moswavleTa
CarTulobis done
saqarTvelos
skolebSi
naSromi dafuZnebulia
savele kvlevis Sedegebze

elzbieta svidrovska
proeqti `demokratiis skola~
Tbilisi, saqarTvelo 2015
proeqti dafinansebulia poloneTis respublikis sagareo
saqmeTa saministros sagareo daxmarebis programis farglebSi
programa `demokratiis xelSewyoba~

კვლევის კოორდინატორი და მოხსენებითი ნაშრომის ავტორი: ელზბიეტა სვიდროვსკა
რაოდენობრივი ანალიტიკოსი: რაფალ თჟცინსკი
სამოქალაქო განათლების ცენტრის კონსულტანტი - მიჰაუ ტრაგაჟი
საველე მკვლევარები: სულხან ჩარგეიშვილი; ლიანა ჩარკვიანი
მთარგმნელები: ქეთევან მაღრაძე-ლინდმანი; მარინა ვარსიმაშვილი-ურბანოვიჩი, გიორგი
რუხაძე

პუბლიკაცია წარმოადგენს მხოლოდ მისი ავტორების აზრს და არ გამოხატავს პოლონეთის
რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ მოსაზრებას

ეს მასალა ხელმისაწვდომია მხოლოდ პოლონეთისგან მინიჭებული Creative
Com mons Attribution 3.0 ავტორობის ლიცენზიით. ყველა უფლება დაცულია `სამოქალაქო
საგანმანათლებლო ცენტრის~ მიერ. პუბლიკაცია დაფინანსებულია 2014 წელს პოლონეთის
რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგარეო დახმარების პროგრამის ფარგლებში
_ `დემოკრატიის ხელშეწყობა~. ნებადართულია ნაშრომის გამოყენება იმ პირობით, თუ
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გამოყენებული ლიცენზიისა და უფლებების შესახებ, აგრეთვე „პოლონური პროგრამების
თანამშრომლობის განვითარების შესახებ“ ინფორმაცია იქნება დაცული.

მოსწავლეთა ჩართულობის დონე საქართველოს სკოლებში
ნაშრომი დაფუძნებულია საველე კვლევის შედეგებზე

1. შესავალი - ზოგადი ინფორმაცია კვლევის შესახებ და მისი მიზნები
კვლევის ჩატარების სურვილი და აუცილებლობა გამოიწვია საქართველოს
სკოლებში საქართველოსა და პოლონეთის თანამშრომლობის რამდენიმეწლიანმა
გამოცდილებამ. ბოლო სამი წლის განმავლობაში პოლონური ორგანიზაცია „სამოქალაქო
განათლების ცენტრი“ და ქართული ორგანიზაცია „მეგობრობის ხიდი „ქართლოსი““
აქტიურად ცდილობენ საქართველოს რამდენიმე რაიონის 20-მდე სკოლაში მოსწავლეთა
მიერ სკოლის ცხოვრებაში რეალური მონაწილეობის დონის ამაღლებას. პირველი ორი
წლის განმავლობაში პროექტი „დებატების სკოლა“ მიზნად ისახავდა მოსწავლეებში ისეთი
უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომლებიც აუცილებელია სასკოლო პრობლემების
განხილვისა და გადაჭრისათვის. პროექტის მონაწილე მოსწავლეებმა შეისწავლეს სკოლის
პრობლემატიკის დიაგნოსტირების პროცესის, დისკუსიების წარმართვის, არგუმენტების
ჩამოყალიბების, სასკოლო თემთან თანამშრომლობის და საბოლოოდ პრობლემების
გადაჭრის ხერხები. ყოველივე აღნიშნული მოსწავლეებმა შეისწავლეს პრაქტიკული
სამუშაოების საფუძველზე. თავდაპირველად ისინი თეორიულად ეცნობოდნენ
შესასრულებელი სამუშაოს ჩატარების ტექნიკას და შემდგომ თავიანთ სკოლებში თავად
ახორციელებდნენ დავალების თითოეულ საფეხურს. თითოეული სკოლიდან პროცესში
ჩართული იყო 2-2 მასწავლებელი, თუმცა მათი მონაწილეობა ძირითადად ფორმალურ ან
მხოლოდ ორგანიზაციულ სახეს ატარებდა. ორივე წელს პროექტმა აჩვენა, რომ მოსწავლეთა
თვითმმართველობა თითქმის არასოდეს არ იყო ჩართული პროექტით გათვალისწინებულ
აქტივობებში, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლები დიდად მიესალმებიან მოსწავლეთა მიერ
მსგავსი საქმიანობის განხორციელებას. მოსწავლეთა თვითმმართველობის გააქტიურება ამ
ეტაპზე არ წარმოადგენდა პროექტის მიზანს, თუმცა ორგანიზატორებისთვის
მოულოდნელი იყო იმის აღმოჩენა, რომ სკოლაში პრობლემების გადაჭრის პროცესში
მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრების დიდი ნაწილი სულაც არ იყო ჩართული
(მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრების აქტიური მონაწილეობა მხოლოდ რამდენიმე
სკოლაში დაფიქსირდა). შესაბამისად გაჩნდა კითხვა - რატომ? რატომ არ ფუნქციონირებს
სათანადოდ მოსწავლეთა თვითმმართველობა საქართველოს სკოლებში? რატომ არ იღებენ
მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრები მონაწილეობას მსგავს პროექტებში? და ბოლოს,
რა შეიძლება გააკეთონ არასამთავრობო თუ სხვა ორგანიზაციებმა იმისათვის, რომ
სკოლებმა შეძლონ მოსწავლეთა ჩართულობის დონის ამაღლება?
აღნიშნული კითხვები საფუძვლად დაედო პირველად კვლევას,1 რომელიც ჩატარდა 2014
წლის პროექტის ფარგლებში. გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე სკოლის
მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეებმა და საგანმანათლებლო სფეროს
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ქეთევან მაღრაძე - მოსწავლეთა თვითმმართველობა საქართველოს სკოლებში - როგორი უნდა იყოს და
როგორი არის
http://samorzad.ceo.org.pl/sites/samorzad.ceo.org.pl/files/students_council_in_georgian_schools_ge_0.pdf
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ექსპერტებმა. კვლევის ნაწილი ასევე დაეთმო მოსწავლეთა თვითმმართველობის შესახებ
კანონში მოცემულ განმარტებებს. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ინფორმაცია
მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ არც ისე ადვილი მოსაპოვებელია.
მიუხედავად

იმისა,

რომ

აშკარად

არსებობდა

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

არასრულფასოვნად ფუნქციონირების განცდა, ამის დამამტკიცებელი თითქმის არანაირი
საბუთი და

მასალა არ მოიძებნა. შესაბამისად, გაჩნდა უფრო მასშტაბური კვლევის

ჩატარების საჭიროება, რისი საშუალებაც მოგვეცა 2015 წლის პროექტის ფარგლებში.
2015

წლის

პროექტის

თვითმმართველობის
ორგანიზაციების

„დემოკრატიის

გაძლიერებას

თანამშრომლობა

სკოლის“

პარალელურად
საქართველოს
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ფარგლებში,

მოსწავლეთა

ემსახურებოდა

პარტნიორი

სკოლის

მოსწავლეებსა

და

მასწავლებლებთან. თითოეულ სკოლაში მივლენილი იყო 2-2 ტუტორი, ახალგაზრდა
ტრენერი, რომლებიც დაეხმარნენ მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს მოსწავლეთა
თვითმმართველობის წევრებისა და თავმჯდომარეების რეალური არჩევნების მომზადებასა
და

ჩატარებაში,

მოსწავლეთა

საჭიროებების

გამოვლენაში

და

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის ერთწლიანი სამუშაო გეგმის ჩამოყალიბებაში. პროექტის ფარგლებში
ჩამოყალიბდა საგანმანათლებლო სფეროში სხვადასხვა სახის გამოცდილების მქონე
ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც განიხილავდა მოსწავლეთა თვითმმართველობის არსებული
სახის შეცვლის შესაძლებლობებს და იძლეოდა რეკომენდაციებს კვლევის ჩატარებასთან
დაკავშირებით.
მოცემული ნაშრომი წარმოადგენს 2015 წლის ივნის-ოქტომბერში საქართველოს სკოლებში
ჩატარებული კვლევის ანალიზს. აღნიშნული კვლევის ძირითად მიზნებს წარმოადგენდა:
 საქართველოს სკოლებში მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან დაკავშირებული
არსებული სიტუაციის დადგენა;
 გამოვლენა იმისა, თუ როგორ ესმით სასკოლო საზოგადოებას (მოსწავლეებს,
მასწავლებლებს, დირექტორებს) და სკოლებთან მომუშავე ორგანიზაციებს და
დაწესებულებებს მოსწავლეთა თვითმმართველობის არსი;
 მოსწავლეთა თვითმმართველობის განვითარების შემზღუდველი ან ხელის შემწყობი
ფაქტორების გამოვლენა;
 სამოქალაქო განათლების სფეროში სკოლების, საგანმანათლებლო სისტემისა და
სკოლებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის დასკვნებისა და
რეკომენდაციების ჩამოყალიბება.
დიდი იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული ნაშრომი გამოიწვევს ინტერესს და სასარგებლო
როლს

შეასრულებს

საქართველოს

სკოლებში

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

გაძლიერების პროცესში. ასევე ვიმედოვნებთ, რომ ექსპერტთა ჯგუფის შედგენა გამოიწვევს
მოსწავლეთა

მიერ

სასკოლო

ცხოვრებაში

ჩართულობის

მიმართულებით ძლიერი სამუშაო ძალის ჩამოყალიბებას.
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დონის

გაუმჯობესების

2. კვლევის მეთოდოლოგია
კვლევა შედგება 5 კომპონენტისაგან. თითოეული მათგანი ეფუძნება კონკრეტულ მეთოდს.
კვლევაში გამოყენებული იყო სხვადასხვა თვისობრივი და რაოდენობრივი მეთოდი. გარდა
ამისა, კვლევის სანდოობის უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებული იყო მეთოდთა
ტრიანგულაცია. კვლევაში ჩართული იყო ოთხი მხარე - დირექტორები, მასწავლებლები,
მოსწავლეები და საგანმანათლებო სფეროს ექსპერტები. სავარაუდოდ, საქართველოში ეს
იყო მოსწავლეთა პოზიციის ასეთი ფართო მასშტაბით გათვალისწინების პირველი
პრეცენდენტი.2
I რაოდენობრივი მეთოდი - ონლაინ კითხვარები
კვლევის რაოდენობრივი ნაწილი შეეხება რესპონდენტთა ორი ჯგუფის ანალიზს. პირველ
ჯგუფში შედიან სკოლის დირექტორები, ხოლო მეორეში - მოსწავლეები, კერძოდ,
მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეები,

ან

2014-15 სასწავლო

წლის

მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრები. რესპონდენტების ორივე ჯგუფმა
გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო კომპიუტერის საშუალებით ონლაინ კითხვარების
(CAWI) შევსების გზით. გამოკითხვა მიმდინარეობდა 2015 წლის ოქტომბრის თვის
განმავლობაში.
კითხვარები
ორივე ჯგუფის კითხვარის მიზანი იყო ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხების შესახებ
ინფორმაციის მოპოვება
1. საქართველოს სკოლების მოსწავლეების ზოგადი საზოგადოებრივი აქტივობა და
გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილება;
2. სკოლების საქმიანობაში მოსწავლეთა თვითმმართველობის როლი;
3. მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობის საზღვრები და სფეციფიკა, მათ
შორის სხვა უწყებებთან მისი თანამშრომლობა;
4. სკოლაში ფუნქციონირებადი სხვა კლუბები/წრეები;
5. მოსწავლეთა თვითმმართველობის წინაშე არსებული სირთულეები.
ორივე გჯუფის კითხვარი შედგებოდა 44 თითქმის ერთი და იგივე კითხვისაგან. რამდენიმე
კითხვას მოსწავლეთა და დირექტორთა კითხვარებში სხვადასხვა ფორმულირება ქონდა. ეს
განპირობებული იყო ერთი და იგივე საკითხის შესახებ ამ ორი ჯგუფის პასუხების
განსხვავებულობის დადგენის სურვილით.
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უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის ჩატარების პროცესში გამოვლინდა, რომ სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამინისტროს სსიპ-ს - მოსწავლეთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრს
(www.cync.ge) ასევე ჩაუტარებია კვლევა მოსწავლეთა თვითმმართველობის შესახებ, თუმცა მასში
მონაწილეობა მიიღო მოსწავლეთა მხოლოდ სამმა ფოკუს ჯგუფმა (თითოეულში 6-8 მონაწილით).
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საკვლევი პოპულაცია3 და კითხვარების დისტრიბუცია
დირექტორთა შერჩევისას გამოყენებული იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს საჯარო მონაცემებთა ბაზა, სადაც მოცემულია ინფორმაცია სკოლების
მდებარეობის (რეგიონი, ქალაქი), დასახელების და დირექტორების (სულ 2 076)
საკონტაქტო წყაროების შესახებ. გამოკითხვაში მონაწილეობის შესახებ ელექტრონული
მოწვევა დაეგზავნა ყველა დირექტორს. გამოკითხვის დაწყებიდან რამდენიმე კვირაში 100მდე სკოლაში განხორციელდა გადასამოწმებელი ზარი, რათა დირექტორებისათვის
შეგვეხსენებინა გამოკითხვის შესახებ. აღნიშნული ზარებისათვის სკოლების შერჩევისას
მხედველობაში მიღებული იყო სამინისტროს სტატისტიკური ინფორმაცია სკოლების
შესახებ და მონაცემები უკვე შევსებული კითხვარებიდან. შერჩეულ სკოლებს შორის
ძირითადად იყო სკოლები, სადაც სწავლობენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი
მოსწავლეები და ასევე იმ რაიონების სკოლები, რომელთა წარმოამდგენლების მიერ
შევსებული კითხვარების რაოდენობაც

საგრძნობლად ჩამორჩებოდა სტატისტიკური

მონაცემების თანახმად ამ რაიონებში საკვლევი პოპულაციის რაოდენობას. 100 ზარის
განხორციელების შედეგად

8 სკოლამ გამოკითხვაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა,

თუმცა საერთო ჯამში შევსებული კითხვარების რაოდენობამ თანდათან მოიმატა.
გამოკითხვის ბოლოს ელექტრონულად კიდევ ერთი შემახსენებელი შეტყობინება
გაიგზავნა.
მოსწავლეთა შემთხვევაში მონაცემთა ბაზა არ არსებობდა. ამიტომ გამოკითხვაში მათ
მოსაწვევად სხვა გზები გამოვიყენეთ: 1. გავავრცელეთ ინფორმაცია სოციალურ მედიაში,
ძირითადად

ფეისბუქისა

და

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

ვებ-გვერდების

საშუალებით; 2. ვთხოვეთ პარტნიორ ორგანიზაციებს და საგანმანათლებლო სფეროს
ექსპერტებს გაევრცელებინათ ინფორმაცია კვლევის შესახებ იმ სკოლებში, რომლებთანაც
ისინი თანამშრომლობენ; 3. ვთხოვეთ დირექტორებს (ელექტრონული ფოსტითაც და
განხორციელებული ზარების დროსაც), გაეგზავნათ ელექტრონული მოწვევა და კითხვარის
ლინკი მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეებისათვის ან 2014-15 სასწავლო
წლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრებისათვის. ამ უკანასკნელმა მეთოდმა
ყველაზე მეტად გაამართლა, რადგან სოციალური მედიით ინფორმაციის გავრცელების
შემდეგ შევსებული კითხვარები მათი საბოლოო რაოდენობის მხოლოდ 11,4 %-ს შეადგენს.

3

საკვლევი პოპულაცია, იგივე „შერჩევა“ არის ინდივიდთა ან საგანთა ნაკრები, რომელიც
წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევის მთავარ საგანს, ობიექტს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ
საგანთა/ინდივიდთა რაოდენობა ჩვეულებრივ ძალიან დიდია, თითოეული მათგანის გამოკვლევა
დიდ დროსა და თანხებთანაა დაკავშირებული. ამიტომ კვლევის ჩატარებისას გამოიყენება შერჩევის
მეთოდები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს გამოვიკვლიოთ საკვლევი პოპულაციის ნაწილი და
მივიღოთ შედეგი, რომელიც შესაძლებელია განვაზოგადოთ მთლიან პოპულაციაზე.
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გამოხმაურების დონე
სრულად შევსებული კითხვარების გათვალისწინებით, გამოხმაურების დონე თითქმის
ერთნაირი იყო ორივე ჯგუფის შემთხვევაში. საერთო ჯამში გამოკითხვაში მონაწილეობა
მიიღო 297 დირექტორმა და 272 მოსწავლემ. დირექტორთა შემთხვევაში გამოხმაურების
დონე შეადგენდა 14,3%-ს. მოსწავლეთა შემთხვევაში ამ მონაცემის დადგენა ვერ მოხერხდა,
რადგან როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი
მოსწავლეა მოსწავლეთა თვითმმართველობაში ან მისი თავმჯდომარის პოზიციაზე.
შევსებული კითხვარები
ქვემოთ მოცემულია შევსებული კითხვარებიდან მიღებული მონაცემების ძირითადი
დახასიათება.
დირექტორები
სკოლის დირექტორების მიერ შევსებული კითხვარების დახასიათება ითვალისწინებს
კვლევის პოპულაციის დისტრიბუციას საქართველოს რეგიონების მიხედვით. თუმცა აქ
უნდა აღინიშნოს სამი ფაქტორი 1. კვლევაში არ მიუღიათ მონაწილეობა აფხაზეთის
წარმომადგენლებს, რომლებიც საკვლევი პოპულაციის ყველაზე მცირე ნაწილს, 7%-ს
შეადგენენ; 2. კახეთის რაიონის წარმომადგენელთა მიერ შევსებული კითხვარების
პროცენტული წილი 6,9%-ით აღემატება საკვლევ პოპულაციაში მათ საერთო პროცენტულ
წილს; 3. სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში კი ეს პირიქითაა - მათ მიერ შევსებული
კითხვარების პროცენტული წილი 4,4%-ით უფრო ნაკლებია საკვლევი პოპულაციის
საერთო რაოდენობაში მათ პროცენტულ წილზე.
ცხრილი N 1: რაიონების წარმომადგენლობა საკვლევ პოპულაციასა და შევსებულ
კითხვარებში - სკოლის დირექტორების შემთხვევაში

რაიონი
აფხაზეთი
აჭარა
გურია
იმერეთი
კახეთი
ქვემო ქართლი
ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი
მცხეთა-მთიანეთი
სამეგრელო-ზემო
სვანეთი
სამცხე-ჯავახეთი

საკვლევი
შევსებული წილი საკვლევ
პოპულაციის კითხვარების პოპულაციაში
რაოდენობა
რაოდენობა
(%)

წილი შევსებული
კითხვარების
საერთო
რაოდენობაში

სხვაობა
(%)

15
229
97
368
185
252
67
85

0
22
11
46
47
35
4
16

0,7%
11,0%
4,7%
17,7%
8,9%
12,1%
3,2%
4,1%

0,0%
7,4%
3,7%
15,5%
15,8%
11,8%
1,3%
5,4%

-0,7%
-3,6%
-1,0%
-2,2%
6,9%
-0,4%
-1,9%
1,3%

239

37

11,5%

12,5%

0,9%

203

16

9,8%

5,4%

-4,4%

7

163
173
2076

შიდა ქართლი
თბილისი
ჯამი

28
35
297

7,9%
8,3%
100,0%

9,4%
11,8%
100,0%

1,6%
3,5%
0,0%

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სკოლის დირექტორების მიერ
შევესებული ონლაინ კითხვარები (CAWI).

შევსებული კითხვარების მიხედვით

გამოკითხულ დირექტორთა 68% მდედრობითი

სქესისაა, ხოლო 32% - მამრობითი. მათი თითქმის ნახევარი სკოლის დირექტორის
პოზიციაზე იმყოფება მინიმუმ 5 წელი მაინც. 30% ამ პოზიციაზე ერთ წელზე მეტი და 5
წელზე ნაკლები ხანია, რაც დაინიშნა. დანარჩენ 21 %-ს დირექტორობის ერთ წელზე
ნაკლები სტაჟი აქვს.
დიაგრამა 1: სქესი (მარცხენა პანელი) და დირექტორობის გამოცდილება (მარჯვენა პანელი).

მამაკ
აცი
32%

5 წელი ან მეტი

49%

1-დან 5 წლამდე

ქალ
ი
68%

30%

ერთ წელიწადზე…

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
წყარო: სკოლის დირექტორების მიერ შევსებული ონლაინ კითხვარები.

დირექტორთა 63%-მა განაცხადა, რომ მათი სკოლა მდებარეობს სოფლის ან სოფლის ტიპის
დასახლებაში, ხოლო 37%-მა - ქალაქის ან ქალაქის ტიპის დასახლებაში. ეს მონაცემი
ემთხვევა საკვლევი პოპულაციის მიხედვით სკოლების დანაწილებას.
გამოკითხვაში მონაწილე დირექტორები ხელმძღვანელობენ სხვადასხვა კონტიგენტის
მქონე სკოლებს. მათი 29 % მუშაობს სკოლაში, რომლის მოსწავლეთა რაოდენობაც შეადგენს
100-მდე ბავშვს, 26% - სკოლაში 101-დან 200-მდე მოსწავლით; 28% - 201-500 მოსწავლით,
ხოლო 17% - 500-ზე მეტი მოსწავლით.
დიაგრამა 2: სკოლის ადგილმდებარეობა (მარცხენა პანელი) და მოსწავლეთა რაოდენობა
(მარჯვენა პანელი).

სასო
ფლო
63%

საქალ
აქო
38%

100 მოსწავლემდე

28,7%

101 - 200 მოსწავლე

26,4%

201 - 500 მოსწავლე

28,0%

500-ზე მეტი მოსწავლე

16,9%
0%

10%

20%

30%

წყარო: სკოლის დირექტორების მიერ შევსებული ონლაინ კითხვარები.
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40%

გამოკითხვაში მონაწილე სკოლების უმეტესობაში სასწავლო ენას მხოლოდ ქართული
წარმოადგენს. დირექტორთა მიერ შევსებული კითხვარების თანახმად, მათი სკოლების
მხოლოდ 5 %-ში სწავლება მიმდინარეობს სხვა (სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ)
ენაზე, ან ქართულ და ასევე სხვა ენაზე. ეს მონაცემი ოდნავ უფრო მცირეა საკვლევ
პოპულაციაში, ე.წ. უმცირესობების სკოლების პროცენტული წილის მაჩვენებელზე,
რომელიც 20%-ს შეადგენს.
კითხვარი ასევე მოიცავდა კითხვას იმის შესახებ, იყო თუ არა სკოლა მოსწავლეთა
თვითმმართველობასთან დაკავშირებული პროექტების (არასამთავრობო ან სამთავრობო
უწყებების მიერ ორგანიზებული) მონაწილე. დირექტორთა თითქმის 28%-მა ამ შეკითხვაზე
დადებითი პასუხი გასცა.
დიაგრამა 3: სკოლაში სასწავლო ენად ქართულის გარდა სხვა ენის გამოყენების
მაჩვენებელი (მარცხენა პანელი) და მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ
პროექტებში მონაწილეობა (მარჯვენა პანელი).

ქართულ ენაზე

95%

სხვა ენები

არა
72%

5%
0%

20%

40%

60%

80%

დია
ხ
28%

100%

წყარო: სკოლის დირექტორების მიერ შევსებული ონლაინ კითხვარები.

მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეები და მისი წევრები
მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეების და მისი წევრების მიერ შევსებულ
კითხვარებში წარმოდგენილია საქართველოს ყველა რეგიონი გარდა ერთისა. ისევე,
როგორც დირექტორების შემთხვევაში, გამოკითხულთა შორის არ გვყავს აფხაზეთის
წარმომადგენლები. თუმცა განსხვავებულია მოსწავლეების მიერ შევსებული კითხვარების
დისტრიბუცია რეგიონების მიხედვით. ძირითადი განსხვავება გვხვდება 5 რეგიონის
შემთხვევაში, ესენია: აჭარა, იმერეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და თბილისი. ეს
შესაძლოა

გამოწვეული

იყოს

რამდენიმე მიზეზით.

მათ

შორისაა

გამოკითხვაში

მონაწილეობის შესახებ ელექტრონულ მოწვევათა დაგზავნის გზები. გამომდინარე იქიდან,
რომ ამ მოწვევათა გავრცელება მოხდა ჩვენგან დამოუკიდებელი გზებით (დირექტორების,
არასამთავრობო ორგანიზაციების და სოციალური მედიის საშუალებით), შეუძლებელია
იმის დადგენა თუ რამდენი მოსაწვევი გაიგზავნა რეალურად და რამდენმა მოსწავლემ
მოახერხა მათი ნახვა. დანარჩენი 7 რეგიონის შემთხვევაში, გამოკითხვაში მონაწილე
მოსწავლეთა პროცენტული წილი დირექტორთა მონაცემის მსგავსია. გარდა ამისა, როგორც
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ეს შემდგომშია ნაჩვენები, მოსწავლეთა და დირექტორთა მიერ შევსებული კითხვარები
მსგავს ინფორმაციას იძლევა სკოლების ადგილმდებარეობისა და სასწავლო ენის შესახებაც.
ცხრილი 2: რეგიონების წარმომადგენლობა შევსებული კითხვარების მიხედვით დირექტორებისა და მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეების
ან წევრების მონაცემთა შედარება.

რაიონი

დირექტორების მოსწავლეთა
მიერ
მიერ
შევსებული
შევსებული
კითხვარების კითხვარების
რაოდენობა
რაოდენობა

აფხაზეთი
აჭარა
გურია
იმერეთი
კახეთი
ქვემო ქართლი
ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი
მცხეთა-მთიანეთი
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
სამცხე-ჯავახეთი
შიდა ქართლი
თბილისი
ჯამი

0
22
11
46
47
35
4
16
37
16
28
35
297

0
44
10
5
41
49
8
7
36
20
49
3
272

დირექტორთა
წილი
შევსებული
კითხვარების
საერთო
რაოდენობაში

მოსწავლეთა
წილი
შევსებული სხვაობა
(%)
კითხვარების
საერთო
რაოდენობაში

0,0%
7,4%
3,7%
15,5%
15,8%
11,8%
1,3%
5,4%
12,5%
5,4%
9,4%
11,8%
100,0%

0,0%
0,0%
16,2%
8,8%
3,7%
0,0%
1,8% -13,6%
15,1% -0,8%
18,0%
6,2%
2,9%
1,6%
2,6% -2,8%
13,2%
0,8%
7,4%
2,0%
18,0%
8,6%
1,1% -10,7%
100,0%
0,0%

წყარო: სკოლის დირექტორების, მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეთა და წევრთა
მიერ შევსებული ონლაინ კითხვარები.

გამოკითხვაში მონაწილე მოსწავლეთა 66% მდედრობითი სქესისაა, ხოლო 32% მამრობითი. კითხვარის შევსების მომენტში მათი 43 % მეათე, ხოლო 49% - მეთერთმეტე
კლასის მოსწავლეა. მათზე უფროსი ან უკვე სკოლადამთავრებულ რესპონდენტთა
რაოდენობა 10%-ზე ნაკლებს შეადგენს.
დიაგრამა 4: მოსწავლეთა სქესი (მარცხენა პანელი) და კლასი (მარჯვენა პანელი).

10 კლასი
მამაკ
აცი
34%

43%

11 კლასი

49%

12 კლასი
ქალი
66%

6%

დავასრულე…
0%

3%
20%

40%

60%

წყარო: მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეთა და მის წევრთა მიერ შევსებული
ონლაინ კითხვარები.
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გამოკითხულთა 70%-ს შეადგენს მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეები,
ხოლო 30%-ს მისი მიმდინარე წლის წევრები. მოსწავლეთა უმეტესობამ განაცხადა, რომ მათ
სკოლაში არსებობს გაერთიანებული (საბაზო და საშუალო საფეხურების) მოსწავლეთა
თვითმმართველობა. 28%-მა აღნიშნა, რომ მათ სკოლაში თითოეულ საფეხურს თავისი
დამოუკიდებელი თვითმმართველობა აქვს, ხოლო დაახლოებით 8%-ის მოსაზრებით მათ
სკოლაში თვითმმართველობა მხოლოდ ზედა კლასებში არსებობს.
დიაგრამა 5: მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეთა მიერ შევსებული
კითხვარების წილი (მარცხენა პანელი) და მათ სკოლაში თვითმმართველობების
რაოდენობა (მარჯვენა პანელი)

ორი (გაერთიანებული)
თვითმმართველობა
წევრი
30%

65%

ერთი თვითმმართველობა

თავჯდომარე
70%

28%

ერთი თვითმმართველობა
უფროსი
მოსწავლეებისათვის

8%

0%

20%

40%

60%

80%

წყარო: მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეთა და მის წევრთა მიერ შევსებული
ონლაინ კითხვარები.

დირექტორთა მსგავსად, მოსწავლეების უმეტესობამაც (93%) განაცხადა, რომ სასწავლო ენას
მათ სკოლაში ქართული წარმოადგენს. მოსწავლეთა 69 %-მა აღნიშნა, რომ მათი სკოლა
სასოფლო ტიპის დასახლებაში მდებარეობს, რაც ასევე ემთხვევა დირექტორთაგან
მიღებულ მონაცემს.
დიაგრამა 6: სკოლაში ქართულის გარდა სხვა ენის გამოყენება (მარცხენა პანელი) და
სკოლის ადგილმდებარეობა (მარჯვენა პანელი).

ქართულ ენაზე

93%

სხვა ენები

სასო
ფლო
69%

7%

მე არ
ვიცი
3%
საქა
ლაქო
28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
წყარო: მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეთა და მის წევრთა მიერ შევსებული
ონლაინ კითხვარები.
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ზემოთ მოცემული სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ,
რომ გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემების განზოგადება დირექტორთა საკვლევ
პოპულაციაზე მართებულია, როგორც მინიმუმ სკოლების ადგილმდებარეობისა და
რეგიონალური წარმომადგენლობის საკითხთან დაკავშირებით. რასაც ვერ ვიტყვით
მოსწავლეთა გამოკითხვის შედეგებზე, რადგანაც არ გაგვაჩნია ინფორმაცია მათი საკვლევი
პოპულაციის შესახებ. მიუხედავად ამისა, მონაცემების თანახმად ნათელია, რომ
გამოკითხვაში

მონაწილეობა

მიიღო

საქართველოს

თითქმის

ყველა

რეგიონის

წარმომადგენელმა და სასოფლო და საქალაქო დასახლებების წილი საკვლევი პოპულაციის
დისტრიბუციის მსგავსია.
II თვისობრივი მეთოდი
1)

სამაგიდო კვლევა

სამაგიდო

კვლევა

გულისხმობს

იმ

ინფორმაციის

ანალიზს,

რომელიც

უკვე

გამოქვეყნებულია ბეჭდურ ან ვირტუალურ მედიაში და ეხება შესასწავლი საგნის შესახებ
არსებულ მდგომარეობას. წინამდებარე კვლევის შემთხვევაში აღნიშნული სამაგიდო
კვლევა შესრულდა 2015 წლის ივნისში, ძირითადი კვლევის დაწყებამდე. მან საშუალება
მოგვცა

მოგვეპოვებინა

საქართველოში

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

შესახებ

არსებული ინფორმაცია. კვლევის შედეგად გაანალიზებულ იქნა შემდეგი მასალები:


საკანონმდებლო დოკუმენტები;



საქართველოში
მოსწავლეთა
ანალიტიკური მასალა;



სკოლების ვებ-გვერდები - სიახლეები მოსწავლეთა თვითმმართველობის შესახებ და

თვითმმართველობის

შესახებ

არსებული

მისი შინაგანაწესი;


პრესრელიზები (მათ შორის მოსწავლეთა თვითმმართველობის აქტივობებისა და
სამოქალაქო კლუბების შესახებ);



ინფორმაცია მოსწავლეთა თვითმმართველობის ხელშემწყობი არასამთავრობო
ორგანიზაციების და სამთავრობო პროექტების შესახებ.

ქვემოთ მოცემული ნაშრომი მოიცავს სამაგიდო კვლევის მხოლოდ ზოგად მიმოხილვას.
მისი სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული სახით. სამაგიდო
კვლევა შეასრულა ქ-მა ლიანა ჩარკვიანმა, რომელიც ასევე იყო კვლევითი ჯგუფის წევრი.
2)

საქართველოს სკოლების შემთხვევების შესწავლა

კვლევის ფარგლებში ასევე მოხდა 8 სკოლის შემთხვევის შესწავლა. ამ მეთოდის
გამოყენების მიზანი იყო საქართველოს სკოლების არსებული სიტუაციის სიღრმისეული
შესწავლა, კერძოდ, მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფუნქციონირების ხარისხის,
მოსწავლეთა ჩართულობის დონის და იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომლებიც სკოლის
დონეზე დადებით ან უარყოფით გავლენას ახდეს მოსწავლეთა თვითმმართველობის
განვითარებაზე.
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თითოეული შემთხვევის შესწავლის პროცესი შედგებოდა შემდგომი კომპონენტისაგან:
1)

სიღრმისეული ინტერვიუ სკოლის დირექტორთან;

2)

სიღრმისეული ინტერვიუ 2-3 მასწავლებელთან ან მასწავლებელთა ფოკუსჯგუფთან;

3)

სიღრმისეული ინტერვიუ მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარესთან;

4)

2-3 მოსწავლისაგან შემდგარი ფოკუს-ჯგუფი.

სამწუხაროდ, ორგანიზაციულმა სირთულეებმა (ვერ მოხერხდა ყველა რესპონდენტთან
სკოლაში შეხვედრა) ხელი შეგვიშალა სრულყოფილად შეგვესრულებინა ყველა ზემოთ
აღნიშნული კომპონენტი. ზოგ შემთხვევაში მოსწავლეთა/მასწავლებელთა ინტერვიუირება
მოხდა ერთდროულად რამდენიმე რესპონდენტის მონაწილეობით. უმეტეს შემთხვევაში
რესპონდენტ მასწავლებელს წარმოადგენდა სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი,
ხოლო მოსწავლეების შემთხვევაში - მოსწავლეთა წინა წლის თვითმმართველობის
თავმჯდომარე ან წევრი. საერთო ჯამში ინტერვიუების და რესპონდენტების რაოდენობა და
მათი დაყოფა ასე გამოიყურება:
მონაწილე

ინტერვიუების რაოდენობა

რესპონდენტთა
რაოდენობა

ინდივიდუალური

ჯგუფური (2-3
რესპონდენტი ერთად)

დირექტორი
მასწავლებელი

8
4

0
6

8
19

მოსწავლე

6

6

16*

* მათგან 8 2014-15 სასწავლო წლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარე ან წევრია.
ინტერვიუები ეფუძნებოდა წინასწარ შედგენილ სცენარს, რომელიც განსხვავებული იყო
უფროსების და მოსწავლეების შემთხვევაში. შესასწავლი სკოლების შერჩევა მოხდა
შემდგომი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:
1)

რეგიონალური დიფერენციაცია;

2)

სკოლის მდებარეობა - ქალაქის/სოფლის სკოლები;

3)

მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ პროექტებში
მონაწილეობის გამოცდილება.

შემთხვევების შესასწავლად შეირჩა ქართული სკოლები, თუმცა აქედან ორ სკოლას ასევე
რუსული სექტორიც აქვს. სკოლების შერჩევას საფუძვლად ედო პირადი კონტაქტები და
სკოლის მხრიდან გამოთქმული კვლევაში მონაწილეობის და ინტერვიუების ორგანიზების
სურვილი. შესწავლილი სკოლების საერთო განაწილება ასე გამოიყურება:
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რეგიონი
გურია
თბილისი
კახეთი
შიდა ქართლი
ქვემო ქართლი
სამცხე-ჯავახეთი

სასოფლო საქალაქო
X
X
XX
X
X
X
X

ჯამი

5

3

პროექტი
X
XX
XX
5- აქვს
3-არ აქვს გამოცდილება

შემთხვევების ეს განაწილება ეფუძნება საქართველოს სკოლების შესახებ საერთო
სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელთა თანახმადაც საჯარო სკოლების 70%-ს წარმოადგენს
სოფლის სკოლები, ხოლო 30%-ს - ქალაქის. ჩვენი პრეცენდენტების დანაწილების
შემთხვევაში ეს შეფარდება უდრის შესაბამისად 62 და 37 %-ს. სოფლის

სკოლები

ძირითადად მდებარეობს სოფლებში, რომელთა მოსახლეობაც უდრის 2000 მაცხოვრებელს.
მხოლოდ ერთი სკოლა მდებარეობს შედარებით პატარა სოფელში (1200 მაცხოვრებელი) და
ერთიც შედარებით დიდში (2800 მაცხოვრებელი). ქალაქების შემთხვევაში, თბილისის
გამოკლებით, გვაქვს 2 რეგიონალური ცენტრი - ერთი შედარებით მცირე ქალაქი (20 000მდე მაცხოვრებლით) და მეორე - საშუალო ქალაქი (100 000-ზე მეტი მაცხოვრებლით).
პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილების კრიტერიუმის შემთხვევაში, ჩვენს მიერ
შერჩეულ სკოლებს მონაწილეობა ჰქონდათ მიღებული შემდეგ პროექტებში:
 PH International-ის პროექტები - 2 სკოლა;
 პოლონური ორგანიზაცია „სამოქალაქო განათლების ცენტრის“ და ქართული
ორგანიზაცია „მეგობრობის ხიდი „ქართლოსი““-ს მიერ განხორციელებული
პროექტი „დემოკრატიის სკოლა“ – 1 სკოლა;
 ახალგაზრდა პედაგოგთა გაერთიანების პროექტები - 1 სკოლა;
 World Vision-ის პროექტები - 1 სკოლა.
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პროექტი (PH International-ის პროექტების გარდა) უშუალოდ
ითვალისწინებდა სკოლებში მოსწავლეთა თვითმმართველობის განვითარებას. რაც შეეხება
იმ ორ სკოლას, რომელთაც ჰქონდათ PH International-ის პროექტებში მონაწილეობის
გამოცდილება, მათი შერჩევა მოხდა, პირველ რიგში, ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრების და,
ასევე, სამაგიდო კვლევის შემდგომ გაჩენილი ჰიპოთეზის საფუძველზე, რომელიც
გვკარნახობს, რომ ამ ორგანიზაციის პროექტები საერთო ჯამში ნაკლებ გავლენას ახდენს
მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფუნქციონირებაზე და უმეტესად ფოკუსირებულია
სამოქალაქო განათლების სფეროზე.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თვისობრივმა კვლევამ არ გამოავლინა რომელიმე ზემოთ
აღნიშნული

კრიტერიუმის

განსაკუთრებული

მნიშვნელობა,

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის დონის, მოსწავლეთა მიერ მათი უფლებების ცოდნის ან მოსწავლეთა
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ჩართულობის ხარისხის შეფასებისათვის. შესწავლილი სკოლები

ამ კრიტერიუმების

გათვალისწინებით ერთმანეთისაგან არ განსხვავდება.
3) ექსპერტების ინდივიდუალური გამოკითხვა
ექსპერტთა სიღრმისეული გამოკითხვის აუცილებლობა განაპირობა მოსწავლეთა
თვითმმართველობის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული პრობლემების სხვა კუთხით
(არა მხოლოდ სკოლაში უშუალოდ მომუშავე პირთა/მოსწავლეთა, არამედ სკოლის
განვითარების პროცესში ჩართულ ადამიანთა პერსპექტივიდანაც) დანახვის სურვილმა.
აღნიშნულმა ინტერვიუებმა დიდი როლი შეასრულა სკოლების რეალური სიტუაციის
ჩვენეული აღქმის დადასტურებაში და გადამოწმებაში. იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული
ნაშრომი მომავალში გამოყენებას პოვებს ადვოკატირების ან ლობირების კამპანიის
წარმოებისას, ექსპერტთა მოსაზრებების გათვალისწინება ამ პროცესის აუცილებელი
კომპონენტი

უნდა

იყოს.

კვლევის

ფარგლებში

გამოიკითხა

8

ორგანიზაციის

7

წარმომადგენელი, მათ შორის სკოლებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების და
ასევე სამინისტროების დაქვემდებარებული ერთეულებისა და ადგილობრივი სამთავრობო
უწყებების წარმომადგენლები. ორგანიზაციული სირთულეების გამო, სამწუხაროდ, ვერ
მოვახერხეთ რომელიმე სამინისტროს (განათლების ან სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროების)

წარმომადგენლების

გამოკითხვა.

გამოკითხული

ექსპერტები

წარმოადგენდნენ შემდეგ დაწესებულებებს:
 ოზურგეთის ახალგაზრდა პედაგოგთა გაერთიანება;
 სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი (www.cync.ge)- სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამინისტროს ერთეული;
 PH International საქართველო;
 რუსთავის მოსწავლეთა თვითმმართველობების გაერთიანება;
 საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებების ალიანსის (GSSUA) 2
წარმომადგენელი - ალიანსის დამაარსებელი და მისი ერთ-ერთი წევრი;
 თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი (მჭიდრო თანამშრომლობა აქვს აჭარის
რეგიონის, კერძოდ ბათუმის სკოლებთან);


ბათუმის არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჩვენი თაობა“.

4) დისკუსიები ექსპერტთა ჯგუფთან
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პოლონურ-ქართული პროექტი (რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა
წინამდებარე კვლევა) გულისხმობდა რეგულარულ შეხვედრებს საგანმანათლებლო
სფეროს 12-ზე მეტი ექსპერტისაგან შემდგარ ჯგუფთან. კვლევის ავტორები ესწრებოდნენ
ყველა (სამივე) შეხვედრას და დისკუსიის პროცესის პარალელურად იწერდნენ ექსპერტთა
მიერ გამოთქმულ ყველა რჩევასა და მოსაზრებას. მართალია ექსპერტთა ჯგუფი ჩვენს
საკვლევ საგანს არ წარმოადგენდა, მაგრამ აღნიშნულ შეხვედრებზე დასწრებამ საშუალება
მოგვცა

ახალი

პერსპექტივით

დაგვენახა

საქართველოს

თვითმმართველობასთან დაკავშირებული საკითხები.
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სკოლებში

მოსწავლეთა

თავად კვლევა ჩაატარა პოლონურ-ქართულმა ჯგუფმა, რომელიც შედგება შემდეგი
წევრებისაგან:


ელზბიეტა სვიდროვსკა - კვლევის კოორდინატორი, თვისობრივი კვლევის
განმახორციელებელი და მოცემული მოხსენებითი ნაშრომის ავტორი (პოლონეთი);



რაფალ თჟცინსკი – კვლევის რაოდენობრივი ნაწილის ავტორი (პოლონეთი);



მიჰაუ ტრაგაჟი - სამოქალაქო განათლების ცენტრის კონსულტანტი (პოლონეთი);



სულხან

ჩარგეიშვილი

-

თვისობრივი

კვლევის

განმახორციელებელი

და

რაოდენობრივი კვლევის ორგანიზაციული კოორდინატორი (საქართველო);


ლიანა ჩარკვიანი - თვისობრივი კვლევის განმახორციელებელი და სამაგიდო
კვლევის შესახებ მოხსენებითი ნაშრომის ავტორი (საქართველო);



ქეთევან მაღრაძე-ლინდმანი; მარინა ვარსიმაშვილი-ურბანოვიჩი, გიორგი რუხაძე თარგმანის ავტორები (საქართველო).

3. სკოლის მიზნები და ამოცანები
სკოლების მიზნების და ამოცანების ფორმულირების მიხედვით შეგვიძლია დავასკვნათ,
რომ ამა თუ იმ სკოლისათვის დამოკიდებულებასა და ფასეულობებს დიდი მნიშვნელობა
აქვს. ამიტომაც, შემთხვევების შესწავლისას რესპონდენტებს ვთხოვდით მათი სკოლის
მიზნები და ამოცანები საკუთარი სიტყვებით აღეწერათ, ნაცვლად იმისა, რომ პირდაპირ
გადმოეწერათ სკოლის შინაგანაწესიდან. როგორც ეს მოსალოდნელი იყო, ყველაზე ხშირი
პასუხი ამ კითხვაზე იყო ცოდნის მაღალი დონე და მოსწავლეთა და მასწავლებელთა
პიროვნული განვითარება. თუმცა ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის
პასუხები, რომლებიც ეხებოდა სკოლის აღმზრდელობით და სოციალურ როლს.
მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებელთა და დირექტორთა პასუხებს შორის ეს
უკანასკნელი ნაკლებად გვხვდებოდა, მასწავლებელთა საკმაო რაოდენობამ გაუსვა ხაზი
სკოლის ამ ფუნქციას. მეორეს მხრივ, შესწავლილი 8 სკოლიდან რამდენიმემ საერთოდ არ
აღნიშნა ეს საკითხი.
რესპონდენტები ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ სკოლის მიზანი არის გახსნილი გონების მქონე
მოქალაქის აღზრდა, რომელიც პასუხიმგებლობას იგრძნობს მისი ქვეყნის, ოჯახისა და
საკუთარი თავის წინაშე. სხვა პასუხებს შორის იყო:
 აქტიური მოქალაქის აღზრდა;
 ტოლერანტი, დემოკრატი მოქალაქის აღზრდა, რომელსაც აქვს განვითარებული





ინდივიდუალურობა;
კანონმორჩილი მოქალაქის აღზრდა, რომელმაც იცის არა მარტო მისი უფლებები, არამედ
მოვალეობებიც საკუთარი თავის, ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე; [1]
გონებაგახსნილი მოქალაქის აღზრდა; [2, დირექტორები]
გონებაგახსნილი მოქალაქის აღზრდა, რომელსაც შეეძლება იყოს საზოგადოების
აქტიური წევრი; [3, დირექტორები]
ქვეყნისათვის გამოსადეგი მოქალაქეების აღზრდა. [4]
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სხვა რესპონდენტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ სკოლის მიზანია მოსწავლეთა პიროვნული
განვითარების წახალისება, რაც მათ ცხოვრებაში აუცილებლად დაეხმარება:



მოსწავლეების სწორ გზაზე დაყენება; [5,მოსწავლეები]
განათლების მიცემა იმ მოსწავლეებისათვის, ვისაც მომავალში შეეძლება საკუთარი
შესაძლებლობების რეალიზება. [5,დირექტორები]

მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი განცხადებები და სკოლის მიზნის ასეთი აღქმა დიდად
დასაფასებელია, ინტერვიუების ჩატარებისას აღმოჩნდა, რომ თითქმის არც ერთ
რესპონდენტს არ შეეძლო აეხსნა თუ რას ნიშნავს სკოლის მიზნად დასახული ესა თუ ის
ფუნქცია კონკრეტულად, და რა კეთდება სკოლაში მასწავლებლების ან ზოგადად სკოლის
მიერ ამ მიზნების განხორციელების ხელშესაწყობად. თითქმის ვერც ერთმა რესპონდენტმა
ვერ დაასახელა თუნდაც ერთი აქტივობა, რომელსაც სკოლა ატარებს დასახული მიზნების
მისაღწევად. გამოდის, რომ აღნიშნული მიზნები მხოლოდ სურვილებს წარმოადგენს და
არა საქართველოს სკოლების რეალობას.
მხოლოდ ერთმა დირექტორმა განაცხადა, რომ აქტიური მოქალაქეების აღზრდის მიზნით
მათ გამოჰყვეს ოთახი, სადაც სტუდენტებს თავისუფლად შეუძლიათ თავიანთი აზრის
გამოთქმა,

და

ხდება

დისკუსიების

მოწყობა

სხვადასხვა

მხარის

(მოსწავლეების,

მასწავლებლების, დირექტორის და მშობლების) მონაწილეობით. სხვა სიტყვებით რომ
ვთქვათ, ეს ნიშნავს აღზრდისა და სწავლებისათვის თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას,
სადაც საკლასო თუ კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვაში თანაბარ მონაწილეობას იღებენ
როგორც მასწავლებლები, ასევე მოსწავლეებიც. ეს სკოლა იყო ერთადერთი შემთხვევა
იმისა, როდესაც დირექტორს თავად ესმოდა, რომ აქტიური მოქალაქის აღზრდისათვის
აუცილებელია თვით მოსწავლეს ჰქონდეს საშუალება გავლენა მოახდინოს სკოლაზე და
თავად შეცვალოს რაღაც, ანუ იყოს სკოლის ცხოვრებაში რეალურად ჩართული.
აქვე უნდა გავუსვათ ხაზი იმას, რომ ზემოთ აღნიშნული სურვილების არსებობა მაინც წინ
გადადგმული ნაბიჯია, რადგან ცხადია, რომ მასწავლებლებს და დირექტორებს ესმით, რა
უნდა იყოს სკოლის ფუნქცია, მაგრამ არ იციან თუ როგორი შეიძლება იყოს ამ ფუნქციის
რეალურად შესრულების გზა. ამ დაკვირვებას ადასტურებს კვლევის სხვა შედეგებიც.
4. საზოგადოებრივი მოღვაწეობა სკოლაში
შესწავლილი შემთხვევები გვიჩვენებს, რომ სკოლების საზოგადოებრივი მოღვაწეობა ხშირ
შემთხვევაში არც ისე მაღალ დონეზეა - უმეტესწილად იგი გასართობ ხასიათს ატარებს და
ძალიან იშვიათადაა მიმართული რაიმე პრობლემის გადაჭრის ან არსებული სიტუაციის
გამოსწორებისაკენ. იგივეს ადასტურებენ სკოლებთან მომუშავე არასამთავრობო
ორგანიზაციების

წარმომადგენლები

და

საგანმანათლებლო

სფეროს

ექსპერტები.

რესპონდენტებს შორის გავრცელებული იყო შემდეგი პოზიცია: „ჩვენს სკოლაში ძალიან
პოზიტიური და მეგობრული ატმოსფეროა, შესაბამისად, რამე დაძაბულობა ან პრობლემები
ჩვენთან

არ

არსებობს.

ამიტომ

საზოგადოებრივი
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მოღვაწეობა

ძირითადად

ფოკუსირებულია გართობაზე“. მსგავსი დამოკიდებულება გამოწვეულია იმით, რომ
პედაგოგები და ასევე მოსწავლეები არ არიან მიჩვეულნი თავიანთი სკოლის კრიტიკას,
პრობლემების დაფიქსირებას და მათი გადაჭრის გზების ძიებას. სირთულეების
შემთხვევაში ისინი ძირითადად ასახელებდნენ გლობალურ ან ეროვნულ პრობლემებს,
რომელთა

მოგვარებასაც

უწყებებისაგან

და

არა

მთავრობის,
სკოლისაგან

არასამთავრობო
მოელიან.

ეს

ორგანიზაციების

განსაკუთრებით

ან

თავს

სხვა
იჩენს

ინფრასტრუქტურული სირთულეების შემთხვევაში - მოსწავლეებმაც და მასწავლებლებმაც
იციან ამ პრობლემების შესახებ და ღელავენ ამ საკითხზე, მაგრამ ვერც კი წარმოუდგენიათ,
რომ ამგვარი პრობლემების მოგვარება თავად შეუძლიათ. ეს გამოწვეულია იმით, რომ
მასწავლებლებმა და მოსწავლეებმა ხშირ შემთხვევაში არ იციან, თუ როგორ შეიძლება
შეცვალონ მათ ირგვლივ არსებული რეალობა და ცვლილებების პერსპექტივასაც კი ვერ
ხედავენ.
მიუხედავად იმისა, რომ დირექტორები, მასწავლებლები და მოსწავლეებიც ყოველთვის
ცდილობენ მათი სკოლა დადებითი კუთხით წარმოაჩინონ, კვლევის თვისობრივი ნაწილის
ჩატარებისას ისინი არ მოერიდნენ მათ სკოლაში საზოგადოებრივი აქტიურობის კრიტიკას
და მისი დაბალი დონის ხაზგასმას. იგივეს არ ადასტურებს რაოდენობრივი კვლევის
შედეგი, რომლის შემთხვევაშიც სხვადასხვა სახის შეკითხვებზე გაცემული პასუხების
თანახმად ვასკვნით, რომ რესპონდენტები კმაყოფილნი არიან საქართველოს სკოლებში
საზოგადოებრივი ჩართულობის დონით.
ონლაინ

კითხვარების

საშუალებით,

სკოლების

დირექტორებსა

და

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის წარმომადგენლებს (თავმჯდომარეებსა და წევრებს) ვთხოვეთ,
გაეზიარებინათ

თავიანთი

მოსაზრებები

სკოლის

საზოგადოებრივ

საქმიანობაში

მოსწავლეთა ჩართულობის შესახებ. ორივე ჯგუფმა, როგორც დირექტორებმა, ასევე
მოსწავლეებმაც,
თითქმის

ამ

კითხვას

ერთნაირად

უპასუხა.

რამდენად ეთანხმებით შემდეგ განცხადებას:
მოსწავლეთა უმრავლესობა დიდი სურვილით
ერთვება სკოლის სამოქალაქო აქტივობებში

საერთო ჯამში დირექტორების 88%
და მოსწავლეების 83% სრულად ან
ნაწილობრივ
ეთანხმება

„მოსწავლეთა
უმეტესობას დიდი სურვილი აქვს
მონაწილეობა მიიღოს სკოლის
სოციალურ აქტივობებში“.
მოსაზრებას,

რომ

გარკვეული

განსხვავებები

დაფიქსირდა

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%

68%
55%
28%
20%
6% 8%

3% 8%

2% 1%

სრულიად ვეთანხმები
არ
სრულიად რთულია
ვეთანხმები
ვეთანხმები
არ
თქმა/არ
ვეთანხმები ვიცი
დირექტორთა

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

წარმომადგენლების მიერ გაცემულ
პასუხებს

შორის.

მოსწავლეთა

ჩართულობის შედარებით ნეგატიური შეფასება დაფიქსირდა სოფლის დასახლებებში
მდებარე სკოლებში, სადაც რესპონდენტთა თითქმის ერთი მეოთხედი არ ეთანხმება ზემოთ
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დასახელებულ მოსაზრებას. საინტერესოა, რომ დადებითი შეფასება იშვიათი მოვლენა იყო
უფროსკლასელთა და სკოლადამთავრებულთა შორის. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია
ყველაზე რადიკალურ პასუხებზე დაკვირვებისას. მაგალითად: მეათეკლასელთა მხოლოდ
34% ეთანხმება სრულიად, რომ მოსწავლეებს სურთ საზოგადოებრივ საქმიანობაში
მონაწილეობის მიღება და მხოლოდ 6% არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას. ამავე დროს ამ
მოსაზრებას სრულად არც ერთი სკოლადამთავრებული არ ეთანხმება და მათი 29 %
პირიქით, ამას უარყოფს კიდეც.
რამდენად ეთანხმებით შემდეგ დებულებას: "მოსწავლეთა უმეტესობა სიამოვნებით
ჩაერთვება ჩვენი სკოლის საზოგადოებრივ აქტივობებში"?
10 კლასი (N=118)

34%

11 კლასი (N=132)

52%

24%

12 კლასი (N=15)

57%

20%
57%
10%

20%

9%
13%

14%

30%

40%

50%

6%

8%

67%

სამაგისტრო (N=7)
0%

8%

60%

სრულიად ვეთანხმები

ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პასუხის გაცემა/არ ვიცი

29%
70%

80%

90%

100%

არ ვეთანხმები

წყარო: მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეების და წევრების მიერ შევსებული ონლაინ
კითხვარები (CAWI)

შემდეგი დიაგრამა ასახავს სკოლის საზოგადოებრივ საქმიანობაში მოსწავლეთა და სხვა
ჯგუფების ჩართულობის უფრო დეტალურ სურათს. სკოლაში ფუნქციონირებადი
უწყებების/ჯგუფების

ჩართულობის

მიხედვით

რანგირება

თითქმის

მსგავსი

იყო

გამოკითხულთა ყველა ჯგუფში. ალბათ არ უნდა იყოს გასაკვირი, რომ მოსწავლეთა
თვითმმართველობის 90%-მა განაცხადა, რომ სკოლის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ძალიან
ხშირად ერთვება თვითმმართველობის წევრი. მნიშვნელოვანია, რომ ამ მოსაზრებას ასევე
იზიარებს დირექტორთა

84%-იც.

სკოლის საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში ყველაზე

აქტიურად ჩართულ შემდეგ ჯგუფად დასახელდნენ მასწავლებლები. თუმცა, უნდა
აღინიშნოს, რომ დირექტორების შეფასება ამ საკითხში შედარებით კრიტიკულია. ყველაზე
ნაკლებად აქტიურ ჯგუფად დასახელდნენ მშობლები. რესპონდენტთა მხოლოს 1/5-მა
განაცხადა, რომ მშობლები ხშირად ან შედარებით ხშირად ერთვებიან სკოლის
საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
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როგორ აფასებთ ჩამოთვლილი ჯგუფების
ჩართულობას სკოლაში ჩატარებულ სამოქალაქო
აქტივობებში?
პასუხების "ძალიან ხშირად" და "შედარებით ხშირად"
ჯამი

მოსწავლეთა
თვითმმართველობის წევრები

92%
84%
89%
79%

მასწავლებლები
სამოქალაქო კლუბის წევრი
მოსწავლეები
სკოლის რიგითი
მოსწავლეები
სხვა მოსწავლეთა კლუბების
წევრი მოსწავლეები

74%
73%
63%
56%
47%
46%
22%
21%

მშობლები
0%
მოსწავლეთა თვითმმართველობა

50%
100%
დირექტორთა

კითხვარებიდან მიღებული ეს მონაცემები არა მარტო განსხვავებულია თვისობრივი
კვლევის შედეგისაგან, არამედ საერთოდ ეწინააღმდეგება სკოლებთან თანამშრომლობის
გამოცდილების მქონე ექსპერტების მოსაზრებას, რომ სკოლების უმეტესობაში
საზოგადოებრივი აქტიურობა დაბალ დონეზეა. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ ფაქტს,
რომ დირექტორებსა და მოსწავლეებს იმდენად კარგად ესმით, როგორი უნდა იყოს
იდეალური სიტუაცია, რომ პოზიტიური პასუხების გაცემის სურვილი ხელს უშლით
რეალური მდგომარეობის ობიექტურად შეფასებაში.

4.1. საზოგადოებრივი ჩართულობის ფორმები
რესპონდენტების

მიერ

დასახელებული

აქტივობების

საფუძველზე

სკოლის

საზოგადოებრივი მოღვაწეობა შეიძლება დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად:
1) სხვადასხვა სახის კლუბები
ამ კლუბების მიზანია მოსწავლეებში კონკრეტული უნარების ან ინტერესების განვითარება.
მათი შექმნის ინიციატივა ძირითადად მასწავლებლებს ეკუთვნით ან რაიმე სკოლის გარე
პროექტის შედეგია. ეს კლუბებია: კინო, კითხვის, ინტელექტუალური, დებატების,
ხელოვნების, ეკოლოგიური, სპორტული და სხვა. სოფლის ტიპის დასახლებებში მსგავსი
კლუბები

ფასიანია

ხელმძღვანელობს.

და
ასეთი

მათ

სხვა

კლუბებია:

დამატებითი
ცეკვის,

პედაგოგი

ნაციონალურ

ან

პროფესიონალი

ინსტრუმენტთა

ან

ფოლკლორული. აღნიშნული კლუბების შექმნის ინიციატივა ძალიან იშვიათად ეკუთვნის
მოსწავლეებს, თუმცა არსებობს ამის კარგი მაგალითებიც: მოქმედებს თეატრალური

კლუბი. ამ კლუბის შექმნა მოსწავლეთა თვითმმართველობის ერთ-ერთი წევრის
ინიციატივა იყო. მათ დადგეს წარმოდგენა „ქართლის დედა“. [5, მოსწავლეები]

20

ამ სკოლის შემთხვევის შესწავლისას საგულისხმო იყო ის, რომ არც მასწავლებლებმა და არც
დირექტორმა არ აღნიშნეს სკოლაში ამ კლუბის არსებობა. შესწავლილ სკოლათა შორის იყო
ერთი ისეთიც, სადაც ინტელექტუალური კლუბი ადგილობრივი მთავრობის იმდენად დიდ
ინტერესს იმსახურებდა, რომ მათ მსგავსი კლუბების გახსნისაკენ მუნიციპალიტეტის სხვა
სკოლებსაც კი მოუწოდეს. შედეგად აღნიშნული რაიონის სკოლებს შორის რეგულარულად
იმართება ინტელექტუალური შეჯიბრებები.
მოულოდნელი იყო ის, რომ მხოლოდ რამდენიმე სკოლამ ახსენა სპორტული კლუბის
არსებობა და მიუხედავად იმისა, რომ სკოლების უმეტესობას აქვს სპორტული დარბაზი,
კლასგარეშე აქტივობებისათვის მათი გამოყენება საკმაოდ იშვიათად ხდება.
2) სამოქალაქო კლუბები
შესწავლილ სკოლათა შორის სამში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს PH International-ის პროგრამა,
ხოლო ერთში იგი რამდენიმე წლის წინ დასრულდა. PH International-ის პროგრამაში
ჩართულ სკოლებში სამოქალაქო კლუბები ძალიან კარგად ფუნქციონირებს, იმ სკოლების
ჩათვლით, რომლებშიც პროგრამა რამდენიმე წლის წინ დასრულდა. სხვა სკოლებში
სამოქალაქო კლუბები საერთოდ არ არის. ამ კლუბებს ხელმძღვანელობენ სამოქალაქო
განათლების მასწავლებლები. PH International-ის პროგრამაში ჩართული სკოლები ერთადერთი მაგალითია სკოლის მიერ ისეთი აქტივობების გატარებისა, რომელიც
ორიენტირებულია რეალობაში (სკოლის ან თემის) არსებული სირთულეების მოგვარებაზე.
სამოქალაქო კლუბების აქტივობებს შორის სახელდება:


სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების პრობლემის ადვოკატირება სამოქალაქო კლუბის წევრებმა წერილი მისწერეს სოფლის გამგეობას და სთხოვეს
პრობლემის მოგვარება, რასაც შედეგი შემდეგ წელს მოჰყვა. [3]



სკოლაში სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემის ადვოკატირება - სამოქალაქო
კლუბის წევრები და ადგილობრივი მთავრობა ყველანაირად შეეცადა პრობლემის
მოგვარებას, მაგრამ ეს პრობლემა მთელი სოფლისთვისაც კი რთული იყო
მოსაგვარებლად. [5] სხვა სკოლის შემთხვევაში სამოქალაქო კლუბმა მოახერხა
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება. [7]



სკოლის ტერიტორიაზე სანაგვის საკითხის მოგვარება [5]



სკოლის პირდაპირ გზის გასწორების საკითხის მოგვარება [5]



სკოლის ბიბლიოთეკის გაუმჯობესება [7]

აღნიშნული საქმიანობა ძირითადად სრულდებოდა სამოქალაქო კლუბების მიერ, თუმცა
ზოგიერთ

სკოლაში

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

წევრები

მჭიდროდ

თანამშრომლობენ.
3) საგნობრივი წრეები
ზოგ სკოლაში საგნობრივი აქტივობები დასახელდა საზოგადოებრივი საქმიანობის
ჩამონათვალში, თუმცა ამგვარი აქტივობების უმეტესობა არის ერთჯერადი, ამა თუ იმ
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სასწავლო საგანთან დაკავშირებული შეჯიბრი. მასწავლებლის მიერ დასახელებული
საგანთან დაკავშირებული ერთადერთი აქტივობა, რომელიც სოციალურ სახესაც ატარებდა,
იყო მასწავლებლის მიერ ინიცირებული აქტივობა, რომლის შედეგადაც შეგროვდა
მაკულატურა და მის ნაცვლად ბიბლიოთეკამ მიიღო წიგნები.[2] ეს არის მასწავლებლის
მიერ გაკვეთილზე მოსწავლის მოტივირების ნიმუში.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ შესწავლილ სკოლათა შორის (არც ქალაქში და არც სოფელში)
არც ერთ სკოლაში არ იყო ისეთი საგნობრივი წრე, რომელშიც მოსწავლეებს შეეძლოთ
საგნის მიმართ თავიანთი ინტერესის გაღვივება არაფორმალური, არასალექციო ფორმით.
მოსწავლეებმა, რომელთაც შევეკითხეთ მსგავსი კლუბების შესახებ, განაცხადეს, რომ
წარმოდგენა არ აქვთ, ვინ ან როგორ უნდა შექმნას ასეთი კლუბი და როგორ უნდა
იფუნქციონიროს მან: სურვილი გვაქვს, გვქონდეს ისტორიის კლუბი, რომლის ფარგლებშიც

მივიღებთ დამატებით ინფორმაციას. თუმცა არავინ გვკითხა აქამდე ჩვენი იდეების
შესახებ. ჩვენ არ შეგვითავაზებია, რადგან არ ვიცით იქნება თუ არა ჩართულობა სხვა
მოსწავლეთა მხრიდან. [6]
რაოდენობრივი

კვლევის

შედეგების

თანახმად,

სკოლებში

არსებული

კლუბები

ძირითადად სულ სამი ტიპისაა - სამოქალაქო, სპორტული და ეკოლოგიური. ამ კლუბების
არსებობა დააფიქსირა კვლევაში მონაწილე სკოლების 40-50%-მა. სხვა კლუბები გაცილებით
უფრო იშვიათად სახელდება (საერთო ჯამში სხვა კლუბები დაასახელა დირექტორთა
მხოლოდ 12%-მა).
4) ეკოლოგიური აქციები
სკოლების უმრავლესობაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საზოგადოებრივ საქმიანობას
წარმოადგენს ეკოლოგიური აქციები, თუმცა მათი უმრავლესობა ერთჯერად ხასიათს
ატარებს და გულისხმობს ხეების დარგვას (სკოლაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე),
დასუფთავებას ან მაკულატურის შეგროვებას წიგნების ან ფინანსური დახმარების
მისაღებად. აღნიშნული
საქმიანობასთან, თუმცა

აქტივობები ძირითადად დაკავშირებულია ეკო-კლუბის
მათში მონაწილეობს მთელი სკოლა. ზოგჯერ მათ

განხორციელებაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ან სხვა სკოლებიც ერთვებიან.
5) ეროვნული, კალენდარული ღონისძიებები
ეს არის ძირითადად ეროვნულ დღესასწაულებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, მაგ.:
მასწავლებლის დღე, ბოლო ზარი, 8 მარტი ან რომელიმე ისტორიული პირის ან მწერლის
იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ინიციატივა მსგავსი დღეების ორგანიზების
შესახებ ყოველთვის ეკუთვნის მასწავლებელს

და საზოგადოებრივი საქმიანობის

ჩამოთვლისას მოსწავლეები მათ არც კი ასახელებენ.
6) საქველმოქმედო აქციები
საქველმოქმედო აქციები წარმოადგენს მასწავლებელთა და მოსწავლეთა საზოგადოებრივი
საქმიანობის ყველაზე გავრცელებულ ფორმას. ზოგჯერ ისეთი განცდაც კი ჩნდება, რომ
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სკოლის აქტიური საზოგადოების არსებობა დირექტორისათვის სწორედ მოსწავლეთა მიერ
საქველმოქმედო აქციის მოწყობით დასტურდება. ზოგჯერ ამგვარი აქციები სკოლის
ფარგლებსაც სცდება - სოციალურად დაუცველთათვის ტანსაცმლის, სათამაშოების ან
საჭირო ნივთების მოგროვება ან სკოლაში ფასიანი ღონისძიების მოწყობის შედეგად
მიღებული თანხით მოხუცებულთათვის საჭირო პროდუქტის შეძენა. საინტერესოა ის, რომ
მსგავი აქციები იმართებოდა ძირითადად PH International-ის პროექტში ჩართულ სკოლებში,
თუმცა მათ ორგანიზებაში მონაწილეობას მარტო სამოქალაქო კლუბი არ იღებდა.
7) სამინისტროების მიერ დაგეგმილი ან განხორციელებული აქტივობები
ზოგიერთი

სკოლის

შემთხვევაში

დასახელდა

სამინისტროების

(საქართველოს

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო) მიერ ორგანიზებული პროგრამები, ტრენინგები
ან შეჯიბრებები, თუმცა მოსწავლეთა სკოლის ცხოვრებაში ან გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში უფრო აქტიურად ჩართვის წახალისებას ან ხელშეწყობას არც ერთი მათგანი არ
გულისხმობდა. აღნიშნული აქტივობების უმეტესობა გარკვეულწილად დაკავშირებული
იყო სკოლის ან კონკრეტული მოსწავლისათვის სხვადასხვა გრანტის მოპოვების
შესაძლებლობასთან.
8) ადგილობრივ მთავრობასთან ერთად განხორციელებული ღონისძიებები
სკოლის მონაწილეობით განხორციელებულ აქტივობებს შორის ზოგიერთი ტარდება
ადგილობრივი
მთავრობის
წარმომადგენლებთან
ერთად.
თუმცა,
როგორც
ინტერვიუებიდან დადგინდა, აღნიშნული აქტივობები ხშირად გულისხმობს ფორმალურ
შეხვედრებს, სასკოლო ღონისძიებებზე სამთავრობო პირების მოპატიჟებას და სასკოლო
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მათი მხრიდან დახმარების აღმოჩენას. ზოგჯერ
მსგავს თანამშრომლობას სამთავრობო უწყებებში მოსწავლეთა ვიზიტი ან მათ ოფიციალურ
შეხვედრებზე

მოსწავლეთა

დასწრებაც

მოჰყვება

ხოლმე.

აღნიშნული

საქმიანობა

ფორმალურ ხასიათს ატარებს და ზოგადი პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი უფროა,
ვიდრე სკოლასა და ადგილობრივ მთავრობას შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბების
კონკრეტული მაგალითი.
9) სხვა სკოლებთან თანამშრომლობა
სხვა სკოლებთან თანამშრომლობა ძალიან იშვიათი მოვლენაა, განსაკუთრებით სოფლების
შემთხვევაში. ზოგჯერ ადგილი აქვს სკოლებს შორის ინფორმაციის, გამოცდილების და სხვა
სახის გაცვლას, თუმცა განცდა ისეთია, რომ სკოლებს შორის კონკურენცია და შეჯიბრი
უფროა, ვიდრე თანამშრომლობა. სკოლებს შორის თანამშრომლობას ადგილი აქვს
სპორტული, სახელოვნებო ან საგნობრივი შეჯიბრებების მოწყობისას. საინტერესო
წამოწყებას ჩაეყარა საფუძველი რუსთავში, სადაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის
ფარგლებში ჩამოყალიბდა „რუსთავის მოსწავლეთა თვითმმართველობების გაერთიანება“,
რომელიც ორიენტირებულია ქალაქის სკოლებში მოსწავლეთა თვითმმართველობების
გაძლიერებაზე.
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10) სხვადასხვა სახის დაწესებულებების მონახულება
სკოლის

საზოგადოებრივი

შეხვედრების,

საქმიანობა

ლაშქრობების,

ასევე

გაცვლითი

ითვალისწინებს

ღონისძიებების

და

სხვადასხვა

სახის

ვიზიტების

(მაგ.:

უნივერსიტეტებში, სასამართლოებში, სამოქალაქო მომსახურების დაწესებულებებში)
ორგანიზებას. აღნიშნული ღონისძიებები ძირითადად დაკავშირებულია სამოქალაქო
კლუბების საქმიანობასთან. აშკარაა, რომ სამოქალაქო კლუბების წევრები გაცილებით
უფრო ხშირად აწყობენ კლასგარეშე ღონისძიებებს, ვიდრე სკოლის სხვა მოსწავლეები.

4.2 სკოლის

საზოგადოებრივ

საქმიანობასთან

დაკავშირებული

სირთულეები

და

პრობლემები
 „მოსწავლეები არ არიან აქტიურები“ - მასწავლებლების თვალსაზრისი
მოსაზრება იმის შესახებ, რომ სკოლაში საზოგადოებრივი საქმიანობა არც ისე აქტიურია,
საკმაოდ გავრცელებულია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მაშინ, როცა საკუთარ თავზე
საუბრისას მოსწავლეები ამას თავისუფლად აღიარებენ, მასწავლებლები მხოლოდ
მოსწავლეების დაბალ აქტიურობაზე საუბრობენ და საკუთარი თავი ხშირად სრულიად
ავიწყდებათ. სამწუხაროდ, მასწავლებლებს იშვიათად ესმით ის, რომ საზოგადოებრივ
საქმიანობაში

მათი

აქტიური

ჩართვა

ძირითადი

მამოტივირებელი

ფაქტორია

მოსწავლეებისათვის.

მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორია მოსწავლეთა მხრიდან დაბალი ინტერესი; სხვა ხე
ლისშემშლელი ფაქტორები არ არსებობს - მასწავლებლები პრობლემების განსახილველა
დ მზად არიან; არ არსებობს ჩართულობა. [6, მასწავლებელი]
მასწავლებლები და დირექტორები საკმაოდ ადვილად პოულობენ მოსწავლეთა მიერ
დაბალი სოციალური აქტივობის ამხსნელ მიზეზებს. მათ შორისაა:


მოსწავლეების ოჯახური მოვალეობები - მოსწავლეები ვალდებულნი არიან,
დაეხმარონ მშობლებს სახლისა და სამეურნეო საქმეში.

მოსწავლეთა მხრიდან დაბალი აქტივობა იმის შედეგია, რომ ისინი დაკავებულები
არიან საოჯახო და სამეურნეო საქმიანობით. [3]


მოსწავლეები გადატვირთულები არიან სასკოლო პროგრამით

- მოსწავლეებს

გაკვეთილების მერე დრო აღარ რჩებათ სხვა საქმიანობაში მონაწილეობის
მისაღებად. შესაბამისად, ზოგიერთ მასწავლებელს მიაჩნია, რომ მოსწავლეთა
სოციალური

აქტივობის

გაძლიერებისათვის

აუცილებელია

გაკვეთილების

რაოდენობის შემცირება.

შესაძლებელია კლუბების ორგანიზება, როგორიცაა მუსიკალური, თეატრალური მაგრამ ამას სჭირდება დრო, რომელიც მოსწავლეებს არ აქვთ. ჩვენმა განათლების
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სამინისტრომ უნდა იფიქროს იმაზე, თუ როგორ მოახდინოს ამის ორგანიზება.
[გაკვეთილების რაოდენობის შემცირება] [6]


გაკვეთილების შემდგომ მოსწავლეებს შიათ და არ სურთ სკოლაში მეტხანს დარჩენა.

ძალიან ხშირად მასწავლებლები სოციალურ აქტივობას აიგივებენ გაკვეთილების შემდგომ
სკოლაში ძალიან დიდი ხნით დარჩენასთან. მათ თითქმის არ შეუძლიათ იმის წარმოდგენა,
რომ მოსწავლეების საზოგადოებრივი საქმიანობა შესაძლოა ინტეგრირებულ იქნას მათ
საგაკვეთილო დროში.
მხოლოდ

რამდენიმე

მასწავლებელმა

აღნიშნა,

რომ

სკოლაში

საზოგადოებრივი

ჩართულობის დაბალი დონე არის მასწავლებელთა დროის უქონლობის შედეგი, რასაც
ასევე ხელს უწყობს მათი დაბალი ანაზღაურება, რაც ნამდვილად არ არის დამატებითი
საქმიანობით დაკავების მოტივატორი.
ყველა ზემოთ აღნიშნული არგუმენტი ნამდვილად შეესაბამება სიმართლეს და რეალურია,
თუმცა აშკარაა, რომ მასწავლებლებისათვის დაბალი სოციალური აქტივობის დონის
გამამართლებელი მიზეზების პოვნა უფრო ადვილია, ვიდრე ამ დონის ამაღლების გზების
ძიება. ისინი ხშირად ამბობენ, რომ „მოსწავლეები არ არიან აქტიურნი/ჩართულნი“, თუმცა
ამას არასოდეს მოჰყვება გამომწვევ მიზეზებთან ბრძოლის გზების დასახელება.

 მოსწავლეების

ჩართულობის

დაბალი

დონე,

როგორც

მასწავლებლების

დამოკიდებულების შედეგი
ზოგჯერ მოსწავლეების ჩართულობის დაბალი დონე გამოწვეულია მათ წამოწყებებზე
მასწავლებლების უარყოფითი რეაქციის გამო. შესწავლილი სკოლებიდან რადენიმეში
მოსწავლეებმა შეწყვიტეს საზოგადოებრივი აქტიურობა მას შემდეგ, რაც მათი წინა
წამოწყება არ მოიწონეს მასწავლებლებმა. მასწავლებლების მხრიდან არასასიამოვნო ან
არასაკმარისი რეაგირება და ასევე მოსწავლეთა შემოთავაზების არმოწონების შემთხვევაში
თანამშრომლობითი დისკუსიის ან დამაჯერებელი არგუმენტების უქონლობა სრულიად
უქრობს მოსწავლეებს აქტიურობის სურვილს.
[მოსწავლეების ჩართულობის დაბალი დონე] საქმე ის არ არის, რომ მოსწავლეები

აქტიურები არ არიან, პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი ინიციატივები მუდმივად
იგნორირებულია. ამიტომაც გავჩერდით. ერთხელ ვცადეთ ფილმის ჩვენება სკოლაში,
მაგრამ ეს იდეა უარყვეს, რადგან სკოლას არ აქვს შესაბამისი ადგილი და ინფრასტრუქტურა,
როგორიცაა, მაგალითად, პროექტორი. მოსწავლეებმა შევთავაზეთ სოფელში არსებულ
პატარა კინოთეატრთან დაკავშირება, მაგრამ სკოლის ადმინისტრაციამ მხარი არ დაგვიჭირა
და არ დაუკავშირდა კინოთეატრს ფილმის ჩვენების ორგანიზებისთვის. [2]
მოსწავლეთა ინიციატივაზე უფროსების მიერ არასაკმარისი რეაგირება უარყოფით
გავლენას ახდენს სკოლის დირექციისა და მასწავლებლების მიმართ მოსწავლეების
ნდობაზეც. იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლეების სურვილი რამდენჯერმე უარყვეს
მასწავლებლებმა, მათ უჩნდებათ განცდა რომ მათი შეხედულებები არავის აინტერესებს,

25

რაც, რასაკვირველია, იწვევს აქტიურობის დონის შემცირებას. ქვემოთ მოცემული
მაგალითი ნათლად გვიჩვენებს უნდობლობის გამომწვევ გარემოებებს:

დამლაგებელი ზოგჯერ გვატოვებინებს საკლასო ოთახს იმიტომ, რომ უნდა დაალაგოს.
ჩვენ სამჯერ ვუთხარით სკოლის დირექტორს ამის შესახებ და ის დაგვპირდა ამ პრობლემის
მოგვარებას, მაგრამ ჯერ არაფერი გაკეთებულა.
მოსწავლეების აქტიურობის დონეზე უარყოფით გავლენას ახდენს ასევე დირექტორის მიერ
მათი წამოწყებისათვის ფინანსური სახსრების არარსებობის არგუმენტის მოყვანა. ხშირ
შემთხვევაში ეს არგუმენტი იმდენად მყარად ჟღერს, რომ მოსწავლეები მაშინვე ანებებენ
თავს თავიანთ წამოწყებაზე ფიქრს და არც კი ცდილობენ სურვილის მისაღწევად სხვა
გზების ძიებას. არსებობს მაგალითები, როდესაც მოსწავლეებმა შეძლეს სასურველი
შედეგის მისაღწევად სხვა ფინანსური წყაროების მოპოვება, რაც ადასტურებს იმას, რომ
მატერიალური შესაძლებლობა არ არის ყველაზე რთულად მოსაგვარებელი პრობლემა,
რასაც ვერ ვიტყვით მასწავლებლებისა და დირექტორის მიერ მოსწავლეთა წამოწყების
უგულვებელყოფის ან უარყოფის შემთხვევაზე.
აქვე აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეთა ინიციატივაზე უფროსების დადებითი რეაქცია
ყოველთვის მატებთ მათ მოქმედების სურვილსა და ენერგიას.

 მოსწავლეებს წარმოდგენა არ აქვთ, როგორი უნდა იყოს სკოლის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
შესწავლილი სკოლების მაგალითზე და ასევე მოსწავლეთა მიერ გაცემული პასუხების
შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ხშირ შემთხვევაში მოსწავლეებს არ აქვთ
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ჩაერთონ სკოლის საზოგადოებრივ
საქმიანობაში. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ სმენიათ ამგვარი აქტივობების შესახებ არც
სახლში და არც სკოლაში, მოსწავლეებმა არ იციან, რა სახის სოციალური აქტივობები
შეიძლება მოეწყოს სკოლაში. გამოკითხულ მოსწავლეთა შორის ხშირი იყო განაცხადი იმის
შესახებ, რომ მათთან არავის უსაუბრია სოციალური აქტივობების სახეების ან მათი
ორგანიზების შესაძლებლობების შესახებ. საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ საქმე გვაქვს
დახურულ წრესთან - მოსწავლეები არ აქტიურობენ, რადგან მათ არ იციან რითი
იხელმძღვანელონ

ან

რა

შეუძლიათ,

რომ

გააკეთონ

და

ამ

ინფორმაციას

მასწავლებლებისაგან ელიან, ხოლო მასწავლებლები კი აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან
დახმარება გაუწიონ მოსწავლეებს მათ წამოწყებებში, მაგრამ ისინი არ აქტიურობენ.

 ინიციატივები მასწავლებელთა ხელშია
სკოლებში, სადაც ახორციელებენ სხვადასხვა ინიციატივებს, უმეტეს შემთხვევაში ეს
ინიციატივები ეკუთვნის და ექვემდებარება მასწავლებელს. პედაგოგები ამას მოსწავლეთა
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დაბალი აქტიურობით ხსნიან, თუმცა ავიწყდებათ, რომ აქტიურობისაკენ მოსწავლეებს
სწორედ მათ შეუძლიათ, რომ უბიძგონ.

მოსწავლეები არ ახდენენ იდეების და პროექტების ინიციირებას სკოლაში. ამიტომ ჩვენ
გვიწევს მოსწავლეთა ხელშეწყობა და იდეების მათთვის მიწოდება. [3, მასწავლებელი]
უმეტესწილად მოსწავლეები ერთვებიან მასწავლებლის წამოწყებაში, მაგრამ ეს მაინც არ
აღიქმება მათ ორგანულ საქმიანობად. იმ შემთხვევაში, როდესაც ყველა წამოწყება
მასწავლებელს ეკუთვნის, მოსწავლეები კარგავენ მოტივაციას თავად მოიფიქრონ რაიმე და
თავად გააკეთონ შემოთავაზება.

როდესაც შესთავაზებ მოსწავლეებს რაიმეს, ისინი მოგყვებიან; მაგალითად, ჩვენ
განვახორციელეთ „ბულინგის“ საწინააღმდეგო პროექტი და განვიხილეთ პრობლემა
მოსწავლეებთან და მშობლებთან ერთად; მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართულები,
მაგრამ ინიციატივა მოდიოდა მასწავლებლების და არა მოსწავლეთა მხრიდან. [3,
მასწავლებელი]
 მასწავლებლების სოციალური კომპეტენციის დაბალი დონე
ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მასწავლებლები ნაკლებად არიან ჩართულნი სკოლის
საზოგადოებრივ საქმიანობაში არის მათ მიერ მსგავსი საქმიანობის განხორციელებისათვის
არაკომპეტენტურობის განცდა.

სურვილი გვაქვს ჩართულები იყვნენ უმცროსკლასელებიც, მაგრამ მათ შესაბამისი
უნარები ესაჭიროებათ. სამწუხაროდ, შესაბამისი ტრეინინგის ჩატარება მათთვის
ჩვენ არ შეგვილძლია. [3]
როგორც სკოლების შესწავლამ აჩვენა, სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებიც კი არ
არიან ხშირად მზად მოსწავლეების აქტიურობის წასახალისებლად. ისინი მოსწავლეებს
ასწავლიან სამოქალაქო ჩართულობის გზებს, თუმცა ამავე დროს იშვიათად შეუძლიათ
პრაქტიკაში ამ გზების განხორციელების მაგალითის ჩვენება. არაპროფესიონალურად ან
თავდაჯერებულობის გარეშე რაიმე საქმიანობაში ჩართვის ნაცვლად

მასწავლებლები

ამჯობინებენ თავი აარიდონ მსგავს აქტივობებს. შესაბამისად მათ მოლოდინი აქვთ, რომ
აქტიურობის ამ დონის ამაღლებას ხელს უნდა უწყობდეს გარეშე ორგანიზაციები,
მაგალითად, არასამთავრობოები ან სამთავრობო უწყებები, რომლებსაც შეუძლიათ
იკისრონ მოსწავლეთა წამახალისებლის და მაგალითის მიმცემის როლი.

ჩვენ ყველა საკითხში ექპერტები არ ვართ, ამიტომ გვაქვს სურვილი მოსწავლეები ჩაერთონ
გარკვეულ აქტივობებში და მიიღონ ინფორმაცია პროფესიონალების მხრიდან ისეთ
საკითხებში, როგორიცაა გარემოს დაცვა, ბავშვთა უფლებები და „ბულინგი“. [3]
პრობლემა ის არის, რომ მასწავლებლებს ხშირ შემთხვევაში აქვთ იმის მოლოდინი, რომ
არასამთავრობო ორგანიზაციები ან სხვა „პროფესიონალები“ საკუთარ თავზე აიღებენ
საზოგადოებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყველა კომპონენტს და მოსწავლეების
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გააქტიურებას ხელს ისე შეუწყობენ, რომ მასწავლებლებს ამ პროცესში ჩართვა არც კი
მოუწევთ.

გამოკითხულ

მასწავლებელთაგან

თითქმის

არცერთს არ

გამოუთქვამს

მოსწავლეების მსგავსი საქმიანობის წახალისების მეთოდების შესწავლის სურვილი. აქვე
უნდა აღინიშნოს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მასწავლებლები ხვდებიან, რომ თავად არ
აქვთ მოსწავლეების საზოგადოებრივი აქტიურობის წახალისების შესაძლებლობა, ისინი
მაინც არ ცდილობენ სხვა დამხმარე ორგანიზაციების ან პროექტების მოძიებას და ამის
პასუხისმგებლობას დირექტორს ან თავად ამ ორგანიზაციებს აკისრებენ.
 აქტივობები არ არის მოსწავლეებისათვის საინტერესო - იშვიათად კითხულობს ვინმე,
თუ რისი გაკეთება სურთ მოსწავლეებს
ზოგჯერ მასწავლებლებისა და/ან დირექტორის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები არც ისე
საინტერესოა მოსწავლეებისათვის, თუმცა მათ ერიდებათ ამის გამოხატვა. შედეგად მათ
უწევთ უფროსების წამოწყებების განხორციელება. ზოგ სკოლაში თავად მოსწავლეთა
თვითმმართველობის მიერ შემოთავაზებული აქტივობებიც კი არ აინტერესებთ დანარჩენ
მოსწავლეებს. ამ შემთხვევაში მოსწავლეები თავიანთ მაგალითზე სწავლობენ იმას, თუ რა
დიდი მნიშვნელობა აქვს ღონისძიების, თუნდაც გასართობი სახის აქტივობის, დაგეგმვის
პროცესში მონაწილეობას:

იყო შემთხვევები, როდესაც მოსწავლეთა თვითმმართველობამ გადაწყვიტა რაღაცის
გაკეთება, მაგრამ სხვა მოსწავლეებმა განაცხადეს, რომ ეს პრობლემას არ წარმოადგენდა ვერ გავაკეთეთ. ერთი მაგალითი - დასუფთავება. როდესაც გვაქვს დრო, ვაკეთებთ დიდ
შეხვედრას და ვკითხულობთ, რა გვინდა რომ გავაკეთოთ. ასეთი ერთი შეხვედრის დროს
მოსწავლეებმა თქვეს, რომ მათ არ უნდოდათ დასუფთავება. [4, მოსწავლეები]
არის იმის შემთხვევებიც, როდესაც მოსწავლეებს ესმით, რომ სკოლის მთლიანი თემის
სურვილის ცოდნის გარეშე შეუძლებელია ჩართულობის მიღწევა. ამას მივყავართ თემის
პრობლემების და საჭიროებების დადგენის პროცედურის აუცილებლობამდე. ამგვარი
დიაგნოსტირების განხორციელების ინიციატივა ხშირ შემთხვევაში სკოლასთან მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაციას ან თავად მოსწავლეებს ეკუთვნის, მაგრამ თითქმის
არასდროს მასწავლებლებს. ერთ-ერთი სკოლის შემთხვევაში მსგავსი ინიციატივა ახლად
არჩეული მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეს ეკუთვნოდა:

პირველ რიგში, მინდა გავაკეთოთ არჩევნების მაგვარი რამ, რათა მივიღოთ ინფორმაცია
იმის შესახებ, თუ რა ინტერესები აქვთ მოსწავლეებს და გავიგოთ, თუ რა სახის კლუბებია
საჭირო სკოლაში. დიაგნოზის მაგვარი. ამის შემდგომ შევქმნით კლუბებს. [6. მოსწავლეები]

 მოსწავლეთა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული საზოგადოებრივი
საქმიანობა
მოსწავლეების საზოგადოებრივი საქმიანობის უმეტესი წილი სკოლასთან მომუშავე
არასამთავრობო ან სხვა ორგანიზაციების ინიციატივის შედეგია. ამგვარი პარტნიორების
უქონლობის შემთხვევაში სკოლაში იშვიათია სოციალური სახის აქტივობები. ხანდახან
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სკოლებში ადგილი აქვს დასუფთავების ან საქველმოქმედო აქციების ინიცირებას, მაგრამ
სკოლის წამოწყებების ლიმიტი ამითი ამოიწურება. გამოკითხული მასწავლებლების და
დირექტორების

უმეტესობა

საზოგადოებრივი

საქმიანობის

საკითხზე

საუბრისას

აღნიშნავდა, რომ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან ელიან მოსწავლეებში
სოციალური აქტიურობის სურვილის გაღრმავებას. გარდა ამისა, სკოლებში, სადაც
არასამთავრობოებმა განახორციელეს კონკრეტული სახის პროექტები, მათი დასრულების
შემდგომ არც სკოლის ადმინისტრაციას და არც მოსწავლეებს არ უცდიათ, რომ
დამოუკიდებლად გაეგრძელებინათ წამოწყებული პროექტი. რჩება განცდა რომ სკოლები
დამოკიდებულნი

არიან

არასამთავრობოების

საქმიანობაზე

და

არ

შეუძლიათ

დამოუკიდებლად მსგავსი საქმიანობის გაგრძელება. მასწავლებლები ამას ფინანსური
სახსრების უქონლობით ხსნიან, თუმცა, როცა ეს საკითხი უფრო ღრმად შევისწავლეთ
აღმოჩნდა, რომ მთავარი პრობლემა არა ფინანსები, არამედ დამოუკიდებლად ფიქრია. ამის
ერთ-ერთი მაგალითია ერთ სკოლაში კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის
პროექტის ფარგლებში შექმნილი კინო-კლუბი, რომელმაც ფუნქციონირება პროექტის
დასრულებისთანავე შეწყვიტა. ახსნა იმისა, თუ რატომ არ შეუძლია პროექტის
დამოუკიდებლად არსებობა კლუბს, რომელსაც უკვე გააჩნია პროექტორი, ფილმები და
ეკრანი, მასწავლებლებს გაუჭირდათ. ეს მაგალითი გვიჩვენებს, თუ როგორ კლავს
პროექტებზე დამოკიდებულობა სკოლის შემოქმედებითობას, თუმცა ამ პროექტების გარეშე
სკოლის საზოგადოებრივი საქმიანობა, სავარაუდოდ, უფრო დაბალ დონეზე იქნებოდა.
პროექტების აუცილებლობის დამტკიცებისას მასწავლებლებსა და დირექტორებს მოჰყავთ
ის არგუმენტი, რომ ექსპერტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს
უკეთესად

შეუძლიათ

მოსწავლეებთან

თანამშრომლობა

და

მათი

მოსაზრებების

გათვალისწინება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არგუმენტი საკმაოდ ნაცნობია თავად
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც, მაინც რჩება განცდა, რომ იგი უბრალოდ მარტივი
მცდელობაა იმისა, რომ საზოგადოებრივი საქმიანობის როლი „მიეწებოს“ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს.
იმ შემთხვევებში, როდესაც სოფელში ან ქალაქში ფუნქციონირებს ძლიერი არასამთავრობო
ორგანიზაცია ან სხვა დაწესებულება (მაგალითად მოსწავლეთა სასახლე ან მოსწავლეთა
პარლამენტი), სკოლის ადმინისტრაცია და მასწავლებლები ხშირად თავს არიდებენ
სოციალიზაციის და აღზრდის ვალდებულებას. ისინი უმეტესად არ ეწინააღმდეგებიან და,
პირიქით, მომხრენიც არიან ამ ორგანიზაციებში ან კლუბებში მოსწავლეთა ჩართულობისა,
თუმცა მსგავსი საქმიანობის შედეგის გაძლიერებას ან წახალისებას თითქმის არასოდეს
ცდილობენ სკოლაში პარალელური ან დამატებითი ღონისძიებების ორგანიზებით.


საზოგადოებრივი

საქმიანობის

კარგი

მაგალითები

აძლიერებს

მოსწავლეთა

მოტივაციას
უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ხელის შემშლელი ფაქტორები ხშირად
მართლაც რეალური და ძნელად გადასალახია, მაგრამ მაშინ როდესაც სკოლაში
ხორციელდება აქტივობა, რომლის შედეგადაც მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა მართლა
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შეცვალონ ან შექმნან რაღაც თავისი ძალებით, ეს დიდ მოტივაციას, ნდობას და
ინიციატივის სურვილს უჩენს სკოლის დანარჩენ მოსწავლეებსაც.

ვხდები უფრო აქტიური, ვიღებ კომუნიკაციის და პრეზენტაციის უნარებს. პროგრამის
სარგებელი ის არის, რომ მოსწავლეები იღებენ ინფორმაციას, რომელიც მათ მანამდე არ
ჰქონდათ. მოსწავლეები დაინტერესებულები არიან ტრეინინგებით, მაგრამ ეს იმიტომაა,
რომ ჩვენ ძირითადად ვეკითხებით მოსწავლეებს, თუ რა სახის ტრეინინგები სჭირდებათ.
ჩვენ ძირითადად მოსწავლეთა მოთხოვნების შესაბამისად ვმუშაობთ. ამიტომაც არის ეს
ყველაფერი საინტერესო მათთვის. [4, მოსწავლეები]



სამოქალაქო განათლება არ აღვივებს საზოგადოებრივ საქმიანობას

შესწავლილი სკოლების მაგალითზე და ასევე ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგად ვასკვნით,
რომ სასკოლო პროგრამაში სამოქალაქო განათლების შეტანა არ იწვევს სამოქალაქო
აქტიურობის გაზრდას. როგორც სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებმა განაცხადეს,
ისინი მხოლოდ თეორიას ასწავლიან და პრაქტიკული საქმიანობა აღემატება მათ
შესაძლებლობებს. ისინი ხაზს უსვამენ, რომ სამოქალაქო განათლების საგნის საათები არ
არის საკმარისი იმისათვის, რომ მოხერხდეს რაიმე პრაქტიკული საქმიანობის ორგანიზება,
შესაბამისად ისინი ამ ფუნქციის შესრულებას არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან ელიან.
მეორეს მხრივ, კვლევის თვისობრივი ნაწილი გვიჩვენებს, რომ სამოქალაქო განათლების
მასწავლებლებს არც აქვთ სამოქალაქო აქტივობების პრაქტიკაში გატარების საკმარისი
ცოდნა, გამოცდილება და მაგალითები. ხშირ შემთხვევაში ისინი პროგრამის მოსწრებაზე
არიან ორიენტირებულნი და არა თავად სამოქალაქო განათლების მიზნის მიღწევაზე.
შესაბამისად, სკოლების უმეტესობაში სამოქალაქო განათლების სწავლება არ არის
დაკავშირებული სკოლის საზოგადოებრივ საქმიანობასთან. და მეტიც, ხშირია, რომ
სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები მოსწავლეების საყვარელ მასწავლებელთა სიაშიც
კი არ შედიან და მოსწავლეებს არ სურთ მათთან აქტიური თანამშრომლობა. ეს შედარებით
იშვიათია იმ სკოლებში, რომლებიც ჩართულნი არიან ან იყვნენ PH International-ის
პროექტში, თუმცა, არც ამ სკოლების შემთხვევაში არ განსაზღვრავს სამოქალაქო
განათლების საგნის არსებობა სკოლის საზოგადოებრივი საქმიანობის მაღალ დონეს.



სკოლის ერთიანი ჩართულობის შემთხვევების იშვიათობა

ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს ასევე ის, რომ სკოლის საზოგადოებრივ საქმიანობაში
იშვიათად ხდება მთლიანი სკოლის ჩართვა. იმ შემთხვევაში თუ პროექტის ან აქტივობის
ორგანიზატორები (არასამთავრობო ორგანიზაცია, დირექტორი, მასწავლებელი ან სხვა)
თავად არ ითვალისწინებენ სკოლის მთლიანი საზოგადოების ჩართვას, პროექტში ხშირად
მხოლოდ მოსწავლეთა ვიწრო წრე მონაწილეობს. ეს, საბოლოო ჯამში, გავლენას ახდენს
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სკოლის საერთო ჩართულობის დონეზეც - პროექტი შედეგს ტოვებს მხოლოდ მოსწავლეთა
კონკრეტულ ჯგუფში, მაშინ როცა დანარჩენი მოსწავლეების უმეტესობას წარმოდგენაც არ
აქვს, რომ სკოლაში ეს კონკრეტული პროექტი განხორციელდა. ლოგიკურია, რომ მსგავსი
პროექტების შედეგი მოკლევადიანიცაა, რადგან მოსწავლეები, რომლებმაც მასში მიიღეს
მონაწილეობა, ამთავრებენ სკოლას და მიდიან, ხოლო დანარჩენ მოსწავლეებზე პროექტს
გავლენა არ მოუხდენია. შესაბამისად არ მიიღწევა პროექტის საბოლოო მიზანიც, რომელიც
ხშირ შემთხვევაში არა კონკრეტული მოსწავლეების ჯგუფის, არამედ მთელი სკოლის
გაძლიერებას გულისხმობს. მსგავსი დაკვირვებები ეფუძნება რაოდენობრივი კვლევის
შედეგებს, რომლის დროსაც მოხდა სხვადასხვა პროექტის განხილვა, მათ შორის PH
International-ის პროექტისაც. საკვანძო საკითხია პროექტის ორგანიზატორებისა და
მასწავლებლების მიერ მისი დაგეგმარება. აღმოჩნდა, რომ სკოლის სრული ჩართულობა
თითქმის გარანტირებულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამას პროექტის პირობები
ითვალისწინებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დირექცია ან მასწავლებლები ცდილობენ
მხოლოდ შესაბამისი მოსწავლეების ჯგუფის ჩართვას და არ ფიქრობენ სკოლის სრული
ჩართულობის

აუცილებლობაზე.

ხშირია,

როდესაც

მასწავლებლებს

აქვთ

ისეთი

ღონისძიების ინიციატივა, რომელიც ეხება კონკრეტულ კლასს ან მოსწავლეთა ჯგუფს (მაგ.:
მოსწავლეთა თვითმმართველობას) და არ ფიქრობენ მოაწყონ ისეთი ღონისძიებები,
რომლებშიც სკოლის მთელი საზოგადოება იქნება ჩართული.

ჩვენი სურვილია მოსწავლეები ჩავრთოთ სამოქალაქო საქმიანობაში, მაგრამ მოსწავლეებს
ეზარებათ აქტიურად ჩართვა. მოსწავლეთა მხრიდან ინიციატივები ძალიან იშვიათია და
როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ-ხოლმე, მაგალითად გადამუშავების აქციაში, მოსწავლეთა
თვითმმართველობიდან მხოლოდ რამოდენიმე მოსწავლე ჩაერთო. სხვებს არ ქონდათ
სურვილი მონაწილეობა მიეღოთ. თუმცა, მართალია, რომ ჩვენ ეს აქცია მხოლოთ
მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრებს შორის გავახმოვანეთ.
შესწავლილ სკოლებს შორის იყო ისეთი სკოლებიც, სადაც გარე ორგანიზაციის მიერ
განხორციელებული პროექტი სკოლის საზოგადოების სრული ან უმეტესი ნაწილის
ჩართულობას ითვალისწინებდა სკოლის საერთო პრობლემების ან საჭიროებების
გამოკითხვის ან ფართო კამპანიის მოწყობის გზით („სამოქალაქო განათლების ცენტრისა“
და „ქართლოსის“ პროექტი, „ვორლდ ვიჟენის“ პროექტი). აღსანიშნავია, რომ ამ
შემთხვევაშიც კი სკოლის ადმინისტრაცია ან მასწავლებლები ცდილობდნენ პროექტი მაინც
ჩვეული

ხერხით

-

ყველაზე

აქტიური/პასუხისმგებლიანი

მოსწავლეების

(ისედაც

საუკეთესო მოსწავლეების) მონაწილეობით ჩაეტარებინათ.
5. სკოლის სხვადასხვა ორგანოსა და სასკოლო თემის წარმომადგენლების როლი

შესწავლილი

შემთხვევებიდან

საერთო

ატმოსფერო

ძალიან

მეგობრული

ჩანს,

მოსწავლეებს, მასწავლებლებს და დირექტორებს შორის ძალიან ახლო ურთიერთობით.
თუმცა, ყოველი მონაწილის როლის აღქმა საკმაოდ ტრადიციულია - სკოლა სასწავლო
დაწესებულებაა და მოსწავლეები იქ დადიან განათლების მისაღებად, რომელსაც მათ
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მასწავლებლები აძლევენ. სკოლის აღმზრდელობითი ფუნქცია, მიუხედავად იმისა, რომ
აღიარებულია, ხორციელდება ძალიან იშვიათად.

გავრცელებულია ავტორიტარული

სტილის მენეჯმენტი, რომელიც ძირითადად გამოწვეულია სამინისტროსადმი შიშით.
ჩართულობა უფრო ხშირად ასოცირდება სხვადასხვა პრობლემების (აღსანიშნავია, რომ
გამოკითხულთა უმეტესობის თანახმად პრობლემები მათ სკოლაში არ არსებობს)
მოგვარებასთან. მოსწავლეები არ ეუფლებიან იმ უნარ-ჩევევებს, რომლებიც საჭიროა
სკოლაში

მიმდინარე

პროცესებზე

გავლენის

მოსახდენად

ან

საკუთარი

აზრის

დამაჯერებლად გამოსათქმელად.
მასწავლებლებში დღესაც არსებობს განწყობა, რომ მოსწავლეთა სოციალური აქტიურობა
უბრალოდ გართობაა, რომელსაც ადგილი უნდა ჰქონდეს მხოლოდ სასწავლო პროცესის
დასრულების შემდეგ. ისინი აღიარებენ მოსწავლეთა ჩართულობის და პასუხისმგებლობის
ნაკლებობას, მაგრამ ამავდროულად არ აძლევენ მოსწავლეებს დროს, არ სთავაზობენ
არანაირ ინიციატივას, ან იწვევენ მოსწავლეებს გავლენის მოსახდენად მეტად პასიური
სახით.
დირექტორებს თითქმის ესმით, თუ რომელ სფეროებზე უნდა ჰქონდეთ გავლენა
მოსწავლეებს, თუმცა დროის, ადამიანური რესურსების, ან თუნდაც კრეატიულობის
ნაკლებობის გამო ისინი ახორციელებენ საჭირო ქმედებების მხოლოდ მინიმუმს.
მოსწავლეთა ჩართულობის დონე ხშირად დირექტორთა პიროვნულ განწყობაზეა
დამოკიდებული.

შეიძლება ითქვას, რომ დღეისათვის ბევრ სკოლაში ახალი და

ახალგაზრდა დირექტორები არიან, რაც სიტუაციის შეცვლის საშუალებას იძლევა, რადგან
პრობლემათა უმეტესობა ასოცირდება მენტალობასთან და სკოლის ძველი ტიპის
მართვასთან.
შესწავლილ შემთხვევებში არის მაგალითები, რომლებიც აჩვენებს, რომ არსებული
რეალობა შესაძლოა შეიცვალოს მომავალში - არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
განხორციელებულ

პროექტებში

მონაწილეობა,

რაც

იწვევს

მოსწავლეთა

რეალურ

ჩართულობას, ახალგაზრდა დირექტორების დანიშნვა, სტუდენტთა ჩართულობასთან
დაკავშირებული ახალი იდეების არსებობა - ასეთი გამოცდილება აჩვენებს მონაწილეებს,
რომ არსებობს სკოლებში სიტუაციის შეცვლის შესაძლებლობა. შედეგად კმაყოფილები
იქნებიან არა მარტო მოსწავლეები, არამედ მასწავლებლებიც და დირექტორებიც.
ქეისების შესწავლისას ჩვენ ფოკუსირება მოვახდინეთ რამოდენიმე სფეროზე, რომლებში
მონაწილეობაც მოსწავლეთათვის საჭიროა.

5.1. მოსწავლეების გავლენის სფეროები
სკოლების შემთხვევების შესწავლისას ფოკუსირება მოვახდინეთ იმ რამდენიმე სფეროზე,
რომლებთან

დაკავშირებულ

საკითხთა

გადაწყვეტაშიც

მოსწავლეები.
მასწავლებლის შეცვლა
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ჩართული

უნდა

იყვნენ

მასწავლებლის შეცვლასთან დაკავშირებით ყველა ერთხმად თანხმდება, რომ იგი უნდა
იყოს და არის მოსწავლეების გადასაწყვეტი საკითხი. შესწავლილ სკოლათაგან თითქმის
ყველგან იყო მოსწავლეების რეაგირების შედეგად მასწავლებლის შეცვლის პრეცენდენტი.
მასწავლებლები და დირექტორები დაუფიქრებლად აცხადებენ, რომ მოსწავლეებს
აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ ამ თემაზე საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოთქმის
საშუალება. ისინი ასევე ხაზს უსვამენ იმას, რომ აღნიშნული საკითხის წამოჭრისას
მოსწავლეებს აუცილებლად უნდა შეეძლოთ მათი მოთხოვნის დასაბუთება. მასწავლებლის
შეცვლის მოთხოვნა სხვადასხვანაირად ხდება - ზოგ შემთხვევებში მოსწავლეები პირადად
ხვდებიან

დირექტორს,

ზოგჯერ

მათ

ამ

სურვილს

დირექტორს

მოსწავლეთა

თვითმმართველობა აცნობს (კონკრეტული კლასის სახელით), ზოგჯერ კი საკითხი
სამეურვეო საბჭოს შეხვედრაზე განიხილება.
სკოლის შიდა რეგულაციები
სკოლის

შინაგანაწესის

მოსწავლეებთან

თანამშრომლობით

შემუშავების

პრაქტიკა

იშვიათია, თუმცა არსებობს მაგალითები, როდესაც წესების შეცვლა ხდება მოსწავლეებთან
განხილვის შედეგად (მაგალითად სასკოლო ფორმის სახისა და ასებობის საკითხი [4].
მასწავლებლების აზრით, მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ გავლენა აღნიშნულ საკითხზე,
თუმცა ამ პოზიციას საფუძვლად უდევს იმის იმედი, რომ საკუთარი მონაწილეობით
შემუშავებულ

წესებს

მოსწავლეები

უკეთესად

დაემორჩილებიან.

შესაბამისად

მასწავლებლებისა და დირექტორებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მოსწავლეები
მონაწილეობდნენ მათი მოვალეობების, სადამსჯელო ზომების და სხვა დისციპლინარულ
საკითხთა განხილვაში, ხოლო მოსწავლეების ინტერესს წარმოადგენს მათი უფლებები.

ისინი უნდა მონაწილეობდნენ სკოლის შინაგანაწესის შედგენის პროცესში, განსაკუთრებით
დისციპლინის დარღვევის ან არასწორი საქციელის დასჯის მეთოდების შემუშავებაში. [5]
სახელმძღვანელოების შერჩევა
ამ საკითხს ყველაზე მეტი მოწინააღმდეგე ჰყავს. მოსწავლეებს ხშირ შემთხვევაში სურთ
რომ ჰქონდეთ წიგნების არჩევის საშუალება, თუმცა ამ უფლების შესახებ მათ არ იციან და
ამ არჩევანს არც არავინ სთავაზობთ. უფროსები ამას მოსწავლეების არაკომპეტენტურობით
ხსნიან და აცხადებენ, რომ მათ შესაძლოა სახელმძღვანელო მხოლოდ ვიზუალური მხარის
მოწონების საფუძველზე აირჩიონ. ეს არგუმენტი ზოგჯერ მოსწავლეებსაც კი მოჰყავთ,
თუმცა ეს უფრო იმაზე მიუთითებს, რომ მათ არ იციან ამ უფლების არსებობის შესახებ.

მასწავლებლები არ არიან დაინტერესებულნი იმით, რომ მოსწავლეები ჩართონ
სახელმძღვანელოს შერჩევის პროცესში - ეს არასოდეს შემოუთავაზებიათ.[7]
დირექტორები საჭიროდ თვლიან მოსწავლეების მხრიდან სახელმძღვანელოს თაობაზე
მოსაზრების დაფიქსირებას, თუმცა ამის შესაძლებლობას არ ქმნიან. ეს ხშირად
საორგანიზაციო პრობლემებით აიხსნება - სახელმძღვანელოს შერჩევა არდადეგების
პერიოდში ხდება და თანაც ზოგჯერ მასწავლებლებსაც კი არ აქვთ ყველა ვარიანტთან
გაცნობის საშუალება, შესაბამისად მოსწავლეებისათვის შესათავაზებელი არაფერია. კიდევ
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ერთი არგუმენტი იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმძღვანელოებს შერჩევა 5 წელიწადში
ერთხელ ხდება, რაც ართულებს მოსწავლეების მონაწილეობის უზრუნველყოფას.
რამდენიმე სკოლის შემთხვევაში დირექტორებმა განაცხადეს, რომ შემდეგ წელს
აუცილებლად ცდიან ამ პროცესში მოსწავლეების ჩართვას. ამ საკითხთან დაკავშირებით
ყველაზე მეტ ეჭვს გამოთქვამენ მასწავლებლები, რომლებიც თვლიან, რომ აღნიშნული
სელექციისათვის საკმარისი კომპეტენცია მხოლოდ მათ გააჩნიათ. ჩნდება განცდა, რომ მათ
ეშინიათ

გავლენის

სფეროს

დაკარგვის.

ეს

ეხება

სამოქალაქო

განათლების

მასწავლებლებსაც, რომლებსაც ვერც წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება მოსწავლეები მათ
დაეხმარონ სასწავლო წიგნების შერჩევაში - რა თქმა უნდა ამ პროცესში მოსწავლეების

როლს ვერ ვხედავ, ეს ძალიან ფაქიზი საკითხია, მოსწავლეებმა არაფერი იციან იმის შესახებ
თუ რა წერია სახელმძღვანელოში [6, მასწავლებელი] ზოგჯერ სახელმძღვანელოების
შერჩევა შესაბამისი საგნის მასწავლებლის მიერ ამავე საგნის კათედრის შეხვედრაზე ხდება,
სადაც ბუნებრივია მოსწავლეები არ ესწრებიან. ზოგ შემთხვევაში კი მასწავლებლები იმასაც
კი აცხადებენ, რომ სამინისტრო მათ არ აძლევს სახელმძღვანელოების შერჩევაში
მოსწავლეების ჩართვის უფლებას.
ბიუჯეტის დაგეგმვა
ზემოაღნიშნულის მსგავსად, ეს საკითხიც იწვევს აზრთა სხვადასხვაობას. დირექტორები
უმეტესწილად ეთანხმებიან იმ მოსაზრებას, რომ მოსწავლეები უნდა მონაწილეობდნენ
აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტაში და ამის საშუალება ეძლევათ სამეურვეო საბჭოში
თავიანთი წარმომადგენლის გზით. თუმცა, რამდენიმე სკოლის შემთხვევაში მოსწავლეები
უარყოფენ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე შეხვედრაზე დასწრებას, მაშინ,
როცა იმავე სკოლებში დირექტორები აცხადებენ, რომ მოსწავლეები ჩართულნი არიან
პროცესში. ეს სავარაუდოდ აიხსნება იმით, რომ დირექტორებმა იციან, რომ მოსწავლეებს
აქვთ ამის უფლება და შესაბამისად აცხადებენ, რომ ისინი ესწრებიან შეხვედრებს.
აღსანიშნავია, რომ არსებობს ბიუჯეტის განსაზღვრის კარგი მაგალითებიც - ერთ-ერთ
სკოლაში დირექტორმა მთელს სკოლაში მოაწყო გამოკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ
როგორ უნდა დახარჯულიყო ბიუჯეტის კონკრეტული ნაწილი. აღნიშნულ საკითხში
მოსწავლეებს არაკომპეტენტურებად თვლიან მასწავლებლებიც. შესაბამისად მათთან
თანამშრომლობით ბიუჯეტის დაგეგმვა ძირითადად არც კი განიხილება. მოსწავლეებს რა
თქმა უნდა შეუძლიათ მოითხოვონ გარკვეული თანხა კონკრეტული აქტივობის
შესასრულებლად, მაგრამ დაგეგმვის პროცესში მათ არავინ ეპატიჟება. ეს ეხება სამოქალაქო
განათლების მასწავლებლებსაც - რა თქმა უნდა მოსწავლეები არ უნდა იღებდნენ

გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის თაობაზე, თუმცა თუ ბიუჯეტში გვაქვს საკმარისი თანხა
მოსწავლეებისათვის, მათ შეგვიძლია ვკითხოთ, რაზე უნდათ მისი დახარჯვა. [4]
გამომდინარე იქიდან, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის შეხვედრებზე მოსწავლეებს არ
სთავაზობენ დასწრებას, მათ არც იციან აღნიშნულ პროცესში თავიანთი წვლილის შეტანის
შესაძლებლობის შესახებ. მათ იციან, რომ კონკრეტული სახის აქტივობისათვის შეუძლიათ
დირექტორისაგან

თანხის

მოთხოვნა,

მაგრამ,

თანამშრომლობითი ხასიათი არ აქვს.
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როგორც

უკვე

აღვნიშნეთ,

ამას

დირექტორის არჩევა
უმეტეს შემთხვევებში არც მოსწავლეებმა და არც მასწავლებლებმა არ იციან, რომ
მოსწავლეებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ დირექტორის არჩევნებში და თვლიან, რომ
დირექტორს სამინისტრო ნიშნავს. რამდენიმე სკოლაში მასწავლებლებმა იცოდნენ იმის
შესახებ, რომ აღნიშნული სამეურვეო საბჭოს გზით ხდება, თუმცა კონკრეტული მაგალითის
მოყვანა ვერ შეძლეს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი დირექტორები არც ისე დიდი ხნის
არჩეულნი იყვნენ. ზოგჯერ მოსწავლეთა ჩართულობის სირთულედ სახელდება არჩევნების
არდადეგების დროს ორგანიზება. ძირითადად მოსწავლეები აცხადებენ, რომ ისინი
არასოდეს იღებენ მონაწილეობას დირექტორთან დაკავშირებული საკითხების
გადაწყვეტაში, თუმცა შესწავლილ სკოლათა შორის იყო ერთი კარგი მაგალითიც მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარემ მთელს სკოლაში დაარიგა კითხვარები,
სადაც მოსწავლეებს ორი კანდიდატიდან შეეძლოთ მიეთითებინათ ის, რომელსაც
თავმჯდომარე სამეურვეო საბჭოს შეხვედრაზე დაასახელებდა [8]. აღნიშნული კითხვარის
შექმნის იდეა ეკუთვნოდა სამოქალაქო განათლების მასწავლებელს.
საკლასო ოთახების შეცვლა და მათი ხელმისაწვდომობა
ძირითადად მოსწავლეებიც და მასწავლებლებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ მოსწავლეებს
აქვთ საშუალება შეცვალონ საკლასო ოთახის დიზაინი (მაგ.: აირჩიონ კედლის ფერი) და
გამოიყენონ ოთახი გაკვეთილების შემდგომ რაიმე აქტივობის ჩასატარებლად. თუმცა
ორივე ჯგუფი ასევე აღნიშნავს, რომ საკლასო ოთახის (ასევე სპორტული დარბაზის)
გამოყენება დაკავშირებულია გარკვეულ ტექნიკურ თუ ორგანიზაციულ სირთულეებთან.
აღსანიშნავია ერთ-ერთი სკოლის მაგალითი, სადაც უკვე არსებობდა კინოკლუბი და
შესაბამისი აღჭურვილობაც, მაგრამ მოსწავლეთა სურვილი კინოს საღამოს გამართვასთან
დაკავშირებით ვერ შესრულდა უსაფრთხოების და დაუსაბუთებელი სირთულეების გამო.
მოსწავლეთა შეფასების კრიტერიუმების შემუშავება
ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც უფროსებში, ასევე მოსწავლეებში არის განცდა, რომ
იგი სკოლის ადმინისტრაციის ან სამინისტროს კომპეტენციაშია. მასწავლებლები ზოგჯერ
ამ საკითხში მოსწავლეთა ჩართვას უწოდებენ მათთვის უკვე შემუშავებული
კრიტერიუმების გაცნობას. თუმცა ერთ-ერთმა დირექტორმა აღნიშნა, რომ მოსწავლეთა
მონაწილეობა

კრიტერიუმების

შემუშავების

პროცესში

მათ

უფრო

თავისუფლად

აგრძნობინებს თავს - მასწავლებლები მოსწავლეებს ესაუბრებიან ამ თემაზე და აძლევენ

საშუალებას დაასახელონ თავიანთი მოსაზრებები, შემდეგ აწყობენ დისკუსიას და ირჩევენ
საუკეთესო ვარიანტებს. მასწავლებელი მათ აფასებს და შემდგომ იწერს საბოლოო ვერსიას.
[4]
დამატებითი საგნების არჩევა
არც ეს საკითხი ითვლება ცალსახად მოსწავლეთა კომპეტენციის სფეროდ. აღსანიშნავია,
რომ დამატებითი საგნების სიას განსაზღვრავს სკოლის ზემდგომი ინსტანციები და მათ
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შორის ძირითადად ისეთი საგნებია, რომლებიც მოსწავლეებს ისედაც არ აინტერესებთ.
გარდა ამისა, აღნიშნული საგნების ჩატარება ევალებათ მასწავლებლებს, რომლებსაც
გააჩნიათ შესაბამისი საგნის სწავლების კომპეტენცია. შესაბამისად მათი ჩატარება ხშირად
განპირობებულია მასწავლებელთა შესაძლებლობებით და არა მოსწავლეთა სურვილებით.
5.2. მოსწავლეთა გავლენიანობა კვლევის შედეგების მიხედვით
მოსწავლეთა გავლენიანობის საკითხთან დაკავშირებით ფართო პერსპექტივის მისაღებად
კვლევაში

შევიტანეთ

შეკითხვები

მოსწავლეთა

გავლენის

სფეროების

შესახებ.

დირექტორებსა და მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ვთხოვეთ
ჩამოთვლილი საქმიანობებიდან მიეთითებინათ ის აქტივობები, რომლებზეც მოსწავლეები
რეალურად ახდენენ გავლენას. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა ორივე ჯგუფი
დაახლოებით ერთი და იგივე მოსაზრებას იზიარებს (განსაკუთრებით თითოეული
საკითხისათვის გაცემული დადებითი პასუხების გათვალისწინებით). გამოკითხვის
შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რესპონდენტები ადასტურებენ
სასკოლო

საკითხებზე

მოსწავლეთა

გავლენის

არსებობას

(თითოეული

აქტივობის/საკითხის შემთხვევაში გამოკითხულთა 50%-ზე მეტი ადასტურებდა მასზე
მოსწავლეების გავლენას). თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეთა თვითმმართველობების
წარმომადგენლებისა და დირექტორების მიერ ონლაინ შევსებული კითხვარების შედეგი
განსხვავდება შესწავლილი სკოლების წარმომადგენლებთან ინტერვიუების ჩატარების
შედეგად

მიღებული

სურათისაგან.

აღნიშნული,

სავარაუდოდ,

განპირობებულია

გამოკითხულთა იდეალისტური მიდგომითა და იმის ცოდნით, თუ როგორ უნდა
სრულდებოდეს კონკრეტული საკითხი რეალობაში. პირადი ინტერვიუების ჩატარებისას
(კვლევის თვისობრივი ნაწილი) რესპონდენტებს მაგალითებით უნდა დაესაბუთებინათ
მათი განცხადებები, შესაბამისად, ეს ართულებდა სიტუაციის იდეალისტურად დახატვის
შესაძლებლობას.
საინტერესოა, რომ საკითხები/აქტივობები, რომლებზეც მოსწავლეებს ყველაზე მეტი
გავლენა დაუფიქსირდათ, შედარებით გასართობი ხასიათისაა:
 სასკოლო ღონისძიებების ორგანიზება
 მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობა
 საკლასო ოთახების მოწყობა

შედარებით უფრო „სერიოზული“ აქტივობები ჩამონათვალის ბოლოშია. აღნიშნული
ემთხვევა სკოლების შესწავლისას გამოვლენილ შედეგსაც, რაც იმას ადასტურებს, რომ
მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში მონაწილეობისაგან მოსწავლეები ჯერ კიდევ
შორს არიან.
შემდეგი კითხვა შეეხებოდა იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებზეც, რესპონდენტების აზრით,
ნამდვილად უნდა ჰქონდეთ გავლენა მოსწავლეებს. საინტერესოა, რომ ამ შეკითხვაზე

„სრულიად ვეთანხმები“ და „ვეთანხმები“ პასუხების რაოდენობა გაცილებით უფრო მეტია,
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ვიდრე პირველ შეკითხვაზე, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სკოლაში გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესზე მოსწავლეთა გავლენა რეალურად უფრო დაბალია, ვიდრე ეს
რესპონდენტებს (როგორც მოსწავლეებს, ასევე დირექტორებს) სურთ. და საერთოდ,
რეალური მდგომარეობა საკმაოდ ჩამორჩება სასურველ სიტუაციას.
გარდა ამისა, მეორე შეკითხვის შემთხვევაში უკიდურესი დადებითი პასუხის რაოდენობა
კიდევ უფრო დიდია შემდეგი სამი საკითხის შესახებ:


სასკოლო ღონისძიებების ორგანიზება



მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობა



საკლასო ოთახების მოწყობა

ცხრილების შედარებისას ნათელი ხდება, თუ რამდენად დარწმუნებულები არიან
დირექტორები და მოსწავლეები იმაში, რომ ამ სამ საკითხზე მოსწავლეებს ნამდვილად
უნდა ჰქონდეთ გავლენა. სასურველი სიტუაციის, ანუ მეორე კითხვის უკიდურესად
დადებითი პასუხები გაცილებით აღემატება რეალური სიტუაციის ანუ პირველი
შეკითხვის ამავე პასუხების რაოდენობას. რაც იმას ადასტურებს, რომ რესპონდენტთა
ორივე ჯგუფმა რეალურად იცის, რა საკითხებზე უნდა ჰქონდეთ გავლენა მოსწავლეებს,
თუმცა ამის რეალობაში განხორციელება არ ხდება.
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მოსწავლეთვითმმართველობის თავმჯდომარეებთან და წევრებთან
(N=272)
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5.3. სამეურვეო საბჭო - მისი ფუნქცია და მასში მოსწავლეთა მონაწილეობა
კანონის თანახმად სამეურვეო საბჭო სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანოა,
რომელიც პასუხისმგებელია სკოლის დემოკრატიული მეთოდებით მართვაზე. საბჭოში
მოსწავლეთა ინტერესებს წარმოადგენს მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრი, რომელსაც
მნიშნელოვანი სასკოლო საკითხების განხილვისას აქვს ხმის მიცემის უფლება. შესაბამისად
ლოგიკურია, რომ სკოლის თვითმმართველობის შესწავლისას ყურადღება სამეურვეო
საბჭოსაც დავუთმეთ.
შესწავლილი სკოლების უმეტესობაში (ერთის გარდა) სამეურვეო საბჭოს როლი და
ეფექტიანობა კრიტიკას იმსახურებდა დირექტორებისა და მასწავლებლების მხრიდან.
მოსწავლეებს ძირითადად ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვთ ამ ორგანოს შესახებ (ზოგიერთმა,
მათ შორის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა/თავმჯდომარეებმა, არც კი
იციან მისი არსებობის შესახებ). სამეურვეო საბჭოს როლის ფუნქციის შესახებ მწირი
ინფორმაცია აქვთ თავად მასწავლებლებსა და დირექტორებსაც, რასაც ადასტურებს ის ფაქტი,
რომ გამოკითხულ სკოლებში მათ უმრავლესობას გაუჭირდა საბჭოს მოვალეობების სრულად
დასახელება. რეალურად ჩნდება განცდა, რომ სამეურვეო საბჭო სკოლაში მხოლოდ
ფორმალურ როლს ასრულებს. ეს მოსაზრება ეფუძნება გამოკითხულ მასწავლებელთა და
დირექტორთა პასუხებს, რომლებმაც სამეურვეო საბჭოს ფუნქციებს შორის დაასახელეს
შემდეგი:


თავისუფალი ოთახების გაქირავების საკითხის გადაწყვეტა; [1]



დირექტორის არჩევა - ერთადერთი ფუნქცია, რომელიც რეალობაში სრულდება არის

დირექტორის არჩევა. სხვა ფუნქციები არ ხორციელდება. თითოეულ დირექტორს იქ
თავისი პოლიტიკა აქვს; [1]


სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების ხელშეწყობა - ეს წარსულში, ამ
ეტაპზე ეს ფუნქცია შეჩერებულია რესურს-ცენტრის დავალებით; [2]




ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიაზე ხელის მოწერა ;[2]
სკოლის სამუშაო ჯგუფის მიერ უკვე შემუშავებული დავალებების დამოწმება; ;[2]



დირექტორის მიერ მიცემულ დოკუმენტებზე ხელის მოწერა; [5]



სკოლის

ბიუჯეტიდან

რაიმეს

დაფინანსების

გადაწყვეტილების

მიღება

და

დამოწმება;[3]


მშობლების ან მოსწავლეების ინიციატივების (მაგ.: საუკეთესო მოსწავლეების
ექსკურსიის[3],

ბიბლიოთეკის

განახლების[4]

და

სხვა)

დაფინანსების

გადაწყვეტილების მიღება - სამეურვეო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მე

რაც მახსოვს იყო შარშან მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეების ექსკურსიის
დაფინანსება, რომელიც მასწავლებლებისა და მშობლების მოთხოვნა იყო;


მასწავლებლების დასჯის გზების გადაწყვეტა. [6]
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სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა
შესწავლილი სკოლების ნახევარში სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობის მოდელი იყო 3+3+1+1 მასწავლებლები, მშობლები, მოსწავლე და ადგილობრივი ავტორიტეტული პირი. დანარჩენ
სკოლებში შემადგენლობა იყო 3+3+1, ანუ ადგილობრივი თემის წარმომადგენლის გარეშე.
აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთაგან ვერავინ ვერ შეძლო დაესაბუთებინა, რა მიზანი აქვს
საბჭოში ადგილობრივი თემის ავტორიტეტული წარმომადგენლის ყოფნას და, შესაბამისად,
ვერავინ შეძლო მისი ფუნქციების აღწერაც (საბჭოს შეხვედრებზე დასწრების გარდა).
საბჭოს შემადგენლობასთან დაკავშირებით პრობლემატურია მშობელთა ჩართულობის
უზრუნველყოფაც. ზოგჯერ მშობელთა დაუინტერესებლობა იმდენად ძლიერია, რომ
დირექტორი ვალდებულია მათ თხოვოს ფორმალურად მაინც დაესწრონ შეხვედრებს.

მშობლებიდან არავის სურს საბჭოში მონაწილეობა, შესაბამისად, სიმართლე, რომ გითხრათ,
მე ვთხოვ მათ უბრალოდ, რომ სიმბოლურად მაინც დაესწრონ შეხვედრებს, რათა შევძლო
საბჭოს წევრთა შორის მშობლების რაოდენობის შევსება. [2]
უმეტეს შემთხვევებში ფორმალურია ასევე სამეურვეო საბჭოს საქმიანობაში მოსწავლეთა
მონაწილეობაც.

აღსანიშნავია,

რომ

ამ

საკითხზე

დირექტორთა

და

მოსწავლეთა

შეხედულებები ერთმანეთის საპირისპიროა - მოსწავლეები აცხადებენ, რომ მათ არაფერი
იციან სამეურვეო საბჭოს შეხვედრების შესახებ, მაშინ როცა დირექტორები ირწმუნებიან, რომ
საბჭოში მოსწავლეებს თავიანთი წარმომადგენლობა ჰყავთ. საერთო ჯამში, მასწავლებლები,
ისევე, როგორც მოსწავლეები თანხმდებიან იმაზე, რომ მოსწავლეთა მხრიდან სამეურვეო
საბჭოში 1 წარმომადგენლის ყოლა სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა
გავლენა იქონიონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე.
შეხედულებები სამეურვეო საბჭოს შესახებ
რესპონდენტთა უმეტესობა, ისევე, როგორც საგანმანათლებლო სფეროს ექსპერტები, მკაცრად
აკრიტიკებს სამეურვეო საბჭოს რეალურ საქმიანობას, თუმცა სიტუაციის გამოსწორების
ინიციატივა აქამდე არავის გამოუხატავს. სკოლის წარმომადგენელთა ძირითადი პოზიცია
ასეთია: „სამინისტრომ ეს დაგვავალა და ჩვენც ვალდებულნი ვართ ეს მოთხოვნა
დავაკმაყოფილოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ სამეურვეო საბჭო სრულიად
არაეფექტურია და არაფერს მატებს სკოლას“. ფაქტია, რომ სამეურვეო საბჭოს, როგორც
წარმომადგენლობით ორგანოს, რომელიც საშუალებას აძლევს სკოლის საზოგადოების ყველა
ნაწილს გამოხატოს საკუთარი პოზიცია და გავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესზე, ფუნქცია სრულიად დაკარგული აქვს არა მხოლოდ რეალობაში, არამედ
პერსპექტივაშიც.

საბჭოს

საქმიანობა

ძირითადად

არგუმენტებით:
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გაკრიტიკებული

იყო

შემდეგი



არაეფექტური და ფორმალური ორგანოა - აღნიშნული მიდგომა სავარაუდოდ
განპირობებულია იმით, რომ თითქმის არავინ იცის საბჭოს რეალური ფუნქცია და არსი
და მისი საქმიანობის შედეგიანობის მაგალითები თითქმის არ მოიპოვება. გარდა ამისა,
არ არსებობს რეკომენდაციები, რომლითაც შეიძლება იხელმძღვანელონ სიტუაციის
გამოსწორების მიზნით. არც მასწავლებლებს და არც მშობლებს არ სურთ იყვნენ
არჩეულნი საბჭოს წევრად. საბჭოს საქმიანობის შესახებ ინტერესს მხოლოდ
მოსწავლეები გამოთქვამენ და მათაც არც შესაბამისი ცოდნა აქვთ და ვერც რაიმე
გავლენას ვერ ახდენენ ამ ორგანოს ფუნქციონირებაზე.



ემსახურება დირექტორის ინტერესებს - საბჭო განიხილება არა გადაწყვეტილებების
მიმღებ, არამედ დირექტორის გადაწყვეტილებების დამმოწმებელ გაერთიანებად.

სკოლის სამეურვეო საბჭოს სიმბოლური ფუნქცია აქვს, რადგან ყველა გადაწყვეტილება
დირექტორის მიერ მიიღება. ეს ხშირ შემთხვევაში განპირობებულია იმით, რომ საბჭოს
წევრები სრულიად ენდობიან დირექტორს და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
მონაწილეობის მიღებას საჭიროდ არ თვლიან.


თეორიაში დაგეგმილია ძალიან კარგად, მაგრამ რეალობაში ძალიან სუსტია, რადგან არ
გააჩნია დამოუკიდებლობა - მიუხედავად იმისა, რომ სამეურვეო საბჭოს აქვს უფლება
მიიღოს გადაწყვეტილებები, ამის დამოუკიდებლად გაკეთება მაინც შიშთანაა
დაკავშირებული. მაგალითად, სამეურვეო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ

გათბობის სისტემის განახლებასთან დაკავშირებით დროებით შეემცირებინათ
გაკვეთილების ხანგრძლივობა. იურიდიულად ჩვენ გვქონდა ამის უფლება, მაგრამ
განხორციელებისათვის გვჭირდებოდა რესურს-ცენტრის თანხმობა, რასაც ძალიან
ბევრი დრო უნდა. [2]
პრობლემის აღმოჩენისას სამეურვეო საბჭო ამის შესახებ ატყობინებს სამინისტროს და
მათგან ელის მის მოგვარებას. არადა საბჭოს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ
სამინისტროსაგან დამოუკიდებლად, ადგილობრივად შეეძლოს სირთულეების
მოგვარება.[4]


არაეფექტურია, რადგან მისი წევრები არ არიან კომპეტენტურები - მასწავლებლებსა და
მშობლებს არ აქვთ საკმარისი ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ იმართება სკოლა და
როგორ ხდება, მაგალითად, ბიუჯეტის შედგენა, რაც რა თქმა უნდა აფერხებს მათ მიერ
დირექტორისათვის

ფინანსების

მოძიებაში

დახმარების

გაწევის

ფუნქციის

შესრულებას.
რაოდენობრივი

კვლევის

შედეგები

გაცილებით

უფრო

პოზიტიურია.

კითხვარში

ჩამოთვლილი იყო სამეურვეო საბჭოს საქმიანობები, საიდანაც რესპონდენტებს უნდა
მოენიშნათ ყველა ის აქტივობა, რომელშიც 2014-15 სასწავლო წლის განმავლობაში მართლა
იყო

ჩართული

მოსწავლეთა

თვითმმართველობა.

შედეგად,

გამოკითხულთა

ორივე

(მოსწავლეები და დირექტორები) ჯგუფში მივიღეთ საბჭოს საქმიანობაში მოსწავლეთა
ჩართულობის იდეალური სურათი - შედეგების თანახმად, მოსწავლეებს დიდი გავლენა აქვთ
კითხვარში ჩამოთვლილ აქტივობებზე, რაც ნამდვილად იწვევს გაკვირვებას, განსაკუთრებით
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თუ გავითვალისწინებთ, რომ თვისობრივი კვლევისას სკოლები საბჭოს განიხილავენ, როგორც
არაეფექტურ ორგანოს, რომელიც რეალურად ვერაფერს ვერ წყვეტს სკოლაში. ჩვენთვის ჯერ
კიდევ ამოუცნობია ის, თუ რატომ არის ასეთი დიდი განსხვავება კვლევის სხვადასხვა
ეტაპიდან მიღებულ შედეგებს შორის.
როგორც ეს დიაგრამიდან ჩანს, დირექტორები მოსწავლეთა თვითმმართველობის
წარმომადგენლის გაცილებით უფრო მაღალ აქტიურობას აფიქსირებენ, ვიდრე მოსწავლეები.
ყველაზე დიდი სხვაობა ამ ორი ჯგუფის მიერ გაცემულ პასუხებს შორის გამოვლინდა შემდეგ
საკითხებთან დაკავშირებით:


დისციპლინარული

საბჭოს

დამტკიცება

-

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

მონაწილეობა დაასახელა დირექტორთა 85%-მა, ხოლო მოსწავლეთა 73%-მა;


სკოლის შინაგანაწესის მიღება - შესაბამისად 79 და 69 %;



სკოლის ბიუჯეტის დამტკიცება - შესაბამისად 60 და 50 %.
მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენლის ჩართულობა სამეურვეო საბჭოს
საქმიანობაში.

73%

დისციპლინარული კომიტეტის დამტკიცება

69%

სკოლის შინაგანაწესის დამტკიცება
თანხმობა სკოლის შინაგანაწესის საბოლოო
ვერსიაზე

85%

79%

69%
74%

სკოლისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების
შესახებ სამეურვეო საბჭოში წინადადებების…

71%
50%

სკოლის ბიუჯეტის დამტკიცება

79%

60%

54%
56%

სკოლის დირექტორის არჩევა

61%
54%

სამეურვეო საბჭოს არჩევნების მიმდინარეობა
45%

სასკოლო წლიური ანგარიშის დამტკიცება

53%

43%
49%

სკოლის ბიუჯეტის გამოყენების მონიტორინგი
შემაჯამებელი გამოცდის საკითხთან
დაკავშირებულ სხდომაში მონაწილეობის…

24%
24%

მასწავლებელთა სამუშაო ხელშეკრულების
გაუქმების გადაწყვეტილების მიღებასთან…

15%
13%
0%

20%

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

40%

60%

80%

100%

დირექტორთა

საპირისპირო შედეგი გამოვლინდა ორი სხვა საკითხის შემთხვევაში, კერძოდ, მოსწავლეთა
79%-ის აზრით მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი სამეურვეო საბჭოს
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წარუდგენს სკოლის მოსწავლეების მიერ დასახელებულ პრობლემატიკას, რასაც იზიარებს
დირექტორთა 71%. ასევე მოსწავლეთა 61% ადასტურებს, რომ წამომადგენელი მონაწილეობს
თავად სამეურვეო საბჭოს არჩევნებშიც, რაც განაცხადა დირექტორთა 54 %-მა. ყველაზე
დაბალი მონაწილეობა აღინიშნა გამოსაშვები გამოცდების და მასწავლებელთა პოზიციიდან
დათხოვნის

საკითხებთან

დაკავშირებით.

აღსანიშნავია,

რომ

განსხვავებები

ასევე

გამოვლინდა სხვადასხვა სკოლების შედეგების შედარების დროსაც. კერძოდ, მოსწავლეთა
თვითმმართველობის

წარმომადგენლის

მონაწილეობის

შედარებით

მაღალი

დონე

დაფიქსირდა იმ სკოლებში, სადაც საშუალო და საბაზისო საფეხურებს თავიანთი
თვითმმართველობები ჰყავთ და ასევე დიდ სკოლებში, რომელთა მოსწავლეთა რაოდენობაც
500-ს აღემატება.
მასწავლებელთა და დირექტორთა რეკომნდაციები სამეურვეო საბჭოსთან დაკავშირებით


აუცილებელია შეიცვალოს სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა - ზოგი მოსაზრება
გულისხმობს, რომ საბჭოში არ უნდა შედიოდნენ მასწავლებლები, რადგან ისინი
დაკავშირებულნი არიან დირექტორთან და არ შეუძლიათ მისი კრიტიკის მომცველი
მოსაზრებების თავისუფლად გამოთქმა. ზოგიც აცხადებს, რომ საბჭო უნდა
დაკომპლექტდეს სკოლასთან არანაირი კავშირის მქონე პირებისგან, მაგალითად,
ადგილობრივი თემის ლიდერებისგან, რომლებიც დაინტერესებულნი იქნებიან
სკოლის კეთილდღეობით. მხოლოდ ასე შეძლებს იგი ობიექტურად ფუნქციონირებას.
სასოფლო დასახლების სკოლებში ეს კიდევ უფრო რთული საკითხია, რადგან იქ ყველა
ყველას იცნობს და ერთმანეთის კრიტიკა ძალიან უჭირთ. არსებობს იმის მაგალითიც,
რომ რამდენიმე სკოლაში საერთოდ დაითხოვეს სამეურვეო საბჭო;



სამეურვეო საბჭოს წევრებს უნდა ჰქონდეთ მატერიალური მოტივაცია, ანუ რაიმე სახის
ფინანსური ანაზღაურება;



სამინისტომ უნდა წარმოადგინოს სამეურვეო საბჭოს შედგენის, ანუ მისი წევრების
შერჩევის დეტალური და შედარებით უფრო კონსტრუქციული რეკომენდაციები,
მაგალითად, შერჩევის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით - წევრობის კანდიდატი უნდა
იყოს დამოუკიდებელი, უნდა იცოდეს კანონი/წესები, ადამიანთა უფლებები, უნდა
ჰქონდეს პრობლემების გადაწყვეტის გამოცდილება და სხვა;



სამინისტროს უნდა გააჩნდეს მონიტორინგისა და კონტროლის უკეთესი მექანიზმები თუ სამინისტრო უფრო მეტს და უფრო მკაცრად მოითხოვს, შესაბამისად სამეუვეო
საბჭოც უფრო მეტად შეეცდება, რომ კარგად იფუნქციონიროს;



საბჭოს მთავარ ფუნქციას უნდა წარმოადგენდეს ფინანსების მოძიება - სახსრების
მოპოვების დამატებითი წყაროების ძიება.
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6. მოსწავლეთა თვითმმართველობა

6.1. მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფუნქციონირების ფორმატი და მოსწავლეთა
თვითმმართველობის როლი - რა საკითხებზე აქვს მას გავლენა ?
სკოლების

შესწავლისას

ორგანიზაციებისა
დაყრდნობით

და

ჩატარებულ

ინტერვიუებზე

საგანმანათლებლო

შეგვიძლია

დავასკვნათ,

სფეროს

რომ

და

ასევე

ექსპერტების

საქართველოს

არასამთავრობო
გამოცდილებაზე

სკოლებში

მოსწავლეთა

თვითმმართველობა საკმაოდ სუსტია. იგი არ ასოცირდება მოსწავლეთა ჯგუფად, რომელიც
სკოლაში ინიციატივების ერთ-ერთი მთავარი გენერატორია და დიდი გავლენა აქვს სკოლაში
მიმდინარე

მოვლენებზე.

მისი

წევრობა

არც

მოსწავლეებისათვის

და

არც

მასწავლებლებისათვის პრესტიჟთან დაკავშირებული არ არის.
მოსწავლეები თვითმმართველობას ოფიციალურ ორგანოდ თვლიან. მათ არ აქვთ იმის განცდა,
რომ თვითმმართველობა მათი საჭიროებების ლობისტია და სხვადასხვა პრობლემების ან
სურვილების

არსებობისას

შეუძლიათ

დახმარებისათვის

სწორედ

მას

მიმართონ.

საზოგადოებრივ საქმიანობაზე საუბრისას მოსწავლეები ძალიან იშვიათად ახსენებენ
თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ
თვითმმართველობა დირექტორის დამხმარე ორგანოა და თუ მან როდესმე რომელიმე
მოსწავლის პრობლემის გადაჭრა შეძლო, ეს ისევ დირექციასთან კარგი ურთიერთობის
შედეგია. უმეტეს შემთხვევაში მოსწავლეები არ თვლიან, რომ თვითმმართველობის წევრობა
საამაყოა. მათი აზრით, ეს საპასუხისმგებლო პოზიციაა და არც რაიმე მოგებას და არც
გართობას არ უკავშირდება.

რისთვისაა თვითმმართველობა? სიმართლე გითხრათ, არ ვიცით, თავადაც არ იციან
რისთვისაა და რა ფუნქცია აქვს თვითმმართველობას. ინტერესს არ იწვევს და არც
ვკითხულობთ რისთვისაა. თავად მისი წევრებიც არ არიან მოტივირებულნი და ყოველ წელს
ასეა - განსაკუთრებული არაფერი კეთდება. [6]
ამგვარი

დამოკიდებულება

ძირითადად

განპირობებულია

არასაკმარისი

ცოდნით

თვითმმართველობის შესახებ - მოსწავლეებმა არ იციან, როგორ უნდა მუშაობდეს იგი და რა
პასუხისმგებლობები

და

უფლებები

აქვთ

მის

წევრებს.

ძალიან

ხშირად

თავად

თავმჯდომარემაც კი არ იცის თვითმმართველობის დანიშნულება და არსი.

თავიდან არ ვიცოდით, რა უნდა გვეკეთებინა და როგორ უნდა გვემუშავა, ალბათ ამიტომ
ვართ ყოველთვის პასიურიები - აცხადებს 2014-15 სასწავლო წლის თვითმმართველობის
თავმჯდომარე.
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ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ერთი თვითმმართველობიდან მეორეზე გამოცდილების
გადაცემა და გაზიარება იშვიათი შემთხვევაა. ყოველ წელს, ყოველი თვითმმართველობა
ყველაფერს იწყებს თავიდან, ისე თითქოს მანამდე არაფერი გაკეთებულა.
თვითმმართველობის ასეთი უფუნქციობა, ზოგჯერ მასწავლებლების არასწორი მიდგომის
შედეგია,

რომელთაც ასევე არ ესმით, ზუსტად რა მიზანს ემსახურება ეს ორგანო. მათი

მოსაზრებები თვითმმართველობის შესახებ ხშირ შემთხვევაში ფორმალური ხასიათისაა თვითმმართველობის უფლებების ჩამოთვლა შეუძლიათ, თუმცა უჭირთ იმის მაგალითების
მოყვანა, თუ როგორ ერთვება იგი სკოლის ცხოვრებაში და რა გავლენას ახდენს სკოლაში
მიმდინარე მოვლენებზე. მასწავლებლების და დირექტორების დიდი ნაწილისათვის
თვითმმართველობა გასართობი ღონისძიებების ორგანიზატორი ორგანოა. უფრო მეტიც,
მასწავლებლები ხშირად თვითმმართველობის წევრების აქტიურობას დიდ მნიშვნელობას არც
ანიჭებენ – არ გამოხატავენ მათ მიმართ მხარდაჭერას და თვლიან, რომ თვითმმართველობაში
„თამაშზე“ უფრო მნიშვნელოვანი საგნების შესწავლაა. ზოგჯერ მოსწავლეებს ძალიან უჭირთ
მასწავლებლისაგან

თვითმმართველობის

შეხვედრაზე

დასასწრებად

ან

კონკრეტული

პრობლემის მოსაგვარებლად გაკვეთილის დატოვების ნებართვის მიღება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ახალდანიშნულ დირექტორებს არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ იმის
შესახებ თუ როგორ ფუნქციონირებდა თვითმმართველობა მათ პოზიციაზე არჩევამდე.
არსებული გამოცდილების შესახებ ინფრმაციის გაცვლა არ ხდება და თავად დირექტორებიც
იშვიათად ინტერესდებიან ამით.
მეორეს მხრივ, არის იმის მაგალითებიც, როდესაც ახალ დირექტორს თავად გამოუხატავს
ინიციატივა ახლებურად აემუშავებინა მანამდე უფუნქციო მოსწავლეთა თვითმმართველობა.
ამ შემთხვევაში დირექტორმა სპეციალური საინფორმაციო შეხვედრები მოაწყო სკოლის
მოსწავლეებთან ან თვითმმართველობის წევრებთან, სადაც მათ თვითმმართველობის
უფლებები გააცნო და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აქტიურად ჩართვისაკენ
მოუწოდა. დირექტორის ამგვარი დამოკიდებულება ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია
თვითმმართველობის იმიჯის შეცვლის პროცესში. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები ჯერ
კიდევ ძალიან იშვიათია და თვითმმართველობის მიმართ ამგვარი მიდგომა უფრო
ახალგაზრდა დირექტორებშია გავრცელებული.
საკმარისი ინფორმაციის და ცოდნის უქონლობა
ფუნქციონირების

მაგალითების

სიმცირე,

და თვითმმართველობის წარმატებული

საბოლოო

ჯამში,

იწვევს

მის

სუსტ

ფუნქციონირებას. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტთა აზრით, მთავარი
პრობლემა სკოლის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებაა, რომელიც არ გულისხმობს
მოსწავლეების აქტიურობის წახალისებას და მათ მოტივირებას. არსებობს იმის მაგალითებიც,
როდესაც მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერებაზე მომუშავე არასამთავრობო
ორგანიზაცია იძულებული იყო შეეწყვიტა ერთ-ერთ სკოლაში მიმდინარე პროექტი, რადგან
დირექტორის დამოკიდებულება თვითმმართველობის მიმართ არ იყო მართებული. ამიტომ
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ზოგიერთი არასამთავრობო თვლის, რომ თანამშრომლობა უნდა მოხდეს უშუალოდ
მოსწავლეებთან, სკოლის ფარგლებს გარეთ - ისინი უნდა გათვითცნობიერდნენ მათი
უფლებების შესახებ და შემდგომ უსასრულო
თვითმმართველობის უფლებების დასაცავად.

„ომი“

აწარმოონ

დირექციასთან

უცნობია, რომელი მიდგომა არის უფრო ეფექტური, თუმცა ყველაზე მართებული ალბათ
ორივე პერსპექტივიდან მუშაობაა - სკოლის გარეთაც და შიგნითაც, მოსწავლეებთანაც და
მასწავლებლებთანაც.
როგორც აქამდე უკვე არაერთხელ ითქვა, რაოდენობრივი კვლევის შედეგი განსხვავებულია გაცილებით უფრო მიახლოებულია იდეალურთან. შესაბამისად, უპრიანია რომ კვლევის ამ
ნაწილიდან მიღებული პასუხები კვლავ პოზიტიური, იდეალისტური მიდგომის შედეგად
მივიჩნიოთ და არა რეალური სურათის აღწერად.
გამოკითხულთა უმრავლესობა (დირექტორთა 87% და მოსწავლეთა 93%) აცხადებს, რომ
მოსწავლეთა თვითმმართველობა სკოლაში აქტიურად მუშაობს. შედარებით ნაკლებად
პოზიტიურ შეფასებას აკეთებს უკანასკნელი ჯგუფის 12%.

თქვენი აზრით, რამდენად აქტიურად
ფუნქციონირებს მოსწავლეთა
თვითმმართველობა თქვენს სკოლაში?
80%

58%60%

60%
40%

35%
27%
12%
4%

20%

1% 0%

2% 0%

0%
მტკიცე კი უფრო კი უფრო არა მტკიცე
არა
მოსწავლეთა თვითმმართველობა

რესპონდენტთა

ორივე

ჯგუფი

თანაბრად

რთულია
თქმა

დირექტორთა

იზიარებს

მოსაზრებას

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის დანარჩენი წევრების აქტიურობასთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა
44% აცხადებს, რომ თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩართულია მის წევრთა ნახევარზე
მეტი (მაგრამ არა ყველა), ხოლო დანარჩენი 40-45%-ის აზრით აქტიურია თვითმმართველობის
ყველა წევრი.
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თვითმმართველობის რამდენი წევრი ერთვება აქტიურად
მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფუნქციონირებაში?
60%

45% 40%

44% 44%

40%
7%

20%

8%

3%

5%

1%

3%

0%
ყველა წევრი

ნახევარზე მეტი, თვითმმართველობის თვითმმართველობის მხოლოდ ერთეული
მაგრამ ყველანი არა
წევრთა ნახევარი
წევრთა ნახევარზე წევრები ან არცერთი
ნაკლები

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

დირექტორთა

სკოლების შესწავლისას რესპონდენტების უმეტესობამ (მასწავლებლებმა, დირექტორებმა და
მოსწავლეებმა) აღნიშნეს, რომ თვითმმართველობაში ძირითადად მხოლოდ თავმჯდომარე
აქტიურობს. ამასთან დაკავშირებით დავაკვირდით ონლაინ კითხვარებიდან მიღებულ
პასუხებს კითხვაზე „ვინ ახდენს საკითხების ინიცირებას თვითმმართველობაში ყველაზე
ხშირად?“ და გავაანალიზეთ, თვლიან თუ არა დირექტორები, რომ თვითმმართველობის
საქმიანობას მარტო მისი თავმჯდომარე ახორციელებს. მოსწავლეთა თვითმმართველობის
თავმჯდომარეების მხოლოდ 15 % დაეთანხმა იმას, რომ ინიციატივები ძირითადად მხოლოდ
მათ ეკუთვნით, ხოლო დირექტორთა თითქმის 70%-მა უარყო ის, რომ თვითმმართველობის
საქმიანობა მხოლოდ თავმჯდომარის მიერ ხორციელდება.
რესპონდენტებს ასევე ვთხოვეთ, დაესახელებინათ წინა სასწავლო წლის (2014-15წ.)
განმავლობაში თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული ყველაზე მნიშვნელოვანი
აქტივობა. ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან ჩანს, რომ დირექტორებსაც და მოსწავლეებსაც ამ
შეკითხვაზე პასუხად პირველ რიგში მოჰყავთ გასართობი ღონისძიებების მაგალითები, ხოლო
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართვის მაგალითები ყველაზე ნაკლებია დირექტორების მხოლოდ 5.5% და მოსწავლეთა 7.2.% ასახელებს ბიუჯეტის დაგეგმვაში,
არჩევნებში ან სკოლის გაუმჯობესების საკითხებში მონაწილეობას.
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გასული (2014-15) სასწავლო წლის განმავლობაში თვითმმართველობის
მიერ განხორციელებული ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობა

დირექტორები

თვითმმართველობის
წარმომადგენლები

14.1

15.2

13.1

15.9

13.8

12.5

14.5

12.5

13.5
5.7

9.8
5.3

2

4.9

4.7
2.4

4.2
3.8

2.4

3.4

სკოლის შიდა გაუმჯობესება (ინფრასტრუქტურა, პროცედურები)

2.4

2.7

არა/მირთულდება პასუხის გაცემა

4.4
2.7
1
2.7
0.7

2.7
2.3
2.3
1.5
1.1

სასწავლო ღონისძიებები
თემატური ღონისძიებები (ახალი წელი, კარნავალი, მასწავლებლის დღე,
მშვიდობის დღე და ა.შ.)
საქველმოქმედო ინიციატივები
სკოლის ტერიტორიის დასუფთავება და რევიტალიზაცია, გამწვანეა,
გარემოსდაცვითი აქტივობები
სხვა
სპორტული ღონისძიებები
ძალადობის და დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო ინიციატივები,
კონფლიქტების მოგვარება
ექსკურსია
პოეზიის და ლიტერატურისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
არჩევნები (თვითმმართველობის, დისციპლინარული კომიტეტის,
დირექტორის)

თემატური კლუბის დაფუძნება
სკოლის გაზეთის გამოცემა
გარე დაწესებულებებთან თანამშრომლობა
ბიუჯეტის დაგეგმვა

რესპონდენტებს ასევე ვთხოვეთ, ესაუბრათ მოსწავლეთა თვითმმართველობის იდეალურ
ვარიანტზე. შედეგად დასახელდა ქვემოთ მოცემული 5 აქტივობა, რომელშიც გამოკითხულთა
ორივე ჯგუფის 75%-ზე მეტის აზრით, მოსწავლეთა თვითმმართველობა აუცილებლად უნდა
იყოს ჩართული. ეს აქტივობებია:


სკოლის შიდა რეგულაციების ჩამოყალიბება



სკოლაში კულტურული ღონისძიებების მოწყობა



სკოლისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა და დამოწმება



სკოლის სხვა ორგანოებისათვის, მათ შორის დირექციისა და სამეურვეო საბჭოსათვის,
რეკომენდაციების შემუშავება.



დამოუკიდებლად ფუნქციონირება

მოსწავლეთა თვითმმართველობის იდეალური ვარიანტი შევადარეთ მისი რეალურად
ფუნქციონირების შედეგებს.

რესპონდენტთა ორივე ჯგუფს ვთხოვეთ, დაესახელებინათ,

რეალობაში რამდენად ერთვება მოსწავლეთა თვითმმართველობა ზემოთ დასახელებულ
აქტივობებში. აღმოჩნდა, რომ რეალობა იდეალურ ვარიანტს ემთხვევა ორი აქტივობის
შემთხვევაში - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სკოლის სხვა ორგანოებისაგან
დამოუკიდებლობა. აქვე აღსანიშნავია, რომ იდეალურსა და რეალურ საქმიანობებს შორის
სხვაობა 10 %-ს არ აღემატება.
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მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა პასუხების ანალიზისას რეალური და
სასურველი ვარიანტები ყველაზე მეტად განსხვავდება თვითმმართველობის იმ საკითხებში
ჩართულობასთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანია სასკოლო საზოგადოებისათვის.
გამოკითხულთა 86% აცხადებს, რომ მსგავსი საკითხების გადაწყვეტაში თვითმმართველობა
აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს, თუმცა იმას, რომ თვითმმართველობა რეალურად
მართლა ერთვება ამ საქმიანობაში, მხოლოდ 56 % ადასტურებს. მსგავსი (20%-ზე მეტი)
სხვაობა ვლინდება სკოლის შინაგანაწესის შედგენისა და მოსწავლეთა შეფასებების
კრიტერიუმების ჩამოყალიბების საკითხების შემთხვევაში.
აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობის იდეალური და რეალური
სურათების შესახებ დირექტორების პასუხების შედარებისას სხვაობა შედარებით უფრო
ნაკლებია. ყველაზე დიდი სხვაობა დაფიქსირდა ისევ იმ ორი საკითხის შემთხვევაში,
რომელიც გამოვლინდა მოსწავლეების შედეგებიდანაც - შინაგანაწესის შედგენა და
მოსწავლეთა შეფასების კრიტერიუმები. ორივე საკითხის შემთხვევაში, დირექტორთა
რაოდენობა, რომელიც ადასტურებს აღნიშნულ საკითხებში თვითმმართველობის რეალურ
ჩართულობას, 20 %-ით ნაკლებია ჩართულობის მსურველი დირექტორების რაოდენობაზე.
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6.2. მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების პროცედურები
გამოკითხულ მასწავლებელთა და დირექტორთა უმეტესობა საარჩევნო პროცესის
აღწერისას აცხადებს, რომ „არჩევნები ტარდება ძალიან დემოკრატიულად, ზუსტად ისე,
როგორც ეს განათლების კანონში წერია“. მსგავს პასუხებს საკმაოდ ფორმალური სახე
ჰქონდა, რაც აჩენს განცდას, რომ რესპონდენტები ღელავდნენ, არ აღმოჩენილიყო, რომ
ისინი რაღაცას სწორად არ აკეთებენ. ამევდროულად ცოდნა იმისა, თუ რა წერია კანონში და
რა არა, არც ისე მაღალია. საერთო ჯამში მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების
ჩატარებასთან დაკავშირებული წესები განსხვავდება სხვადასხვა სკოლის შემთხვევაში და
ზოგადად საკმაოდ ქაოსურ შთაბეჭდილებას ტოვებს.
6.2.1. ვინ აკეთებს არჩევნების ორგანიზებას?
ის თუ ვინ უნდა უძღვებოდეს არჩევნების პროცედურებს, სამწუხაროდ, ბოლომდე ნათელი
არ არის. ძირითადად არჩევნების ორგანიზატორობას თავისთავზე იღებს დირექტორის
მოადგილე, ან მის მიერ დავალებული მასწავლებელი/კლასის დამრიგებელი. მოსწავლეები
ამ პროცესში მონაწილეობას საერთოდ არ იღებენ - ისინი ხმას აძლევენ ან კენჭს იყრიან,
მაგრამ საორგანიზაციო საკითხებში არ ერთვებიან. გასაკვირია ის, რომ სამოქალაქო
განათლების

მასწავლებლები

ასევე

არანაირ

როლს

არ

ასრულებენ

არჩევნების

ორგანიზებაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი თავად გამოთქვამენ დახმარების
სურვილს ან მათ ეს დაევალებათ, როგოც კლასის დამრიგებლებს. უფრო მეტიც,
სამოქალაქო

განათლების

მასწავლებლების

უმეტესობა

თვლის,

რომ

არჩევნების

ორგანიზება მათი არც მოვალეობაა და არც ინტერესის სფერო.

არცევნების ორგანიზებაში მე ჩართული არ ვარ, ამას სხვა მასწავლებლები
ხელმძღვანელობენ. მე მოსწავლეებს უბრალოდ ვასწავლი, რისთვის იქმნება
თვითმმართველობა და რა არის მათი უფლებები. [4]
შესაბამისად რჩება განცდა, რომ სამოქალაქო განათლების საგნის მიზანი და ფუნქცია
სადღაც დაიკარგა.
ბუნდოვანია ასევე სამეურვეო საბჭოს როლიც - დირექტორთა ნაწილი აცხადებს, რომ ეს
ორგანო მხოლოდ არჩევნების დღეს ადგენს, ხოლო მეორე ნაწილი - რომ იგი
ფასილიტატორის როლს უნდა ასრულებდეს პროცესის ორგანიზებისას. ასევე იყო ერთი
სკოლის მაგალითი, სადაც გასული წლის არჩევნები სწორედ სამეურვეო საბჭომ ჩაატარა,
მაგრამ წელს, რესურს ცენტრის დავალებით საორგანიზაციო როლი დირექტორსა და
მასწავლებელს გადაეცა. არავინ იცის, რითი დასტურდება რესურს ცენტრის ამ დავალების
მართებულობა. უმეტეს შემთხვევებში მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები
დირექტორებს არ მიაჩნიათ მნიშვნელოვან დღედ და მას მხოლოდ ფორმალურ,
„გასაკეთებელ“ პროცედურად განიხილავენ. შესაბამისად ეს პროცესი დირექტორის
მოადგილის სხვა ვალდებულებების პარალელურად სრულდება და როცა ადგილი აქვს
პატარა შეცდომებს, ამას დიდ ყურადღებას არავინ აქცევს. მაგალითად, ერთ-ერთი სკოლის
შემთხვევაში დირექტორმა განაცხადა, რომ არჩევნების დღე დაადგინა სამეურვეო საბჭომ
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და ამის შესახებ ინფორმაცია გამოიკრა საინფორმაციო სტენდზე, ხოლო მოსწავლეების
განცხადებით:

ერთ დღეს მასწავლებლები შემოვიდნენ კლასში და გვითხრეს, რომ თვითმმართველობაში
წარსადგენად სჭირდებოდათ ვინმეს არჩევა, შესაბამისად მოვაწყვეთ არჩევნები.[4]
არის იმის შემთხვევებიც, როდესაც სკოლის დირექტორი თავის თავზე იღებს მოსწავლეთა
წახალისებისა და არჩევნებში მონაწილეობის მნშვნელობის ამხსნელის როლს. ეს
ძირითადად ხდება იმ დირექტორების შემთხვევაში, რომელთაც პირადად ესმით
მოსწავლეთა თვითმმართველობის მნიშვნელობა და არჩევნებში მოსწავლეთა აქტიურობის
დადებითი შედეგები.

არჩევნების დღეს და მის წინა დღეს, ორჯერ შევხვდი მოსწავლეებს და შევეცადე ამეხსნა
რომ არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე, როგორც მოსწავლეთა
თვითმმართველობაში ყოფნა. [6]
მე ვუთხარი მათ, რომ მიეღოთ დემოკრატიული არჩევანი. ეს არის თქვენი რეპეტიცია დიდი
არჩევნებისათვის, შესაბამისად კარგად დაფიქრდით იმაზე თუ ვისი არჩევა გინდათ,
მეგობრის, ამხანაგის თუ იმ მოსწავლის, ვინც რაღაცას სასარგებლოს გააკეთებს
კლასისათვის და ექნება მრავალი აქტივობის ინიციატივა. [5]
არჩევნების ჩატარების შესახებ ინფორმაცია ზოგჯერ სხვადასხვა სახელმძღვანელო
მასალებიდანაც მოიპოვება:

ერთხელ ერთი მოსწავლე მოვიდა ჩემთან და მითხრა რომ ჰქონდა არჩევნებში თავისი
კანდიდატურის წამოყენების სურვილი. მე ავუხსენი, რომ ამისათვის უნდა შეედგინა
თავისი სამოქმედო პროგრამა და გადავეცი სახელმძღვანელო, სადაც ახსნილი იყო
ნაბიჯები. ის ძალიან დაინტერესდა. [3]
აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეთა დაკვირვებით არჩევნების პროცესის მონიტორინგს
ზოგჯერ არავინ უწევს, თუმცა უფროსები მათ მაინც დემოკრატიულ არჩევნებს უწოდებენ.
მოსწავლეები ასევე ამჩნევენ, რომ მათ არავინ ეკითხება აზრს ამასთან დაკავშირებით.
უმეტეს შემთხვევაში სკოლები ცდილობენ დაემორჩილონ არცევნების დღის დანიშვნასთან
დაკავშირებულ კანონს, თუმცა არსებობს მათი ძალიან გვიან ჩატარების შემთხვევებიც
(2014-15 სასწავლო წლის განმავლობაში).
6.2.2. რამდენი თვითმმართველობა არსებობს სკოლაში?
საგანმანათლებლო სფეროს ექსპერტების მიერ არა ერთხელ მოხდა იმ საკითხის წამოწევა,
აქვს თუ არა აზრი სკოლაში ორი თვითმმართველობის (საბაზო და საშუალო საფეხურებზე)
არსებობას. სკოლების შემთხვევების შესწავლამ აჩვენა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ
სკოლაში ორივე საფეხურზე მოხდა თვითმმართველობის არჩევა, ისინი საბოლოო ჯამში
მაინც ერთად ფუნქციონირებენ. შესაბამისად დირექტორები აცხადებენ, რომ ისინი
ასრულებენ ამ ფორმალურ წესს, მაგრამ რეალობაში ამ დაყოფას აზრი არ აქვს.

52

ყოველწლიურად ირჩევენ მოსწავლეთა თვითმმართველობას საბაზო და საშუალო
საფეხურებისათის ცალ-ცალკე, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ისინი ყოველთვის
ერთად მუშაობენ.[2]
საბაზო და საშუალო საფეხურებს შორის თვითმმართველობის დაყოფას დიდი
მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მათი წევრები მაინც ერთან მუშაობენ, მიუხედავად იმისა,
რომ ორი თავმჯდომარე ჰყავ [3]
ფორმალურად არსებობს ორი თვითმმართველობა, მაგრამ ისინი ერთად მუშაობენ. პატარა
სკოლებში ორივეს არჩევას აზრი არ აქვს, რადგან მოსწავლეთა კონტინგენტი ისედაც
მცირეა. ეს კონტინგენტზე უნდა იყოს დამოკიდებული - პატარა სკოლებში ერთი უნდა
იყოს, დიდებში - ორი. [4]
6.2.3. მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეობის კანდიდატების შერჩევა და
საარჩევნო პროცედურები
კანდიდატების წამოყენების/შერჩევის ვარიანტები უსაზღვროა. ისინი განსხვავდება არა
მარტო სკოლების, არამედ კლასების მიხედვითაც. არსებობს სკოლები სადაც პროცედურებს
სტანდარტული სახე აქვს, მაგრამ ზოგ სკოლაში შერჩევის წესებს თითოეული კლასის
მასწავლებელი თავისი სურვილით ადგენს. კანონის მიხედვით განსაზღვრულია პროცესის
ორი ეტაპი - 1. თითოეულ კლასში მოსწავლეების მიერ ხდება ერთი კლასის
წარმომადგენლის არჩევა და 2. თითოეული კლასის წარმომადგენლებიდან, ანუ
თვითმმართველობის

წევრებიდან

ხდება

თავმჯდომარის

არჩევა.

წესები

სხვა

პროცედურების შესახებ ასევე მრავალფეროვანია. ზოგიერთ სკოლაში ამ წესებს სკოლის
იურისტი ან რესურს ცენტრი ადგენს, რაც დირექტორებს საფუძველს აძლევს ჩათვალონ,
რომ სწორედ ეს წესია ერთადერთი და ყველაზე სწორი. სხვა სკოლების შემთხვევაში,
დირექტორებს არც ამ პროცედურების განხილვის საშუალება და არც შესაბამისი
ცოდნა/გამოცდილება არ აქვთ და ამიტომაც მოწონებულ მეთოდებზე უკეთესი არ
ეგულებათ.
საარჩევნო კანდიდატების შერჩევა
1) მოსწავლეები

საკუთარი

ნებით

ასახელებენ

თავიანთ

კანდიდატურებს

და

გამოთქვამენ არჩევნებში მონაწილეობის სურვილს - ამ შემთხვევაში ალბათობა
იმისა, რომ მოსწავლე მართლა იქნება პროცესებში ჩართული ყველაზე დიდია;
2) კანდიდატებს ასახელებენ კლასის მოსწავლეები. ამ შემთხვევაში გვხვდებიან ისეთი
კანდიდატები,

რომელთაც

არ

სურთ

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

თავმჯდომარეობა ან წევრობა.

ზოგჯერ დასახელებულ კანდიდატს არ აქვს არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი,
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მათი შერჩევა მოხდა კლასის მოსწავლეთა
უმრავლესობის მიერ, ისინი ვალლებულნი არიან იკისრონ ეს მოვალეობა და
გაიარონ კანდიდატთა რეგისტრაცია. [6]
3) კანდიდატებს ასახელებენ მასწავლებლები - შერჩევის კრიტერიუმები ბუნდოვანია
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სკოლის
მოსწავლეთა
თვითმმართველობის
არჩევნები
დაფუძნებულია
ნეპოტიზმზე და პირად კონტაქტებზე, ჩემს კლასში მასწავლებელი ირჩევს
თავისთვის სასურველ კანდიდატებს და ეს ნიშნავს, რომ ისინი ავტომატურად უკვე
არჩეულნი არიან [2]
ამ ტენდენციას კვლევის შედეგებიც ადასტურებს. როგორც ეს დიაგრამიდან ჩანს,
კანდიდატთა წარდგენის ყველაზე გავრცელებული ფორმა მაინც სხვების მიერ მათი
დასახელებაა (დირექტორების 79% და მოსწავლეთა 65%-ის თანახმად). მნიშვნელოვანია,
ისიც, რომ კანდიდატების მასწავლებლების მიერ დასახელებას აღნიშნავს უფრო მეტი
მოსწავლე, ვიდრე დირექტორი (მოსწავლეთა 12% და დირექტორთა 8%).
როგორ იყვნენ არჩეულნი მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრობის
კანდიდატები (წარმომადგენლები კლასებიდან)?
65%

კანდიდატებს წარადგენდნენ სხვა მოსწავლეები
კანდიდატები თავად წარადგენდნენ საკუთარ
თავს

79%

52%
46%
12%
8%

კანდიდატებს წარადგენდნენ მასწავლებლები
1%
3%

სხვა გზით
0%

10%

20%

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

დირექტორთა

კანდიდატთა რეგისტრაციის ხერხები
1) კანდიდატი წერს განცხადებას კლასის დამრიგებლის სახელზე, სადაც გამოხატავს
საარჩევნო კანდიდატად საკუთარი თავის წარდგენის სურვილს. [3,5]
2) კანდიდატი საკუთარი თავის წარდგენის შესახებგანცხადებას წერს საარჩევნო
კომისიის სახელზე (ამ შემთხვევაში მეტი მოსწავლე წარადგენს საკუთარ
კანდიდატურას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც რცხვენიათ
კლასში, სხვების გასაგონად თავისი კანდიდატურის დასახელება);
3) კანდიდატები რეგისტრაციას გადიან საარჩევნო კომისიაში, მაგრამ მათ უნდა
დააკმაყოფილონ კომისიის მიერ დადგენილი კრიტერიუმები - მაღალი აკადემიური
მოსწრება, აღნიშნული სკოლის მინიმუმ 3-წლიანი უწყვეტი მოსწავლეობა,
დისციპლინური დარღვევების არ ქონა (მანდატურის ჩანაწერების მიხედვით) და
სკოლაში გარკვეული ავტორიტეტი;
4) როგორც კლასში, ასევე საარჩევნო კომისიაში კანდიდატებს არეგისტრირებენ
კლასის დამრიგებლები - ამ შემთხვევაში მასწავლებელს აქვს საშუალება
გაფილტროს კანდიდატების სია, რაც აჩენს იმის საშიშროებას, რომ რეგისტრაციისას
წარდგენილნი იყვნენ მხოლოდ მასწავლებლის მიერ მოწონებული კანდიდატები;
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5) რეგისტრაციის პროცედურა საერთოდ არ არსებობს, მოსწავლეები კანდიდატებს
სიტყვიერად ასახელებენ.
ხმის მიცემის პროცედურები
1) მოსწავლეები კანდიდატს ხმას აძლევენ ხელის აწევით;
2) ფარული კენჭისყრით - მოსწავლეები კლასში ფურცელზე წერენ სასურველი
კანდიდატის სახელს ან კანდიდატთა სიაში შემოხაზავენ მას. ხმათა რაოდენობას
ითვლის მასწავლებელი. ამ შემთხვევაში კენჭისყრა ფარულია, მაგრამ მასზე მაინც
დიდ გავლენა აქვს მასწავლებელს;
3) ფარული კენჭისყრა მთელი სკოლის მასშტაბით - ხმებს ითვლის საარჩევნო კომისია
- ყველაზე მართებული მეთოდი;
4) ხმის მიცემის პროცედურას საერთოდ არ აქვს ადგილი - დასახელებული
კანდიდატები ავტომატურად ხდებიან არჩეული წევრები.
აღნიშნული პროცედურების შეჯამება გვიჩვენებს რამდენად განსხვავდება სხვადასხვა
სკოლის დირექციისა და მასწავლებლების დამოკიდებულება ისეთი საკითხების მიმართ,
როგორიცაა:


საარჩევნო პროცედურების გავლენა მოსწავლეთა მოტივაციაზე, გამოხატვის
თავისუფლებაზე და საკუთარი ნების დაფიქსირებაზე;



თითოეული პროცედურის გავლენა მოსწავლეთა თვითმმართველობის სამომავლო
ჩართულობაზე - ზოგი დირექტორი და მოსწავლე ამ კავშირს ვერც ხედავს;



სხვაობა კანდიდატების მოსწავლეების და მასწავლებლების მიერ არჩევას შორის;



მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

წევრების

მიერ

დასაკმაყოფილებელი

კრიტერიუმები - მაღალი აკადემიური მოსწრება, მოტივაცია, თუ აქტიურობის
მახასიათებელი? მოსწავლე, რომელიც მოსწონთ მასწავლებლებს, თუ მოსწავლეებს?
შესწავლილი სკოლების შემთხვევები განსხვავდება ამ საკითხთა მიმართ მიდგომის
მიხედვით. აქვე აღსანიშნავია, რომ იდეალურ სკოლებს არც არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან აქტიურად მომუშავე სკოლები არ წარმოადგენს.
საბოლოოდ

შეგვიძლია

სხვადასხვაობა

დავასკვნათ,

ნამდვილად

არ

უწყობს

რომ

საარჩევნო

ხელს

პროცედურების

თვითმმართველობის

მსგავსი

წარმატებულ

განვითარებას. დირექტორთა და მასწავლებელთა მიერ საორგანიზაციო საკითხების
სრული

ფლობა

ხელს

უშლის

მოსწავლეებს,

გაითავისონ

თავიანთი

როლის

მნიშვნელოვნება და თავად გადაწყვიტონ როგორი წარმომადგენლობა სურთ სკოლაში.
სავარაუდოდ უმჯებესია, თუ იარსებებს არჩევნების სტანდარტული პროცედურები, ან
მითითებები იმის შესახებ, თუ რომელი პროცედურებია ყველაზე მართებული. ჩვენი
მოსაზრებით, საუკეთესო ვარიანტია, როდესაც კანდიდატები თავად გამოთქვამენ
სურვილს კენჭი იყარონ არჩევნებში; ხმის მიცემა ხდება მთელს სკოლაში

ფარული

კენჭისყრის გზით და ხმებს ითვლის არა მასწავლებელი, არამედ საარჩევნო კომისია.
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6.2.4. საარჩევნო კამპანია და კანდიდატების პროგრამები
შესწავლილი სკოლების მაგალითმა აჩვენა, რომ იმ სკოლებში, რომელთაც არ აქვთ
მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

გაძლიერებასთან

დაკავშირებულ

პროექტებში

მონაწილეობის გამოცდილება, არანაირი წინასაარჩევნო ღონისძიებები არ ტარდება.
წინასაარჩევნო კამპანიის ორგანიზებასა და პროგრამების გავრცელებას ადგილი ჰქონდა
მხოლოდ PH International-ისა და “სამოქალაქო განათლების ცინტრი“-„ქართლოსის“
პროექტებში ჩართულ სკოლებში. სხვა შემთხვევებში აღნიშნული პროცედურების
მნიშვნელობა არც სკოლის ადმინიტრაციას და არც მოსწავლეებს არ ესმოდათ.
ამის ამხსნელ არგუმენტად სახელდებოდა ის, რომ მოსწავლეები ისედაც იცნობენ
ერთმანეთს და არანაირი კამპანია მათ არ სჭირდებათ.

მოსწავლეები იცნობენ და ენდობიან, ამიტომ მათ არ სჭირდებათ პროგრამები. [2,
მასწავლებელი]

არჩევნები როგორაა ორგანიზებული ამას მნიშვნელობა არ აქვს - ამგვარ კამპანიას ან
აქტივობებს აზრი არ აქვს, რადგან ჩვენ ვიცით, ვინ არის ყველაზე აქტიური. შესაბამისად
შეგვიძლია უბრალოდ მათ მივცეთ ხმა. [4, მოსწავლეები]
ზოგ შემთხვევაში მასწავლებლებს აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კანონი
ითვალისწინებს დასახელებული პროცედურების ჩატარებას, მაგრამ გამომდინარე იქიდან,
რომ ისინი არ არიან სავალდებულო საფეხურთა სიაში, მათი უბრალოდ უგულვებელყოფენ.
არსებობს იმის შემთხვევებიც, როდესაც მოსწავლეები წინასაარჩევნო კამპანიისა და
პროგრამის

არარსებობას

ნეპოტიზმით

ხსნიან

-

მაგალითად,

თუ

კანდიდატად

მასწავლებლის შვილი დასახელდა, მას აღარ სჭირდება რაიმე პროგრამის წარდგენა.
წინასაარჩევნო პროცედურების გამოტოვება ერთ შემთხვევაში დირექტორის მოადგილის
მოუცლელობითაც კი ახსნეს.

სკოლაში ძალიან დატვირთული ვარ და არ მაქვს საკმარისი დრო იმისათვის, რომ არჩევნებს
ორგანიზება ზუსტად ისე გავუკეთო, როგორც ეს კანონში წერია. ამიტომ არის, რომ
მოსწავლეებს არ აქვთ სამოქმედო პორგრამები. [3]
ყოველივე ზემოთქმული ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რამდენად დაბალ დონეზეა
სასკოლო არჩევნების და მათი პროცედურების მნიშვნელობის და არსის გაგება. ამ მთელი
პროცესის ფორმალურ მოვალეობად აღქმა სრულიად უშლის ხელს იმაზე ფიქრს, თუ
როგორ შეიძლება მოსწავლეებს ვასწავლოთ რეალობაზე დადებითი გავლენის მოხდენის
საშუალებები და ის თუ რამდენად უწყობს ხელს სწორად ჩატარებული არჩევნები
მოსწავლეთა

ჩართულობასა

და

აქტიურობას.

სავარაუდოდ,

ეს

ერთ-ერთი

საკითხთაგანია, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს ახლო მომავალში.
6.2.5. მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრების არჩევის დანიშნულება
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იმ

ზემოთ აღწერილი პროცედურების ხასიათიდან გამომდინარე, არაა გასაკვირი, რომ
მოსწავლეები თავიანთ კანდიდატურებს არც ისე სასურველი არგუმენტების დაყრდნობით
ირჩევენ. აქვე აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი თავადვე არ ეთანხმებიან
შერჩევის ასეთ წესს და თავს უხერხულადაც კი გრძნობენ, მაგრამ ცვლილებისაკენ პირველ
ნაბიჯს თავად არ დგამენ. კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმებად დასახელდა შემდეგი:
1) კანდიდატს კარგი ურთიერთობა აქვს მასწავლებელთან ან მისი ნათესავია

ეს მოხდა იმიტომ, რომ მასწავლებლებმა ერთ-ერთ გაკვეთილზე მოსწავლეებს
სთხოვეს კონკრეტული პიროვნებისათვის მიეცათ ხმა, რადგან სხვა მასწავლებელს
სურდა მისი შვილი არჩეულიყო თავმჯდომარედ. მოსწავლეებს არ უნდოდათ
მასწავლებლის განაწყენება და მისცეს ხმა მის ქალიშვილს. [2]
2) კანდიდატის მიმართ პირადი დადებითი დამოკიდებულება - აღნიშნული ხშირ
შემთხვევაში განპირობებულია წინასაარჩევნო კამპანიის და საარჩევნო პროგრამის
უქონლობით, რადგან მოსწავლეები აცხადებენ, რომ იმ მოსწავლისათვის ხმის
მიცემა, ვისაც არ იცნობენ და მათზე არაფერი იციან, არ მიაჩნიათ მართებულად.

ზოგჯერ ვფიქრობ, რატო უნდა მივცე ხმა ჩემს მეგობარს, როცა არ ვიცი მისი
პროგრამა, მაგრამ ჩვენს კლასში ასე ვირჩევთ. [3, მოსწავლეები]
3) კანდიდატის სავარაუდო პასუხისმგებლიანობაზე დაყრდნობა - აღნიშნულს
ადგილი აქვს ძირითადად იმ სკოლებში, რომელთაც აქვთ არასამთავრობო
ორგანიზაციების სოციალურ პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება.

მე ამირჩიეს იმიტომ, რომ უფრო აქტიურად ვიყავი ჩართული ეკო-კლუბის
საქმიანობაში და კლასელებმა იფიქრეს, რომ ასევე აქტიური ვიქნები
თვითმმართველობაშიც. [4]
მიუხედავად ამისა, მოსწავლეები თვლიან, რომ მხოლოდ პასუხისმგებლობის
გრძნობა არ არის საკმარისი თვითმმართველობაში წარმომადგენლის ასარჩევად და
სურთ, რომ მეტი იცოდნენ მათი სამომავლო პროგრამის შესახებ.

კარგი იქნება პროგრამები თუ ექნებათ - მაშინ შესაძლებლობა გვექნება ხმა კარგ
იდეებს მივცეთ [6, მოსწავლეები]
შედეგად

შეგვიძლია

დავასკვნათ,

რომ

მოსწავლეები

კანდიდატების

ასარჩევად

გამოყენებული საკუთარი კრიტერიუმებით თავადვე არ არიან კმაყოფილნი, მაგრამ ამას
საკუთარი ნებით არ ცვლიან. აღნიშნული შესაძლოა განპირობებული იყოს შემდეგი
ფაქტორებით:


მასწავლებლების შემთხვევაში - წინასაარჩევნო კამპანიებისა და სხვა კომპონენტების
ორგანიზების პროცედურების არცოდნა;



მოსწავლეების შემთხვევაში - მოსწავლეთა თვითმმართველობის არსისა და
მიზნების არცოდნა.

კარგი იქნება, თუ ჩვენი მასწავლებელი შეგვკრიბავს კლასში და აგვიხსნის, რას ნიშნავს
მოსწავლეთა თვითმმართველობა. ამ შემთხვევაში უფრო ადვილი იქნება იმის გადაწყვეტა,
გვინდა თუ არა კანდიდატობა.
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6.2.6. მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეების არჩევნები
მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეების არჩევის პროცედურა საკმაოდ
მარტივია და დიდად არ განსხვავდება სხვადასხვა სკოლის შემთხვევაში. თავმჯდომარეს
ირჩევენ თვითმმართველობაში თითოეული კლასიდან არჩეული წარმომადგენლები და ეს
ზოგან ხელის აწევით, ზოგან კი ფარული კენჭისყრით ხდება. კვლევის შედეგების
თანახმად, თვითმმართველობის თავმჯდომარეებს ზოგჯერ მასწავლებლებიც ირჩევენ
მოსწავლეების ნაცვლად, თუმცა ეს იშვიათი შემთხვევაა (აღნიშნავს მოსწავლეთა 5%).
საერთო ჯამში შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სხვადასხვა სკოლების შემთხვევაში საარჩევნო
პროცედურების სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია მოსწავლეთა თვითმმართველობის,
როგორც სკოლის დემოკრატიული ორგანოს, და ასევე მოსწავლეთა ჩართულობის არსისა
და მნიშვნელოვნების არცოდნით ან უგულვებელყოფით, როგორც უფროსების, ასევე
მოსწავლეების მხრიდან. გამომდინარე იქიდან, რომ არჩევნების წესი პირდაპირ კავშირშია
თვითმმართველობის წარმატებულ და შეთანხმებულ ფუნქციონირებასთან, ვთვლით, რომ
საქართველოს სკოლებში ეს საკითხი აუციელებლად იმსახურებს მეტ ყურადღებას და
ახლო მომავალში გამოსწორებას.
6.3. მოსწავლეთა თვითმმართველობა და სასკოლო კლუბები
მოსწავლეთა თვითმმართველობისა და სასკოლო კლუბების (სამოქალაქო და სხვა)
თანამშრომლობის საკითხი ექსპერტთა შორის ჯერ კიდევ კვლევის ჩატარებამდე დაისვა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და საგანმანათლებლო სფეროს
ესქპერტების გამოცდილებით, კლუბების ფუნქცია ხშირად ბუნდოვანია და არსებობს
შემთხვევები, როდესაც მოსწავლეთა თვითმმართველობასა და სხვადასხვა სასკოლო
კლუბს შორის თანამშრომლობითის ნაცვლად კონფლიქტური და დაძაბული
ურთიერთობაა. აქედან გამომდინარე,
გადავწყვიტეთ გამოგვეკვლია აღნიშნული
სიტუაციის გამომწვევი მიზეზები და ამავე დროს დაგვედგინა, რატომ არ უწყობს ხელს
მოსწავლეთა თვითმმართველობის განვითარებას, მაგალითად, სამოქალაქო კლუბების
არსებობა სკოლაში. შესაბამისად, კვლევაში ჩაიდო შემდეგი ორი საკითხი:
1. რა დამოკიდებულებაა მოსწავლეთა თვითმმართველობასა და სასკოლო კლუბებს
შორის და როგორ ხდება აღნიშნული კლუბების შექმნა/ჩამოყალიბება? - ხდება თუ
არა რეალურად ზოგადი განათლების შესახებ კანონით გათვალისწინებული წესის
დაცვა, რომელიც გულისხმობს, რომ სასკოლო კლუბის შექმნას უნდა ემხრობოდეს
მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრთა ერთი მეხუთედი?
ექსპერტების განცხადებით აღნიშნული თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაცია არ
არსებობს.

მათი

მოსაზრებები

ამ

თანამშრომლობის

გზების

შესახებ

სხვადასხვაგვარია - ექსპერტთა ერთი ჯგუფი თვლის რომ წრეები უნდა
ექვემდებარებოდნენ და მჭიდრო კავშირში იყვნენ თვითმმართველობასთან, მეორე
ჯგუფი კი მიიჩნევს, რომ მათ სრული დამოუკიდებლობა უნდა ჰქონდეთ. მათი
მოსაზრებით, მოსწავლეთა თვითმმართველობა ფორმალური ორგანოა და
მონაწილეობას უნდა იღებდეს ისეთი ფორმალური საკითხების მოგვარებაში,
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როგორიცაა სკოლის ბიუჯეტი, სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, სკოლის მართვა და
სხვა. ხოლო კლუბები და წრეები კი ემსახურება მოსწავლეთა შემოქმედებით
განვითარებას და მათი გასართობი ინიციატივების შესრულებას.
2. ახდენს თუ არა დადებით გავლენას სკოლაში სამოქალაქო კლუბის არსებობა
მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერებასა და გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში მოსწავლეთა ჩართულობაზე?
ექსპერტთა დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს,
მოსწავლეთა

თვითმმართველობასა

და

სამოქალაქო

კლუბებს

შორის

არა

თანამშრომლობითი არამედ დაძაბული და კონკურენტული ურთიერთობაა. ეს
ფაქტი ძალიან უცნაური და დასანანია, რადგან მოსწავლეთა ჩართულობის და
გააქტიურების თვალსაზრისით ამ ორ ორგანოს თითქმის ერთნაირი მიზანი აქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო განათლების დონის ამაღლებისა და
მოსწავლეთა გააქტიურების თვალსაზრისით

PH International-ის პროგრამის

ეფექტურობასა და სიძლიერეში ეჭვი არავის ეპარება, ექსპერტები ერთხმად
შეთანხმდნენ, რომ კვლევა აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს სამოქალაქო
კლუბებისა და თვითმმართველობის თანამშრომლობის შესწავლას.

6.3.1. მოსწავლეთა თვითმმართველობისა და სასკოლო კლუბების ურთიერთობა


სკოლების შესწავლისას ჩატარებულმა ინტერვიუებმა ცხადყო, რომ სამოქალაქო თუ
სხვა კლუბებსა და თვითმმართველობას შორის ფუნქციების განაწილება და
თანამშრომლობა არც ისე მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორც მასწავლებლების და
დირექტორების, ასევე მოსწავლეებისათვის.



მოსწავლეთა

თვითმმართველობასა

და

სასკოლო

კლუბებს

შორის

ზოგადად

ნორმალური დამოკიდებულებაა - ისინი კარგად თანაარსებობენ სკოლაში.


კლუბების უმეტესობა იქმნება სხვადასახვა პროექტებში სკოლის მონაწილეობის
შედეგად, დანარჩენი კი მასწავლებელთა ინიციატივით. მოსწავლეთა ინიციატივით
შექმნილი კლუბის მაგალითი არ დასახელდა, თუმცა, იყო შემთხვევები, როდესაც
მოსწავლეები გამოთქვამდნენ კლუბის დაარსების სურვილს, მაგრამ არ იცოდნენ, ვის ან
როგორ უნდა განეხორციელებინა ეს რეალობაში.

მე სიამოვნებით მექნებოდა ასეთი კლუბი, მაგრამ მეზარება ჩემით შექმნა. კარგი
იქნებოდა თუ იარსებებდა ისეთი კლუბები, სადაც ლიტერატურით დაინტერესებული
ხალხი იქნებოდა .[4]
ჩვენ გვინდა, რომ გვქონდეს ისტორიის კლუბი, სადაც მივიღებთ დამატებით
ინფორმაციას, მაგრამ ჩვენი აზრი ამაზე აქამდე არავის უკითხავს. ამისათვის, ალბათ,
თვითმმართველობასთან უნდა მივიდეთ. ჩვენ ამის შემოთავაზება არ გაგვიკეთებია,
რადგან არ ვიცით, სხვები ჩაერთვებიან თუ არა.[6, მოსწავლეები]


კვლევის თვისობრივი ნაწილის (სკოლის მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან
პირადი

ინტერვიუები)

ჩატარებისას

გამოკითხული
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8

სკოლიდან

არცერთის

წარმომადგენლებისათვის არ იყო ცნობილი კანონი იმის შესახებ, რომ კლუბის
დაარსებას უნდა ეთანხმებოდეს მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრთა 1/5. აქვე
უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთი სკოლის შემთხვევაში მოსწავლეებისათვის ნაცნობი
იყო კლუბის დაარსებასთან დაკავშირებული ბიუროკრატია და ღიად აცხადებდნენ,
რომ ისინი არ ემორჩილებიან აღნიშნულ წესებს, მათი ზედმეტად და გაუმართლებლად
ფორმალურობის გამო.

ჩვენ
შევქმენით
აქტიური
მოქალაქეების
კლუბი
ისე,
რომ
თვითმმართველობისათვის არ შეგვიტყობინებია. მერე გავაცანით მათ კლუბის
საქმიანობა და სულ ეს იყო. [3]


კვლევის რაოდენობრივი ნაწილის შედეგების მიხედვით, წრეები და კლუბები
ძირითადად იქმნება მოსწავლეთა ინიციატივის და თვითმმართველობის თანხმობის
საფუძველზე - ამას ადასტურებს თვითმმართველობის თავმჯდომარეთა 55% და
დირექტორთა 39%. მეორეს მხრივ, რესპონდენტთა მხოლოდ 14-17% აცხადებს, რომ ესა
თუ ის კლუბი მათ სკოლაში შეიქმნა თვითმმართველობასთან შეთანხმების გარეშე.

იყო თუ არა ჩართული მოსწავლეთა თვითმმართველობა
სკოლის კლუბების შექმნის პროცესში?
დიახ, თუ ინიციატივას გამოხატავდნენ
სხვა მოსწავლეები, მოსწავლეთა
თვითმმართველობა ყოველთვის…

55%
39%

დიახ, ეს იყო მხოლოდ
თვითმმართველობის წევრების ინიციატივა

22%
31%

არა, კლუბები შეიქმნა
თვითმმართველობისგან დამოუკიდებლად

14%
17%
8%

მიჭირს პასუხის გაცემა / არ ვიცი

13%
0%

10%

მოსწავლეთა თვითმმართველობა



20%

30%

40%

50%

60%

დირექტორთა

კვლავ თვისობრივი ნაწილიდან ვასკვნით, რომ მოსწავლეები და ასევე მასწავლებლები
თვლიან, რომ კლუბების დაარსების ინიციატივა ძირითადად მოსწავლეებისაგან უნდა
მოდიოდეს, თუმცა ამის უფლება მასწავლებლესაც უნდა ჰქონდეთ.



ინდივიდუალური ინტერვიუების დროს გამოკითხულ რესპოდენტთა უმრავლესობა
თვლის, რომ სასკოლო კლუბების შექმნა შეთანხმებული უნდა იყოს მოსწავლეთა
თვითმმართველობასთან

და/ან

დირექტორთან.

მათივე

ახსნით,

აღნიშნული

გამორიცხავს მოსწავლეების მიერ უმიზნო კლუბების ჩამოყალიბებას.

კლუბებთან
დაკავშირებით
უნდა
არსებობდეს
დირექტორისა
და
თვითმმართველობის შეთანხმება და კლუბის დაარსება დირექტორისა და
თვითმმართველობის თანხმობის გარეშე არ უნდა შეიძლებოდეს. ამის
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შესაძლებლობა ყველას უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ჩვენ მართლა კარგი მოსაზრებები
უნდა განვიხილოთ. თუ ვინმეს ექნება მსგავსი შემოთავაზება, ჩვენ განვიხილავთ და
მივიღებთ გადაწყვეტლებას და განვახორციელებთt. [6, მოსწავლეები]
კლუბების შექმნის ინიციატივა მოსწავლეებს უნდა ეკუთვნოდეს, მაგრამ მათი
დაარსება უნდა დაამოწმოს დირექტორმა. [6, მოსწავლეები]
ამგვარი მიდგომა განპირობებულია არა ფორმალური, არამედ მიზნობრივი კოორდინაციის
არსებობის აუცილებლობის სურვილით.
კვლევის რაოდენობრივი ნაწილის თანახმად, მოსწავლეთა თვითმმართველობის 36% და
დირექტორთა 50% თვლის, რომ სასკოლო კლუბების და წრეების ჩამოყალიბება უნდა
ხდებოდეს თვითმმართველობისაგან დამოუკიდებლად – ამ პროცესში თვითმმართველობა
საერთოდ არ უნდა ერთვებოდეს (მოსწავლეთა 15% და დირექტორთა 20%-ის აზრით) ან მას
უბრალოდ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ამის შესახებ (მოსწავლეთა 21% და დირექტორთა
30% -ის აზრით). რაც შეეხება კანონით დადგენილ წესს, მოსწავლეთა 58% და დირექტორთა
44% ეთანხმება იმას, რომ თვითმმართველობის მიერ კლუბების დაარსებას უნდა
ითვალისწინებდეს კანონი.
როგორ ფიქრობ, უნდა ღებულობდეს მოსწავლეთა თვითმმართველობა გადაწყვეტილებას მოსწავლეთა
კლუბების შექმნის თაობაზე?

ვფიქრობ, რომ მოსწავლეთა თვითმმართველობას უნდა
ჰქონდეს ხმა მსგავსი სასკოლო კლუბების გახსნის
საკითხთან დაკავშირებით, კანონი უნდა
ითვალისწინებდეს მოსწავლეთა…

58%
44%

მოსწავლეთა თვითმმართველობა კოორდინაციას უნდა
უწევდეს კლუბების შექმნას, მაგრამ მათი შექმნა არ
უნდა იყოს დამოკიდებული თვითმმართველობაზე

21%
30%

ბავშვების ინიციატივა უნდა იყოს სრულიად
დამოუკიდებელი მოსწავლეთა
თვითმმართველობისგან, ბავშვები არ უნდა იყვნენ
შეზღუდულნი თავიანთი ინიციატივების…

მიჭირს პასუხის გაცემა / არ ვიცი

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

დირექტორთა 0%

15%
20%

7%
7%
20%

40%

60%

80%

შედეგებს შორის ამგვარი სხვაობა ადასტურებს იმას, რომ თვითმმართველობასა და
კლუბებს შორის თანამშრომლობის შესახებ ერთგვაროვანი პოზიცია არ არსებობს.
სასურველია, რომ ეს საკითხი უფრო ნათელი და ყველასათვის გასაგები გახდეს.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კლუბის დაარსებას თვითმმართველობის 1/5 უნდა
ეთანხმებოდეს, იმდენად ბევრი მოსწავლისათვის არის უცნობი, რომ რაიმე რეკომენდაციის
ჩამოყალიბება ამ შემთხვევაში გაგვიჭირდება, თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეები

61

საჭიროდ მიიჩნევენ გარკვეული წესით ამ პროცესის რეგულირებას და არ თვლიან, რომ ეს
შეზღუდავს კლუბების საქმიანობას.

6.3.2.

თანამშრომლობა

მოსწავლეთა

თვითმმართველობასა

და

სამოქალაქო

კლუბებს შორის
*



განსხვავება მოსწავლეთა თვითმმართველობასა და სამოქალაქო კლუბებს შორის
ძირითადად სახელდება მხოლოდ მასწავლებლებისა და დირექტორების მიერ.
მასწავლებლების მიერ ინტერვიუების დროს ყველაზე ხშირად დასახელებულ
განსხვავებად გამოვლინდა ის, რომ მოსწავლეთა თვითმმართველობა შედარებით
უფრო ფორმალური ორგანოა, რომელიც მონაწილეობს გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში, მაშინ, როცა კლუბი წარმოადგენს იმ მოსწავლეთა ჯგუფს, რომლებიც
ცდილობენ სხვადასხვა პროექტების (ძირითადად სკოლის გარეთ) განხორციელებას.
მოსწავლეთა თვითმმართველობა იშვიათად სახელდება აქტიურ და მეგობრულ
გაერთიანებად. მას ძირითადად ფორმალურ და საქმიან ორგანოდ აღიქვამენ,
განსაკუთრებით სამოქალაქო კლუბთან შედარებით.

მოსწავლეთა თვითმმართველობა ფორმალური ორგანოა, რომელიც ფორმალურ
გავლენას ახდენს სკოლაზე, კლუბი კი ადგილია, სადაც სხვადასხვა აქტივობებს
ახორციელებენ, რაც მოსწონთ და რაც უნდათ.[4, მოსწავლეები]


კვლევის შედეგები გვიჩვენებს რომ
მოსწავლეების
და
დირექტორების

არის რაიმე განსხვავება მოსწავლეთა
თვითმმართველობის და სამოქალაქო
კლუბების აქტივობებში?

უმეტესობა (შესაბამისად 62% და 58%)
მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო კლუბისა და
თვითმმართველობის საქმიანობა ერთი
და იგივეა. ამავე დროს რესპონდენტთა
1/3 (მოსწავლეთა 26% და დირექტორთა
34%) აღნიშნავს, რომ ეს ორი ორგანო

70%

40%
30%

ამ განსხვავების აღწერა გამოკითხულთა

20%

ჯგუფის

დირექტორთა

აზრით,

შემთხვევაში.

10%

სამოქალაქო

0%

კლუბი ძირითადად სკოლის ფარგლებს
გარეთ

მოღვაწეობს

და

უფრო

დამოუკიდებელი და აქტიურია, ვიდრე
თვითმმართველობა.
მოსწავლეების

ხოლო
თვალსაზრისით,

*

62%

50%

დიდად განსხვავდება. საინტერესოა ასევე
ორივე

58%

60%

34%
26%

8%

დიახ, ბევრი
რამ
ანსხვავებს

არა,
მეტწილად
ძალიან
მსგავსი
საქმიანობაა
დირექტორთა

12%

მიჭირს
პასუხის
გაცემა / არ
ვიცი

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

სამოქალაქო კლუბებში ძირითადა იგულისხმება PH International-ის პროექტების შედეგად
შექმნილი სამოქალაქო კლუბები, თუმცა ზოგ სკოლაში ეს კლუბები აღნიშნულ პროექტში ჩართვის
გარეშეც არსებობს.
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თვითმმართველობას უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია, უფრო აქტიურია და მეტ
გავლენასაც ახდენს სკოლაზე, რადგან მისი აქტივობები უფრო მეტის მომცველია,
ვიდრე სამოქალაქო კლუბისა.


აღმოჩნდა, რომ PH International-ის პროექტების შედეგად შექმნილი ან სხვა სამოქალაქო
კლუბების არსებობა, სკოლისათვის შედარებით უფრო მეტი,

შედეგის მომცემი

წამოწყების განხორციელებას განაპირობებს. ასეთი კლუბების მქონე სკოლებში
მოსწავლეებს უფრო ხშირად აქვთ სკოლაზე გავლენის მოხდენის საშუალების
შეგრძნება. თუმცა ეს მნიშვნელოვან განსხვავებას მაინც არ იძლევა.


თვისობრივი კვლევისას შესწავლილი სკოლების უმეტესობაში მოსწავლეთა
თვითმმართველობისა და PH International-ის პროექტების შედეგად შექმნილი
სამოქალაქო კლუბის წევრები სხვადასხვა მოსწავლეებია. რაოდენობრივი მეთოდის
შედეგები ცოტათი განსხვავებულ სურათს იძლევა, რომლის მიხედვითაც
რესპონდენტთა 30%-ზე ნაკლები აცხადებს, რომ თვითმმართველობის და სამოქალაქო
კლუბის წევრები ერთი და იგივე მოსწავლეებია, ხოლო მოსწავლეთა 37% და
დირექტორთა 43% აღნიშნავს, რომ წევრთა ნახევარი ემთხვევა ერთმანეთს.
ძირითადად ერთი და იგივე მოსწავლეები
არიან

26%

29%

დაახლოებით 50 % ერთი და იგივე
მოსწავლეები არიან

37%
19%

უმრავლესობა სხვა მოსწავლეები არიან
რთულია თქმა / არ ვიცი

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

მოსწავლეთა თვითმმართველობა



28%

15%

4%
0%

43%

დირექტორთა

PH International-ის პროექტის მონაწილე 4 სკოლიდან ორის შემთხვევაში სამოქალაქო
კლუბი და თვითმმართველობა თანამშრომლობს ერთმანეთთან, ხოლო დანარჩენ ორ
სკოლაში ისინი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მოღვაწეობს. იმ სკოლებში, სადაც ამ
ორ ორგანოს ახლო და კარგი ურთიერთობა აქვს, მოსწავლეები ვერ ხედავენ
განსხვავებას მათ საქმიანობასა თუ მიზნებს შორის.

მათი საქმიანობა მსგავსია, ერთი და იგივეს აკეთებენ. იდეების განხორციელება
ორივესთან ადვილად შესაძლებელია – სულ ერთია რომელთან. მნიშვნელოვანია, რომ
სკოლაში ერთ-ერთი მაინც არსებობდეს. ჩვენ გაგვიმართლა და ორივე გვყავს. [4]


სკოლებში, სადაც სამოქალაქო კლუბი და მოსწავლეთა თვითმმართველობა არ
თანამშრომლობს ერთმანეთთან, მოსწავლეები მაინც ვერ ხედავენ დიდ განსხვავებას ამ
ორ ორგანოს შორის, თუმცა ადასტურებენ, რომ მათი საქმიანობა ერთმანეთისაგან
დამოუკიდებელია და ასეც უნდა იყოს. შესწავლილ სკოლებს შორის იყო PH Internationalის პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე სკოლა, რომელშიც სამოქალაქო კლუბი და
თვითმმართველობა

არ

თანამშრომლობს

და

მათი

წევრებიც

განსხვავებული

მოსწავლეები არიან, თუმცა თვითმმართველობას სკოლაში მაინც დიდი ძალა აქვს. ამ
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სკოლაში

თვითმმართველობასა

და

სამოქალაქო

კლუბს

შორის

დაძაბული

ურთიერთობაა. მსგავსი შემთხვევები „სამოქალაქო განათლების ცენტრისა“ და
„ქართლოსის“ ერთობლივი პროექტის ფარგლებშიც არაერთხელ გამოვლინდა და მათზე
ექსპერტები

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციების

წარმომადგენლებიც

ხშირად

მიუთითებენ. ამ შემთხვევებში თვითმმართველობა და სამოქალაქო კლუბი არ ცვლიან
ინფორმაციას მათი წამოწყებების შესახებ და თვითმმართველობა კლუბის ოთახსაც კი
არ იყენებს, მიუხედავად იმისა, რომ კლუბს სკოლაში თავისი კაბინეტი აქვს. უფრო
მეტიც, თვითმმართველობის წევრებმა არც კი იციან იმის შესახებ, რომ PH Internationalის

პროექტის

ფარგლებში

მომზადდა

სახელმძღვანელო

მოსწავლეთა

თვითმმართველობის შესახებ და იგი სამოქალაქო კლუბის ოთახში ინახება. ამ ორ
ორგანოს შორის ინფორმაციის გაცვლისა და თანამშრომლობის ამგვარი დეფიციტი
საგრძნობლად ამცირებს მათი მუშაობის ეფექტიანობას.


სამოქალაქო კლუბსა და მოსწავლეთა თვითმმართველობას შორის წარმატებული
თანამშრომლობის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ითამაშოს
მასწავლებელმაც, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს როლი შეიძლება იყოს, როგორც
დადებითი, ასევე უარყოფითი. სამწუხაროა, მაგრამ „სამოქალაქო განათლების
ცენტრისა“ და „მეგობრობის ხიდი - ქართლოსის“ პროექტი და ასევე ექსპერტების
დასკვნები გვიჩვენებს, რომ ზოგჯერ მასწავლებლებს არ ესმით ამ ორი სასკოლო
ორგანოს თანამშრომლობის მნიშვნელობა და მათ ხშირად საკუთარი წარმატებული
საქმიანობის ხაზგასასმელად და სხვა მასწავლებლებთან საპაექროდ იყენებენ. ეს
სიტუაცია შესწავლილი სკოლებიდან ერთ-ერთშიც დაფიქსირდა.



სამოქალაქო

კლუბისა

დამოკიდებულია
მასწავლებლის

და

მოსწავლეთა

კონკრეტული

თვითმმართველობის

ორგანიზაციის

დამოკიდებულებაზე

-

თუ

ან

ისინი

კლუბის
თვლიან,

თანამშრომლობა
ხელმძღვანელი
რომ

მსგავსი

თანამშრომლობის არსებობა მნიშვნელოვანია, მაშინ ამას ადგილი აქვს რეალობაშიც.
მაგრამ თუ უფროსები ამას არ ითვალისწინებენ, მაშინ მოსწავლეები მათ შორის
თანამშრომლობის საჭიროებას ძირითადად თავად ვერ ხვდებიან.
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8. დასკვნები და რეკომენდაციები

პრობლემე

მოლოდინები

ბი

რეკომენდაციები

სკოლებისთვის

მოსწავლეთა 
თვითმმართვ
ელობისადმი
ძალიან
დაბალი
ყურადღება

მოსწავლეთა
თვითმმართველობის
რეალური
ფუნქციონირება უნდა
წარმოადგენდეს ყველა
მონაწილე მხარის
ინტერესს - უნდა
ჩამოყალიბდეს ისეთი
დამოკიდებულება, რომ
მოსწავლეთა
თვითმმართველობა
მართლა მიიჩნიონ
მნიშვნელოვან
სტრუქტურად.

დირექტორებისთვის
დირექტორებმა
გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში მოსწავლეთა
მონაწილეობა უნდა აღიქვან,
როგორც აქტიური მოქალაქის
აღზრდის ერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანეს პირობად.

საჭიროა მოსწავლეთა
თვითმმართველობის
არსის და მოსწავლეთა

ვრობო ორგანიზაციებისთვის

სამინისტროსთვის

უნდა მოეწყოს სხვადასხვა
სახის კამპანიები, რომლებიც

მოსწავლეთა
თვითმმართველობის

ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა

განვითარება უნდა

თვითმმართველობის

წარმოადგენდეს

პოპულარიზაციას და მისი

საგანმანათლებლო

არსის წარმოჩენის პროცესში
ჩართავს ადგილობრივი და

პოლიტიკის ერთ-ერთ
ელემენტს - ამ საკითხს მეტი

ქვეყნის დონის

ძალისხმევა უნდა დაეთმოს.

პოლიტიკოსებს.
სამინისტრომ მკაფიო

დირექტორები
დაინტერესებულნი უნდა იყვნენ
მოსწავლეთა



აქტივისტებისთვის/არასამთა

თვითმმართველობის
განვითარებით - მათ
პრაქტიკაში უნდა აჩვენონ, რომ
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საჭიროა მოსწავლეთა

გზავნილი უნდა მიაწოდოს

თვითმმართველობებთან

სკოლებს, რომ მოსწავლეთა

დაკავშირებით სამინისტროსა

თვითმმართველობა

და სკოლის პოლიტიკის

სამინისტროს ერთერთი

მონიტორინგი და სხვადასხვა

მთავარი პრიორიტეტია.

ჩართულობის
სათანადო გაგების
შესახებ ინფორმაცია
გავრცელდეს მთელს
საგანმანათლებლო
საზოგადოებაში.

მოსწავლეთა

არასამთავრობო

თვითმმართველობა მათთვის

ორგანიზაციების

მხოლოდ ფორმალური

ძალისხმევის გაერთიანება და

სტრუქტურა არ არის.

კოორდინირება.

კანონი ზოგადი განათლების
შესახებ უნდა დაზუსტდეს
და მასში დეტალურად უნდა
გაიწეროს მოსწავლეთა
თვითმმართველობის

მოსწავლეთა

ფუნქციონირება.*

თვითმმართველობის
განვითარებისათვის სკოლაში
უნდა არსებობდეს შესაბამისი
გარემო.

მოსწავლეთა
თვითმმართველობის
შესახებ კანონის
აღსრულების მონიტორინგი

მოსწავლეთა
თვითმმართველობა

უნდა განახორციელოს

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
კომფორტული სამუშაო

განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულმა

სივრცით და მასწავლებლები
ხელს უნდა უწყობდნენ
მოსწავლეების
თვითმმართველობაში

მოსწავლეთა

მონაწილეობას.

თვითმმართველობებისთვის
უნდა არსებობდეს მცირე
გრანტების პროგრამა, რათა
მათ დამოუკიდებლად

*

რჩება შეკითხვა თუ რამდენად დეტალურად უნდა აღწეროს კანონმა თვითმმართველობის მუშაობა. უნდა აღინიშნოს, რომ რეგულაციებზე გაცილებით
უფრო მნიშვნელოვანია საზგადოებაში და სკოლაში მეტი ნდობა და დაფასება ქონდეთ თვითმმართველობის საქმიანობის მიმართ. პოლონეთის შემთხვევაში
კანონი განმარტავს თვითმმართველობის მხოლოდ არსს და არა მისი საქმიანობის დეტალებს, სა მიუხედავად ამისა, მოსწავლეთა თვითმმართველობას იქ
საკმაოდ მაღალი პოზიცია უჭირავს.
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სკოლების შინაგანაწესი უნდა

შეძლონ საკუთარი იდეების

მოიცავდეს მისი

განხორციელება.

დამოუკიდებლობის და
მოსწავლეთა
თვითმმართველობის
ხელშემწყობ მეტ რეგულაციას.

სასურველია, რომ მოსწავლეთა
თვითმმართველობას საკუთარი
შინაგანაწესიც ჰქონდეს.
სკოლებს არ

 მოსწავლეთა

გადაწყვეტილებების

უნდა მოხდეს



ბრძანება N837* უნდა

აქვთ

თვითმმართველობ

დამოუკიდებლად მიღება იმ

საგანმანათლებლო

გაუქმდეს, რადგან იგი

გადაწყვეტი

ის რეალური

საკითხებთან დაკავშირებით,

პოლიტიკაში ცვლილებების

ზღუდავს სკოლის

ლებების

ფუნქციონირებისა

რომლებიც შედის სკოლის

განხორციელების

დემოკრატიულობას

მიღების

თვის

კომპეტენციაში, არ უნდა იყოს

ადვოკატირება.

დამოუკიდებ

აუცილებელია
სკოლას ქონდეთ

დაკავშირებული შიშთან.

ლობა

გარკვეული
გადაწყვეტილებებ
მოსწავლეთა

ის

თვითმმართვ

ადგილობრივად

ელობის

მიღების

განვითარებას

შესაძლებლობა.

და

მისაღებ გადაწყვეტილებასთან
დაკავშირებით ეჭვის არსებობის
შემთხვევაში, სკოლას უნდა
ქონდეს საშუალება
კონსულტაციისათვის მიმართოს
არასამთავრობო

 სამინისტრომ უნდა
საჭიროა სკოლის

შეამციროს კონტროლი და

დემოკრატიზაციისა და

გაზარდოს თავისი

დამოუკიდებლობის

საკონსულტაციო როლი

ხელშემწყობი
კრიტერიუმების შემუშავება
და ამ საკითხის

ორგანიზაციებს.

სამინისტროსთან განხილვა.

 უნდა განიმარტოს სკოლის
დემოკრატიისა და

მოსწავლეთა
ჩართულობას
*

საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ფიზიკური და იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ ლექციების, სემინარების, ტრენინგების ჩატარების შესახებ
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აზრი

 სკოლებს უნდა

სკოლას უნდა ქონდეს

დამოუკიდებლობის

ეკარგება,

ქონდეთ თავიანთი

დირექტორისა და სკოლის

როდესაც

დამოუკიდებლობა

კომპეტენციის ფარგლებში

თითოეულ
კონკრეტულ

გადაწყვეტილებების
დამოუკიდებლად მიღების

შემთხვევაზე

საშუალება.

მნიშვნელობა.

სასურველია არსებობდეს
სკოლების საკონსულტაციო
მომსახურების მექანიზმი.

 მკაფიოთ უნდა
განიმარტოს ის

სკოლას

გადაწყვეტილებები,

უწევს

რომლები მიღებაც სკოლას

საკითხის
სამინისტროს
თან ან

სამეურვეო საბჭო უნდა
გაძლიერდეს როგორც

შეუძლია
დამოუკიდებლად.

დამოუკიდებელი სტრუქტურა.

რესურსცენტრთან

 უნდა მოხდეს რესურს-

შეთანხმება.

ცენტრების მონიტორინგი,
რათა დავრწმუნდეთ რომ
მათ ესმით რას ნიშნავს
სკოლის
დემოკრატიულობა და რომ
სკოლებს ნამდვილად
აძლევენ
გადაწყვეტილებების
დამოუკიდებლად მიღების
შესაძლებლობას.


სკოლების
დამოუკიდებლობისა და
დემოკრატიულობის
დონისა და ხარისხის
მონიტორინგი უნდა
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უზრუნველყოს ხარისხის
განვითარების ეროვნულმა
ცენტრმა.

კანონს

 კანონი ზოგადი

სკოლის ადმინისტრაცია უნდა

არასამთავრობო

უნდა მოხდეს
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან

არავინ

განათლების შესახებ

გაეცნოს მოსწავლეთა

ორგანიზაციების საქმიანობა

კითხულობს

უნდა გადაიხედოს და

თვითმმართველობის შესახებ

უნდა შეეხებოდეს არა მარტო

და ის არავის

ყველა გაურკვეველი

კანონში არსებულ დებულებებს.

საქმიანობისა და აქტიურობის

არ ესმის

მუხლი თუ დებულება
უნდა განიმარტოს

შემდგომ დირექტორებმა უნდა
უზრუნველყონ აღნიშნული

გზების, არამედ პირველ
რიგში თვითმმართველობის

გასაგებად.

დებულებების შესახებ

შესახებ კანონის

ინფორმაციული ტრენინგების

დებულებების და სკოლის

უნდა გავრცელდეს ფართო

ორგანიზება სულ მცირე

სხვადასხვა წევრთა

მასებში

მასწავლებლებისა და

უფლებების სწავლებას

 საჭიროა არსებობდეს
კანონის გასაგებ ენაზე
ამხსნელი დამატებით

თვითმმართველობის
უნდა მომზადდეს კანონის
მარტივ ენაზე ამხსნელი
მოსწავლეთა
თვითმმართველობა სათავეში

მასალები.

უნდა ჩაუდგეს კანონში
თვითმმართველობასთან

სახელმძღვანელო „სკოლის

დაკავშირებული განმარტებების

მართვაში მონაწილეობა“ (ა.

შესახებ ზოგადი ინფორმაციის
სკოლაში გავრცელების

გოგლიჩიძე) უნდა
გავრცელდეს საქართველოს

კამპანიას.

ყველა სკოლაში და უნდა
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გათვალისწინებით
კანონის განახლება.




განახლებული კანონი

მისი იმპლემენტაცია უნდა
მოხდეს სამივე დონეზე

თავმჯდომარეებისათვის მაინც.

მასალები.

თანამშრომლობით და
მათი რეკომენდაციების

(სკოლა, არასამთავრობო
სექტორი, სამინისტრო).

შემუშავდეს მისი მოკლე
შინაარსი.

უნდა განხორციელდეს
გაკვეული ადვოკატირება
იმისათვის, რომ მოხდეს
სამინისტროსთან
თანამშრომლობით კანონის
განახლება.

სამეურვეო

სამეურვეო საბჭო უნდა

უნდა მოხდეს ისეთი შიდა

უნდა გავრცელდეს

საჭიროა შეიქმნას

საბჭო არ

იყოს მონაწილე

რეგულაციების მოფიქრება,

ინფორმაცია სამეურვეო

სამეურვეო საბჭოს წევრების

ასრულებს
თავის

სტრუქტურა, რომელიც
რეალურად უწყობს ხელს

რომლებიც მოტივაციას მისცემს

საბჭოს სათანადო
ფუნქციონირების დადებითი

სამოტივაციო სისტემა და
საბჭოს როლისა და

ფუნქციას

სკოლის მართვის

მაგალითების (როგორც

ამოცანების განმარტებითი

პროცესს. მის ფუნქციას არ

საქართველოს, ასევე

სახელმძღვანელო.

სამეურვეო საბჭოს წევრებს.

უნდა ჰქონდეს მხოლოდ

საჭიროა, რომ მოსწავლეები

საზღვარგარეთის პრაქტიკის)

ფორმალური სახე,
როგორც ეს

ჩაერთონ სამეურვეო საბჭოს

შესახებ.

საქმიანობაში და ამ

დირექტიული და

დღესდღეობით ხდება.

სტრუქტურის მიმართ

მაკონტროლებელი

არსებობდეს სერიოზული

უნდა შემუშავდეს სამეურვეო

დამოკიდებულება

დამოკიდებულება.

საბჭოს კარგი

სასურველია რომ

ფუნქციონირების

შემცირდეს.
მონიტორინგის/კონტროლის

სტანდარტები.

გაწევის უფლებამოსილება
უნდა გადაებაროს
არასამთავრობო სექტორს.
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სამეურვეო საბჭოს ფუნქცია

სკოლის ადმინისტრაციისა

ამავედ დროს რესურს-

უნდა ესმოდეს სკოლის ყველა

და მოსწავლეებისათვის უნდა

ცენტრებს უნდა დაეკისროს

წარმომადგენელს

დაინერგოს სამეურვეო

კონსულტაციების გაწევის

საბჭოს საქმიანობის და
ფუნქციის შემსწავლელი

ვალდებულება.

უნდა დაინერგოს სამეურვეო

ტრენინგები.

საბჭოსა და დირექტორის მიერ

არასამთავრობო

ერთობლივი

ორგანიზაციებთან ერთად

გადაწყვეტილებების მიღების
პრაქტიკა.

სამინისტროსთან ერთად
უნდა ხდებოდეს სამეურვეო

სასურველია რომ
განხორციელდეს სამეურვეო

საბჭოების საქმიანობის

საბჭოების მუშაობის

მონიტორინგი და სკოლების

მონიტორინგი და

მიერ საკითხთან

გაკონტროლდეს სკოლების

დაკავშირებული კანონების

მიერ ამ მიმართლებით

დაცვის კონტროლი.

არსებული კანონის
აღსრულების პროცესი.

სამეურვეო საბჭოში
მოსწავლეთა
წამომადგენლობის რიცხვი
სასურველია გაიზარდოს 3მდე.
ინფრასტრუქ

უნდა მოხდეს პრაქტიკაში

სკოლა არ უნდა იყოს პასიური

ტურული

იმის ჩვენება, რომ

და არ უნდა ელოდებოდეს სხვის პროექტების გენერირება,

შესაცვლელად უნდა მოხდეს

პრობლემები

მოსწავლეთა

დახმარებას. სკოლაში უნდა

რომლებიც გამიზნულია

ადგილობრივ

ფარავს სხვა

მონაწილეობით შეიძლება

გაჩნდეს განცდა იმისა, რომ

აქტიური ჩართულობის

ხელისუფლებასთან

გარკვეული

შედეგად მნიშვნელოვანი

თანამშრომლობა. ძირითადი

პრობლემებს
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უნდა მოხდეს ისეთი

სკოლებში რეალობის

ზოგჯერ,

გადაიჭრას მატერიალური

ინფრასტრუქტურული

პრობლემების

ინფრასტრუქტურული

პრობლემებიც კი.

პრობლემების მოგვარება

(ინფრასტრუქტურულის

პრობლემები უნდა

სამინისტროს გარეშეც არის

ჩათვლით) მოგვარებაზე.

მოგვარდეს.

შესაძლებელი.
ყოველდღიური

ასეთ პროექტებს უნდა
ჰქონდეს კარგი მხარდაჭერა

პრობლემების

და ყველა უნდა დარწმუნდეს,

მოსწავლეთა

ასეთ პრობლემებთან

რომ მათი განხორციელება

თვითმმართველობებისთვის

ჩაერთოს მთელი სკოლა

დაკავშირებით უნდა იყოს

შესაძლებელია.

უნდა დაინერგოს მცირე

და დახმარების
მოლოდინი არ უნდა იყოს

ფართო განხილვებისათვის
მზაობა - პროცესში უნდა

გრანტების პროგრამა, რათა
მათ დამოუკიდებლად

მხოლოდ ზემდგომი

ერთვებოდნენ სტუდენტები,

შეძლონ საკუთარი იდეების

უწყებებისაგან.

რომლებსაც ზოგჯერ ბევრად

განხორციელება და

უფრო ეფექტური შედეგის

არსებული პრობლემების

მიღწევა შეუძლიათ, ვიდრე

მოგვარება. ამ გრანტების

სკოლის ადმინისტრაციას.

გაცემა შესაძლოა დაეკისროს

სკოლაში
არსებული
მძიმე
მატერიალურ
ი
მდგომარეობა
არ აძლევს
მოსწავლეებს
და
მასწავლებლე

მოგვარებაში უნდა

ბს
საშუალებას
იფიქრონ სხვა

ადგილობრივ

საჭიროებები

თვითმმართველობასაც.

ს შესახებ.
ძალიან

სამოქალაქო განათლების

დირექტორებისთვის - მიაქციეთ

სამოქალაქო განათლების

სამოქალაქო განათლების

სუსტი

საგანი მკაცრად უნდა

ყურადღება, რომ სამოქალაქო

განვითარებაზე

სასწავლო პროგრამაში უნდა

კავშირი

შეესაბამებოდეს სკოლაში

განათლების მასწავლებლებლად

ორიენტირებული

შევიდეს პრაქტიკული

სამოქალაქო

არსებულ რეალობას. იგი

შეირჩეს კარგი ავტორიტეტის

პროექტების დროს

აქტივობები, როგორიცაა

განათლებასა

პრაქტიკაში უნდა

მქონე პედაგოგები, რომლებსაც

ყურადღება უნდა მიექცეს

კარგად ორგანიზებული

და

ახორციელებდეს

კარგი ურთიერთობა აქვთ

საგანსა და პრაქტიკულ

არჩევნები,

მოსწავლეთა

სამოქალაქო განათლების

მოსწავლეებთან და კარგად

საქმიანობას შორის კავშირს -

გადაწყვეტილებების

თვითმმართვ

შინაარსს.

ესმით, რომ ეს საგანი ახლო

სკოლაში უნდა მოხდეს

მიღების პროცესში

ელობებს

კავშირშია მოსწავლეთა

კონკრეტული სოციალური

მონაწილეობა და სხვ.

შორის,

ჩართულობასთან, მოსწავლეთა

ჩართულობა,

თვითმმართველობასთან და
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გადაწყვეტი

მოსწავლეთა მიერ სკოლაში

აქტივობების

უნდა მოხდეს პრაქტიკული

ლების

განსახორციელებელ

განხორციელება.

მეთოდების გამოყენება -

მიღების

აქტივობებთან.

ტრენინგი სამოქალაქო
განათლების

პროცესი

მასწავლებლებისთვის.
დირექტორთან ერთად
სამოქალაქო განათლების
მასწავლებლებმა უნდა
დანერგონ ამ საგმის მიმართ
პრაქტიკული დამოკიდებულება
- სამოქალაქო განათლება არ
არის თეორიული საგანი!
სამოქალაქო

სამოქალაქო განათლების

მოსწავლეებსა და

მოსწავლეთა

სასკოლო არჩევნებისა და

განათლების

მასწავლებლებმა

მასწავლებლებს უნდა ჰქონდეთ

თვითმმართველობის

გადაწყვეტილების მიღების

მასწავლებლე

სასკოლო არჩევნები უნდა

არჩევნების წარმატებით

არჩევნების შესახებ უნდა

პროცესში მონაწილეობის

ბი არ აქცევენ

აღიქვან როგორც

მომზადებისა და

მომზადდეს და დარიგდეს

საკითხები უფრო ფართოდ

ყურადღებას
მოსწავლეთა

დემოკრატიის
პრაქტიკული გაკვეთილი.

განხორციელების
შესაძლებლობა - თავისუფალი

კარგი ხარისხის მასალები
(ქართლოსის და პოლონური

უნდა იყოს წარმოდგენილი
სამოქალაქო განათლების

თვითმმართვ

ისინი უნდა ჩაერთონ

დრო მოსამზადებლად და

მხარის, CEO-ს მიერ უკვე

საგნის კურიკულუმში.

ელობას და

პროცესში და

საარჩევნო კამპანიის

არის მომზადებული ამგვარი

საარჩევნო

მოსწავლეებთან ერთად

ჩასატარებლად.

მასალები. სასურველია, რომ

პროცესს

იმუშავონ არჩევნების
მომზადებასა და
შეფასებაზე.

არჩევნებს უნდა ჰქონდეს
ინსტიტუტიური ხელშეწყობა
(დრო, ადგილი, მასალები).
მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ
არჩევნების საკუთარი ძალებით
მომზადებისა და
განხორციელების
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მოხდეს მათი
პოპულარიზაცია).

საჭიროა სკოლებში
არჩევნების ჩატარების
მეთოდების მონიტორინგი.

შესაძლებლობა (მოსწავლეთა
საარჩევნო კომიტეტის
საშუალებით).
მოსწავლეთა
მოსწავლეთა
თვითმმართვ
ელობების
შესახებ
ინფორმაციის
ა და ცოდნის
ნაკლებობა

თვითმმართველობის
შესახებ ნათლად
ჩამოყალიბებული
ინფორმაცია ადვილი
ხელმისაწვდომი უნდა
იყოს სკოლის ყველა
მონაწილე მხარისათვის.
მოსწავლეთა სოციალური
ჩართულობის კარგი
პრაქტიკის მაგალითები

სკოლის ადმინისტრაციამ უნდა

უნდა შემუშავდეს

უნდა მოხდეს აღნიშნული

იზრუნოს მოსწავლეთა

მოსწავლეთა

ვებგვერდის ფართო

თვითმმართველობის შესახებ

თვითმმართველობის

პოპულარიზაცია.

ინფორმაციის ყველასათვის

ეფექტური მუშაობის საერთო

მიწოდებაზე და მის
ხელმისაწვდომობაზე

სტანდარტები არჩევნები/აქტივობები/როლი

საჭიროა ზოგიერთ

(საინფორმაციო დაფების, ვებ-

სკოლის მართვაში. უნდა

ინტერაქტიულ ნაწილებში

გვერდების და სხვა

მოხდეს ამ სტანდარტების

ჩართვაც - უნდა იყოს

საშუალებებით).

დაცვა.

ნებისმიერი სახის დამხმარე

მონაწილე
მხარეებმა არ

მრავლად უნდა

კომენტარების, პასუხების

არსეობდეს, რაც

გაცემის მზაობა.

იციან სად

მოსწავლეებს დიდ

დამრიგებლებმა

უნდა შეიქმნას

მოიძიონ

თვითმმართველობის მუშაობა

ინტერაქტიული ვებგვერდი,

საჭირო

მოტივაციას მისცემს.
როდესაც მოსწავლეებს

უნდა შეიტანონ კლასის

რომელიც შეასრულებს

ყოველკვირეულ საკლასო

ინფორმაცია
და საერთოდ

უკეთესად ეცოდინებათ

ყოველკვირეულ შეხვედრებზე

შეხვედრებზე აუცილებლად

მათი უფლებები, სკოლის

განსახილველ საკითხთა სიაში.

მოსწავლეთა
თვითმმართველობის შესახებ

სხვადასხვა

ინფორმაციის გაცვლის

მოსწავლეთა

სტრუქტურები და

პლატფორმის ფუნქციას - ეს

თვითმმართველობის და

თვითმმართველობის

მოსწავლეთა ჩართულობის

ძალიან

სკოლის ცხოვრებაში
მონაწილეობის გზები,

იქნება მონაცემთა ბაზაც და
ამავდროულად

მცირე

ისინი უკეთესად გაიგებენ

არჩევნების ჩატარებამდე
დამრიგებლებმა ორგანიზება

მოსწავლეებს, სკოლებს,

საკითხების განხილვა სასურველია, რომ

ინფორმაცია.

ამ მონაწილეობის არსსა

უნდა გაუკეთონ ტრენინგს

მასწავლებლებს და

ეროვნული სასწავლო გეგმის

მოსწავლეებისათვის.

განათლების ექსპერტებს

საკითხთან
დაავშირებით
არსებობს

და მნიშვნელოვნებას.

შორის ინფორმაციის
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უნდა ხდებოდეს

დაბალია
ცოდნა იმ

მოსწავლეთა

საკითხების

ინსტრუმენტი. მისი დიზაინი

კონკრეტული საკითხები.

მიმზიდველი, რათ მიიპყროს

რეგულარულად უნდა
მიაწოდოს ინფორმაცია ყველა

ეხება

6-ე მუხლს დაემატოს უფრო

უნდა იყოს ფერადი და

თვითმმართველობამ

შესახებ,
რომლებიც

გაცვლის ინტერაქტიული

მოსწავლეთა ყურადღება.

ორგანიზაციებისთვის უნდა

სტუდენტს თავისი მუშაობისა

მოსწავლეები

და მოსწავლეთა უფლებების

ს მიერ

შესახებ (მაგ. მოაწყოს

სკოლის

რეგულარული შეხვედრები

ცხოვრებაზე
გავლენის

მოსწავლეებთან). მოსწავლეთა
უფლებების შეხსენება

მოხდენის

განსაკუთრებით საჭიროა

გზებს.

არჩევნების ჩატარების წინა
დღეს.

უნდა მოხდეს მონაცემთა ბაზის
გამოყენება და მისი
პოპულარიზაცია - მოსწავლეები
და მასწავლებლები
მოტივირებულნი უნდა იყვნენ
მისი სხვადასხვა მასალებით და

არასამთავრობო
დაინერგოს საგრანტო

უნდა არსებობდეს

პროგრამა, რადგან მათ

რეგულარული სატრენინგო
პროგრამები, რომლებიც

უფრო ეფექტურად
შეუძლიათ ასეთი

დაფუძნებული იქნება

ტრენინგების ჩატარება.

მაგალითად ტუტორების
მექანიზმზე (ახალგაზრდა,
მოსწავლე ტუტორები).

უკეთესი ეფექტის მისაღებად
უნდა ხდებოდეს სხვადასხვა
არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ
განხორციელებული
ტრენინგების კოორდინირება.

მაგალითებით შევსებით.

მოსწავლეთა

მოსწავლეთა ცნობიერების მასწავლებლებმა და

უნდა მოხდეს მოსწავლეთა

მოსწავლეთა

თვითმმართვ

ამაღლება უნდა მოხდეს

დირექტორებმა უნდა ჩართონ

თვითმმართველობის

თვითმმართველობებს უნდა

ელობა

თვითმმართველობის

მოსწავლეები მცირე

გაძლიერებაზე

დაეთმოს მეტი ყურადღება
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სუსტია -

შესახებ დისკუსიების

ცვლილებების მოხდენის

ორიენტირებული

მაგალითად

მოსწავლეები

მოწყობისა და

პროცესში, რათა მათ დაინახონ,

პროგრამების და პროექტების

კანონმდებლობის

არ არიან

წარმატებული

რომ საკუთარი ინიციატივები

განხორციელება.

გაუმჯობესებისა და

აქტიურები
და

გამოცდილების
გაზიარების გზით.

შეუძლიათ განახორციელონ
რეალურ

მნიშვნელოვანია, რომ
გადაწყვეტილების მიღების

ადგილობრივი
თვითმმართველობისათვის

მოტივირებუ

აუცილებელია

ცხოვრებაში.ინფორმაცია

პროცესში და აქტივობებში

საგრანტო პროგრამის

ლნი

გაიზარდოს

მოსწავლეთა

ჩაერთოს მთელი სკოლა -

შექმნის გზით.

საზოგადოებრივი

თვითმმართველობის

თითოეული მოსწავლე,

ჩართულობის მოტივაცია.

წარმატებული აქტივობების

ჩართული თუ არა,

შესახებ უნდა გავრცელდეს
მთელს სკოლაში, რათა სხვა

ინფორმირებული მაინც უნდა
იყოს საპროექტო

საჭიროა არასამთავრობო

მოსწავლეთა

მოსწავლეებმაც დაინახონ თუ

აქტივობების შესახებ.

თანამშრომლობა

თვითმმართველობის

რას აკეთებენ მათი

სერტიფიკატების სისტემის

არსის გადახალისება და

თანატოლები.

შესაქმნელად. აღნიშნული

მოსწავლეებმ
ა არ იციან
როგორ
ჩაერთონ
სკოლის
საზოგადოებ
რივ
ცხოვრებაში.
ხოლო
სკოლაში
არსებულმა
მონაწილე
მხარეებმა არ
იციან რას
ნიშნავს
მოსწავლეთა
თვითმმართვ
ელობის
აქტიური
მუშაობა.
იქმნება
ჩაკეტილი
წრე -

ორგანიზაციებთან

პოპულარიზაცია

სამინისტროსთან

სისტემის

გაზრდის მოსწავლეთა

თანამშრომლობით უნდა

პოპულარიზაციისათვის

აქტივობები დაფუძნებული

შეიქმნას მოსწავლეთა

შესაძლოა დაინერგოს

უნდა იყოს მოსწავლეთა

თვითმმართველობაში

კონკურსი, რომელიც

საჭიროებებზე (მოსწავლეთა

მონაწილეობის

გამოავლენს ყველაზე

თვითმმართველობამ უნდა
მოახდინოს სკოლის

სასერთიფიკატო სისტემა.
სერთიფიკატებს ყურადღება

წარმატებულ მოსწავლეთა

საჭიროებების დიაგნოზირება).

უნდა მიექცეს მოსწავლეთა

ინტერესს.

შეფასებისას და მათი
გამოყენება უნდა
უნდა მოხდეს სხვა სკოლების
დადებითი გამოცდილების
გაზიარება.
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შეიძლებოდეს ცხოვრების
შემდგომ ეტაპებზეც.

თვითმმართველობას.

მაწავლებლებ
ი ელოდებიან
მოსწავლეთა
ინიციატივას,
ხოლო
მოსწავლეები
კი მასწავლებლე
ბის
მხარდაჭერას.

უნდა შეიქმნას სკოლის შიდა
სამოტივაციო სისტემა.

სკოლის
საზოგადოებ

მოსწავლეებმა უნდა
იცოდნენ, რომ მათი

რივი

გავლენის სფერო

ცხოვრება

გასართობი

უმეტესად

ღონისძიებებით არ

გასართობი

შემოიფარგლება და იგი

აქტივობებით
შემოიფარგლ

გადაწყვეტილებების
მირების პროცესსაც

ება

მოიცავს.

უნდა მოხდეს მოსწავლეების

მოსწავლეებს უნდა აეხსნათ,

ჩართვა გასართობი

რომ გასართობ საკითხებზე

ღონისძიებების შესახებ

მიღებული

გადაწყვეტილების მიღების

გადაწყვეტილებები მეტად

პროცესშიც, რათა მათ დაინახონ,

ღირებულია, რადგან ამით

რომ მათი აზრი
გათვალისწინება ხდება და რომ

ისინი სწავლობენ თუ როგორ
ჩაერთონ სხვა საკითხებთან

მათ შეუძლიათ ამა თუ იმ

დაკავშირებული

საკითხზე გავლენის მოხდენა.

გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში.

მოსწავლეები უნდა
მოსწავლეებმ
ა არ იციან
კიდევ რისი
გაკეთება
შეუძლიათ

გამოიკითხონ მათი
საჭიროებების შესახებ, არა
მხოლოდ პრობლემებთან
დაკავშირებით, არამედ
სხვადასხვა გასართობი
აქტივობების შესახებაც.
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.
მასწავლებლე
ბის
უმეტესობა
არ არის
ჩართული
მოსწავლეთა
თვითმმართვ
ელობის

მასწავლებლებს უნდა
ესმოდეთ რა ფუნქცია აქვს

აუცილებელია სხვადასხვა
მასწავლებლების, სულ მცირე,

თვითმმართველობის და
საზოგადოებრივი

სოციალური აქტივობების
მხარდაჭერაში ჩართული

განათლების პროცესში

დამრიგებლებისა და

აქტივობების შესახებ

მაწავლებლებისთვის უნდა

მოსწავლეთა

სამოქალაქო განათლების

ტრენინგი უნდა გაიაროს

შემუშავდეს სამოტივაციო

თვითმმართველობას.

მასწავლებლების ძალისხმევის

ყველა საგნის მასწავლებელმა.

სისტემა, მაგალითად

გაერთიანება და

დამატებითი ქულების
სახით.

მასწავლებლები მხარს

კოორდინირება, რათ მათ უკეთ
მოახდინონ მოსწავლეთა

უნდა უჭერდნენ

ჩართულობის გაძლიერება.



გაძლიერების
პროცესში

მოსწავლეთა კლასგარეშე
საქმიანობას და მათ
ინიციატივებს ღიად უნდა
ხვდებოდნენ სასწავლო

მოსწავლეთა
თვითმმართველობის

პროცესის დროსაც.

შეხვედრებს მაწავლებლები
ხელს არ უნდა უშლიდნენ მოსწავლეებს არ უნდა
ექმნებოდეთ პრობლემა
შეხვედრებზე დასწრების გამო
(თაუნდაც ეს ხდებოდეს
გაკვეთილების
მიმდინარეობისას)

არჩევნებთან

საჭიროა საარჩევნო

დირექტორებმა უნდა იცოდნენ

დაკავშირებუ

პროცედურების

მოსწავლეთა

ლი

სტანდარტიზაცია, ან

თვითმმართველობის
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უნდა მომზადდეს და

მოსწავლეთა

დაცული იყოს მოსწავლეთა

თვითმმართველობის

თვითმმართველობის

სტანდარტების შესაქმნელად

სტანდარტები, რათა ნათელი

აუცილებელია

პროცედურებ

თუნდაც მინიშნებების

სტანდარტული წესები და

იყოს თუ რას ნიშნავს „კარგი

არასამთავრობო

ი ძალიან

არსებობა არჩევნების

ყურადღებას უნდა აქცევდნენ,

მოსწავლეთა

ორგანიზაციებთან

განსხვავებუ

პროცედურებისა და

რომ ყველა მასწავლებელი

თვითმმართველობა“ და

თანამშრომლობა და

ლია;
დამოკიდებუ

მოსწავლეთა
თვითმმართველობების

ერთნაირად იცავდეს ამ

„კარგი საარჩევნო პროცესი“.

საუკეთესო საარჩევნო
პროცედურების შესახებ

ლია

მუშაობასთან

რეკომენდაციების

მასწავლებლე

დაკავშირებით.

შემუშავება.

სტანდარტებს.

ბის,
დირექტორებ
ის
გადაწყვეტი
ლებაზე.

მოსწავლეთა

მოსწავლეთა

საჭიროა სათანადო

საჭიროა მოცემული

თვითმმართვ
ელობის

თვითმმართველობა უნდა
დაკომპლექტდეს

საკანონმდებლო
ცვლილებების

განცხადებების შესაბამისად

დაკომპლექტ

სკოლაში არსებული

განხორციელების

ება არ არის

სიტუაციის შესაბამისად.

ადვოკატირება.

ადგილობრივ

კანონის განახლება.

ი სიტუაციის

სასურველია მოხდეს
თვთმმართველობების

ადეკვატური;

გაერთიანება, რათა აღარ

ორი

არსებობდეს მოსწავლეთა

თვითმმართვ

თვითმმართველობის ორი

ელობა

დონე (საბაზო და საშუალო).

მხოლოდ
ფორმალურა
დ არსებობს.
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სამოქალაქო
კლუბებსა* და

სკოლაში
განხორციელებულ

მასწავლებლებმა და
დირექტორებმა უნდა

არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა ყურადღება

მოსწავლეთა

ინიციატივებში ერთად

მოახდინონ მოსწავლეთა

უნდა მიაქციონ იმას, რომ

თვითმმართვ

უნდა იღებდნენ

სხვადასხვა გაერთიანებების

მათი პროექტების ფარგლებში

ელობებს

მონაწილეობას როგორც

ერთობლივი მუშაობის

შექმნილი კლუბები ღია იყოს

შორის არ

სამოქალაქო თუ სხვა

ინიცირება. ეს გაზრდის

სკოლის ნებისმიერი

ხდება
ურთიერთთა

კლუბების, ასევე
მოსწავლეთა

მოსწავლეთა თვითშეგნებას
საზოგადოებრივი ჩართულობის

წევრისათვის და არ
იწვევდნენ მოსწავლეთა და

ნამშრომლობ

თვითმმართველობის

გზების შესახებ.

მასწავლებელთა კონკრეტულ

ა

წევრები, რათა
მაქსიმალურად
გაზარდონ მათი საერთო
გავლენა სკოლის
რეალობაზე.

განსაკუთრებული ძალისხმევა

ჯგუფებად დაყოფას.

უნდა დაეთმოს სამოქალაქო
კლუბისა და
თვითმმართველობის მუშაობის
კოორდინირებასა და მათი
თანამშრომლობის გაძლიერებას.
დირექტორებმა ყურადღება
უნდა მიაქციონ იმას, რომ არც

მოსწავლეთა გააქტიურებაზე
ორიენტირებული პროექტები
უნდა ეხებოდეს მოსწავლეთა
თვითმმართველობის
წევრებსაც.

ერთმა მასწავლებელმა არ
მიიჩნიოს რომელიმე კლუბი

სასურველია, რომ სკოლაში

თავისად და არ ჩათვალოს რომ

მომუსავე არასამთავრობო

სხვა კლუბი მისი

ორგანიზაციამ იცოდეს ამ

მოწინააღმდეგეა.

*

სამოქალაქო კლუბებში იგულისხმება როგორც PH International-ის პროექტის ფარგლებში შექმნილი, ასევე სხვა სამოქალაქო კლუბებიც.
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სკოლის თვითმმართველობის
მდგომარეობის შესახებ.
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