  

• გადაწყვეტადი გამოწვევები: რომლებსაც ვიგებთ და ვიცით, როგორ უნდა 

გადავწყვიტოთ: 

- ციფრული წიგნიერების გაუმჯობესება 

- მზარდი მოთხოვნა ციფრული სწავლის გამოცდილებაზე და 

სწავლების დიზაინის ექსპერტიზაზე. 

• რთული გამოწვევები: რომლებიც გასაგებია, მაგრამ მათი გადაწყვეტა 

ძნელია: 

- ფაკულტეტის წევრების ევოლუციური როლი, რომლებსაც აქვთ  

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების სტრატეგიები 

- განსხვავებები მიღწევებში. 

• ვერაგი გამოწვევები: რომელთა განსაზღვრაც კი რთულია, არა თუ 

გადაწყვეტა: 

-  ციფრული თანასწორობის ზრდა 

-  სწავლების პრაქტიკის ახლებურად გააზრება (Horizon Report, 2019; 

Virkus, 2019). 
 
 

ცხრილი 2  წარმოგვიდგენს გამოწვევების შედარებას Horizon Reports-ის 
2018 და 2019 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით:
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Horizon Report მოიცავს ექვს ტექნოლოგიას, რომლებიც მნიშვნელოვანია 

სწავლების, სწავლის და შემოქმედებითი კვლევისთვის მომავალში. ეს 

პროგნოზები განაწილებულია სამ დროით ჰორიზონტზე, რომლის დროსაც 

მოსალოდნელია ამ განვითრებების ფართო გამოყენება:  
•  გამოყენების დრო ჰორიზონტზე: ერთი წელი და ნაკლები: 

- მობილური სწავლა 

- ანალიტიკის ტექნოლოგიები 

• გამოყენების დრო ჰორიზონტზე: ორი- სამი წელი: 

- შერეული რეალობა 

- ხელოვნური ინტელექტი. 

• გამოყენების დრო ჰორიზონტზე: ოთხი-ხუთი წელი: 

- ბლოკჩეინი 

- ვირტუალური ასისტენტები (Horizon Report, 2019, Virkus, 2019 

 

ცხრილი 3  წარმოგვიდგენს ახლად აღმოცენებული ტექნოლოგიების შედარებას 

Horizon Reports-ის 2018 და 2019 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით 

 

   განვითარებები საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებში, რომლებმაც გავლენა იქონია 

უმაღლეს განათლებაზე 2012-2019 წლებში: 

• ანალიტიკის ტექნოლოგიები  

• ადაპტაციური სწავლის ტექნოლოგიები  

• თამაში&გემიფიკაცია 

გამოწვევები 2018 2019 

გადაწყვეტადი 

გამოწვევები 

ავთენტური სწავლის 

გამოცდილება  

ციფრული წიგნიერების 

გაუმჯობესება 

ციფრული წიგნიერების 

გაუმჯობესება 
 

მზარდი მოთხოვნა ციფრული 

სწავლის გამოცდილებაზე 

და სწავლების დიზაინის 

ექსპერტიზაზე 

რთული 

გამოწვევები 

ორგანიზაციული 

დიზაინის ადაპტირება 

მომავალ სამუშაოსთან 

ფაკულტეტის წევრების 

ევოლუციური როლი, 

რომლებსაც აქვთ  

საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების 

სტრატეგიები 

ციფრული თანასწორობის 

ზრდა 

განსხვავებები მიღწევებში. 

ვერაგი 

გამოწვევები 

ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ზეწოლა 

ციფრული თანასწორობის 

ზრდა 

პედაგოგების როლის 

ახლებურად გააზრება 

სწავლების პრაქტიკის 

ახლებურად გააზრება 
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• ნივთების ინტერნეტი 

• მიბილური სწავლა 

• ბუნებრივი იუზერის ინტერფეისი 

• მოიტანე შენი საკუთარი ხელსაწყო  

• მეიკერ-სივრცეები  

• შებრუნებული საკლასო ოთხი  

• სატარებელი ტექნოლოგიები  

• 3D ბეჭდვა 

• ტაბლეტების კომპუტინგი  

• ხელოვნური ინტელექტი  

• შემდეგი თაობის LMS 

• აფექტიური კომპუტინგი  

• შერეული რეალობა  

• რობიტიკა  

• კვანტიფიცირებული სელფი  

• ვირტუალური ასისტენტები  

• მასობრივი ღია ონლაინ კურსები/MOOCS 

• ბლოკჩეინი (Horizon Report, 2019). 

 

ცხრილი 3: ახლად აღმოცენებული ტექნოლოგიები, რომლებმაც გავლენა იქონია 

უმაღლეს განათლებაზე (Horizon Reports 2018, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყველა ეს ახლად აღმოცენებული ტექნოლოგია,  ტრენდი და გამოწვევა, რომლებიც 

გააანალიზა Horizon Project - მა, დიდი ალბათობით გავლენას მოახდენს 

ტექნოლოგიის დაგეგმვასა და გადაწყვეტილებების მიღებაზე მომდევნო წლების 

განმავლობაში და მიბმულია ძირითად საკითხებთან, როგორიცაა 

რელევანტურობა, პოლიტიკა, ლიდერობა და პრაქტიკა (Johnson et al., 2014). 

ახლად აღმოცენებული 

ტექნოლოგიები 
2018 2019 

გამოყენების დრო 

ჰორიზონტზე: ერთი წელი ან 

ნაკლები: 
 

ანალიტიკის 

ტექნოლოგიები  
მობილური სწავლა 
 

მეიკერ-

სივრცეები 

ან ალიტიკის 

ტექნოლოგიები  

გამოყენების დრო 

ჰორიზონტზე: ორი-სამი 

წელი  
 

ადაპტაციური 

სწავლის 

ტექნოლოგიე

ბი 

შერეული რეალობა 

 

ხელოვნური 

ინტელექტი  

ხელოვნური 

ინტელექტი  

გამოყენების დრო 

ჰორიზონტზე: ოთხი-ხუთი 

წელი  

შერეული 

რეალობა  
ბლოკჩეინი 

რობოტიკა 
 

ვირტუალური 

ასისტენტები  
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ამგვარად, ტრადიციული საგანმანათლებლო მოდელები გამოწვევების წინაშე 

დგება მზარდი რაოდენობის ონლაინ კურსების, ღია საგანმანათლებლო 

რესურესების, და MOOC მიერ, რომლებიც ავტონომიურ სწავლას უზრუნველყოფს; 

ეს არის აგრეთვე გამოწვევა ფორმალიზებული ხარისხებისთვის და 

უნივერსიტეტების კამპუსებისათვის (van Rij, 2015, p.33). MOOC ასევე ყურადღების 

ფოკუსირებას ახდენს მთელ რიგ საკითხებზე, რომლებიც დაკავშირებულია 

სწავლის პედაგოგიკასთან და ისტ-ზე დაფუძნებული სწავლის  გამოყენებასთან 

(Sursock, 2015, p.33; Rajabi; Virkus, 2013). თუმცა, ბევრი ავტორი მიუთითებს იმ 

ფაქტზე, რომ ბევრმა პედაგოგმა „არა საკმარისად იცის, ან თუკი იცის, ვერ იყენებს 

ახალ ცვალებად სწავლის შესაძლებლობებს“ დაწყებით და საშუალო განათლებაში, 

ასევე უმაღლეს განათლებაში (van Rij, 2015, p.14). 

 

 

ტალინის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ვორკშოპების  

ძირითადი თემატიკა 

 

CURE-ის ორი ვორკშოპი, რომელიც ტალინის უნივერსიტეტში ჩატარდა, მოიცავდა 

უმეტესობას წინა ნაწილში აღწერილი ახლად აღმოცენებული ტექნოლოგიებიდან 

და განხილული იყო ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც შეიძლება   უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებები დამდგარიყვნენ. 

 

2018 წელს CURE-ის ვორკშოპი ფოკუსირებული იყო საგანმანათლებლო 

ინოვაციებზე და სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებაზე. ვორკშოპის თემები 

მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: 

 ისტ-ის გამოყენება ციფრული ტექნოლოგიების სკოლაში;  

 ღია საგანმანათლებლო პრაქტიკების გამოყენება ტალინის 

უნივერსიტეტში. მისი ფოკუსი იყო ღია განათლებაზე, ღია 

საგანმანათლებლო რესურსებზე და ღია ციფრულ სამკერდე ნიშნებზე;  

 გემიფიკაციის გამოყენება განათლებაში;  

 ინივაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ესტონეთის განათლების 

სისტემაში; 

 ესტონეთის საგანმანათლებლო ინოვაციიის შეჯამება.  

 უმაღლეს განათლებაში სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის 

ციფრული კომპეტენციების შესახებ დისკუსიები. 

 სწავლება-სწავლის ინოვაციური მეთოდები განათლებაში.  

 ახალი ინსტრუმენტების პრაქტიკულად განხორციელება სწავლის 

მენეჯმენტის სისტემებში. 

 ციფრული ტექნოლოგიების სკოლის ლაბორატორიების გაცნობა და 

ტრენინგები საკლასო ოთახის გარეთ. 

2019 წელს ვორკშოპზე განსახილველი ძირითადი თემატიკა იყო ღია 

საგანმანათლებლო რესურსები და ღია ციფრულ სამკერდე ნიშნები, ასევე, 

ტექნოლოგიური ინოვაციები  უმაღლეს განათლებაში და საზოგადოებაში. 

ტრენინგის თემები მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: 
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 ისტ-ის განვითარების შეჯამება და ესტონეთის ელ-მმართველობის 

მნიშვნელოვანი ასპექტები, ესტონეთის ისტ-ის ინსტიტუციები, 

პოლიტიკა და სტრატეგიები უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით; 

წარმოდგენილი იყო მაგალითები და ელ-მმართველობის სერვისებიდან 

ნასწავლი გაკვეთილები. 

 ტექნოლოგიების გამოყენება ესტონეთის განათლების სისტემაში, 

წარმოდგენილი იყო საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები.  

 ციფრული ტექნოლოგიების სკოლის ღია საგანმანათლებლო პრაქტიკების 

ზოგადი წარდეგენა და ფოკუსირება ღია სციფრული სამკერდე ნიშნების 

გამოყენებაზე მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის კონტექსტში. 

 ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების იმპლემენტაცია მთელი ცხოვრების 

მანძილზე სწავლის კონტექსტში. 

 ტექნოლოგიური აპლიკაციები ციფრული ტექნოლოგიების სკოლის 

ლაბორატორიებში 

 ვორკშოპი სწავლის მენეჯმენტის სისტემებში ინტეგრირებული 

სხვადასხვა ინსტრუმენტის შესახებ მოიცავდა: 

o როგორ ეხმარება მუდლის ინსტრუმენტები სწავლის პროცესსს, 

o როგორ გამოვიყენოთ Google Classroom და H5P - ძლიერი 

ინსტრუმენტი ინტერაქტიული კონტენტის და სასწავლო 

აქტივობების შესაქმნელად, 

o Google Sites - მარტივი ვებ-გვერდის შექმნა (მაგალითად, ელ-

პორტფოლიო), ინტერაქტიულობა საკლასო ოთახში - გონებრივი 

იერიში, კითხვარები, თამაშები და სხვ. 

 

დასკვნა 

 

ტექნოლოგიის გამოყენება უმაღლეს განათლებაში განიხილება, როგორც ნაწილი 

უფრო ფართო მოძრაობისა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მოდერნიზაციისათვის. ინფორმაცულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შეძლება 

განვიხილოთ, როგორც შესაძლებლობა და გამოწვევა და არა მოდური სიტყვა. 

თუმცა, ორგანიზაციაში ტექნოლოგიით გაძლიერებული სწავლის იმპლემენტაცია 

მოითხოვს სტრატეგიულ მიდგომას. არ არსებობს ‘ერთი ზომა, რომელიც ყველას 

ერგება’. რთულ გამოწვევებს და რთულ კითხვებს ვერ ვუპასუხებთ ადვილი 

პასუხებით და ჩარჩოებით. როგორც კვლევა აჩვენებს,  ტექნოლოგია არის 

მხოლოდ ნაწილი რთული თავსატეხისა/მოზაიკისა, რომელიც უნდა გადაჭრას 

ორგანიზაციებმა, რათა დარჩნენ კონკურენტულები ციფრულ სამყაროში. თუმცა, 

არსებობს საჭიროება სრულფასოვნად იქნას გაგებული თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში.  CURE-ის ვორკშოპები ტალინის 

უნივერსიტეტში სწორედ ასეთ ფართო გაგებას ისახავდა მიზნად.  

შემდეგ თავებში წარმოდგენილი იქნება მაგალითები, თუ რა გავლენა 

მოახდინა ამ ვორკშოპებმა კონკრეტულ მონაწილეებზე და ინსტიტუციებზე. 

CURE-ის ფარგლებში ტალინის უნივერსიტეტში, ესტონეთში  ჩატარდა ორი 

ვორკშოპი: 2018 წლის 21-28 აგვისტოს (23 მონაწილე) და 2019 წლის 8-15 

სექტემბერს (10 მონაწილე). 
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ტრენინგების გავლენის მაგალითები CURE-ის ისრაელისა და 

საქართველოს ინსტიტუციებზე: 

ავტორი რონდა სოფერი 

GACE-მ ტალინის უნივერსიტეტში გაგზავნა ხუთი პერსონალი, მათ შორის, ოთხი 

ექსპერტი ტექნოლოგიის პედაგოგიკაში ინტეგრირებისთვის და ერთი 

აკადემიური პერსონალი - ფაკულტეტის წევრი. ტრენინგი, რომელმაც ყველაზე 

მეტად მოახდინა მათზე გავლენა, ეხებოდა ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების 

ტექნოლოგიას. აღნიშნული ტრენინგის შემდეგ GACE-ში შეიქმნა კომიტეტი, რომ 

შეესწავლათ ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების, როგორც ალტერნატიული და 

დამატებითი შეფასების მეთოდის, გამოყენების შესაძლებლობა. ამ პროცესმა 

მიგვიყვანა ახალი KA2 უმაღლესი განათლების ინსტიტუციური განვითარების 

პროექტის განაცხადის გასავითარებლად ისრაელის უმაღლეს განათლებაში 

ციფრული ტრანსფორმაციის ხელშეწყობისათვის ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნების საშუალებით. CURE-ს ტალინის უნივერსიტეტის გუნდი იყო 

აპლკიკანტი ამ ინიციატივისა GACE-ს მონაწილეებთან ერთად, რომლებიც 

აღნიშნულ SMS ტრენინგებში იღებდნენ მონაწილეობას და რომლებიც 

ეხმარებოდნენ ისრაელის კონსორციუმის შექმნაში ამ პროექტისთვის, თერთმეტი  

მასწავლებელთა მომზადების უმაღლესი განათლების აკადემიური ინსტიტუტის 

ჩათვლით  ისრაელის ყველა რეგიონიდან. GACE-ის მონაწილეებმა ჩაატარეს 

რამდენიმე ტრენინგი ფაკულტეტის წევრებისთვის ამ თემაზე, რათა 

მოემზადებინათ  წარმატებული საპროექტო განაცხადი.  

სამი მონაწილე დევიდ იელინის კოლეჯიდან ასევე მონაწილეობდა ტალინის 

უნივერსიტეტის ტრენინგებში. მათ დიდი სარგებლობა მიიღეს ტრენინგიდან 

„გემფიკაცია განათლებაში“, რომლის ინტეგრირებაც მათ დაგეგმეს თავის 

სწავლებაში. ისინი გაეცნენ, ასევე, H5p, Big Blue Button და ელ-პორტფოლიოს. 

მონაწილეებისთვის ეს ინსტრუმენტები ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა, რადგან 

შესაძლებელი იყო მათი იმპლემენტაცია თავიანთი უნივერსიტეტების და 

კოლეჯების კურსებში. ამ ტრენინგების შედეგად ერთერთმა მონაწილემ 

ვორკშოპის თემები შეიტანა საკუთარ ორ კურსში: სწავლება და სწავლა 
ტექნოლოგიურ გარემოში და 21-ე საუკუნის უნარების განვითარება სწავლება-
სწავლის პროცესში. უფრო მეტიც, ერთერთი მონაწილე ისრაელის სხვა კოლეჯის 

ლექტორიც არის და მან გემიფიკაციის მეთოდი გამოიყენა იმ კოლეჯში თავის 

ერთერთ კურსში. 

 

DYC-ის კიდევ ერთ წევრზე, რომელმაც გაიარა ტრენინგი ტალინის 

უნივერსიტეტში, GACE-ის გუნდის მსგავსად, გავლენა მოახდინა ვორკშოპმა ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშნების შესახებ. როგოც მომავალი მასწავლებლების 

პედაგოგიური კონსულტანტი, იგი ფიქრობს, რომ სტუდენტები დიდ სარგებელს 

მიიღებენ ამ მეთოდით და რომ ის ამ მეთოდის პილოტირებას მოახდენს 

სტუდენტებისთვის მენტორობის გაწევის პროცესში. მისი აზრით,  გემიფიკაციის 

მეთოდიც, ასევე, არის ძალიან სასარგებლო ინსტრუმენტი, რომელსაც ის 
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გამოიყენებს აკადემიური შინაარსის გასამდიდრებლად იმ კურსების მასალებში, 

რომლებსაც ასწავლის. ვორკშოპმა მუდლის ინსტრუმენტების  და Google-ის 

ინსტრუმენტების  შესახებ განუვითარა მას ახალი უნარები, რომელთა 

გამოყენებასაც გეგმავს იმ კურსებში, რომლებიც მუდლის პლატფორმაზეა. მისი 

აზრით, მეტი ინტერაქტიული ინსტრუმენტების ინტეგრირებით, რაც ხელს 

უწყობს სასწავლო პროცესში ჩარულობას, მისი სტუდენტები უფრო მეტად 

პასუხისმგებელი გახდებიან საკუთარ სწავლაზე და განუვითარდებათ 

თანამნშრომლობის უნარი და კრიტიკული   აზროვნება. 

 
საპირის აკადემიური კოლეჯის 5 წევრი ესწრებოდა ამ ვორკშოპს და მათზე 

გავლენა მოახდინა რამდენიმე მიმართულებით. ტალინის ტექნოლოგიების და 

პედაგოგიკის ტრენინგიდან დაბრუნების შემდეგ საპირის მონაწილეებს 

გაუჩნდათ დიდი სურვილი სხვადასხვა პრაქტიკები, რომლებსაც ისინი გაეცნენ 

ვორკშოპების დროს, დაენერგათ თავის კურსებში, ისევე, როგორც, 

გაეზიარებინათ  მიღებული ცოდნა თავისი კოლეგებისთვის. ყველა მათგანი 

აღნიშნავს, რომ ისინი ამჟმად იყენებენ სხვადასხვა ინსტერუმენტებს, რომლებიც 

შეისწავლეს ტალინში და შეიტანეს ცვლილებები კურსების დიზაინში და 

საკლასო პედაგოგიკებში. მათ, ასევე, გაუზიარეს ეს ინსტრუმენტები  კოლეგებს 

თავის დეპარტამენტში და გაავრცელეს მიღებული ცოდნა ლექტორების უფრო 

ფართო საზოგადოებაში თავის კოლეჯში ჩატარებული ამ საკუთხებისადმი 

მიძღვნილი პედაგოგიური ფორუმების საშუალებით. 

 

ტალინის ვორკშოპმა დიდი გავლენა იქონია საპირის კოლეჯის ფაკულტეტის 

წევრებზე ტრენინგის მონაწილეთა ინდივიდუალურ კურსებს მიღმა. მართალია 

ერაზმუს+-ის ინსტიტუციური განვითარების სხვა პროექტის - CLEVER-ის მიერ 

იქნა დაარსებული ფორუმი ინოვაცია და კრეატიულობა სწავლებაში, CURE-ის 

მონაწილეები ხელმძღვანელობენ ერთერთი სპეციალობის  გუნდს. ფორუმი 

დაარსდა სწავლებისა და სწავლის განყოფილების ლიდერობით და მხარდაჭერით 

კოლეჯის კამპუსში იმ მიზნით, რომ მოწინავესწავლის  მეთოდები გაავრცელონ 

საპირის აკადემიურ დეპარტამენტებში. საპირის 45 ლექტორი არის ამ ფორუმის 

აქტიური წევრი. CURE-ის ტალინის ტრენინგების მონაწილეები შეუერთდნენ ამ 

ფორუმს და აქტიურად ხელმძღანელობენ ფორუმის ერთერთი სპეციალობის 

გუნდს სახელწოდებით დამოუკიდებელი სწავლა, რომელიც ხელს უწყობს 

სწავლა მთელი ცხოვრების მანძილზე კონცეფციას და ტექნო-პედაგოგიკას, 

რომელიც ტალინის ტრენინგების დროს შეისწავლეს. 

 
თსუ-მ გააგზავნა სამი ფაკულტეტის წევრი ტალინის უნივერსიტეტის 

ტრენინგებზე. ვორკშოპზე მიღებულმა გამოცდილებამ გაამდიდრა მათი ცოდნა 

და უნარები, რათა აქტიურად გამოეყენებინათ ეს ინსტრუმენტები თავის 

კურსებში. ერთერთი  ყველაზე სასარგებლო სესია თსუ-ს გუნდისთვის იყო ახალი 
ინსტრუმენტები სწავლის მენეჯმენტის სისტემებში-მუდლში. ვორკშოპის 

გამოცდილებამ და ციფრული განათლების შესაძლებლობების გაცნობიერებამ 

დიდი გავლენა იქონია მათი სწავლების პრაქტიკაზე. ამ ტრენინგმა ასევე დიდი 

პერსონალური გავლენა იქონია მათ პროფესიულ განვითრებაზე და გაამდიდრა 

მათი კომპეტენციები და უნარები ინოვაციური სწავლების მეთოდების 
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სხვადასხვა მიმართულებით. ერთერთმა დატრენინგებულმა ფაკულტეტის წევრმა 

განაახლა არსებული ორი კურსი მასწავლებელთა განათლების სამგისტრო 

პროგრამის ფარგლებში: ინგლისური ენის სტრუქტურა და სწავლების 
თანამედროვე მეთოდები და მულტიმედიის გამოყენება სწავლება სწავლის 
პროცესში. 
 
ამას გარდა, ისინი ფასილიტაციას უწევდენენ ტრენინგ-ვორკშოპებს თსუ-ში, 

რომელზეც თავიანთ კოლეგებს აცნობდნენ ინოვაციური სწავლების მიდგომებს, 

რომლებიც თავის მხრივ, იყენებდნენ მათ თავიანთ კურსებში. ტალინში 

გადამზადებული ფაკულტეტის წევრებმა თსუ-ში შემდეგი თემები წარადგინეს 

ფაკულტეტის ტრენინგებზე:    

 ღია საგანმანათლებლო პრაქტიკები ტალინის უნივერსიტეტში; 

 უმაღლესი განათლების აკადემიური პერსონალის და სტუდენტების 

ციფრული კომპეტენციები; 

 ტექნოლოგიის გამოყენება განათლებაში; 

 ახალი ინსტრუმენტები სწავლის მენეჯმენტის სისტემებში. 

 

უფრო მეტიც, ტრენინგი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო თსუ-სთვის, რომ ტალინის 

უნივერსიტეტის CURE-ის ვორკშოპის  გუნდი მოწვეულ იქნა თბილისში 

ტრენინგების ჩასატარებლად. ვორკშოპების თემა იყო „ციფრული 

ინსტრუმენტები პედაგოგიურ პრაქტიკაში“ (2019 წლის 6-8 მაისი), რომელიც 

მიზნად ისახავდა აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ციფრული 

კომპეტენციების და უნარების განვითარებას. ამ ვორქშოპოისა და ტალინის SMS-ს 

შედეგად მოხდა მუდლის განახლება და ახალი ინსტრუმენტების და სასწავლო 

პლატფორმების ინტეგრირება თსუ-ს სწავლის მენეჯმენტის სისტემაში. 

განათლების მეცნიერებების სამაგისტრო პრგრამის ფარგლებში მუდლის 

პლატფორმაზე შექმნილია ონლაინ კურსი - პედაგოგიკის ზოგადი საუძვლები, 

რომელიც გადამუშავდა და დაემატა ახალი ინსტრუმენტები სწავლის 

მენეჯმენტის სისტემებში. ვორკშოპი ჩატარდა, აგრეთვე, ღია ციფრულ სამკერდე 

ნიშნებზე თსუ-ს ფაკულტეტის წევრებისთვის, რომელშიც ტალინის 

უნივერსიტეტის ტრენინგების მონაწილეებმა გაუზიარეს ცოდნა და 

გამოცდილება კოლეგებს. 

 

CURE-ის ქართული უნივერსიტეტების კიდევ ორი მაგალითი  ტალინის SMS 

ტრენინგების შესახებ სამცხე-ჯავახეთის და ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტებიდან. სჯსუ-მ ორი  IT სპეციალისტი და ერთი ფაკულტეტის 

წევრი გაგზავნა ტრენინგზე. ამ მობილობის შედეგად  ორი ვორკშოპი ჩატარდა 

სჯსუ-ში: ერთი ჩატარდა 2018 წლის 4 ოქტომბერს „ინოვაციური ტექნოლოგიები 

კურსის შექმნაში, სწავლებაში და შეფასების პროცესში - ესტონეთის 

გამოცდილება“. მეორე ვორკშოპი ჩატარდა თემაზე „ციფრული ტექნოლოგიები 

და სწავლის მენეჯმენტის სისტემები სწავლება-სწავლის პროცესში“. 55 

აკადემიურმა პერსონალმა მიიღო მონაწილეობა ამ ტრენინგებზე და გაეცნენ 

ინსტრუმენტებს, რომლებიც შეუძლიათ გამოიყენონ სწავლებაში. 

ისუ-მ ამ ტრენინგზე გააგზავნა ფაკულტეტის ორი წევრი. რამდენიმე ახალი თემა 
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ტექნოლოგიის გამოყენებაზე ინტეგრირებული იქნა შემდეგ კურსებში: 

მოქალაქეობის განათლება; ციფრული მოქალაქეობის კომპეტენციები;  

ტექნოლოგიის გამოყენება პროექტებით სწავლებისას სამ კურსში; სამოქალაქო 
განათლების საფუძვლები დაწყებით საფეხურზე, სამოქალაქო განათლების 
საფუძვლები საბაზო და საშუალო საფეხურებზე და ინტერკულტურული 
განათლება- პედაგოგიური მიდგომები.  უფრო მეტიც, მათ თავის კურსებში 

შეიტანეს ტრენინგზე წარმოდგენილი რამდენიმე აპლიკაცია, როგორიცაა Slido, 

Mentimeter, PollEverywhere, Socrative. მათ სტუდენტებს ქონდათ შესაძლებლობა 

შეექმნათ სასწავლო რესურსები ამ აპლიკაციების  გამოყენებით.
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ავტორი რონდა სოფერი 

 
2010 წლიდან ევროკომისიის ინსტიტუციური განვთარების პროგრამის,   TEMPUS - 

ის (ტრანს ევროპული მობილობის პროგრამა უმაღლეს განათლებაში) პროექტის-

DOIT-ის (კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება 

მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების 

ტრენინგში) ფარგლებში  კონსორციუმის წევრებთან ვთანამშრომლობ, რასაც უფრო 

დეტალურად ქვემოთ შევეხები.  

CURE (კურიკულუმის რეფორმა დემოკრატიული პრინციპებისა და სამოქალაქო 

განათლების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში) გახლავთ   

ისრაელისა და საქართველოს გაერთიანებული ინსტიტუციური განვითარების 

ხუთი პროგრამიდან ერთერთი, რომელშიც მე ჩართული ვარ როგორც 

პერსონალურ, ასევე პროფესიულ დონეზეც. თითქმის ათეული წელია, რაც 

ისრაელის, საქართველოსა და ევროპის სხვადასხვა ინსტიტუციები 

თანამშრომლობენ პროექტის საერთო მიზნების მისაღწევად, რომელთა 

უმრავლესობაც ორიენტიტრებულია მნიშვნელოვან ღირებულებების დანერგვასა 

და  ჩვენ ქვეყნებში მოქმედ პროგრამათა შესრულებაზე. 

პირველი პროგრამა - DOIT (კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის 
განვითარება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული 
მრავალფეროვნების ტრენინგში) მოიცავდა არამხოლოდ კურიკულუმის 

განვითარებისთვის საჭირო კომპონენტებს, რომელიც ორიენტირდებოდა 

მრავალფეროვნებისა და ბავშვთა უფლებების გაძლიერებაზე მასწავლებელთა 

გადამზადების პროგრამის ფარგლებში, არამედ ასევე მხარს უჭერდა სტუდენტთა 

აქტივობებს, რაც თავისმხრივ, ხელს უწყობდა მნიშვნელოვან ღირებულებათა 

პოპულარიზებას, ეს კი  ჩვენი კურსების ფარგლებშიც აისახა (ელ. მისამართი-  

https://online.gordon.ac.il/course/view.php?id=37036 ).  

2015 წელს, როცა პროგრამა  DOIT (კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო 

მოდელის განვითარება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული 

მრავალფეროვნების ტრენინგში) დასრულდა, ისრაელისა და საქართველოს ახალი, 

ერთობლივი, პროგრამა იქნა არჩეული - DARE (უმაღლესი  განათლების 
ხელმისაწვდომობის ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი 
ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის). თუ პროექტი DOIT ოფიციალურად იყო 

კურიკულუმის  შემუშავებასთან დაკავშირებული საკითხების მომცველი 

პროგრამა, რომელიც ორიენტირდებოდა მრავალფეროვნების გაძლიერებაზე 

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში, პროექტი - DARE იყო სტურუქტურული 

 

თავი 7 : კოორდინატორის რეფლექსია   CURE-ის 

პროექტის     სპეციალიზებული მობილობის 

პროგრამის ტრენინგების შესახებ 
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ელემეტების შემცველი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავდა 

მდგრადი/ხანგრძლივი ხასიათის მხარდაჭერას მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, რათა 

ისინიც ყოფილიყვნენ პროცესის მონაწილეები უმაღლესი განათლების 

ინსტიტუციათა მოქმედების ფარგლებში (ვებგვერდი:: 

https://www.erasmusplus.org.il/dare ).     

2016 წელს ERASMUS+ პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ იქნა კურიკულუმის 

რეფორმაზე ორიენტირებული ორი ახალი პროგრამა - CURE და ABC ( 

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია) (ელმისამართი: 

https://abc.iliauni.edu.ge/?lang=en) პროგრამა CURE მიზნად ისახავდა სამოქალაქო 

ჩართულობასთან და დემოკრატიასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 

ღირებულებებისა და ქცევების ხელშეწყობას რაც, გვჯერა, რომ მეტად 

მნიშვნელოვანი ასპექტია დღევანდელ ცხოვრებაში. პროგრამა ABC კი 

ორიენტირებული იყო ენისა და მეტყველების თერაპევტის პროფესიის 

განვითარებისა და ხარისხის გაუმჯობესების კურსების დანერგვაზე. პროექტი 

საქართველოში და ბოსნია ჰერცოგოვინიაში  გაცნობით, ხოლო ისრაელში კი 

გაძლიერების დონეზე იქნა განხორციელებული. აღნიშნული კურსები 

შეთავაზებულ იქნა უმაღლესი და პროფესიული განვითარების ინსტიტუციების 

სხვადასხვა საფეხურზე.   

ERASMUS+ ის მეხუთე  პროექტი, რომლის პარტნიორობაც ჩემთვის დიდი პატივია, 

არის პროგრამა - ASSET (შეფასების მექანიზმები 21-ე საუკუნის უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახლებური სასწავლო გარემოს 
ჩამოსაყალიბებლად), რომელიც 2017 წელს იქნა არჩეული. პროგრამა ASSET- ის 

მიზანია უმაღლესი განათლების მოდერნიზება  შეფასების მექანიზმთა 

განვითარების გზით, რომელმაც ასახვა ჰპოვა ირაელისა და საქართველოს 

თანამშრომლობის გზაზეც (ვებგვერდი:: https://www.asset-erasmus.com/). 

პროგრამამ - ASSET სრულყო კურიკულუმის რეფორმაზე ორიენტირებული ყველა 

დანარჩენი პროგრამები, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ ინოვაციური პედაგოგიკის 

განვითარებას, რათა  შემდგომში მომხდარიყო ჩვენი სხვადასხვა კურსის სწავლება 

შეფასების უკეთესი ინსტრუმენტების უზრუნველსაყოფად აქტიური ინოვაციური 

პედაგოგიკისთვის. 

თვალს ვადევნებ რა ისრაელისა და საქართველოს ერთობლივი თანამშრომლობის 

განვლილ გზას, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საოცარი შედეგები იქნა მიღწეული.  

ჩემთვის პროგრამა CURE წარმოადგენს იმ გამოცდილებათა კულმინაციას, რაც მისი 

წინამორბედი პროგრამებიდან იქნა მიღებული, ამას კი აღნიშნული პროგრამის 

მახასიათებლები/დიზაინიც მოწმობს. პროგრამა CURE- ს რამდენიმე მიღწევა 

მოცემულ სახელმძღვანელოშიც არის წარმოდგენილი, თუმცა ამ „მიღწევამდე“ 

განვლილი გზა ნაკლებად ხილვადია, მეტიც, ის“ სცენის მიღმა“ რჩება. ერთერთი 

მნიშვნელოვანი პროცესი, რამაც, მჯერა, პროექტს წარმატება მოუტანა არის 

პროფესიონალურ ურთიერთობათა ჩამოყალიბება რამაც, თავის მხრივ, ხელი 

შეუწყო პროფესიულ ზრდასა და ცოდნის ურთიერთგაზიარებას. ცოდნის 

გაზიარება და პროფესიული ზრდა არის „სული და გული“ პროგრამა CURE - ს 
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სპეციალური მობილობის ტრენინგ-პროგრამისა, რომელიც ეფუძნებოდა ერთი 

მხრივ, ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედი ჩვენი პარტნიორების კონკრეტულ 

გამოცდილებას, და მეორე მხრივ, მეტად მნიშვნელოვანი - ურთიერთგაზიარება, 

რაც სპეციალური მობილობის ტრენინგ/ვორკშოპებზე ხორციელდებოდა 

მონაწილეთა მხრიდან. აღნიშნული ურთიერთგაზიარება ყველა მონაწილისთვის 

სარგებლიანი აღმოჩნდა, რამაც სპეციალური მობილობის ფარგლებში 

განხორციელებულ ტრენინებს წარმატება მოუტანა, ისევე როგორც მთლიანად 

პროექტ CURE -ს. 

CURE-ს მიღწევებზე მსჯელობისას ვგულისხმობ კურსების წარმატებულ 

განვითარებას,  მასში მონაწილე ინსტიტუციათა ფარგლებში პილოტირებას, 

დეპარტამენტებისა და ფაკულტეტების  მდგრადი განვითარების სიცხადეს, ასევე 

პროცესების შთამბეჭდავ შედეგებს ყველა დონეზე: კონსორციუმის ფარგლებში და 

მის გარეთ, სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრების დაარსებას, 

სპეციალური მობილობის ფარგლებში განხორციელებულ ტრენინგებს, 

საქართველოსა და ისრაელის ინსტიტუციათა ფაკულტეტების  ვორკშოპებს  და 

ჩვენი მასწავლებლის გადამზადების გაძლიერების პროგრამას.  

 

სპეციალური მობილობის ფარგლებში განხორციელებულმა ტრენინგებმა, რაც 

მოცემულ სახელმღძვანელოშიც აისახა, გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ 

პროგრამაში ჩართულ მონაწილეებზე, არამედ 30 - ზე მეტ სხვადასხვა 

ფაკულტეტის წევრზე, ჩვენი ინსტიტუციებიდან, მათ შორის მათზეც, ვინც არ იყო 

CURE - ს წევრი. უფრო მეტიც, ინსტიტუციათა დონეზე ჩასატარებელი 

საფაკულტეტო ტრენინგები, რომელთა ჩატარებაც ყოველ მონაწილეს ევალებოდა 

იყო ევროპაში გავლილი ტრენინგიებში მონაწილეობის   

„პრესტიჟულობის“ ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობა. აღნიშნული 

სპეციალური მობილობის პროგრამით CURE-ს სხვადასხვა ინსტიტუციების 

ასობით მონაწილემ მიიღო სარგებელი.  CURE -ს სპეციალური მობილობის 

პროგრამამ დიდი ზეგავლენა მოახდინა ჩვენ ინსტიტუციებზე. ამაჟამად, კურსებზე 

შეძნილი უახლესი მეთოდებით ხდება სწავლება. ჩვენი ბევრი სტუდენტი უკვე 

თავად არის განათლების მიმართულების სტუდენტი - მომავალი მასწავლებელი. 

თუმცა, CURE- ს კურსებისა და ასევე ფაკულტეტების ფარგლებში მოქმედი 

კურსების სტუდენტები, რომლებმაც პირდაპირი თუ არაპირდაპირი სარგებელი 

მიიღეს პროგრამიდან სწავლობენ ახალი მიდგომებით, რომელიც მათთვის, 

ერთგვარი მოდელია და რასაც ისინი მაშინ გამოიყენებენ, როცა თავად იქნებიან 

მასწავლებლები.  

 

როგორც CURE-ს კოორდინატორი ვამაყობ შედეგებით არამხოლოდ პერსონალურ, 

არამედ უფრო მნიშვნელოვან, კოლექტიურ დონეზე. ეს კოლექტიური სიამაყე 

მომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ პროფესიონალებმა, რომლებიც სხვადასხვა 

კულტურასა და ინსტიტუციას წარმოადგენენ (ჩვენი ქვეყნების შიგნით და მათ 

გარეთ)  წარმატებით გადალახეს მრავალი ინტერკულტურული გამოწვევა და 

შეძლეს თანამშრომლობითი ხასიათის ურთიერთობა. მათ შეძლეს პროექტის 
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მიზნამდე მისვლა, შემდეგ კი მყარი ურთიერთობების ჩამოყალიბება ახალი 

პროგრამებისა და ინიციატივების ფარგლებში. 

 

ისრაელისა და საქართველოს ბევრი პარტნიორი ინსტიტუციისთვის პროექტი 

CURE, მისი დაწყების დღიდან ბოლო დღემდე, არის უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ 

პროექტი. მისი მიზნები და ამოცანები სამოქალაქო განათლებისა და 

დემოკრატიული პრინციპების განვითარების კუთხით სცდება ყოველგვარ 

ფიზიკურ საზღვრებსა და დროს.    

 

CURE-ს კონსორციუმის წევრებისა და  უმაღლესი განათლების პარტნიორი 

ინსტიტუციების ძირითად, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობისა და 

პასუხისმგებლობის ხარისხის გათვალისწინებით, პროექტი CURE გახლავთ 

წარმატებული საერთაშორისო პროგრამა. მისი წარმატება განაპირობა იმ ფაქტმა, 

რომ მისი წევრები მოერგნენ ლიდერის როლს როგორც პროექტის, ასევე თავიანთი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფარგლებში. პროექტის 

ფარგლებში გამოხატული ლიდერობის სტრატეგია არის ერთგვარი გამოძახილი 

ლიდერობის იმ მეთოდისა, რომელსაც პროფესორი ლინდა ჰილი „კულისებიდან 

მართვის“ (“leading from behind”) ხელოვნებას უწოდებს. ჰილიზე ზეგავლენა  მე-20 

და 21-ე საუკუნის უდიდესი ლიდერის - ნელსონ მანდელას ავტობიოგრაფიამ 

მოახდინა. მანდელა ლიდერს მწყემსს ადარებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფარას 

წინამძღოლი ცხვარი, ან თხა მიუძღვის წინ, მწყემსი არის სწორედ ის, ვინც მართავს 

და საზღვრავს მათ გასავლელ გზას. ამასთან ერთად, მწყემსი ნებას რთავს სხვა 

თხებს ფარის გასაძღოლად. პროფესორი ჰილი, საუბრობს რა ბიზნესზე, აღნიშნავს, 

თუ როგორ ლიდერს მოითხოვს 21-ე საუკუნე, ისეთს, რომელსაც არ ეშინია სხვისი 

წახალისებისა და წარმოჩენის და მისი მხრიდან გუნდის გაძღოლის ინიცირებისა. 

ლიდერებს, რომელთაც არ ეშინიათ სხვისი სიდიადის, არამედ პირიქით, ხელს 

უწყობენ და ახალისებენ კიდეც ამას.  „კულისებიდან მართვის“ კონცეპტი ეხმიანება 

იმას, რასაც ჰილი  „კოლექტიურ გენიას“ ეძახის, რომელიც გუნდის  ყველა წევრს 

აძლევს საშუალებას წვლილი შეიტანოს გუნდის განვითარებაში, წარადგინოს 

იდეები და სამოქმედო გეგმები. ლიდერობის ეს მეთოდი იქნა გამოყენებული იმ ორ 

პროექტში, რომელსაც მე ვუწევდი კოორდინირებას: DOIT და ახლა კი  CURE და 

მტიცედ მწამს, რომ აღნიშნულმა პროექტებმა „სული შთაბერეს“ იმ ორ პროგრამას, 

რომელთაც ასახვა ჰპოვეს ჩვენ ინსტიტუციებსა და ინსტიტუციური განვითარების 

ნაწილში.  
 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ინსტიტუციური განვითარება უმაღლეს 

საგანმანათლებლო ინსტიტუციათა პროგრამებში იზომება და ფასდება იმის 

მიხედვით თუ რამდენად შესრულდა წინასწარ დასახული მიზნები და როგორია 

„საბოლოო პროდუქტის ხარისხი“. 

 

ის, რაც  ჩვენი, ისრაელისა და საქართველოს ინსტიტუციური განვითარების 

პროგრამის მიღწევებს განსაკუთრებულს ხდის, არის პროცესები, რომელთაც ჩვენი 

ურთიერთობები ჩამოაყალიბეს კოლობორაციური მუშაობის ფარგლებში, რამაც 

ბევრი წევრი წაახალისა ყოფილიყო ლიდერი თავის ინსტიტუციასა და თემში.   

აღნიშნულმა პროცესებმა ხელი შეუწყო არა მხოლოდ „ხელშესახებ“, არამედ 
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დროული და მაღალი ხარისხის ხელშესახები შედეგების დადგომას. 

 

ვიმედოვნებ, მოცემული სახელმძღვანელოს მასალები დაეხმარება მკითხველს 

შეიმუშავონ ისეთი გადასამზადებელი პროგრამები/ტრენინგები, რაც შემდეგ მათ 

ინსტიტუციურ დონეზეც აისახება 

 

პატივისცემით, რონდა სოფერი, პროექტ CURE-ს ( კურიკულუმის რეფორმა 

დემოკრატიული პრინციპებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობისათვის 

ისრაელსა და საქართველოში) კოორდინატორი 2020. 1 მარტი. 
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