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გავუფრთხილდეთ გარემოს!

ფოტო გადაღებულია, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის  
კამპანიის „ერთად დავასუფთაოდ ოზურგეთი“ ფარგლებში. 
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ბრიტანელმა პედაგოგ-თეორეტი-
კოსმა, მაიკლ ბარბერმა (დაიბ. 1955 
წელს) განათლების რეფორმა შტორმს 
შეადარა და თქვა: „ზღვის ზედაპირზე 
დიდი ტალღებია, რომლებიც წყლის ზე-
დაპირს ამოძრავებს, აქაფებს, მაგრამ 
მის სიღრმეში ვერ აღწევს“. ფსკერამდე 
რომ ჩავაღწიოთ, აუცილებელია, ცურვა 
კარგად ვიცოდეთ. ჩვენი სახელმწიფოს 
პრიორიტეტი სწორედაც რომ კარგი 
„მყვინთავების“ აღზრდაა, რომ მათ 
ზღვის სიღრმემდე ჩაღწევა შეძლონ. 
თუმცა, როგორ მოვახერხებთ ამას, თუ 
კარგი მასწავლებლები არ გვეყოლება? 
თუ მაგალითად ჩვენს დღევანდელ რე-
ალობას ავიღებთ, ყველანი ერთ ტბაში 
ვართ თავმოყრილნი; ტბა ღრმაა, მაგ-
რამ არ ვიცით, იქ როგორ მოვხვდეთ და 
მხოლოდ ხელებს ვიქნევთ, რომ არ ჩავი-
ძიროთ. პრობლემას კი უფრო ამწვავებს 
ის გარემოება, რომ გვყავს მასწავლებ-
ლები, რომლებსაც შეუძლიათ, გვასწავ-
ლონ, თუმცა სხვადასხვა მიზეზის გამო 
მათ არ გააჩნიათ ამის სურვილი, მოტი-
ვაცია და ხშირად – შესაძლებლობაც. 
„მე ჩემსას ავხსნი, მერე რაც გინდათ, 
ის გიქნიათ“; „რა ენერგიასაც ვხარჯავ, 
ნეტა, იმდენს მიხდიდნენ“; „თქვენი ხმა 
არ გავიგო, დღეს უხასიათოდ ვარ“; „აქ 
მწყემსი მე ვარ და თქვენ ცხვრებივით 
დამუნჯდით, თორემ მოგიქსიეთ მგლე-
ბი!“ ცხადია, მასწავლებლების ასეთი 
ნიჰილისტური დამოკიდებულება ბავშ-
ვის განათლების უფლებას არღვევს. 
მოსწავლის დადანაშაულება იმაში, რომ 
ის არ სწავლობს, მათთვის ძალიან ად-
ვილია, თუმცა, გადავხედოთ გაკვეთი-
ლის წარმართვის მათეულ მეთოდებს – 
რას აკეთებენ იმისთვის, რომ თავიანთი 
საგანი უკეთ აღსაქმელი, საინტერესო, 
ყოველმხრივ სასარგებლო გახადონ? რა 
მოტივაციას აძლევენ პედაგოგები ბავ-
შვებს? ცდილობენ თუ არა, მოსწავლე-
ების წარმატებაში თავიანთი წვლილი 
შეიტანონ? 

პასუხი მარტივია:  – არა! 

სავსებით შესაძლებელია. არ იცნობ-
დე მეთოდებს, თუ როგორ მოახერხო 
გაკვეთილის ჩატარება ისე, რომ საინ-

ტერესოც იყოს და ბავშვების მართვაც 
შეძლო. სწორედ ყოველივე ამის სწავ-
ლების მიზნით ექსპერტები ატარებენ 
უამრავ ტრენინგს, საჯარო ლექციას, 
სამუშაო შეხვედრას, მაგრამ პედაგოგე-
ბის ნაწილი საჭიროდ არ თვლის, ზემოთ 
ჩამოთვლილ აქტივობებს დაესწროს. 
„ტყუილად გვახარჯვინებთ ენერგიას, 
ეს ყველაფერი ჩვენთვის კარგად ნაც-
ნობია, უბრალოდ, სახელწოდებებია 
შეცვლილი“, ამბობენ მასწავლებლე-
ბი. იკვეთება შემდეგი პრობლემა: მათ 
ჰგონიათ, რომ ყველაფერი იციან; თუ 
იციან, რა გამოდის – განზრახ არ იყე-
ნებენ პრაქტიკაში ამ ცოდნას? და თუ 
არ იციან, რატომაა ტყუილად ენერგიის 
ხარჯვა საკუთარი პიროვნების გან-
ვითარება, შენი ცოდნის გაღრმავება 
და უფრო თანამედროვე და ობიექტუ-
რი მსოფლმხედველობის ჩამოყალი- 
ბება?

ზემოაღნიშნული საკითხების წყა-
ლობით სკოლა სტერეოტიპების ბუდედ 
იქცა. სკოლის ცხოვრებაში სრულფასო-
ვანი ჩართვა ნიშნავს არამარტო გაკვე-
თილებზე დასწრებას, არამედ იმასაც, 
რომ მონაწილეობა მიიღო ყველა სას-
კოლო პროცესში, როგორიცაა სპორ-
ტული ღონისძიებები, შემოქმედებითი 
აქტივობები და ა.შ. თუმცა სასკოლო 
ღონისძიებებში მონაწილეობას იღებენ, 
ძირითადად, მხოლოდ ე.წ. „ათოსანი“ 
ბავშვები, მასწავლებლების შვილები 
ან ბიძაშვილები, დანარჩენები კი უბრა-
ლო „ბუტაფორიაა“ სცენის შესავსებად. 
არავინ წუხს იმაზე, რომ ამით ბავშვის 
ფსიქიკა ზიანდება. ის, ძალაუნებურად, 
ფიქრობს, რომ თვითონ ვიღაცაზე ნაკ-
ლებია და მის მიერ წაკითხული ლექსი 
ან შესრულებული სიმღერა არაფრად 
ვარგა. 

ბუნებრივია, მუდმივად „მეცხრე ბუჩ-
ქის“ როლში ბავშვის ყოფნა მშობლების 
გაღიზიანებასაც იწვევს, რაც, თავის 
მხრივ, მასწავლებელსა და მშობელს 
შორის ახალი კონფლიქტის წარმოშო-
ბის საფუძველი ხდება. ყოველივე ეს 
დიდ საცირკო სანახაობად გადაიქცევა 
ხოლმე. 

მთავარი ამ პროცესში პედაგოგების 
დამოკიდებულებაა – მათ ურჩევნიათ, 
ბავშვის შესაძლო მიმალული ნიჭის გა-
მოვლენაზე დრო არ დაკარგონ და, შე-
საბამისად, ნაკლები ენერგია დაეხარ-
ჯოთ.

ნუთუ ასე ძნელია, ბავშვს საკუთარი 
თავის რწმენა გამოუმუშაო, ცოდნის 
შეძენის სურვილი გავუღვივო, სწავლა 
შეაყვარო? 

მოჩვენებითი შტორმი  
უნდა ჩადგეს!

ელისაბედ ლომინეიშვილი

საჯარო სკოლა ის ადგილია, სადაც 
ბავშვები განათლებას იღებენ; სწავლო-
ბენ ყველა იმ საგანს, რომლებიც აუცი-
ლებელია სრულფასოვან მოქალაქეებად 
მათი ჩამოყალიბებისთვის. ყოველი გაკ-
ვეთილი გარკვეულ მიზანს ემსახურება; 
უფრო სწორად, უნდა ემსახურებოდეს, 
თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, ასე არ 
ხდება. არსებობს საგნები, რომლებიც 
„მეორეხარისხოვნად“ მიიჩნევა. ჩნდება 
კითხვა: თუ მათი სწავლება არანაირ მი-
ზანს არ ისახავს და „საჭირო“ არ არის, 
საერთოდ, რატომ ვკარგავთ დროს მათ-
ზე დასწრებაში ან მათ ჩატარებაში? ან ამ 
სახელმძღვანელოებს რაღას ბეჭდავენ? 
თუკი ეს საგნები რაიმე მიზანს ემსახუ-
რება, რატომ არ ვსწავლობთ მათ სრულ-
ფასოვნად? კითხვა ჩნდება, მაგრამ პასუ-
ხი არ ჩანს. არც საკითხის მოგვარებით 
დაინტერესებული ადამიანები არ ჩანან 
სადმე.

გიორგი ერთ-ერთ სკოლაში სწავ-
ლობს, მესამე კლასშია. ის ამბობს, რომ 
ხელოვნებისა და მუსიკის გაკვეთილი 
არ უტარდება. როცა ეკითხები, თუ რას 
აკეთებენ ამ გაკვეთილზე, ამბობს: „აი, 
ასე ვსხედვართ“, და ხელს ნიკაპქვეშ 
იდებს. პედაგოგების აზრით, აღნიშნული 
საგნები სახელმწიფოს სრულიად უყუ-
რადღებოდ აქვს მიტოვებული, თუმცა 
საინტერესოა, სახელმწიფო უნდა ავალ-
დებულებდეს მასწავლებელს, იყოს დაინ-
ტერესებული საკუთარი სამუშაოთი, თუ 
თავად მასწავლებელი უნდა ასრულებდეს 
დაკისრებულ მოვალეობას პირნათლად?! 
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვალდებუ-
ლია, მონიტორინგი ჩაუტაროს საჯარო 
სკოლებში მიმდინარე პროცესებს, სულ 
მცირე, იმის გამო მაინც, რომ ბიუჯეტი-
დან ხელფასი გამოეყოფათ ადამიანებს, 
რომელთა გაკვეთილებზეც „აი, ასე სხე-
დან“ ბავშვები, როგორც გიორგიმ გვაჩ-

ra xdeba siRrmeSi? 

„zedmeti“ 
sagnebi

გაგრძელება მე-3 გვ. 
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ვენა... თუმცა, არც ის იქნებოდა ურიგო, 
თავად პედაგოგები საკუთარ საგნებს 
მეტი პასუხისმგებლობით ეკიდებოდ-
ნენ. მაშინ აღნიშნულ გაკვეთილებს არც 
მოსწავლეებისთვის ექნებოდა „მეორეხა-
რისხოვნის“ სტატუსი. აქ თავად საგანი 
არაფერ შუაშია; თუ ნებისმიერ სხვა გაკ-
ვეთილზეც ასე ნიკაპქვეშ ხელებშემოწ-
ყობილი ვისხდებით, ანალოგიური დამო-
კიდებულება გვექნება მათ მიმართაც. 
აღნიშნულ პრობლემას ისიც ემატება, 
რომ მშობლების უმეტესობა საერთოდ 
არ ინტერესდება, როგორ ასწავლიან მის 
შვილს ხელოვნებას ან მუსიკას სკოლაში. 
ეს საგნები მშობლებისთვისაც მეორეხა-
რისხოვნად იქცა. 

მათ ბედს იზიარებს სპორტის გაკვე-
თილებიც საჯარო სკოლებში. დღეს ფი-
ზიკური აღზრდის გაკვეთილებმა, ე.წ. 
ფიზკულტურამ, ფუნქცია დაკარგა, რაც 
მოზარდებში არაერთი პათოლოგიის გა-
მოწვევის ან კიდევ გამწვავების მიზეზი 
ხდება. არადა, აღნიშნული გაკვეთილი, 
წესით, უნდა ეხმარებოდეს ბავშვს რო-
გორც ჯანსაღი ცხოვრების წესის გამო-
მუშავებაში, ისე გონებრივ განვითარე-
ბაში. მისი არსებობისა და საჭიროების 

ოცდამეერთე საუკუნე ტექნოლო-
გიური განვითარების საუკუნეა. ეს 
არის დრო, როცა კომპიუტერული 
ტექნიკა აქტიურად ერთვება ყო-
ველდღიურ ცხოვრებაში. იცვლება 
მსოფლიოს მოთხოვნილებები და ინ-
ტენსიურად ვითარდება მეცნიერება, 
მაგრამ ჩვენ ისევ სტატიკურ მდგო-
მარეობაში ვიმყოფებით. სასიხარუ-
ლოა, როცა ვიგებთ, რომ ქართველი 
ბავშვები NASA-ს კონკურსის გა-
მარჯვებულები გახდნენ და იქ მიიწ-
ვიეს, მაგრამ ეს ყველაფერი საერთო 
სურათს არ ცვლის. მაგალითად, 
ჩვენს ქვეყანაში, საბუნებისმეტყ-
ველო საგნების ცოდნის მხრივ, შე-
მაშფოთებელი მდგომარეობაა. რით 
არის გამოწვეული ეს? ამ კითხვაზე 
არაერთი პასუხი არსებობს, მაგრამ 
მინდა, განსაკუთრებით გავამახვი-

საკითხიც ისევე დგას რეალურ ცხოვრე-
ბაში, როგორც სხვა „მეორეხარისხოვა-
ნი“ საგნებისა. საინტერესოა, რატომ და-
კარგა ფიზკულტურამ ფუნქცია? რატომ 
აღარ არის აქტუალური დღეს სპორტის 
გაკვეთილები? პრობლემას ამწვავებს 
ისიც, რომ დაწყებით კლასებში, როდე-
საც ბავშვის ხერხემალი ვითარდება და 
აუცილებელია სწორი ვარჯიში, სპორ-
ტის გაკვეთილებს ატარებენ დაწყებითი 
კლასების მასწავლებლები – სერტიფიცი-
რებული პედაგოგები, თავიანთი საქმის 
სპეციალისტები, მაგრამ ფიზიკურ აღზ-
რდასა და სპორტში ისინი არ არიან ისე 
მომზადებული, როგორც სპორტის მას-
წავლებელი, პროფესიონალი მწვრთნელი 
თუ ინსტრუქტორი. ზოგ შემთხვევაში, 
სპორტის გაკვეთილისთვის განკუთვ-
ნილ დროს რომელიმე სხვა საგნისთვის 
დამატებით საათად იყენებენ, რაც, ერთი 
მხრივ, მოსწავლეს ამა თუ იმ კონკრეტუ-
ლი საგნის უკეთ დაუფლებაში ეხმარება, 
მეორე მხრივ, ართმევს მას სხვა, არანაკ-
ლებ მნიშვნელოვანი საჭიროების დაკმა-
ყოფილების საშუალებას, რაც აუცილე-
ბელია ბავშვისა და მოზარდისათვის. ეს 
არ არის ერთი სკოლის პრობლემა, ეს 
სრულიად საქართველოს პრობლემაა. 

ლო ყურადღება ბავშვების მოტი-
ვაციის საკითხზე. საქართველოში 
უკვე რამდენიმე წელია, გამოსაშ-
ვები გამოცდები CAT-ის სისტემით 
(Computerized Adaptive Testing – 
კომპიუტერული ადაპტური ტესტი-
რება) ტარდება. ჯერ რვა გამოცდა 
ბარდებოდა ერთად, შემდეგ ოთხ-
ოთხად გაყვეს და ამით ვითომ დიდი 
სამსახური გაგვიწიეს. მეთორმეტე 
კლასში, რომელიც მოსამზადებელ 
საფეხურად მიიჩნევა, წესით, საფუძ-
ვლიანი ცოდნა უნდა გვეძლეოდეს 
(აქ წინა წლებში ნასწავლი მასალის 
გახსენებასაც ვგულისხმობთ), რაც 
საშუალებას მოგვცემს, ჩავაბაროთ 
უნივერსიტეტში და დავეუფლოთ იმ 
პროფესიას, რომელიც გვაინტერე-
სებს; მაგრამ მეთორმეტეში ვსწავ-
ლობთ იმას, რის სასწავლო პროგ-
რამაში შეტანაც ვიღაცამ „ზემოთ“ 
გადაწყვიტა.

მაგრამ არავის უფიქრია, რომ 
ეს ყველაფერი არათანაბარ მდგო-
მარეობაში აყენებს იმ ბავშვებს, 
რომელთაგან ერთი იურიდიულ ფა-
კულტეტზე აბარებს, მეორე – სამე-
დიცინოზე. თუ იურიდიული აირჩიე, 
ან ისეთი სპეციალობა, რომელზეც 
ლიტერატურა,მათემატიკა და ის-
ტორია ბარდება, არსებული სისტემა 
ძალიან მომგებიანია, მაგრამ თუ სა-
მომავლოდ ქიმია, ფიზიკა, გეოგრა-

სინამდვილეში ჩვენ, ბავშვები, ვერ ვა-
ანალიზებთ პრობლემის აქტუალურობას. 
მერე რა, რომ გაკვეთილი არ ტარდება. 
რატომაც არა? ჩვენ ხომ ხელოვნებისა 
თუ მუსიკის გაკვეთილებზე, უბრალოდ, 
ვისვენებთ, ვაკეთებთ იმას, რაც გვინ-
და; ეს კი ყველა ბავშვს მოსწონს, თუმცა 
ასე არ მოხდებოდა, ხელოვნების, მუსი-
კისა თუ სპორტის გაკვეთილები უფრო 
საინტერესო რომ იყოს. თანამედროვე 
მოსწავლის ყურადღება რომ მიიქციო, 
ტექნოლოგიებია საჭირო. სამწუხაროდ, 
ბავშვებთან ერთად, მშობლებიცა და 
მასწავლებლებიც მიიჩნევენ, რომ ზე-
მოთ ხსენებული გაკვეთილები არაფერს 
იძლევა, თუმცა სინამდვილეში სწორედ 
ხელოვნების გაკვეთილები უნდა გვეხმა-
რებოდეს გემოვნების ჩამოყალიბებაში; 
მუსიკის გაკვეთილებმა ჩვენში შემოქ-
მედებითი ინტერესი უნდა გააღვიძოს, 
ხოლო სპორტის გაკვეთილები ჯანსაღი 
ცხოვრების წესს გვაჩვევდეს. როგორც 
ვხედავთ, ეს საგნები იმაზე უფრო მნიშვ-
ნელოვანია, ვიდრე ჩვენ გვგონია. გვმარ-
თებს, მათ მეტი ინტერესითა და პასუხის-
მგებლობით მოვეკიდოთ.

მარიამ ჩიკაშუა

ფია ან ბიოლოგია გჭირდება, მაინც 
იძულებული ხარ, სიღრმისეულად 
ისწავლო ის საგნები, რომლებიც გა-
მოცდებისთვის და უნივერსიტეტში 
არაფრად გარგია. აქ საინტერესო 
სხვა რამეა: ნუთუ ჩვენ ამ ოთხ სა-
განში 5 წლის განმავლობაში იმდენი 
ვისწავლეთ, რომ ყველაფერი ამოვ-
წურეთ, მაგრამ ინგლისური, მათე-
მატიკა და ქართული, რომლებსაც 
პირველი კლასიდან ვსწავლობთ, 
ჯერ კიდევ არ ვიცით ისე კარგად, 
რომ გამოცდა ჩავაბაროთ?!

განათლებისა და მეცნიერების სა-
მინისტროს წარმომადგენლები, მინის-
ტრიც და სხვა მაღალი თანამდებობის 
პირებიც, ხშირად ღიად აკრიტიკებენ 
რეპეტიტორის ინსტიტუტს; მათი გან-
ცხადებით, სისტემა ისე უნდა შეცვა-
ლონ, რომ რეპეტიტორთან აღარავინ 
მივიდეს; მაგრამ არსებობს ასეთი ლა-
თინური გამონათქვამი: „გამეორება 
ცოდნის დედაა (Repetitio est mater 
studiorum). რეპეტიტორი სწორედ ის 
ადამიანია, რომელიც ჩვენს განათლე-
ბის სისტემაში არსებული ხარვეზების 
შევსებაში გვეხმარება. ასე რომ, მას-
თან სიარულს ასე იოლად ვერ შევეშ-
ვებით; განსაკუთრებით ის ბავშვები, 
რომლებსაც საკუთარი თავი მეცნი-
ერად უფრო წარმოუდგენიათ, ვიდრე 
ბანკირად.

მერი ანდღულაძე
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„ბავშვმა ბუნების სიყვარული უნდა ის-
წავლოს, დაბარე!“ – აი ასე, გოროზი სახითა 
და მკაცრი ტონით „ამხნევებდა“ მასწავლე-
ბელი ერთ-ერთი სკვერის განაშენიანების 
აქციაზე ნაძვის გარშემო ათი წლის ხელ-
შეუხებელი მიწის შემობარვით გაწამებულ 
მოსწავლეს.

ბუნებისა და გარემოს სიყვარული და 
მისი დაცვა-მოვლის სურვილი სრულყოფი-
ლი პიროვნებისთვის ნამდვილად საჭირო 
თვისებაა, თუმცა... უკაცრავად, მაგრამ 
უცნაური მეთოდი კი შეურჩევია პედაგოგს 
ამ ამაღლებული გრძნობის მოზარდებში 
დასანერგად. 

განა შეიძლება, გიყვარდეს ის, რასაც 
გაძალებენ და გაიძულებენ? ან ის, რის გა-
კეთებაც არ შეგიძლია და მაინც მოითხო-
ვენ შენგან? ან, როგორ ფიქრობთ, თავად 
ზემოხსენებულ ზრდასრულ ადამიანს, ავი 
მზერით რომ ბურღავდა მოსწავლეს, უყ-
ვარს კი ბუნება? პასუხი თქვენთვის მომინ-
დვია... მე კი მინდა, ერთი რამ ვთქვა: ძალა-
დობა სიყვარულს რომ არ შობს, ეს ახალი 
ამბავი არ უნდა იყოს (ამაში ნებისმიერი 
ჩვენგანი დაგეთანხმებათ), მით უმეტეს, 
როცა სწავლების უამრავი ჰუმანური მეთო-
დი არსებობს; განა ასე ძნელია პრაქტიკუ-
ლად მათი გამოყენება?!

განათლების ეროვნული მიზნები რომ 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალი-
ბებას ითვალისწინებს, ეს ნამდვილად მი-
სასალმებელია, მაგრამ უკვე ზრდასრულ 
ადამიანს კანონში ჩაწერილი მუხლები და 
სასტიკი სანქციები რომ სჭირდება იმის 
გასაცნობიერებლად, რომ ნაგავი არ დაყა-
როს ქუჩაში, ეს თუ განათლების ეროვნუ-
ლი მიზნების მიღწევად და სრულფასოვანი 
მოქალაქის ჩამოყალიბებად მიიჩნევა, მაშინ 
დავღუპულვართ და ეგაა... 

დიახ, დღეს საჯარო სკოლას ბევრი 
ვალდებულება აქვს აღებული საკუთარ 
თავზე, თუმცა შედეგებით არავინ ინტე-
რესდება. მოზარდმა სწორედ სკოლაში 
უნდა ისწავლოს ბუნებისა და გარემოს 
დაცვაც, მაგრამ ამას ნამდვილად ვერ მო-
ახერხებს იმ ტიპის მასწავლებლის „დახ-
მარებით“, რომელსაც დაშინება და დაძა-
ლება პედაგოგის იარაღი ჰგონია.

როცა ზრდასრული ადამიანი არ უფრთ-
ხილდება გარემოს, ბუნებას, ან ანაგვიანებს 
ქუჩას (რაც ბევრისთვის გასაკვირია. ისე, 
სასიხარულოა, თუ ბევრისთვის), დაფიქრე-
ბულა ვინმე იმაზე, თუ სად უდევს სათავე 
ამ ყველაფერს?..

შევდივართ სკოლის მოუწესრიგებელ 
ეზოში, ვუყურებთ უპატრონოდ მიტოვე-
ბულ გაზონებს, ხეებს და წლების შემდეგ 
ისე ვეჩვევით არსებულ გარემოს, უკმაყო-
ფილების გრძნობა აღარც გვიჩნდება და 
გემოვნებაც შესაბამისი გვიყალიბდება. 

თუ სასწავლო დაწესებულების ეზო შეიძ-
ლება იყოს მოუვლელი, დაუცველი, მაშინ რა 
მოხდება, ქუჩაში თუ ნაგავს დავყრით? ჩვენ 
ხომ სკოლაში მთელი 12 წლის განმავლობა-
ში „ვსწავლობდით“ ასეთ დამოკიდებულებას 
და სულაც არ გვაღიზიანებდა სხვის მიერ 
დანაგვიანებული გარემო? ამდენ ხანს ხომ 
გვიყვარდა ასეთი ეზო, მოუწესრიგებელი 
და არეულ-დარეული?! მაშ, მოგვიანებით 
რატომღა გახდებოდა ეს პრობლემა?! დიახ, 
ყოველ ჩვენგანს გემოვნება და კულტურა იმ 
გარემოში გვიყალიბდება, სადაც ვიზრდე-
ბით (ახლა ნუ მეტყვით, ოჯახშიო; 12 წელი-
წადს მოსწავლე ყოველდღიურად სკოლაში 
დროის უფრო მეტ ნაწილს ატარებს და მისი 
ატმოსფერო გაცილებით მნიშვნელოვან 
კვალს ტოვებს ჩვენს ცხოვრებაში, ვიდრე 
ოჯახი, სადაც საღამოობით რამდენიმე სა-
ათიღა გვრჩება გასატარებელი). ჰოდა, თუ 
არავინ ზრუნავს იმაზე, რომ გვაჩვენოს, 
როგორია მოწესრიგებული ეზო, როგორ 
უვლიან თავად ბუნების სიყვარულის „მას-
წავლებლები“ გარემოს (სავარაუდოდ, ზე-
მოხსენებულ მასწავლებელსაც ბავშვობაში 
ასე იძულებით აბარვინებდნენ ხეების გაქვა-
ვებულ ძირებს; წინააღმდეგ შემთხვევაში ის 
მოზარდებს სხვაგვარად მოექცეოდა), მაშ 
რაღას სთხოვენ ასეთ პირობებში აღზრდილ 
მომავალ მოქალაქეს? როგორ უნდა უყვარ-
დეს მას ბუნება და როგორ გააცნობიეროს, 
რომ გარემოს დაცვა აუცილებელია?! ეს 
ხომ მისთვის არავის აუხსნია, არავის უფიქ-
რია, რომ ამგვარი დამოკიდებულება მას 
მოთხოვნილებად ქცეოდა.

კიდევ გეტყვით: თუ ადამიანების ქცევა 
არ მოგვწონს, უპრიანია, მიზეზი წარსულ-
ში ვეძებოთ, ვეძებოთ იქ, სადაც მას მსგავს 
ქმედებას ნელ-ნელა აჩვევდნენ.

იქნებ, დავფიქრდეთ და მივხვდეთ, 
რომ სასურველია, პრობლემასთან ბრძო-
ლა თავიდანვე დავიწყოთ – ჯერ საკუთა-
რი სკოლების მოუწესრიგებელ ეზოებსა 
და გარემოს მივხედოთ, პედაგოგებმა და 
მოსწავლეებმა ერთად ვიზრუნოთ მათზე, 
ოღონდ სიყვარულით და არა მოვალეობის 
მოსახდელად. მერე კი ასეთი შევიყვაროთ 
– სათუთად მოვლილი, ლამაზი, რომ მომა-
ვალში, სადაც არ უნდა ვიყოთ, ქალაქის ქუ-
ჩაში თუ ბუნების წიაღში, გარემოს მოვლა-
პატრონობა ღირსების საქმედ მივიჩნიოთ.

ეკა ხომერიკი

ცხოველებს, ისევე, როგორც ადა-
მიანებს, აქვთ უფლებები. ცხოველთა 
უფლებები აგებულია ადამიანთა მიერ 
შემუშავებულ მორალურ და ეთიკურ ნორ-
მებზე, რომელთა თანახმადაც, დაუშვე-
ბელია ცოცხალი არსების სიცოცხლის, 
ჯანმრთელობისა და თავისუფლების ხელ-
ყოფა.

სამწუხაროდ, დღეს საქართველოში 
უსახლკარო ცხოველები საშინელ პირო-
ბებში ცხოვრობენ. „ცხოველთა უფლე-
ბების მსოფლიო დეკლარაციის“ მეორე 
მუხლის თანახმად, „ყველა ცხოველს აქვს 
უფლება, მოეპყრონ პატივისცემით“. თუმ-
ცა, ჩვენს ქვეყანაში ცხოველებს არათუ 
პატივისცემით, ხშირად სასტიკადაც კი 
ექცევიან. არსებობს „საქართველოს ცხო-
ველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგა-
დოება“, რომელიც დაუღალავად იბრძვის 
აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად. 
საკითხი ძალიან მწვავეა, რადგან დღეს-
დღეობით საქართველოში უპატრონო 
და მაწანწალა ცხოველებისგან მომდინა-
რე საფრთხის წინააღმდეგ არაჰუმანურ 
გზებს იყენებენ. არაერთი სულის შემძვ-
რელი სიუჟეტი გვინახავს ტელევიზიით, 
ან გვსმენია საშინელი ამბები, რაც ადას-
ტურებს, რომ ჩვენს ქვეყანაში შესაბა-
მისი სამსახურები, პრობლემის არსის 
საფუძვლიანი შესწავლის გარეშე, მასობ-
რივად ანადგურებენ ცხოველებს, თანაც 
არაჰუმანური, სადისტური მეთოდებით. 
მათ სრულიად ზედმეტად მიაჩნიათ და-
ჭერილი ცხოველების იდენტიფიცირება, 
ანუ მფლობელის დადგენა, სამედიცინო 
გამოკვლევა და ჯანმრთელი ცხოველის 
თავშესაფარში გადაყვანა. თუმცა, ჩვენს 
ქვეყანას მსგავსი თავშესაფარი საერთოდ 
არ გააჩნია, სადაც ცხოველებს სათანადო 
დახმარებას გაუწევდნენ. 

სამწუხაროდ, ცხოველთა უფლებები 
არ არის მოხსენიებული იურიდიულ დო-
კუმენტებში, მაგრამ არსებობს საკანონ-
მდებლო აქტები, რომლებიც კრძალავს 
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ჯანსაღი ცხოვრების წესი ბავშვის განვითარებისთვის 
ძირეული საკითხია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მოზარ-
დი ამას ადრეული ასაკიდან აცნობიერებდეს; ამაში კი ხელი 
უნდა შეუწყოს ოჯახმა, სკოლამ და, ზოგადად, გარემომ. ეს 
თემა საკმაოდ აქტუალურია და სწორედ ამის გამო „ახალგაზ-
რდა პედაგოგთა კავშირის“ ბაზაზე არსებული თბილისისა და 
ოზურგეთის „ლიდერთა სკოლის“ მოსწავლეებმა აღნიშნულ 
თემაზე ჩაატარეს კვლევა. აღსანიშნავია, რომ კვლევა ორი 
დამოუკიდებელი მიმართულებით წარიმართა. ერთი მხრივ, 
საკითხი ეხებოდა უშუალოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესის არ-
სებობას სკოლაში, მეორე მხრივ – ალკოჰოლის მოხმარებას 
არასრულწლოვნებში. წინამდებარე სტატიაში განხილული 
იქნება სწორედ ამ კვლევის შედეგები. პირველ რიგში, ვი-
საუბრებთ მეთოდოლოგიურ ნაწილზე. კვლევაში გამოყენე-
ბულ იქნა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი – გამოკითხვა. 
საწყის ეტაპზე მოსწავლეების მიერ მომზადდა კითხვარები, 
შეირჩა სამიზნე აუდიტორია – მათივე თანატოლები, რომ-
ლებიც ამჟამად VI-X კლასებში არიან. სულ კვლევის ფარგ-
ლებში გამოიკითხა 155 მოსწავლე, რომლებიც სწავლობენ ქ. 
თბილისის (N31, N8 საჯარო სკოლები), ქ. ოზურგეთის, სოფ. 
ნატანების, სოფ. მელექედურისა და სოფ. ასკანის საჯარო 
სკოლებში. მათგან გოგონათა რაოდენობა იყო 80, ხოლო ბი-
ჭებისა – 75. 

ალკოჰოლის მოხმარებასთან  
დაკავშირებული შეხედულებები 
თავიდან ვისაუბროთ ალკოჰოლის მოხმარებაზე არას-

რულწლოვნებში. აღნიშნულ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 
სულ 66-მა მოსწავლემ, რომელთა ასაკი 11-დან 17 წლამდე 
მერყეობდა. საკმაოდ საინტერესო იყო, თუ რა ასაკში მი-
იღეს რესპონდენტებმა პირველად ალკოჰოლური სასმელი. 
როგორც კვლევამ აჩვენა, რესპონდენტთა უმრავლესობამ 
(35%) ალკოჰოლი 8-10 წლის ასაკში გასინჯა; ხოლო დანარ-
ჩენი მონაცემები ასე გადანაწილდა: 8 წლამდე – 7%, 10-14 
წლის ასაკში – 30%, 15 წლიდან ზევით – 15%. გამოკითხულ-
თა 13%-ს ალკოჰოლური სასმელი არასდროს დაულევია. 

კითხვაზე, თუ რომელი ალკოჰოლური სასმელი მიიღეს 
პირველად, რესპონდენტთა უმრავლესობამ (65%) დაასახე-
ლა ღვინო. გამოკითხულთა 21%-მა – ლუდი, 9%-მა – არა-
ყი, 5%-მა კი – ვისკი/კონიაკი. საკმაოდ საინტერესოა, რომ 
მოსწავლეთა დიდმა ნაწილმა (63%) ალკოჰოლი საკუთარ 
სახლში მიიღო, მშობლებთან ერთად, რაც პრობლემას კიდევ 
უფრო ამწვავებს, რადგან ამ შემთხვევაში მშობელს არათუ 
არ აუკრძალავს შვილისთვის ალკოჰოლის მოხმარება, პირი-
ქით, კიდეც წაახალისა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 
კანონი „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის 
შესახებ“, რომლის მეორე თავი ეხება სწორედ ალკოჰოლური 
სასმელების, ლუდისა და თამბაქოსაგან არასრულწლოვან-
თა დაცვას, კვლევა აჩვენებს, რომ მავნე ზეგავლენას თვით 
მშობლები არ არიდებენ შვილებს, რაც, ჩვენი ვარაუდით, 
არაინფორმირებულობისა და სტერეოტიპული შეხედულებე-
ბის ბრალი შეიძლება იყოს.

კვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ ბოლო ექვსი თვის გან-
მავლობაში მოსწავლეთა 62%-მა მიიღო ალკოჰოლური სას-
მელი; რაც შეეხება ადგილს, თუ სად შეიძინეს ალკოჰოლი, 
უმრავლესობა (56%) ასახელებს, რომ ეს მოხდა კაფეში/ბარ-
ში/რესტორანში, მაშინ, როცა, ზემოაღნიშნულ კანონში გარ-
კვევით წერია: „აკრძალულია: ა) არასრულწლოვანთათვის 
ალკოჰოლური სასმელების, ლუდისა და თამბაქოს მიყიდვა“. 
როგორც ჩანს, ეს კანონი მხოლოდ ფურცელზე არსებობს 
და რეალურად არ მუშაობს. ამას ადასტურებს ისიც, რომ 

კითხვაზე: „პირადად თქვენ გიყიდიათ თუ არა რომელიმე 
ალკოჰოლური სასმელი თქვენთვის ან სხვა სრულწლოვანი 
პირისთვის?“, შედეგები ასეთია: 38% აღნიშნავს, რომ ალ-
კოჰოლური სასმელი თავისთვის შეუძენია, გამოკითხულთა 
23%-მა ის სხვა სრულწლოვანი პირისთვის შეიძინა, 39%-ს 
კი ალკოჰოლური სასმელი არასოდეს უყიდია. ამ შემთხვევა-
ში მნიშვნელოვანი არის არა ის, თუ ვისთვის შეიძინეს არას-
რულწლოვნებმა ალკოჰოლური სასმელი, არამედ ის ფაქტი, 
რომ ალკოჰოლური სასმელის ყიდვის დროს ისინი არანაირ 
დაბრკოლებას (შეზღუდვას) არ წაწყდომიან კონსულტან-
ტის/ადმინისტრაციის მხრიდან, რასაც ისევ კანონის დარ-
ღვევასთან მივყავართ. ასევე ნათელია ისიც, რომ კანონის 
აღსრულების მექანიზმი არაეფექტურად, ან, ზოგიერთ შემ-
თხვევაში, საერთოდ არ მუშაობს. 

საინტერესოა აგრეთვე, რომ რესპონდენტები საუბრობენ 
იმ ფაქტებზეც, როცა არასრულწლოვანთათვის სხვადასხ-
ვა დროს ზრდასრულ ადამიანებს შეუთავაზებიათ, მათთან 
ერთად მიეღოთ ალკოჰოლი. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ეს 
გაუკეთებიათ მშობლებს (36%), სრულწლოვანი ნათესავებს 
(55%), სრულწლოვან მეგობრებს (9%). 

აქვე აღვნიშნავთ იმასაც, რომ თავად რესპონდენტების-
თვისაც გარკვეულ სიტუაციაში მისაღებია ალკოჰოლური 
სასმელის დალევა, მაგალითად, დაბადების დღეზე ან მაშინ, 
როცა მშობელი/სხვა სრულწლოვანი პირი თანახმაა, მოზარ-
დმა ალკოჰოლური სასმელი მასთან ერთად მიიღოს. ეს უკა-
ნასკნელი კი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მოსწავლეები ალკო-
ჰოლის მომხმარებლები სწორედ მშობლების თანხმობით და 
ზოგჯერ წახალისებითაც კი ხდებიან. 

ჩვენი აზრით, დასაფიქრებელია ის, რომ რესპონდენტთა 
დიდი უმრავლესობა საუბრობს არა მხოლოდ იმაზე, რომ მათ 
დაულევიათ ალკოჰოლური სასმელი; მოსწავლეთა დიდი უმ-
რავლესობა (81%) აღნიშნავს, რომ მათი თანატოლებიც იღე-
ბენ ალკოჰოლს, რაც საერთო ფონის შესახებ ნაწილობრივ 
წარმოდგენას გვიქმნის. საინტერესოა, ისიც, თუ რა იციან 
მოსწავლეებმა ალკოჰოლის მოხმარების მავნე ზეგავლენა-
ზე. შედეგები იხილეთ პირველ დიაგრამაზე.
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აქვე აღვნიშნავთ იმასაც, რომ თავად რესპონდენტებისთვისაც გარკვეულ სიტუაციაში 
მისაღებია ალკოჰოლური სასმელის დალევა, მაგალითად, დაბადების დღეზე ან მაშინ, 
როცა მშობელი/სხვა სრულწლოვანი პირი თანახმაა, მოზარდმა ალკოჰოლური სასმელი 
მასთან ერთად მიიღოს. ეს უკანასკნელი კი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მოსწავლეები 
ალკოჰოლის მომხმარებლები სწორედ მშობლების თანხმობით და ზოგჯერ 
წახალისებითაც კი ხდებიან.  
 
ჩვენი აზრით, დასაფიქრებელია ის, რომ რესპონდენტთა დიდი უმრავლესობა საუბრობს 
არა მხოლოდ იმაზე, რომ მათ დაულევიათ ალკოჰოლური სასმელი; მოსწავლეთა დიდი 
უმრავლესობა (81%) აღნიშნავს, რომ მათი თანატოლებიც იღებენ ალკოჰოლს, რაც 
საერთო ფონის შესახებ ნაწილობრივ წარმოდგენას გვიქმნის. საინტერესოა, ისიც, თუ რა 
იციან მოსწავლეებმა ალკოჰოლის მოხმარების მავნე ზეგავლენაზე. შედეგები იხილეთ 
პირველ დიაგრამაზე. 
 

  

 
 
*აღნიშნულ შეკითხვაზე რესპონდენტებს შეეძლოთ ერთზე მეტი პასუხის გაცემა; 
შესაბამისად, მონაცემები სცდება 100%-იან ზღვარს. 
 
საინტერესო იყო ისიც, რომ მოსწავლეთა  47%-ს ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი 
ინფორმაცია არ მიუღია, ხოლო რესპონდენტთა დარჩენილი ნაწილი - 53% 
ინფორმირებულია შემდეგი წყაროებიდან: 

● ტელევიზია - 15%; 

62% 

45% 
36% 31% 

თქვენი აზრით, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს 
ალკოჰოლის მოხმარებამ 18 წლამდე? 

შესაძლოა, გაუარესდეს მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა(62%) 

შესაძლოა ალკოჰოლის მიღებამ გამოიწვიოს სხვა მავნე ჩვევებისაკენ მიდრეკილება 
(45%) 

შესაძლოა, დაუდაბლოს სწავლის მოტივაცია (36%) 

შესაძლოა, გამოიწვიოს აგრესიული ქცევა(31%) 

* აღნიშნულ შეკითხვაზე რესპონდენტებს შეეძლოთ ერთზე მეტი პა-
სუხის გაცემა; შესაბამისად, მონაცემები სცდება 100%-იან ზღვარს.

საინტერესო იყო ისიც, რომ მოსწავლეთა 47%-ს ამ სა-
კითხთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ მიუღია, 
ხოლო რესპონდენტთა დარჩენილი ნაწილი – 53% ინფორმი-
რებულია შემდეგი წყაროებიდან:

jansaRi cxovrebis wesi 
(kvlevis Sedegebis mimoxilva)

გაგრძელება მე-6 გვ. 
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● ტელევიზია – 15%;
● სკოლაში ჩატარებული ლექცია-სემინარი – 20%;
● ინტერნეტი – 36%; 
● მშობლები/ნათესავები/მეგობრები – 29%.

აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ მოსწავლეთა უმრავლე-
სობამ (62%) იცის კანონის შესახებ, რომელიც კრძალავს 18 
წლამდე მოზარდისთვის ალკოჰოლური სასმელის მიყიდვას; 
გამოკითხულთა 72% თავადაც მომხრეა, რომ არასრულწ-
ლოვნისთვის ალკოჰოლური სასმელის მიყიდვა უნდა იკრძა-
ლებოდეს.

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ არასრულწლოვნებში 
ალკოჰოლის მიღება ნამდვილად წარმოადგენს პრობლემას, 
რადგან, კვლევის შედეგების მიხედვით, გაგვიჩნდა ვარაუდი, 
რომ ამ საკითხს ხშირ შემთხვევაში სრულწლოვანი პირები, 
მათ შორის მშობლები, ნათესავები და სხვები არ აღიქვამენ, 
როგორც საგანგაშოს; შესაბამისად, ინფორმირებულობის 
დონე ამ კუთხით დაბალია, რაც ქმნის რისკს იმისა, რომ მო-
ზარდებში ალკოჰოლის მიღების სიხშირე, შესაძლოა, კიდევ 
უფრო გაიზარდოს.

ჯანსაღი ცხოვრების წესთან  
დაკავშირებული შეხედულებები
რაც შეეხება მეორე კვლევას, რომელიც ჯანსაღი ცხოვ-

რების წესს ეხებოდა, თბილისისა და ოზურგეთის მასშტაბით 
მონაწილეობა მიიღო სულ 89 რესპონდენტმა. კითხვაზე, თუ 
რომელია ჯანსაღი ცხოვრების წესის შემადგენელი ნაწილე-
ბი, პასუხები ასე გადანაწილდა: 
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92% 

80% 
76% 

65% 
70% 

7% 7% 

ჯანსაღი 
კვება 

სპორტული 
აქტივობები 

ვარჯიში მავნე 
ჩვევებზე 

უარის თქმა 

ჰიგიენა პირველადი 
დახმარების 
ძირითადი 
ჩვევების 
ცოდნა 

ახალი 
ინფორმაციის 
მიღება და 
გამოყენება 

ჯანსაღი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილები 

* აღნიშნულ შეკითხვაზე რესპონდენტებს შეეძლოთ ერთზე მეტი 
პასუხის გაცემა; შესაბამისად, მონაცემები სცდება 100%-იან 
ზღვარს.

ჯანსაღი ცხოვრების წესის შემადგენელი ნაწილებიდან, 
გამოკითხული რესპონდენტების პასუხების მიხედვით, გა-
მოვლინდა სამი ძირითადი აქტივობა, რომლებსაც მოსწავ-
ლეები ყველაზე ხშირად ასრულებენ. ესენია:

● პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენის დაცვა – 90%
● მავნე ჩვევებზე (თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტი-

კულ საშუალებათა მოხმარებაზე) უარის თქმა – 71%;
● ვარჯიში – 67%.

* აღნიშნულ შეკითხვაზე რესპონდენტებს შეეძლოთ ერთზე მეტი 
პასუხის გაცემა; შესაბამისად, მონაცემები სცდება 100%-იან 
ზღვარს.

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რესპონდენტთა 70%-ს ჯანსა-
ღი ცხოვრების წესის შესახებ ინფორმაცია მიუღია შემდეგი 
წყაროებიდან:

● სკოლაში ჩატარებული ლექციები/სემინარები – 31%; 
● ინტერნეტი – 48%;
●  ტელევიზია – 23%;
● მშობლები/ნათესავები/მეგობრები – 23%.

კვლევის ფარგლებში რესპონდენტებს უნდა შეეფასები-
ნათ კონკრეტული აქტივობების მნიშვნელოვნების ხარისხი. 
აღნიშნულ შეკითხვაზე მიღებული პასუხები წარმოდგენი-
ლია მე-3 დიაგრამაში.
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სწრაფი კვების 
საკვებზე 

უარის თქმა 

სპორტულ 
წრეებზე 
სიარული 

პირადი 
ჰიგიენის დაცვა 

გონებრივი 
სავარჯიშოების 
შესრულება 

რამდენად  მნიშვნელოვანია შემდეგი აქტივობების 
განხორციელება 

ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი უმნიშვნელო ძალიან უმნიშვნელო 

კვლევის მიზანს ასევე წარმოადგენდა იმის გარკვევა, თუ 
რამდენად უწყობს ხელს საჯარო სკოლები მოსწავლეებში 
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. რესპონდენ-
ტთა 70% აღნიშნავს, რომ სკოლაში სპორტდარბაზი აქვთ, 
თუმცა მათგან 33% მიიჩნევს, რომ სპორტდარბაზი საჭირო 
ინვენტარით არ არის აღჭურვილი. საინტერესოა ისიც, რომ 
რესპონდენტებს სპორტის გაკვეთილი კვირაში 2-ჯერ უტარ-
დებათ. ყველაზე ხშირად მოსწავლეებს ამ გაკვეთილზე, რო-
გორც წესი, ავარჯიშებენ სპორტის შემდეგ სახეობებში: 

● ფეხბურთი (57%);
● კალათბურთი (33%).
● მოსწავლეთა 63% აღნიშნავს, რომ მათ სკოლაში ტარდება 

სპორტული შეჯიბრებები; მათ შორის ყველაზე ხშირად – 
შემდეგი სახის ღონისძიებები:

● შეჯიბრება ფეხბურთში – 71%;
● „მხიარული სტარტები“ – 39%; 
● შეჯიბრება კალათბურთში – 20%.

სკოლაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის 
მეორე მნიშვნელოვან კომპონენტად მივიჩნიეთ კვების სა-
კითხი. შეკითხვაზე, აქვთ თუ არა სკოლაში ბუფეტი, გამო-
კითხულთა 53%-მა უარყოფითი პასუხი გაგვცა, ხოლო მოს-
წავლეთა 47% აღნიშნავს, რომ იმ სკოლებში, რომლებშიც 
კვების ობიექტი არის, ბავშვები, ძირითადად, ყიდულობენ 
შემდეგი სახის საკვებს: პურ-ფუნთუშეულს, მინერალურ 
წყალს, გაზიან სასმელს, ჩიფსს.

რაც შეეხება მოსწავლეთა დამოკიდებულებას იმ საკითხის 
მიმართ, უწყობს თუ არა ხელს სკოლა მოსწავლეებს, იცხოვ-
რონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, მიღებული შედეგები ასე-
თია: გამოკითხულთა 56% თვლის, რომ სკოლა მოსწავლეებს 
ხელს უწყობს, იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ხოლო 
დარჩენილი 44% მიიჩნევს, რომ სკოლაში ჯანსაღი ცხოვრე-
ბის წესის პოპულარიზაციას ყურადღება არ ექცევა. 

რედკოლეგია 
კონსულტანტები: სალომე ქინქლაძე; 

ხატია ჭანიშვილი
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თითქმის 6 წელია, რაც საჯარო სკო-
ლებში მანდატურის სამსახურები შეიქმ-
ნა. მათი ძირითადი დანიშნულება სკო-
ლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნა და 
დისციპლინის დამყარების ხელშეწყობა 
გახლავთ. თუმცა, ძნელი სათქმელია, 
მოგვარდა თუ არა წესრიგის დაცვისა 
და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
საკითხები აღნიშნული დროის განმავ-
ლობაში. აღნიშნული ცნებები ხომ მხო-
ლოდ ფიზიკური გარემოს კონტროლს არ 
გულისხმობს, ისინი მოსწავლეების ემო-
ციურ უსაფრთხოებასაც მოიაზრებს. 

მანდატურების სკოლაში მოსვლისთა-
ნავე მოსწავლეები გაგვაფრთხილეს, რომ 
3 ოქმის მიღების შემთხვევაში სკოლიდან 
გავირიცხებოდით, გამუდმებით ვიდეოკა-
მერების მეთვალყურეობის ქვეშ ვიქნებო-
დით და საეჭვო ფაქტის შენიშვნისთანავე 
მანდატურთან პასუხისგება მოგვიწევდა. 
ჩვენც მივიღეთ მითითება და შევეცადეთ, 
დადგენილი წესები არ დაგვერღვია. მათ, 
ვინც ეს ვერ გაითვალისწინა, ერთი, ორი, 
სამი და მეტი ოქმიც „დაიმსახურეს“, თუმ-
ცა, მერე რა მოჰყვა ამას?! 

სკოლის ტერიტორიაზე დანაშაულებ-
რივი ფაქტების გამოვლენა მანდატუ-
რებისთვის სიძნელეს არ წარმოადგენს, 
თუმცა მხოლოდ მათი დაფიქსირება 
საკითხს ვერ აგვარებს; ვერც იმ შემთხ-
ვევაში, როდესაც ინფორმაცია კონკრე-
ტული ინციდენტის შესახებ დირექციის 
ყურამდე მიდის. პრობლემას ქმნის პრე-
ვენციული ტიპის აქტივობების სრული 
უგულებელყოფა, რასაც სუბიექტურ 
ფაქტორებთან ერთად ობიექტური გარე-

მოებებიც განაპირობებს. მანდატურის 
ფუნქცია ხომ მხოლოდ სადამსჯელო 
ღონისძიებების გატარება არ გახლავთ, 
მან ყველა შესაძლებლობა უნდა გამო-
იყენოს, თანაც იქამდე, სანამ ჯერი ბავშ-
ვის დასჯაზე მიდგება. ვგულისხმობ შეხ-
ვედრებსა და საუბრებს მოზარდებთან, 
კონფლიქტური სიტუაციების მართვას. 
სწორედ იმის გამო, რომ მანდატურები 
ამ მხრივ პასიურნი არიან, მოსწავლეები 
მიიჩნევენ, რომ ოქმი მხოლოდ ფორმა-
ლური დოკუმენტია, რომელიც, ერთი 
გექნება თუ ათი, არაფერს წყვეტს. ჩაშ-
ლილი გაკვეთილები, სასწავლო პროცე-
სის მიტოვება, ფიზიკური თუ სიტყვიერი 
შეურაცხყოფა როგორც მოსწავლეებს, 
ისე მოსწავლესა და პედაგოგს შორის 
ჩვენი სკოლის განუყოფელი რეალობაა. 
მანდატურები ყოველივე ამას ხედავენ; 
იმასაც ამჩნევენ, თუ როგორ ეწევიან სი-
გარეტს მოსწავლეები სკოლის ტერიტო-
რიაზე. ისმის ლოგიკური კითხვა: უნდა 
აგოს თუ არა პასუხი ზემოაღნიშნული 
ქმედებების გამო მოსწავლემ? ვინ და 
რა ფორმით უნდა დასაჯოს ის? არადა, 
სკოლაში დისციპლინის დაცვაზე რამ-
დენიმე რგოლი ზრუნავს (ყოველ შემთხ-
ვევაში, უნდა ზრუნავდეს) – მათ რიცხვ-
ში მანდატურთან ერთად შედის სკოლის 
დირექცია, პედაგოგები, კლასის დამრი-
გებლები. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ 
კონკრეტულად მანდატურის ფუნქციები, 
საკუთარი მოვალეობის მიმართ მისი და-
მოკიდებულება გვაინტერესებს.

სამწუხარო ისაა, რომ წესების დამრ-
ღვევ მოსწავლესთან აღნიშნული პირე-

ბის ურთიერთობისას „საქმის გარჩევის“ 
ფორმა უფრო აქტუალურია, ვიდრე კა-
ნონიერი ქმედება. 

თეორიულად კი ყველაფერი არაჩვე-
ულებრივად გამოიყურება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მანდატური უნდა იყოს სამართლიანი 
იდეების ერთგული, ობიექტური, კეთილ-
სინდისიერად ასრულებდეს სამსახურებ-
რივ მოვალეობას. მანდატურმა უნდა შეძ-
ლოს, ნებისმიერ სიტუაციაში იმოქმედოს 
ისე, რომ ზიანი არ მიაყენოს თავის თავს 
და სამსახურის რეპუტაციას (საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულების მანდატუ-
რის ეთიკის კოდექსი, მუხლი I, პ. 3).

მანდატურმა სამსახურებრივი მო-
ვალეობა ყოველთვის უნდა შეასრუ-
ლოს კანონის ფარგლებში, დაიცვას 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სა-
ზოგადოებრივი წესრიგი და უზრუნ-
ველყოს უსაფრთხო გარემოს შექმნა. 
პატივი სცეს და დაიცვას ადამიანის 
ფუნდამენტური უფლებები, თავისუფ-
ლება და ღირსება (საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მანდატურის ეთიკის 
კოდექსი, მუხლი II, პ. 5). 

ვიმედოვნებთ, განათლების სფერო-
ზე პასუხისმგებელი პირები ცდილობენ, 
გამოსავალი იპოვონ, მაგრამ ჯერჯერო-
ბით შედეგი არ ჩანს. თუმცა, შესაძლოა, 
პრობლემის მოგვარება უფრო იოლი 
იყოს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით გვგონია. 
მთავარია, გქონდეს სურვილი, სიტყვა 
საქმედ აქციო.

მარიამ ვასაძე

ხდები, უკვე სხვა პრობლემებიც იჩენს 
თავს. 

ერთია, როდესაც გარემო ფაქტორე-
ბის გამო ვერ ახერხებ ჰიგიენის დაცვას 
როგორც საკუთარ სახლში, ისე სკო-
ლაში თუ სხვა დაწესებულებებში – არ 
მოდის წყალი, არაა შესაბამისი ინფრას-
ტრუქტურა; მეორე საკითხია, თუ შესა-
ბამისი უნარ-ჩვევები არ გაქვს.

ოჯახსაც და სკოლასაც აქვს ვალდე-
ბულება, ხელი შეუწყოს მოზარდებში 
ჰიგიენის დაცვის სწავლებას, რადგან, 
სხვაზე რომ არაფერი ვთქვათ, სისუფ-
თავე ჯანმრთელობის შენარჩუნების 
ძირითადი წინაპირობაა. ჰიგიენის ნორ-

უამრავი პრობლემა, რომლებიც ჩვენ 
ირგვლივ არსებობს, სხვადასხვა გარე-
მოებიდან მომდინარეობს. თითქმის 
ყველას აქვს გამომწვევი მიზეზი: სო-
ციალური, ობიექტური, სუბიექტური 
და სხვ. თუმცა ძნელი სათქმელია, რო-
მელ კატეგორიას ეკუთვნის საკითხი, 
რომელზედაც ვწერ – პირადი ჰიგიენის 
მწვავე პრობლემაზე მოგახსენებთ. 
სამწუხარო რეალობაა, რომ ბანაობა 
და ჰიგიენის დაცვა მოუგვარებელი 
პრობლემების რიგში პირველ ადგილზე 
დგას. ეს თითქოს ძალიან ელემენტა-
რული საკითხია, თუმცა, როდესაც შენ 
გვერდით მყოფისთვის არასასურველი 
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მების დაცვა თავიდან აგვაცილებს მრა-
ვალ დაავადებას.

სამედიცინო გამოკვლევები ადასტუ-
რებს, რომ ჰიგიენის ნორმების დარღ-
ვევა მრავალი დაავადების გამომწვევ 
მიზეზად გვევლინება. აღსანიშნავია, 
რომ 5 წლამდე ასაკის 200 მილიონზე 
მეტი ბავშვი ვერ აღწევს სრულყოფილ 
ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას 
ცუდი კვების, არასწორი მოვლისა და 
ჯანმრთელობის პრობლემების გამო. 
აღნიშნული მიზეზები უშუალოდ უკავ-
შირდება სანიტარიულ-ჰიგიენური 
ნორმების უგულებელყოფას – მთელ 
მსოფლიოში ბავშვთა სიკვდილიანობის 
გამომწვევი ორი მთავარი დაავადების, 
დიარეისა და პნევმონიის, თავიდან აცი-
ლება ხელების დაბანით არის შესაძლე-
ბელი. დაუბანელი ხელებით მრავალი 
დაავადება გადადის.

დიარეისა და ქვემო სასუნთქი გზების 
ინფექციური დაავადებების გამო მსოფ-
ლიოში ყოველწლიურად 5 წლის ქვემო 
ასაკის 3,5 მილიონზე მეტი ბავშვი იღუ-
პება. დადგენილია, რომ მათი გავრცე-
ლების მრავალი რისკი განპირობებუ-
ლია სანიტარიულ-ჰიგიენური წესების 
არასათანადო დაცვით, ასევე უვარგისი 
სასმელი წყლის გამოყენებით.

კვლევებით დადასტურდა, რომ 
ჰიგიენური საკითხების სათანადო 
ცოდნა (განათლება) ხელს უწყობს 
მრავალი დაავადების წარმოშობი-
სა და სიკვდილიანობის შემცირებას. 
 2005-2007 წლებში დაავადებათა 
კონტროლისა და პრევენციის ცენტ-
რის (CDC) მიერ შესწავლილ იქნა ჰი-
გიენური პირობების გავლენა ბავშვე-
ბის ჯანმრთელობაზე. ორივე კვლევის 
დროს შემთხვევითი შერჩევის პრინცი-
პით გამოიყო რეგიონები, რომელთა 

მოსახლეობა ჩართული იქნა „საპნით 
ხელის დაბანის ხელშეწყობის პროგ-
რამაში“; ასევე გამოიყო საკონტრო-
ლო ტერიტორიები, სადაც მხოლოდ 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობა შეამოწმეს. პროგრამაში ჩარ-
თულ მოსახლეობას აშშ-ში 9 თვის, 
ხოლო პაკისტანში 1 წლის განმავლო-
ბაში მიეწოდებოდა საპონი, უტარდე-
ბოდა საგანმანათლებლო მუშაობა და 
გროვდებოდა ინფორმაცია ბავშვებში 
გამოვლენილი დაავადებების შესახებ. 
საკონტროლო ჯგუფში მოსახლეობა არ 
იღებდა არც საპონს და მას არც საგან-
მანათლებლო ინტერვენციები უტარდე-
ბოდა.

2007 წელს განხორციელებული 
კვლევით დადგინდა, რომ პირველ 
ჯგუფში დაავადებულ ადამიანთა რა-
ოდენობა 53%-ით ნაკლები იყო კონტ-
როლის ჯგუფთან შედარებით.

ადრეულ ასაკში მძიმე დიარეა და 
ნაწლავური პარაზიტები აფერხებს ბავ-
შვის განვითარებას, მაგრამ საკვების 
მიღების წინ და ტუალეტით სარგებლო-
ბის შემდეგ ხელების დაბანით მცირდე-
ბა მიკრობებით ინფიცირების რისკი და, 
შესაბამისად, კლებულობს ზოგიერთი 
დაავადებისა და ქრონიკული ანთებე-
ბის განვითარების შანსიც. შედეგად, 
ორგანიზმი საკვებს სრულფასოვნად 
ითვისებს და გამოიყოფა მეტი ენერგია 
ფიზიკური და გონებრივი განვითარე-
ბისთვის (იშვიათია ავადმყოფობის გამო 
სკოლის გაცდენის შემთხვევებიც).

კვლევებით დადასტურებულ შე-
დეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია, 
დავასკვნათ, რომ ხელების დაბანის 
ხელშეწყობა ბავშვთა კეთილდღეობის 
უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი 
სტრატეგიაა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, 

რომ ბავშვები, რომლებსაც საკუთარი 
ჯანმრთელობის დაცვის იდეური სა-
ფუძველი გათავისებული აქვთ და სა-
ნიტარიულ-ჰიგიენურ ნორმებს იცავენ, 
განვითარების სასურველ დონეს სხვა 
ბავშვებთან შედარებით 6 თვით ადრე 
აღწევენ. 

ჩვენ ყოველდღიურად უამრავ მიკ-
რობთან გვიწევს შეხება სხვადასხვა 
ქმედებისას, როგორიცაა ტუალეტის 
მოხმარება, ხელის ჩამორთმევა, საგ-
ნებთან და ცხოველებთან კონტაქტი 
თუ სხვ. ხელის დაბანა კი არის მარტი-
ვი საშუალება მიკრობების გასანადგუ-
რებლად და ინფექციების გავრცელების 
თავიდან ასაცილებლად. აუცილებელია 
ასევე, რომ ისეთი პირადი ნივთები, რო-
გორიცაა საპონი, პირსახოცი და ა.შ., 
მხოლოდ ერთი ადამიანის კუთვნილებას 
წარმოადგენდეს.

 გასაგებია, რომ არსებობს გარკვე-
ული გარემოებები, რაც გვიშლის ხელს 
ჰიგიენის დაცვაში. მათ რიცხვში შედის 
სკოლაში არსებული ინფრასტრუქტუ-
რა, რომელიც სანიტარიულ-ჰიგიენური 
ნორმების იგნორირების ნათელი მაგა-
ლითია. 

ჩვენ გვყავს ოჯახები და წარმო-
ვადგენთ საზოგადოებას, რომელსაც 
აქვს უფლება, იყოს ჯანმრთელი და არ 
მოისწრაფოს სიცოცხლე სხვისი ან თა-
ვისი ჭუჭყიანი ხელების გამო. აქედან 
გამომდინარე, გვაკისრია პასუხისმ-
გებლობა როგორც საკუთარი, ისე ახ-
ლობელი თუ სრულიად უცხო ადამი-
ანების ჯანმრთელობაზე. მე და შენ არ 
გვაქვს უფლება, ვავნოთ სხვას; ასევე 
უნდა ზრუნავდეს ჩვენზე ის „სხვაც“.  
საპონს+წყალი=ჯანმრთელობას და და-
ავადებათა პრევენციას.

ირინა ქავჟარაძე
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მაგრამ ჯერ უნდა შევთანხმდეთ – რას 
ვუწოდებთ პარკს. პირველ შემთხვე-
ვაში ეს არის 500 მ2 ფართობის მქონე 
პატარა სკვერი, სადაც იშვიათად თუ 
ნახავთ სკამს ჩრდილქვეშ (ან, საერ-
თოდ, ჩრდილს, რადგან ეს ალბათ ყვე-
ლაზე „უხეო“ სკვერია მსოფლიოში), 
რომ სიცხეში დასასვენებლად ჩამოჯ-
დე; სადაც შადრევანი მხოლოდ ზაფ-
ხულობით ფუნქციონირებს (რამეთუ 
ამ დროს დამსვენებლების წინაშე თავს 
ვიწონებთ), და ისიც მხოლოდ ღამით 
ირთვება (ჩვეულება რჯულზე უმტ-
კიცესია). მეორე შემთხვევაში პარკი, 
ფართობის მხრივ, უფრო დიდია და 
ხეების რაოდენობით აშკარად ჯაბნის 
თანამემამულეს, თუმცა ზემოხსენებუ-
ლი ფართობის დიდი ნაწილი სრულიად 
უფუნქციო ატრაქციონებს უჭირავს, 
რომელთაგან ერთ-ერთი, მოზარდე-
ბისთვის ყველაზე საყვარელი ე.წ. „მან-
ქანები“, რომელიც დიდთოვლობას ვერ 
გადაურჩა, შარშანდელი ზამთრის შემ-
დეგ გარემონტების იმედით ხან მეპატ-
რონეს შეჰყურებს და ხანაც – სახელმ-
წიფოს, თუმცაღა პირველს, როგორც 
ჩანს, ამისთვის საკმარისი თანხა არ 
აღმოაჩნდა, ხოლო მეორე ატრაქცი-
ონის პატრონობას საკუთარ პასუხისმ-
გებლობად საერთოდ არ მიიჩნევს.

როგორც უკვე მიხვდით, აქ ზაფ-
ხულში სიცხისგან სულს რომ ღაფავ-
დეთ, ან თუნდაც შეყვარებულთან თუ 
მეგობართან ერთად გასეირნება გინ-
დოდეთ, საშველად პარკს ნამდვილად 
ვერ მიმართავთ. თუმცაღა ყველაზე 
სამწუხარო ისაა, რომ საშველი არც 
სხვა მხრიდან ჩანს. თუკი გართობასა 

„ბავშვის უფლებათა კონვენცია“ 
ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნეში მიიღეს 
და უფლებამ ბავშვის გართობისა და 
დასვენების შესახებ მასში საპატიო 
ადგილი დაიმკვიდრა. თუმცა დღეს, 
21-ე საუკუნეში, ეს უფლება სისტემა-
ტურად ირღვევა საქართველოს ყვე-
ლა რეგიონში, მათ შორის ოზურგეთ-
შიც. თბილისში ძნელად თუ ნახავთ 
უბანს, ერთი კეთილმოწყობილი სკვე-
რი რომ არ ჰქონდეს. გასაგებია, რომ 
თბილისი დედაქალაქი და ცენტრია, 
მაგრამ თუ ადამიანების თანასწორო-
ბის პრინციპით ვიხელმძღვანელებთ, 
მაშინ მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონ-
დეს, ვინ ცხოვრობს დედაქალაქში და 
ვინ – რეგიონში. ნებისმიერ ადამიანს, 
სოფლელსა თუ ქალაქელს, უფლებე-
ბი დაბადებისთანავე ენიჭება; თუმცა, 
შემდეგ ეს რეალობა იცვლება. სულაც 
არ არის საჭირო პარალელის გავლე-
ბა სხვა, გაცილებით განვითარებულ 
ქვეყნებთან; აქვე, საქართველოში, 
ათეულობით თუ ასეულობით კილო-
მეტრის მანძილზე, სიტუაცია რადი-
კალურად განსხვავებულია – ერთგან 
რომ ადამიანების უფლებებს იცავენ, 
მეორეგან ისინი თითქოს არც არსე-
ბობს. ეს ამბავი სამწუხაროა, მაგრამ, 
როგორც ჩანს, „ზემდგომები“ამაზე იშ-
ვიათად ფიქრობენ და სწორედ ამიტომ 
რეგიონებში, დედაქალაქისგან განსხ-
ვავებით, ძნელად თუ ნახავთ თუნდაც 
ერთ კეთილმოწყობილ პარკს. ეს ძნელი 
დასაჯერებელია და მკითხველს შეიძ-
ლება გაუჩნდეს კითხვა: „კი მაგრამ, 
ჩვენ ოზურგეთში ხომ გვაქვს პარკი 
და თან არა ერთი, არამედ ორი?“ ჰო, 

და დასვენებას მოწყურებულს სკვერე-
ბი და პარკები იმედს გაგიცრუებთ, მის 
გამართლებას არც კინოსგან და თეატ-
რისგან უნდა ელოდოთ, რადგან კინო 
ოზურგეთელებისთვის ნამდვილ ფუ-
ფუნებად იქცა და ახალი თაობა არც 
კი მოსწრებია სკვერში წამოჭიმული 
უზარმაზარი შენობის ფუნქციონირე-
ბას, უფრო სწორად, დანიშნულებისა-
მებრ ფუნქციონირებას, რადგან მან 
იმ ხის ფუნქცია შეითვისა, რომელიც 
ზემოხსენებულ სკვერში სანთლით 
საძებარი გაგვიხდა. ასე რომ, ახალ-
გაზრდები ახლა მხოლოდ „კინოს“ 
ჩრდილქვეშ ისვენებენ. ამიტომ, თუკი 
არ გცხელათ და თან კინომანიც ბრძან-
დებით, იძულებული გახდებით, სულ 
ცოტა, ბათუმში წახვიდეთ და იქ ეზი-
აროთ სანუკვარ კინოხელოვნებას.

რაც შეეხება თეატრს, რომელსაც 
თეატრის მოყვარულები მომავალი 
სამი წლის განმავლობაში მხოლოდ გა-
რედან თუ ნახავენ (სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების გამო), მისი ყველაზე რე-
იტინგული „სპექტაკლი“ ყოველთვის 
სასკოლო „ბოლო ზარი“ იყო. პირად გა-
მოცდილებაზე მოგითხრობთ, რადგან, 
როგორც ნამდვილი ოზურგეთელი, აქ 
ყველაზე ხშირად, რა თქმა უნდა, სხვა-
დასხვა სკოლის „ბოლო ზარებზე“ ვარ 
ნამყოფი. თუმცა, არა, სპექტაკლზეც 
ვიყავი ორჯერ – სექტემბერსა და მაის-
ში, და ორივეჯერ ერთი და იმავე წარ-
მოდგენის ყურება მომიხდა (რა თქმა 
უნდა, მას შემდეგ თეატრში წასვლაზე 
აღარ მიფიქრია). არავინ წუხს იმაზე, 
რომ განახლება არა მარტო თეატრის 
შენობას სჭირდება, არამედ მის რე-
პერტუარსაც.

როგორც მიმიხვდით, ოზურგეთელი 
ბავშვებისთვის ყოველდღიური გარ-
თობისკენ მიმავალი ყველა გზა მოჭ-
რილია, მაგრამ ყველაზე სავალალო 
ის არის, რომ მათ არ შეუძლიათ, სა-
კუთარ თავს თუნდაც ერთი დღე აჩუ-
ქონ, თავიანთ დაბადების დღეზე მაინც 
გაერთონ. აქ ერთადერთი „ახალგაზრ-
დული“ რესტორანი „ქალაქურია“, სა-
დაც ყველა ოზურგეთელი ბავშვი იმ-
დენჯერაა ნამყოფი, რომ სულ მალე 
ჩუსტებითა და ხალათებით დაიწყებენ 
სიარულს. კარაოკე-ბარებსა და დის-
კოთეკებზე მხოლოდ ოცნება შეიძ-
ლება – ჩვენი ქალაქი გადაჭედილია 
საბანკეტო დარბაზებით, სადაც ვერ 
დასხდებით, თუ, სულ ცოტა, 50 კაცი 
არ ქეიფობთ.

ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა 
უნდა, ფანტასტიკის სფეროს წარმოად-
გენს ე.წ. „შოპინგი“ და მოზარდებს 
ტანსაცმლის პარკებით მაღაზიიდან 
მაღაზიაში მოსიარულე თანატოლების 
ცქერა მხოლოდ ტელეეკრანებზე შეუძ-
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ადამიანები ერთი ადგილიდან მე-
ორეზე ოდითგანვე გადაადგილდებოდ-
ნენ. უბრალოდ, საუკუნეების, ათწ-
ლეულების განმავლობაში შეიცვალა 
გადაადგილების ფორმები და საშუალე-
ბები. მიგრაციის პროცესზე მოგახსე-
ნებთ, რომელიც მსოფლიოსთვის კარ-
გად ნაცნობი თემაა და, ბუნებრივია, ის 
ჩვენი ქვეყნისთვისაც აქტუალურია.

ზოგადი განმარტება მიგრაციისა 
ასეთია: ადამიანის გადაადგილება ან 
გადასახლება სხვადასხვა ვადით (რამ-
დენიმე საათიდან სიცოცხლის ბოლომ-
დე), რომელიც სტატისტიკურად აღ-
რიცხვადი საზღვრების (ძირითადად, 
ქალაქის, ქვეყნის და სხვა ადმინისტ-
რაციული საზღვრების) გადაკვეთაში 
გამოიხატება. განასხვავებენ მუდმივ, 
დროებით, ქანქარისებურ, შიდა და 
სხვა მიგრაციის სახეებს. ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილი პროცესი ეხება ჩვენს 
ქვეყანასაც, მის რეგიონებსა და ქალა-
ქებს. მიგრაცია იწყება კონკრეტული 
მისამართით და ეს გზა მარტივი სუ-
ლაც არ არის.

რა თქმა უნდა, მიგრაციას აქვს 
არაერთი გამომწვევი მიზეზი, როგო-
რიცაა შიდა კონფლიქტები, ეკოლოგი-
ური ფაქტორები და ა.შ.; მაგრამ მინდა, 
ყურადღება გავამახვილო ეკონომიკუ-
რი მდგომარეობის გაუმჯობესებისა 
და განათლების მიღების მიზნით წარ-
მართულ მიგრაციულ პროცესებზე.

ურბანიზაცია მთელ მსოფლიოში 
ინტენსიურად მიმდინარეობს. მოგეხ-

სენებათ, საზოგადოება დასაქმებას 
იწყებს, ძირითადად, მომსახურების 
სფეროში, რომელიც განსაკუთრებით 
განვითარებულია სწორედ დიდ ქალა-
ქებში, მეგაპოლისებში. მეორე მხრივ, 
ჩვენს ქვეყანაში დიდ და მცირე ქალა-
ქებში არსებული გარემო ერთმანეთის-
გან მკვეთრად განსხვავდება, ხოლო 
სოფლების მოსახლეობა, ხშირ შემთხ-
ვევაში, მოწყვეტილია ქალაქის ცხოვ-
რებას, რაც, ერთი მხრივ, გამოწვე-
ულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
მიმოსვლის გრაფიკის მოუწესრიგებ-
ლობით; მეორე მხრივ, გასათვალისწი-
ნებელია ის გარემოებაც, რომ სოფელი 
ვერ ახერხებს, უზრუნველყოს გლე-
ხი ეკონომიკურად. ისეთ ქალაქებში, 
როგორიცაა ოზურგეთი, ადამიანებს 
დასაქმების, კარიერული წინსვლის, 
განათლების მიღების ნაკლები სა-
შუალება აქვთ. ასე რომ, მათ მიერ 
საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა 
განპირობებულია ცხოვრების დონის 
გაუმჯობესების სურვილით. 

ნამდვილად ღირს, განსაკუთრე-
ბით გავამახვილოთ ყურადღება იმ 
ბავშვებზე, რომლებიც განათლების 
მისაღებად თბილისში ან ბათუმში მი-
დიან და შემდეგ საცხოვრებლად და 
სამუშაოდ იქ რჩებიან. მიუხედავად 
იმისა, რომ მათ დიდ ნაწილს სურს თა-
ვის მშობლიურ ქალაქში ან სოფელში 
დაბრუნება, ისინი ვერ ხედავენ რაიმე 
სახის პერსპექტივას, რომ მიღებული 
ცოდნის რეალიზებას მოახერხებენ, 

ლიათ; იმიტომ რომ დღეს, 21-ე საუკუ-
ნეში, ქალაქ ოზურგეთში ტანსაცმლის 
მაღაზიები, უბრალოდ, არ არის. ეს 
სიტუაცია სოციალისტურ საბჭოთა 
კავშირს მოგვაგონებს, სადაც მოდუ-
რი და ხარისხიანი ტანსაცმლის შეძენა 
თურმე მხოლოდ მოსკოვში შეგეძლოთ. 
ახლა ჩვენი „მოსკოვი“ თბილისია, თა-
ნაც, როგორც ვიცით, მაშინ მოსკოვში 
გამგზავრება უფრო ნაკლებ ხარჯთან 
იყო დაკავშირებული, ვიდრე დღეს – 
თბილისში წასვლა. 

შეიძლება ვინმეს გართობა ფუჭ 
დროის ფლანგვად მოეჩვენოს, მაგ-
რამ ეს რომ ასე იყოს, „გართობისა 
და დასვენების უფლება“ ვერასდროს 
მოხვდებოდა „ბავშვის უფლებათა 
კონვენციაში“. ყველა ზემოთ ხსენე-
ბული გართობის საშუალება ბავშვის 
ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას 
ემსახურება. მაგალითად, ყოველდღი-
ურად, სულ მცირე, 30-წუთიანი სეირ-
ნობა პარკსა თუ სკვერში არა მხოლოდ 
ბავშვის, არამედ ზრდასრულის ორგა-
ნიზმისთვისაც აუცილებელია, რადგან 
ამ დროს ბავშვის ტვინსა და ფილტვებს 
მიეწოდება დიდი რაოდენობით ჟანგბა-
დი, რაც მარტო ჯანმრთელობისთვის 
კი არაა სასარგებლო, უკეთ სწავლა-
შიც ეხმარება მას.

კინოში სიარული ბავშვს ხელს უწ-
ყობს გემოვნების ჩამოყალიბებაში; 
ის ეცნობა როგორც თავისი, ისე სხვა 
ქვეყნების კულტურას. თეატრში ბავშ-
ვი „ხვდება“ თავისი საყვარელი ზღაპ-
რების გმირებს, უფრო დიდ ასაკში 
ნახულობს ცნობილი მწერლების ნა-
წარმოებთა გაცოცხლებულ ვერსიებს, 
რაც მას ეხმარება წიგნებში აღწერილი 
პერსონაჟების ხასიათებისა თუ ისტო-
რიული ეპოქის უკეთ აღქმაში; უყა-
ლიბდება პატივისცემა რეჟისორებისა 
და მსახიობების ხელოვნების მიმართ 
(პირადად მათ იშვიათად თუ შეხვდე-
ბა). უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კინო-
სა და თეატრში სიარული მოზარდებს 
საზოგადოებრივ ადგილებში მოქცე-
ვის კულტურას უვითარებს. შოპინგის 
დროს, გარდა იმ უპირატესობისა, რაც 
ზემოთ აღვნიშნე, ბავშვი სწავლობს 
დამოუკიდებლობას, ფულის სწორად 
დახარჯვასა და საკუთარ საქციელზე 
პასუხისმგებლობის აღებას, რაც მომა-
ვალში ძალიან გამოადგება.

ამგვარად, სტატიის სათაური მხო-
ლოდ რიტორიკული შეკითხვაა და, 
თუკი ჩამეძიებით, გიპასუხებთ, რომ 
ოზურგეთში ვერ ერთობიან, მაგრამ 
მაინც ვიტოვებ იმედს, რომ სახელმწი-
ფო ჩვენი გართობისთვის თუ არა, მო-
მავალი თაობის ფიზიკური და გონებ-
რივი განვითარების მოტივით მაინც 
გამონახავს სახსრებს, რადგან სხვანა-
ირად ჯანსაღი და განათლებული მო-
ქალაქეების აღზრდა მხოლოდ ლამაზი 
სიზმარია.

მარიამ გორგაძე

 დასაწყისი მე-9 გვ.

migraciiT gamowveuli 
p r o b l e m e b i

გაგრძელება მე-11 გვ. 
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იქნებიან წარმატებული და ის თანხა, 
რომელიც განათლებაში ჩადეს, ტყუ-
ილად გადაყრილი არ იქნება. ფაქტია, 
რომ ოზურგეთში სამსახურის შოვნა 
თუ გინდა, თხილის აწონა უნდა იცო-
დე კარგად, ან ხაჭაპურის გამოცხობა, 
მაგრამ რა ქნან იმ ადამიანებმა, რომ-
ლებმაც პოლიტოლოგის, ინჟინრის, 
იურისტის, ბიზნეს-ადმინისტრირების 
სპეციალისტის უმაღლესი განათლება 
მიიღეს?!

გარდა იმისა, რომ ჩვენი ქალაქი 
დასაქმების საშუალებას არ იძლევა, 
აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ 
ის ნაკლებად არის ორიენტირებუ-
ლი დასვენებისა და გართობის სფე-
როს განვითებაზე, რაც ასევე ნაკლე-
ბად მიმზიდველს ხდის ოზურგეთს იმ 
ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც 
უკვე გაუსინჯეს გემო დიდ ქალაქში 
ცხოვრებას.

ალბათ იმაშიც დამეთანხმებით, რომ 
სოფლის მეურნეობის განვითარებისთ-
ვის უპირველესი პირობა გლეხის არსე-
ბობაა. არ იქნება გლეხი – არც სოფლის 
პროდუქტი იქნება. უნდა ითქვას, რომ 
გურიაში მოჰყავთ ისეთი კულტურები, 
როგორიცაა ჩაი, ციტრუსი და თხილი. 
დღევანდელ მსოფლიო ბაზარზე აღნიშ-
ნულ პროდუქტებზე დიდი მოთხოვნაა. 
ჩვენი ქვეყნისთვის კი მნიშვნელოვანი 
უნდა იყოს, გავაუმჯობესოთ არსებუ-
ლი პროდუქცია და ვიყოთ კონკურენ-
ტუნარიანი, მაგრამ, რასაკვირველია, 
ამას ვერ შევძლებთ, თუ არ გააქტიურ-
და და გაუმჯობესდა სახელმწიფო პო-
ლიტიკა სოფლის მეურნეობის სფერო-
ში. რაც შეეხება საქალაქო ცხოვრებას, 
აქ ძალიან შემაშფოთებელი სტატის-
ტიკა გვაქვს: თანდათან ძლიერდება 
მოსახლეობის დაბერების პროცესი, 
რაც გამოწვეულია იმით, რომ უფროსი 
ასაკის ადამიანების რიცხვი ახალგაზ-
რდების რაოდენობას მნიშვნელოვნად 
აღემატება. ცოტა ხანში ასევე დიდი 
დეფიციტი შეგვექმნება ისეთი სპეცი-
ალისტებისა, როგორიცაა მასწავლებე-
ლი, ექიმი, ვეტერინარი და სხვ. 

თემაზე მუშაობის პროცესში „ახალ-
გაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ინი-
ციატივით მოკვლეული საკითხით და-
ვინტერესდი. ინფორმაცია ეხებოდა 
ქ. ოზურგეთში საგანმანათლებლო და 
სამედიცინო დაწესებულებებში და-
საქმებული ადამიანების რაოდენობას 
ასაკისა და სქესის მიხედვით. შედეგე-
ბი საკმაოდ დამაფიქრებელი აღმოჩნ-
და – 60-80 წლის ასაკის უფრო მეტი 
ადამიანია დასაქმებული, ვიდრე 20-
30 წლისა. ასე რომ, მალე შეიძლება 
ექიმთან ვიზიტისთვისაც სხვა ქალაქ-
ში მოგვიწიოს წასვლა, ან, უბრალოდ, 
იმისთვის, რომ სკოლაში ვისწავლოთ.

ფაქტი ერთია: პრობლემები არსე-
ბობს, მათი მოსაგვარებელი გზების 
ძიება კი ჯერ არავის დაუწყია. 

მეკო ანდღულაძე

ზრდასრული ადამიანი საჯარო სკო-
ლის დასრულების შემდეგ, განათლების 
ეროვნული მიზნების მიხედვით, სრულ-
ფასოვან მოქალაქედ უნდა იყოს ჩამო-
ყალიბებული. პირველ რიგში, მას უნდა 
ჰქონდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა სა-
კუთარი თავისა და სხვა მოქალაქეების მი-
მართ, ესმოდეს კანონის მნიშვნელობა და 
იცავდეს მას. დიახ, ნებისმიერი ადამიანი 
უნდა გრძნობდეს სამოქალაქო პასუხისმ-
გებლობას და ემორჩილებოდეს ქვეყანაში 
არსებულ წესებს. 

სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით 
მინდა, შევეხო ერთ თემას, რომლის მოგ-
ვარებაც წლების მანძილზე ვერ მოხერხდა. 
ადამიანები ვერ ვეგუებით წესებს. ეს ალ-
ბათ იმის ბრალია, რომ თავიდანვე არ გვას-
წავლიან წესების და მათი დაცვის მნიშვ-
ნელობას. არსებობს სწორედ სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის შემადგენელი ერთი 
საკითხი, რომელმაც შეიძლება თითოეული 
ჩვენგანის სიცოცხლეც კი იმსხვერპლოს, 
მაგრამ ჩვენ მაინც არად ვაგდებთ არც 
კანონს, არც მოსალოდნელ საშიშროებას; 
არც პასუხისმგებლობა ახსოვს ვინმეს...

საუკუნეების მანძილზე ვითარდება 
ადამიანი, მისი გარესამყარო და საც-
ხოვრებელი პირობები, რაც, წესით, მისი 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირ-
დაპირპროპორციული უნდა იყოს, მაგრამ 
21-ე საუკუნეში შეუძლებელი გახდა, ადა-
მიანები ვაიძულოთ, საკუთარ უსაფრთხო-
ებაზე იფიქრონ (არადა, წესით, ამას ძალ-
დატანება არ უნდა სჭირდებოდეს). 

ადამიანის შეხედულებები ხშირად ზედ-
მეტად სუბიექტური და გაუანალიზებელია. 
სწორედ ეს არის უამრავი ფატალური შე-
დეგის გამომწვევი მიზეზიც. როცა საქმე 
სიცოცხლეს ეხება, ყველაფერს ხაზი გა-
დაესმება ხოლმე და ადამიანი, როგორც 
ინსტინქტებს დამორჩილებული არსება, 
გადარჩენისთვის იწყებს ბრძოლას. ამიტომ 
საქმე ინსტინქტებამდე რომ არ მივიდეს, 
საჭიროა ბევრი დეტალის სწორად აღქმა. 

ღვედის შეკვრა ხშირად უბრალო ამ-
ბად მიაჩნიათ, მაგრამ საქმე გაცილებით 
რთულადაა, რადგან ღვედზე უარის თქმა, 
ფაქტობრივად, სიცოცხლის გარისკვის 
ტოლფასია. 

საქართველოში უსაფრთხოების ღვე-
დის ქალაქში გამოყენება 2010 წლის ბო-
ლოდან სავალდებულო გახდა. ამ იდეას 
მომხრე უფრო მეტი ჰყავდა, მაგრამ იყვ-
ნენ მოწინააღმდეგეებიც. ბევრი ფიქრობ-
და, რომ ქართველ მძღოლებს ღვედთან 
შეგუება გაუჭირდებოდათ, მაგრამ, ადრე 
თუ გვიან, ყველა მიხვდა მის საჭიროებას.

შედეგი საკმაოდ კარგია, მაგრამ, მი-
უხედავად ამისა, ღვედის შეკვრის აუცი-
ლებლობის გაცნობიერების საკითხი ჯერ 
კიდევ გადაუჭრელ პრობლემათა შორი-
საა. არსებობენ მძღოლები, რომლებიც 
უარს ამბობენ ღვედზე, მეტიც – მის გამო-
ყენებას ბავშვებსაც არ ავალდებულებენ. 

გასულ წლებში, როცა ავტოინდუსტრია 
სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა, გამოიგო-
ნეს უსაფრთხოების ბალიში, რომელიც 
ღვედის ალტერნატივას წარმოადგენდა, 
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Seikari Rvedi!!!
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ozurgeTi
gabriel episkoposis q. # 3a

tel.: 7 64 34 mob.: 557 60 21 83 
gazeTi aiwyo da daibeWda 

q. TbilisSi, gamomcemloba 
„petitSi“tiraJi — 500 cali

რედკოლეგია: ნ. ცერცვაძე. მ. ანდღულაძე, ე. ხომე-
რიკი, ლ. ღლონტი, ა. აბაშიძე, ე. სამსონია, გ, ცერ-
ცვაძე, ს. ჩაგუნავა, თ. ხინთიბიძე. ნ. ჩიხრაძე, გ. გო-
გავა, მ. მაღლაფერიძე, ნ. ბიაშვილი, ს. თოლორდავა,  
ლ. ბუხრაშვილი, ნ. ჩხეიძე, გ. კიკნაველიძე, ლ.გოქაძე, 
დ. კლდიაშვილი, ა. ბუხრაშვილი, თ. ჩერქეზიშვილი. 
მ. ჩიკაშუა, მ. გორგაძე, ე. ლომინეიშვილი, მ. ვასაძე, 
ი. ქაქვჟარაძე, ა. დოლიძე, ს. ჩაგუნავა, მ. შარაშიძე

მაგრამ ეს უკანასკნელი მაინც შეუცვლელ 
დეტალად დარჩა. შესაბამისად, როცა საქ-
მე ეხება უსაფრთხოებას, წამიერ სიზანტეს 
ან ზედმეტ თავდაჯერებულობას შეიძლება 
გამოუსწორებელი შედეგი მოჰყვეს. 

ვინაიდან კანონი ჩვენთვის არასაკმა-
რისი ვალდებულებაა, შევეცდები, უფრო 
ნათლად დაგანახვოთ, თუ რა ტრაგედი-
ებამდე მივყავართ უსაფრთხოების ზომე-
ბის უგულებელყოფას. 

წარმოგიდგენთ სტატისტიკას 2007-
2013 წლებში საგზაო-სატრანსპორტო 
შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა შე-
სახებ (შეგახსენებთ, რომ უსაფრთხოების 
ღვედის გამოყენება სავალდებულო გახდა 
2010 წლის მიწურულს).

● 2007 წელს დაიღუპა 737 ადამიანი;
● 2008 წელს – 867;
● 2009 წელს – 741;
● 2010 წელს – 685.
ღვედის გამოყენების დაკანონების შემ-

დეგ:
● 2014 წელს დაიღუპა 526 ადამიანი;
● 2015 წელს – 605;
● 2016 წელს – 514.
როგორც ხედავთ, უსაფრთხოების 

ღვედის გამოყენების დაკანონების შემდეგ 
დაღუპულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად 
შემცირდა. 2008-2010 წლებში ავარიების 
შედეგად წელიწადში, საშუალოდ, 764,3 
ადამიანი იღუპებოდა; 2011-2013 წლებში 
კი წელიწადში, საშუალოდ, 548,3 ადამი-
ანი იღუპება. ეს კი საბედისწერო შემთხვე-
ვების წელიწადში, საშუალოდ, 28,3%-ით 
შემცირებას ნიშნავს!

რა თქმა უნდა, ძნელია, ამტკიცო, რომ 
წელიწადში, საშუალოდ, 216 ადამიანის 
სიცოცხლე მაინცდამაინც ღვედმა იხსნა 
(კონკრეტულად ღვედის მიერ გადარჩე-
ნილთა დათვლა შეუძლებელია), მაგრამ 
ფაქტია, რომ დაღუპულთა რიცხვმა აშკა-
რად და მნიშვნელოვნად იკლო; თანაც, იმ 
ფონზე, როცა ავტომობილების რაოდენო-
ბა ყოველწლიურად იზრდება. 

● 2008-2013 წლებში ავტომანქანების 
რაოდენობა ყოველწლიურად 7,2-
9%-ით მატულობდა. 

● 2008-2009: აღნიშნული მაჩვენებე-
ლი 7,2%-ით გაიზარდა; 

● 2009-2010: 7,2 %-ით;
● 2010-2011: 7,3%-ით;
● 2013-2014: 8,1%-ით;
● 2015-2016: 9,0%-ით.
● 2013 წლის მონაცემებით, საქართე-

ლოში 874 928 ავტომანქანაა რეგის-
ტრირებული.

შეიკარი ღვედი, გადაარჩინე შენი და 
სხვისი სიცოცხლე!

ერეკლე სამსონია

 დასაწყისი მე-11 გვ.  დასაწყისი მე-12 გვ.

ცხოველების მიმართ დაუნდობელ მოპყ-
რობას. მაგალითისთვის შეგვიძლია მო-
ვიყვანოთ საქართველოს სისხლის სამარ-
თლის კოდექსის 259-ე მუხლი, რომლის 
თანახმადაც, „ცხოველისადმი სასტიკი 
მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასა-
ხიჩრება გამოიწვია, აგრეთვე ცხოველის 
წვალება, ისჯება ჯარიმით ან გამოსასწო-
რებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე“.

მართალია, სახელმწიფოში კანონი 
გვაქვს, მაგრამ, როგორც ყველა სხვა 
საკითხში, მას არც ამ სფეროში აღასრუ-
ლებენ; არავინ ზრუნავს შექმნილ სიტუ-
აციაზე, არავინაა დაკავებული არსებული 
კანონის აღსრულების მონიტორინგით. 
დიახ, ასეა, გსმენიათ ვინმეს ზემოხსენე-
ბული კანონის დარღვევის გამო დასჯილი 
ან დაჯარიმებული ადამიანის შესახებ? რა 
თქმა უნდა, არა. ამას უდანაშაულობა კი 
არა, სწორედ კანონის აღსრულების მო-
ნიტორინგის არარსებობა განაპირობებს. 
დღეს, როცა ადამიანსა და მისი უფლებე-
ბის დაცვაზე აღარ ზრუნავენ, ცხოველები 
და მათი უფლებები ვიღას ახსოვს.

საქართველოში უპატრონო ძაღლების 
რიცხვის ზრდა მე-20 საუკუნის 90-იანი 
წლებიდან დაიწყო. მოსახლეობას აღარ 
ჰქონდა უნარი იმისა, რომ შინაური ცხო-
ველები გამოეკვება, ამიტომ ოჯახებში 
მცხოვრები თითქმის ყველა ძაღლი და 
კატა ქუჩაში აღმოჩნდა. გამოკითხული 
მოსახლეობის 99% მართებულად მიიჩ-
ნევს მათთან ბრძოლას და ქუჩების გაწმენ-
დას. მიზეზი საერთოა – შიში უპატრონო 
ცხოველების აგრესიის, ანტისანიტარიის, 
ინფექციების გავრცელების მიმართ. მარ-
თალია, ამ ფაქტორის იგნორირებაც არ 

შეიძლება, მაგრამ ქუჩებიდან ძაღლებისა 
და კატების მოშორება და ადამიანების 
დაცვა არ ნიშნავს ცხოველების დახოცვას 
და მათი უფლებების დარღვევას. ამგვარ 
დამოკიდებულებას არაფერი აქვს საერ-
თო ჰუმანურ პრინციპებთან. თავშესაფ-
რები, რომლებიც სხვადასხვა ქალაქში 
არსებობს, უნდა იყოს სტანდარტების 
შესაბამისი და ცხოველებსაც სათანადოდ 
უნდა უვლიდნენ.

სახელმწიფო მოვალეა, განახორცი-
ელოს ისეთი აქტივობები, რომლებიც 
ცხოველთა უფლებების დაცვისაკენ იქნე-
ბა მიმართული. ერთი მხრივ, უნდა ტარ-
დებოდეს ცხოველებზე ძალადობის და 
მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობის 
ფაქტების მონიტორინგი და დადგინდეს 
სადამსჯელო სანქციები; აუცილებელია, 
გამოიყოს რესურსები ცხოველთა თავშე-
საფრების მოსაწყობად; მათ ყველა პრო-
ცედურა ჩაუტარდეს სანიტარიული ნორ-
მების დაცვით. მეორე მხრივ, საჭიროა 
საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლე-
ბელი და საგანმანათლებლო კამპანიების 
მოწყობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი 
არის სიყვარული და სითბო, რაც ყვე-
ლაზე მეტად სჭირდებათ ჩვენს უმცროს 
თანამოძმეებს. ისინი არანაკლები სიყვა-
რულითა და ერთგულებით გვიპასუხე-
ბენ, რის მაგალითებიც მრავლადაა მთელ 
მსოფლიოში (პირადად მეც განმიცდია ეს 
ბედნიერება, თან არაერთხელ). ამიტომ 
გავუფრთხილდეთ შინაურ ცხოველებს, 
ისინი ხომ ადამიანის საუკეთესო მეგობ-
რები არიან...

თეკლა ხინთიბიძე


