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მოქალაქეობა 

VII კლასი 

 

თემა: სასკოლო გარემო / სასკოლო საზოგადოება                                    საათების სავარაუდო რაოდენობა – 10 (+4) 

საკითხები 

1. უსაფრთხო სკოლა - 2 საათი; 

2. სასკოლო თვითმმართველობა – 2 საათი; 

3. თანასწორობა სკოლაში – 2 საათი; 

4. „მწვანე სკოლა“ – 2 საათი; 

5. ჩაგვრა (ბულინგი)– 2 საათი. 

შემაჯამებელი სამუშაო - 4 საათი 

ცნებები 

სოციალიზაცია - მე, პიროვნება, საზოგადოება, საზოგადოებრივი ჯგუფები 

დემოკრატია, დემოკრატიის პრინციპები - ადამიანის უფლებები, სამართლებრივი დოკუმენტები 

ინიციატივა - დაგეგმვა, პროფესია, ფინანსები 

სამოქალაქო მონაწილეობა - მოხალისეობა, ადვოკატირება, ლობირება 

მდგრადი განვითარება - სამოქალაქო უსაფრთხოება 

საკვანძო შეკითხვები 

• რა და როგორ აყალიბებს სკოლაში არსებულ ჯგუფებს ერთიან სასკოლო საზოგადოებად? 

• როგორ გავხდე სასკოლო საზოგადოების წევრი? რა მიშლის ამაში ხელს?  

• როგორ და რატომ ვთანხმდებით ღირებულებებზე სკოლაში? როგორ აისახება ეს შეთანხმება ჩვენს ქცევაზე? 

• რატომ არსებობს სკოლაში თვითმმართველობა? როგორ უნდა გამოვიყენოთ იგი საკუთარი უფლებებისა და ინტერესების 

დასაცავად? ინიციატივების რეალიზაციისთვის? 

• როგორ და რაში იხარჯება სკოლის ფინანსები? 



დამხმარე რესურსი პედაგოგისათვის სასწავლო თემის დასაგეგმად, მოქალაქეობა VII კლასი 

 
2 

• რატომ და როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ სკოლაში განსხვავებული შეხედულებების /შესაძლებლობების/ წარმოშობის  

ადამიანებმა? რატომ უარესდება ურთიერთობები სკოლაში პიროვნული ღირსებების შელახვის შემთხვევაში? 

• როგორ შეიძლება, პირადი (პერსონალური) ინფორმაციის გამჟღავნებამ გავლენა მოახდინოს სასკოლო ურთიერთობებზე? 

• როგორ გადავჭრათ სკოლაში არსებული სირთულეები არაძალადობრივი მეთოდებით? 

• რატომ ყალიბდება სკოლაში სტერეოტიპები (მაგალითად, ბიჭებისა და გოგონების არათანაბარი შესაძლებლობების შესახებ)? 

• როგორ და რატომ უნდა ვიზრუნოთ სკოლის უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე? 

აქტივობები 

იდეები კომპლექსური/პროექტული დავალებებისთვის 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

• სკოლაში არსებული სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების (ჩაგვრა, ბულინგი), განათლების უფლების 

რეალიზაცია, უსაფრთხო სკოლა) იდენტიფიცირება; საკუთარი ჩართულობით მათ გადაჭრაზე ზრუნვა 

(მოქ.საბ.2,4,5,7,8,9,10,11,12,13;);  

• სასკოლო თვითმმართველობაში (სასკოლო კლუბები, თანატოლთა მედიაცია) მონაწილეობა; საჭიროების შემთხვევაში, სკოლაში 

არსებულ სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან (დირექციასთან, სამეურვეო საბჭოსთან) თანამშრომლობა (მოქ.საბ.1,2,3,4,5,7,8, 

9,12,13);  

• სასკოლო აქტივობების დაგეგმვისას განსხვავებული შეხედულებების ადამიანებთან თანამშრომლობა და მათი ინტერესების 

გათვალისწინება (მოქ.საბ.1,2,3,4,5,6,8,9,12);  

პირადი და სასკოლო აქტივობების დაგეგმვისას მდგრადი განვითარებისა და დემოკრატიის პრინციპების (თანასწორობა, კანონის 

უზენაესობა, გამჭვირვალობა, პასუხისმგებლობა, ინკლუზიურობა, არაძალადობრივი მეთოდებით მოქმედება, ტოლერანტობა) 

გათვალისწინებით მოქმედება (მოქ.საბ.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12). 

მკვიდრი წარმოდგენები 

• სასკოლო საზოგადოებას თავისი წესები და ღირებულებები აქვს; მე, როგორც სასკოლო საზოგადოების წევრს, ჩემი უფლება-

მოვალეობები და პასუხისმგებლობები მაქვს; 

• სასკოლო ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა სკოლაზე ზრუნვას ნიშნავს; 
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• მოსწავლეებს საკუთარი იდეების, ინტერესებისა და ინიციატივების რეალიზება თვითმმართველობის საშუალებით შეუძლიათ;  

• ადამიანის ღირსების პატივისცემა აუცილებელია სკოლაში მშვიდობიანი ურთიერთობებისთვის; სკოლაში კონფლიქტური 

სიტუაციების არაძალადობრივად მოგვარების მრავალი საშუალება არსებობს. 

 
ეტაპების/ნაბიჯების სახით სასწავლო თემის აგების ნიმუში 

1. საკითხი: უსაფრთხო სკოლა (2 საათი) 

 

თემის მიზნები: მოსწავლეები გააცნობიერებენ სკოლაში პოზიტიური სასწავლო გარემოს მნიშვნელობას; შეძლებენ საკუთარი 

ადგილის პოვნას სასკოლო საზოგადოებაში; შეძლებენ პოზიტიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნაში საკუთარი წვლილის შეტანას (ამ 

თემაზე მუშაობისას, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მოსწავლეები უსაფრთხო სკოლის შექმნის საუკეთესო რესურსია. თუკი 

მოსწავლეები სკოლის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას აიღებენ, შეუძლიათ, პოზიტიურად და მდგრადად იმოქმედონ საკუთარ 

სასწავლო გარემოზე.)   

 

საკვანძო შეკითხვები: 

ვინ არიან სასკოლო საზოგადოების წევრები? 

როგორ ყალიბდება სასკოლო საზოგადოება? 

როგორია სასკოლო საზოგადოების წევრთა უფლებები და ვალდებულებები? 

რატომ არის მნიშვნელოვანი სასკოლო საზოგადოებაში ჯანსაღი კომუნიკაცია? 

როგორ შეგვიძლია, შევქმნათ და შევინარჩუნოთ უსაფრთხო სასკოლო გარემო? 

 

თემატური ცნებები: 

• სასკოლო საზოგადოება 

• უფლებები და ვალდებულებები 

• წესები და პროცედურები  

• დისციპლინა  

• უსაფრთხო გარემო 
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აქტივობა  

მოსწავლეები 4–5 კაციან ჯგუფებში მუშაობენ და ქმნიან „საკლასო ქცევების კოდექსს“. ჯგუფები ერთმანეთს ნამუშევრებს 

უზიარებენ. იმართება დისკუსია „საკლასო ქცევების კოდექსის“ მნიშვნელობაზე ინდივიდისა და საკლასო საზოგადოების 

უსაფრთხოებისთვის. დისკუსიის საფუძველზე მოსწავლეები საბოლოო სახეს აძლევენ კოდექსს (შესაძლოა, საჭირო გახდეს 

დებულებების დამატება, ამოღება, შეცვლა). კონკრეტული კლასის კოდექსის საბოლოო ვერსიას ყველა მოსწავლე ხელმოწერით 

ადასტურებს. 

მასწავლებელი ხაზს უსვამს კლასის, როგორც საზოგადოების მოდელისა და მოსწავლეების, როგორც ამ საზოგადოების 

ცალკეული ინდივიდების, ჯანსაღი ურთიერთქმედების მნიშვნელობას; აღნიშნავს, რომ ინდივიდი ერთდროულად რამდენიმე 

საზოგადოების წევრი შეიძლება, იყოს; აღნიშნავს წევრობასთან დაკავშირებულ უფლებებსა და მოვალეობებს.    

ყურადღებას ამახვილებს, რომ კლასში/თემში/საზოგადოებაში განსხვავებული მიზნების, ინტერესების, შეხედულებების, 

საქმიანობის, ჰობის, საცხოვრებელი ადგილის, სქესის, ეროვნების ან პრობლემების მქონე ადამიანები ერთიანდებიან. ამ ერთობის 

საფუძველი ადამიანებს შორის ურთიერთობაა; ყურადღებას ამახვილებს ოჯახში, სკოლაში, თემსა და საზოგადოებაში 

ურთიერთობების მრავალმხრივობაზე, მსგავსებასა და განსხვავებაზე. 

 

აქტივობა  

მოსწავლეები 4–5 კაციან ჯგუფებში მუშაობენ და ერთმანეთს ადარებენ საკუთარი ძალებით შექმნილ „საკლასო ქცევების 

კოდექსს“ და „მოსწავლის ქცევის კოდექსს“ (მასწავლებელს შეუძლია, წინასწარ მონიშნოს და მიუთითოს, მისი აზრით, მნიშვნელოვანი 

ადგილები); მსჯელობენ ამ ორი დოკუმენტის მნიშვნელობაზე ინდივიდისა და მთლიანად სასკოლო თემისთვის ხელსაყრელი 

სასწავლო გარემოს შექმნის თვალსაზრისით.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, გაიხსენონ მათთვის ნაცნობი (საყვარელი, საინტერესო) რომელიმე თამაში და ამ თამაშის 

წესები ფურცელზე ჩამოწერონ; სთხოვს, ისაუბრონ ამ წესების მნიშვნელობაზე: რატომ ვიგონებთ და ვადგენთ წესებს? შესაძლებელია 

თუ არა წესების გარეშე ნებისმიერი საქმიანობის შესრულება? გვიადვილებს თუ გვირთულებს წესები ცხოვრებას?  

სურვილისა და საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი კითხვების საშუალებით აკავშირებს ამ აქტივობას წინა აქტივობასთან 

და შეჯამებისას მოსწავლეებთან ერთად განაზოგადებს ქცევის წესების საჭიროებას.  

 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1033098?publication=0
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აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეთა 4–5 კაციან ჯგუფებს ურიგებს ფურცლებზე ამობეჭდილ დიმიტრი უზნაძის სიტყვებს: „ნამდვილი 

დისციპლინა შეგნებული ხასიათისაა. დისციპლინას მხოლოდ მაშინ ექნება მაქსიმუმი აღმზრდელობითი მნიშვნელობისა, როდესაც 

ბავშვები თვითონ იმსჯელებენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქცეოდნენ და თვითონვე ცდილობენ თავისი შეგნებული 

გადაწყვეტილების ცხოვრებაში გატარებას“. ჯგუფები ირჩევენ წარმომადგენელს ჯგუფის მოსაზრების გაზიარებისთვის; იმართება 

დისკუსია გააზრებული დისციპლინის მნიშვნელობაზე მშვიდობიანი სასკოლო გარემოსთვის.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს სიტყვა „პროცედურის“ განმარტებას: „რისამე შესასრულებლად, განსახილველად 

საჭირო მოქმედებათა, ღონისძიებათა თანამიმდევრობა“ და სთხოვს, მოამზადონ პრეზენტაცია, სადაც განხილული იქნება შემდეგი 

საკითხები:  

– გაიხსენონ შემთხვევა, როცა აუცილებელი იყო პროცედურის დაცვა; 

– გააადვილა თუ გაართულა პროცედურამ საქმიანობა? 

– რას გრძნობდნენ მოქმედებათა თანმიმდევრობით შესრულებისას? 

– სასურველი/საჭიროა თუ არა დადგენილი პროცედურების დაცვა? 

– როგორ შეიძლება, ხელი შევუწყოთ პროცედურების დაცვას? 

აქტივობის შეჯამებისას მასწავლებელი ხაზს უსვამს პროცედურების დაცვის აუცილებლობას ნებისმიერი საქმიანობის 

წარმატებით შესრულებისა და, ზოგადად, სკოლაში წესრიგის მიზნით.  

 

აქტივობა   

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, გაიხსენონ სასკოლო დაუწერელი წესის მაგალითი (მაგ., პირადი ჰიგიენის დაცვა, 

საკუთარი მაგიდის/ნივთების წესრიგი, თავაზიანი საუბარი, სკოლის დერეფანში/კიბეზე მოძრაობა და ა.შ.). შექმნან ამ წესების 

პოსტერი და ისაუბრონ დაწერილი და დაუწერელი წესების დაცვის აუცილებლობაზე სასკოლო გარემოს უსაფრთხოებისთვის.   

 

აქტივობა   

მასწავლებლის დავალებით და დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთან შეთანხმებით, მოსწავლეები დაწყებითი კლასების 

მოსწავლეებს ესაუბრებიან სკოლის თემის დაწერილი და დაუწერელი წესების შესახებ და მათი დაცვის მნიშვნელობაზე.    

 

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=33315
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შენიშვნა: ამ თემისთვის დამატებით რესურსად მასწავლებელს შეუძლია, გამოიყენოს უსაფრთხო სკოლის სახელმძღვანელოში 

მოცემული სიტუაციები. კერძოდ, განიხილოს საფრთხის III დონის შემთხვევები, რომელიც სახელმძღვანელოს 41–45 გვერდებზეა 

მოცემული. ეს შემთხვევები, შეგვიძლია, სიტუაციურ სავარჯიშოებად შევთავაზოთ მოსწავლეებს.  

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

3–4 მოსწავლისგან შემდგარ ჯგუფს  შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ ერთ–ერთს: 

ა. მოსწავლეები ინტერვიუს იღებენ რამდენიმე ზრდასრულისგან (მაგ., ოჯახის, თემის, სამეზობლოს წევრი) იმის შესახებ, თუ რა 

დაწერილი და დაუწერელი წესები და პროცედურები იყო სავალდებულო მათ სკოლაში, როგორ ზრუნავდა სასკოლო საზოგადოება 

ამ წესებისა და პროცედურების დაცვაზე; უსაფრთხო იყო თუ არა სასკოლო გარემო და რა განაპირობებდა უსაფრთხოებას ან 

საფრთხეს; რა გავლენა მოახდინა სასკოლო გარემომ მათი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე. ინტერვიუსთვის საჭირო კითხვებს ჯგუფი 

მასწავლებლის რეკომენდაციების გათვალისწინებით ამზადებს. ინტერვიუს საფუძველზე კი მოსწავლეები პრეზენტაციას ამზადებენ 

და კლასს წარუდგენენ. წარმოდგენილი პრეზენტაციების შესახებ დისკუსია იმართება.   

ბ. მოსწავლეები გამოკითხვას ატარებენ თემში სასკოლო გარემოს შესახებ ძველად და ახლა; აანალიზებენ რესპონდენტების 

შეხედულებებს, სასკოლო გარემოს უსაფრთხოების დროში ცვლილებას; ერთმანეთს უზიარებენ იდეალური უსაფრთხო სკოლის 

მოდელს. შემდეგ ამზადებენ პრეზენტაციას.  

გ. მოსწავლეები პოზიტიური სასკოლო გარემოს ოთხი მახასიათებლის – უსაფრთხოება, ჩართულობა, ურთიერთკავშირი, მხარდაჭერა 

– მიხედვით იკვლევენ და აფასებენ საკუთარ სასკოლო გარემოს. კვლევისთვის საჭირო ინსტრუქციებს მასწავლებელთან ერთად 

შეიმუშავებენ. შეფასების შედეგებს კი სკოლის თემს უზიარებენ. იმართება დისკუსია და მოსწავლეთა ჩართულობით იგეგმება 

სრულყოფის რეკომენდაციები.  

დ. მოსწავლეები ქმნიან „იდეალური სკოლის“ მოდელს, ამზადებენ პრეზენტაციას მათთვის სასურველი ფორმატით და  სასკოლო 

საზოგადოებას უზიარებენ. 

იდეალური სკოლის მოდელი, შესაძლოა, მოიცავდეს შემდეგ ასპექტებს: 

1. როგორი გსურთ, რომ იყოს სკოლის გარე და შიდა ინფრასტრუქტურა? 

2. როგორი მასწავლებლები გსურთ რომ ასწავლიდნენ სკოლაში? რა თვისებებს ეძებთ მათში? 

3. რა როლი აქვთ მშობლებს თქვენეულ სკოლაში? 

4. როგორი მოსწავლეები გსურთ რომ სწავლობდნენ სკოლაში? რა თვისებებს ეძებთ მათში? 

5. როგორი საკლასო, კლასგარეშე და სკოლისგარეშე აქტივობები უფრო მოგწონთ? 

6. რა გჭირდებათ იმისათვის, რომ სკოლაში თავდაჯერებულობა იგრძნოთ? 

http://mandaturi.gov.ge/?page=3&news_id=243&lang=geo


დამხმარე რესურსი პედაგოგისათვის სასწავლო თემის დასაგეგმად, მოქალაქეობა VII კლასი 

 
7 

7. როგორი ურთიერთობები გსურთ, რომ იყოს სკოლაში და რა არის ამისათვის საჭირო? 

8. როგორ გამოიყენებთ სოციალურ მედიას, თუკი მომავალში რეალურად გექნებათ იდეალური სკოლის შექმნის 

შესაძლებლობა? 

   

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისთვის განკუთვნილ 

დროსა და შეფასების რუბრიკებს.  

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებების შეფასების რუბრიკის ნიმუშები, შეგიძლიათ, იხილოთ ბმულზე: 

http://ncp.ge/ge/sazogadoebrivi-metsnierebebi/shefaseba-sazogadoebriv-metsnierebebshi 

 

2. საკითხი: სასკოლო თვითმმართველობა (2 საათი) 
 

თემის მიზნები: მოსწავლეები გაიაზრებენ სასკოლო ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობის მნიშვნელობას ინდივიდის და სასკოლო 

თემის განვითარებისთვის; სკოლის თვითმმართველობის მნიშვნელობას მოსწავლის უფლებებისა და ინტერესების დაცვისა და 

ინიციატივების რეალიზების თვალსაზრისით; შეძლებენ სკოლის თემის გაძლიერების ხელშემწყობი აქტივობების დაგეგმვას.  

საკვანძო შეკითხვები: 

რას ნიშნავს სასკოლო ცხოვრებაში მონაწილეობა?  

რა ფუნქციები აქვს მოსწავლეთა თვითმმართველობას?  

რა სარგებელი, შეგვიძლია, მივიღოთ სასკოლო ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობით?  

როგორ შეგვიძლია სასკოლო თემისათვის მნიშვნელოვანი იდეების ხორცშესხმა? 

სამოქალაქო მონაწილეობის რა ფორმები არსებობს და სად არის ჩვენი ადგილი?  

 

თემატური ცნებები: 

• მონაწილეობა (მოხალისეობა, ადვოკატირება, ლობირება) 

• თვითმმართველობა 

• ინიციატივა 

• თანამშრომლობა 

ამ თემისთვის განკუთვნილი აქტივობების ნიმუშები მოცემულია დამხმარე სახელმძღვანელოებში: 

http://ncp.ge/ge/sazogadoebrivi-metsnierebebi/shefaseba-sazogadoebriv-metsnierebebshi
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„მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში“, თემა 1, დავალება 1.1, 1.2; თემა 4, დავალება 4.1, 4.2; თემა 5, დავალება 5.2;  

„თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისათვის“, თემა 1, დავალება 1.1, 1.2, 1.3; 

„სკოლების დემოკრატიული მმართველობა“, აქ მასწავლებელი ნახავს სასარგებლო ზოგად რეკომენდაციებს მოსწავლეთა აქტიურ 

მოქალაქეებად აღზრდის გზების შესახებ; (ზემოაღნიშნული სამი სახელმძღვანელოს ბეჭდური ვერსია, შეგიძლიათ, სკოლის 

ბიბლიოთეკაში იხილოთ). 

სასიცოცხლო უნარები, მასწავლებლის სახელმძღვანელო, გვ. 79–86.  

 

მასწავლებელს, ასევე, შეუძლია, გამოიყენოს საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის (G-PriEd) მიერ შექმნილი ანიმაცია 

„ბავშვები ჩვენი ქუჩიდან“ და „იყო და არა იყო რა, ადგილობრივი დემოკრატია“ (Once upon a time, local democracy) 

მოსწავლეებთან დისკუსიისთვის - მონაწილეობის, თვითმმართველობის, ინიციატივისა და თანამშრომლობის შესახებ.   

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

3–4 მოსწავლისგან შემდგარ ჯგუფებს შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ ერთ–ერთს: 

ა. მოსწავლეები წინასწარ მომზადებული კითხვარის საშუალებით სკოლის თემში ატარებენ გამოკითხვას არსებული პრობლემების 

შესახებ;  პრეზენტაციას ამზადებენ და სკოლის თემს უზიარებენ. შემდეგ იმართება დისკუსია წარმოდგენილი პრობლემების 

მოგვარებისა და მოგვარებაში მოსწავლეთა მონაწილეობის შესახებ.  

ბ. მოსწავლეები გამოკითხვას ატარებენ თემში სასკოლო ცხოვრებაში მონაწილეობის გამოცდილების შესახებ ძველად და ახლა; 

აანალიზებენ რესპონდენტების შეხედულებებს, მონაწილეობის გზების დროში ცვლილებას; ერთმანეთს სკოლის იდეალური 

თვითმმართველობის მოდელს უზიარებენ და პრეზენტაციას ამზადებენ. 

   

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისთვის განკუთვნილ 

დროსა და შეფასების რუბრიკებს. 

3. საკითხი: თანასწორობა სკოლაში (2 საათი) 

 

თემის მიზნები: მოსწავლეები გააცნობიერებენ, რომ ნებისმიერი ადამიანის ღირსების აღიარება და პატივისცემა სასკოლო (და 

ზოგადად) საზოგადოებაში თანასწორობის აუცილებელი პირობაა; სასკოლო საზოგადოების წევრთა განსხვავებულობის 

მიუხედავად, ურთიერთზრუნვა ყველასათვის ხელსაყრელ თანასწორ სასწავლო გარემოს ქმნის; მოსწავლეები ინკლუზიურ გარემოზე 

ზრუნვას შეძლებენ. 

https://civics.ge/uploads/library/acett_library/monacileoba%20skolis%20tvitmmartvelobashi,%20mascavleblis%20wigni,%20Dec%2015,%202011,%20stamba.pdf
https://civics.ge/uploads/library/acett_library/Tanamshromloba%20sazogadoebrivi%20sargeblisatvis,%20maswavleblis%20wigni,%20October%2026,%202011%20stamba.pdf
https://rm.coe.int/16805aa432
http://cdi.org.ge/uploads/pages/unarebi-73.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1u3doWI-g2g
https://www.youtube.com/watch?v=5TBOGhA9hdI
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საკვანძო შეკითხვები: 

რატომ არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი თანასწორობაზე ზრუნვა? 

შესაძლებელია თუ არა, განსხვავებული ინდივიდები თანასწორები იყვნენ? 

როგორია ინკლუზიური გარემო? 

რატომ არის ინკლუზიურ გარემოზე ზრუნვა საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნვის ტოლფასი? 

რა კავშირია მოსწავლის კეთილდღეობასა და სასკოლო თემის კეთილდღეობას შორის? 

 

თემატური ცნებები: 

• თანასწორობა 

• ურთიერთზრუნვა 

• ინკლუზიური გარემო 

• სასკოლო თემის კეთილდღეობა 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, სიტყვა თანასწორობასთან დაკავშირებული ფიქრები, ემოციები, ცხოვრებისეული 

გამოცდილება გაიხსენონ; შემდეგ აცნობს სიტყვა „თანასწორობის“ განმარტებას: „თანასწორობის ცნებაში უფლებებისა და კანონის 

წინაშე თანასწორობა იგულისხმება. ეს ცნება, თავისი მნიშვნელობით, ძალიან ახლოს დგას დისკრიმინაციის აკრძალვასთან“. 

დისკუსია იმართება თანასწორობის მნიშვნელობის შესახებ სასკოლო გარემოში და, ზოგადად, საზოგადოებაში. 

 

აქტივობა  

მასწავლებელი  მოსწავლეებს სთავაზობს შემდეგ სიტუაციას: „ჩვენს კლასს დაევალა სკოლის თემისთვის შეხვედრის მოწყობა. 

სკოლაში ისეთი სივრცე უნდა შეარჩიოთ, რომელიც მისაწვდომი იქნება გადაადგილების შეზღუდვის მქონე, ეტლით მოსარგებლე, 

სმენისა და მეტყველების შეზღუდვის მქონე და უსინათლო მოსწავლეებისთვისაც. მოიფიქრეთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ და 

როგორ უნდა მოაწყოთ შეხვედრების ოთახი, რათა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ყველა ადამიანმა შეძლოს მონაწილეობა“. 

(აქტივობა ადაპტირებული სახით აღებულია დამხმარე სახელმძღვანელოდან „მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში“, თემა 

2, დავალება 2.6)  

 

აქტივობა  

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=4307
https://civics.ge/uploads/library/acett_library/monacileoba%20skolis%20tvitmmartvelobashi,%20mascavleblis%20wigni,%20Dec%2015,%202011,%20stamba.pdf


დამხმარე რესურსი პედაგოგისათვის სასწავლო თემის დასაგეგმად, მოქალაქეობა VII კლასი 

 
10 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ვოლფგანგ და ქრისტოფ ლაუენშტეინების ანიმაციას ბალანსი (Balance short film won Academy 

Award for Best Animated Short of 1989). ანიმაციის შესახებ იმართება მსჯელობა, რომლის მიზანია, მოსწავლეებმა ადამიანების 

თანასწორობისა და შეთანხმებული ქმედების აუცილებლობა გააცნობიერონ სამყაროს წონასწორობის შესანარჩუნებლად.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ვიდეოს უთანასწორობა – ძაღლის ქცევა (Inequality - Dog behavior) - ძაღლებისადმი 

არათანასწორი მოპყრობის შესახებ. იმართება მსჯელობა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თანასწორობა ადამიანთა 

საზოგადოებაში.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი სთხოვს 4–5 მოსწავლისგან დაკომპლექტებულ ჯგუფებს, მოიფიქრონ და ერთმანეთს გაუზიარონ მოსაზრება 

სასკოლო თემში თანასწორობის დამკვიდრების გზების შესახებ. 

 

ამ თემისთვის დამატებით რესურსად მასწავლებელს, შეუძლია, გამოიყენოს:  

დამხმარე სახელმძღვანელო „მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში“, თემა 2, გვ. 24–37; 

დამხმარე სახელმძღვანელო „როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე“, თემა 3, გვ. 24–27;  

სახელმძღვანელო „გზა უფლებებისკენ“, სავარჯიშო 20 - „განსხვავებული, მაგრამ თანასწორი“.  

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

3–4 მოსწავლისგან შემდგარ  ჯგუფს  შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ  ერთ–ერთს: 

ა. მოსწავლეები ერთი კვირის განმავლობაში ოჯახის, სკოლისა და, ზოგადად, თემის გარემოს თანასწორობის 

„ლინზებით“აკვირდებიან. შემდეგ დაკვირვების დღიურში აღწერენ კონკრეტულ სიტუაციებს/ფაქტებს, რომელიც ადასტურებს ან 

უარყოფს თანასწორობის არსებობას ამ გარემოში. დაკვირვების შედეგებს ისინი პრეზენტაციის სახით უზიარებენ ერთმანეთს. 

დისკუსია  იმართება იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება, შევუწყოთ ხელი თანასწორი გარემოს შექმნასა და შენარჩუნებას. 

ბ. მოსწავლეები ინტერვიუს იღებენ თემში მცხოვრები განსხვავებული კულტურის მქონე რამდენიმე ზრდასრულისგან (მაგ., ოჯახის, 

თემის, სამეზობლოს წევრი) იმის შესახებ, თუ როგორ ესმით მათ თანასწორობა, რამდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ და რას აკეთებენ 

https://www.youtube.com/watch?v=1CTesYaduBA
https://www.youtube.com/watch?v=6qTiGlCxrIA
https://civics.ge/uploads/library/acett_library/monacileoba%20skolis%20tvitmmartvelobashi,%20mascavleblis%20wigni,%20Dec%2015,%202011,%20stamba.pdf
https://civics.ge/uploads/mascavleblis_cigni_shigtavsi_axali.pdf
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL1.1&d=HASH015da2884bd6884a5996f8ec.21
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ასეთი გარემოს ხელშესაწყობად. ინტერვიუსთვის საჭირო კითხვებს ჯგუფი მასწავლებლის რეკომენდაციების გათვალისწინებით 

ამზადებს. ინტერვიუს საფუძველზე კი პრეზენტაციას ამზადებენ და კლასს წარუდგენენ.  

   

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისთვის განკუთვნილ 

დროსა და შეფასების რუბრიკებს. 

4. საკითხი: „მწვანე სკოლა“ (2 საათი) 

 

თემის მიზნები: მოსწავლეები გაიგებენ, რომ: სასკოლო საზოგადოების წევრთა კეთილდღეობისთვის უმნიშვნელოვანესია სკოლის 

უსაფრთხოებასა და ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ზრუნვა; პირადი და სასკოლო აქტივობების დაგეგმვისას აუცილებელია 

საკუთარი და სხვების ინტერესების წონასწორობის გათვალისწინება და, შეძლებისდაგვარად, დაცვა. ჩამოუყალიბდებათ 

სკოლისადმი მიკუთვნებულობისა და მასზე ზრუნვის გრძნობა.    

 

საკვანძო შეკითხვები: 

რატომ არ შეგვიძლია, ვაკეთოთ ყველაფერი, რაც მოგვესურვება?  

სად გადის ზღვარი „მინდას“, „შემიძლიასა“ და „საჭიროას“ შორის? 

რატომ ვიქნებით უკეთ, თუკი სხვის/ების ინტერესებს გავითვალისწინებთ? 

ვისია სკოლა და ვის ევალება მასზე ზრუნვა? 

 

თემატური ცნებები: 

• კეთილდღეობა 

• ინტერესთა წონასწორობა 

• მიკუთვნებულობა 

• ურთიერთქმედება 

• სკოლის თემი 

აქტივობა  

          მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს სენეკას სიტყვებს: „ყველაზე ძლიერი ის არის, ვისაც საკუთარი თავის მართვა შეუძლია” და 

სთხოვს, იმსჯელონ სასკოლო თემში და, ზოგადად, საზოგადოებაში თვითმართვის უნარის მნიშვნელობაზე.  
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აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ნორვეგიულ სოციალურ სარეკლამო ვიდეოს ბავშვს საჭმელი არ აქვს (Pub Fosterhjem: A 

child has nothing to eat at school) და ყურადღებას ამახვილებს იმ  შესაძლებლობებზე, რომელიც ნებისმიერი ჩვენგანის ხელთაა, თუკი 

მოვინდომებთ. თვით ფილმის შემქმნელთა სლოგანი „პრობლემის გადაჭრა ხშირად უფრო იოლია, ვიდრე გვეჩვენება“, მოსწავლეებს 

იმაზე დააფიქრებს, თუ რამდენის გაკეთება შეუძლიათ სასკოლო თემის კეთილდღეობისთვის.   

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს ავსტრალიური საქველმოქმედო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანიმაციას 

ჭანჭიკები (AIME Global's Launch Film: 'Cogs'), რომლის მიზანია დაფიქრდნენ იმაზე, რომ სამყაროს შეცვლა უკეთესობისკენ 

თითოეულ ადამიანს შეუძლია. ამისათვის, უპირველეს ყოვლისა, განათლების სისტემა უნდა გახდეს უფრო სამართლიანი და 

ინკლუზიური. განათლებულ ადამიანებს შეუძლიათ, თავი დააღწიონ სიღარიბეს და უთანასწორობის ციკლი გაარღვიონ.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს პირადი ინფორმაციის დაცვის მნიშვნელობას უხსნის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატის ვებგვერდზე არსებული „პერსონალურ მონაცემთა ანბანის“ დახმარებით.  

 

აქტივობა   

მასწავლებელს შეუძლია, გამოიყენოს დამხმარე სახელმძღვანელოში „გზა უფლებებისკენ“ მოცემული სავარჯიშო 29 - 

„მშვიდობიანი თანაარსებობის წესი“. 

 

აქტივობა   

მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს მარტინ ლუთერ კინგის სიტყვებს: „ჩემი ოცნებაა, რომ ჩემმა პატარა შვილებმა ოდესმე 

იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც მათ განსჯიან არა კანის ფერის, არამედ მათი პიროვნული თვისებების მიხედვით“.  4–5 კაციან 

ჯგუფებად დაყოფილ მოსწავლეებს სთხოვს, იმსჯელონ „ოცნების ქვეყნის“ შესახებ, მოამზადონ პრეზენტაცია სასურველი 

ფორმატით (მაგ., ტრადიციული Power Point პროგრამის გამოყენებით, ნახატით, მცირე ინსცენირებით, მოთხრობით და სხვ.) და 

ერთმანეთს გაუზიარონ.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWXkX9axcWs
https://www.youtube.com/watch?v=sGt3figvnfU
http://portal.personaldata.ge/anbani/
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL1.1&d=HASH015da2884bd6884a5996f8ec.21
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აქტივობა   

მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს სტივ ქატსის ანიმაციას ადამიანი (Steve Cutts, Man). მოსწავლეთა ყურადღებას 

ამახვილებს ადამიანისა და ბუნების ჯანსაღი ურთიერთქმედების, მოხმარების კულტურის, რესურსების გონივრული გამოყენების, 

რესურსების დაზოგვის, სამყაროს მდგრადი განვითარების მნიშვნელობაზე; ახსენებს მდგრადი განვითარების მთავარ პრინციპს: 

„დღევანდელობის მოთხოვნილებები უნდა დაკმაყოფილდეს ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას მომავალ თაობებს“.  

 

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს  ჯონ დიუის ფრაზას განათლების შესახებ: „განათლება არ არის ცხოვრებისთვის 

მომზადება, ის თვით ცხოვრებაა. ის ცხოვრებისეული გამოცდილების უწყვეტი აგების პროცესია, რომელიც ინდივიდებში გარემოს 

კონტროლისთვის და საკუთარი პასუხისმგებლობების შესრულებისთვის აუცილებელ უნარებს ავითარებს“. შემდეგ იმართება 

მსჯელობა განათლებისა და ცხოვრების ურთიერთობის, გამოცდილების უწყვეტობის, გარემოს კონტროლის, პასუხისმგებლობების 

შესრულების საკითხებზე. 

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები (1 საათი): 

3–4 მოსწავლისგან შემდგარ ჯგუფებს შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ ერთ–ერთს: 

ა. მოსწავლეები ინტერვიუს იღებენ თემში მცხოვრები განსხვავებული კულტურის მქონე რამდენიმე ზრდასრულისგან (მაგ., ოჯახის, 

თემის, სამეზობლოს წევრი) იმის შესახებ, თუ როგორ ესმით გარემოზე ზრუნვა და მდგრადი განვითარება და რა შეუძლიათ 

ადამიანებს, გააკეთონ სამყაროს წონასწორობისთვის. ინტერვიუსათვის საჭირო კითხვებს ჯგუფი მასწავლებლის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით ამზადებს. ინტერვიუს საფუძველზე კი პრეზენტაციას ამზადებენ და სასკოლო თემს წარუდგენენ.  

ბ. მოსწავლეები სკოლის სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეებისგან იღებენ ინტერვიუს, რომლის მიზანია, დაადგინონ, რა 

სჭირდებათ იმისათვის, რომ სკოლაში თავი „საკუთარ ტყავში“ იგრძნონ. რა უშლით ხელს, რა ეხმარებათ, რისი გაკეთება შეუძლიათ 

იმისათვის, რომ სკოლა „მათი ადგილი“ გახდეს. მოსწავლეები ამზადებენ პრეზენტაციას და სასკოლო თემს უზიარებენ. 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისთვის განკუთვნილ 

დროს და შეფასების რუბრიკებს. 

5. საკითხი: ჩაგვრა (ბულინგი) (2 საათი)   

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=5100
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თემის მიზანი: მოსწავლეები გააცნობიერებენ, რომ ადამიანის ღირსება უმნიშვნელოვანესი ღირებულებაა; გაიაზრებენ სხვა 

ადამიანების უფლება–მოვალეობებს; გაუჩნდებათ განსხვავებულის მიმართ თანაზიარობის გრძნობა; შეძლებენ კონფლიქტური 

სიტუაციის მშვიდობიანი გზით მოგვარების გზებზე ფიქრს. 

საკვანძო შეკითხვები: 

რა უდევს საფუძვლად ადამიანთა ღირსების აღიარებას?  

რატომ არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანთა ღირსების დაფასება? 

როგორ უნდა ვიცხოვროთ მრავალფეროვან საზოგადოებაში მშვიდობიანად? 

როგორ დავიცვათ საკუთარი მოსაზრება ისე, რომ პატივი ვცეთ სხვის მოსაზრებას? 

შეუძლია თუ არა კონფლიქტს სიკეთის მოტანა? 

 

თემატური ცნებები: 

• ღირსება 

• განსხვავებულობა 

• თანაზიარობა 

• მრავალფეროვნება 

• კონფლიქტი 

• ჩაგვრა (ბულინგი) 

აქტივობა  

             მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, დროებით იმ ადამიანად  წარმოიდგინონ თავი, ვისაც ბავშვობაში დასცინოდნენ; 

დაფიქრდნენ და ისე შეავსონ ქვემოთ მოცემული სავარჯიშო ფურცელი. სავარჯიშოს მოსწავლეები ინდივიდუალურად ავსებენ და 

თვითონ ირჩევენ, გაუზიარონ თუ არა კლასელებს. სავარჯიშოს მიზანი ჩაგვრის გამოცდილების გახსენება და დაფიქრებაა. 

ჩემი სახელია _____________________________________ 

მე მეძახიან _______________________________________ 

მე სხვებისგან გამოვირჩევი იმით, რომ 

_______________________________________________________________________________________ 
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ვინაიდან სხვებისგან განვსხვავდები, ჩემი თანაკლასელები (აღწერეთ ქცევა, მოქმედება) 

____________________________________________ 

მე ვგრძნობ __________________________________________________________________ 

თვითგადარჩენის ჩემეული სტრატეგიაა __________________________________________________________________ 

 

აქტივობა  

             მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, დაფიქრდნენ საკუთარ ღირსებებზე, რომელიც მათ საკუთარ თუ გარშემომყოფთა 

თვალში განსაკუთრებულ ადამიანად აქცევს.    

 

 

აქტივობა  

            მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ანიმაციას Sneetches და სვამს კითხვებს, რათა მოსწავლეებმა გააცნობიერონ, რომ: 

ადამიანებს ნებისმიერი მიზეზის მოძებნა შეგვიძლია ერთმანეთის დასაჩაგრად; ხშირად გაუცნობიერებელი სტერეოტიპების 

მსხვერპლი ვხდებით და მჩაგვრელებად ვიქცევით; განსხვავებულობა მოცემულობაა, რომლის შეცვლა არ შეგვიძლია და რომელიც 

ადვილად შეიძლება, იქცეს ჩაგვრის ინსტრუმენტად, თუკი მას ადამიანის უმნიშვნელოვანეს ღირსებად არ მივიჩნევთ. 

 

აქტივობა  

             მასწავლებელი 4–5 კაციან ჯგუფებად დაყოფილ მოსწავლეებს სთხოვს, ბოლოდროინდელი კონფლიქტი გაიხსენონ; 

იმსჯელონ კონფლიქტის დროს და მის შემდგომ განცდილ ემოციებზე იმის შესახებ, თუ როგორ დასრულდა (მოგვარდა თუ არა) 

კონფლიქტი, როგორ შეიძლებოდა მოგვარებულიყო, რა ისწავლეს ამ კონფლიქტით, შესაძლებელი იყო თუ არა პრობლემის 

უკონფლიქტოდ მოგვარება? მოსწავლეები ირჩევენ წარმომადგენელს, რომელიც კლასს საკუთარი ჯგუფის ნამუშევარს უზიარებს.   

აქტივობა  

           მასწავლებელი მოსწავლეებს როლურ თამაშს სთავაზობს კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. სავარჯიშოში დათოსა და გიორგის 

შორის დიალოგის 4 ვერსიაა. მოსწავლეებმა 4–ვე ვერსია უნდა გააანალიზონ და უმოკლესი და ყველაზე მშვიდობიანი ვერსია 

შეარჩიონ; იმსჯელონ შერჩეული ვარიანტის უპირატესობებზე.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPhOZzsi_6Q
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სავარჯიშო:  გიორგი და დათო ერთ ოთახში ცხოვრობენ. ბოლო კვირის განმავლობაში დათოს მეგობარი თითქმის მთელი ღამე 

რჩებოდა მასთან. გიორგი ვერ იძინებდა და გამოცდა ვერ ჩააბარა.   

 

1–ლი ვერსია 

გიორგი:  მეგობრის დარჩენის შესახებ მინდა დაგელაპარაკო 

დათო:  რა თქმა უნდა, რა მოხდა? ადრეც ხომ რჩებოდა... 

გიორგი:  ვიცი, ამაზე შევთანხმდით, მაგრამ გასულ კვირას ვერ დავიძინე და გამოცდა ვერ ჩავაბარე. კარგი იქნება, თუ რაიმეს 

მოვიფიქრებთ. 

დათო:  გამოცდა იმიტომ ვერ ჩააბარე, რომ მთელი დღე ვიდეოთამაშებით ერთობი! 

გიორგი:  გთხოვ, ნუ ამიგდებ სიტყვას ბანზე! შენი მეგობრების მოსვლის წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ იქნებ რაღაც კომპრომისი 

მოვძებნოთ. 

დათო:  კარგი, ბოდიში... თუ მისი სტუმრობა ხელს გიშლის, ვეცდები, რამე მოვიფიქრო. 

გიორგი: მადლობა, რომ გამიგე. ღამისთევის შემდეგ განსაკუთრებით მიჭირს ხოლმე დილით გაღვიძება. 

 

მე–2 ვერსია 

გიორგი:  რატომ რჩება შენი მეგობარი მთელი ღამე? 

დათო:  რა იყო, მოხდა რამე? ადრეც ხომ რჩებოდა... 

გიორგი:  ჰო, მაგრამ აზრი შევიცვალე, ძალიან ხშირად რჩება და არ მომწონს ეს ყველაფერი! 

დათო:  გამოცდა იმიტომ ვერ ჩააბარე, რომ მთელი დღე ვიდეოთამაშებით ერთობი! 

გიორგი:  რა?! ვინ თქვა, რომ გამოცდა ვერ ჩავაბარე! უბრალოდ, ღამით ძილი მინდა! 

დათო:  კარგი, ბოდიში... თუ მისი სტუმრობა ხელს გიშლის, ვეცდები, რამე მოვიფიქრო. 

გიორგი:  შეგიძლია, თვეში ხუთი ღამით დატოვო ხოლმე შენი მეგობარი! 
 

მე–3 ვერსია 

გიორგი:  გიორგი დათოს მხარზე ჰკიდებს ხელს და ეუბნება, რომ ყელში ამოუვიდა მისი მეგობრის დარჩენა და ეს 

მდგომარეობა. 

დათო (გაბრაზებით ჰკრავს ხელს):  რა მოხდა? ადრეც ხომ რჩებოდა... ვისი ბრალია, მთელი დღე ვიდეოთამაშებს რომ 

მისჩერებიხარ. 
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გიორგი (არტყამს შეურაცხყოფისთვის):  შენ საქმეს მიხედე! 

დათო: საპასუხოდ ურტყამს და არ ისმენს, რას ეუბნება გიორგი. 
 

მე–4 ვერსია 

გიორგი:  დათო, ღამისთევა ძალიან მიჭირს ბავშვობიდან და ვეღარ ვმეცადინეობ ხოლმე.  
დათო:  კარგი, გიორგი, იქნებ დაველაპარაკო ჩემს მეგობარს  და ვთხოვო, რომ იმ დღეებში არ დარჩეს, როცა შენ სამეცადინო 

გაქვს. 
გიორგი:  მაგარი ხარ, დათო... მეც შევძლებ, შუაღამემდე აღარ ვითამაშო ხოლმე ვიდეოთამაშები და გამოძინება მოვასწრო. 

 

აქტივობა  

             მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს გ. ბარდინის ანიმაციას კონფლიქტი (Garry Bardin, Conflict) და სვამს კითხვებს, რომლის 

საფუძველზეც მოსწავლეები გააცნობიერებენ, რომ: ადამიანებს ძალიან გვეადვილება კონფლიქტის დაწყება; არ გვსურს უკან დახევა, 

ბოლომდე ვცდილობთ საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას, რის  გამოც ხშირად კონფლიქტი, შესაძლოა, მასში ჩართული ყველა 

მხარისათვის სავალალოდ დასრულდეს. ყურადღება გამახვილდება კონფლიქტის მოგვარების არაძალადობრივ გზებზე. 

  

აქტივობა  

             მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს უსაფრთხოების ეროვნული ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის რონალდ 

სტეფენსის კონგრესში (2005) წარმოთქმულ სიტყვებს: „ძალადობა ყოველთვის დაემალება მეტალის დეტექტორებსა თუ 

დამონტაჟებულ კამერებს, ვინაიდან ის სიბრაზე, ფრუსტრაცია და ემოციური გაუწონასწორებლობა, რომელიც ძალადობის წყარო 

ხდება, გარედან იშვიათად ჩანს. მას ადამიანები თავიანთ გულებში ატარებენ“. 4–5 კაციან ჯგუფებში მოსწავლეები მსჯელობენ 

ციტატის ძირითად სათქმელზე, პრეზენტაციას ამზადებენ და  საკუთარ მოსაზრებებს ერთმანეთს უზიარებენ.  

 ამ თემისთვის დამატებით რესურსად მასწავლებელს შეუძლია, გამოიყენოს:  

„როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე“, თემა 3, გვ. 24–27;  

„სასიცოცხლო უნარები“, მასწავლებლის სახელმძღვანელო, გვ. 30–57, 94–95, 98–104;  

სახელმძღვანელო „გზა უფლებებისკენ“, სავარჯიშო 19 - „რაც ბრწყინავს, ყველაფერი ოქრო არ არის“ 

კაკაბაძე ი., ჩვენება http://liberali.ge/articles/view/3780/chveneba 

ვიდეო: შევაჩეროთ სტერეოტიპები და დისკრიმინაცია (Stop Stereotypes and Discrimination – Think for Yourself (Short Film) 

https://www.youtube.com/watch?v=wImBk5PO9GQ&t=1s
https://civics.ge/uploads/mascavleblis_cigni_shigtavsi_axali.pdf
http://cdi.org.ge/uploads/pages/unarebi-73.pdf
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL1.1&d=HASH015da2884bd6884a5996f8ec.21
http://liberali.ge/articles/view/3780/chveneba
https://www.youtube.com/watch?v=BO6PQHGXnIk
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შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები (1 საათი): 

3–4 მოსწავლისგან შემდგარ ჯგუფებს  შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ ერთ–ერთს: 

ა. მოსწავლეები ინტერვიუს იღებენ სკოლის თემის წევრებისგან ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე: რას მიიჩნევენ 

ძალადობად; რას მიიჩნევენ ძალადობის გამომწვევ მიზეზებად; როგორ იქცევიან, თუკი ძალადობის შეესწრებიან; როგორ ესახებათ 

ძალადობასთან ბრძოლის გზები და ა.შ. ინტერვიუსთვის საჭირო კითხვებს ჯგუფი მასწავლებლის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით ამზადებს. ინტერვიუს საფუძველზე კი პრეზენტაციას ამზადებენ და წარუდგენენ კლასს. პროექტზე მუშაობისას 

სასურველია მოსწავლეების თანამშრომლობა მანდატურთან/მართლწესრიგის ოფიცერთან.     

ბ. მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ანიმაციას Pip (Pip A Short Animated Film). 3–4 მოსწავლისგან დაკომპლექტებული ჯგუფები 

ანიმაციაში წარმოდგენილ პრობლემაზე მსჯელობენ - სტერეოტიპული აზროვნების, განსხვავებულის მიუღებლობის საფრთხეებზე, 

არატოლერანტული ქცევის შედეგებზე და ა.შ;    პრეზენტაციას ამზადებენ სასკოლო საზოგადოებისთვის. პრეზენტაციების მოსმენის 

შემდეგ იმართება დისკუსია, რომლის საფუძველზეც მოსწავლეები ტოლერანტული გარემოს ხელშეწყობის რეკომენდაციებს 

შეიმუშავებენ.  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისათვის 

განკუთვნილ დროსა და შეფასების რუბრიკებს. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&t=46s

