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gv.

kadri dokumenturi filmidan
`marto movdivar~

ai, rogor Soulobs zogierTi bavSvi fuls
Tavis gadarCenisTvis

bavSvis uflebaTa konvencia
muxli 20
ojaxur garemos moklebuli bavSvis dacva
saxelmwifo valdebulia gansakuTrebulad daicvas bavSvi, romelic moklebulia ojaxur garemos da Seuqmnas mas
mSobliuri garemos tolfasi alternatiuli garemo an moaTavsos Sesabamis dawesebulebaSi. aRniSnul valdebulebaTa
ganxorcielebisas aucilebelia bavSvis kulturuli kuTvnilebis gaTvaliswineba.

bavSvebi
da pedagogiuri
monatrebis
gareSe
praqtikis
kvleva
reintegraciaSisevdisa
CarTuli

kargad dafinansebavSvebisa daaRzrda(yvelaze
ojaxebis
bulic
ki) ver Seedreba bavSvis ojaxSi
aRzrdas, bavSvTa saxlSi bavSvi srusaWiroebebis kvlevis
Sedegebi
lyofilad ver viTardeba. amitomac

jer kidev 1950 wlebSi moRvawe
britanelma mweralma da bavSvTa ganviTarebis mkvlevarma jon baulbim
aRniSna, rom `bavSvebi, romlebsac akliaT mSobliuri siyvaruli, Znelad
Sedian sxva adamianebTan kontaqtSi~. aseTi bavSvebis mSoblebi Tvlian, rom maTi Svilebi arian Znelad
samarTavni,arakeTilsindisierni, ar
arian gulwrfelni grZnobaTa gamoxatvaSi. ar Rebuloben ra siyvaruls,
TviTonac ar gascemen mas. isini cxovroben bavSvurad, egocentrulad,
impulsurad, sxvebs ar endobian, yovelTvis cdiloben distanciis SenarCunebas. araerTma dakvirvebam gviCvena, rom ZiriTadad aseTi bavSvebi
skola-internatis moswavleebi arian.
swored maT akliaT mSobliuri siTbo
da garemo, sxvadasxva saerTaSoriso
organizaciebis gamocdilebac adasturebs, rom bavSvTa saxlSi bavSvis

gv. 2-3

izruna maTze saxelmwifom da gadawyvita aseTi saswavleblis moswavleTaTvis SeeqmnaT sul sxva, alternatiuli momsaxureba.
swored am mizniT ewvia ozurgeTis #6 skola-pansions saqarTvelos
ganaTlebisa da mecnierebis ministri
batoni aleqsandre lomaia da bavSvze
zrunvis sammarTvelos ufrosi qalbatoni Tamar golubiani.
rogorc ministrma imdRevandel
Sexvedraze aRniSna: saministro bavSvze zrunvis reformas 2004 wlidan axorcielebs. reformis dawyebamde bavSvTa saxlebSi 5200 aRsazrdeli iyo.
batonma ministrma brZana: Cveni
amocanaa arc erTi bavSvi ar darCes msgavs sabWoTa tipis dawesebulebebSi.

loblebi, mouTmenlad elian yoveli
- sirTule, romlis
daZleva
paraskevis mosvlas, marTalia isini
maswavleblebis kmayofilnic arian, maSesaZlebeli da aucilebelia...
gram mainc fiqroben da xmamaRlac acx-

bavSvebma unda iswavlon Cveulebriv
skolebSi da dRis meore naxevarSi
dabrundnen sakuTar saxlebSi, ara
imitom, rom aseTi calke skola Cven
am bavSvebisTvis ar gvinda, maT TavianT TanatolebTan unda iswavlon da
iseTive mxiarulebi da udardelebi
iyvnen rogorc Cveulebrivi bavSvebi
arian. me ar minda maT TvalebSi sevdasa da monatrebas vxedavde~. da Semdeg
ganagrZo: seqtembridan es skola-pansioni ukve aRar iarsebebs, mas sxva tipis saojaxo saxli Caenacvleba, sadac
gansakuTrebuli pirobebi iqneba da
iq iswavlian mxolod is moswavleebi,
romelTac ubralod ar SeeZlebaT sakuTar ojaxSi dabruneba socialuri
Tu sxva gausaZlisi ekonomikuri pirobebis gamo.
rogorc Semdeg bavSvebTan saubrisas gairkva, yovel maTgans unda ojaxSi
dabruneba, enatrebaT ded-mama, ax-

soflis filtvebi

gv. 6

gv. 5

adeben: rodis iqneba Cvenc Cveulebriv,
Cveni ocnebis garemontebul skolaSi
rom vivliT, bevri megobari gveyoleba da rac mTavaria Cveni uflebebi ar
Seilaxebao_Cumad, magram, mainc meubnebodnen Tvalcremliani patarebi.
*imedia, saxelmwifos zrunva aseT
bavSvebze dadebiT Sedegs gamoiRebs,
ris safuZvelzec mkafiod dainaxavs
mTeli sazogadoeba, rom marTlac
danaSaulis tolfasi iyo maTi aseT
dawesebulebebSi moTavseba, bavSvTa
uflebebis darRveva da maTi sulis
tirili. amis Semdgom, TviT yvelaze
skeptikurad ganwyobili nawilic ki
dameTanxmeba amaSi.
nineli kalandaZe
socialuri muSaki
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reintegraciaSi CarTuli
bavSvebisa da ojaxebis
saWiroebebis kvlevis Sedegebi

ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“, „სოციალური კვლევებისა და
ანალიზის ინსტიტუტთან“ პარტნიორობით, მიმდინარე წელს განახორციელა
„რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა
და ოჯახების საჭიროებების“ კვლევა.
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა რეინტეგრაციის (სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების) პროგრამაში ჩართული ბავშვებისა
და მათი ოჯახების საჭიროებების დადგენა. კვლევის ამოცანებად განისაზღვრა:
• სახელმწიფო ზრუნვაში ბავშვის განთავსების მიზეზების გამორკვევა;
• რეინტეგრაციაში ჩართული ოჯახების სოციალური პროფილის შესწავლა და მისი შედარება სახელმწიფო
ზრუნვაში ბავშვის განთავსებამდე
არსებულ პერიოდთან;
• იმის დადგენა, რამდენად არის უსაფრთხო ბავშვის განვითარებისთვის
ბიოლოგიურ ოჯახში შექმნილი ფიზიკური, სოციალური და ემოციური
გარემო;
• იმის დადგენა, თუ რა საჭიროებების/
გამოწვევების წინაშე დგას ოჯახი
ბავშვის რეინტეგრაციის განხორციელების შემდეგ;
• იმის გამორკვევა, თუ რა მომსახურებები მიეწოდება რეინტეგრაციაში
ჩართულ ოჯახებს;
• ოჯახის თანადგომის ქსელის ანალიზი: როგორია სხვადასხვა თემის/ორგანიზაციის, განსაკუთრებით, სოციალური მუშაკის, როლი ოჯახის გაძლიერებისა და რეინტეგრირებული
ბავშვის განვითარების ასპექტებში და
ა.შ.
გამოკვლევის ტიპი გახლდათ თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევა, რომლის
ფარგლებშიც ჯგუფური ინტერვიუები
და ჩაღრმავებული ინტერვიუები განხორციელდა თბილისში, კახეთსა და
ქვემო ქართლში (როგორც ქალაქებში,
ისე სოფლებში). მასში მონაწილეობდნენ

რეინტეგრაციის პროგრამაში, სულ მცირე, ორი წლის გამოცდილებით ჩართული ოჯახები.
საველე სამუშაოების პროცესში
გამოვლენილი ძირითადი მიგნებების
გათვალისწინებით, საჭირო გახდა სოციალური მუშაკების რეფლექსიის მოსმენაც. ამიტომ დამატებით ჩატარდა 2
ჯგუფური ინტერვიუ და 2 ჩაღრმავებული ინტერვიუ სოციალურ მუშაკებთან.
კვლევის ძირითად მიგნებებში მიმოხილულია ყველა ის საკვანძო საკითხი,
რომელთა მეშვეობითაც უნდა შეფასდეს
რეინტეგრირებული ბავშვის მდგომარეობა და ოჯახის ფუნქციონირება.
როგორც გამოკითხული რესპონდენტებისგან მიღებული ინფორმაციით
დადგინდა, სახელმწიფო ზრუნვაში
ბავშვ(ებ)ის მოხვედრის მიზეზები/ხელშემწყობი ფაქტორები იყო: ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მშობლის
(დედის) ჯანმრთელობის მდგომარეობა,
სიღარიბე, ოჯახში ძალადობა, მშობლის/
მშობლების არაინფორმირებულობა/განათლების დაბალი დონე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვის აღზრდა-განვითარებასთან დაკავშირებით,
მშობლის პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრა და ბავშვის გაჩენა ოფიციალური ქორწინების გარეშე.
გადაწყვეტილებას
სახელმწიფო
ზრუნვაში ბავშვის განთავსების შესახებ, როგორც წესი, იღებენ ბავშვის
მშობელი/მშობლები, ზოგადად, ოჯახი/
ნათესავები. კვლევამ გამოავლინა, რომ
თითქმის ყოველთვის გადაწყვეტილებას ეთანხმებოდნენ ოჯახის წევრები
და არ გამოკვეთილა რომელიმე შემთხვევა, როდესაც ოჯახის რომელიმე
წევრი ეწინააღმდეგებოდა ბავშვების
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში განთავსებას. თუმცა, ამ გადაწყვეტილების
მაპროვოცირებელნი შეიძლება იყვნენ
სხვა პირებიც, მათ შორის, ისეთი პროფესიული ჯგუფის წარმომადგენლები,
როგორებიც არიან ექიმები, ასევე, საეკ-

ლესიო პირები. საინტერესოა, რომ შესწავლილ პრაქტიკაში არაერთია ისეთი
შემთხვევა, როდესაც სწორედ ექიმებმა
უბიძგეს რაიმე თანდაყოლილი დარღვევით (მაგალითად, დაუნის სინდრომით)
დაბადებულ ახალშობილთა დედებს
(ოჯახის წევრებს) ინსტიტუციურ დაწესებულებაში ბავშვის დატოვებისკენ.
ამასთან, მშობლების (ოჯახის წევრების/
ნათესავების) გადაწყვეტილება სახელმწიფო ზრუნვაში ბავშვის დატოვების შესახებ ხშირად არ არის რაციონალური,
ინფორმირებულობაზე დაფუძნებული
არჩევანი.
კვლევა აჩვენებს, რომ სახელმწიფო
ზრუნვაში ბავშვის განთავსება ყოველთვის იყო მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების იძულებითი და არა
ნებაყოფლობითი ნაბიჯი. არავის გაუყვანია ბავშვი ოჯახიდან იმ განზრახვით,
რომ ბავშვს არ დაიბრუნებდა. ამდენად,
მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების გადაწყვეტილებას ყოველთვის
ახლდა განცდა/რწმენა, რომ ეს გადაწყვეტილება დროებითია. მეტიც: გამოკითხული მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების ნაწილი სინდისის ქენჯნას
განიცდის და ნანობს, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო (ეს ეხება იმ შემთხვევებსაც, როდესაც ბავშვი შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონეა). ფაქტობრივად, რესპონდენტთა უმრავლესობას
ზრუნვის სისტემაში მცხოვრებ ბავშვ(ებ)
თან ხშირი კონტაქტი ჰქონდათ, რაც,
თავის მხრივ, ხელს უწყობდა მათ შორის
ემოციური კავშირის შენარჩუნებას.
ზემოაღნიშნულის
გათვალისწინებით, მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების ასეთი ფსიქოლოგიური
მზაობა ვერ იქნებოდა თვითკმარი, ანუ,
ის საჭიროებდა განსაზღვრული ობიექტური ვითარებებით გამყარებას, რაც
მდგომარეობდა იმ ძირითადი მიზეზების შემცირებაში, რომლებმაც გამოიწვია ბავშვ(ებ)ის სახელმწიფო ზრუნვაში
მოხვედრა. ამიტომ მშობლები თავადაც

აქტიურობდნენ, რომ წვლილი შეეტანათ
საკუთარი სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესებაში, რათა მოემზადებინათ
ნიადაგი ოჯახში ბავშვ(ებ)ისდასაბრუნებლად.
როგორც კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, მშობლები/კანონიერი წარმომადგენლები დიდ ძალისხმევას ახმარენ ბავშვების ოჯახში დაბრუნების
წინაპირობების შექმნას, მაგალითად,
ცდილობენ, გააუმჯობესონ საცხოვრებელი პირობები – ბინის/კერძო სახლის
რემონტით ან ისეთი ბინის შეძენით/
დაქირავებით, რომელიც მეტ-ნაკლებად დააკმაყოფილებს ბავშვის საჭიროებებს, იქნება უსაფრთხო ბავშვის
განვითარებისთვის. ზოგ შემთხვევაში,
ოჯახი ხელს ჰკიდებს მიწის დამუშავებას (მაგალითად, მოჰყავს ბოსტნეული) და უვლის შინაურ ფრინველებს/
ცხოველებს, რათა ნიადაგი მოამზადოს ბავშვის სრულფასოვნად კვების
უზრუნველსაყოფად (შესაძლებლობის
ფარგლებში); ასევე, მოწეული მოსავლის რეალიზებით დაფაროს სესხი,
გაისტუმროს ვალები და შეიმსუბუქოს
მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა.
გამოვლინდა ერთეული შემთხვევები,
როდესაც მშობლები/კანონიერი წარმომადგენლები ბავშვების დროულად
დაბრუნების მიზნით ცდილობენ, იზრუნონ თვითგანვითარებაზედაც, იძენენ
დამატებით პროფესიულ უნარ-ჩვევებს
(სტილისტობა, სამშენებლო საქმე), რის
შედეგადაც უადვილდებათ დასაქმება.
რაც შეეხება რესპონდენტთა ეკონომიკურ მდგომარეობას, გამოკითხული
ოჯახების უმრავლესობა რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველ პირთა
ბაზაში და იღებს უმწეო ოჯახების ფულად (მონეტარულ) დახმარებას, ასევე,
რეინტეგრაციის შემწეობას. ეს ნიშნავს,
რომ რეინტეგრაცია არ ხდება ოჯახებში,
რომლებმაც დამოუკიდებლად, სახელმწიფოს დახმარების გარეშე, დააღწიეს
თავი სიღარიბეს. ოჯახების დიდი ნაწიგაგრძელება მე-2 გვ. 
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ლის შემოსავლები მხოლოდ სახელმწიფოსგან მიღებული დახმარებების წყალობით აღემატება საარსებო მინიმუმს.
თუმცა, უმწეო ოჯახების ფულადი დახმარება არ არის მუდმივი, იგი ექვემდებარება რევიზიას, რაც ზრდის იმის რისკს,
რომ ოჯახი აღმოჩნდეს სიღარიბეში და
ბავშვ(ებ)ის კეთილდღეობა, სხვადასხვა
პარამეტრით, მინიმალურადაც არ იყოს
უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება სხვა
სახის სახელმწიფო ფულად ბენეფიტებს, ერთეულ შემთხვევებში, ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვები იღებენ
ობლობის პენსიას, შშმ ბავშვის პენსიას,
დახმარებას გამგეობისგან და დევნილთა ფულად დახმარებას.
რეინტეგრაციის პროგრამაში ჩართული ოჯახების სრულწლოვან წევრებში ბევრია უმუშევარი, თუმცა ხშირად
გვხდებიან არაფორმალურ სექტორში
დასაქმებულები და თვითდასაქმებულები. არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულების სამუშაო არარეგულარულია. რეინტეგრირებული ბავშვების
ბიოლოგიური დედები, როგორც წესი,
მუშაობენ დამლაგებლებად ოჯახებში,
დაკავებულნი არიან საცალო ვაჭრობით (არიან გარემოვაჭრეები და ყიდიან
ტანსაცმელს, ხილ-ბოსტნეულს), მუშაობენ სტილისტებად, მკერავებად, რესტორანში ჭურჭლის მრეცხავებად, თონეში, კერძო კომპანიის დაცვაში, ასევე,
ოჯახის დამხმარეებად, სადარბაზოს
დამლაგებლებად. აქვე, აუცილებლად
უნდა აღინიშნოს, რომ არაფორმალურ
სექტორში დასაქმებულები სხვადასხვა
გამოწვევის წინაშე დგანან, მათ შორისაა არანორმირებული სამუშაო გრაფიკი (ზოგიერთი მათგანი დღეში, საშუალოდ, 11-12 საათსაც მუშაობს), დაბალი ხელფასი და ჯანმრთელობისთვის
საფრთხის შემცველი სამუშაო გარემო
(დასაქმებულებს ხშირად უწევთ დიდი
ხნით ფეხზე დგომა, სიცივეში მუშაობა
და ა.შ.).
რეინტეგრაციის პროცესში ჩართული ოჯახები სარგებლობენ სხვადასხვა
სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამით/სერვისით, მაგალითად: ბავშვთა
ადრეული განვითარების პროგრამით,
დღის ცენტრების პროგრამით, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი
ოჯახების დახმარების პროგრამით, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის
პროგრამით. ზოგიერთ ოჯახს უსარგებლია ადგილობრივი ხელისუფლების
(მერია, გამგეობა) მიერ ადმინისტრირებული პროგრამებით/დახმარებით. სოციალურად დაუცველ პირთა ბაზაში რეგისტრირებული, რეინტეგრაციის პროცესში მყოფი ყველა ოჯახი ჩართულია
უფასო სასადილოებით მომსახურების
პროგრამაში, ან ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამაში, თუმცა, ამ უკანასკნელის შემთხვევაში, გაუგებარია
პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები,
ვინაიდან იდენტური მახასიათებლებისა
და საჭიროების მქონე ოჯახები ზოგჯერ
ამ მომსახურებით ვერ სარგებლობენ.
სხვა შემთხვევაში მუნიციპალური დახმარებები ერთჯერადი სახისაა (ფულადი
დახმარება, შეშის ვაუჩერი). კვლევის შედეგად გამოვლინდა ოჯახები, რომელთაც არ ჰქონდათ ინფორმაცია ცენტრალური/ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ადმინისტრირებულ პროგრამებზე, რაც კიდევ უფრო მოწყვლადს
ხდის მათ რესურსებს ბავშვის/ოჯახის
საჭიროებების დაკმაყოფილების მიმართულებით.
კვლევით დადგინდა, რომ სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებს მიეწებათ „ბავშვთასახლელის“ სტიგმა, რის
გამოც გახდნენ დაცინვის, ბულინგისა
და გარიყვის ობიექტები თანატოლების
მხრიდან. რეინტეგრირებული ბავშვ(ებ)

ის მიმართ ამ ტიპის ბულინგს აძლიერებს ისეთი დამატებითი ფაქტორების
არსებობაც, როგორიცაა, მაგალითად,
შეზღუდული შესაძლებლობები ან ფიზიკური მახასიათებლები (მაგალითად,
ჭარბწონიანობა). როგორც მშობლები
აღნიშნავდნენ, ამ გაუცხოების დაძლევას გარკვეული დრო, ასევე, მასწავლებლებისა და მშობლების ძალისხმევა დასჭირდა.
ინტერვიუები აჩვენებს, რომ რეინტეგრაციაში ჩართულ ბავშვებს ნაკლებად აქვთ გამოკვეთილი მოტივაცია აკადემიური განათლების მიღების მიმართ.
უმრავლეს შემთხვევაში, ოჯახის წევრები ხაზს უსვამენ საგანმანათლებლო
წრეებში ბავშვის ჩართვის საჭიროებაზე.
ეს სურვილი განსაკუთრებით გამოითქვა ისეთ ოჯახებში, რომლებშიც ბავშვზე მზრუნველი პირი (ხშირად – დედა)
დასაქმებულია და ვერ ახერხებს, ბავშვი ამეცადინოს ამა თუ იმ საგანში, ან
იმ ოჯახებში, რომლებშიც ბავშვს განსაკუთრებით უჭირს ამა თუ იმ საგნის
ათვისება.
რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას (სახელოვნებო/სპორტული
წრეები), ოჯახების დიდი ნაწილი ვერ
ახერხებს შვილების ჩართვას აღნიშნულ
წრეებში თანხის უქონლობის ან სოფლად მსგავსი რესურსის არარსებობის
გამო.
დღეს რეინტეგრაციის პროგრამაში
ჩართული ბავშვების/ოჯახების წინაშე
მდგარ პრობლემებში განსაკუთრებული
სიმწვავით იკვეთება:
• მრავალფეროვანი რაციონითა და
ხარისხიანი საკვებით ბავშვების უზრუნველყოფის შეფერხება;
• საკუთარი ბინის/სახლის არარსებობა;
• მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობები;
• ჯანმრთელობის საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა;
• ეკონომიკური პრობლემები (ფინანსური რესურსების უქონლობა).
მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ
ოჯახები ცნება „დამხმარე ქსელში“
უფრო მოიაზრებენ ოჯახის წევრებს,
მეზობლებს, ნათესავებს, ასევე, გარკვეულ შემთხვევებში, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაგან
მათ მიუღიათ სხვადასხვა ტიპის სარგებელი. მშობლები სოციალურ მუშაკებზე საუბრისას აღნიშნავდნენ, რომ
მათ, ძირითადად, აქვთ ოჯახებზე ზედამხედველობის (მონიტორინგის) და
ოჯახებსა და სხვადასხვა ინსტიტუტს
შორის მედიაციის ფუნქცია. სხვა შემთხვევებში, სამუშაო გრაფიკის დატვირთულობისა და დაკისრებული მოვალეობების მრავალფეროვნების გამო,
ისინი სათანადო ფორმით ვერ ერთვებიან ოჯახების გაძლიერების/ოჯახების საჭიროებების ადვოკატირების
პროცესში.
ორგანიზაციამ, კვლევის მიერ გამოვლენილი ტენდენციების შესაბამისად,
მოამზადა რეკომენდაციები, რომლებიც
ოფიციალურად გადაეგზავნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროსა
და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს, ასევე, თბილისის მერიასა
და საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატს. მნიშვნელოვანია, გაწეული რეკომენდაციების ადვოკატირების პროცესი არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ოფიციალური მიმართვით; აუცილებელია,
დავსახოთ რეალური გეგმა თითოეული
რეკომენდაციის განხორციელების მიმართულებით.
სალომე ჭიჭინაძე
ბავშვზე ზრუნვის საკითხების
სპეციალისტი

performansi,
saxelwodebiT
„gaTvla“

მოდი, თავიდან ერთ კითხვაზე
გულწრფელად გავცეთ პასუხი: რატომ მივდივართ, ზოგადად, არჩევნებზე? სოციოლოგიაში კითხვარის
შემუშავებისას ცდილობენ, ნაკლებად გამოიყენონ ღია კითხვები და
რესპონდენტებს პასუხების საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი მიაწოდონ, რადგან ცნობილი ფაქტია, რომ
ხშირად ძალიან გვეზარება ფიქრი
და ამიტომ დაუფიქრებლად, ზერელედ ვუპასუხებთ. შემდეგ კვლევის
შედეგებიც ასეთივე ზერელეა, ბოლოს კი ვიღაც ყოველთვის იტყვის,
რომ კვლევის ძირითად მიგნებებს
არ ენდობა, რადგან მათი შინაარსი
სრულიად აცდენილია რეალობას...
მოკლედ, ეს ერთგვარი ჯაჭვია და
მკვლევრების გულში ჩარჩენილ ამ
„ხინჯზე“ სხვა დროს აუცილებლად
დავწერ, მაგრამ ახლა კითხვას დავუბრუნდეთ: რატომ მივდივართ
არჩევნებზე? ფიქრით ძალიან რომ
არ გადაგღალოთ, შემოგთავაზებთ
სავარაუდო პასუხებსაც:
1) გააზრებული გვაქვს რა, რომ არჩევნების საშუალებით ვირჩევთ საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობით ორგანოებსა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის
პირებს. ეს გზა ჩვენი, ანუ ამომრჩეველთა, ნების თავისუფალ გამოხატვას უზრუნველყოფს;
2) არჩევნების საშუალებით, დემოკრატიული გზით არჩეული ხელისუფლება საწინდარია იმისა, რომ
ჩვენი, ამომრჩევლების, ინტერესები და მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნება, ხოლო უფლებები
– დაცული;
3) ქვეყნის დემოკრატიულობის ხარისხის ერთ-ერთი განმსაზღვრელია,
თუ როგორ ტარდება ქვეყანაში არ-

ჩევნები; ამიტომაც მნიშვნელოვანია მონაწილეობა და ამომრჩეველთა აქტიურობა;
4) კარგ მოქალაქედ ყოფნა ნიშნავს,
საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი
მოიხადო და მონაწილეობა მიიღო
არჩევნებში.
ამ ჩამონათვალიდან შეგიძლიათ,
რამდენიმე პასუხი შეარჩიოთ, თუმცა,
დასაშვებია, სხვა პასუხიც გქონდეთ,
რაც აქ არ წერია, მაგალითად ის, რომ
უბრალოდ, მეზობელმა, მეგობარმა,
ნათესავმა, დირექტორმა ან კიდევ
სხვამ გითხრათ, რომ წასულიყავით
და თქვენც, უბრალოდ, წახვედით...
ლოგიკური გაგრძელება ამ კითხვისა
უნდა იყოს შემდეგი: რის საფუძველზე
გააკეთეთ არჩევანი?
1) გავეცანი
კანდიდატის/პარტიის
პროგრამას, მის/მათ ხედვას, დაგროვილ გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას ამ ყველაფრით
ვიხელმძღვანელე (ზოგჯერ კითხვარში ისეთი პასუხიც შეგხვდებათ,
რომელიც თავიდანვე განწირულია
იგნორირებისთვის);
2) ვუყურე სატელევიზიო რეკლამებს,
დავაკვირდი ქალაქში გამოკრულ
ბანერებს, გავეცანი მათზე აღბეჭდილ ტექსტებს და საბოლოო
გადაწყვეტილების მიღებისას კანდიდატის/პარტიის PR-კამპანიით
ვიხელმძღვანელე;
3) მეზობელმა, მეგობარმა, ნათესავმა, დირექტორმა ან კიდევ სხვამ
მითხრა, ვისთვის მიმეცა ხმა;
4) არ ვფლობდი არანაირ ინფორმაციას კანდიდატების შესახებ და
გადაწყვეტილება კაბინაში მივიღე,
გათვლის საფუძველზე (მაგალითად, ასე: „ესა, მესა, გადის ესა“);
გაგრძელება მე-4 გვ. 
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სკოლის შედეგების განზოგადება
ამ შემთხვევაში, პრაქტიკულად,
შეუძლებელია, მაგრამ ახლა ამაზე პრეტენზიას, რა თქმა უნდა, არ
ვაცხადებთ, თუმცა, გაგაცნობთ ამ
8 სკოლაში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს.
ორიოდე სიტყვით
მეთოდოლოგიის შესახებ:

5) ასარჩევი მხოლოდ ერთი კანდიდატი იყო (ჩვენს არცთუ ისე შორეულ
წარსულს თუ გადავხედავთ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა გახლდათ და
ზოგიერთს, შესაძლოა, ენატრება
კიდეც ძველი დრო, რადგან ბევრი
ფიქრი საჭირო სულაც არ იყო, მეტიც, ფიქრი დანაშაულადაც კი ითვლებოდა);
რატომ გავაკეთე ამოდენა შესავალი? პასუხს აღარ დავაყოვნებ და
გეტყვით: 2019 წლის 17 ივნისს საქართველოს ყველა სკოლაში ჩატარდა სამეურვეო საბჭოს არჩევნები. ალბათ,
მკითხველთა დიდმა ნაწილმა იცის,
მაგრამ მაინც შევეცდები, მოკლედ
განვმარტო, რა ორგანოა ეს (აქვე პატარა ხრიკზე მოგახსენებთ: ავტორმა
ძალიან კარგად იცის, რომ უმეტესობა არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს
სამეურვეო საბჭოს შესახებ, მაგრამ,
ვინაიდან არცოდნა ჩვენთან სწორედ
რომ ცოდვად განიხილება, ცდილობს,
უბრალოდ, მალულად მიგიტევოთ ეს
„ცოდვა“ და მეტიც – გიხსნათ მისგან).
ახლა უშუალოდ სამეურვეო საბჭოს შესახებ: საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები ირჩევენ სამეურვეო საბჭოებს,
რომლებიც, ზოგადი განათლების
შესახებ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, შედგება პედაგოგების, მშობლებისა და მოსწავლეთა
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებისგან. ამასთან, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოები
უფლებამოსილნი არიან, სამეურვეო
საბჭოებში დანიშნონ თითო წევრი
სათათბირო ხმის უფლებით.
სამეურვეო საბჭო სტრატეგიულ
როლს ასრულებს სკოლის მართვაში, რაც გულისხმობს სკოლის
მიზნებისა და პრიორიტეტების განსაზღვრას, ამ მიზნების მისაღწევი
პოლიტიკის შემუშავებასა და სკოლის განვითარების ზედამხედველობას.
სამეურვეო საბჭო უფლებამოსილია და აქვს კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულება, იზრუნოს სკოლაში ეროვნული სასწავლო
გეგმით დადგენილი საგანმანათლებლო სტანდარტების მიღწევაზე, ასევე,
ხელი შეუწყოს სკოლის განვითარებას
მისი რესურსების ეფექტური მართვით და, ამასთანავე, უზრუნველყოს
სასწავლო გეგმის მრავალფეროვნება
და ნეიტრალურობა.

სამეურვეო საბჭოს
ძირითადი ფუნქციებია:
• დირექტორის არჩევა;
• დაგეგმვა და ზედამხედველობა;
• ფინანსური მართვა;
• ადამიანური რესურსების მართვა;
• სწავლება, სწავლა და სასწავლო
გეგმა – განათლების ხარისხზე
ზრუნვა;
• საჩივრების განხილვა და დისციპლინის უზრუნველყოფა;
• სამეურვეო საბჭოს კომიტეტების
ფუნქციონირება.
ამ მოკლე განმარტებიდანაც
კი ჩანს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვან ორგანოსთან გვაქვს საქმე. ამ
სტატიის წაკითხვის შემდეგ კი, თუ
დეტალურად დაინტერესდებით ზემოხსენებული ფუნქციებით, შეგიძლიათ, გაეცნოთ „სკოლის მართვის
სახელმძღვანელოს“. ახლა კი 17
ივნისის არჩევნებს დავუბრუნდეთ.
ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა
კავშირი“ აკვირდებოდა საარჩევნო
პროცესს თბილისისა და გურიის 8
საჯარო (ქალაქ თბილისის 1-ლი ექსპერიმენტული, ქალაქ თბილისის
49-ე, ოზურგეთის 1-ლი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების:
ნაგომრის, ლაითურის, ნასაკირალის, შრომის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაჯალიის)
სკოლაში. მართალია, საქართველოში გაცილებით მეტი სკოლაა და 8

ორგანიზაციის თანამშრომლები
თითოეულ სკოლაში მთელი დღის
განმავლობაში
აკვირდებოდნენ
საარჩევნო პროცესს და, სკოლის
მოსწავლეთა რაოდენობის შესაბამისად, ატარებდნენ ინტერვიუებს
არჩევნებში მონაწილე მშობლებთან
და პედაგოგებთან. სკოლებში, რომლებშიც 100-ზე ნაკლები მოსწავლე
სწავლობს, გამოიკითხა 20 ამომრჩეველი, ხოლო სკოლებში, რომლებშიც 100-ზე მეტი მოსწავლეა
დარეგისტრირებული,
გამოიკითხა 50 ამომრჩეველი. იმ სკოლებში, რომლებშიც 100-ზე ნაკლები
მოსწავლე სწავლობს, გამოიკითხა
ყოველი მე-2 ამომრჩეველი, ხოლო
დანარჩენ სკოლებში – ყოველი მესამე. სულ გამოიკითხა 230 ამომრჩეველი. კვლევის ინსტრუმენტს
წარმოადგენდა წინასწარ შემუშავებული კითხვარი.
ვრცლად ამ მონიტორინგის შედეგებს არ მიმოვიხილავ, რადგან ანგარიში შეგიძლიათ, ორგანიზაციის
ვებგვერდზე იხილოთ. ყურადღებას
რამდენიმე დეტალზე გავამახვილებ.
გავიხსენოთ სტატიის დასაწყისში
დასმული კითხვა: რის საფუძველზე
მიეცით ხმა კანდიდატს? და პასუხი:
არ ვფლობდი არანაირ ინფორმაციას
კანდიდატების შესახებ და გადაწყვეტილება კაბინაში მივიღე, გათვლის
საფუძველზე, მაგალითად, ასე: „ესა,
მესა, გადის ესა“. სამეურვეო საბჭოს
არჩევნებშიც ამომრჩეველთა 37%-მა
არჩევნების დღემდე არ იცოდა, ვინ
იყვნენ კანდიდატები, თუმცა, გაგიკვირდებათ და, არჩევნის დაფიქსირებისას „გათვლით“ მხოლოდ 1%-მა
იხელმძღვანელა, დანარჩენებმა კი
– კანდიდატის მიერ დაგროვებული
გამოცდილებით (35,6%), კანდიდატის საარჩევნო პროგრამით (13,9%),
კანდიდატის პიროვნული თვისებებით (29,7%). ჩემი ვარაუდით, ამ
„გულწრფელი“ პასუხებით ვლინდება,
რომ რესპონდენტები, ფაქტობრივად,

ასეთ რამეს ამბობენ: „მართალია,
არჩევნების დღემდე არ ვიცოდით,
ვინ იყვნენ კანდიდატები, თუმცა,
მას შემდეგ, რაც კაბინაში შევედით,
ხმის მიცემამდე მოვიძიეთ საარჩევნო
პროგრამები, გავეცანით კანდიდატების გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, პიროვნულ თვისებებსაც კი და
მხოლოდ ამის შემდეგ გავაკეთეთ არჩევანი“. ეს მონაცემები კარგად მეტყველებს, როგორ მიმდინარეობდა
სკოლებში წინასაარჩევნო პერიოდი.
რესპონდენტთა 43%-მა არ იცოდა,
ჩაატარეს თუ არა კანდიდატებმა შეხვედრები შესაბამის სამიზნე ჯგუფებთან, 22%-მა დანამდვილებით იცოდა,
რომ მსგავსი შეხვედრები არ ჩატარებულა, 18%-მა აღნიშნა, რომ კანდიდატებს ასეთი შეხვედრები ჰქონდათ,
მაგრამ თავად არ დასწრებიან, 16,3%
ესწრებოდა შეხვედრას.
გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. სკოლების უმეტესობაში არჩევნებში
ზუსტად იმდენი კანდიდატი იყრიდა
კენჭს, რამდენი ვაკანტური ადგილიც
იყო. შესაბამისად, არ წარმოიშობოდა
კონკურენციაც (სამიზნე სკოლებიდან
მხოლოდ ერთ სკოლაში გახდა საჭირო
მე-2 ტური. საკმაოდ სიმბოლურია,
არა?).
და, ჩემი აზრით, ამ კვლევის მთავარი ნაწილი: ამომრჩეველთა 82,2%
მიიჩნევს, რომ სამეურვეო საბჭო
სკოლაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი, თუმცა კითხვაზე,
რომ, სულ მცირე, ერთი მიზეზი
მაინც დაესახელებინათ, თუ რატომ
ფიქრობდნენ ასე, ამომრჩეველთა
32%-მა თქვა, რომ არ იცოდა, რა
ფუნქციებს ასრულებდა სკოლაში
სამეურვეო საბჭო, ხოლო 8,9%-მა
აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემა საერთოდ არ ისურვა (თქვენც
გაგახსენდათ ხომ შაბიამნის ახალი
პარტიის მოტანის ამბავი „ცისფერი
მთებიდან“?)
დაბოლოს, ამომრჩეველთა 90,6%მა 17 ივნისის საარჩევნო პროცესი
შეაფასა, როგორც მაქსიმალურად
გამჭვირვალე და სამართლიანი. ამხელა პროცენტული მაჩვენებლის შემდეგ კი შეგვიძლია, ფეხზე წამოვდგეთ
და დიდხანს დავუკრათ ტაში. ასე არ
ვიქცევით, როცა თეატრში სპექტაკლი
სრულდება?!
ხატია ჭანიშვილი
სოციოლოგიის მაგისტრი
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კვლევა რომ ნებისმიერ სფეროში
მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ამაზე
ყველანი ვთანხმდებით, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა კვლევის უნარ-ჩვევების ნაკლებობას ვაწყდებით? როგორ
ვითარდება პროცესები ასეთ შემთხვევაში? „მასწავლებელთა საქმიანობის
დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის“
მიხედვით, სტატუსის შესაცვლელად
პედაგოგს სავალდებულო აქტივობად
მოეთხოვება პირადი პედაგოგიური
პრაქტიკის კვლევის ჩატარება; კვლევის
ანგარიში ფასდება კრედიტქულით.
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“
პარტნიორი სკოლების მასწავლებლების
ნაწილს ეხმარებოდა კვლევის წარმართვაში, კერძოდ, მომზადდა და ჩატარდა
ტრენინგ-მოდული „პრაქტიკის კვლევა
დამწყებთათვის“. კვლევის პროცესში
მასწავლებლებთან მყარდებოდა კონსტრუქციული უკუკავშირი. აღსანიშნავია,
რომ აქტუალურ საკითხთა შორის პედაგოგებმა ეს თემა გამოყვეს და მხარდაჭერაც ამ მიმართულებით ითხოვეს.
თანამშრომლობის საწყის ეტაპზე
მასწავლებლები განმარტავდნენ, რომ,
მრავალი ტრენინგ-კურსის მოსმენის
მიუხედავად, მათთვის კვლევის მეთოდოლოგია ისევ გაუგებარი იყო. მათ
კვლევითი პროცესის დაწყებისა და წარმართვის მიმართ ერთგვარი შიში გაუჩნდათ. სწორედ ამ მიზნით ორგანიზაციის
თანამშრომლებმა ორდღიანი ტრენინგის შემდეგ აქტიურად დაუჭირეს მხარი
პროცესში ჩართულ მასწავლებლებს.
მკითხველისთვის სტატიის თემა რომ
უფრო ნათელი გახდეს, შევეცდები, მოკლედ მიმოვიხილო, თუ რა არის პრაქტიკის კვლევა და რა მიზნით ტარდება
ის. პრაქტიკის კვლევის მეთოდი განსხვავდება ტრადიციული სამეცნიერო
კვლევისგან. თუ ტრადიციულ კვლევაში საკითხი წინასწარ განისაზღვრება,
პრაქტიკის კვლევის შემთხვევაში ხშირად პრობლემის იდენტიფიცირება მხოლოდ კვლევის დაწყების შემდეგ არის
შესაძლებელი. პრობლემის გამოყოფას
მოსდევს მისი შეფასება და ინტერვენციების შემუშავება, რასაც მოჰყვება
პრაქტიკაში მათი დანერგვა. პრაქტიკის კვლევის შედეგად მოსალოდნელია
მდგომარეობის გაუმჯობესება. მკვლევარი აქტიურად ერთვება პროცესში და
არ ასრულებს პასიური დამკვირვებლის
როლს (Levin and Greenwood 2001,
103-113).
პრაქტიკული კვლევის ძირითადი მიზანია „კვლევის ობიექტის“ დახმარება

მისი პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად.
პრაქტიკის კვლევის მონაწილეები ითვალისწინებენ და იყენებენ არსებულ
გამოცდილებას (Lewin 1946).
პრაქტიკის კვლევა ციკლური ბუნებისაა და მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
 სამიზნე არეალის იდენტიფიცირება;
 პრობლემის გადაჭრის გზების დასახვა;
 განხორციელება;
 შეფასება;
 შეფასებაზე დაყრდნობით პრაქტიკის
შეცვლა.
ეს არის სპირალური ციკლი, რომელშიც ერთი საკითხი არის საფუძველი მეორისთვის. საკვლევ კითხვაზე პასუხის
გაცემამ შეიძლება გამოიწვიოს ახალი
პროცესების განვითარება და, შესაბამისად, წარმოშვას ახალი კითხვები. კვლევა არ მიმდინარეობს სწორხაზოვნად;
ის მუდმივი განხილვის, გზების ძიებისა
და ცვლილების პროცესს წარმოადგენს
(Mcniff, 2010, 12).
შესაბამისად, მასწავლებელს საშუალება ეძლევა, დააკვირდეს საკუთარ
პრაქტიკას, მოახდინოს იდენტიფიცირება კონკრეტული პრობლემისა, რომელიც აფერხებს სწავლა-სწავლების
პროცესის ეფექტიანობას, შეაფასოს
მისი გამომწვევი მიზეზები და დაგეგმოს
შესაბამისი ინტერვენციები პოზიტიური
ცვლილებების განსახორციელებლად.
თუმცა, ქართული რეალობა სხვაგვარია. ხშირ შემთხვევაში, მასწავლებლებს უწევთ მათთვის უცნობ, რთულ
გამოწვევებთან გამკლავება. ასეთი საკითხი აღმოჩნდა კვლევითი პროცესის
წარმართვა. ორგანიზაციის თანამშრომლები ზრუნავდნენ პროცესში ჩართული
მასწავლებლების შინაგანი მოტივაციის
ამაღლებაზე, რაც გამოიხატებოდა სათანადო რეკომენდაციებია შემუშავებით თვითშეფასების გასაზრდელად და
არსებული აკადემიური უნარ-ჩვევების
დასახვეწად. ამ ყველაფრის შედეგად
შეიცვალა ის დამოკიდებულებები, რომლებიც მასწავლებლებს კვლევის საწყის
ეტაპზე ჰქონდათ.
მხარდამჭერი პროცესი დაიწყო მიმდინარე წლის თებერვალში და გაგრძელდა ივნისის ბოლომდე. კონსულტირების
რეჟიმში სულ მომზადდა 13 პრაქტიკის
კვლევის ანგარიში. სამუშაო ჯგუფი ამყარებდა ინდივიდუალურ უკუკავშირს
მასწავლებლებთან.
ტრენინგის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ
მასწავლებლების ნაწილს უკვე ჰქონდა დაწყებული საკუთარი პრაქტიკის
კვლევაზე მუშაობა, ხოლო მეორე ნა-

წილი მოიაზრებდა გარკვეულ საკვლევ
საკითხებს, თუმცა უჭირდა პროცესის
დაგეგმვა და დაწყება.
პირველი გარემოება, რომელიც თანამშრომლობის საწყის ეტაპზე გამოიკვეთა, იყო საკვლევი საკითხის განსაზღვრა. მასწავლებლების დიდი ნაწილი
ირჩევდა კომპლექსურ საკითხებს, რომელთა კვლევაც უფრო შრომატევადი
და რთული იქნებოდა. მათ გაეწიათ
რეკომენდაცია, სამიზნე პრობლემად
აერჩიათ კონკრეტული და გაზომვადი
საკითხი.
საკვლევი საკითხის იდენტიფიცირების შემდეგ, მომდევნო ეტაპზე, მასწავლებლებმა დაიწყეს საკითხისთვის
რელევანტური ლიტერატურის მოძიება, გაცნობა და ანალიზი. სირთულეს
ამ მხრივ აკადემიური, მეთოდური ლიტერატურის იდენტიფიცირებისა და
მოძიების უნარ-ჩვევების ნაკლებობა
წარმოადგენდა. პედაგოგების ნაწილი
მიუთითებდა სკოლის ბიბლიოთეკაში
მეთოდური ლიტერატურის ნაკლებობაზე, თუმცა, ასევე, უჭირდათ რესურსების მოძიება ინტერნეტში.
მომდევნო ეტაპი კვლევის მეთოდოლოგიის განსაზღვრას მოიცავდა. მასწავლებლებისთვის რთული აღმოჩნდა
სამიზნე ჯგუფისა და რელევანტური
მეთოდოლოგიის განსაზღვრა კვლევის
ეთიკის ნორმების გათვალისწინებით.
თანამშრომლობასა და მათ დარწმუნებას ართულებდა ერთ-ერთი პრაქტიკის
კვლევის ანგარიში, რომელსაც მასწავლებლების უმრავლესობა ერთგვარ შაბლონად იყენებდა. მათი უმრავლესობა
მომდევნო ნაბიჯებს ამ უკანასკნელზე
დაყრდნობით საზღვრავდა, ფაქტობრივად, მის იდენტურ დოკუმენტს ამზადებდა. ამის გამო წარმოიშვა პლაგიატის რისკი.
აღსანიშნავია, რომ პედაგოგების
აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დიდი
დრო და ძალისხმევა დაუთმო საკვლევი საკითხის დიაგნოსტირების ეტაპს.
სამიზნე ჯგუფები, მიუხედავად საკვლევი საკითხის მასშტაბურობისა და
სირთულისა, უმეტესად, კომპლექსური
შემადგენლობის იყო (მაგალითად, ერთ
კვლევაში ერთობლივად მონაწილეობდნენ მოსწავლეები, მშობლები, კოლეგები, კათედრის წარმომადგენლები). ამ
ფაქტორის წყალობით ნაკლები დრო
დაეთმო განხორციელებული ინტერვენციების შეფასების ეტაპს.
პრობლემის შეფასების შემდეგ მასწავლებლების დიდ ნაწილს გაუჭირდა
ინტერვენციის ეტაპის დაგეგმვა, კერ-

ძოდ, ეფექტიანი, მრავალფეროვანი,
საკვლევი საკითხის მიზნის შესაბამისი
სხვადასხვა აქტივობისა და სტრატეგიის მოძიება. მათთვის სირთულეს წარმოადგენდა პროცესის იმგვარად დაგეგმვა, რომ მათ ინტერვენციის ეტაპის ინდიკატორების შეფასება შეძლებოდათ.
კონსულტირების ბოლო ეტაპი მოიცავდა დახმარებას ჩატარებული პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშის მომზადებაში. პედაგოგების
ნაწილი არ ფლობდა აკადემიური წერის
ძირითად უნარ-ჩვევებს. წერის პროცესში მასწავლებლებს უჭირდათ ანგარიშის
სტრუქტურის დაცვა, შესაბამის თავებსა და ქვეთავებში ინფორმაციის გადანაწილება, გამოყენებული წყაროების
დამოწმება.
სამუშაო პროცესზე დაკვირვების შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ მასწავლებლების დიდი ნაწილი კვლევისთვის საჭირო საბაზისო უნარ-ჩვევებსაც
კი არ ფლობს. ასეთ პირობებში სტატიის
დასაწყისში დასმულ კითხვებზე პასუხი
შემდეგია:
მაშინ, როდესაც კვლევისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების ნაკლებობას
ვაწყდებით, შესაძლოა, მასწავლებელს
გაუქრეს მათი გამოყენებით საკუთარი
პრაქტიკის გაუმჯობესების შინაგანი
მოტივაცია; დაბალი თვითშეფასების
გამო ვერ გამოიყენოს აკადემიური
უნარ-ჩვევები, რომლებიც აქვს; მიიღოს
არასანდო შედეგები.
ასეთ დროს, შესაძლოა, პროცესები შემდეგნაირად განვითარდეს:
მასწავლებელი ცდილობს, იპოვოს მარტივი გზა გარე მოტივატორის კრედიტქულის მიღების მიზნით, მაგალითად,
ეძებს კვლევითი ანგარიშის „შაბლონს“,
მასზე დაყრდნობით გეგმავს პირადი
კვლევის დიზაინს; „შაბლონს“ მოარგებს
თავის საგანს და, უბრალოდ, გადაწერს
ინფორმაციას; ან, უარეს შემთხვევაში,
გარკვეული საფასურის გადახდის შემდეგ „ექსპერტი“ დაუწერს კვლევის ანგარიშს.
შესაძლებელია, პროცესები განსხვავებული „სცენარითაც“ განვითარდეს, თუმცა, შექმნილ სიტუაციაში
ეს არ არის მთავარი. ვფიქრობ, შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირებმა გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში უნდა გაითვალისწინონ არსებული ადგილობრივი კონტექსტი,
რათა, სწავლა-სწავლების პროცესის
გაუმჯობესებისკენ მიმართული ისეთი
ეფექტიანი სტრატეგია, როგორიცაა
პირადი პრაქტიკის კვლევის წარმართვა, უშედეგო საქმიანობად და პირადი
სარგებლის მიღების მარტივ საშუალებად არ იქცეს.
თანმიმდევრული,
საჭიროებებზე
დაფუძნებული განათლების პოლიტიკის შემუშავება იქნებოდა ერთადერთი
გამოსავალი შექმნილი სიტუაციიდან,
რადგან მუდმივად ცვალებადი გარემო
ერთ-ერთი ხელის შემშლელი ფაქტორია
მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროცესში.
თათული მგელაძე
განათლების ადმინისტრირების
მაგისტრი
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ნათქვამია, ადამიანმა თავისი სიცოცხლის განმავლობაში ერთი ხე
მაინც უნდა დარგოსო. აბსოლუტურად
ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და მიმაჩნია, რომ ერთი კი არა, რაც შეიძლება,
მეტი ხის დარგვა უნდა მოასწრო, სანამ
ცოცხლობ.
ჩვენი სკოლის რეაბილიტაცია 2012
წელს დაიწყო; ის ახალი, ევროსტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მქონე შენობაა მოდერნის სტილში.
მისი ღირებულება დაახლოებით ორი
მილიონი ლარია, მაგრამ, მიუხედავად
ამ მოცემულობისა, მაინც იჩინა თავი
პრობლემებმა. ვინაიდან ჩვენ დასავლეთ საქართველოში ვცხოვრობთ, სადაც, მოგეხსენებათ, ჭარბტენიანობაა
და, აქედან გამომდინარე, უხვი ნალექი
მოდის, ამიტომ ხშირად სკოლის შენობის სარდაფი ნაჟური წყლებით ივსებოდა და, როცა მის ამოსაქაჩად ჩვენ
ხელთ არსებული რესურსები აღარ
გვყოფნიდა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამოძახება გვიწევდა. ამავე
დროს, ეზოს გამწვანების საკითხიც
მოსაგვარებელი იყო. დიდი ხანია, ვფიქრობდი, როგორ გადაგვეჭრა ეს პრობლემა, სანამ ჩვენი სკოლის ცხოვრებაში
არ გამოჩნდა თავისი საქმეებით ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაცია
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“.
ჩვენი გასაჭირის შესახებ ველაპარაკე
მის ხელმძღვანელსა და დამფუძნებელს, ქალბატონ მარინა თოფურიას,
რომელიც დახმარებას შემპირდა.
რამდენიმე საქმიანი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ ეზოს გასამწვანებლად და აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად უნდა შეგვერჩია ისეთი მცენარე, რომელიც უპრიანი იქნებოდა ჩვენი კლიმატისა და ნიადაგისათვის. ამავე
დროს, ქალბატონმა მარინამ გვთხოვა,
რომ ეს აქტივობა არ შემოფარგლულიყო მხოლოდ ნერგების ერთჯერადი

დარგვით; ეს უნდა ყოფილიყო პროექტი-გაკვეთილი, რომლის ჩასატარებლადაც ყველაფერი წინასწარ იქნებოდა
გაწერილი (როგორც ამას პროექტის
შემუშავებისას ვაკეთებთ), რადგან ყოველი დეტალი წარმატების საიდუმლოს
შემადგენელი ნაწილია. შეირჩა დასარგავი მცენარე – ევკალიპტის ერთ-ერთი
ჯიში, კერძოდ, ვერცხლისფერი ცინერეა.
დავიწყეთ პროექტის დაგეგმვა.
მასში ჩაერთნენ ჩვენი სკოლის სამოქალაქო განათლებისა და STEM-ის
საგნების (მათემატიკის, ბიოლოგიის,
გეოგრაფიის, ქიმიის) მასწავლებლები.
ცალკე აღნიშვნის ღირსია მოსწავლეთა
ჩართულობა. პროექტის ფარგლებში
მასწავლებლებმა თავიანთი საგნების
მიმართულებით მათთან ერთად იმუშავეს, ეროვნული სასწავლო გეგმის
გათვალისწინებით მიუსადაგეს სკოლის
საჭიროებები სტანდარტს და დაწერეს
პროექტი, რომელიც, ვფიქრობ, თავისი მასშტაბით უნიკალურია. სასკოლო
პროექტი ამდენ სასწავლო დისციპლინას იშვიათად აერთიანებს. ეს პროცესი
ერთ თვეზე მეტ ხანს გაგრძელდა. როცა
უკვე მომზადდა პროექტის თეორიული
ნაწილი, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“ შეიძინა 100 ძირი ვერცხლისფერი ცინერეა; დაიგეგმა თარიღი, როდის
ჩატარდებოდა გაკვეთილი და დაირგვებოდა ნერგები. ასევე, განხორციელდა
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“
პარტნიორი სკოლების მობილიზება,
რათა ისინი დასწრებოდნენ აღნიშნულ
ღონისძიებას; მოწვეული იყო ექსპერტი
განათლების საკითხებში, ბატონი რევაზ აფხაზავა, და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის რესურს-ცენტრის უფროსი, ქალბატონი ნინო ჩიტაძე.
2019 წლის 10 აპრილს მოეწყო პრეზენტაცია (იხ. ხაჯალიის საჯარო სკოლის ფეისბუკ-გვერდი). ჯერ ჩატარდა
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Facebook: ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი

გაკვეთილი (მე-9 და მე-10 კლასებში),
შემდეგ მოსწავლეებმა, მასწავლებლებმა და სტუმრებმა ერთად დარგეს ნერგები.
ამ პროექტმა მოსწავლეებს შესძინა
კვლევა-ძიების, ჯგუფური მუშაობის,
პრეზენტაციის გამართვის უნარ-ჩვევები. დამსწრე საზოგადოების წარმომადგენლებმა ერთხმად გამოხატეს კმაყოფილება; აღნიშნეს, რომ ისურვებდნენ
მსგავსი პროექტების განხორციელებას
თავიანთ სკოლებში. ვფიქრობთ, აღნიშნულმა პროექტმა, რომელიც 1200 ლარის ღირებულებისაა, უნდა გადაარჩინოს ორმილიონიანი პროექტი (სკოლის

შენობა). გამწვანდება სკოლის ეზო და,
ამავე დროს, ამოიტუმბება ჭარბი წყალი სკოლის სარდაფიდან (ევკალიპტები ხომ წყლის ბუნებრივი ტუმბოებია).
სწორედ ეს ორმხრივი შედეგი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
კიდევ ერთხელ მინდა, მადლობა
ვუთხრა „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირს“, მის შესანიშნავ გუნდს, რომლის
პროფესიონალიზმი უმაღლეს სტანდარტს აკმაყოფილებს.
ხათუნა აფხაზავა
სოფელ ხაჯალიის
საჯარო სკოლის დირექტორი

gazeTi aiwyo da daibeWda q. TbilisSi,
gamomcemloba „petitSi“

