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დოქტორი ღასან ხალილი, გაეროს ბავ შვთა ფონ დის წარ მო მად გე ნე
ლი სა ქარ თვე ლო ში

სა ქარ თვე ლო ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ას 1994 წელს შე უ ერ თდა 
და იკის რა ვალ დე ბუ ლე ბა, და იც ვას კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი.  

გა ე როს ბავ შვთა ფონ დი (ი უ ნი სე ფი) 20 წელ ზე მე ტია ეხ მა რე ბა სა ქარ
თვე ლოს მთავ რო ბას ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა და ბავ შვის უფ ლე ბა
თა კონ ვენ ცი ით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში. ჩვე ნი მი ზა
ნი ა, და ვეხ მა როთ ყვე ლა ზე და უც ველ ბავ შვებს, ხე ლი შე ვუ წყოთ მათ 
გაძ ლი ე რე ბა სა და სო ცი ა ლურ ინ კლუ ზი ას, შე ვამ ცი როთ უთა ნას წო რო
ბა, რაც უარ ყო ფი თად ზე მოქ მე დებს ბავ შვებ სა და მათ ოჯა ხებ ზე. ჩვე
ნი მან და ტი ეფუძ ნე ბა 1989 წელს მი ღე ბულ, „ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ
ვენ ცი ას“, რო მე ლიც გან საზ ღვრავს თი თო ე უ ლი ბავ შვის უნი ვერ სა ლურ 
და გა ნუ ყო ფელ უფ ლე ბებს და აღი ა რებს ბავ შვებ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ზრუნ ვი სა და მა თი დაც ვის სა ჭი რო ე ბას.

ზუს ტად ამი ტომ არის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი იმ ადა მი ა ნე ბი სა და 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა, ვი სი საქ მი ა ნო ბაც უშუ ა ლო დაა და კავ
ში რე ბუ ლი ბავ შვებ თან, მათ შო რის არი ან სკო ლი სა და ბა ღის მას წავ
ლებ ლე ბი, იუ რის ტე ბი, ექი მე ბი და სხვა პრო ფე სი ის ადა მი ა ნე ბი.

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ცოდ ნის გავ რცე ლე ბის, მო მა ვა ლი პრო ფე სი
ო ნა ლე ბის მო სამ ზა დე ბელ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო  პროგ რა მებ ში ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის სა კი თხე ბის ჩარ თვი სა და მი სი პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის 
ხელ შე წყო ბის მიზ ნით 2020 წლის 1-2 ოქ ტომ ბერს სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა 
და ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია 
„ბავ შვის უფ ლე ბე ბის სა კი თხე ბის ჩარ თვა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სა გან მა
ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ სა და კუ რი კუ ლუ მებ ში“ აკა კი წე რეთ ლის სა
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი სა და იუ ნი სე ფის პარ ტნი ო რო ბით. ამა ვე 
კონ ფე რენ ცი ა ზე და ფუძ ნდა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის პირ ვე ლი სა უ ნი ვერ
სი ტე ტო ცენ ტრიც.

ჩვენ ბედ ნი ე რე ბი ვართ, რომ მი უ ხე და ვად პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი 
რთუ ლი მდგო მა რე ო ბი სა, შევ ძე ლით კონ ფე რენ ცი ის ჰიბ რი დულ რე ჟიმ
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ში ჩა ტა რე ბა სა დაც ბევ რი თა ნა მო აზ რე შე იკ რი ბა, მათ შო რის: საფ რან
გე თის, ნორ ვე გი ის, ეს ტო ნე თის, თურ ქე თის, პო ლო ნე თის, გერ მა ნი ის, 
ნი დერ ლან დე ბის ელ ჩე ბი; გა ე როს რე ზი დენტ კო ორ დი ნა ტო რი; სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და სა მო ქა ლა ქო 
ინ ტეგ რა ცი ის კო მი ტე ტის წევ რე ბი; სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც-
ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტროს წარ მო მად გენ ლე-
ბი; აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის სა მი ნის ტრო წარ მო მად გენ ლე ბი; სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო 
დამ ცვე ლის ოფი სის წარ მო მად გენ ლე ბი; გა ე როს გა ნათ ლე ბის რე გი ო-
ნუ ლი მრჩე ვე ლი; სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის 
წარ მო მად გენ ლე ბი; სა ქარ თვე ლოს, საფ რან გე თის, გერ მა ნი ის, პო ლო ნე-
თის, ბულ გა რე თის, ეს ტო ნე თი სა და ნი დერ ლან დე ბის სა ხელ მწი ფო და 
კერ ძო უნი ვერ სი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი და 
ად მი ნის ტრა ცია სკო ლე ბი დან. 

დიდ მად ლო ბას ვუხ დი კონ ფე რენ ცი ის ყვე ლა მო ნა წი ლეს, ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის ყვე ლა გულ შე მატ კი ვარს და ვი სურ ვებ დი, რომ მთელს 
მსოფ ლი ო ში ბავ შვე ბის ყვე ლა უფ ლე ბა იყოს რე ა ლი ზე ბუ ლი, რაც იუ-
ნი სე ფის მი სი ა ა.



19

Doctor Ghassan Khalil, Representative, UNICEF Georgia
Georgia joined the Convention on the Rights on the Child in 1994, and is 

committed to safeguarding the rights envisaged by the Convention. 
UNICEF has been supporting the Government of Georgia for more than 

20 years in its efforts to realize children’s rights and in meeting the govern-
ment’s obligations under the Convention on the Rights of the Child. Our 
goal is to protect and foster greater social inclusion for the most vulnerable 
children, and to reduce disparities and inequities affecting children and their 
families. Our mandate is rooted in the 1989 Convention on the Rights of the 
Child (CRC), which set universal and indivisible rights that apply to every 
child and recognizes the need for the special care and protection of children.

Strengthening the skills of the people and professionals who work direct-
ly with children - including preschool and general school teachers, lawyers, 
doctors, and others - is crucial.

With the purpose of disseminating knowledge on child rights, incorporat-
ing child rights issues into programmes and curricula at universities for the 
preparation of future professionals, and supporting the realization of child 
rights overall, the first international conference in Georgia, entitled “The In-
corporation of Child Rights into Educational Programmes and Curricula of 
Universities,” was held in partnership with Akaki Tsereteli State University 
and UNICEF, on 1 and 2 October 2020. Moreover, the first University-based 
Child Rights Centre was established at this conference.

We are happy that, despite the difficult situation caused by the pan-
demic, we were able to hold the conference in hybrid fashion, where many 
like-minded people gathered including: the Ambassadors of France, Norway, 
Estonia, Turkey, Poland, Germany, and the Netherlands; the UN Resident 
Coordinator; as well as representatives from the Georgian Parliamentary 
Committee on Human Rights and Civil Integration; the Ministry of Educa-
tion, Science, Culture, and Sport of Georgia; the Ministry of Education, Cul-
ture, and Sport of the Adjara Autonomous Republic; the Office of the Public 
Defender of Georgia; the UN Regional Adviser on Education; members of the 
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Georgian public and non-governmental sector, members of both state and 
private universities of Georgia, France, Germany, Poland, Bulgaria, Estonia, 
and the Netherlands, as well as teachers and administrations of schools.

The conference is a strong instrument to unite under one idea those who 
work, are dedicated, and are ready to protect child rights. This conference 
laid the foundation for the integration of children’s rights issues into the ac-
ademic space, as well as the prospect of creating, sharing, and disseminating 
knowledge and experiences in this field throughout Georgian universities, 
schools, and other institutions.

I would like to thank all the conference participants, all the children’s 
rights advocates, and I wish that all children’s rights around the world are 
realized, reinforcing the mission of UNICEF.
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რო ლანდ კო პა ლი ა ნი, რექ ტო რი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტი

2020 წლის 1-2 ოქტომბერი არის მნიშვნელოვანი თარიღი, 
როგორც აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის ასევე 
სრულიად საქართველოსათვის, რადგან ზუსტად ერთი თვის წინ 
ძალაში შევიდა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ბავშვთა 
უფლებების კოდექსი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მასპინძლობითა და თანაორგანიზატორობით გაიმართა საქართველოში 
პირველი სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია „ბავშვის 
უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო 
პროგრამებსა და კურიკულუმებში“

კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ობ და სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ელ ჩე ბი და რო-
გორც სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მე ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ-
ტის სა მი ნის ტრო, ასე ვე ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა. 
მო ნა წი ლე ობ და სხვა დას ხვა უნი ვერ სი ტე ტი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით 
და გა მო იკ ვე თა კონ კრე ტუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი, რო მელ თა ფარ გლებ ში, 
ჩვენ უნი ვერ სი ტე ტე ბი ვი ღებთ ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ  სა უ ნი ვერ სი ტე-
ტო კუ რი კუ ლუ მებ სა და პროგ რა მებ ში ჩავ ნერ გოთ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის შე სა ხებ სა კი თხე ბი და სას წავ ლო კურ სე ბი. 

ასე ვე, კონ ფე რენ ცი ის ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლო ში, ქუ თა ის ში, აკა კი 
წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სივ რცე ში 
პირ ვე ლად, და ფუძ ნდა „ბავშვთ უფ ლე ბე ბის ცენ ტრი“. ცენ ტრის საქ მი-
ა ნო ბა უფ რო გა აღ რმა ვებს უნი ვერ სი ტე ტი სა და გა ე როს ბავ შვთა ფონ-
დის პარ ტნი ო რო ბას. მო ვე ლით, რომ ცენ ტრი პირ ნათ ლად შე ას რუ ლებს 
და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბას, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის შექ-
მნი თა და გავ რცე ლე ბით და რაც არის ბავ შვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბის 
დაც ვა. ცენ ტრის მი ზა ნია ხე ლი შე უ წყოს ამ სენ სი ტი უ რი სა კი თხის კი-
დევ უფ რო ღრმად ჩაწ ვდო მას, მათ მი მართ ადექ ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ე ბის 
გა ტა რე ბას და  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ძლი ე რი კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბას ჩვენს ქვე ყა ნა ში.
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მინ და მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო გა ე როს ბავ შვთა ფონდს ამ ბრწყინ ვა-
ლე თა ნამ შრომ ლო ბის თვის და აგ რეთ ვე ელ ჩებს და კონ ფე რენ ცი ის ყვე-
ლა მო ნა წი ლეს ბავ შვის უფ ლე ბე ბის და ნერ გვის ხელ შე წყო ბის თვის და 
ვი სურ ვო, რომ თი თო ე ულ ბავშვს ქონ დეს მხარ დამ ჭე რი გა რე მო მი სი 
უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ის თვის.

Roland Kopaliani, Rector, Akaki Tsereteli State University
The dates 1 to 2 October 2020 are important for both Akaki Tsereteli State 

University and Georgia as a whole, as it is exactly one month after the date 
of entry into force of the Code on the Rights of the Child adopted by the 
Parliament of Georgia.  On that day, Akaki Tsereteli State University hosted 
and co-organized the first international conference in Georgia, entitled “The 
Incorporation of Child Rights Issues into Educational Programmes and Cur-
ricula of Universities”.

The Ambassadors of different countries, the Ministry of Education, 
Science, Culture, and Sport of Georgia, as well as a human rights organizations 
participated in the conference. Various participant universities across Georgia 
have identified specific initiatives that commit the universities to incorporating 
child rights issues into courses, university curricula, and programmes.

Within the framework of the conference, the first Child Rights Centre in 
Georgia has been established at Akaki Tsereteli State University in Kutaisi. 
The activities of the centre will further deepen the partnership between 
the university and UNICEF. We expect the centre to carry out its duties by 
producing and sharing knowledge on the rights of the child, which is the 
protection of the best interests of the child. The aim of the centre is to facilitate 
a deeper understanding of this sensitive issue, taking adequate measures to 
establish a strong culture of child rights in our country.

I would like to thank UNICEF for this excellent partnership, as well as the 
Ambassadors, and all the participants of the conference for their dedication to 
the promotion of the rights of the child, and wish that every child will have a 
supportive environment for the full realization of all their rights.
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შესავალი

გა ე როს ბავ შვთა ფონ დმა აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი-
ტეტ თან პარ ტნი ო რო ბი თა და სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე-
ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტროს ეგი დით  2020 წლის 1-2 
ოქ ტომ ბერს ჩა ა ტა რა სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ცი ა: „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სა კი თხე ბის ჩარ თვა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ სა და კუ რი კუ ლუ მებ ში“. კონ ფე რენ ცია 
ჩა ტარ და აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში, ქუ თა ის ში 
და მი სი მი ზა ნი იყო სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტე ბის ხელ შე წყო ბა და 
გაძ ლი ე რე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლა- სწავ ლე ბის სა კი თხებ ში მო-
მა ვა ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის მო სამ ზა დებ ლად.   

კონ ფე რენცია ჰიბ რი დულ რე ჟიმ ში ჩა ტარ და და მას ში 100-ზე მეტ მა 
ადა მი ან მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ-
ტი სა და მთავ რო ბის წევ რებ მა, სა ქარ თვე ლო ში დიპ ლო მა ტი უ რი კორ-
პუ სი სა და გა ე როს წარ მო მად გენ ლებ მა, სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფი სი სა 
და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა, პრო ფე სო-
რებ მა სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტე ბი დან, სა ჯა რო სკო-
ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და სტუ დენ ტებ მა.   

კონ ფე რენ ცი ა ზე გან ხი ლუ ლი იყო ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სა კი თხე ბის 
სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტრო პროგ რა მებ ში ინ ტეგ-
რი რე ბის გა მოც დი ლე ბა რო გორც სა ქარ თვე ლოს, ასე ვე ევ რო პის უნი-
ვერ სი ტე ტებ ში. კონ ფე რენ ცი ის მოხ სე ნე ბე ბი შემ დე გი ოთხი მი მარ თუ-
ლე ბით იყო წარ მოდ გე ნი ლი:

1. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და პერ სპექ ტი-
ვე ბი სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტებ ში მო მა ვა ლი პრო ფე სი ო ნა ლე-
ბის მო სამ ზა დებ ლად (მათ შო რის სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის დროს);

2. სა ერ თა შო რი სო სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
სწავ ლე ბა ში უნი ვერ სი ტე ტებ ში;
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3. ბავ შვე ბის თვის მე გობ რუ ლი სა ზო გა დო ე ბა და ბავ შვთა უფ ლე-
ბე ბი: გა ნათ ლე ბა ში, სა მარ თალ ში, ჯან დაც ვა სა და სო ცი ა ლურ სერ-
ვი სებ ში;

4. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კულ ტუ რის გაძ ლი ე რე ბა. 
კონ ფე რენ ცი ის პირ ველ დღეს გა ე როს ბავ შვთა ფონ დი სა და აკა კი წე-

რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მი ერ და ფუძ ნდა ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის პირ ვე ლი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო ცენ ტრი, რო მე ლიც ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის სა კი თხებ ზე იმუ შა ვებს რო გორც სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სივ რცე ში, 
ასე ვე სკო ლებ თან, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და ფარ თო სა-
ზო გა დო ე ბას თან.
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პლენარული სესია  
ბავშვის უფლებათა სწავლება უნივერსიტეტებში – 

სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება

პ. ბო ბი სო ობ რა ი ან. გა ნათ ლე ბის რე გი ო ნუ ლი მრჩე ვე ლი, იუ ნი სე-
ფის რე გი ო ნუ ლი ოფი სი ევ რო პი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის თვის, ჟე ნე ვა

 
„უ მაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა ფე ხურ ზე მას წავ ლე ბელ თა 

პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ბავ შვის 
უფ ლე ბე ბის ინ ტეგ რი რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა: 

რე გი ო ნუ ლი პერ სპექ ტი ვა”

თე ზი სი მი მო ი ხი ლავს სა კი თხებს, რო მე ლიც ეხე ბა ბავ შვის უფ ლე-
ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბას მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე-
ბის თვის და სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლია შემ დე გი ოთხი მი მარ თუ ლე ბით:

1. რა არის ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბა? სა ი დან მო-
დის მან და ტი?

2. რა ტო მაა ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბა მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი?

3. რამ დე ნი მე მი თი თე ბა იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და გა ვით ვა-
ლის წი ნოთ ბავ შვის უფ ლე ბე ბი მას წავ ლებ ლის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა-
რე ბის სას წავ ლო გეგ მა ში

4. ძი რი თა დი დას კვნი თი კო მენ ტა რე ბი
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის უნი ვერ სა ლურ დეკ ლა რა ცი ა ში (გა ე რო 1948) 

აღ ნიშ ნუ ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბის რა ი მე ფორ-
მის სა ჭი რო ე ბა, რო მე ლიც შემ დგომ ში შე მუ შავ და ეკო ნო მი კურ, სო ცი-
ა ლურ და კულ ტუ რულ უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო პაქ ტში (ICESCR) 
(გა ე რო, 1966). გა ე როს ბავ შვის უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ამ (გა ე რო, 1989 წ.) 
ეს სა კი თხი გა ნა ვი თა რა და გან მარ ტა გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
უფ ლე ბით (მუხ ლი 28) და მუხ ლი 29-ში, გა ნათ ლე ბის მიზ ნის შე სა ხებ 
ამ ად რინ დელ გან ცხა დე ბებ ზე დაყ რდნო ბით. გარ და ამი სა, 2006 წელს 
ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა ჩა ი წე რა გა ე როს შეზ ღუ დუ ლი შე-
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საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ა ში, რო მე ლიც რა-
ტი ფი ცი რე ბუ ლია 181 ქვეყ ნის მი ერ.

ამ კონ ვენ ცი ე ბის თა ნახ მად, ხელ მომ წე რი ქვეყ ნე ბი ვალ დე ბულ ნი 
არი ან, ბავ შვის უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის პრინ ცი პე ბი და დე ბუ ლე ბე ბი 
გა ხა დონ ცნო ბი ლი ბავ შვე ბის თვის და მო ზარ დე ბის თვის. კონ ვენ ცი ის 
ეს მუხ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ვან სა ფუძ ველს ქმნის ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე-
სა ხებ გა ნათ ლე ბის თვის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში.

ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბა ბავ შვის უფ ლე ბე ბის კონ-
ვენ ცი ის მი ხედ ვით ორი გზით მუ შავ დე ბა: პირ ვე ლი -  არ სე ბობს სპე-
ცი ა ლუ რი მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც გან საზ ღვრავს ბავ შვე ბის სა გან მა ნათ-
ლებ ლო უფ ლე ბებს ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ რა ი მე ფორ მით გა ნათ-
ლე ბის მი სა ღე ბად (28, 29 და 42 მუხ ლე ბი), და მე ო რე, არ სე ბობს უფ რო 
ფარ თო პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც გა ნათ ლე ბის სფე რო ზე უნ და აი სა ხოს, 
რო გო რი ცაა დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვა, ბავ შვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე-
სე ბი და ბავ შვის უფ ლე ბა ჰქონ დეს თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბე ბი იმ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას, რო მე ლიც მას ზე ახ დენს ზე გავ ლე ნას. 

ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სწავ ლე ბას აქვს მო რა ლუ რი სა ფუძ-
ვე ლიც - თუ რო გორ გვსურს და ვი ნა ხოთ ჩვე ნი კა ცობ რი ო ბა, რო გორც 
ერებ მა და რო გორც გლო ბა ლურ მა სა ზო გა დო ე ბამ. ასე ვე არ სე ბობს ძა-
ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი და სა ბუ თე ბე ბი, 
რაც ხელს უწყობს სო ცი ა ლუ რი ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და, შე სა ბა მი-
სად, სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის შექ მნას.

მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სას წავ ლო გეგ მა ში 
ბავ შვის უფ ლე ბე ბის სა კი თხე ბის მთა ვა რი მი ზა ნია ბავ შვის უფ ლე ბე ბის 
სტან დარ ტე ბი სა და პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბა ბავ შვის უფ ლე ბე ბის კონ-
ვენ ცი ი დან და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სხვა სა ერ თა შო რი სო ინ სტრუ მენ-
ტე ბი დან, ქცე ვის, მოქ მე დე ბე ბის, პო ლი ტი კი სა და პროგ რა მე ბის წარ-
სა მარ თა ვად გა ნათ ლე ბის სის ტე მებ სა და და წე სე ბუ ლე ბებ ში; ამი ტომ, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს ის ფაქ ტი, რომ ბავ შვებს ერ თდრო უ ლად 
აქვთ გა ნათ ლე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის უფ ლე ბე ბი, 
რაც მათ შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს გა მო ი ყე ნონ თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბი 
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და იმოქ მე დონ, რო გორც უფ ლე ბე ბის მა ტა რებ ლებ მა და სხვი სი უფ-
ლე ბე ბის დამ ცვე ლებ მა. შე სა ბა მი სად, მას წავ ლე ბელ თა გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მე ბის სას წავ ლო გეგ მა უნ და ასა ხავ დეს ში ნა არსს, პე და გო გი ურ 
პრაქ ტი კა სა და სტუ დენ ტე ბის ორი ენ ტა ცი ას ბავ შვთა უფ ლე ბებ თან კავ-
შირ ში.

მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი ფო კუ სი 
არის გა აძ ლი ე როს ინ კლუ ზი უ რო ბის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი  პე-
და გო გი კა და პრაქ ტი კა, რო მელ საც მრა ვა ლი გან ზო მი ლე ბა აქვს:

ა) ზო გა დი პე და გო გი კა - აქ ფო კუ სი არის ინ კლუ ზი უ რი და რეფ-
ლექ სუ რი პრაქ ტი კო სე ბის გან ვი თა რე ბა ზე; სტუ დენ ტე ბის (მო მა ვა ლი 
პე და გო გე ბი) წა ხა ლი სე ბა ზე თვით შე მეც ნე ბის მო სა პო ვებ ლად და სა კუ-
თა რი რო ლის გან ვი თა რე ბა ზე პრაქ ტი კა სა და სო ცი ა ლუ რი ნორ მებ ზე 
მუდ მი ვი რეფ ლექ სი ის გზით.

ბ) ამ დე ნად, ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბა მი იღ წე ვა (1) 
ში ნა არ სით (კონ ტენ ტი) მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
სას წავ ლო გეგ მა ში (კუ რი კუ ლუმ ში); და (2) ბავ შვის უფ ლე ბე ბი სა და ინ-
კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის ჩა შე ნე ბა სწავ ლე ბის ზო გად პრაქ ტი კა ში.

გ) მას წავ ლე ბელ თა გა ნათ ლე ბას შე უძ ლია მო იც ვას სა კი თხე ბი და-
წყე ბუ ლი სწავ ლე ბის ტექ ნი კი დან და კლა სის მარ თვი დან დამ თავ რე-
ბუ ლი მრა ვაპ რო ფე სი უ ლი გუნ დე ბი სა და სწავ ლის შე ფა სე ბის მე თო-
დე ბით.

დ) გა მოწ ვე ვე ბი - ხარ ვე ზე ბი მას წავ ლე ბელ თა ცოდ ნა ში პე და გო გი-
კი სა და ინ კლუ ზი ის, სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბი სა და სხვა ას პექ ტე ბის შე-
სა ხებ .

ე) მას წავ ლე ბელ თა ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა უნ და პა სუ ხობ დეს მას-
წავ ლებ ლე ბის სა ჭი რო ე ბებს, მო იც ვას ინ კლუ ზი უ რი სწავ ლე ბის მრა ვა-
ლი ას პექ ტი ყვე ლა მსწავ ლე ლის თვის და უზ რუნ ველ ყოს სწავ ლის შემ-
დგო მი მხარ და ჭე რა მას წავ ლებ ლე ბის და სახ მა რებ ლად ახა ლი უნა რე-
ბის საკ ლა სო პრაქ ტი კა ში ინ ტეგ რი რე ბი სათ ვის.

დას კვნის სა ხით, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე-
სი უ ლი გან ვი თა რე ბა:
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•	 მი მარ თუ ლი უნ და იყოს მას წავ ლე ბელ თა ცოდ ნა სა და და მო კი-
დე ბუ ლე ბებ ზე და მას წავ ლებ ლის რო ლის გა აზ რე ბა ზე ცვლი ლე ბე ბის-
თვის.

•	 ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბის თვის სა უ კე თე სო ა, 
თუ კი კუ რი კუ ლუმ ში ის კომ ბი ნი რე ბუ ლი იქ ნე ბა სხვა სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სა კი თხებ თან და პი რი ქით. ამ დე ნად, მას წავ ლებ ლებ მა და პო ლი-
ტი კის შემ მუ შა ვებ ლებ მა სა ჭი როა იცოდ ნენ, თუ რო გორ არის ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბი სხვა საგ ნებ ში ან /და პრო ექ ტებ ში ჩარ თუ ლი. 

•	 ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბა სხვა დას ხვა კონ ტექ სტში სხვა-
დას ხვა აქ ცენტს სვამს და ასა ხავს ინ ტერ პრე ტა ცი ი სა და გან ხორ ცი ე ლე-
ბის პრო ცესს, რო მელ საც იდე ო ლო გი უ რი გან ზო მი ლე ბა აქვს.

•	 გა ე როს ბავ შვთა ფონ დმა შე ი მუ შა ვა მას წავ ლე ბელ თა გან ვი თა-
რე ბის პრაქ ტი კუ ლი მო დუ ლე ბი ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა პე და გო გი კის უნი ვერ სა ლურ დი ზა ინს და რო მელ-
საც სა ქარ თვე ლოს ოფი სი უჭერს მხარს.

ძლი ე რი მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა ბავ შვის უფ-
ლე ბე ბის გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ ხელს შე უ წყობს: უფ რო მე ტად ინ კლუ-
ზი უ რი და ერ თი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის შექ მნას; ქმე დი თო ბი სა და ეფექ ტი-
ა ნო ბის გაძ ლი ე რე ბას; ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას;  
კო ლექ ტი ურ მოქ მე დე ბას; მა თი პი რა დი გა მოც დი ლე ბის უფ ლე ბე ბის 
უფ რო ფარ თო ჩარ ჩო ში და ნახ ვას.

ლევან კვარაცხელია. მოწვეული ლექტორი განათლების 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თავშესაფრის მაძიებელ, ლტოლვილ და მიგრანტ ბავშვთა 
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ევროპასა და 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) წევრ ქვეყნებში

საკვანძო სიტყვები: ბავშვები; განათლება; განათლებაზე 
ხელმისაწვდომობა; თავშესაფრის მაძიებელი ბავშვები; ლტოლვილი 
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ბავშვები; მიგრანტი ბავშვები; ევროკავშირი; ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD).

მიუხედავად იმისა, რომ საბაზისო განათლების მიღების 
ფუნდამენტური უფლება აღიარებულია საერთაშორისო და 
რეგიონული კანონმდებლობით, მათ შორის ევროკავშირის 
კანონმდებლობითაც, პრაქტიკაში თავშესაფრის მაძიებელ, ლტოლვილ 
და მიგრანტ ბავშვთათვის შეთავაზებული განათლების ტიპი, ხარისხი 
და ხანგრძლივობა მეტწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად 
იმყოფებიან ისინი მიგრაციის ან თავშესაფრის ძიების პროცესში და არა 
მათ საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. 

ლტოლვილი და თავშესაფრის მაძიებელი ბავშვები განსაკუთრებით 
დაუცველი და მოწყვლადი ჯგუფია, გამომდინარე მათი 
გადაადგილების ხასიათისა. 2016 წლის მონაცემებით, მსოფლიოში 
12 მილიონზე მეტი ბავშვი ერთიანდებოდა ამ სტატუსის ქვეშ, თუმცა 
მიუხედავად ამისა, მაინც უცნობია მათი რეალური რაოდენობა 
და სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე ოფიციალურ 
სტატისტიკებში ვკითხულობთ. ასევე ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, 
რომ მათი საჭიროებები ხშირად არ არის თანხვედრაში განათლების 
არსებულ სისტემებთან, რამაც თავის მხრივ შეიძლება ხელი შეუშალოს 
მათი ინტეგრაციის პოტენციალს. შედეგად ვიღებთ მნიშვნელოვან 
გამოწვევებს, რადგან ლტოლვილი და თავშესაფრის მაძიებელი 
ბავშვების ინტეგრაცია განათლების სისტემაში მნიშვნელოვანია 
როგორც მათი აკადემიური მიღწევებისთვისა და შედეგებისთვის, 
ასევე მათი სოციალურ-ემოციური კეთილდღეობისთვის. 

აღნიშნული კვლევა ეფუძნება სხვადასხვა საერთაშორისო 
და რეგიონული ორგანიზაციების ოფიციალურ ანგარიშებსა და 
პუბლიკაციებსეს, ასევე სხვადასხვა შემთხვევების ანალიზებსა და ზოგად 
სტატისტიკას. დოკუმენტი მიზნად ისახავს ლტოლვილი, მიგრანტი 
და თავშესაფრის მაძიებელი ბავშვების მდგომარეობის ანალიზს, 
როგორც ევროკავშირის ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრ ქვეყნებს შორის (2015 



30

პ ლ ე ნ ა რ უ ლ ი   ს ე ს ი ე ბ ი

წლიდან). ნაშრომში ასევე განხილულია ევროპაში ჩასული ლტოლვილი 
და მიგრანტი ბავშვების საგანმანათლებლო პროფილები; განათლების 
მიღების ხელმისაწვდომობა კონკრეტული ქვეყნების პრაქტიკული 
მაგალითებისა და სტატისტიკაზე დაყრდნობით; პრობლემები და 
გამოწვევები, რომლებიც თავს იჩენს აღნიშნულ პროცესში და ასევე 
ლტოლვილი და თავშესაფრის მაძიებელი ბავშვების ძირითადი 
საგანმანათლებლო საჭიროებები, რაც მნიშვნელოვანია მათი 
ინტეგრაციისთვის ახალ სოციუმში. 

ურ ზუ ლა მარ კოვ სკა- მა ნის ტა, დოქ ტო რი, გა ნათ ლე ბის ფა კულ ტე-
ტი, ვარ შა ვის უნი ვერ სი ტე ტი, პო ლო ნე თი 

 ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი უნი ვერ სი ტე ტებ ში - მა გა ლი თე ბი
 პო ლო ნე თი დან 

პრე ზენ ტა ცი ის მი ზა ნია გა ნი ხი ლოს, თუ რო გორ ფუნ ქცი ო ნი რებს 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სა გა ნი პო ლო ნე თის უნი ვერ სი ტე ტებ ში. შეგ რო ვე-
ბუ ლი მა სა ლე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, გა მოვ ყოფ იმ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბებს, რომ ლე ბიც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა შერ ჩე ულ უნი ვერ სი ტე ტებ ში 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სფე რო ში სა ვალ დე ბუ ლო და არ ჩე ვით კურ სე ბის 
შე თა ვა ზე ბით სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა სტუ დენ ტე ბი სათ ვის (გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია პე და გო გი კა ზე და სპე ცი-
ა ლურ პე და გო გი კა ზე). შემ დგომ წარ მო ვად გენ იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, 
რომ ლე ბიც და ე ფუძ ნა სა ერ თა შო რი სო აკა დე მი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას 
(პრო ექ ტებ ს)და ად გი ლობ რივ ინი ცი ა ტი ვებს და ფუძ ნე ბულს თა ნამ-
შრომ ლო ბა ზე, მიღ წე ვებ ზე და ინ სტი ტუ ტე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პო ტენ ცი ალ ზე (პრო ექ ტე ბი და გან ხორ ცი ე ლე ბა). 
პრე ზენ ტა ცი ის ბო ლო ნა წილ ში წარ მო ვად გენ პრაქ ტი კის სა კი თხებს, 
კვლე ვებ სა და პუბ ლი კა ცი ებს, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვა ნია აკა დე მი უ რი 
პერ სო ნა ლის თვის და სტუ დენ ტე ბის თვის - მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლე-
ბის თვის და რომ ლე ბიც   მი უ თი თებს უნი ვერ სი ტე ტებ ში ბავ შვთა უფ-
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ლე ბე ბის სა კი თხე ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე. მათ შო რი სა ა: 
ბავ შვთა უნი ვერ სი ტე ტი უნი ვერ სი ტე ტის კედ ლებ ში, კურ სი სტუ დენ-
ტე ბის თვის: ”მო ნა წი ლე ო ბი თი კვლე ვა ბავ შვებ თან ერ თად პე და გო გე-
ბის თვის”, აგ რეთ ვე ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო პუბ ლი კა ცი ე ბი 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი სა და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის პე და გო გი კის შე სა ხებ, 
მათ შო რის, ია ნუშ კორ ჩაკ თან და ახა ლი ბავ შვო ბი სა და ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის კვლე ვე ბი.

ვე ლი ნა ტო დო რო ვა. დო ცენ ტი, დოქ ტო რი, გა ე როს ბავ შვთა უფ ლე-
ბე ბის კო მი ტე ტის წევ რი

ბავშვთა უფლებების სწავლე ბა უნი ვერ სი ტე ტებ ში -
ბულ გა რე თის გა მოც დი ლე ბა 

პრე ზენ ტა ცია მოკ ლედ ასა ხავს ბულ გა რეთ ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
სწავ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას. 

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ტრე ნინ გი სა და გა ნათ ლე ბის სა ჭი რო-
ე ბა ბულ გა რეთ ში 2000 წელს ბავ შვთა დაც ვის შე სა ხებ კა ნო ნის ძა ლა ში 
შეს ვლის შემ დეგ გაჩ ნდა. ამ კა ნო ნით გა ნი საზ ღვრა სო ცი ა ლუ რი მუ შა-
კის ახა ლი პრო ფე სია და ასე ვე სხვა პრო ფე სი ე ბის მი მართ მა ღა ლი მო-
თხოვ ნე ბი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის პა ტივ სა ცე მად და და სა ცა ვად. აქ ტმა 
გა ა ერ თი ა ნა პრო ფე სი ო ნალ თა და აქ ტი ვის ტთა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის თა ნა მედ რო ვე დის კურ სის გარ შე მო.

დარ გში პრო ფე სი ო ნა ლე ბის ტრე ნინ გის აუ ცი ლებ ლო ბა პირ ვე ლად 
და ი წყო პრო ექ ტის სა ფუძ ველ ზე - ევ რო კავ ში რის წი ნას წა რი ევ რო ბის 
სახ სრე ბი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა შრო მი სა და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
სა მი ნის ტრო სა (MLSP) და ბავ შვთა დაც ვის სა ხელ მწი ფო სა ა გენ ტოს 
(SACP) მი ერ პრო ფე სი ო ნა ლე ბის თვის ტრე ნინ გე ბის ჩა სა ტა რებ ლად. ამ-
ჟა მად, ორი ვე და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის წამ ყვა ნი რო ლი მცირ დე ბა პო-
ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის გა მო, სა დაც კონ სერ ვა ტი ულ და პო პუ ლის ტურ 
ძა ლებს მხარ და ჭე რა ემა ტე ბათ მა თი ბავ შვის უფ ლე ბე ბის სა წი ნა აღ მდე-
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გო პრო პა გან დით. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ძა ლი ან აქ ტი უ რე-
ბი იყ ვნენ და ახ ლაც ავ სე ბენ ხარ ვე ზე ბის ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ტრე ნინ-
გის მი მარ თუ ლე ბით.

2001-2005 წლებ ში პე და გო გი კის, ფსი ქო ლო გი ი სა და სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა ო ბის ფა კულ ტე ტებ მა და ი წყეს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სა ერ თა შო-
რი სო სა მარ თლის სა ფუძ ვლე ბის ინ ტეგ რა ცია თა ვი ანთ კურ სებ სა და 
პროგ რა მებ ში - ბავ შვის უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცია და დეკ ლა რა ცი ე ბი. 
თუმ ცა ღა, არ სე ბობს  ეჭ ვე ბი სწავ ლე ბის ხა რის ხთან და კავ ში რე ბით, 
მომ ზა დე ბუ ლი კად რე ბის /მკვლე ვა რე ბის სიმ წი რი სა და მხარ დამ ჭე რი 
გა რე მოს არარ სე ბო ბის გა მო - მათ შო რის, უცხო ურ დის კურ სზე მი უწ-
ვდომ ლო ბა ენობ რი ვი ბა რი ე რე ბის გა მო, ეროვ ნუ ლი აკა დე მი უ რი სა-
ზო გა დო ე ბის და ბა ლი ინ ტე რე სი, კულ ტუ რუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი.

იუ რი დი ულ ფა კულ ტე ტებს გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა ჰქონ დათ. 
ბავ შვე ბის უფ ლე ბე ბი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი იყო შე სა ბა მის საგ ნებ ში - მაგ. 
სის ხლის სა მარ თალ ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა მარ თალ სა და სა ო ჯა-
ხო სა მარ თალ ში მა გის ტრა ტუ რის სტუ დენ ტე ბი სათ ვის1. თუმ ცა, აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ ბავ შვთა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მი მართ ინ ტე რე სი 
და ბა ლია იუ რი დი ულ მეც ნი ე რებ სა და სტუ დენ ტებს შო რის სხვა დას ხვა 
მი ზე ზის გა მო. არ არ სე ბობს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა მარ თლის სწავ-
ლე ბის ეროვ ნუ ლი ტრა დი ცია და არ არ სე ბობს აკა დე მი უ რი დის კურ სი 
ამ თე მა ზე, ასე ვე მი უწ ვდო მე ლია დე ბა ტე ბი საზ ღვარ გა რეთ, ბავ შვთა 
უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ სა კი თხებს იუ რის ტე ბი სა სა მარ თლო 
გან ხილ ვის საგ ნად არ მი იჩ ნე ვენ. პრაქ ტი კა შიც არ იქ მნე ბა მო თხოვ ნა. 
თუმ ცა ზო გა დი მიდ გო მე ბი ნელ -ნე ლა იც ვლე ბა ბავ შვის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის აღი ა რე ბის კუ თხით. 

გარ კვე ულ წი ლად, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი მი ზე ზე ბი მოქ მე დებს სხვა საგ-
ნე ბის მი მარ თაც.

ჩე მი პი რა დი გა მოც დი ლე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის სა კი-
თხებ ში და ი წყო პე და გო გი კის და ად რე უ ლი ასა კის პე და გო გი კის ფა-
კულ ტე ტე ბის მოწ ვე ვის შემ დეგ სო ფი ი სა და პლოვ დი ვის უნი ვერ სი-

1 ბულგარეთში არ არსებობს ბაკალავრის ხარისხი სამართალში
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ტე ტებ ში. ფა კულ ტე ტებ მა შე მომ თა ვა ზეს კურ სე ბი სა ბა კა ლავ რო და 
სა მა გის ტრო პროგ რა მებ ში. ფა კულ ტე ტებ მა მო ი თხო ვეს ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის სწავ ლე ბა კონ ვენ ცი ი სა და ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა-
ბა მი სად, აგ რეთ ვე ბავ შვე ბის კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფე ბის - შეზ ღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვე ბი სა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში 
მყო ფი ბავ შვე ბის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. ეს იყო მოკ ლე კურ სე ბი - 30 სა-
ა თი, რაც ზღუ დავ და ში ნა არ სსაც და სწავ ლე ბის მე თო დებ საც. ეტა პობ-
რი ვად, კურ სე ბი გა და ვა ბა რე ახალ გაზ რდა კო ლე გებს. რო გორც პლოვ-
დი ვის უნი ვერ სი ტე ტის იუ რი დი უ ლი ფა კულ ტე ტის წევრს, მე მქონ და 
ორი გზა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სას წავ ლებ ლად. ან არ ჩე ვი თი კურ სე ბის 
მომ ზა დე ბა მა გის ტრა ტუ რის სტუ დენ ტე ბის თვის, ან ბავ შვთა უფ ლე-
ბე ბის სა კი თხე ბის ინ ტეგ რი რე ბა (30 სა ა თი) ჩემს სა ვალ დე ბუ ლო კურ-
სში „სა ო ჯა ხო და სა მემ კვიდ რეო სა მარ თა ლი“. მე ავირ ჩიე მე ო რე გზა, 
რა მაც მომ ცა მე ტი რწმე ნა, რომ სტუ დენ ტე ბი ამ სა კი თხებ ზე იფიქ რებ-
დნენ. სა კი თხის სპე ცი ფი კა ცი ე ბის სა პა სუ ხოდ და გა სა ზი ა რებ ლად მო-
ვიწ ვიე ორი ახალ გაზ რდა მკვლე ვა რი - ერ თი ბავ შვთა სა ერ თა შო რი სო 
უფ ლე ბებ ზე და მე ო რე - სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ სა და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბებ ზე. ექ სპერ ტი ზი სა და სას წავ ლო მე თო დე ბის ასე თი კომ ბი ნა-
ცია კარ გად მუ შა ობს დღემ დე. ასე ვე, გეგ მა შია არ ჩე ვი თი კურ სის მომ-
ზა დე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბებ ზე.

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი და მო კი დე ბუ ლია 
მრა ვალ ფაქ ტორ ზე, რო მელ თა უმე ტე სო ბა ზე ზე მოთ ვი სა უბ რეთ. აქ-
ვე და ვა მა ტებ სა მეც ნი ე რო დე ბე ტე ბის, უცხო უ რი წამ ყვა ნი კვლე ვე ბის 
თარ გმნი სა და გა მო ცე მის და ახალ გაზ რდა კად რე ბის მო ზიდ ვის სა ჭი-
რო ე ბებს. სხვა ქვეყ ნე ბის უნი ვერ სი ტე ტებ თან აკა დე მი უ რი თა ნამ შრომ-
ლო ბა სხვა დას ხვა პროგ რა მე ბის სა შუ ა ლე ბით ასე ვე იქ ნე ბა გა მო ყე ნე-
ბუ ლი. თუმ ცა ღა, სა ხელ მწი ფომ უნ და შე ას რუ ლოს თა ვი სი ამო ცა ნე ბი 
- ხე ლი შე უ წყოს იმ პრო ფე სი ე ბის მო თხოვ ნას, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ას.
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ლევან დარ ბა ი ძე. გო რის რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თლოს სის ხლის სა მარ-
თლის საქ მე თა კო ლე გი ის მო სა მარ თლე, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის უნი-
ვერ სი ტე ტის იუ რი დი ულ და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის 
ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, სა მარ თლის დოქ ტო რი.

„ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი 
სას წავ ლო დის ციპ ლი ნა სა ი უ ნი ვერ სი ტე ტო და 

სპე ცი ა ლი ზა ცი ის პროგ რა მებ ში“

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, არას რულ წლო ვან თა მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბა, სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი არას რულ წლო ვან-
თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ში.

2015 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში ამოქ მედ და არას რულ წლო ვან თა მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის კო დექ სი, რაც უდა ოდ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა 
და გან ვი თა რე ბის საქ მე ში ერ თ-ერ თი მთა ვა რი წინ გა დად გმუ ლი ნა-
ბი ჯი ა. აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ო დი დან არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ-
ლე ბა, რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი სას წავ ლო დის ციპ ლი ნა, სხვა დას ხვა 
სა უ ნი ვერ სი ტე ტო პროგ რა მებ ში და ი ნერ გა. ამას თან, დღემ დე აქ ტუ ა-
ლუ რია არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ში ჩარ თულ სუ ბი ექ-
ტთა სპე ცი ა ლი ზა ცი ის სა კი თხი სის ხლის სა მარ თლის პრო ცეს ში. გარ-
და აღ ნიშ ნუ ლი სა, არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კო დექ სის 
ამოქ მე დე ბი დან დღემ დე, ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, ჩა მო ყა ლიბ და 
გარ კვე უ ლი სა გა მო ძი ე ბო და სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა, რაც სის ხლის 
სა მარ თლის პრო ცეს ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით 
დე ტა ლურ შეს წავ ლა /ა ნა ლიზს სა ჭი რო ებს. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის არ-
სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა ნათ ლად ცხად ყოფს, რომ სა სი ცოცხ ლოდ აუ-
ცი ლე ბე ლია ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის, რო გორც ცალ კე, და მო უ კი დე ბე ლი 
სას წავ ლო დის ციპ ლი ნის და ნერ გვა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო თუ სპე ცი ა ლი-
ზა ცი ის პროგ რა მებ ში. დღე ის მდგო მა რე ო ბით ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი ინ-
კორ პო რი რე ბუ ლია არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ში და ძი-
რი თა დად კა ნონ თან კონ ფლიქ ტში მყო ფი არას რულ წლოვ ნის საპ რო-
ცე სო უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბას მო იზ რებს, ეს კი ვერ პა სუ ხობს არ სე ბულ 
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გა მოწ ვე ვებს და არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ში ჩარ თულ 
სუ ბი ექ ტებს სა თა ნა დო ცოდ ნით ვერ აღ ჭუ რავს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა-
მომ დი ნა რე, აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი ცალ კე სას წავ ლო 
დის ციპ ლი ნად იქ ნეს შეყ ვა ნი ლი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო თუ სპე ცი ა ლი ზა-
ცი ის პროგ რა მებ ში, რაც უნ და წარ მო ად გენ დეს მთა ვარ წი ნა პი რო ბას 
არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის, რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი 
სას წავ ლო დის ცპი ლი ნის სწავ ლე ბი სათ ვის. თუ რა ტენ დენ ცი ე ბი გა-
მო იკ ვე თა სა გა მო ძი ე ბო და სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა ში და რა ტომ არის 
აუ ცი ლე ბე ლი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა სა უ ნი ვერ-
სი ტე ტო თუ სპე ცი ა ლი ზა ცი ის პროგ რა მებ ში, ჩვე ნი მოხ სე ნე ბა სწო რედ 
აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მა ტურ სა კი თხებს შე ე ხე ბა. 

დოქ ტო რი რე ბე კა ბუ დე, თა ნა დი რექ ტო რი და აკა დე მი უ რი კო ორ-
დი ნა ტო რი

ბავშვობისა და ბავშვთა უფლებების სწავ ლე ბის
სა მა გის ტრო პროგ რა მა (MACR) 

პოტ სდა მის გა მო ყე ნე ბი თი მეც ნი ე რე ბის უნი ვერ სი ტე ტი 

ბავ შვო ბი სა და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის სა მა გის ტრო პროგ-
რა მა მომ ზად და ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ-
გლებ ში 2004-2005 წლებ ში ბერ ლი ნის უნი ვერ სი ტეტ ში (Freie Universität 
Berlin). 2016 წლი დან პროგ რა მას ასე ვე ახორ ცი ე ლებს პოტ სდა მის გა მო-
ყე ნე ბი თი მეც ნი ე რე ბის უნი ვერ სი ტე ტი. პროგ რა მა სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 
სტუ დენ ტებს შე მო ი ტა ნონ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის მიდ გო მე ბი სა მუ შაო 
გა რე მო ში და ხსნის ახალ გზებს ბავ შვებ თან, ბავ შვე ბის თვის და ბავ შვე-
ბის შე სა ხებ სა მუ შა ოდ - თე ო რი უ ლად და პრაქ ტი კუ ლად. პროგ რა მის 
ხან გრძლი ვო ბა 1,5 წე ლია და ის 90 კრე დიტს მო ი ცავს.

პროგ რა მის პარ ტნი ო რე ბი არი ან შემ დე გი უნი ვერ სი ტე ტე ბი: მი კო-
ლას რო მე რის უნი ვერ სი ტე ტი, ვილ ნი უ სი, ლი ე ტუ ვა; ჟე ნე ვის უნი ვერ-
სი ტე ტი, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ცენ ტრი, ჟე ნე ვა, შვე ი ცა რი ა; მა რია გჟე გო-
ჟევ სკას უნი ვერ სი ტე ტი, ვარ შა ვა, პო ლო ნე თი; ვარ შა ვის უნი ვერ სი ტე ტი, 
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პო ლო ნე თი; ბი ა ლის ტო კის უნი ვერ სი ტე ტი, პო ლო ნე თი; ბა ბეშ -ბო ლი ა-
ის უნი ვერ სი ტე ტი, რუ მი ნე თი; ლონ დო ნის უნი ვერ სი ტე ტის კი ლე ჯი, 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო.

კურ სი 3 სე მეს ტრი ა ნია და შედ გე ბა 7 მო დუ ლის გან და ფი ნა ლუ რი 
სა მა გის ტრო თე ზი სის გან: 

სე მეს ტრი 1: 
მ1: ბავ შვო ბის სწავ ლე ბა
•	 სე მი ნა რი 1: ბავ შვო ბა: სო ცი ო ლო გი უ რი მიდ გო მე ბი
•	 სე მი ნა რი 2: ბავ შვო ბა გლო ბა ლურ და ლო კა ლურ პერ სპექ ტი ვა-

ში
მ2: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის გა გე ბა
•	 სე მი ნა რი 1: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ის ტო რია და კონ ცეფ ცი ე ბი
•	 სე მი ნა რი 2: ლე გა ლუ რი ას პექ ტე ბი და ბავ შვთა უფ ლე ბებ ზე 

და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მე ბი პრაქ ტი კა ში
•	 გზამ კვლე ვი: ნორ მე ბი და პო ლი ტი კა
მ3: ბავ შვო ბი სა და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კვლე ვე ბის მე თო დე ბი და 

ტექ ნი კე ბი
•	 სე მი ნა რი: რა ო დე ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი კვლე ვის მე თო დე ბი. 

ბავ შვებ თან ერ თად, ბავ შვე ბის თვის და ბავ შვე ბის შე სა ხებ
•	 გზამ კვლე ვი: სტუ დენ ტე ბის კვლე ვი თი პრო ექ ტე ბი
სე მეს ტრი 2:
მ4: ბავ შვე ბის შრო მა და გა ნათ ლე ბა სა ერ თა შო რი სო და ინ ტერ კულ-

ტუ რუ ლი შე და რე ბის დროს
•	 სე მი ნა რი 1: ბავ შვთა შრო მა და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი-

ე ლე ბა - გლო ბა ლუ რი ჩრდი ლო ე თი სა და სამ ხრე თის შე და რე ბა 
•	 სე მი ნა რი 2: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი გა ნათ ლე ბა ზე
•	 კო ლოქ ვი უ მი 1: დე ბა ტე ბი ბავ შვთა შრო მა ზე
•	 კო ლოქ ვი უ მი 2: ბავ შვთა (სა გან მა ნათ ლებ ლო) უფ ლე ბე ბი “მი-

სა სალ მე ბელ კლა სებ ში”
მ5: გა რი ყუ ლი ბავ შვე ბი და ბავ შვთა უფ ლე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

პრაქ ტი კა
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•	 სე მი ნა რი 1: სო ცი ა ლუ რი ექ სკლუ ზი ა, დის კრი მი ნა ცია და სო-
ცი ა ლუ რი სა მარ თა ლი: ბავ შვე ბი სა და მა თი უფ ლე ბე ბის ად ვო კა ტი რე-
ბის მიზ ნე ბი, რის კე ბი და პერ სპექ ტი ვე ბი 

•	 სე მი ნა რი 2: სო ცი ა ლუ რად და კულ ტუ რუ ლად და უც ვე ლი და 
მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ბავ შვე ბი და მა თი უფ ლე ბე ბი

•	 სა ხელ მძღვა ნე ლო: გა რი ყუ ლი ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ო ბა
მ6: ბავ შვე ბი და მე დია
•	 სე მი ნა რი 1: ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ო ბა მე დი ა ში და ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბა ში
•	 სე მი ნა რი 2: ბავ შვე ბი და მე დია (გავ ლე ნა, ეთი კა, პო ტენ ცი ა ლი 

და რის კე ბი)
•	 სა ხელ მძღვა ნე ლო: მე დია პრო დუქ ტის შექ მნა ბავ შვებ სა და 

ახალ გაზ რდებ თან ერ თად და მათ თვის
სე მეს ტრი 3:
მ7:
a. სტა ჟი რე ბა (მაგ.: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა ში/ ფონ-

დში/ სკო ლა ში/ სა ბავ შვო ბაღ ში/ სა მი ნის ტრო ში)- ან
b. პრაქ ტი კუ ლი პრო ექ ტი (კონ ცეფ ტუ ა ლი ზა ცი ა, იმ პლე მენ ტა ცი ა, 

შე ფა სე ბა) ან
c. კვლე ვი თი წი ნა და დე ბასა მა გის ტრო თე ზი სი, დაც ვა.
თი თო ე უ ლი მო დუ ლის ბო ლოს სტუ დენ ტმა უნ და მო ამ ზა დოს 7,000 

სიტყ ვი ა ნი (+/- 10%) წე რი თი და ვა ლე ბა მის მი ერ შერ ჩე ულ თე მა ზე კონ-
კრე ტუ ლი მო დუ ლის ფარ გლებ ში. და მა ტე ბით, თი თო ე ულ მა სტუ დენ-
ტმა უნ და ჩა ა ტა როს ერ თი პრე ზენ ტა ცია თი თო ე ულ სე მეს ტრში მის 
მი ერ შერ ჩე ულ თე მა ზე შე სა ბა მი სი სე მი ნა რის თე მა ტი კის ფარ გლებ ში. 
პროგ რა მის დას რუ ლე ბი სას სტუ დენ ტმა უნ და მო ამ ზა დოს 18.000 სიტყ-
ვი ა ნი (+/- 10%) სა მა გის ტრო თე ზი სი და გა ა კე თოს მი სი სა ჯა რო დაც ვა.

კურ სი ორ გა ნი ზე ბუ ლია შე რე უ ლი სწავ ლე ბის ფორ მა ტის სა ხით -  
პი რის პირ და ონ ლა ინ სწავ ლა- სწავ ლე ბის კომ ბი ნა ცი ა. სწავ ლა- სწავ ლე-
ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია სხვა დას ხვა მე თო დე ბი: ტრა დი ცი უ ლი ლექ ცი ე-
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ბი, ჯგუ ფუ რი სა მუ შა ო, დის კუ სი ე ბი, სი მუ ლა ცი უ რი თა მა შე ბი, ქვი ზე-
ბი და სხვა.

კურ სის სწავ ლა- სწავ ლე ბა ში შემ დე გი რე სურ სე ბი გა მო ი ყე ნე ბა:
•	 ელ -სწავ ლე ბის პლატ ფორ მა მუდ ლი (E-learning Platform 

Moodle) (ლი ტე რა ტუ რა, მა სა ლე ბი, და ვა ლე ბე ბი, ფო რუ მე ბი, გა ზი ა რე-
ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი, ვი დე ო ე ბი, ციფ რუ ლი პრე ზენ ტა ცი ე ბი)

•	 დი დი ლურ ჯი ღი ლა კი (ღია რე სურ სი) (Big Blue Button (Open 
Source)), პოტ სდა მის გა მო ყე ნე ბი თი მეც ნი ე რე ბის უნი ვერ სი ტე ტის ში-
და სერ ვე რი. ამ ინ სტრუ მენ ტის სა შუ ა ლე ბით ტარ დე ბა ვე ბი ნა რე ბი, 
სტუ დენ ტე ბი მუ შა ო ბენ ჯგუ ფე ბად სხვა დას ხვა ვირ ტუ ა ლურ „ო თა ხებ-
ში“ და იყე ნე ბენ და და ფებს და ეკ რა ნის გა ზი ა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს 
ჯგუ ფუ რი მუ შა ო ბის თვის და სტუ დენ ტე ბის ცო ცხა ლი პრე ზენ ტა ცი ე-
ბის თვის.

კურ სის მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი არის ყვე ლა, ვინც და ინ ტე რე სე ბუ ლია 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სფე რო ში მუ შა ო ბით, კერ ძოდ:

•	 სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბის, სა მარ თლის, გა ნათ ლე ბის, სო ცი-
ა ლუ რი მუ შა ო ბის და სხვა დის ციპ ლი ნე ბის კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი 
(პირ ვე ლი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბით)

•	 პრო ფე სი ო ნა ლე ბი სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო ინ სტი ტუ-
ცი ე ბი დან და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ ახალ გაზ რდუ-
ლი საქ მე ე ბი, გა ნათ ლე ბის, სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის, ჯან დაც ვი სა და 
სა მარ თლის სფე რო ებ ში.

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სა მა გის ტრო პროგ რა მა (MACR ) არის ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის ევ რო პის აკა დე მი უ რი ქსე ლის წევ რი (www.crean-network.
org). ყო ველ ორ წე ლი წად ში ერ თხე, ქსე ლი აწყობს სა ერ თა შო რი სო 
კონ ფე რენ ცი ას ბავ შვე ბის უფ ლე ბე ბის აქ ტუ ა ლურ (სა ერ თა შო რი სო და 
ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რულ) თე მა ზე. სტუ დენ ტე ბი ეხ მა რე ბი ან კონ ცეპ-
ტუ ა ლი ზა ცი ა სა და ორ გა ნი ზე ბა ში და აქვთ პრი ო რი ტე ტუ ლი წვდო მა. 
სიმ პო ზი უ მე ბი ასე ვე ეწყო ბა პარ ტნი ორ უნი ვერ სი ტე ტებ თან ერ თად. 
სა მა გის ტრო პროგ რა მა თა ნამ შრომ ლობს სა ერ თა შო რი სო კვლე ვით 
პრო ექ ტებ ში. ეროვ ნულ დო ნე ზე, სა მა გის ტრო პროგ რა მა თა ნამ შრომ-
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ლობს რო გორც ეროვ ნუ ლი კო ა ლი ცი ის წევ რი გერ მა ნი ა ში გა ე როს ბავ-
შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის.

ანა არ გა ნაშ ვი ლი. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა:  პარ ტნი ო რო ბა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თვის. აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

ად ვო კატ თა ეთი კის სწავ ლე ბა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
დის ციპ ლი ნის სა ხით და მი სი ჰარ მო ნი ზა ცი ის 

სა ჭი რო ე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ას თან

საკ ვან ძო კითხ ვე ბი: მარ თლმსა ჯუ ლე ბა, ად ვო კა ტის ეთი კა, კონ ფი-
დენ ცი ა ლო ბა, ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტი, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბა

მოხ სე ნე ბა შე ე ხე ბა ად ვო კატ თა ეთი კის სწავ ლე ბას სა უ ნი ვერ სი ტე-
ტო კურ სის სა ხით და მი სი მო დი ფი ცი რე ბის სა ჭი რო ე ბას ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლი დან გა მომ დი ნა რე. მომ ხსე ნე ბე ლი 
შე ეც დე ბა გა ა კე თოს ად ვო კა ტის ეთი კის სწავ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი გა მოწ-
ვე ვე ბის ანა ლი ზი. მო ახ დენს ად ვო კატ თა ეთი კის დღეს არ სე ბუ ლი ცნე-
ბე ბის პრე ზენ ტა ცი ას, რო მე ლიც ითხოვს გა ნახ ლე ბას. აგ რეთ ვე, შე ე ხე ბა 
რე ლე ვან ტურ დო კუ მენ ტებს გა ე როს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ით 
დად გე ნი ლი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად.

მოხ სე ნე ბის დროს გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა და ეთ მო ბა ბავ-
შვის რო გორც კლი ენ ტის სა კი თხის გან ხილ ვას, რო მე ლიც სა ქარ თვე-
ლო ში ნო ვა ცი აა ად ვო კატ თა ეთი კის კუ თხით და სა ჭი რო ებს ჩაღ რმა-
ვე ბულ ანა ლიზს ამ საგ ნის სტუ დენ ტე ბის თვის მი წო დე ბის დროს. მოხ-
დე ბა ისე თი კლა სი კუ რი ცნე ბე ბის გა და აზ რე ბა, რო გო რი ცაა კონ ფი დენ-
ცი ა ლო ბა და ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტი. მომ ხსე ნე ბე ლი ისა უბ რებს სა კუ-
თარ სა ად ვო კა ტო გა მოც დი ლე ბა ზე, რა მაც მას უბიძ გა და ე წყო ფიქ რი 
და მუ შა ო ბა ად ვო კატ თა ეთი კის სა კი თხე ბის სწავ ლე ბი სა და პრაქ ტი კის 
შე სა ხებ.

მომ ხსე ნე ბე ლი აგ რეთ ვე გა ნი ხი ლავს ამე რი კის ად ვო კატ თა ასო ცი ა-
ცი ის გა მოც დი ლე ბას და მსმე ნელს გა აც ნობს ად ვო კატ თა ეთი კის გან ვი-
თა რე ბას აშ შ-ში, რა მაც თან და თა ნო ბით მო ახ დი ნა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
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ინ ტეგ რი რე ბა მას ში. აგ რეთ ვე წარ მო ად გენს აშ შ-ის უზე ნა ე სი პრაქ ტი-
კის პრე ცე დენ ტე ბის მი მო ხილ ვას აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით. 

მომ ხსე ნე ბე ლი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რა დღე ბას და უთ მობს იუ რის-
ტი სტუ დენ ტე ბის თვის ცოდ ნის, და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის და უნა რე ბის 
გა და ცე მის სა ჭი რო ე ბას იმ ფორ მით, რომ მო მა ვალ მა ად ვო კა ტებ მა შეძ-
ლონ სა მარ თლის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე მიღ წე ვე ბის ინ ტეგ რი-
რე ბა თა ვის საქ მი ა ნო ბა ში ად ვო კატ თა ეთი კის სრუ ლი დაც ვით.
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სექციის თავმჯდომარეები: ნანა შონია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

          უნივერსიტეტი;

      სოფიო მორალიშვილი, აკაკი წერეთლის  

       სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია  

           უნივერსიტეტი;

         ეკატერინე გიგაშვილი, გორის სახელმწიფო 

          სასწავლო უნივერსიტეტი

მამული ბუჭუხიშვილი - ასოცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, პე და გო გი უ-
რი ფა კულ ტე ტის დე კა ნი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე-
ტი;

ვლა დი მერ ადე იშ ვი ლი - ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, პე და გო გი უ-
რი ფა კულ ტე ტის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რის უფ რო სი, 
აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

მა რე ხი ნი კო ლა ძე - პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტის ხა რის ხის უზ რუნ-
ველ ყო ფის სამ სა ხუ რის სპე ცი ა ლის ტი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი

„ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი“ - სი ლა ბუ სის ჩა შე ნე ბა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 

პროგ რა მებ ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, სას წავ ლო გეგ მა, სი ლა ბუ-
სი, ჩა შე ნე ბა, ინ ტეგ რი რე ბა, ბავ შვზე ზრუნ ვა, პრო ფე სი უ ლი ეთი კა.

გა ე როს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის შე სა ბა მი სად ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სწავ ლე ბა არის ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე-
ბა და პრაქ ტი კა სკო ლებ ში, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ სა თუ 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის პროგ რა მა მო-
ი ცავს რო გორც სას წავ ლო პროგ რა მას, ასე ვე ჩარ ჩოს ფუნ ქცი ო ნი რე-
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ბას ისე, რომ პა ტივს სცემ დეს ბავ შვთა უფ ლე ბებს. ეს გუ ლის ხმობს 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას, ად ვო კა ტი რე ბას, და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
კამ პა ნი ას  "ხალ ხის" და "პლა ნე ტის "-თვის. სწავ ლის ყვე ლა სფე რო 
აძ ლი ე რებს ერ თმა ნეთს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, „სას წავ ლო გა რე მოს 
გარ დაქ მნა“ გა მო იწ ვევს „ფარ თო გა რე მოს შეც ვლას“ (ო ჯა ხე ბი და 
თე მე ბი და ა.შ.) და პი რი ქით. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სკო ლა ში სწავ-
ლე ბა მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კაა ევ რო პი სა და ამე რი კის ბევრ სკო ლა ში, 
მაგ რამ არ ცერ თი სა ხელ მწი ფო არ უზ რუნ ველ ყოფს მას წავ ლებ ლე-
ბის გა დამ ზა დე ბას ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის სფე რო ში. მა-
შინ რო დე საც მას წავ ლე ბე ლი, იღებს პრო ფე სი ულ პა სუ ხის მგებ ლო-
ბას ბავ შვზე ზრუნ ვის სფე რო ში, გან სა კუთ რე ბით ბავ შვის ად რე ულ 
ასაკ ში, მას გათ ვით ცნო ბი ე რე ბუ ლი უნ და ჰქონ დეს ბავ შის უფ ლე-
ბე ბი, შე ეძ ლოს მა თი დაც ვა და გაც ნო ბა რო გორც ბავ შვი სათ ვის, ისე 
მშობ ლე ბი სათ ვის, პე და გო გე ბი სათ ვის და სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის.

ამი ერ კავ კა სი ა ში პირ ვე ლად, სა ქარ თვე ლო ში, ქუ თა ი სის აკა კი 
წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პე და გო გი ურ მა ფა კულ-
ტეტ მა, სა ქარ თვე ლო ში იუ ნი სე ფის წარ მო მად გე ნე ლის - დოქ ტორ 
ღა სან ხა ლი ლის თა ნად გო მით ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სას წავ ლო სი-
ლა ბუ სი ჩა ა შე ნეს რო გორც სა ბა კა ლავ რო (მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე-
ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ბა კა ლავ რო- სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ-
ლო პროგ რა მა - და წყე ბი თი გა ნათ ლე ბა) ისე სა მა გის ტრო (გა ნათ ლე-
ბის მეც ნი ე რე ბა და მარ თვა) პროგ რა მის კუ რი კუ ლუმ ში. სტა ტი ა ში 
გან ხი ლუ ლია სას წავ ლო სი ლა ბუ სის პროგ რა მებ ში ჩა შე ნე ბის პრო-
ცე დუ რა. ამით ისი ნი პა სუ ხის მგებ ლო ბას იღე ბენ, რომ მო ამ ზა დოს 
სა ქარ თვე ლოს მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის, სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე მო თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი და წყე ბი თი 
სა ფე ხუ რის მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი, შე სა ბა მი სი პრო ფე სი უ ლი სტან-
დარ ტის, მას წავ ლებ ლის პრო ფე სი უ ლი კო დექ სი თა და დარ გობ რი-
ვი მა ხა სი ა თებ ლის მო თხოვ ნის შე სა ბა მი სი ცოდ ნი სა და უნარ -ჩვე-
ვე ბის მქო ნე, მა ღა ლი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი შეგ ნე ბი სა და აქ ტი ვო ბის, 
ჰუ მა ნიზ მის, დე მოკ რა ტი ი სა და ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა-
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ტა რე ბე ლი მას წავ ლე ბე ლი და გა ნათ ლე ბის სფე როს წარ მო მად გე ნე-
ლი, რო მელ საც ამავ დრო უ ლად ექ ნე ბა ღრმა და სის ტე მუ რი თე ო რი-
უ ლი ცოდ ნა და პრაქ ტი კუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი სა 
და მა თი უფ ლე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის შე სა ხებ. 

სას წავ ლო კურ სის „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი“ მი ზა ნი არის: შე ას წავ-
ლოს ბავ შვის უფ ლე ბე ბი; სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის თვალ საზ რი სით; პრო ფე სი ულ ეთი კას ბავ შვთა ზრუნ-
ვის ეთი კას; ბავ შის მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა ოჯახ ში, სკო ლა სა და 
სა ზო გა დო ე ბა ში; თუ რო გორ შე უ სა ბა მოს ბავ შვის უფ ლე ბე ბი მშობ-
ლის უფ ლე ბებს და პა სუ ხის მგებ ლო ბებს; გა ნუ ვი თა როს მოს წავ ლე-
ებს ბავ შთა დაც ვის თე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მე ბის ად ვო კა-
ტი რე ბის უნა რი და ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუ თხით ბავ შვთა 
მდგო მა რე ო ბის დო კუ მენ ტი რე ბი სა და ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბის 
უნა რი. 

მარეხი ნათენაძე. განათლების დოქტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო-
რი, გა ნათ ლე ბის, ჰუ მა ნი ტა რულ და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ-
ტე ტი,  სსიპ სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ახალ ცი-
ხე, სა ქარ თვე ლო

ციფ რუ ლი გა რე მო და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ციფ რუ ლი გა რე მო, უსაფ რთხო ე ბა, ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბი.

ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი მიზ ნე ბის დო კუ მენ ტით გან-
საზ ღვრუ ლი ა, თუ რო გო რი თა ო ბე ბის აღ ზრდას უნ და შე უ წყოს ხე-
ლი სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი გა ნ ათ ლე ბის სის ტე მამ [2].  ამ დე ნად, 
სკო ლამ უნ და მი ცეს მოს წავ ლე ებს სა თა ნა დო ცოდ ნა, უნა რე ბი და 
ჩა მო უ ყა ლი ბოს ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რაც საკ მა ოდ კარ გად აი სა ხე ბა სამ-
ცხე- ჯა ვა ხე თის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მას წავ ლებ ლის მომ-



44

სექცია 1 – ბავშვის უფლებების სწავლა და სწავლება 
უნივერსიტეტებში, მათ შორის საგანგებო სიტუაციების დროს

ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ში - ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
სა კი თხე ბის სწავ ლე ბის მი მარ თე ბით.

სას წავ ლო პრო ცე სის დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში წარ მარ თვის კუ-
თხით სა ყუ რა დღე ბოა გა ე როს ბავ შვთა ფონ დის ან გა რი ში, მსოფ ლი-
ო ში ბავ შვთა  მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ, სა დაც ხაზ გას მუ ლია   ციფ რუ-
ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ინ ტერ ნე ტის გავ ლე ნის შე სა ხებ კა ცობ რი ო-
ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით, ბავ შვებ ზე. ან გა რი შის მი ხედ ვით, ინ ტერ ნე-
ტი გავ ლე ნას ახ დენს ბავ შვთა ცხოვ რე ბის ყვე ლა ას პექ ტზე, იქ ნე ბა ეს 
გა ნათ ლე ბა, ფი ზი კუ რი თუ ფსი ქო -ე მო ცი უ რი გან ვი თა რე ბა, ქცე ვა, 
და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი, ფა სე უ ლო ბა თა სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა თუ 
სხვა [1]. 

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის კუ თხით სტუ დენ ტებ თან მუ შა-
ო ბა ში  იკ ვე თე ბა ციფ რულ სამ ყა როს თან ურ თი ერ თო ბის ისე თი გა-
მოწ ვე ვე ბი, რო გო რი ცა ა: 

•	 მე დია და ინ ფორ მა ცი უ ლი წიგ ნი ე რე ბის უნა რე ბის დე ფი-
ცი ტი - ციფ რუ ლი გზით მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ვა ლი დუ რო ბა 
(სი ზუს ტე და შე სა ბა მი სო ბა); 

•	 ციფ რუ ლი წიგ ნი ე რე ბის დე ფი ცი ტი - ინ ფორ მა ცი ის შექ მნა, 
გავ რცე ლე ბა და გა მო ყე ნე ბა (ციფ რუ ლი ეთი კა და ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ჰი გი ე ნა);

•	 ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის, გავ რცე ლე ბა სა და სა ავ ტო რო 
უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბი;

•	 ცრუ ინ ფორ მა ცი ის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მის გა უვ რცე ლებ-
ლო ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა;

•	 ტრო ლინ გი (ინგლ. Trolling; მომ ხმა რე ბელ თა მაპ რო ვო ცი რე-
ბე ლი ან დამ ცი ნა ვი კო მენ ტა რე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა სო ცი ა ლურ ქსელ-
ში [3]), უცხო უ რი პრო პა გან და და ან ტიპ რო პა გან და და სხვა.

ამ კუ თხით სტუ დენ ტებ თან მიმ დი ნა რე ობს სწავ ლე ბის პრო ცე სი, 
სა დაც ისი ნი ამ ზა დე ბენ სხვა დას ხვა პრე ზენ ტა ცი ებს ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის, მო ვა ლე ო ბე ბის, პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის კუ თხით.
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იმერი ბასილაძე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პედაგოგი უ რი ფა კულ ტე ტის, პე და გო გი კის დე პარ ტა მენ ტის პრო ფე სო-
რი.

შალ ვა კირ თა ძე . ა კა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პე-
და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტის, სწავ ლე ბის მე თო დი კა თა  დე პარ ტა მენ ტის 
პრო ფე სო რი.

კო რო ნა ვი რუ სი (COVID 19) და ონ -ლა ინ სწავ ლე ბის პრო ცეს ში 

სტუ დენ ტთა უფ ლე ბე ბის დაც ვა აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო 

უნი ვერ სი ტეტ ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სტუ დენ ტთა უფ ლე ბე ბი, სტუ დენ ტზე ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი, პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის პრინ ცი პი, ელექ ტრო-
ნუ ლი სწავ ლე ბის ფორ მე ბი

სა ქარ თვე ლო ში კო რო ნა ვი რუ სის შე საძ ლო  გავ რცე ლე ბის თა ვი-
დან აცი ლე ბის, პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის,  სას წავ-
ლო პრო ცე სის შე უ ფერ ხებ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით აკა კი წე-
რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში 2019  2020 სას წავ ლო წლის 
სა გა ზა ფხუ ლო სე მეს ტრში გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა სწავ ლა/ სწავ ლე ბის 
ონ ლა ინ, შე რე უ ლი და ჰიბ რი დუ ლი ფორ მე ბი.

ელექ ტრნუ ლი ონ -ლა ინ სწავ ლე ბა გან ხორ ცი ელ და  უნი ვერ სი-
ტეტ ში არ სე ბულ ონ -ლა ინ პლატ ფორ მა ზე (Microsoft  teams, moodle).

სტუ დენ ტთა დრო უ ლი ინ ფორ მი რე ბი სა და სწავ ლა/ სწავ ლე ბის 
პრო ცე სის შე სა ბა მის სას წავ ლო ცხრი ლე ბით წარ მარ თვის მიზ ნით 
აწ სუ- ში მოხ და სა ინ ფორ მა ციო ვი დეო რგო ლე ბის მომ ზა დე ბა, ვებ -
გვერ დზე გან თავ სე ბა და სტუ დენ ტთა კო ორ პო რა ცი ულ ფოს ტებ ზე 
დაგ ზავ ნა.

სტუ დენ ტთა ინ ტე რე სე ბი დან და სტუ დენ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი სას წავ ლო პრო ცე სი დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა-
ში, მოხ და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი დრო ე ბი თი ცხრი ლე ბის ფორ მი რე ბა, 
მოქ ნი ლი სას წავ ლო სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
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პე და გო გი უ რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა, უსაფ რთხო ე ბის ზო მე ბის 
დაც ვა ელექ ტრნუ ლი თვალ საზ რი სით, სტუ დენ ტებ ში ავ ტო ნო მი უ-
რო ბის შეგ რძნე ბის გან ვი თა რე ბა. 

ვი დე ო ლექ ცი ე ბი გან თავ სდა აწ სუ ონ -ლა ინ სივ რცე ში, რა თა 
სტუ დენ ტებს მი ცე მო დათ შე საძ ლებ ლო ბა მა თი ნახ ვი სა, ნე ბის მი ერ 
დროს;

იმ პროგ რა მებ სა და სას წავ ლო კურ სებ ზე, რომ ლე ბიც, თა ვი სი ში-
ნა არ სი თა და სპე ცი ფი კით (ჩარ ხებ თან დაზ გებ თან მუ შა ო ბა) მო ი-
თხოვ და აკა დე მი ურ პერ სო ნალ სა და სტუ დენ ტებს შო რის უშუ ა ლო 
კო მუ ნი კა ცი ას შედ გე ნი ლი იქ ნა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სას წავ ლო ცხრი-
ლე ბი.

დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის პრო ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად იქ ნა გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის პრინ ცი პი, 
ელექ ტრო ნუ ლი გზავ ნი ლე ბის ეტი კე ტი, სა ჯა როდ პერ სო ნა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის არ გა ზი ა რე ბა.

ნინო მოდებაძე, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავი 
სახელმწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე-
ტის გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა დე პარ ტა მენ ტის პრო ფე სო რი

დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის  გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 
წარ მოქ მნი ლი ზო გი ერ თი პრობ ლე მა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის 

სტუ დენ ტთა ჩარ თუ ლო ბი სას (ი ა კობ გო გე ბაშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტის მა გა ლით ზე)

•	 ხა რის ხი ა ნი ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხვა ფაქ ტო რე ბი და პრობ ლე მე ბი გან ხი ლუ
ლია სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ  სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
რე გი ო ნებ ში ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებ ში, სა დაც მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბი 
სხვა დას ხვა ასა კი სა და ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ
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ლე ბი  არი ან.   მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზით იკ ვე თე ბა, რომ 
,,ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ახალ გაზ რდე ბი სათ
ვის ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუ თხით გან სა
კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი არ სე ბობს;
•	 ყო ველ დღი ურ მა ცხოვ რე ბი სე ულ მა  გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე

ნა, რომ  ეს სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვაა არა მხო ლოდ მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის, არა მედ  სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა სექ ტო რის  წარ მო
მად გენ ლე ბის თვი საც. კერ ძოდ, მულ ტი კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს პი
რო ბებ ში, მას წავ ლე ბე ლი დიდ ,,გა მოც დას“  გა დის სა გან მა ნათ ლებ
ლო პრო ცე სის სრულ ფა სოვ ნად წარ მარ თვის  მცდე ლო ბი სას. ამას 
არ თუ ლებს პრო ცეს ზე მოქ მე დი სხვა დას ხვა გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი 
ფაქ ტო რე ბიც; ბო ლო დროს გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა მკვეთ
რად შეც ვა ლა ვი თა რე ბა მსოფ ლი ო ში; გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის პი
რო ბებ ში სა ზო გა დო ე ბა ახა ლი რე ა ლო ბი სა და  გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე 
დად გა. ადა მი ან თა შო რის კონ ტაქ ტე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მე ბის 
დამ კვიდ რე ბა გა ნათ ლე ბის სფე რო საც შე ე ხო და ლექ ტორ სა და სტუ
დენტს შო რის სა ლექ ციო  ურ თი ერ თო ბე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მა
ტი ჩა მო ყა ლიბ და.   აუ დი ტო რი ა შო შეხ ვედ რე ბი სწავ ლე ბის ელექ
ტრო ნულ მა ფორ მამ  ჩა ა ნაც ვლა.
•	 სა ყუ რა დღე ბოა დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 

მულ ტი კულ ტუ რულ გა რე მო ში, რო დე საც ლექ ტო რი, უნებ ლი ედ  
ერ თვე ბა  სხვა ეროვ ნე ბი სა, თუ ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო
მად გე ნელ თა ,,ში და სამ ზა რე უ ლო ში’’  და იმ პე რი ო დი სათ ვის მი სი 
ნა წი ლი ხდე ბა. თავს იჩენს ზო გი ერ თი პრობ ლე მა, რო მე ლიც და მა
ხა სი ა თე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს სწავ ლე ბის  ამ ფორ მა ტის დროს სხვა 
კულ ტუ რი სა და ტრა დი ცი ე ბის მქო ნე სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის და ამავ
დრო უ ლად,  სრუ ლი ად არ წარ მო ად გენ დეს პრობ ლე მას ქარ თუ ლე
ნო ვა ნი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის.  
•	 ია კობ გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტის  გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის სტუ
დენ ტთა და ახ ლო ე ბით 10% ეთ ნი კუ რი ქისტს წარ მო ად გენს, რომ
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ლე ბიც პან კი სის ხე ო ბის მა ცხოვ რებ ლე ბი არი ან.  მათ  კარ გად იცი
ან ქარ თუ ლი ენა პან კი სის ხე ო ბა ში  ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სკო ლე ბის 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბის გა მო   და თა ვი სუფ ლად ებ მე ბი ან სას წავ ლო პრო
ცეს ში.  ასე ვე,  ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბის გა მო სკო ლის მი ტო ვე ბის მაჩ
ვე ნე ბე ლი არ ისე სა ყუ რა დღე ბო ა, რო გორც აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი მოს წავ
ლე ე ბის შემ თხვე ვა ში. სა მა გი ე როდ, მოს წავ ლე ო ბი დან სტუ დენ ტურ 
წლებ ზე გა დას ვლი სას თავს იჩენს სხვა პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც მოს
წავ ლე ო ბის პე რი ოდ ში არც ისე სა ყუ რა დღე ბო  იყო. მა გა ლი თად, რე
ლი გი უ რი ფაქ ტო რის გავ ლე ნა ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე. 
•	 ამას უკავ შირ დე ბა შემ თხვე ვე ბი, რომ ლებ მაც ლექ ცი ე ბის 

დის ტან ცი უ რი  ფორ მა ტით ჩა ტა რე ბი სას მი იპყ რო ჩე მი ყუ რა დღე ბა.   
კერ ძოდ, ლექ ცი ე ბის მსვლე ლო ბი სას, სა დაც goole meet პლატ ფორ მა 
იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი,  ხო ლო  ად მი ნის ტრა ცი ის მო თხოვ ნა იყო, რომ  
ჩა ერ თო ვი დე ოთ ვა ლი ყვე ლა სტუ დენტს მა თი იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და ლექ ტო რის მი ერ სა გა მოც დო პრო ცეს ზე და საკ ვირ ვებ ლად,  აღ
მოჩ ნდა, რომ  გა მოც დის დრო ის ად მი ნის ტრი რე ბა, რო მე ლიც გან
საზ ღვრუ ლი იყო სტუ დენ ტე ბი სათ ვის, მცი რედ შე ფერ ხდა იმის 
გა მო, რომ ქისტ გო გო ნებს არ ეკე თათ ჰი ჯა ბი და ამის გა რე შე  დრო ე
ბით ვერ რთავ დნენ კა მე რას  (მო ი თხო ვეს და მა ტე ბი თი  დრო). 
•	 მცი რე ო დე ნი პრობ ლე მა შე იქ მნა ეკ რა ნის ე.წ. სქრი ნის შექ მნი

სას, სა დაც უნ და და ფიქ სი რე ბუ ლი ყო მა თი ფო ტო...  რო გორც  ეთ
ნი კუ რი ქის ტუ რი ახალ გაზ რდე ბი სათ ვის  ჩა ტა რე ბუ ლი ერ თ-ერ თი 
კვლე ვი სას გა მო იკ ვე თა,  რე ლი გია კრძა ლავს სუ ლი ე რი არ სე ბე ბის 
და ხატ ვას, სიმ ღე რას, ცეკ ვას. თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში მას ფო
ტო გა და ღე ბაც ემა ტე ბა. სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ  გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე
ბა თა ფა კულ ტე ტის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ერ თ-ერ თი კურ სის 
ქის ტმა სტუ დენ ტებ მა უა რი თქვეს მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის კუ
რი კუ ლუ მით გან საზ ღვრუ ლი კურ სე ბის: ,,ხატ ვა“ და  ,,მუ სი კა“ გავ
ლა ზე.
•	 ცალ სა ხა ა, რომ მას წავ ლე ბელს უწევს, გა ით ვა ლის წი ნოს 

კულ ტუ რუ ლი  პლუ რა ლიზ მი და  ვფიქ რობთ,    რომ ეთ ნი კუ რი 
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უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და  ჩვენც, არა მოწყ ვლა დი ჯგუ
ფის წარ მო მად გენ ლე ბი  ვდგა ვართ გარ კვე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა
შე, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა და მა ტე ბით ყუ რა დღე ბის კონ ცენ ტრი რე ბა
სა და  სა მო მავ ლო კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბას გა ნა პი რო ბებ დეს.

მამუკა მაღლაკელი ძე. სა ქარ თვე ლოს ფი ზი კუ რი აღ ზრდი სა და 
სპორ ტის სა ხელ მწი ფო სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტის მწვრთნელ თა ფა-
კულ ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

„სკო ლის მოს წავ ლე თა ჩარ თუ ლო ბა სპორ ტის 
უნი ვერ სი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: 1. მოს წავ ლე თა ჩარ თუ ლო ბა  2. ურ თი ერ თო ბის 
კულ ტუ რა   3. მოს წავ ლე თა ინ ტე რე სე ბი

სას კო ლო ასა კი (6-18 წლე ბი), არის პე რი ო დი, რო დე საც ყა ლიბ-
დე ბა ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მი, რო გორც ანა ტო მი ურ -ფი ზი ო ლო-
გი უ რი თვალ საზ რი სით, აგ რეთ ვე ფსი ქო- სო ცი ა ლუ რი კუ თხით. 
კვლე ვე ბის მი ხედ ვით დად გე ნი ლი ა, რომ აღ ნიშ ნულ ასაკ ში ხდე ბა 
პი როვ ნე ბის მი ერ იდე ო ლო გი უ რი და მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი თი მის-
წრა ფე ბე ბის არ ჩე ვაც. გა მომ დი ნა რე იქე დან, თუ რა სუ რა თი იხა ტე ბა 
თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბა ში მავ ნე ჩვე ვე ბის გავ რცე ლე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით, მა შინ ბუ ნებ რი ვია საკ მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა პრობ ლე მა 
სას კო ლო ასა კის ბავ შვთა აღ ზრდის, მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის, სა-
ხელ მწი ფოს, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და უმაღ ლეს სას წავ-
ლებ ლე ბის მხრი დან. 

 გავ რცე ლე ბუ ლია აზ რი, რომ ბავ შვთა აღ ზრდა ში ძი რი თა დად 
სა მი ინ სტი ტუ ტი ღე ბუ ლობს მო ნა წი ლე ო ბას, ოჯა ხი, სკო ლა და ეკ-
ლე სი ა.  იმი სათ ვის, რომ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი და ინ ტე რე სე ბი უფ რო 
მე ტად იყოს და ცუ ლი, სა ჭი როა ზე მოთ ხსე ნე ბულ ინ სტი ტუ ცი ა-
თა და სტე რე ო ტიპ თა მას შტა ბე ბის გაზ რდა. მოს წავ ლე თა აქ ტი უ რი 
ჩარ თუ ლო ბა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლე ბის ცხოვ რე ბა ში კი დევ ერ თი 
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სი ახ ლე და წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა მოს წავ ლე თა და სტუ-
დენ ტთა, პრო ფე სუ რა სა და მოს წავ ლე თა ურ თი ერ თო ბის კულ ტუ-
რა ში, რაც ცხა დია ხელს შე უ წყობს, ბავ შვთა, რო გორც აღ ზრდის, აგ-
რეთ ვე მა თი სო ცი ა ლი ზა ცი ის  პრო ცე სებს.

ცხა დია ერ თობ დიდ ინ ტე რესს გა მო იწ ვევს ფარ თო სა ზო გა დო-
ე ბა ში, ის ინ ფორ მა ცი ა, თუ რა დო ზით და სა ერ თო დაც, თუ არი ან 
დღეს დღე ო ბით ჩარ თუ ლი ბავ შვე ბი უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლე ბის 
საქ მი ა ნო ბა ში. ეს ინ ტე რე სი კი დევ უფ რო გა იზ რდე ბა სას პორ ტო 
უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლის მა გა ლით ზე, რად გან მო გეხ სე ნე ბათ სპორ-
ტი მოს წავ ლე -ა ხალ გაზ რდო ბის თვის საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო მი მარ-
თუ ლე ბა ა. 

სა ქარ თვე ლოს ფი ზი კუ რი აღ ზრდი სა და სპორ ტის სა ხელ მწი ფო 
სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტის ღო ნის ძი ე ბებ ში სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი 
გარ კვე უ ლი დო ზით არი ან ჩარ თუ ლი:

სტუ დენ ტთა სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ებ ზე მოხ სე ნე ბით გა მო-
დი ან სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი ფი ზი კუ რი აღ ზრდის პრობ ლე მებ ზე. 
უნი ვერ სი ტე ტის სპორ ტუ ლი ბა ზე ბი უსას ყიდ ლოთ ეთ მო ბა სას კო-
ლო სპორ ტუ ლი ას პა რე ზო ბებს, მაგ რამ ვფიქ რობ ეს საკ მა რი სი არ 
არის. 

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კულ ტუ რა უკე თე სად, რომ გან ვი თარ დეს, 
სა ჭი როა მოს წავ ლე ე ბის კი დევ მე ტი ჩარ თუ ლო ბა უნი ვერ სი ტე-
ტის საქ მი ა ნო ბა ში, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ში. მა გა ლი თად, 
სპორ ტის უნი ვერ სი ტეტს გა აჩ ნია ფი ზი კუ რი აღ ზრდი სა და სპორ-
ტის პე და გო გე ბის მომ ზა დე ბის 60 კრე დი ტი ა ნი პროგ რა მა, მი მაჩ ნი ა, 
რომ სკო ლის მოს წავ ლე ებ მა უნ და მი ი ღონ აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა 
აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის გამ დიდ რე ბა ში, მო ნი ტო რინ გში და ა. შ.
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ეკატერინე გი გაშ ვი ლი. გა ნათ ლე ბის, ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო 
მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი;

ბავ შვთა  უფ ლე ბებ რი ვი სა კი თხე ბი  მას წავ ლებ ლის 
მომ ზა დე ბის  კუ რი კუ ლუმ ში გო რის  სა ხელ მწი ფო  სას წავ ლო 

უნი ვერ სი ტე ტის მა გა ლით ზე 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბა, კუ რი კუ ლუ მი, ღი რე ბუ ლე ბა, 
გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცია

სულ უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა  სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბა-
ში ინ კლუ ზი უ რო ბის,  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი სა  და მას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი სა კი თხე ბი სად მი კონ ცენ ტრი რე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი  კე-
თილ დღე ო ბი სა და ბავ შვთა  უკე თე სი  ცხოვ რე ბის თვის. ბვაშ ვთა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის და  გა ნათ ლე ბის თვის,  სა ხელ მწი ფოს თან  ერ-
თად,   უმ თავ რე სი რო ლი ოჯახს,  სკო ლას და მას წავ ლე ბელს აკის-
რი ა.   მას წავ ლე ბე ლი, ერ თი მხრივ რო გორც პი როვ ნე ბა,  სა კუ თა რი 
პი როვ ნუ ლი ეთი კი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის, მე ო რე მხრივ  მას წავ-
ლებ ლის  კვა ლი ფი კა ცი ის ფარ გლებ ში მი ღე ბუ ლი   გა ნათ ლე ბი სა და 
გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი   კომ პე ტენ ცი ით  აყა ლი ბებს  სა კუ თარ  მიზ ნებს 
და  გან საზ ღვრავს პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბას;

 მას წავ ლე ბელ თა კვა ლი ფი კა ცი ა, მას წავ ლებ ლის გა ნათ ლე ბის 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის  დარ გობ რივ მა ხა სი ა თებ ლთან თან ხვედ რა-
ში მყო ფი მას წავ ლე ბელ თა მომ ზა დე ბის   პროგ რა მე ბის მიზ ნე ბით, 
ფო რამ ტით,  თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი კომ პო ნენ ტის ურ თი ერ-
თმი მარ თე ბი თა და  კონ კრე ტულ  სას წავ ლო კურ სებ ში შე მა ვა ლი 
თე მა ტი კით გა ნი საზ ღვრე ბა. წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომ ში ჩვე ნი კვლე ვის 
სა განს მას წავ ლე ბელ თა არ სე ბულ,  სა უ ნი ვერ სი ტე ტო პროგ რა მა ში /
ებ ში ბავ შვთა უფ ლებ რივ სა კი თხებ ზე სტუ დენ ტთა  ინ ფორ მი რე ბის    
და  პროგ რა მის კონ ტექ სტის შეს წავ ლა წარ მო ად გენს.  

სა კი თხის  შეს წავ ლა  გან ხორ ცი ელ და  სტუ დენ ტთა გა მო კითხ-
ვით.  კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლე ბის 
მი ერ ბავ შთა უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი  სა კი თხე ბის, ნორ მე ბის, 
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მათ თან კო მუ ნი კა ცი ის და თა ნამ შრომ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მიდ გო მე ბის შეს წავ ლა და შემ დგომ ში გაძ ლი ე რე ბა ზე მი მარ თუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვა სას წავ ლო კურ სე ბის შე თა ვა ზე ბის გზით.  
გა მო კითხ ვა გან ხორ ცი ელ და წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი კითხ ვა რე-
ბის სა შუ ა ლე ბით. კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და  სა უ ნი ვერ სი ტე-
ტო კუ რი კუ ლუმ ში ბავ შვთა უფ ლებ რივ სა კი თხებ ზე ინ ფორ მი რე-
ბუ ლო ბის და ბა ლი დო ნე, რაც იმით აიხ სნე ბა, რომ ფაქ ტობ რი ვად 
კუ რი კუ ლუმ ში არც ერ თი   სას წავ ლო კურ სი არ ეძღ ვე ნე ბა სა კუთ-
რივ ბავ შვთა  უფ ლებ რი ვი სა კი თხე ბის  შეს წავ ლას. მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია პროგ რა მის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით იმის  გაც ნო ბი ე რე ბას, რომ 
იმ  პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბუ ლი, რომ ლის  სას წავ ლო კურ სებ ში 
მი ნი მა ლის ტუ რია ბავ შთა უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მიდ გო მე-
ბი, ან  არა საკ მა რი სი თე მა ტი კაა შე ტა ნი ლი სას წავ ლო კურ სებ ში, ვერ 
იქ ნე ბა გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ის მა ტა რე ბე ლი და ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის დამ ცვე ლი.   სას წავ ლო პროგ რა მა ში ბავ შვთა უფ ლე ბე-
ბის  მი მარ თუ ლე ბით  სა კი თხე ბის ან სას წავ ლო კურ სის შე ტა ნამ  შე-
საძ ლოა შეც ვა ლოს მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლე ბის ხედ ვა და სა ბო ლოო 
ჯამ ში მოს წავ ლე თა და ბავ შვთა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა  გა მო იწ ვი ოს;  ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის  ანა ლი ზი ნათ ლად 
აკონ კრე ტებს სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კუ რი კუ ლუმ ში, კერ ძოდ კი მას წავ-
ლე ბელ თა მომ ზა დე ბის პროგ რა მებ ში ბავ შვთა უფ ლებ რი ვი  სა კი-
თხე ბის შე ტა ნის   აუ ცი ლებ ლო ბას, რად გან მო მა ვა ლი მას წავ ლებ-
ლის მომ ზა დე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია გან ხორ ცი ელ დეს უფ ლე ბე ბის,  
პა ტი ვის ცე მი სა  და   ურ თი ერ თა ღი ა რე ბის  გა რე შე. 
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შო რე ნა ძა მუ კაშ ვი ლი. საქართველო.თელავის ი.გოგებაშვილის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.განათლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი. 
გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა დე პარ ტა მენ ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო-
რი

სტუ დენ ტებ ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის 
 ამაღ ლე ბა სას წავ ლო კურ სის „ინ კლუ ზი უ რი 

გა ნათ ლე ბის“  სწავ ლე ბის მა გა ლით ზე

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, 
შშმ  მოს წავ ლე, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბა, სტრა ტე გი ე ბი.

ბო ლო ათე უ ლი წე ლია საკ მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რია  და წი ნა პლან ზეა 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კი თხე ბი წა მო წე უ ლი ად გი ლობ რივ 
თუ სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, კვლე ვე ბი, რო მე
ლიც ჩა ტა რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში, მოწ მობს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის  
რღვე ვას   სას კო ლო თუ  სა ო ჯა ხო სივ რცე ში პრო ცენ ტუ ლად მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნებ ლით (მა გა ლი თად, თუნ დაც აღ ზრდა/ გა ნათ ლე ბა ში ფი ზი
კუ რი და ფსი ქი კუ რი დას ჯის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა).   

  სკო ლებ ში   წლე ბია შე და რე ბით შემ ცირ და მას წავ ლებ ლე ბის 
მხრი დან მოს წავ ლე ე ბის უფ ლე ბე ბის შეზ ღუდ ვა, რაც გა მო ი ხა ტე ბო
და ფი ზი კურ თუ ფსი ქი კურ ძა ლა დო ბა ში .ად რე თუ   ჩვე უ ლებ რი
ვი მოვ ლე ნა იყო ყუ რის აწე ვა, თმის მო წიწ კვნა, კუ თხე ში და ყე ნე ბა, 
კლა სი დან გაგ დე ბა, სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფის მი ყე ნე ბა და ა.შ., ამ
ჟა მად „ა მის უფ ლე ბა მას წავ ლე ბელს ჩა მორ თმე უ ლი აქვს“.  თუმ ცა 
კვლე ვე ბი, რო მე ლიც ჩა ტა რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო წლებ ში, 
მოწ მობს ისევ  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის  რღვე ვას რო გორც სას კო ლო ასე
ვე სა ო ჯა ხო  დო ნე ზე. „სკო ლებ ში გავ რცე ლე ბუ ლია ძა ლა დო ბის რო
გორც ფსი ქო ლო გი უ რი( ყვი რი ლი,	გი ნე ბა,	ცუ დი	ნიშ ნე ბით	და ში ნე
ბა,	ცუ დი	მეტ სა ხე ლე ბით	მი მარ თვა), ისე ფი ზი კუ რი ფორ მე ბი, და  
სკო ლა ში უფ რო სებს შო რის მო ძა ლა დე ე ბი ყვე ლა ზე ხში რად საგ ნის 
მას წავ ლე ბე ლი  61.50% და დამ რი გე ბე ლი 78.80 % არი ან .“(სა ხალ ხო 
დამ ცვე ლის აპა რა ტის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი „სკო ლებ ში  მოს წავ ლე თა 
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მი მართ ძა ლა დო ბის კუ თხით არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა ზე  კვლე ვა 
-2017/18)           

 შეზ ღუ დუ ლი შე ას ძლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვთა სტიგ მა ტი ზა ცი ის 
კლე ვის ან გა რიშ ში კი ნათ ქვა მია რომ სკო ლა ში ად გი ლი აქვს  შშმ 
ბავ შვე ბის მი მართ   აღ ქმის არა ნორ მა ტულ /გან სხვა ვე ბულ შემ თხვე
ვებ ს (მაგ.: შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა საფ რთხე ა,  გა დამ დე ბი ა) 
და ხში რად მი მარ თა ვენ შშმ მოს წავ ლე თა პო ზი ტი ურ დის კრი მი ნა
ცი ას (ნიშ ნე ბის მო მა ტე ბა, შე ღა ვა თე ბი გაკ ვე თი ლებ ზე დას წრე ბა ში 
და ჭარ ბი ზრუნ ვა). რაც კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს სხვა დას ხვა 
ინ სტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბას  და ჰო ლის ტურ მიდ გო
მას ,რა თა სა ხელ მწი ფო ში, ყვე ლა სტრუქ ტუ რულ დო ნე ზე ამაღ ლდეს 
ცნო ბა დო ბა და  ჩა მო ყა ლიბ დეს  პა სუ ხის მგებ ლო ბა და და მო კი დე ბუ
ლე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კი თხე ბის მი მართ.  

სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე ში უნი ვერ სი ტე ტე ბი წარ მო ად გენს  
გა ნათ ლე ბის და პრო ფე სი ის და უფ ლე ბის ერთ ერთ ძი რი თად სა შუ
ა ლე ბას. და სწო რედ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბა ში ბავ შვთა უფ
ლე ბე ბის ცოდ ნის  გაძ ლი ე რე ბის დე ლე გი რე ბა არის ყვე ლა ზე კარ გი 
ინ ვენ სტი რე ბა, რად გან სტუ დენ ტე ბი არი ან  ამა თუ იმ პრო ფე სი ის 
პო ტენ ცი უ რი წარ მო მად გენ ლე ბი თუ  მშობ ლე ბი.  

ნაშ რომ ში მსჯე ლო ბი სას და ვეყ რდნო ბით სხვა დას ხვა  კვლე ვე ბის 
შე დე გებ ს,მო ნა ცე მებ ს, რომ ლე ბიც ადას ტუ რე ბენ  ასე ვე,  რო გორც 
მშო ბელ თა გა ნათ ლე ბის ამაღ ლე ბის სა ჭი რო ე ბას  ბავ შვთა უფ ლე ბე-
ბის კულ ტუ რის და  დაც ვის სა კი თხებ ში, ისე პე და გო გე ბის.  

ჩვე ნი მი ზა ნია სა კონ ფე რენ ციო ნაშ რომ ში გა მო ვავ ლი ნოთ, რო-
გორ ხდე ბა ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სას წავ ლო კურ სის სწავ-
ლე ბის მა გა ლით ზე სტუ დენ ტებ ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და კონ კრე ტუ ლი სას წავ ლო ნა ბი ჯე ბის გა-
დად გმა. მო გეხ სე ნე ბათ ,თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი 2008 
წელს ჩა ერ თო სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის ,მეც ნი ე რე ბის ,კულ ტუ რის 
და სპორ ტის სა მი ნის ტროს  პრო ექ ტში „ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე-
ბის და ნერ გვა/ გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლოს ცხრა რე გი ო ნის სა ჯა-



55

სექცია 1 – ბავშვის უფლებების სწავლა და სწავლება 
უნივერსიტეტებში, მათ შორის საგანგებო სიტუაციების დროს

რო სკო ლებ ში, რომ ლის ერთ ერთ ამო ცა ნას სწო რედ წარ მო ად გენ-
და უნი ვერ სი ტე ტებ ში მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის პროგ რა მებ ში 
ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სას წავ ლო კურ სის ჩა შე ნე ბა და მო მა ვა-
ლი მას წავ ლე ბი სათ ვის იმ თა ნა მედ რო ვე მო თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი-
სი ცოდ ნით და პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბით აღ ჭურ ვა, რო მე ლიც  
მის ცემ და  მას სა შუ ა ლე ბას  პრო ფე სი ა ში ყოფ ნი სას, შე ექ მნა ყვე ლა 
მოს წავ ლე სათ ვის  სწავ ლი სა და გან ვი თა რე ბის  აუ ცი ლე ბე ლი პი რო-
ბა და თი თო ე უ ლი მოს წავ ლის სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბა მაქ სი-
მა ლუ რად   და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა, და ეც ვა ყვე ლა  ბავ შვის   გა ნათ ლე-
ბის მი ღე ბის სა ყო ველ თაო უფ ლე ბა.    

 ნაშ რომ ში დაწ ვრი ლე ბი თაა  აღ წე რი ლი ის სას წავ ლო აქ ტი ვო ბე-
ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბი თაც სტუ დენ ტი იძენს გარ კვე ულ ცოდ ნას 
და უნა რებს, ბავ შვთა უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კი თხებ ში.

 შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი მი ე კუთ-
ვნე ბი ან იმ მოწყ ვლად ჯგუფს, რო მელ თა უფ ლე ბე ბი უფ რო მე ტად 
ხში რად ირ ღვე ვა ვიდ რე და ნარ ჩე ნი სხვა ბავ შვე ბის. სწო რე დაც რომ 
სას წავ ლო კურ სის ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სწავ ლე ბის ფონ ზე 
სტუ დენ ტე ბის იმ ცოდ ნი თა და უნარ ჩვე ვე ბით აღ ჭურ ვა, რო მე ლიც 
ხელს შე უ წყობს სას კო ლო სივ რცე ში შშმ მოს წავ ლის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვას, წარ მო ად გენს დღეს მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას რო გორც გა-
ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა  ფა კულ ტე ტე ბი სათ ვის ისე ზო გა დად სა-
ზო გა დო ე ბი სათ ვის.

ირ მა ქურ და ძე. სა ქარ თვე ლო, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტი.  პე და გო გი კის დოქ ტო რი,  პრო ფე სო რი

მას წავ ლებ ლე ბის მომ ზა დე ბის პროგ რა მე ბი  და ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბა  სჯსუ- ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა  სწავ ლე ბა, ბავ შვის უფ-
ლე ბა თა დაც ვის კონ ვენ ცი ა.
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მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის პრო ცე სი სამ ცხე- ჯა ვა ხე-
თის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
მი მარ თუ ლე ბა ა, სა დაც გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა  ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის მიდ გო მებს ენი ჭე ბა.

უმაღ ლე სი  გა ნათ ლე ბის სფე რო ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მა გუ ლის ხმობს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
სწავ ლის შე საძ ლებ ლო ბას და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ღი რე ბუ ლე ბე-
ბი სა და სა ფუძ ვლე ბის რო გორც თე ო რი ულ, ასე ვე პრაქ ტი კულ გა-
მო ყე ნე ბას საკ ლა სო გა რე მო ში. 

შე სა ბა მი სად, მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში 
კარ გად არის და სა გეგ მი და გა სა ა ნა ლი ზე ბე ლი თე ო რი ულ ას პექ-
ტებ თან ერ თად პრაქ ტი კუ ლი კომ პო ნენ ტიც, რომ ლის გა დაჭ რა შე-
საძ ლე ბე ლია პე და გო გი უ რი პრაქ ტი კის პრო ცეს ში, სა დაც მო მა ვა-
ლი მას წავ ლე ბე ლი ცოცხ ლად გა ი აზ რებს ბავ შვის უფ ლე ბა თა დაც-
ვის კონ ვენ ცი ას, მი სი პრინ ცი პე ბით ხელ მძღვა ნე ლო ბის როლ სა და 
მნიშ ვნე ლო ბას, და ი ნა ხავს და შე ა ფა სებს ბავ შვის ინ დი ვი დუ ა ლო-
ბის, მი სი ღირ სე ბის დაც ვის  უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს მი მარ თე ბებს.

სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეფ ცია არის სა ფუძ ვე ლი სჯსუ-ს და-
წყე ბი თი სა ფე ხუ რის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ-
ლი  სა ბა კა ლავ რო- სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო 300 კრე დი ტი ან 
პროგ რა მა სა და მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის სა გან მნათ ლებ ლო 60 
კრე დი ტი ან პროგ რა მე ბის ერ თ-ერ თი კურ სის - „გა ნათ ლე ბა დე მოკ-
რა ტი უ ლი მო ქა ლა ქე ო ბის თვის და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სწავ ლე-
ბა“. კურ სი მომ ზა დე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის და ფი ნან სე ბით გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის: „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ე ო ბა და ადა მი ნა თა უფ-
ლე ბე ბის სწავ ლე ბა“ ფარ გლებ ში.

 სას წავ ლო საგ ნის  ერ თ-ერ თი მი მარ თუ ლე ბა -- მო მა ვა ლი მას-
წავ ლებ ლის თვის სა ზო გა დო ე ბა ში სა მარ თლი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხე ლის შემ შლე ლი და ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბის 
გა აზ რე ბა წარ მო ად გენს, რა შიც დი დი წი ლი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა სა და ბავ შვზე/ მოს წავ ლე ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის 
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ფორ მი რე ბას უკა ვი ა. 
  სწავ ლე ბის პრო ცეს ში სტუ დენ ტებს მი ე წო დე ბათ ინ ფორ მა ცია 

- გა ნათ ლე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბის, სა ზო გა დო ე ბა ში 
არ სე ბუ ლი წე სე ბი სა და კა ნო ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბის,  სკო ლის, რო-
გორც მიკ რო სა ზო გა დო ე ბის შე სა ხებ, სა დაც  ბავ შვის უსაფ რთხოდ 
ყოფ ნის უფ ლე ბა სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვნე ლო ბი სა ა.

 სტუ დენ ტებ მა უნ და გა ი აზ რონ  მას წავ ლებ ლის რო ლი  ბავ შვთან  
მი მარ თე ბა ში - არა სა თა ნა დო  მოპყ რო ბის პრე ვენ ცი ი სა  და ინ ტერ-
ვენ ცი ი სას. 

 მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლე ბის მომ ზა დე ბის სწავ ლე ბის პრო ცე სი 
ინ ტე რაქ ცი უ ლი ა, სტუ დენ ტე ბი მუ შა ო ბენ ჯგუ ფებ ში .ამ ზა დე ბენ 
პრე ზენ ტა ცი ებ ს,მსჯე ლო ბენ ისეთ სა კი თხებ ზე, რო გო რი ცა ა: რა ტომ 
ვი ცავთ წე სებს?  რა ტომ არის ყო ვე ლი ბავ შვი  გან სა კუთ რე ბუ ლი? 
რო გო რი მინ და ვი ყო მო მა ვალ ში? და სხვა.

იზოლ და ჩხო ბა ძე. შო თა  მეს ხი ას ზუგ დი დის სა ხელ მწი ფო სას წავ-
ლო უნი ვერ სი ტე ტი. ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

სო ფიო მო რა ლიშ ვი ლი. თბი ლი სის ღია სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტი. 
პრო ფე სო რი

ბავშვთა უფლებების დაცვა სამართლი ა ნი შე ფა სე ბით
პი რის პირ და ონ ლა ინ სწავ ლე ბი სას

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: შე ფა სე ბა, სტუ დენ ტთა უფ ლე ბე ბის დაც ვა, სა-
მარ თლი ა ნი შე ფა სე ბა

სტუ დენ ტე ბი სათ ვის უკუ კავ ში რის მი წო დე ბა ახა ლი მოვ ლე-
ნა არ არის, უნი ვერ სი ტე ტე ბი უკ ვე თით ქმის ასი წლის მან ძილ ზე 
აფა სე ბენ სტუ დენ ტებს სხვა დას ხვა მიზ ნით, მაგ რამ მთა ვა რი ფუნ-
ქცია მა ინც არის სტუ დენ ტის ინ ფორ მი რე ბა მი სი მიღ წე ვე ბის შე-
სა ხებ. COVID-19 სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ის გა მო, უმაღ ლეს სა გან მა-
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ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს მო უხ დათ სწავ ლის ტრა დი ცი უ ლი 
ფორ მი დან ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის ფორ მატ ში გა დას ვლა, რაც, 
რო გორც ჩანს, დი დი გა მოწ ვე ვა აღ მოჩ ნდა, რო გორც რე სურ სე ბის, 
ასე ვე პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის თვალ საზ რი სით. მას წავ ლებ-
ლებ ლებს მო უხ დათ უკუ კავ ში რის გან ხორ ცი ე ლე ბა წი ნას წა რი მომ-
ზა დე ბის და და გეგ მვის გა რე შე. მრა ვა ლი მათ გა ნი თავ და პირ ვე-
ლად ში შობ და, რომ ახა ლი პრაქ ტი კა შე ამ ცი რებ და სტუ დენ ტე ბის 
ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლებს და პი რი ქი ქით გაზ რდი და უარ ყო ფით 
და მო კი დე ბუ ლე ბას. მე ო რე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხი იყო ისიც, რომ 
არც სტუ დენ ტე ბი იყ ვნენ ინ ფორ მი რე ბულ ნი ონ ლა ინ სწავ ლე ბის 
დროს შე ფა სე ბის შე სა ხებ. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტიც, რომ ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ეროვ-
ნულ მა ცენ ტრმა უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს 
შეს თა ვა ზა რე კო მენ და ცი ე ბი, რა თა მათ შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნათ სწავ ლის 
შე დე გე ბის შე ფა სე ბის ხა რის ხი და სტუ დენ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მიდ გო მე ბი, ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის ფორ მატ ზე გა დას ვლის 
შემ დეგ გან ხორ ცი ე ლე ბულ სტუ დენ ტთა შე ფა სე ბებ ში.

ნაშ რო მის მი ზა ნია გა მო იკ ვლი ოს, თუ რო გორ აფა სე ბენ სტუ დენ-
ტე ბი შე ფა სე ბის ფორ მებ სა და კრი ტე რი უ მებს პი რის პირ და ონ ლა ინ 
სწავ ლე ბის დროს შო თა მეს ხი ას ზუგ დი დის სა ხელ მწი ფო სას წავ ლო 
უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ტა რე ბულ კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით. 
სტა ტია ასე ვე მი მო ი ხი ლავს სწავ ლა- სწავ ლე ბის პრო ცეს ში გა მო ყე-
ნე ბუ ლი ძი რი თა დი შე ფა სე ბე ბის (გან მსაზ ღვრე ლი და გან მა ვი თა-
რე ბე ლი) და დე ბით და უარ ყო ფით მხა რე ებს.
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ლელა თავდგი რი ძე. ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი. ზუსტ მეც ნი ე რე ბა თა და გა ნათ ლე ბის ფა კულ ტე ტის. 
პე და გო გი ურ მეც ნი ე რე ბა თა დე პარ ტა მენ ტისპრო ფე სო რი, მას წავ ლებ-
ლის მომ ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის ხელ მძღვა ნე ლი

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და 
პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტებ ში
მო მა ვა ლი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მო სამ ზა დებ ლად

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი,  თა ვი სუფ ლე ბა, თვით რე ა-
ლი ზე ბა, გა ნათ ლე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა

დღე ვან დელ დი ნა მი ურ, ეთ ნი კუ რად  და კულ ტუ რუ ლად მრა-
ვალ ფე რო ვან სამ ყა რო ში სა ზო გა დო ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის 
გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მის, 
ურ თი ერ თგა გე ბი სა და ურ თი ერ თშე მეც ნე ბის ჩვე ვე ბი. სკო ლამ უნ-
და გა მო უ მუ შა ოს მო ზარდს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და პი-
როვ ნე ბის პა ტი ვის ცე მის უნა რი, რო მელ საც იგი გა მო ი ყე ნებს სა კუ-
თა რი და სხვი სი თვით მყო ფა დო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. მო ზარდს 
უნ და შე ეძ ლოს ადა მი ა ნის არ სე ბი თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ მი ღე-
ბუ ლი  თე ო რი უ ლი ცოდ ნის  გან ხორ ცი ე ლე ბა და ამ პრინ ცი პე ბით 
ცხოვ რე ბა- აღ ნიშ ნუ ლია ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნულ მიზ ნებ ში. 
რა იცი ან მოს წავ ლე ებ მა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ? რო გორ და რა 
სა შუ ა ლე ბე ბით არის და ცუ ლი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი საკ ლა სო გა რე-
მო სა და სკო ლის სა ზო გა დო ე ბა ში? სად და რო დის იგე ბენ მო ზარ-
დე ბი მა თი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ?  რა ცოდ ნა უნ და შე-
ი ძი ნონ მოს წავ ლე ებ მა, რო მე ლიც  მათ მო მა ვალ ცხოვ რე ბა ში გა მო-
ად გე ბათ? ეს არის კითხ ვე ბი, რომ ლებ ზეც  და ფიქ რე ბა  გვმარ თებს 
რო გორც მშობ ლებს, ასე ვე პე და გო გებს და თა ვად მოს წავ ლე ებს. ბავ-
შვებ მა უნ და იცოდ ნენ რა უფ ლე ბებს ფლო ბენ ისი ნი, რო გორ და ა ფა-
სონ ეს უფ ლე ბე ბი და რო გორ ისარ გებ ლონ ამ უფ ლე ბე ბით. ბავ შვე-
ბი სა კუ თარ უფ ლე ბებს აც ნო ბი ე რე ბენ და აფა სე ბენ იმ შემ თხვე ვა ში, 
თუ ისი ნი სარ გებ ლო ბენ ამ უფ ლე ბე ბით რო გორც სკო ლა ში, ასე ვე 
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სკო ლის ფარ გლებს გა რეთ. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად სა ჭი როა სკო ლამ 
უზ რუნ ველ ყოს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სწავ ლე ბი სათ ვის შე-
სა ფე რი სი გა რე მოს და შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მნა.  

სკო ლა, საკ ლა სო სივ რცე, სკო ლის დი რექ ცი ა, პე და გო გე ბი მოს-
წავ ლე ე ბი სათ ვის  ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის, სა ზო გა დო ე ბის ერ-
თ-ერ თი პა ტა რა, მაგ რამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი  ნა წი ლი ა, სა დაც ეც ნო ბი ან 
სხვა დას ხვა ტი პის უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს, სწავ ლო ბენ თუ 
რო გორ აღად გი ნონ წო ნას წო რო ბა იმ უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე-
ბებს შო რის, რომ ლე ბიც ერ თმა ნეთ თან მო დის  წი ნა აღ მდე გო ბა ში. 
სწო რედ ამი ტომ მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
პროგ რა მებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს სას წავ ლო კურ-
სი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, რა თა მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლე ბი 
სტუ დენ ტო ბი დან ვე გა ეც ნონ ისეთ ცნე ბებს, რო გო რი ცაა უფ ლე ბე-
ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი, გა იზ რონ, რომ ადა მი ა ნი სა და ბავ შვე ბის უფ-
ლე ბე ბის აღ ქმა და უშ ვე ბე ლია უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე ო ბებს შო რის 
არ სე ბუ ლი კავ ში რის გა რე შე, რომ უფ ლე ბე ბი წარ მო შო ბის, სქე სის, 
რე ლი გი ი სა  თუ სხვა კუთ ვნი ლე ბის მი უ ხე და ვად, ყვე ლა ადა მი-
ანს ეკუთ ვნის; შე ის წავ ლოს უფ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მე-
ბი  და სწავ ლე ბის სტრა ტე გი ე ბი. კარ გად უნ და გვახ სოვ დეს, რომ 
ადა მი ა ნი სა და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი არ წარ მო ად გენს მშრალ სა მარ-
თლებ რივ სტან დარ ტებს. ისი ნი სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი ა, 
რო მელ თა მეშ ვე ო ბით იმარ თე ბა ჩვე ნი ძა ლის ხმე ვა, რო მე ლიც ყო-
ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში სა მარ თლი ა ნო ბი სა და  თა ნას წო რო ბის 
დამ კვიდ რე ბას ემ სა ხუ რე ბა. სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში გა მო ვი ყე ნოთ: 
დის კუ სი ა, პრობ ლე მა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა, და უს რუ ლე-
ბე ლი ის ტო რი ა, შემ თხვე ვის, ვი დეო კლი პის ანა ლი ზი, კითხ ვა- პა-
სუ ხი, რო ლუ რი თა მა ში, პრო ექ ტი და სხვა. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
შეს წავ ლა ხორ ცი ელ დე ბა რო გორც ფორ მა ლუ რი, ასე ვე არა ფორ მა-
ლუ რი გა ნათ ლე ბი თაც.

მოხ სე ნე ბა ში წარ მოდ გე ნი ლია ბსუ- ში მოქ მე დი მას წავ ლებ ლის 
მომ ზა დე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
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შეს წავ ლის არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა, სა მო მავ ლო პერ სპექ ტი ვე ბი და 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შეს წავ ლის მიზ ნით უნი ვერ სი ტეტ ში 
სტუ დენ ტთა მი ერ და გეგ მი ლი და ჩა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

ქე თე ვან ინა სა რი ძე. პე და გო გი კის, ფსი ქო ლო გი ი სა და სო ცი ო ლო გი-
ის კა თედ რა, მწვრთნელ თა ფა კულ ტე ტი, თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო

ბავშვთა აუტიზმისა და აუტისტური სპექტრის მქო ნე
ბავ შვე ბი სა და მო ზარ დე ბის უფ ლე ბე ბი ქარ თულ სკო ლებ ში - 

მშობ ლე ბის პერ სპექ ტი ვა. სას წავ ლო და გა სა აზ რე ბე ლი 
სა კი თხე ბი რე ა ბი ლი ტა ცი უ რი დარ გე ბის შემ სწავ ლე ლი 

სტუ დენ ტე ბი სათ ვის

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა აუ ტიზ მი სა და აუ ტის ტუ რი სპექ ტრის 
მქო ნე ბავ შვე ბი სა და მო ზარ დე ბის უფ ლე ბე ბი, მშობ ლე ბის პერ სპექ ტი-
ვა ბავ შვე ბი სა და მო ზარ დე ბის უფ ლე ბე ბი სად მი, რე ა ბი ლი ტა ცი უ რი 
დარ გე ბის შემ სწავ ლე ლი სტუ დენ ტე ბი სათ ვის ბავ შვე ბი სა და მო ზარ-
დე ბის უფ ლე ბებ ზე ცოდ ნის მი წო დე ბა.

ბავ შვთა აუ ტიზ მი სა და აუ ტის ტუ რი სპექ ტრის მქო ნე ბავ შვე ბი სა 
და მო ზარ დე ბის უფ ლე ბე ბი ქარ თულ სკო ლებ ში გან სა კუთ რე ბულ 
შეს წავ ლა სა და გა აზ რე ბას სა ჭი რო ებს. ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მი ზა-
ნია შე ის წავ ლოს ამ სა კი თხი სად მი მშობ ლე ბის პერ სპექ ტი ვა და მა თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა, და ად გი ნოს არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, სა კი თხის 
პო ზი ტი უ რი და ნე გა ტი უ რი მხა რე ე ბი. კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე მი-
ღე ბუ ლი შე დე გე ბის მი წო დე ბა და აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხის ფარ თოდ 
გა შუ ქე ბა სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში რე ა ბი ლი ტა ცი-
უ რი დარ გის შემ სწავ ლე ლი სტუ დენ ტე ბი სათ ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე-
სი ა, რაც ხელს შე უ წყობს ბავ შვთა აუ ტიზ მი სა და აუ ტის ტუ რი სპექ-
ტრის მქო ნე ბავ შვე ბი სა და მო ზარ დე ბი სათ ვის უკე თე სი სას წავ ლო 
და სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს შექ მნას, მათ უკე თეს ადაპ ტა ცი ას გა რე მო-
სად მი, მა თი ცხოვ რე ბის ხა რის ხის მნიშ ვნე ლო ვან გა უმ ჯო ბე სე ბას, 



62

სექცია 1 – ბავშვის უფლებების სწავლა და სწავლება 
უნივერსიტეტებში, მათ შორის საგანგებო სიტუაციების დროს

ქარ თუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი უ რი დარ გის მო მა ვალ სპე ცი ა ლის ტებ ში 
ჰუ მა ნუ რო ბის დო ნის გაზ რდას.

ნანა შავლაყაძე. პროფესორი, პროგრამა “MD/PBL”-ის ხელმძღვა ნე-
ლი, კლი ნი კუ რი მე დი ცი ნის დე პარ ტა მენ ტი, მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტი,  
აწ სუ, ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლო;

ირინე ფხაკაძე. პრო ფე სო რი, მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი,  აწ-
სუ, ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლო; 

მე ვარ მნიშვნელოვანი - «ბავშვთა უფლებები» 
ერთსაფეხურიანი უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებო 

პროგრამის «დიპლომირებული მედიკოსი/PBL» კურიკულუმში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, ოჯა ხი, სა ხელ მწი ფო, კრე-
დი ტი, სწავ ლე ბის მე თო დე ბი

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი	ერე ბის	ორ გა ნი ზა ცი ის	გე ნე რა ლუ რი	ასამ ბლე
ის	მი ერ	1989	წელს	მი ღე ბულ მა	 „ბავ შვთა	უფ ლე ბა თა	კონ ვენ ცი ამ“	
შეც ვა ლა		ბავ შვის, რო გორც პი როვ ნე ბის	აღ ქმაც	და	მის და მი	და მო
კი დე ბუ ლე ბა.	ეს იყო წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი, რი თაც ცი ვი ლი ზე
ბულ მა მსოფ ლი ომ აღი ა რა, რომ ბავ შვე ბი	არი ან	გან სა კუთ რე ბუ ლი	
უფ ლე ბე ბის	 მქო ნე	 ადა მი ა ნე ბი		და	 არა	ქველ მოქ მე დე ბის	 პა სი უ რი	
ობი ექ ტე ბი.	

2019 წლის 20 სექ ტემ ბერს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა მი ი ღო 
«ბავ შვთა უფ ლე ბა თა კო დექ სი», რო მე ლიც ძა ლა ში 1 სექ ტემ ბრი-
დან შე ვი და. სწო რედ ყო ვე ლი ვე ზე მოთ თქმულ მა გა ნა პი რო ბა ჩვე-
ნი და ინ ტე რე სე ბა  «ბავ შვთა უფ ლე ბე ბით» და შე დე გად  მიმ დი ნა რე 
სას წავ ლო  წელს მე დი ცი ნის ფა კულ ტეტ ზე ახალ ერ თსა ფე ხუ რი ან 
უმაღ ლეს სა მე დი ცი ნო სა გან მა ნათ ლე ბო პროგ რა მის «დიპ ლო მი რე-
ბუ ლი მე დი კო სი/PBL» კუ რი კუ ლუმ ში მე თერ თმე ტე სე მეს ტრში შე-
ტა ნილ იქ ნა სას წავ ლო კურ სი «ა და მი ა ნის უფ ლე ბე ბი» მო ცუ ლო ბით  
3 კრე დი ტი (10სთ. ლექ ცია და 20 სთ. პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი ნე ო ბა), 
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რომ ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი  «ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი» გახ-
ლავთ. 

სა გან ში  შე ის წავ ლე ბა «ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კო დექ სი», რომ ლის 
მი ზა ნია ბავ შვის კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ი სა და სხვა სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბით ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის ეფექ ტი ა ნი იმ პლე მენ ტა ცი ის ხელ შე წყო ბით. 
ამ დო კუ მენ ტში გა ნი ხი ლე ბა ბავ შვის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი, თა ვი-
სუფ ლე ბე ბი და  დაც ვა მრა ვა ლი მავ ნე ზე გავ ლე ნი სა გან.

აქ ვე არი ან ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მე ო რე და მე სა მე  ფი გუ-
რან ტე ბი - ოჯა ხი და სა ხელ მწი ფო, რო მე ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ 
ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვის ყვე ლა პი რო ბის რე ა ლი ზე ბას და ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბას.

კუ რი კუ ლუმ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა ექ ცე ვა ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის შემ დეგ სა კი თხებს: ძა ლა დო ბი სა გან, შრო მის სა ზი ა ნო 
ფორ მე ბი სა გან, ეკო ნო მი კუ რი ექ სპლუ ა ტა ცი ი სა გან, სექ სუ ა ლუ რი 
ექ სპლო ა ტა ცი ი სა გან, ბავ შვთა ვაჭ რო ბი სა გან და სხვა მავ ნე ზე გავ-
ლე ნი სა გან ბავ შვე ბის დაც ვა.  

იმ «ჯან სა ღი გა რე მოს» შექ მნის ავან გარ დში, რო მე ლიც ბავშვს გო-
ნებ რი ვი და ფი ზი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბის ჰარ მო ნი უ ლი გან ვი თა რე-
ბის სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, ექი მე ბი დგა ნან, რო მელ თა უშუ ა ლო პრო-
ფე სი ო ნა ლიზ მი უზ რუნ ველ ყოფს ძუ ძუ თი კვე ბის,    ბავ შვთა იმუ ნი-
ზა ცი ის, ჯან სა ღი საკ ვე ბით ბავ შვე ბის კვე ბას და ა.შ.

ამ სა კი თხე ბის გან ხილ ვა / შეს წავ ლის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე-
ბა თა ნა მედ რო ვე სწავ ლის მე თო დე ბი: ვერ ბა ლუ რი, სას წავ ლო მა სა-
ლე ბის დე მონ სტრი რე ბა, პრე ზენ ტა ცი ა, ესე, გან მარ ტე ბი თი მე თო-
დი, დის კუ სი ა/ დე ბა ტე ბი, ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა, პბლ და ა.შ.

ბევ რი კარ გი რამ არის დეკ ლა რი რე ბუ ლი და კა ნო ნად გა წე რილ /
დამ ტკი ცე ბუ ლი დღეს სა ქარ თვე ლო ში, მათ შო რი საა ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბი, რაც მი სა სალ მე ბე ლი ა. მის შეს რუ ლე ბა ზე ზრუნ ვა ყვე ლას 
ეხე ბა, რად გან ამით ვი ცავთ იმათ, ვინც ყვე ლა ზე ძვირ ფა სია ჩვენ-
თვის - ჩვენს მო მა ვალ თა ო ბას. 
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დი დი იმე დი გვაქვს, რომ დღეს ეს ბავ შვებ საც კარ გად ეს მით და 
ამი ტო მაც ამ ბო ბენ ასე ხმა მაღ ლა: «მე ვარ მნიშ ვნე ლო ვა ნი!»

თამ თა ჭე იშ ვი ლი - ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი.  სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა-
თა დე პარ ტა მენ ტი.  ბიზ ნე სის, სა მარ თლი სა და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე-
ბა თა ფა კულ ტე ტი. აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

თი ნა თინ კოს ტა ვა - ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი.  სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე-
ბა თა დე პარ ტა მენ ტი. ბიზ ნე სის, სა მარ თლი სა და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე-
ბა თა ფა კულ ტე ტი. აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

ბავ შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის დროს ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და 

პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი, კონ ვენ ცი ა, ბავ-
შვთა უფ ლე ბე ბი, სა ხელ მწი ფო, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა.

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლომ გა ნი ცა და 
ში და პო ლი ტი კუ რი არე უ ლო ბა, შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი 
და ეკო ნო მი უ რი კო ლაფ სი. 1990-ი ა ნი წლე ბის და სა წყის ში ამ კონ-
ფლიქ ტის შე დე გად 250 000 ადა მი ა ნი იძუ ლე ბით იქ ნა გა და ად გი-
ლე ბუ ლი. ასე ვე, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბა მოხ და 2008 წლის შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის დროს. ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
კონ ფლიქ ტე ბის შე დე გად, ბევ რმა ოჯახ მა, სა კუ თა რი სახ ლე ბი იძუ-
ლე ბით და ტო ვა და თა ვის გა და სარ ჩე ნად სა ქარ თვე ლოს სხვა ტე რი-
ტო რი ა ზე ბავ შვებ თან ერ თად გა მო იქ ცა. ამ ბავ შვე ბის ნა წი ლი კი ახ-
ლა სკო ლის მოს წავ ლეა და წლე ბის წინ მომ ხდა რის გა ა ნა ლი ზე ბას 
ცდი ლობს, ნა წი ლი სრულ წლო ვა ნია და ცხოვ რე ბის ახალ ეტაპ ზე 
გა და სას ვლე ლად ემ ზა დე ბა.1

1 ომის ბავშვები - https://on.ge/story/26183-%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%
83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91
%E1%83%98 
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სპე ცი ა ლის ტთა გარ კვე უ ლი ნა წი ლი, 
აღ ნიშ ნულ თე მა ზე წლე ბია მუ შა ობს, პრობ ლე მის საკ მა რი სად შეს-
წავ ლა და მი თუ მე ტეს, სას წავ ლო პრო ცეს ში მი სი ჩარ თვა ნი შან დობ-
ლი ვად დღემ დე არ მომ ხდა რა.

ჩვე ნი მი ზა ნი ა, საგ ნის „კონ ფლიქ ტე ბი და მა თი ტი პო ლო გი ა“ 
სას წავ ლო სი ლა ბუს ში, უშუ ა ლოდ შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტებ ზე 
დათ მო ბილ ლექ ცი ა- სე მი ნა რე ბის კვი რე ულ ში, ყუ რა დღე ბა გა ვა-
მახ ვი ლოთ და გან ვი ხი ლოთ ბავ შვის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კი თხი, 
რო გორც კონ ფლიქ ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას, ასე ვე პოს ტ-კონ ფლიქ-
ტურ პე რი ოდ ში. აღ ნიშ ნუ ლი თე მის გა ა ნა ლი ზე ბა „ბავ შვის უფ ლე-
ბა თა კონ ვენ ცი ის“ 38-ე და 39-ე მუხ ლე ბი სა და „ბავ შვის უფ ლე ბა თა 
კონ ვენ ცი ის და მა ტე ბი თი ოქ მი შე ი რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტში ბავ შვთა 
მო ნა წი ლე ო ბის შე სა ხებ“ სა ფუძ ველ ზე მოხ დე ბა, ხო ლო თე მის ირ-
გვლივ მსჯე ლო ბი სას, გან ვი ხი ლავთ სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას 
ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით, სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის როლ სა და სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბას, სო ცი ა ლუ-
რი პა სუ ხის მგებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე.

საკ ვლევ თე მა ზე მუ შა ო ბის პრო ცეს ში, მიზ ნად და ვი სა ხეთ, პა სუ-
ხი გაგ ვე ცა შემ დე გი ამო ცა ნე ბი სათ ვის: 

1. ბავ შვთა გან ვი თა რე ბის ფსი ქო- სო ცი ა ლუ რი ას პექ ტე ბი;
2. შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტებ ში ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვა, 

არ სე ბუ ლი კონ ვენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე;
3. სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მარ

თვი სა და გა დაჭ რის გზე ბის ძი ე ბის პრო ცეს ში;
4. სა ქარ თვე ლოს, რო გორც ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მო

ნა წი ლე სა ხელ მწი ფოს მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და სა მოქ მე
დო სა შუ ა ლე ბე ბი;

5. სა ხელ მწი ფო ში შე მა ვა ლი სუ ბი ექ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა 
პრობ ლე მის მი მართ;

6. სას წავ ლო პრო ცეს ში თე მის აქ ტუ ა ლი ზე ბით სა ზო გა დო ებ
რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა.
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და ბო ლოს, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ რო მე ტად 
ხელ შე წყო ბა, წარ მო ად გენს რო გორც სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის, 
ასე ვე სა ზო გა დო ე ბის პირ და პირ ვალ დე ბუ ლე ბას, რაც თა ვის მხრივ, 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის სა მო მავ ლო პერ სპექ ტი ვა ა.

 სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნი ა, აღ ნიშ ნულ სა კი თხებ ზე მსჯე ლო ბის პრო-
ცეს ში ჩა ვა ტა როთ რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა (ინ ტერ ნეტ -გა მო კითხ ვა), 
რო მე ლიც შე ე ხე ბა სტუ დენ ტე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დად გე ნას, 
აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის შე სა ხებ. ასე ვე, ვეც დე ბით და სა ხუ ლი მიზ-
ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კვლე ვა ზე დაყ რდნო ბით მი ღე ბუ ლი შე დე-
გე ბი გან ვა ზო გა დოთ და არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად ვუ პა სუ ხოთ ჩვენს 
მი ერ დას მულ ამო ცა ნებს.

ლელა ეძგვერაძე - ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიური 
ფაკულტე ტი, სწავ ლე ბის მე თო დი კა თა დე პარ ტა მენ ტი,  აკა კი წე-
რეთ ლის უნი ვერ სი ტე ტი, ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლო

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის 

პროგ რა მე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის შე სა ხებ 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვის უფ ლე ბე ბი, გა ნათ ლე ბა, ინ ტე რაქ ტი უ-
რი სწავ ლა- სწავ ლე ბა, მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის პროგ რა მა, საგ ნობ-
რი ვი მე თო დი კა, პე და გო გი უ რი პრაქ ტი კა

„ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის“ მი ხედ ვით, გა ნათ ლე ბის მი-
ღე ბა ბავ შვის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა ა. გა ნათ ლე ბამ ხე ლი უნ და 
შე უ წყოს „ბავ შვის  პი როვ ნე ბის, ნი ჭის, გო ნებ რი ვი და ფი ზი კუ რი 
უნა რე ბის სრულ გან ვი თა რე ბას“ (მუხ ლი29), მო ამ ზა დოს იგი „თა-
ვი სუ ფალ სა ზო გა დო ე ბა ში აქ ტი უ რი ცხოვ რე ბი სათ ვის “(მუხ ლი29). 

ამ მო თხოვ ნებს ეხ მი ა ნე ბა თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლოს გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მის პრი ო რი ტე ტე ბი. ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მის მი-
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ხედ ვით, სას კო ლო გა ნათ ლე ბის მი სი აა   „მო აზ როვ ნე, მა ძი ე ბე ლი, 
ახ ლის შე მოქ მე დი, წიგ ნი ე რი, ინ ფორ მი რე ბუ ლი და პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის გრძნო ბის მქო ნე მო ქა ლა ქის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მელ საც შე-
უძ ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და მო უ კი დებ ლად მი ღე ბა, სა კუ თა რი 
მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ნე ბა ახა ლი მა ტე რი ა ლუ რი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
თუ სუ ლი ე რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის შე საქ მნე ლად “(ასგ-2017-2023). მაგ-
რამ, ამ მიზ ნის შე სა ბა მი სად ბავ შვთა გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
სა ქარ თვე ლო ში დღემ დე რჩე ბა გა მოწ ვე ვად. გა ნათ ლე ბის სის ტე მა 
ცდი ლობს გან თა ვი სუფ ლდეს მემ კვიდ რე ო ბი სა გან, რო მე ლიც მოს-
წავ ლი სა გან მას წავ ლებ ლის მი ერ გა და ცე მუ ლი მზა ცოდ ნის ათ ვი-
სე ბას მო ი თხოვს, რაც, ერ თი მხრივ, ზღუ დავს მოს წავ ლის სა აზ როვ-
ნო სტრუქ ტუ რე ბის თა ვი სუ ფალ გან ვი თა რე ბას, მე ო რე მხრივ, სა-
კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის სხვი სი ნე ბის შე სა ბა მი სად გა მო ყე ნე ბას  
აჩ ვევს მას, რაც აშ კა რად არ უწყობს ხელს  „ბავ შვის  პი როვ ნე ბის, ნი-
ჭის, გო ნებ რი ვი და ფი ზი კუ რი უნა რე ბის სრულ გან ვი თა რე ბას“ და 
მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას “პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბის მქო ნე მო ქა ლა-
ქედ, რო მელ საც შე უძ ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და მო უ კი დებ ლად 
მი ღე ბა, სა კუ თა რი მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ნე ბა ახა ლი მა ტე რი ა ლუ რი, 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი თუ სუ ლი ე რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის შე საქ მნე ლად.“

სა ქარ თვე ლო ში დღეს აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს რე ფორ მე ბი, 
რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბა მოს წავ ლე ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ ტე რაქ-
ტი უ რი სწავ ლე ბის და ნერ გვას, რომ ლის უმ თავ რე სი უპი რა ტე სო ბა 
მოს წავ ლის სა აზ როვ ნო უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა, სა კუ თა რი ძა ლე-
ბის რწმე ნი სა და და მო უ კი დებ ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ახა ლი ცოდ-
ნის კონ სტრუ ი რე ბის უნა რის შე ძე ნა ა. მხო ლოდ ამ გვა რი, ბავ შვის 
პი როვ ნუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის, ადა მი ა ნუ რი ღირ სე ბის აღი ა რე ბა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი სას წავ ლო პრო ცე სი აკ მა ყო ფი ლებს ბავ შვის ფუნ და-
მენ ტურ უფ ლე ბებს, ქმნის თვით რე ა ლი ზა ცი ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
თა ვი სუ ფა ლი პი როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა წინ დარს. 

და სა ხუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა ში გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რა დღე ბოა  
საკ ლა სო ოთახ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი, ხო ლო პრო ცე სე ბის შე სა-
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ბა მი სი მი მარ თუ ლე ბით წარ მარ თვა ში გა დამ წყვე ტი ფუნ ქცია აკის-
რია სა კითხს „რო გორ ვას წავ ლოთ“.  ფაქ ტობ რი ვად, სწო რედ სწავ-
ლე ბის პრო ცე სის ორ გა ნი ზა ცი ა, კონ კრე ტუ ლი სას წავ ლო მა სა ლის 
ათ ვი სე ბის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბი გა ნა პი რო ბებს ბავ-
შვის სა აზ როვ ნო სტრუქ ტუ რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და მის ცნო ბი ე-
რე ბა ში სო ცი ა ლუ რი მო დე ლის ფორ მი რე ბას, რაც არ სე ბი თად გან-
საზ ღვრავს მის მო მა ვალს.  

ამ პრო ცე სე ბის  წარმატებით განვითარებაში განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება მასწავლებლის მომზადების საუნივერსიტეტო 
პროგრამებს, რომელთა ფარგლებშიც მომავალი მასწავლებლები 
პროფესიული საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის საჭირო 
ხედვას, ცოდნასა და უნარებს შეიძენენ. შესაბამის აქცენტირებას 
მოითხოვს საგნობრივი მეთოდიკისა და პედაგოგიური 
პრაქტიკის კომპონენტები, რომელთა ათვისების შედეგად 
სტუდენტები შეიძენენ ინტერაქტიური მეთოდების/აქტივობების 
მრავალფეროვანი არსენალის კონკრეტული სასწავლო ამოცანების 
გადასაჭრელად გამოყენების უნარს. 

ირ მა ხუნ და ძე. სა ქარ თვე ლო, სსიპ ქა ლაქ თბი ლი სის N162 სა ჯა რო 
სკო ლა. ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის წამ ყვა ნი მას წავ ლე ბე ლი

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და 
პერ სპექ ტი ვე ბი მო მა ვა ლი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის 

მო სამ ზა დებ ლად სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ის პი რო ბებ ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სწავ ლე ბა, ბავ შვთა უფ-
ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის ძი რი თა დი სტრუქ ტუ რა; ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
დარ ღვე ვის პრობ ლე მა; ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბი.

მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლე ბის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში სა ქარ თვე-
ლოს უნი ვერ სი ტე ტებ თან აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლო ბენ სა ჯა რო 
სკო ლე ბი. ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით ცდი ლო ბენ,  ჩვენს ქვე ყა ნას 
მო უმ ზა დონ ღირ სე უ ლი პე და გო გი უ რი კად რე ბი.  



69

სექცია 1 – ბავშვის უფლებების სწავლა და სწავლება 
უნივერსიტეტებში, მათ შორის საგანგებო სიტუაციების დროს

2019-2020 სას წავ ლო წლებ ში ვხელ მძღვა ნე ლობ დი ილი ას უნი-
ვერ სი ტე ტის ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის მი მარ თუ ლე ბის  
სა მოც კრე დი ტი ა ნი პროგ რა მის სტუ დენ ტე ბის სწავ ლე ბის  პრაქ ტი-
კულ ნა წილს.  სტუ დენ ტებ თან ვთა ნამ შრომ ლობ დი  ონ ლა ინ სწავ-
ლე ბის პე რი ოდ შიც.

 ცნო ბი ლი ა, რომ ამ ეტაპ ზე ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლებ-
ში მიმ დი ნა რე ობს  ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მის და ნერ გვის პრო ცე-
სი.   ვი სარ გებ ლე რა  „ა ხა ლი სკო ლის მო დე ლის“  ფარ გლებ ში ეროვ-
ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მის და ნერ გვის ექ სპერ ტის გა მოც დი ლე ბით, 
შე ვე ცა დე სტუ დენ ტე ბის თვის მი მე წო დე ბი ნა ინ ფორ მა ცი ა, ეგ რეთ 
წო დე ბუ ლი, „მატ რი ცუ ლი სწავ ლე ბის“ შე სა ხებ, რაც  ით ვა ლის წი-
ნებს საგ ნობ რივ კა თედ რებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბას, მოს წავ ლე თა  
სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი კუ რი კუ ლუ მის შექ მნას, სას წავ ლო თე მე-
ბი სა და რე სურ სე ბის   შერ ჩე ვას,  საკ ვან ძო სა კი თხე ბი სა და  აქ ტი ვო-
ბე ბის  მო ფიქ რე ბას,  კომ პლექ სუ რი და ვა ლე ბე ბის პი რო ბის შექ მნას. 
აღ საშ ნა ვი ა, რომ ამ ეტაპ ზე უნი ვერ სი ტე ტე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის სტუ დენ ტებს  მე სა მე თა ო ბის ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო 
გეგ მის და ნერ გვის დე ტა ლე ბის  შე სა ხებ ნაკ ლე ბად მი ე წო დე ბათ ინ-
ფორ მა ცი ა. 

პრი ო რი ტე ტულ ას პექ ტად და მას წავ ლებ ლის უმ თავ რეს ვალ-
დე ბუ ლე ბად  სწავ ლა- სწავ ლე ბის პრო ცეს ში მი მა ჩია მოს წავ ლე თა 
ყუ რა დღე ბის გა მახ ვი ლე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ა ზე, ზო გა-
დად ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე. 

„ა ხა ლი სკო ლის მო დე ლის“ კონ ცეფ ცი ის მი ხედ ვით სას კო ლო 
კუ რი კუ ლუ მი იქ მნე ბა  საგ ნობ რი ვი კა თედ რე ბის თა ნამ შრომ ლო-
ბით. პე და გო გე ბი ათან ხმე ბენ რო მე ლი თე მე ბი, სა კი თხე ბი ას წავ-
ლონ  ინ ტეგ რი რე ბუ ლად. 

ქარ თუ ლი  ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის სას წავ ლო პრო ცე სი  ძა ლი ან 
ხში რად ინ ტეგ რირ დე ბა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბას თან. ლი ტე რა ტუ-
რულ ტექ სტებ ში მრავ ლად არის აღ წე რი ლი შემ თხვე ვე ბი, რომ ლე-
ბიც სა ინ ტე რე სო მა სა ლას იძ ლე ვა ბავ შვთა უფ ლე ბებ ზე სა სა უბ როდ. 
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კა თედ რა თა თა ნამ შრომ ლო ბით შექ მნი ლი კუ რი კუ ლუ მის სა ფუძ-
ველ ზე სას წავ ლო პრო ცე სი შემ დეგ ნა ი რად მიმ დი ნა რე ობს:  მოს-
წავ ლე ე ბი პირ ველ ეტაპ ზე ეც ნო ბი ან ორი საგ ნის მო თხოვ ნის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით შექ მნი ლი კომ პლექ სუ რი და ვა ლე ბის პი რო ბას, ამის 
შემ დეგ იწყე ბა მუ შა ო ბა და ვა ლე ბის პი რო ბის შე სა რუ ლებ ლად.  იქ-
მნე ბა პრო დუქ ტი, რო მელ საც მოს წავ ლე წარ მო ად გენს კლა სი სა თუ 
სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე და ბო ლოს სა უბ რობს სა მუ შაო პრო ცეს ზე 
(მე ტა კოგ ნა ცი ა).

ამ გვა რი მიდ გო მე ბი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს სტუ დენ ტებს მო ერ გონ 
რო გორც ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მის და ნერ გვის პრო ცესს, დახ-
ვე წონ პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბი, ასე ვე გა ი ზა რონ, რამ დე ნად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბა მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი-
სათვს მათ ღირ სე ულ, მო ქა ლა ქებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბით აღ სავ სე 
ადა მი ა ნე ბად ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად.

თამარ შინჯიაშ ვი ლი.  ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, გა ნათ ლე ბის 
მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი. სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი. 
თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის გა მოც დი ლე ბა 
სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტებ ში ევ რო კავ ში რის 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე ბის მხარ და ჭე რით

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტე ბი, 
სა უ ნი ვერ სი ტე ტი კუ რი კუ ლუ მი, სი ლა ბუ სი.

სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის წი ნა-
შე არ სე ბუ ლი ამო ცა ნე ბი დან ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა კი-
თხია  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის  სწავ ლე ბი სა და კვლე ვის სა კი თხე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა და ხელ შე წყო ბა  უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. აღ-
ნიშ ნუ ლი სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბა ში გან სა კუთ რე ბულ როლს ას რუ-
ლებს ევ რო კავ ში რის და ფი ნა სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც ქვე ყა ნა ში შე მო დის ევ რო კავ ში რის პროგ რა მის TEMPUS 
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-ის, ახ ლა ERAZMUS+-ის ეროვ ნუ ლი ოფი სის ხელ შე წყო ბით. აღ ნიშ-
ნუ ლი აქ ტი ვო ბის  სა ფუძ ველ ზე, ფაქ ტობ რი ვად იქ მნე ბა  უმაღ ლეს 
სას წავ ლე ბელ თა კონ სორ ცი უ მე ბი ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის, 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის, ის რა ე ლის, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის, სა-
ქარ თვე ლოს უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. ამ პრო-
ექ ტებ ში თა ნამ შრომ ლო ბით უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ინერ გე ბა 
ევ რო პა ში აპ რო ბი რე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე  სწავ ლე ბი სა და კვლე ვის 
ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბი და ტექ ნო ლო გი ე ბი, მათ შო რის ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის შეს წავ ლის კუ თხი თაც.  

  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის და ნერ გვას ქარ თუ ლი უნი-
ვერ სი ტე ტე ბის კუ რი კუ ლუ მებ ში დი დი ხნის ის ტო რია არ გა აჩ ნია 
და ის და კავ ში რე ბუ ლია სწო რედ  ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბას თან. ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ამ მი მარ თუ-
ლე ბით შე ას რუ ლა ტემ პუ სის პრო ექ ტმა კუ რი კუ ლუ მის რე ფორ მის 
სა ერ თა შო რი სო მო დე ლის შე მუ შა ვე ბა მულ ტი კულ ტუ რუ ლი გა-
ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის სწავ ლე ბის თვის 
(2012-2015 წლე ბი), რომ ლის მი ზა ნიც იყო სას წავ ლო პროგ რა მებ ში 
მულ ტი კულ ტუ რუ ლი გა ნათ ლე ბის და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ-
ლე ბის ხელ შე წყო ბა გა ნათ ლე ბის და  სხვა მი მარ თუ ლე ბის პროგ რა-
მის სტუ დენ ტე ბის თვის, რაც გა მო იწ ვევ და  სას წავ ლო პროგ რა მე ბის 
რე ფორ მას ის რა ე ლი სა და სა ქარ თვე ლოს პარ ტნი ორ უმაღ ლეს სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში.

პროგ რა მის ფარ გლებ ში   შე იქ მნა რი დე რი „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი 
გა ნათ ლე ბა ში და გა ნათ ლე ბის მეშ ვე ო ბით“, რაც პირ ვე ლი მცდე ლო-
ბა აღ მოჩ ნდა უნი ვერ სი ტე ტებ ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის 
და ნერ გვის საქ მე ში. 

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სას წავ ლო კურ სი  შე მუ შავ და იმ გვა რად, 
რომ თი თო ე ულ და წე სე ბუ ლე ბამ შეძ ლო მო ე ნა ხა ამ კურ სის თვის 
ად გი ლი თა ვის სას წავ ლო პროგ რა მა ში  ინ ტეგ რი რე ბის თვის. 

კურ სმა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი გა ნათ ლე ბა ში და გა ნათ ლე ბის მეშ-
ვე ო ბით ჯერ გა ი ა რა პი ლო ტი რე ბა  ერ თი სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში 
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ის რა ე ლის ოთხ და სა ქარ თვე ლოს ხუთ უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში და ასე ვე DOIT-ის ევ რო პელ პარ ტნი ო რებ ში 
გერ მა ნი ა სა და ავ სტრი ა ში და შემ დეგ ზო გი ერთ უნი ვერ სი ტეტ ში 
შე საძ ლე ბე ლი გახ და კურ სის სა ვალ დე ბუ ლო ან არ ჩე ვით საგ ნად 
ქცე ვა, ან  უკ ვე არ სე ბულ სხვა კურ სებ თან შერ წყმა სა ბა კა ლავ რო და 
სა მა გის ტრო დო ნე ზე (სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ილი-
ას სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ-
სი ტე ტი, თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი).

სას წავ ლო კურ სე ბის მდგრა დო ბის შე მოწ მე ბა შე იძ ლე ბა გა ა ნა-
ლიზ დეს იმის მი ხედ ვით, თუ რო გორ ინარ ჩუ ნე ბენ სხვა დას ხვა 
პარ ტნი ო რე ბი პროგ რა მის მდგრა დო ბას და რო გორ გრძელ დე ბა 
კონ სორ ცი უ მის ფარ გლებ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი ურ-
თი ერ თო ბე ბი პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ სხვა პროგ რა მე ბი სა 
და ინი ცი ა ტი ვე ბის გზით. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბა დღემ დე 
საკ მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რია და გარ და სწავ ლე ბი სა, სხვა დას ხვა აქ ტი ვო-
ბა ში იჩენს თავს, მა გა ლი თად მათ შო რის სა ერ თა ში რო სი კონ ფე რენ-
ცი ებ ზე აღ ნიშ ნუ ლი თე მა ტი კის გა ტა ნა, სა ბა კა ლავ რო ნაშ რო მებ ში 
ამ მი მარ თუ ლე ბით თე მე ბის და მუ შა ვე ბა და ა. შ. 

კვლე ვა ში ასე ვე გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სტუ დენ ტე ბი სა და პრო ფე-
სორ მას წავ ლე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ-
ლე ბი სად მი. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის რო მელ ას პექტს ექ ცე ვა უფ რო მე-
ტი ყუ რა დღე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სას წავ ლო კურ სებ ში და აღ ნიშ-
ნუ ლი სა კი თხე ბის შეს წავ ლამ რა გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სტუ დენ ტე ბის 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში ამ სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში.    

   კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე კი დევ ერ თხელ დას ტურ დე ბა, რომ:
 ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ხელ შე წყო ბა და დაც ვა შე საძ ლე ბე ლია 

გა ნათ ლე ბის გზით.   
  სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით შე იც ვა ლა სა

უ ნი ვერ სი ტე ტო კუ რი კუ ლუ მე ბი, შე იქ მნა სას წავ ლო კურ სე ბი ბავ
შვთა უფ ლე ბებ ზე და გან ხორ ცი ელ და ამ სას წავ ლო კურ სე ბის ინ
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ტეგ რა ცია სხვა დას ხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ში და მა თი 
იმ პლე მენ ტა ცია სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტე ბის კუ რი კუ ლუ მებ
ში სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტრო დო ნე ებ ზე. 

მოხ სე ნე ბა ეფუძ ნე ბა  ევ რო კავ ში რის სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე
ბის  ფარ გლებ ში ქარ თულ უნი ვერ სი ტე ტებ ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ შედ გე ნილ  სას წავ ლო კურ სე ბის და სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის,  
სა ბა კა ლავ რო  და სა მა გის ტრო ნაშ რო მე ბის ანა ლიზს,  სა მეც ნი ე რო 
კონ ფე რენ ცი ე ბი სა და სე მი ნა რე ბის  ან გა რი შებს,  ევ რო კავ ში რის პრო
ექ ტებ ში მო ნა წი ლე უნი ვერ სი ტე ტე ბის აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის 
და სტუ დენ ტე ბის  ან კე ტუ რი გა მო კითხ ვის შე დე გებს, ასე ვე უნი სე
ფის შე სა ბა მის ან გა რი შებს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის  სა კი თხებ ზე.

მზია თადუმაძე, აწსუ-ს ბიზნესის ,სამართლისა და სოციალურ მეც-
ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის, სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა დე პარ ტა მენ ტის 
ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, ჟურ ნა ლის ტი კის მი მარ თუ ლე ბის ხელ-
მძღვა ნე ლი. 

ნა თია ჯი ქი ა, აწ სუ-ს ბიზ ნე სის ,სა მარ თლი სა და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე-
რე ბა თა ფა კულ ტე ტის, სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა დე პარ ტა მენ ტის ასო-
ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი. აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე-
ტი, ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლო

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სა კი თხე ბის  სწავ ლე ბის 
მე თო დო ლო გია   მას მე დი ის  სპე ცი ა ლო ბა ზე

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ა, სტე რე ო ტი პე-
ბი, „ბი- ბი- სი-სს სა რე დაქ ციო პრინ ცი პე ბი, ბავ შვთა დის კრი მი ნა ცი ა.

ჟურ ნა ლის ტე ბი, სა ზო გა დო ე ბის სა და რა ჯო ზე მდგო მი ადა მი ა ნე
ბი, უპირ ვე ლე სად ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის დამ ცვე ლე ბი არი ან. მა თი 
ვალ დე ბუ ლე ბაა პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის პრო ცეს ში,  უმაღ ლე სი 
ეთი კუ რი და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ნორ მე ბის დაც ვით, წარ მო ა ჩი ნონ 
სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ზე სენ სი ტი უ რი ნა წი ლის - ბავ შვე ბის პრობ
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ლე მე ბი. გა მოკ ვე თონ  სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა  მო ზარ დე
ბის მი მართ და ხე ლი შე უ წყონ  მა თი ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

 ასე თი სე რი ო ზუ ლი მი სის გან ხორ ცი ე ლე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ფუნ ქცი ის გა რე შე. ჟურ ნა ლის ტი კის სპე ცი ა ლო-
ბის სას წავ ლო გეგ მებ სა და პროგ რა მებ ში ჩა დე ბუ ლი უნ და იყოს ის 
სას წავ ლო კურ სი, რო მე ლიც ხელს შე უ წყობს  ბავ შვთა  უფ ლე ბე ბის 
სფე რო ში  მო მა ვა ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის გა ნათ ლე ბას. პა რა ლე ლუ-
რად, სტუ დენ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა  გა აქ ტი უ რებს მას 
არა მხო ლოდ ზო გა დად უფ ლე ბე ბის დაც ვის საქ მე ში, არა მედ ბავ-
შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ტექ სტში. გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი-
ვა ში მოხ დე ბა კონ კრე ტუ ლი რე გი ო ნის ბავ შვთა ცხოვ რე ბის პრობ-
ლე მა ტი კის გა მოკ ვლე ვა  და, სხვა დას ხვა ტი პის მე დი აპ რო დუქ ტის  
სა შუ ა ლე ბით, სა ხელ მწი ფოს ყუ რა დღე ბის მიპყ რო ბა.

აწ სუს, ჟურ ნა ლის ტი კის სპე ცი ა ლო ბის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა-
ზე წი ნა წლებ ში ის წავ ლე ბო და  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა ყო ველ-
თაო დეკ ლა რა ცია და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ა. ასე ვე, ხდე-
ბო და  ბეჭ დურ, ონ ლა ინ, ტე ლე და რა დიო მე დი ა ში  მი სი გა შუ ქე ბის 
სა კი თხე ბის შეს წავ ლაც. სა გა ნი ბა კა ლავ რი ა ტის სას წავ ლო პროგ რა-
მა ში, სა ვალ დე ბუ ლო  კურ სად იყო შე ტა ნი ლი, ხო ლო მა ი ნორ პროგ-
რა მა ში - არ ჩე ვით კურ სად. 2012 წელს, პროგ რა მულ აკ რე დი ტა ცი ა-
ზე წარ დგე ნილ  ერ თობ ლივ სას წავ ლო გეგ მა ში, სა ხელ წო დე ბით სო-
ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბე ბი,  ვერ მოხ ვდა   აღ ნიშ ნუ ლი სა გა ნი. თუმ ცა 
ზო გა დი მი მო ხილ ვის სა ხით,  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი მა ინც  ის წავ ლე ბა 
ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის სას წავ ლო კურ სში. ახ ლა ხანს    ჟურ ნა ლის-
ტი კის დე პარ ტა მენ ტმა  მო ამ ზა და ახა ლი სა აკ რე დი ტა ციო პროგ რა-
მა. მას ში  ბავ შვთა სა კი თხე ბის გა შუ ქე ბა შე ტა ნი ლია სპე ცი ა ლო ბის 
არ ჩე ვით კურ სად. შე სა ბა მი სად, მომ ზად და  სა თა ნა დო სი ლა ბუ სიც, 
ჩვე ნი ავ ტო რო ბით. 

„ბავ შვთა სა კი თხე ბის გა შუ ქე ბის“ კურ სის მიზ ნია , მის ცეს სტუ-
დენ ტებს ცოდ ნა ბავ შვის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო და ქარ თუ ლი 
კონ ვენ ცი ის,  „ბი- ბი- სი“-ს სა რე დაქ ციო პრინ ცი პე ბის, ბავ შვთა დის-
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კრი მი ნა ცი ის არ სე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის, შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ-
ტე ბის დროს ბავ შვთა სა კი თხე ბის, სა სა მარ თლო ში არას რულ წლო-
ვან თა საქ მე ე ბის გა შუ ქე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ,  მი უ სა ფა რი და სა ხელ მწი ფოს მზრუნ ვე ლო ბის 
ქვეშ მყო ფი ბავ შვე ბის პრობ ლე მე ბის  გა შუ ქე ბის  თა ვი სე ბუ რე ბე ბის 
შე სა ხებ.

მი ღე ბულ ცოდ ნა ზე დაყ რდნო ბით, სას წავ ლო კურ სი გათ ვლი-
ლია პრაქ ტი კულ უნარ -ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბა ზე.  კერ ძოდ, ბავ შვთა 
სა კი თხე ბის გა შუ ქე ბი სას სპე ცი ფი კურ ტერ მი ნო ლო გი ა ში წვდო მის, 
სტე რე ო ტი პე ბი სა და სხვა დას ხვა წარ მოდ გე ნე ბი სა გან თავ დაც ვის , 
წყა როს მო ძი ე ბი სა და მას თან კო მუ ნი კა ცი ის უნა რის, ბავ შვე ბი სა გან 
ინ ტერ ვი უს აღე ბის, ბავ შვთა სა კი თხებ ზე მა სა ლის მომ ზა დე ბი სა და 
მი სი პრე ზენ ტა ცი ის უნა რებ ზე .

კურ სის შეს წავ ლი სას გა მო ი ყე ნე ბა სწავ ლა/ სწავ ლე ბის მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი მე თო დე ბი: წე რი თი, პრაქ ტი კულ, ჯგუ ფუ რი მუ შა ო ბის, 
პრობ ლე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა, ვერ ბა ლუ რი, დის კუ სია /
დე ბა ტე ბი, წიგ ნზე მუ შა ო ბის, დე მონ სტრი რე ბის, სა ვე ლე მუ შა ო ბის, 
ახ სნა გან მარ ტე ბი თი,  ქმე დე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა .

სას წავ ლო კურ სი ორი ენ ტი რე ბუ ლია სტუ დენ ტის სწავ ლე ბა ზე. 
ეს ნიშ ნავს, რომ  იგი მიზ ნად ისა ხავს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით სწავ ლე-
ბას. კურ სის ლექ ტო რის ფუნ ქცია შე მო ი ფარ გლე ბა მენ ტო რო ბით და 
კონ სულ ტან ტო ბით.  სტუ დენ ტე ბი თა ვად იღე ბენ პა სუ ხის მგებ ლო-
ბას  სას წავ ლო პრო ცე სის წარ მარ თვა ზე. ცოდ ნის მი ღე ბის სა ფუძ-
ველ ზე ისი ნი  ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ან ჯგუ ფუ რად შექ მნი ან მე დია 
პრო დუქტს  ბავ შვთა პრობ ლე მურ თე მებ ზე და გა ნა თავ სე ბენ  რე გი-
ო ნულ მე დია სა შუ ა ლე ბებ ში. 
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სა ლო მე ნა მი ჭე იშ ვი ლი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი სო ცი ო ლო გი ი-
სა და სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის მი მარ თუ ლე ბით, სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის 
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის ხელ მღვა ნე ლი,  სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ 
მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი-
სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო. 

შო რე ნა სა ძაგ ლიშ ვი ლი, პრო ფე სო რი სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის მი მარ-
თუ ლე ბით, მეც ნი ე რე ბი სა და ხე ლოვ ნე ბის ფა კულ ტე ტი, ილი ას სა ხელ-
მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო. 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის სწავ ლე ბა და ბავ შვის უფ ლე ბე ბი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვის უფ ლე ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის 
პრაქ ტი კა, სე მი ნა რი

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა სა ქარ თვე ლო-
ში და ი წყო 2006  2007 წლე ბი დან, რო დე საც ამოქ მედ და პირ ვე ლი 
სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის თბი ლი სის სა ხელ მწი-
ფო უნი ვერ სი ტეტ ში და სა მა გის ტრო პროგ რა მა ილი ას სა ხელ მწი-
ფო უნი ვერ სი ტეტ ში. სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის სწავ ლე ბა აკა დე მი-
ურ დო ნე ზე ით ვა ლის წი ნებს თე ო რი ულ და პრაქ ტი კულ ნა წილს. 
მო ცე მულ ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლი ა, თუ რო გორ მიმ დი ნა რო ებს 
ბავ შვი სა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბა ორ უნი ვერ სი ტეტ ში სა ბა კა ლავ რო 
და სა მა გის ტრო დო ნე ებ ზე. დე ტა ლუ რად გან ხი ლუ ლია კონ კრე ტუ-
ლი სას წავ ლო კურ სე ბი, სა დაც თე ო რი ულ და პრაქ ტი კულ დო ნე ზე 
ხორ ცი ელ დე ბა ბავ შვის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბა. მო ცე მუ ლია სა უ-
კე თე სო პრაქ ტი კა, თუ რო გორ ახ დე ნენ სტუ დენ ტე ბი თე ო რი უ ლი 
ცოდ ნის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბას და ინ ტეგ რა ცი ას. ასე ვე, სა უ ბა რია 
არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე ად გი ლობ რი ვი კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით.
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ქე თე ვან ბე რი ძე, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, იუ რი დი ულ და სო-
ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი, ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა-
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ბა თუ მი, სა ქარ თვე ლო.

ქე თე ვან დე ვა ძე, კლი ნი კუ რი ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტრი, იუ რი დი-
ულ და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი, ბა თუ მის შო თა რუს-
თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ბა თუ მი, სა ქარ თვე ლო.

ბსუ-ს ფსიქოლოგიის კლინიკა - ძალადობა გამოვლილი 
ბავშვებისთვის სერვისის და სტუ დენ ტე ბის თვის 

პრაქ ტი კის მიმ წო დე ბე ლი სივ რცე

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა, ფსი ქო ლო გი ის 
კლი ნი ა, პრაქ ტი კა

ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში 2016 
წლი დან ფუნ ქცი ო ნი რებს ფსი ქო ლო გი ის კლი ნი კა, სა დაც ფსი ქო სო-
ცი ა ლურ დახ მა რე ბას უწე ვენ ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ან რის კის ქვეშ 
მყოფ  ბავ შვებს, ახალ გაზ რდებს, მა თი ოჯა ხის წევ რებს, შშმ და გსსმ 
პი რებს. კლი ნი კის მუ შა ო ბა ში აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თუ ლი ფსი ქო-
ლო გი ის პროგ რა მის სტუ დენ ტე ბი, რო მელ თაც კუ რი რე ბას უწე ვენ 
კლი ნი კის სპე ცი ა ლის ტე ბი. 

კლი ნი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბაა ძა ლა დო ბა გა მოვ ლი ლი 
ბავ შვე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის მომ სა ხუ რე ბა. 2017-2019 წლებ ში სა-
ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ფონ დი (PHF) კავ შირ 
„სთეფ ფორ ვარ დთან“ ერ თად ბსუ-ს კლი ნი კის ბა ზა ზე ახორ ცი ე-
ლებ და ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბულ პრო ექტს: „ად ვო კა ტი-
რე ბა ბავ შვთა და ახალ გაზ რდე ბის და სა ცა ვად“. პრო ექ ტის მი ზანს 
წარ მო ად გენ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ბავ შვე ბის და ახალ გაზ რდე ბის დაც ვა, მათ ზე ძა ლა დო-
ბის პრე ვენ ცი ა, შემ თხვე ვებ ზე ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა, ბავ შვთა და 
ახალ გაზ რდე ბის კე თილ დღე ო ბის დაც ვის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე-
ბის გზით. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის ფარ გლებ ში უფა სო ფსი ქო სო-
ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა გა ე წია 300-ზე მეტ ძა ლა დო ბის მსხვერპლ 
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ან რის კის ქვეშ მყოფ  ბავშვს და ახალ გაზ რდას. შემ თხვე ვე ბი მო ი-
ცავ და ფსი ქო ლო გი უ რი, ფი ზი კუ რი და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის 
ის ტო რი ებს, უგუ ლე ბელ ყო ფას, ოჯახ ში ძა ლა დო ბა სა და სკო ლა ში 
ბუ ლინ გის ფაქ ტებს.

პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ კლი ნი კა ში მუ შა ო ბას კერ ძო მო
მარ თვე ბის სა ფუძ ველ ზე გა ნაგ რძობს ბავ შვთა ძა ლა დო ბის მი მარ
თუ ლე ბით გა დამ ზა დე ბუ ლი სპე ცი ა ლის ტთა გუნ დი.

ფსი ქო ლო გი ის კლი ნი კა გარ და სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი სივ რცი
სა, ასე ვე გახ ლავთ ძი რი თა დი პრაქ ტი კის ბა ზა ფსი ქო ლო გი ის პროგ
რა მის სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტრო სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტე ბი სათ
ვის. სტუ დენ ტე ბი, გარ და სა ლექ ციო და სა სე მი ნა რო აქ ტი ვო ბე ბი სა, 
ჩარ თულ ნი არი ან სხვა დას ხვა ტი პის პრაქ ტი კულ სა მუ შა ო ებ ში. 

ფსი ქო ლო გი ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ში სტუ დენ ტებს არ ჩე ვით 
საგ ნად შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ და ა რე გის ტრი რონ „ბავ შვთა მი მართ 
ძა ლა დო ბის“ 5-კრე დი ტი ა ნი კურ სი. ფსი ქო ლო გი ის კლი ნი კა აღ ნიშ
ნუ ლი პროგ რა მის პრაქ ტი კუ ლი მი მარ თუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ბა ზა საც წარ მო ად გენს.

ბსუ-ს კლი ნი კა ში მო მარ თვი ა ნო ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. ბე ნე ფი ცი-
ა რებს შო რის არი ან  ძა ლა დო ბა გა მოვ ლი ლი ბავ შვე ბი, ბუ ლინ გის 
მსხვერ პლნი, სხვა დას ხვა პრობ ლე მის მქო ნე გარ და ტე ხის ასა კის 
მოს წავ ლე ე ბი და სხვა.
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ქეთევან ხაზარაძე - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნი ვერ სი ტე ტი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო-
ფე სო რი, ფი ზი კუ რი მე დი ცი ნი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის ფა კულ ტე ტი, 
სპორ ტუ ლი მე დი ცი ნი სა და კი ნე ზი ო ლო გი ის კა თედ რა, თბი ლი სი, სა-
ქარ თვე ლო

ნი ნო ჯა ფა რი ძე - თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი-
ტე ტი, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის ფა კულ ტე ტი, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის,	მე ნეჯ მენ ტის,	პო ლი ტი კი სა და ეკო ნო მი კის დე პარ ტა მენ-
ტი, თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო

სა ქარ თვე ლოს ფი ზი კუ რი აღ ზრდი სა და სპორ ტის  
სა ხელ მწი ფო სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტის სა ბა კა ლავ რო 

და სა მა გის ტრო პროგ რა მებ ში ბავ შვთა უფ ლე ბებ თან  
და კავ ში რე ბუ ლი სა კი თხე ბის ინ ტეგ რა ცია 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, ფი ზი კუ რი აღ ზრდა და 
სპორ ტი, მწვრთნელ თა მომ ზა დე ბა

სა ქარ თვე ლომ, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი ბავ შვთა კე თილ დღე ო ბის რე ფორ მის ფარ გლებ ში, გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ძა ლის ხმე ვა გას წია ბავ შვთა მი მართ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ-
გო მე ბის და ნერ გვი სა და გან ვი თა რე ბის თვის.  რო გორც ცნო ბი ლია 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის „ბავ შვთა უფ ლე ბა თა დაც-
ვის კონ ვენ ცი ა“ ძა ლა შია სა ქარ თვე ლო ში 1994 წლი დან. აღ ნიშ ნუ ლი 
კონ ვენ ცია წარ მო ად გენს სა მარ თლებ რივ დო კუ მენტს, რო მე ლიც 
მომ ზა დე ბუ ლია მე ტად ტექ ნი კუ რი და რთუ ლი ენით, და მო ზარ დე-
ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მა თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ მი წო დე ბის მიზ-
ნით კონ ვენ ცი ის 42-ე მუხ ლის თა ნახ მად, რაც გუ ლის ხმობს მთავ რო-
ბის ვალ დე ბუ ლას სხვა დას ხვა ფორ მით მი ა წო დოს ახალ გაზ რდებს 
ინ ფორ მა ცია მა თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, შე მუ შა ვე ბუ ლია ბავ შვთა 
უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მოს წავ ლის ვერ სი ა. ეჭ ვგა რე შე ა, რომ გა-
ე როს ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის ეს ვა რი ან ტი გან სხვავ დე ბა 
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ორი გი ნა ლუ რი ტექ სტის გან და სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ახალ გაზ რდებს 
აქ ტი უ რად ისარ გებ ლონ სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბით. ბავ შვის უფ ლე ბა-
თა კონ ვენ ცია შე იძ ლე ბა და ი ყოს უფ ლე ბე ბის ოთხ ჯგუ ფად. I. „მო-
ნა წი ლე ო ბა“ II. „შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მოვ ლე ნა“ ;III. „ნორ მა ლუ რი 
ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი” ;IV. „ზი ა ნი სა გან დაც ვა“.  2019 წლის 20 სექ-
ტემ ბერს მი ღე ბულ იქ ნა  სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „ბავ შვთა უფ ლე ბა თა 
კო დექ სი“. კო დექ სის 73-ე მუხ ლის მი ხედ ვით, სა ხელ მწი ფომ უნ და 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს ღო ნის ძი ე ბე ბი გა ნათ ლე ბის, ჯან მრთე ლო ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის, იუ რი დი ულ, სა მარ თალ დაც ვით, სპორ ტის, 
კულ ტუ რი სა და დას ვე ნე ბის სფე რო ებ ში ბავ შვთან მო მუ შა ვე პი რე-
ბის (პრო ფე სი ო ნა ლე ბის) პი როვ ნუ ლი და პრო ფე სი უ ლი შე სა ბა მი-
სო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რა თა თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი შე-
სა ბა მის სფე რო ში ბავ შვის მი მართ ძა ლა დო ბის ნე ბის მი ე რი ფორ მის 
რის კე ბი და საფ რთხე ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ზუს-
ტად, რომ მწვრთნელ თა მომ ზა დე ბი სას, კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს ფი-
ზი კუ რი აღ ზრდი სა და სპორ ტის სა ხელ მწი ფო სას წავ ლო უნი ვერ-
სი ტე ტის ფი ზი კუ რი აღ ზრდი სა და სპორ ტის სა ბა კა ლავ რო და სა მა-
გის ტრო პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში.

ნინო წულაია, დოქტორანტურის სტუდენტი და მოწ ვე უ ლი ლექ-
ტო რი გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბე ბის ფა კულ ტე ტი, სო ხუ მის სა ხელ მწი-
ფო უნი ვერ სი ტე ტი, თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო

უმაღლეს განათლებაში გენდერული თანასწორობის შესახებ 
(საქართველოს მაგალითზე)

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა, უმაღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბა, დის კრი მი ნა ცია

ყვე ლა გო გო ნა სა და ბი ჭის გა ნათ ლე ბა ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ რი 
უფ ლე ბა ა, გა ნურ ჩევ ლად სქე სი სა, რა სი სა, ეთ ნი კუ რი წარ მო შო ბი სა, 
ოჯა ხის წარ მო შო ბი სა და პი რა დი სიმ დიდ რი სა. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი-
ტუ ცია გენ დე რუ ლად ნე იტ რა ლუ რია გა ნათ ლე ბის სა კითხ თან და კავ-
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სექცია 1 – ბავშვის უფლებების სწავლა და სწავლება 
უნივერსიტეტებში, მათ შორის საგანგებო სიტუაციების დროს

ში რე ბით, სა დაც ნათ ქვა მი ა, რომ ”ყვე ლას აქვს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბი სა 
და მი სი ფორ მის არ ჩე ვის უფ ლე ბა”. ამის მი უ ხე და ვად, აუ ცი ლე ბე ლია 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ას პექ ტე ბის სწავ ლე ბა გა ნათ ლე ბა ში და 
ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, გან სა კუთ რე ბით 
ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი სა და სა ო კუ პა ციო ხაზ თან ახ ლოს მცხოვ რე-
ბი ადა მი ა ნე ბის თვის.

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ზო გი ერთ ოჯახ ში გო გო ნე ბი გა ნათ-
ლე ბის სფე რო ში დის კრი მი ნა ცი ას გა ნიც დი ან. ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბით და სახ ლე ბულ ად გი ლებ ში ად რე უ ლი ქორ წი ნე ბის პრობ ლე მა 
აქ ტუ ა ლუ რი და მწვა ვე ა. ად რე ულ ასაკ ში და ქორ წი ნე ბულ გო გო ნე ბის 
უმე ტე სო ბას უფ ლე ბა არა აქვს გა აგ რძე ლოს სწავ ლა უმაღ ლეს სას წავ-
ლებ ლებ ში. ამ დე ნად, გო გო ნებს უფ რო ნაკ ლე ბი წვდო მა აქვთ გა ნათ-
ლე ბა ზე, ვიდ რე ბი ჭებს. გო გო ნე ბი ასე ვე ნაკ ლე ბად არი ან ჩარ თულ ნი 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ საქ მი ა ნო ბა ში.

კვლე ვა მიზ ნად ისა ხავს გო გო ნე ბის გა ნათ ლე ბის შეზ ღუ დულ უფ-
ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის შეს წავ ლას და შე ის-
წავ ლის ამ მი მარ თუ ლე ბით მი ღე ბულ ან სა ჭი რო ზო მებს, რა თა უზ-
რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს სა ქარ თვე ლო ში გო გო ნე ბი სა და ბი ჭე ბის თა ნა-
ბა რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა გა ნათ ლე ბა ზე. 
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სექცია 2.  ბავშვის უფლებები და ინკლუზიური განათლება 

სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სექტორებში, მათ 

შორის საგანგებო სიტუაციების დროს

 

სექციის თავმჯდომარე: მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდი

   იაგორ ბალანჩივაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

   უნივერსიტეტი

   ლელა ეძგვერაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

   უნივერსიტეტი

ია გორ ბა ლან ჩი ვა ძე. აკა კი წე რეთ ლის სახ ლემ წი ფო უნი ვე რის ტე ტი. 
პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტი, პე და გო გი კის დე პარ ტა მენ ტი ასო ცი რე ბუ-
ლი პრო ფე სო რი

ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ინ კლუ ზი ა, უფ ლე ბე ბი, სა ჭი რო ე ბა, დაც ვა, შე-
საძ ლებ ლო ბა, გაკ ვე თი ლი

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად, გა ნათ ლე ბის მი ღე-
ბა ყვე ლა ბავ შვის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა ა. კონ ვენ ცი ა ში გა მოკ-
ვე თი ლი თი თო ე უ ლი უფ ლე ბა ეხე ბა ყვე ლა ბავშვს, ყო ველ გვა რი 
დის კრი მი ნა ცი უ ლი გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე. მსოფ ლი ოს თი თო ე ულ 
ქვე ყა ნა ში ბავ შვის უფ ლე ბე ბი გან მტკი ცე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბით - სა ერ თა ში რო სო თუ ად გი ლობ რი ვი სა კა ნონ მდებ ლო 
აქ ტე ბით, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კა ნონ მდებ ლო ბი თა და მა თი აღ სრუ-
ლე ბით. 

ბევ რი მოს წავ ლე გა ნიც დის შე მეც ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ სირ-
თუ ლე ებს. ეს შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყოს მი სი ფი ზი კუ რი, ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ემო ცი უ რი, ლინ გვის ტუ რი თუ სხვა 
მდგო მა რე ო ბით. ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში წა რუ მა ტებ-
ლო ბის მი ზე ზებ ში დრო უ ლად და სწო რად  გარ კვე ვაა აუ ცი ლე ბე-
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სექცია 2– ბავშვის უფლებები და ინკლუზიური განათლება 
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სექტორებში, მათ შორის  

საგანგებო სიტუაციების დროს
ლი, რა თა ბავშვს შე საძ ლებ ლო ბის მი ხედ ვით გა ვუ წი ოთ ქმე დი თი 
დახ მა რე ბა, და ვიც ვათ მი სი სწავ ლის უფ ლე ბე ბი და ჩავ რთოდ ინ-
კლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბა ში, რაც მის შე დე გებ ზე უთუ ოდ და დე ბი თად 
აი სა ხე ბა. სწო რედ ის გვაძ ლებს  შე საძ ლე ბე ლო ბას,  სპე ცი ა ლუ რი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე (სსსმ) მოს წავ ლე ებ მა მი აღ-
წი ონ პროგ რესს გა ნათ ლე ბა ში და ხე ლი შე ვუ წყოთ მათ სო ცი ა ლურ 
ინ ტეგ რა ცი ას.

ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მო დე ლი ეფუძ ნე ბა რწმე ნას, რომ 
ყვე ლა ბავშვს აქვს უფ ლე ბა, მი ი ღოს გა ნათ ლე ბა და თა ვის თა ნა-
ტო ლებ თან სა კუ თა რი პო ტენ ცი ა ლი მაქ სი მა ლუ რად გა მო ავ ლი ნოს 
სა ჯა რო სკო ლა ში, ყვე ლა მოს წავ ლე სრუ ლად მო ნა წი ლე ობს საკ ლა-
სო და სას კო ლო აქ ტი ვო ბებ ში, ურ თი ერ თა ნამ შრომ ლო ბით, მას წავ-
ლებ ლი სა და სპე ცი ა ლის ტის დახ მა რე ბით.

მიმ დი ნა რე სა უ კუ ნის და სა წყის ში ნელ -ნე ლა და ი წყო სპე ცი ა-
ლუ რი სა გა ნა მან თლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მოს წავ ლე თა მი ღე ბა 
სა ჯა რო სკო ლებ ში. აუ ცი ლე ბე ლი გახ და მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლე-
ბის იკ ლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბა ზე სრუ ლი ინ ფორ მი რე ბა, შე სა ბა მი-
სად უნი ვერ სი ტეტ მა და ი წყო ზრუნ ვა და სა გა ნი „დე ფექ ტო ლო გი-
ა- ლო გო პე დი ა“ 2005 წელს შე იც ვა ლა საგ ნით „დე ფექ ტო ლო გია და 
ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა“, რო მე ლიც შედ გმო ში შე იც ვა ლა საგ ნით 
„ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა“.

დღე ი სათ ვის საკ მა ოდ გა ი ზარ და მო თხოვ ნა, ყო ველ კონ კრე ტულ 
შემ თხვე ვა ში აუ ცი ლებ ლი ა, სწო რად და დრო უ ლად მოხ დეს წა რუ-
მა ტებ ლო ბის მი ზე ზე ბის დად გე ნა, სა ჭი რო ე ბის შე სა ბა მი სი დახ მა-
რე ბის გა წე ვა. უნი ვერ სტი ტე ტის პე და გი გი ურ მა ფა კულ ტეტ მა მი-
ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა განს ლექ ცი ა- პრაქ ტი კულ ბე თან ერ თად 
და ე მა ტოს „ჩა შე ნე ბუ ლი პრაქ ტი კა“, ამ დროს სტუ დენ ტე ბი მოს წავ-
ლე ებ ზე აწარ მო ე ბენ დაკ ვირ ვე ბას და  ან ხორ ცი ე ლე ბენ ინ დი ვი დუ-
ა ლურ სას წავ ლო გეგ მას. ჩა შე ნე ბუ ლი პრაქ ტი კა სტუ დენტს აძ ლევს 
შე საძ ლებ ლო ბას, არა მარ ტო გა მო ი ყე ნოს მი ღე ბუ ლი თე ო რი უ ლი 
ცოდ ნა, არა მედ პრაქ ტი კუ ლად და იც ვას ბავ შვის უფ ლე ბე ბი და იზ-
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სექცია 2– ბავშვის უფლებები და ინკლუზიური განათლება 
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სექტორებში, მათ შორის  

საგანგებო სიტუაციების დროს
რუ ნოს მის კე თილ დრე ო ბა ზე. სა გა ნი ის წავ ლე ბა ფა კულ ტე ტის სა-
მა გის ტრო და მას წავ ლებ ლთა მო სამ ზა დე ბელ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მებ ზე. 

ასე თი ფორ მით იკ ნლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სწავ ლე ბა ხელს 
უწყობს სა ჯა რო სკო ლი სა და უნი ვერ სი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე-
ბას, შე საძ ლებ ლო ბა გვეძ ლე ვა ერ თად ვიმ სჯე ლოთ და გა დავ ჭრათ 
პრობ ლე მა. უნი ვეს რი ტე ტი სა და რე გი ო ნის ფარ გლებ ში სტუ დენ-
ტე ბის დახ მა რე ბით გან ხორ ცი ელ დე ბა ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ა.

ნატო ქობუ ლა ძე. პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტის პე და გო გი კის დე პარ-
ტა მენ ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი  აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი,  სა ქარ თვე ლო, ქ.ქუ თა ი სი

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბე ბი  გა ნათ ლე ბა ში- ხა რის ხი ა ნი 

გა ნათ ლე ბის წი ნა პი რო ბა

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  უნი ვერ სი ტე ტი, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, პრო ფე სი-
უ ლი და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სას წავ ლო კუ რი კუ ლუ მე ბი

ად რე ულ ასაკ ში გა ნათ ლე ბა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად-
გან ის ქმნის სა ფუძ ველს ბავ შვის  შემ დგო მი ზრდი სა და გან-
ვი თა რე ბის თვის. ბავ შვე ბის ად რე ულ გან ვი თა რე ბა ში ჩა დე ბუ ლი 
ინ ვეს ტი ცია და დე ბი თად აი სა ხე ბა არა მხო ლოდ მცი რეწ ლო ვა ნი 
ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე, კე თილ დღე ო ბა ზე, სწავ ლა სა და და-
ცუ ლო ბა ზე, არა მედ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ ზრდა ზეც სა შუ ა ლო და 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში.

ად რე უ ლი და სკოლ მდე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა-
ხებ კა ნო ნის მი ღე ბა და ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის 
ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ეტა პე ბი იყო სა ქარ თვე ლო ში სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის-
ხი სა და ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და  ად რე უ ლი გა-
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საგანგებო სიტუაციების დროს
ნათ ლე ბის სას წავ ლო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ში ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის ჩარ თვის თვალ საზ რი სით .

2018-2019 წელს სა სერ თი ფი კა ტო კურ სის ფარ გლებ ში  130-მდე 
იმე რე თის რე გი ო ნის სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის მე თო დის ტი 
გა დამ ზად და ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის მიზ ნით. 

შე სა ბა მი სად, აწ სუ-ს პრო ფე სი ულ პროგ რა მა ში -„ბა გა- ბა ღის აღ-
მზრდე ლი პე და გო გი“, სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სში -„თა ნა მედ რო ვე 
მიდ გო მე ბი სკო ლამ დელ გა ნათ ლე ბა ში“ და უნი ვერ სი ტე ტის სა-
ბა კალ ვრო- სა მა გის ტრო  კუ რი კუ ლუ მებ ში , ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის  
ასახ ვა სა და გაძ ლი ე რე ბას თან და კავ ში რე ბით გან ხორ ცი ელ და შემ-
დე გი აქ ტი ვო ბე ბი: 
•	 სა სერ თი ფი კა ტო კურ სის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ლე და სკო

ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა სა
კო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის მე თო დის ტე ბის გა დამ ზა დე ბის 
სა ხით იმე რე თის რე გი ონ ში , რო გორც სა ჯა რო სკო ლამ დე ლი გა ნათ
ლე ბის  და წე სე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის გავ ლის ერ თ-ერ თი წი ნა
პი რო ბა
•	 აწ სუ-ს პრო ფე სი ულ მო დუ ლურ პროგ რა მა ში -„ბა გა- ბა ღის 

აღ მზრდე ლი პე და გო გი“, სა ვალ დე ბუ ლო მო დუ ლებ ში ინ ტეგ რირ
და  სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი  სა ტან დარ ტე ბი, მათ 
შო რის ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი.  
•	 გა ი ზარ და უნი ვერ სი ტე ტის რო ლის /ჩა თუ ლო ბა სას წავ ლო 

კუ რი კუ ლუ მებ ში/ სა სერ თი ფი კა ტო კურ სებ ში  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის 
ასახ ვი სა და გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით
•	 გან ხორ ცი ელ და ას წუ-ს პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა გა დამ

ზა დე ბა „ბავ შვის უფ ლე ბე ბა თა კონ ვენ ცი ის“ სა კი თხებ ზე
მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი სა და „ბავ შვის უფ ლე ბე ბა თა კონ ვენ ცი-

ის“ აქ ტუ ა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, რაც ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის 
წი ნა პი რო ბა ა, აკ .წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი აღ ნიშ ნუ-
ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით, სა მო მავ ლოდ  გეგ მავს გა ნა ხორ ცი-
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საგანგებო სიტუაციების დროს
ე ლოს შემ დე გი აქ ტი ვო ბე ბი:
•	 „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ცენ ტრის „ ჩა მო ყა ლი ბე ბა აწ სუ-ს პე და

გო გი ურ ფა კულ ტეტ ზე;
•	 სტუ დენ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კვლე ვებ

ში (აწ სუ-ს „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის“ ცენ ტრი);
•	 მცი რე საგ რან ტო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა „ბავ შვთა უფ

ლე ბე ბის“ თე მა ტი კა ზე  სტუ დენ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით;
•	 სა ზა ფხუ ლო სკო ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა „ბავ შვთა უფ ლე ბებ

ზე“ (მა საწ ვლებ ლე ბი სათ ვის , აღ მზრდე ლე ბი სათ ვის ,მშობ ლე ბი სათ
ვის ,სტუ დენ ტე ბი სათ ვის );
•	 თა ნამ სრომ ლო ბა, ვორ ქშო პე ბი სა და ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი

ზე ბა პარ ტნი ო რი უნი ვერ სი ტე ტე ბი სათ ვის ;
•	 ბეჭ დუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის დამ ზა დე ბა სტუ დენ ტთა ორ გა ნი

ზე ბი თა და მოს წავ ლე თა ჩარ თუ ლო ბით;
•	 ინ ტეგ რი რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მვა ად გი ლობ რივ და 

უცხო ურ პარ ტნი ო რებ თან ერ თად;

მა რი ნე გურ გე ნი ძე - ზუსტ მეც ნი ე რე ბა თა და გა ნათ ლე ბის ფა-
კულ ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

მადონა მიქელაძე - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების 
ფაკულტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ბავ შვზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სას კო ლო გა რე მო

აქ ტუ ა ლო ბა: ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სით, სა ჯა რო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბი და შე სა ბა მი სად, სკო ლაც ვალ დე ბუ ლი ა, პა ტი ვი სცეს თი-
თო ე ულ მო ზარდს რა სის, კა ნის ფე რის, სქე სის, ენის, რე ლი გი ის, 
პო ლი ტი კუ რი ან სხვა შე ხე დუ ლე ბის, ეროვ ნუ ლი, ეთ ნი კუ რი თუ 
სო ცი ა ლუ რი კუთ ვნი ლე ბის, ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის, ბავ შვის, 
მი სი ოჯა ხის წევ რის ან კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის ჯან მრთე ლო-
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საგანგებო სიტუაციების დროს
ბის მდგო მა რე ო ბის, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის, საქ მი ა ნო ბის ან 
სხვა ნიშ ნის მი უ ხე და ვად და  და იც ვას მი სი უფ ლე ბე ბი, რო მელ თა-
გან ერ თ-ერ თი ა, ცხოვ რობ დეს უვ ნე ბელ გა რე მო ში, სა დაც მი სი ჰარ-
მო ნი უ ლი გან ვი თა რე ბი სა და კე თილ დღე ო ბის თვის ყვე ლა პი რო ბაა 
იქ ნე ბა შექ მნი ლი. აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა ზრუ ნავ დეს, შექ მნას ჯან სა ღი, კომ ფორ ტუ ლი, ნე-
ბის მი ე რი შე საძ ლებ ლო ბის მოს წავ ლე ზე მორ გე ბუ ლი, პო ზი ტი უ რი 
გა რე მო.  

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ  სა ხელ მწი ფო უხ ვად ახორ ცი ე ლებს 
ღო ნის ძი ე ბებს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის არ სე ბუ ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა თუ პროგ რა მე ბის მი სა სა და გებ ლად თი თო ე-
უ ლი ბავ შვის ინ დი ვი დუ ა ლურ სა ჭი რო ე ბებ თან, კვლე ვე ბით მა ინც 
ფიქ სირ დე ბა გარ კვე უ ლი სა ხის პრობ ლე მე ბი. აქ ტუ ა ლუ რი ა, შე ფას-
დეს, რამ დე ნად თან ხვედ რა შია სკო ლებ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა თი-
თო ე უ ლი აღ საზ რდე ლის მო თხოვ ნებ თან, სურ ვი ლებ სა თუ სა ჭი-
რო ე ბებ თან. აღ ნიშ ნუ ლი და ე დო სა ფუძ ვლად ნაშ რო მის ფარ გლებ ში 
ჩა ტა რე ბულ კვლე ვას.

კვლე ვის მი ზა ნი: ბავ შვზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სას კო ლო გა რე მოს 
მნიშ ვნე ლო ბის და სა ბუ თე ბა და სკო ლებ ში დღეს არ სე ბუ ლი მდგო-
მა რე ო ბის შე ფა სე ბა;

კვლე ვის ობი ექ ტე ბი:  ბა თუ მის  სა ჯა რო და კერ ძო სკო ლე ბი; მოს-
წავ ლე ე ბი; მას წავ ლებ ლე ბი, დი რექ ტო რე ბი.

კვლე ვის მე თო დე ბი:  დაკ ვირ ვე ბა; ან კე ტი რე ბა; ინ ტერ ვი უ. 
კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სკო ლებ ში არ სე ბუ ლი ვი-

თა რე ბა ნაკ ლე ბად შე ე სა ბა მე ბა თი თო ე უ ლი აღ საზ რდე ლის ინ ტე რე-
სებ სა და სა ჭი რო ე ბებს. 

რე კო მენ და ცი ე ბი: მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სას კო ლო გა რე მო და სას წავ-
ლო პრო ცე სი მე ტად ახ დენ დეს თი თო ე უ ლი მოს წავ ლის სწავ ლის 
პრო ცე სის წა ხა ლი სე ბას, რა სის, კა ნის ფე რის, სქე სის, ენის, რე ლი გი-
ის, პო ლი ტი კუ რი ან სხვა შე ხე დუ ლე ბის, ეროვ ნუ ლი, ეთ ნი კუ რი თუ 
სო ცი ა ლუ რი კუთ ვნი ლე ბის, ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის, ბავ შვის, 
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მი სი ოჯა ხის წევ რის ან კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის ჯან მრთე ლო-
ბის მდგო მა რე ო ბის, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის, საქ მი ა ნო ბის ან 
სხვა ნიშ ნის მი უ ხე და ვად.

თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი გა რე მოს შე-
საქ მნე ლად აუ ცი ლე ბე ლი ა, სკო ლე ბი მო წყო ბი ლი იყოს ტექ ნი კუ რი 
რეგ ლა მენ ტის მო თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად.

სკო ლის ხელ მძღვა ნე ლებ მა, მას წავ ლებ ლებ მა მე ტი ყუ რა დღე ბა 
უნ და და უთ მონ  თი თო ე უ ლი მოს წავ ლის ში ნა გან სამ ყა როს, გა ეც-
ნონ მის ინ ტე რე სებს, მიდ რე კი ლე ბებს, სა ჭი რო ე ბებს და გა რე მოს 
მო წყო ბის დროს გა ით ვა ლის წი ნონ.

სკო ლის ყვე ლა მოს წავ ლე, პერ სო ნალ თან ერ თად, შეძ ლე ბის დაგ-
ვა რად უნ და ჩა ერ თოს სას კო ლო გა რე მოს მო წყო ბა ში.

სკო ლა უნ და იზ რუ ნოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რის იმ გვა რად მო წყო-
ბა ზე, რომ მოს წავ ლემ კომ ფორ ტუ ლად და ემო ცი უ რად და ცუ ლად 
იგ რძნოს თა ვი, სხვებ თან ურ თი ერ თო ბა გა უ ად ვილ დეს. სა ჭი როა 
მოს წავ ლე თა შო რის თა ნამ შრომ ლო ბი თი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბის ხელ შემ წყო ბი მე ტი  ღო ნის ძი ე ბე ბის და აქ ტი ვო ბე ბის ჩა-
ტა რე ბა. 

რა კი თა ნა ტო ლებ თან ურ თი ერ თო ბა მოს წავ ლე ებს ეხ მა რე ბა სო-
ცი ა ლი ზა ცი ა ში, გავ ლე ნას ახ დენს მოს წავ ლე თა  შე ხე დუ ლე ბე ბის  
ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და ქცე ვის ფორ მი რე ბა ზე, აუ ცი ლე ბე ლი ა, სკო ლა ში 
საკ მა ოდ არ სე ბობ დეს ად გი ლე ბი - თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე ე ბი,  სა დაც 
აღ საზ რდე ლე ბი შეძ ლე ბენ კო მუ ნი კა ცი ას.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სკო ლის თი თო ე უ ლი მას წავ ლე ბე ლი კარ გად 
იყოს და უფ ლე ბუ ლი ბავ შვთა უფ ლე ბებ სა და მას თან უშუ ა ლოდ 
და კავ ში რე ბუ ლი უსაფ რთხო, ჯან სა ღი, პო ზი ტი უ რი, ბავ შვზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი სას კო ლო გა რე მოს შექ მნის გზებს, სა შუ ა ლე ბებ სა და 
მნიშ ვნე ლო ბას.
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ბე ლა  დურ გლიშ ვი ლი. ფი ლო ლო გი ის  აკა დე მი უ რი  დოქ ტო-
რი ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის  მენ ტო რი მას წავ ლე ბე ლი.                                                              
აკა კი წე რეთ ლის  სა ხე ლო ბის  სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი.                                                                                                                                
ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლო

თავისუფლება და  ტოლერანტობა  ლიტერატუ რულ 
კონ ტექ სტში (ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კულ ტუ რის 

გაძ ლი ე რე ბა)

ნაშ რომ ში  ნაჩ ვე ნე ბი ა, რომ   ადა მი ა ნის  ზნე ობ რი ვი არ ჩე ვა ნი,   
უპირ ვე ლე სად,  ისეთ უმაღ ლეს  ღი რე ბუ ლე ბებს უკავ შირ დე ბა, რო-
გო რი ცაა  თა ვი სუფ ლე ბა  და  ტო ლე რან ტო ბა.  ამ იდე ა ლებ ზე სა უ-
ბა რი ჩვენს  ლი ტე რა ტუ რულ ტექ სტებ ში ჯერ კი დევ იო ა ნე პეტ რიწ-
თან, შო თა რუს თა ველ თან და  სხვა მწერ ლებ თან იწყე ბა. უდი დე სი 
სამ ყა რო გა დაგ ვეშ ლე ბა თვალ წინ თა ვი სუფ ლე ბი სა და ტო ლე რან-
ტო ბი სა, რო ცა „ვე ფხის ტყოს ნის“  ტა ე პებს  ვკი თხუ ლობთ: „უ ცხოს 
უცხო  აგ რე ვი თა შე გიყ ვარ დი?“,  „მათ  აკო ცეს  ერ თმა ნეთ სა, უცხო-
ო ბით  არ  დაჰ რი დეს“. უცხოს თან გახ სნი ლო ბის იდეა ეს არის მთა-
ვა რი იდე ა, რო მელ საც ადა მი ა ნის უმაღ ლეს  ღი რე ბუ ლე ბებ თან მივ-
ყა ვართ.

 ქარ თუ ლი  ლი ტე რა ტუ რა  და სა ბა მი დან ვე   იძ ლე ვა  პი როვ ნე ბა-
თა   ამ გვა რი აზ როვ ნე ბი სა და  ცხოვ რე ბის  თვალ სა ჩი ნო  ნი მუ შებს.   
ტრა დი ცი უ ლი  ხედ ვა  გრძელ დე ბა  და  იკ ვე თე ბა  მე20  სა უ კუ ნის  
ქარ თუ ლი  მწერ ლო ბის შე სა ნიშ ნა ვი  წარ მო მად გენ ლის  ოთარ  ჭი-
ლა ძის შე მოქ მე დე ბა ში,  კერ ძოდ,  მის  პო ე მა ში „ა და მი ა ნი გა ზე თის  
სვეტ ში“. 

 ამ ბა ვი ა მე რი კელ მა ჯა რის კაც მა არ ისურ ვა პატ რი ო ტი პა ნა მე ლი 
დე მონ სტრან ტე ბის წი ნა აღ მდეგ ია რა ღი გა მო ე ყე ნე ბი ნა. კრუს ხი მე-
ნე სი, და უ მორ ჩი ლე ბე ლი დამ სჯე ლი მოკ ლეს თა ვი სი ა ნებ მა სა ფუძ-
ვლად  რომ  უდევს  პო ე მას,  მეცხ რეკ ლა სე ლი მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის    
ადა მი ა ნის, ბავ შვის  უფ ლე ბე ბის შე სა ბა მის  გა აზ რე ბას  უკავ შირ დე-
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ბა.  წი ნა  პლან ზე  იწევს ახალ გაზ რდა  კა ცის  ლტოლ ვა  არა  მხო-
ლოდ  სა კუ თა რი  თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ, არა მედ  სხვი სი  თა ვი სუფ-
ლე ბის დაც ვი სათ ვის. ამი სათ ვის  კი, რო გორც  აკა კი ბაქ რა ძე  აღ ნიშ-
ნავს, სა ჭი როა  სუ ლის  რე ვო ლუ ცი ა.   მწე რალს  სურს გვითხ რას,  
რომ „ვინც  სხვას  არ თმევს  თა ვი სუფ ლე ბას,  მო ნაა  ისიც“ და რომ  
ქვეყ ნად  ყვე ლა ზე  დი დი მიღ წე ვა  სწო რედ  თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის  
ბრძო ლა   და   სხვა თა  შემ წყნა რებ ლო ბა ა.

ნა წარ მო ე ბის  ლი ტე რა ტუ რულ  კონ ტექ სტში  ნა გუ ლის ხმე ვი  თა-
ვი სუფ ლე ბი სა და  ტო ლე რან ტო ბის  იდე ა ლი  ასე ვე  ადეკ ვა ტუ რად  
ეხ მი ა ნე ბა  ქვეყ ნის  უახ ლო ეს  წარ სულს 1989 წლის  9  აპ რი ლის  
ტრა გე დი ას, რომ ლის  დრო საც  სას ტი კად იქ ნა   დარ ღვე უ ლი  ბავ-
შვთა  უფ ლე ბე ბი   ია რა ღი ან მა  სამ ხედ რო ებ მა  გაზ სა დე ნი  ბა ლო-
ნე ბით მო წამ ლეს და  ფი ზი კუ რად  აჩე ხეს და  აკე პეს   უმ წე ო,  უი-
ა რა ღო  გო გო ბი ჭე ბი.  სა მუ და მოდ  შეწყ ვი ტეს  მა თი  სა მო მავ ლო  
გან ვი თა რე ბი სა და   სი ცოცხ ლის  უფ ლე ბა  დე და მი წა ზე. ნა წარ მო ე-
ბი  ერ თგვა რი  გაფ რთხი ლე ბა ა,  რო გორ  უნ და  გა ვით ვა ლის წი ნოთ  
ლი ტე რა ტუ რუ ლად  ინ ტერ პრე ტი რე ბუ ლი   რე ა ლუ რი  მოვ ლე ნე ბი,  
რა თა  და ცუ ლი  იყოს  ყვე ლა  ბავ შვის,  ახალ გაზ რდის,  ადა მი ა ნის  
უფ ლე ბა  სამ ყა რო ში. (ბავ შვთა  უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ა, მუხ ლი  N6, 
N12, N15; ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა  დეკ ლა რა ცი ა, მუხ ლი  N3, N4, N5  
N19, N20)

სწო რედ ამ  მიზ ნით მოს წავ ლე ე ბი  დგა მენ  მი ნის პექ ტაკლს,  რო-
მელ შიც  ინ ტერ ტექ სტუ ა ლო ბის  სა ფუძ ველ ზე    წარ მო ად გე ნენ  ნა-
წარ მო ე ბის  ისეთ  უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს  იდე ას, რო გო რიც  ადა მი ა ნის 
თა ვი სუფ ლე ბი სა და  ტო ლე რან ტო ბის  ღი რე ბუ ლე ბე ბის  დაც ვა ა.
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შო რე ნა ტყე მა ლა ძე. გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი,  სა მო ქა-

ლა ქო გა ნათ ლე ბის მენ ტო რი მას წავ ლე ბე ლი აკა კი წე რეთ ლის  სა ხე ლო-
ბის  სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლო

ბავშვთა უფლებების კულტურის გაძლიე რე ბა

ნაშ რომ ში ასა ხუ ლია პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა ბავ-
შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სკო ლი სა და უნი ვერ სი ტე ტის ურ თი ერ-
თთა ნამ შრომ ლო ბით.  კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა  და ინი ცი ა-
ტი ვე ბის სა წყი სი  გახ და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის  კონ ვენ ცი ა. ნაშ რომ ში 
სი ახ ლეს წარ მო ად გენს სწავ ლე ბის ის სტრა ტე გი ა, თუ რო გორ შე ვუ-
წყოთ ხე ლი მოს წავ ლე ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბით კონ ვენ-
ცი ის  ეფექ ტი ა ნად რე ა ლი ზე ბას პრაქ ტი კა ში. ამი სათ ვის  გან ხორ ცი-
ელ და  რამ დე ნი მე  აქ ტი ვო ბა  ეტა პე ბად.

აქ ტი ვო ბა ი დე ე ბის მო ე და ნი მიზ ნად ისა ხავ და  აზ რი სა და შე ხე-
დუ ლე ბე ბის, ინ ტე რე სე ბის გა მო ხატ ვის უფ ლე ბა ბავ შვთა კონ ვენ ცი-
ის  შე სა ხებ, მის სა ჭი რო ე ბა სა და  მნიშ ვნე ლო ბა ზე. და ის ვა შე კითხ-
ვა რას გუ ლის ხმობს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა?  მოს წავ ლე ე ბი 
და სტუ დენ ტე ბი სკო ლა სა და უნი ვერ სი ტეტს შო რის და დე ბუ ლი 
მე მო რან დუ მის სა ფუძ ველ ზე წარ მარ თა ვენ თა ვი სუ ფალ სა უბ რებს, 
გა მო ხა ტა ვენ სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბებს და სა მო მავ ლო სურ ვი ლებს 
ბავ შვთა უფ ლე ბებ სა და ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პერ სპექ-
ტი ვებ ზე. კონ ვენ ცი ის შე სა ბა მი სი მუხ ლი  N12, N13, N28  (კო მიქს 
ბა რა თე ბის შექ მნის წი ნა პი რო ბა)

აქ ტი ვო ბის ვი ზი ტი უნი ვერ სი ტეტ ში მი ზა ნი იყო  გას ვლი თი 
ექ სკურ სი ა- გაკ ვე თი ლი არა ფორ მა ლურ გა რე მო ში. ,,სტუმ რად ჩემს 
უნი ვერ სი ტეტ ში“. მოს წავ ლეს უნ და  გა ე აზ რე ბი ნა, სად  გა აგ რძე-
ლოს სწავ ლა, რო გო რი გა რე მო ხვდე ბა?  რის თვის უნ და იყოს მზად? 
რა ტომ უნ და აირ ჩი ოს კონ კრე ტუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი, რა შე მიძ ლია 
სა მო მავ ლოდ შეჰ მა ტოს სტუ დენ ტო ბის გან მავ ლო ბა ში?  მოს წავ ლი-
სათ ვის წი ნა პი რო ბა ა: აქვს უფ ლე ბა იცო დეს  სად და რო გორ უნ და 
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მი ი ღოს ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა. ვინ და ეხ მა რე ბა ამ მიზ ნის რე ა ლი-
ზე ბა ში? სკო ლის მოს წავ ლე თა შე რე უ ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი თა-
ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბით ირ ჩევს გას ვლით გაკ ვე თილს -გა-
იც ნოს ქა ლა ქის სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ საც 
შე იძ ლე ბა მო მა ვა ლი და უ კავ ში როს. ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხმო ბის 
სა ფუძ ველ ზე - პარ ტნი ო რი სტუ დენ ტე ბის დახ მა რე ბით ხდე ბა უნი-
ვერ სი ტე ტის ახ ლოს გაც ნო ბა.  მუხ ლი: N17;N28; N29

მო რი გი აქ ტი ვო ბა ღია ლექ ცი ა ზე დას წრე ბა და მო ნა წი ლე ო-
ბამიზ ნად  ისა ხავ და მოს წავ ლე ე ბის  მი ერ  ბავ შვთა კონ ვენ ცი ის 
გან ხილ ვას სტუ დენ ტებ თან ერ თად. ასე ვე გა მოც დი ლე ბე ბის გა ზი-
ა რე ბას -ად რე ულ პრე ვენ ცი ა სა და ინ ტერ ვენ ცი ას. მოს წავ ლე ე ბი ასე-
ვე და მა ტე ბით ინ ფორ მა ცი ას იღე ბენ უნი ვერ სი ტე ტის სწავ ლე ბის 
სტილ სა და უსაფ რთხო ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ფი-
ზი კუ რი გა რე მოს შე სა ხებ. სკო ლა და უნი ვერ სი ტე ტი ერ თობ ლი-
ვად იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას პრო ექ ტში ,,პრაქ ტი კუ ლი სა მარ თლის 
კურ სი მო ზარ დე ბი სათ ვის“. სკო ლი სა და უნი ვერ სი ტე ტის ლექ ტორ 
-მას წავ ლებ ლის ურ თი ერ თშე თან ხმე ბით და ი გეგ მა ერ თობ ლი ვი 
ლექ ცია პრეს კონ ფე რენ ცი ა: რო გორ გა მო ვი ყე ნოთ პრაქ ტი კა ში კონ-
ვენ ცი ა? მუხ ლი N13;  მუხ ლი N15

 აქ ტი ვო ბის Erasmus+ პრო ექ ტზე მოს წავ ლე თა და სტუ დენ ტთა 
თა ნამ შრომ ლო ბით ვი დე ორ გო ლის გა და ღე ბა და გავ რცე ლე ბა მი-
ზა ნი იყო  ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და 
და ახ ლო ე ბა სა ერ თა შო რი სო სა გან მა ნათ ლებ ლო სტან დარ ტებ თან.  
მოს წავ ლე ე ბის და სტუ დენ ტე ბის მი ერ მოკ ვლე უ ლი იქ ნა გაც ვლი-
თი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა, შედ გა ინ ტერ ვიუ წარ მა ტე-
ბულ სტუ დენ ტებ თან და ამის სა ფუძ ველ ზე  გა და ღე ბულ იქ ნა ვი-
დე ორ გო ლი. მუხ ლი: N28; N29

 აქ ტი ვო ბა  და უნი ვერ სი ტე ტის თა ნამ შრომ ლო ბით და გეგ მი ლი 
,,სა მეც ნი ე რო პიკ ნი კე ბი“ მი ზა ნი იყო სა მო მავ ლო პრო ფე სი ე ბის და 
სა მეც ნი ე რო დარ გე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა, სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი სა 
და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გუნ დუ რად დე მონ სტრი რე ბა. მოს წავ ლე ე ბი 
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და სტუ დენ ტე ბი ხელ მძღვა ნე ლო ბას თან ერ თად გეგ მა ვენ და ახორ-
ცი ე ლე ბენ სა კუ თა რი პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბის სა ჯა როდ დე მონ-
სტრი რე ბას. მუხ ლი: N15; N17.

აქ ტი ვო ბა სკო ლის ბა ზა ზე სა მო ქა ლა ქო კლუ ბის ლი დე რის არ-
ჩევ ნე ბი  მი ზა ნი იყო სტუ დენ ტთა თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე-
ბის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა. მოს წავ ლე ე ბი ად რე უ ლი ასა კი დან 
უკ ვე ემ ზა დე ბი ან და გა მოც დი ლე ბას იძე ნენ დე მოკ რა ტი უ ლი წე სით 
არ ჩევ ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის  დაგ რო ვე ბით, რაც  ლო გი კუ რად  
უკავ შირ დე ბა სა არ ჩევ ნო კულ ტუ რის ამაღ ლე ბას, თა ნამ შრომ ლო-
ბას, სტუ დენ ტებ თან მსგავ სი პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბას. მუხ ლი: N14;  
N15;

აქ ტი ვო ბის კვლე ვე ბის ერ თობ ლი ვად და გეგ მვა  გან ხორ ცი ე-
ლე ბა მი ზა ნი იყო სკო ლი სა და უნი ვერ სი ტე ტის  ერ თობ ლივ კვლე-
ვებ ში  მო ნა წი ლე ო ბა საგ რან ტო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში: ,,ა ხალ გაზ-
რდუ ლი ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რა ეფექ ტუ რი და მდგრა დი გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის (SYNCS)“  ცვლი ლე ბე ბი აწ მყო დან უკე თე სი მო მავ ლი-
სათ ვის.

პრო ექ ტის დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ის და სტუ დენ ტე ბის მი ერ მოკ-
ვლე უ ლი იქ ნა სკო ლის ბა ზა ზე მოს წავ ლე ე ბის სა მიზ ნე ჯგუ ფის 
დახ მა რე ბით ყვე ლა ზე სენ სი ტი უ რი პრობ ლე მა, სა ჭი რო ე ბა. რო მე-
ლიც აღ მოჩ ნდა შემ დე გი: გაკ ვე თი ლებს შო რის ხა რის ხი ა ნი დას ვე-
ნე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი დრო ის მიზ ნობ რი ვად ათ ვი სე ბის  ქო ნის 
უფ ლე ბა. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე ძე ნილ იქ ნა კედ ლის 

მო ნი ტო რი -ეკ რა ნი, რო მელ მაც შემ დე გი დატ ვირ თვა მი ი ღო, გაკ-
ვე თი ლებს შო რის დას ვე ნე ბე ბის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ათ ვი სე ბა, მე-
დი ა ცენ ტრის შექ მნა, ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა, ფორ მა ლუ რი და არა-
ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ხელ შე წყო ბა და სას კო ლო თე მის ინ ფორ-
მი რე ბა. მუხ ლი N12; N31.

ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბა  20 ნო ემ ბე რი, ინ ტეგ რი-
რე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო გა მო ფე ნა (სას კო ლო და სა უ ნი ვერ სი-
ტე ტო) ,,ჩვე ნი უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი ჩვენ სა ვე სა კე თილ დღე-
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ოდ“  მიზ ნად ისა ხავ და,  რო გორ შე იძ ლე ბა წარ მო ვად გი ნოთ ბავ-
შვთა უფ ლე ბე ბი ხე ლოვ ნე ბა ში.  მოს წავ ლე ე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ 
გა მო სახ ვის სა კუ თა რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლიც 
არის და მნიშ ვნე ლო ვა ნიც. ისი ნი ეძე ბენ ინ დი ვი დუ ა ლურ და თა-
ნამ შრომ ლო ბით ხერ ხებს სტუ დენ ტებ თან, რა თა მხატ ვრუ ლი სა შუ-
ა ლე ბე ბით შეძ ლონ, წარ მო ად გი ნონ ბავ შვთა  სხვა დას ხვა უფ ლე ბა 
და ღი ად და ა ფიქ სი რონ სა კუ თა რი აზ რი, სურ ვი ლი და სა ჭი რო ე ბა. 
მოს წავ ლე ე ბი სა და სტუ დენ ტე ბის თა ნამ შრომ ლო ბით გან ხორ ცი ე-
ლე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე დაყ რდნო ბით შე იქ მნა კო მიქ ს-ბა რა თე ბი-
,ერ თგვა რი მე დი ა- გზავ ნი ლე ბი სა ზო გა დო ე ბის თვის, ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის გა საც ნო ბი ე რებ ლად.

მაია ახვლედიანი - ასოცირებული პროფესორი. პედაგოგიური 
ფაკულტეტი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკ. წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.

ლალი აბდალაძე - ასოცირებული პროფესორი. საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, შ. მესხიას სახელმწიფო 
სასწავლო უნივერსიტეტი, ზუგდიდი, საქართველო. 

მარეხი ნიკოლაძე - პედაგოგიური ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სპეციალისტი, აკ. წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.

  XXI  სა უ კუ ნის სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა თა 
გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  მო დე ლი, კუ რი კუ ლუ მი, სტან დარ ტი, პა რა-
დიგ მა, სკო ლა, „ა ხა ლი სკო ლის მო დე ლი“, „სწავ ლის პე და გო გი კა“, გა-
ნათ ლე ბის უფ ლე ბა.

თა ნა მედ რო ვე გა ნათ ლე ბის ფუნ ქცია ტრა დი ცი უ ლი ხედ ვის 
ცვლი ლე ბას ითხოვს. თა ნა მედ რო ვე სკო ლის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
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ამო ცა ნე ბი და სწავ ლე ბის მე თო დე ბი ბავ შვის ინ ტე რე სებ სა და ინ-
დი ვი დუ ა ლურ თა ვი სე ბუ რე ბებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. მი მი დი ნა-
რე ობს ცოდ ნა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პე და გო გი უ რი ტექ ნო ლო გი ის 
პი როვ ნე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლით ჩა ნაც ვლე ბა.  

ევ რო პუ ლი სკო ლე ბის გა მოც დი ლე ბა ხუ თი ტი პის მო დელს გვა-
თა ვა ზობს, სა დაც ვხვდე ბით დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მებს, რო-
მელ თა გან ოთხი ე.წ. სწავ ლე ბის სკო ლე ბი ა, მე ხუ თე - არატ რა დი ცი-
უ ლი. სწავ ლე ბის სკო ლა თა მო დე ლე ბი სა ხელ მწი ფო სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სი ცოდ ნის მი ცე მა ზე და მოს წავ ლე თა დო ნე ე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა ზე არი ან ორი ენ ტი რე ბულ ნი. ნა კა დუ რი დო ნის სკო-
ლე ბი ხა სი ათ დე ბი ან მოს წავ ლე თა  დი ფე რენ ცი რე ბით შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის მი ხედ ვით. საგ ნობ რი ვი დო ნის სკო ლე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან 
მოს წავ ლე თა ფარ თო დი ფე რენ ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბით. შე რე-
უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის სკო ლე ბი სათ ვის არაა და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
სო ცი ა ლუ რი და ყო ფა. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სკო ლე ბის 
მო დე ლი ორი ენ ტი რე ბუ ლი ა, რო გორც სა ხელ მწი ფო სტან დარ ტებ ზე 
ასე ვე მოს წავ ლე თა, მშო ბელ თა და მას წავ ლე ბელ თა მო თხოვ ნებ ზე; 
პრინ ცი პუ ლად გან ხვა ვე ბუ ლია სა ხელ წი ფო სტან დარ ტებ ზე ფარ თო 
მიზ ნე ბის მქო ნე მატ რი ცუ ლი მო დე ლის სკო ლე ბი. ისი ნი სწავ ლე ბი-
სას დიდ ად გილს უთ მო ბენ არა სას წავ ლო ში ნა არსს, მი ზანს სო ცი-
უმ ში მოქ მე დე ბის სწავ ლე ბა და მკვლე ვა რი სათ ვის სა ჭი რო ჩვე ვე ბის 
მი ცე მა წარ მო ად გენს.

სა ქარ თვე ლო ში, XXI სა უ კუ ნის და სა წყი სი დან, ნა თე ლი ხდე ბა, 
რომ ძვე ლი „მოს წავ ლე ობი ექ ტის“ პა რა დიგ მა ვე ღარ პა სუ ხობ და 
ცხოვ რე ბის ახალ სა ზო გა დო ებ რივ მო თხოვ ნებს. ჩნდე ბა სა ყო ველ-
თაო გან სჯის საგ ნი - ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი. გა ნათ ლე ბის 
რე ფორ მა, მიზ ნად ისა ხავს „სწავ ლე ბის“ პე და გო გი კის „სწავ ლის პე-
და გო გი კით“ ჩა ნაც ვლე ბას, ძლი ერ დე ბა მოს წავ ლე ზე ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი  პე და გო გი კუ რი მიმ დი ნა რე ო ბე ბი, კონ სტრუქ ტი ვის ტუ ლი 
პრინ ცი პე ბი. იქ მნე ბა და უმ ჯო ბეს დე ბა სა მი თა ო ბის ეროვ ნუ ლი 
სას წავ ლო გეგ მა (კუ რი კუ ლუ მი). პირ ველ და მე ო რე თა ო ბის ეროვ-
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ნულ სას წავ ლო გეგ მებ ში მკვეთ რად არ იყო გა მოკ ვე თი ლი სწავ ლე-
ბა ში „მოს წავ ლე სუ ბი ექ ტის“ ახა ლი პა რა დიგ მის ფუ ძემ დებ ლუ რი 
პრინ ცი პე ბი, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა მე სა მე თა ო ბის ესგ.მ და ი სა ხა 
ამო ცა ნად. სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტი „ა ხა ლი სკო ლის მო დე ლის“ 
მი ზანს კონ სტრუქ ტი ვის ტულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პრინ ცი პებ ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი სას კო ლო კუ რი კუ ლუ მის  და ნერ გვა, სკო ლის მარ თვის 
ეფექ ტი ა ნი მიდ გო მე ბის გან ვი თა რე ბა, ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
ინ ტეგ რი რე ბა და მოს წავ ლის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი  შე ფა სე-
ბის სის ტე მის შექ მნა წარ მო ად გენს. 

მო დე ლის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცნე ბე ბის პე და გო გი კა მყა რი, 
სის ტე მუ რი ცოდ ნის კონ სტრუ ი რე ბი სა და აზ როვ ნე ბის გან ვი თა-
რე ბის ეფექ ტი ან სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს. იგი ხელს უწყობს სა-
ქარ თვე ლოს ყვე ლა სკო ლა ში კონ სტრუქ ცი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბით 
სას კო ლო კულ ტუ რის გარ დაქ მნას, ფორ მა ლუ რი და „ფა რუ ლი კუ-
რი კუ ლუ მის“ გან ვი თა რე ბას და სწავ ლა- სწავ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ-
ჯო ბე სე ბას, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კულ ტუ რის გაძ ლი ე რე ბას, მოს-
წავ ლე ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცე სის გან ხორ ცი ლე ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მე ბი ეხ მი ა ნე ბა ბავ შვთა ღირ სე ბი სა და ინ ტე რე-
სე ბის დაც ვას, მის უფ ლე ბებს - მი ი ღოს გა ნათ ლე ბა, რო მე ლიც მო ამ-
ზა დებს სრულ ფა სო ვა ნი ცხოვ რე ბი სათ ვის.

ირინე გოგიბერიძე, განათლე ბის დოქ ტო რი, აკა კი წე რეთ ლის სა-
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, პე და გო გი კის ფა კულ ტე ტი, პე და გო გი კის 
დე პარ ტა მენ ტის ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი

ბუ ნე ბის მცოდ ნე ო ბის სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბი და 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი და წყე ბით კლა სებ ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბუ ნე ბის მცოდ ნე ო ბა, სა გან თა შო რი სი კავ ში რე-
ბი, სას წავ ლო ექ სკურ სი ა, კლას გა რე შე მუ შა ო ბა, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა
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და წყე ბი თი კლსე ბის ბუ ნე ბის მცოდ ნე ო ბის სწავ ლე ბი სას სა გან-
თა შო რი სი კავ ში რე ბის რე ა ლი ზე ბის პრო ცეს გან ვი ხი ლავთ შე მეც-
ნე ბით მოღ ვა წე ო ბად, რო მე ლიც მო ი ცავს საკ ლა სო, კლას გა რე შე და 
სკო ლის გა რე შე მუ შა ო ბას. სა გან თა შო რის კავ ში რებს ვთვლით მოს-
წავ ლე თა სა ძი ე ბო საქ მი ა ნო ბად, რაც პე და გო გი უ რი და უფ ლე ბის-
დაც ვი თი თვალ საზ რი სით მო ი თხოვს სწორ ორი ენ ტი რე ბას, ფაქ ტე-
ბის ანა ლიზს, მო ნა ცემ თა ურ თი ერ თკავ ში რებს, გან ზო გა დე ბას და 
დას კვნე ბის ფორ მი რე ბას. ამ პრო ცე სე ბის მიმ დი ნა რე ო ბის დროს არ-
სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვას. 

ჩვე ნი მი ზა ნია სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბის რე ა ლი ზე ბა კლას გა-
რე შე მუ შა ო ბის დროს. სწო რად ორ გა ნი ზე ბუ ლი კლას გა რე შე მუ შა-
ო ბა შე იძ ლე ბა გავ ხა დოთ სწავ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა უ-
კე თე სო წყა როდ, რად გან იქ მნე ბა ისე თი პი რო ბე ბი, რომ ლის დრო-
საც უკეთ და ვი ნა ხოთ მოს წავ ლის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თვი სე ბე ბი, 
მოს წავ ლის ში ნა გა ნი სამ ყა რო: კლას ში მო რი დე ბუ ლი ან ან ცი მოს-
წავ ლე სხვა პი როვ ნე ბად გვევ ლი ნე ბა. სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბის 
რე ა ლი ზე ბის კარგ სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს სას წავ ლო ექ სკურ სი ა, 
რო მელ საც კონ კრე ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბა და ფუნ ქცია აქვს. ექ სკურ-
სი ის მო წყო ბამ დე მას წავ ლე ბელ მა მოს წავ ლე ებს უნ და გა აც ნოს მა-
თი უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი, რა შე იძ ლე ბა და რა არის აკ რძა-
ლუ ლი ექ სკურ სი ის დროს. 

სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბის ში ნა არ სის სას წავ ლო ექ სკურ სია პე-
და გო გი უ რი პრო ცე სის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა. მა თი ამო ცა ნაა ექ-
სკურ სან ტებს გა უღ ვი ვოს ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბა ობი ექ ტზე და მო უ-
კი დე ბე ლი დაკ ვირ ვე ბი სათ ვის და გა მო ი მუ შა ოს პრაქ ტი კუ ლი ჩვე-
ვე ბი. ექ სკურ სია თა ვი სი თვალ სა ჩი ნო ე ბით, მე თო დუ რი ხერ ხით, 
თხრო ბით ხელს უწყობს მოს წავ ლე თა გა აქ ტი უ რე ბას. მას წავ ლე ბე-
ლი ცდი ლობს მოს წავ ლე ებს გა მო უ მუ შავ დეთ ობი ექ ტის შე ფა სე ბის 
უნა რი. სას წავ ლო ექ სკურ სი ას გან ვი ხი ლავთ სას წავ ლო- სა აღ მზრდე-
ლო პრო ცე სის უკეთ წარ მარ თვის ფორ მად, სა დაც მოს წავ ლე აკ ვირ-
დე ბა სხვა დას ხვა სა განს და მოვ ლე ნას, იძენს ახალ ცოდ ნას. სას წავ-
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ლო ექ სკურ სი ე ბის ჩა ტა რე ბა მი ზან შე წო ნი ლია მუ ზე უმ ში, ის ტო რი-
ულ ძეგ ლზე, წარ მო ე ბა ში, ბუ ნე ბის გან სა კუთ რე ბულ ად გილ ზე და 
სხვ. და ას რუ ლებს ისეთ დი დაქ ტი კურ ფუნ ქცი ებს, რომ მას წავ ლე-
ბელს შე უძ ლია სა გან გე ბო კო რექ ტი ვი შე ი ტა ნოს თა ვის მუ შა ო ბა ში. 

ბუ ნე ბის მცოდ ნე ო ბის სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბის შემ ცვე ლი სას-
წავ ლო ექ სკურ სი ის შემ დეგ მოს წავ ლე თა ცოდ ნის აქ ტი ვა ცი ი სათ ვის 
და გან მა ვი თა რე ბე ლი სა კი თხე ბის უკეთ ათ ვი სე ბი სათ ვის შე ვი მუ-
შა ვეთ შე კითხ ვე ბი, რო მელ თა ძი რი თა დი მი ზა ნია და წყე ბი თი კლა-
სე ბის სას წავ ლო დის ციპ ლი ნებ ში მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბა 
და გამ ყა რე ბა. კითხ ვა თა სის ტე მა დავ ყა ვით თე ო რი უ ლი, პრაქ ტი-
კუ ლი, მო რა ლუ რი და უფ ლე ბე ბის დამ ცველ სა ხე ო ბე ბად და ფორ-
მუ ლი რე ბუ ლია ისე, რომ ყო ველ მხრივ და ცუ ლია მოს წავ ლის მი ერ 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა.

სას კო ლო და კლას გა რე შე სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბის მქო ნე 
შე მეც ნე ბი თი სა კი თხე ბის სწავ ლე ბით მას წავ ლე ბე ლი ისა ხავს და 
წყვეტს კონ კრე ტულ ამო ცა ნას, რომ ლის გა დაჭ რი სას გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი უნ და იყოს მოს წავ ლე თა ასა კი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბი და მაქ სი მა ლუ რად და ცუ ლი უნ და იყოს მოს წავ ლე თა 
უფ ლე ბე ბი.

კახაბერი გვენცაძე, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორ-
ტის სა ხელ მწი ფო სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტის სპორ ტუ ლი ფა კულ ტე-
ტის IV კურ სის სტუ დენ ტი

გივი გოგოძე,  ფიზ კუ რი აღ ზრდი სა სპორ ტის უნი ვერ სი ტე ტის ასის-
ტენ ტ-პრო ფე სო რი

ფიტნესი და ფიზიკური ვარჯიშის მოქმედება ბავშვთა და 
მოზარდთა ორგანიზმზე

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში, ფი ზი კუ რი წვრთნა, სპორ-
ტი, ჯან მრთე ლო ბა, ფი ზი კუ რი აღ ზრდა
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საგანგებო სიტუაციების დროს
ადა მი ა ნის ფი ზი კუ რი  აღ ზრდი სათ ვის უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა სა ჭი-

როა ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში. ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში შე და რე ბით ფარ თო ცნე-
ბა ა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ამა თუ იმ ხა სი ა თის კუნთრ მოქ მე დე ბას. 
იგი უნ და მი ვიჩ ნი ოთ ისეთ მოძ რა ო ბად, რო მელ საც და სა ხუ ლი აქვს 
გარ კვე უ ლი მი ზა ნი, რა თა სწო რად გა დაწყ დეს ფი ზი კუ რი აღ ზრდის 
ესა თუ ის ამო ცა ნა, ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში ფი ზი კუ რი აღ ზრდის ძი რი თა-
დი სა შუ ა ლე ბა ა. მი სი ათ ვი სე ბი სათ ვის მე ტად რთუ ლი ნერ ვულ რეფ-
ლექ სუ რი მე ქა ნიზ მე ბის სა შუ ა ლე ბით მე ცა დი ნე ო ბის (ვარ ჯი შის) პრო-
ცეს ში წარ მო ებს ამა თუ იმ სა ხის მოძ რა ო ბი თი ჩვე ვის გან ვი თა რე ბა.

გარ და ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში სა, ადა მი ა ნის ფი ზი კუ რი აღ ზრდის სა-
შუ ა ლე ბებს მი ე კუთ თვნე ბა აგ რეთ ვე ბუ ნებ რი ვი ფაქ ტო რე ბი: ჰა ე რი, 
მზე და წყა ლი, რო მელ თა მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა ორ გა ნიზ მის გა-
კა ჟე ბა (წრთო ბა). ფი ზი კუ რი აღ ზრდის მე სა მე სა შუ ა ლე ბაა ჰი გი ე ნუ რი 
რე ჟი მი. მხო ლოდ ამ სა შუ ა ლე ბა თა რა ცი ო ნა ლუ რად გა მო ყე ნე ბამ შე იძ-
ლე ბა გა ნა პი რო ბოს ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის ჰარ მო ნი უ ლი ფი ზი კუ რი 
სრულ ყო ფა, პირ ველ რიგ ში კი მი სი გა ჯან მრთელ ბა. 

თვი თონ სპორ ტუ ლი წვრთნა რთუ ლი პე და გო გი კუ რი და ფი ზი ო-
ლო გი უ რი პრო ცე სი ა, რაც გუ ლის ხმობს, ერ თის მხრივ, ადა მი ა ნის ორ-
გა ნიზ მის ფუნ ქცი ურ შე საძ ლებ ლო ბა თა გაძ ლი ე რე ბას და ფი ზი კუ რი 
მუ შა ო ბის უნა რის გაზ რდას, ხო ლო, მე ო რეს მხრივ, სპორ ტის ამა თუ იმ 
სა ხე ო ბის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ყვე ლა სპე ცი ფი კუ რი და არას პე ცი ფი კუ-
რი მოძ რა ო ბით ჩვე ვე ბის და უფ ლე ბას, მა ღა ლი სპორ ტუ ლი შე დე გე ბის 
მიღ წე ვას.

ორ გა ნიზ მის ფი ზი კუ რი თვი სე ბის - ძა ლის გან ვი თა რე ბა ძა ლის მი ე-
რი ვარ ჯი შე ბით შე იძ ლე ბა. იგი და კავ ში რე ბუ ლია კუნ თე ბის შე კუმ შვის 
დროს დი დი და ძა ბუ ლო ბის გა მოვ ლი ნე ბას თან. ამ დროს ფი ზი კუ რი 
ვარ ჯი ში უფ რო ხში რად შე და რე ბით ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს. 

ფი ზი კუ რად გაწ ვრთნი ლი ადა მი ა ნის გუ ლი, სის ხლძარ ღვე ბი და 
სის ხლის შე მად გენ ლო ბა გარ კვე ულ წი ლად გან სხვავ დე ბა არა ნა ვარ ჯი-
შე ბი სა გან. ასე მა გა ლი თად, ნა ვარ ჯი შე ვი ადა მი ა ნის გუ ლი, არა ნა ვარ-
ჯი შე ვი, მაგ რამ ჯან მრთელ გუ ლი სა გან გან სხვავ დე ბით, მო ცუ ლო ბა ში 
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საგანგებო სიტუაციების დროს
მა ტუ ლობს (გუ ლის საზ ღვრე ბი ფარ თოვ დე ბა), რაც გუ ლის კუნ თის ე.წ. 
შრო მი თი ჰი პერ ტრო ფი ი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. ნა ვარ ჯი შე ვი კუნ თის 
ბოჭ კო ე ბის მო ცუ ლო ბა ში მო მა ტე ბა ერ თდრო უ ლად მა თი შე კუმ შვის 
ძა ლის გაზ რდას გუ ლის ხმობს. ამი ტომ ნა ვარ ჯი შევ გულს ახა სი ა თებს 
სის ტო ლუ რი მო ცუ ლო ბის, ანუ გუ ლის ერ თი შე კუმ შვის (სის ტო ლის) 
დროს გა დას რო ლი ლი სის ხლის რა ო დე ნო ბის თვალ სა ჩი ნოდ გაზ რდა. 
სის ხლის სის ტო ლუ რი მო ცუ ლო ბის მო მა ტე ბა და გუ ლის შე კუმ შვის 
რიცხ ვის (პულ სის სიხ ში რის) ერ თდრო უ ლად შემ ცი რე ბა, რაც ნა ვარ ჯი-
შევ გულს ახა სი თებს, მის ეკო ნო მი კურ მუ შა ო ბა ზე მი უ თი თებს.

გივი გოგოძე. საქართველოს ფიზიკური აღ ზრდი სა და სპორ ტის 
სა ხელ მწი ფო სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი. 
სა ქარ თვე ლოს დამ სა ხუ რე ბუ ლი მწვრთნე ლი. სპორ ტის დამ სა ხუ რე ბუ-
ლი მოღ ვა წე

ჰი პოქ სია მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბის წამ ყვან სპე ცი ა-
ლის ტთა პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი მა ღალ და სა შუ ა ლო 

მთი ან რა ი ო ნებ ში სპორ ტსმენ თა და 
არას პორ ტსმენ თა მომ ზა დე ბა ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში, ფი ზი კუ რი წვრთნა, სპორ-
ტი, ჯან მრთე ლო ბა, ჰი პოქ სი ა, ფი ზი კუ რი აღ ზრდა

მთი ან რე გი ო ნებ ში შე ჯიბ რე ბე ბი სათ ვის სპორ ტსმენ თა მომ ზა-
დე ბის პრობ ლე მამ სპორ ტუ ლი სამ ყა როს მუ შაკ თა ყუ რა დღე ბა XIX 
ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბის შემ დგომ მი იპყ რო (ქ.მე ხი კო, ზღვის დო ნი-
დან 2240 მ.). სწო რედ ამის შემ დგომ გა ი ზარ და ყუ რა დღე ბა ისე თი 
ვარ ჯი შე ბის მი მართ, რო გო რი ცაა ბუ ნებ რი ვი და ხე ლოვ ნუ რი ჰი-
პოქ სი ა. ასე თი ვარ ჯი შე ბი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც წარ მა ტე ბუ ლი მე-
თო დე ბი მა ღალ და სა შუ ა ლო მთი ან რა ი ო ნებ ში შე ჯიბ რე ბე ბის თვის 
მო სამ ზა დებ ლად, რაც ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი რე ზერ ვე ბის მო ბი ლი ზა-
ცი ის და ახალ, უფ რო მა ღალ ადაპ ტა ცი ურ დო ნე ზე გა დას ვლის სა-
შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 
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საგანგებო სიტუაციების დროს
1960 წლის ოლიმ პი ურ თა მა შებ ზე, აფ რი კე ლი სპორ ტსმე ნე ბის 

გა მოს ვლა, ამის ნა თე ლი მა გა ლი თი გახ და: თუნ დაც, ა. ბი კი ლას გა-
მოს ვლა, რო მელ მაც წარ მა ტე ბით იას პა რე ზა და მო უ გო იმ დრო ის-
თვის მას ზე უფ რო გა მოც დილ და ტი ტუ ლო ვან სპორ ტსმე ნებს (ბი-
კი ლა მა ღალ -მთი ან რა ი ონ ში ცხოვ რობ და). თა ვი დან ეს წარ მა ტე ბა 
გა ნი ხი ლე ბო და, რო გორც უბ რა ლო შემ თხვე ვი თო ბა, მაგ რამ იმა ვე 
ა. ბი კი ლამ 1964 წელს მა რა თო ნუ ლი დის ტან ცი აც მო ი გო.

მო გეხ სე ნე ბათ, რომ მთი ა ნი რე გი ო ნე ბი იყო ფა სხვა დას ხვა დო ნე-
ე ბად: “მა ღალ მთი ა ნი“, “სა შუ ა ლომ თი ა ნი”, და ბალ მთი ა ნი” და სხვა. 
თუმ ცა, ზო გი ავ ტო რი თვლის, რომ მა ღალ მთი ა ნი ზღვის დო ნი დან 
1000-12000 მეტ რი ა, სხვე ბი მა ღალ მთი ან რა ი ო ნად 2000-2500 მეტრს 
მი იჩ ნე ვენ. 

არა ერ თხელ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვებ მა, გა მო ავ ლი ნეს სპორ ტულ 
სფე რო ში მოღ ვა წე ადა მი ან თა ადაპ ტა ცი ის პრობ ლე მე ბი. მა ღა ლი 
კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე სპორ ტსმენ თა ფი ზი ო ლო გი ურ რე აქ ცი ა თა 
ანა ლი ზებ ზე დაყ რდნო ბით, სპე ცი ა ლის ტებ მა შე მოგ ვთა ვა ზეს შემ-
დგო მი სა ხის საკ ვა ლი ფი კა ციო ვარ ჯი შე ბი, ზღვის დო ნე ე ბის მი-
ხედ ვით:

და ბალ მთი ა ნი 800-1000მ. - ვარ ჯი შე ბი მოს ვე ნე ბულ და სა შუ ა ლო 
ინ ტენ სი ო ბის დატ ვირ თვებ ზე; ჟან გბა დის და ვა ლი ა ნე ბა ფი ზი ო ლო-
გი ურ ფუნ ქცი ებ ზე არ შე ი ნიშ ნე ბა;

სა შუ ა ლომ თი ა ნი 1000-25000მ.-მდე - აქ აღი ნიშ ნე ბა ცვლი ლე ბე ბი 
სა შუ ა ლო ინ ტენ სი ო ბის ვარ ჯი შებ ზეც კი; მოს ვე ნე ბულ მდგო მა რე ო-
ბა ში ცვლი ლე ბე ბი არ შე იმ ჩნე ვა;

მა ღალ მთი ა ნი 2500 მ. და მე ტი - ამ დროს მოს ვე ნე ბულ მდგო მა-
რე ო ბა შიც კი შე იმ ჩნე ვა ფი ზი ო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე ბი, რაც იმის 
მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, რომ ჟან გბა დის და ვა ლი ა ნე ბა დი დი ა. 

ჰი პოქ სია არის ერ თ-ერ თი სა შუ ა ლე ბა სპორ ტსმე ნებ ში ფუნ ქცი-
ო ნა ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის ასა მაღ ლებ ლად. ის ხელს უწყობს ადაპ-
ტა ცი უ რი პრო ცე სე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ას, სწრა ფად აღ დგე ნას, შრო მის 
უნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას, იზ რდე ბა გა რე სუნ თქვა და ჟან გბა დის 
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საგანგებო სიტუაციების დროს
მო ცუ ლო ბა ფილ ტვებ ში, იზ რდე ბა გუ ლის მა სის სი დი დე, კორ დი-
ნა ლუ რი გზა, მთლი ა ნად გუ ლის სიძ ლი ე რე და ენერ გო მო მა რა გე ბა. 
თა ნა მედ რო ვე სპორ ტუ ლი მოღ ვა წე ო ბა მო ი თხოვს დი დი წარ მა ტე-
ბე ბის მი საღ წე ვად სა ჭი რო ისე თი ახა ლი ხერ ხე ბი სა და სა შუ ა ლე ბე-
ბის ძი ე ბას, რო მელ თა გა მო ყენ ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სპორ-
ტსმენ თა შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბის მო მა ტე ბა და აღ დგე ნი თი პრო ცე სე-
ბის დაჩ ქა რე ბა.

მარინე გოგნელაშ ვი ლი. მოწ ვე უ ლი მას წავ ლე ბე ლი, ფსი ქო ლო გი ი სა 
და გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა-
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, თბი ლი სი, სა ქარ-
თვე ლო.

 მას წავ ლე ბე ლი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
სას კო ლო სა ზო და გო ე ბის სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბის  

ცვლი ლე ბე ბის სუ ბი ექ ტი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბა, მას წავ ლე ბე ლი 
სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბის ცვლი ლე ბე ბის სუ ბი ექ ტი

ნაშ რო მის კონ ცეფ ტუ ა ლურ ჩარ ჩოს წარ მო ად გენს ლი ჯე რო მის 
(Jerome, 2016) მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის გა ნათ ლე-
ბის სა მი პერ სპექ ტი ვა: სა მარ თლებ რი ვი (A legalistic world-view), რე-
ფორ მის ტუ ლი (A reformistic world-view) და რა დი კა ლუ რი (A radical 
world-view) და ამა თუ იმ პერ სპექ ტი ვა ში მო მუ შა ვე მას წავ ლე ბელ თა 
რო ლე ბი.

კვლე ვის მთა ვა რი შე კითხ ვა - დამ წყე ბი მას წავ ლებ ლე ბის თვალ-
თა ხედ ვით, რა რო ლი აქვთ მათ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით  სას კო ლო სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბის ცვლი ლე ბა-
ში?

სა კონ ფე რენ ციო მოხ სე ნე ბა ში წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა ივა ნე ჯა-
ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის პროგ რა მის 2016-2020 წლე ბის კურ-
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საგანგებო სიტუაციების დროს
სდამ თავ რე ბუ ლებ თან, დამ წყებ მას წავ ლებ ლებ თან, ჩა ტა რე ბუ ლი 
ფო კუს -ჯგუ ფე ბის მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი.

თამარ დოგრაშვილი, ასოცირებული პროფესორი. კაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის 
პედაგოგიკის დეპარტამენტი

გიორგი ბერძულიშვილი. პროფესორი. კაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის მეთოდიკის 
დეპარტამენტი

დაწყებით კლასებში საგანთაშორისი კაშირების შინაარსის 
მქონე მათემატიკურ ამოცანათა სისტემები ცხოვრების 

ჯანსაღი წესზე და ბავშვთა უფლებები

საკვანძო სიტყვები: საგანთაშორისი კავშირები, ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი 
წე სი, მა თე მა ტი კურ ამო ცა ნა თა სის ტე მა, ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში, ზო მი ე რი 
კვე ბა, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი

და წყე ბი თი კლა სე ბის მოს წავ ლე ებს მას წავ ლე ბელ მა პირ ვე ლი ვე 
კლა სი დან უნ და გა ნუ მარ ტოს ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის არ სი, გა-
აც ნოს მი სი კომ პო ნენ ტე ბი და სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა როს მოს წავ ლე ებ ში 
ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის ჩვე ვე ბის და უფ ლე ბას, ჯან საღ აღ ზრდას ად რე-
უ ლი ასა კი დან ვე, გა რე სამ ყა როს უსაფ რთხო ე ბას, ჯან მრთე ლო ბა ზე 
ზე მოქ მე დე ბას, ჩა უ ნერ გოს უა რი თქვან თამ ბა ქოს, ალ კო ჰო ლის და 
ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბა ზე, იკ ვე ბონ ზო მი ე რად, მო ი პო ვონ ინ-
ფორ მა ცია საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის ხა რის ხის შე სა ხებ, მის დი ონ ფი-
ზი კუ რად აქ ტი ურ ცხოვ რე ბას, დღის რე ჟიმ ში ჩარ თონ ასა კის შე სა-
ბა მი სი ფი ზი კუ რი ვარ ჯი შე ბი, და იც ვან პი რა დი და სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ჰი გი ე ნა, გა კაჟ დნენ და სხვ. რა დრო საც მას წავ ლებ ლმა მკაც-
რად და ყო ველ მხრივ უნ და და იც ვას ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი.

პრობ ლე მის გა დაჭ რა და ვა ფუძ ნეთ სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბის 
მქო ნე მა თე მა ტი კუ რი ამო ცა ნე ბის სის ტე მა ზე, რომ ლის შედ გე ნა მო-
ვახ დი ნეთ ორი გი ნა ლუ რი სქე მით: 
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საგანგებო სიტუაციების დროს
„ცხოვ რე ბის ჯან საღ წეს ზე თე ო რი უ ლი ცოდ ნის მი წო დე ბა სხვა 

საგ ნი დან (ა რა მა თე მა ტი კი დან) →ცხოვ რე ბის ჯან საღ წეს ზე მა თე-
მა ტი კუ რი ამო ცა ნა, რომ ლის პი რო ბა კავ შირ შია სხვა საგ ნი დან მი-
ღე ბულ ცოდ ნას თან →  დას მუ ლი მა თე მა ტი კუ რი ამო ცა ნის ამოხ-
სნა → ა მოხ სნი ლი ამო ცა ნის პა სუ ხის ჩა წე რის შემ დეგ მოს წავ ლე-
თათ ვის წი ნას წარ შედ გე ნი ლი ისე თი კითხ ვე ბის დას მა, რო მე ლიც 
ახ დენს არ სე ბუ ლი ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბას“.

ასეთ ამო ცა ნებს მა თე მა ტი კის სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი არ შე ი ცა ვენ, 
მა თი შედ გე ნა უხ დე ბათ მას წავ ლებ ლებს, რის თვი საც თავ და პირ-
ვე ლად უნ და შე ად გი ნონ მო ნა ცემ თა ბა ზა, რო მელ შიც მო ცე მუ ლია 
არ სე ბუ ლი მეც ნი ე რუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, და კავ ში რე ბუ ლი ცხოვ რე ბის 
ჯან საღ წეს თან და და ცუ ლია ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი. მოს წავ ლე თათ-
ვის წი ნას წარ შედ გე ნი ლი კითხ ვე ბი სხვა დას ხვა ფუნ ქცი უ რი დატ-
ვირ თვი სა ა, კითხ ვე ბის შე არ ჩე ვი სას მას წავ ლე ბე ლის მი ერ და ცუ ლი 
უნ და იყოს მოს წავ ლე თა უფ ლე ბე ბი და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა.

ამ პრინ ცი პე ბის დაც ვით შე ვად გი ნეთ და წყე ბი თი კლა სე ბის 300-
ზე მე ტი ამო ცა ნა, რომ ლე ბიც ეხე ბა მა თე მა ტი კას და ადა მი ა ნის ჯან-
მრთე ლო ბას, ჯან მრთელ კვე ბას, ბავ შვის სხე უ ლის აგე ბუ ლე ბას, 
მავ ნე ჩვე ვებს. ამო ცა ნე ბი შედ გე ნი ლია ისე, რომ კონ კრე ტუ ლი ამო-
ცა ნით მას წავ ლე ბელს შე უძ ლია გა დაწყ ვი ტოს გაკ ვე თი ლის მი ზა ნი 
და მაქ სი მა ლუ რად და ცუ ლი იყოს მოს წავ ლე თა უფ ლე ბე ბი.

მე თო დუ რი მიდ გო მე ბი, და ეხ მა რე ბა მას წავ ლებ ლებს თვი თონ 
შე ად გი ნონ ანა ლო გი უ რი ამო ცა ნე ბი და და ამ ყა რონ სა გან თა შო რი სი 
კავ ში რე ბი სას წავ ლო საგ ნე ბის თე მებს შო რის და ჩარ თონ სას წავ ლო 
პრო ცეს ში. წარ მოდ გე ნი ლი მო დე ლი არ მო ი თხოვს მა თე მა ტი კი-
სათ ვის სას წავ ლო სა ა თე ბის გაზ რდას, სწავ ლას ხდის სა სი ა მოვ ნოს 
და სა ხა ლი სოს, მოს წავ ლე ებ ში ზრდის მა თე მა ტი კის და სხვა სას წავ-
ლო საგ ნე ბის შეს წავ ლის ინ ტე რესს, არ ახ დენს მოს წავ ლე თა დეკ ლა-
რი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის შეზ ღუდ ვას და სა სარ გებ ლოა მოს წავ ლე თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის კუ თხით.
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საგანგებო სიტუაციების დროს
გიორგი ბერძულიშვილი. პროფესორი. კაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის მეთოდიკის დეპარ-
ტამენტი

თამარ დოგრაშვილი, ასოცირებული პროფესორი. კაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის პედა-
გოგიკის დეპარტამენტი

უმცროსკლასელთა აქტიური სწავლება 

განმა ვი თა რე ბე ლი და სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბის 

მქო ნე ბუ ნე ბის დაც ვი თი და ეკო ლო გი უ რი ში ნა არ სის 

მა თე მა ტი კურ ამო ცა ნა თა სის ტე მე ბით და ბავ შვთა 

უფ ლე ბე ბი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: აქ ტი უ რი სწავ ლე ბა, სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბი, 
ბუ ნე ბის დაც ვა, ეკო ლო გი ა, გან მა ვი თა რე ბე ლი მა თე მა ტი კუ რი ამო ცა ნა, 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი

უმ ცროს კლა სელ თა აქ ტი უ რი სწავ ლე ბი სას გან მა ვი თა რე ბე ლი 
და სა გან თა შო რი სი კავ ში რე ბის მქო ნე ბუ ნე ბის დაც ვი თი და ეკო-
ლო გი უ რი ში ნა არ სის მა თე მა ტი კურ ამო ცა ნა თა სის ტე მე ბის ჩარ თვა 
მე თო დუ რად გა მარ თლე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლად იმ სას წავ ლო თე მე-
ბის გავ ლის დროს, რო ცა გა ნი ხი ლე ბა შე სა ბა მი სი ში ნა არ სის მქო ნე 
მა თე მა ტი კუ რი ამო ცა ნე ბი. ასე წარ მარ თუ ლი სას წავ ლო პრო ცე სი 
ხდე ბა სის ტე მუ რი, რაც ხელს უწყობს აქ ტი ურ სწავ ლე ბას და ახა ლი 
ცოდ ნის მი ღე ბას. ასე ვე, მი ზან შე წო ნი ლია ასე თი ამო ცა ნე ბის ჩარ-
თვა კლას გა რე შე, ფა კულ ტა ტი ურ და მა თე მა ტი კის წრის მე ცა დი-
ნე ო ბებ ზე. ამას თან ამო ცა ნე ბის პი რო ბებ ში და სას წავ ლო პრო ცეს ში 
მას წავ ლებ ლის მი ერ მკაც რად და ყო ველ მხრივ უნ და იყოს და ი ცუ-
ლი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი.

ბუ ნე ბის დაც ვი თი და ეკო ლო გი უ რი მა თე მა ტი კურ ამო ცა ნა თა 
სის ტე მე ბი შე ვად გე ნეთ ორი გი ნა ლუ რი სქე მით: 

„ბუ ნე ბის დაც ვი თი და ეკო ლო გი ის სა კი თხე ბის შე სა ხებ თე ო რი-
უ ლი ცოდ ნის გა და ცე მა → ბუ ნე ბის დაც ვი თი და ეკო ლო გი უ რი ში-
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საგანგებო სიტუაციების დროს
ნა არ სის მქო ნე მა თე მა ტი კუ რი ამო ცა ნის (რომ ლის პი რო ბა კავ შირ-
შია სხვა საგ ნის თე ო რი ი დან მი ღე ბულ ცოდ ნას თან) მი წო დე ბა  →  
დას მუ ლი მა თე მა ტი კუ რი ამო ცა ნის ამოხ სნა  → პა სუ ხის ჩა წე რის 
შემ დეგ, არ სე ბუ ლი ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბის მიზ ნით მოს წავ ლე თათ-
ვის წი ნას წარ შედ გე ნი ლი შე კითხ ვე ბის დას მა, რო მე ლიც ახ დენს არ-
სე ბუ ლი ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბას“.

ვთვლით, რომ უმ ცროს კლა სე ლებს მა თე მა ტი კის ამო ცა ნის პი-
რო ბა უნ და შე ი ცავ დეს ინ ფორ მა ცი ას მოს წავ ლე თა საყ ვა რე ლი ზღაპ-
რე ბის, მულ ტფილ მე ბის, ფილ მე ბის გმი რებ ზე, რაც იწ ვევს მოს წავ-
ლე თა და ინ ტე რე სე ბას და უნ და იყოს გან მა ვი თა რე ბე ლი სწავ ლე ბი-
სათ ვის შე სატყ ვი სი. რო ცა ამო ცა ნის პი რო ბა უმ ცროს კლა სელ თათ-
ვის მიმ ზიდ ვე ლი ა, ისი ნი სი ა მოვ ნე ბით ერ თვე ბი ან მის გან ხილ ვა ში, 
რა საც ხე ლი უნ და შე უ წყოს მას წავ ლე ბელ მა სა თა ნა დოდ დას მუ ლი 
კითხ ვე ბით, შე ა ქოს და წა ა ხა ლი სოს ის მოს წავ ლე ე ბი, რომ ლებ მაც 
უკეთ იცი ან ამო ცა ნის პი რო ბა ში მოყ ვა ნი ლი მულ ტფილ მის, ზღაპ-
რის, სა ბავ შვო მოთხ რო ბე ბის თუ კი ნო ფილ მე ბის გმი რე ბის შე სა ხებ. 
მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც არ იცი ან ამ გმი რე ბის შე სა-
ხებ, ზოგ ჯერ წა უ კი თხოს ნა წარ მო ე ბი, აჩ ვე ნოს მულ ტფილ მე ბის 
ფრაგ მენ ტე ბი, მოს წავ ლე ებს მო ამ ზა დე ბი ნოს ამო ცა ნის თე მა ტი-
კი დან პრე ზენ ტა ცია და სხვ. ამ პრინ ცი პე ბის დაც ვით შე ვად გი ნეთ 
1200-ზე მე ტი ამო ცა ნა და წყე ბი თი სკო ლის ყვე ლა კლა სი სათ ვის.

პე და გო გი კურ მა ექ სპე რი მენ ტმა და ა დას ტუ რა, ასე თი მა თე-
მა ტი კურ ამო ცა ნა თა სის ტე მე ბის ჩარ თვა ააქ ტი უ რებს სას წავ ლო 
პრო ცესს, სა ინ ტე რე სოს და მრა ვალ ფე რო ვანს ხდის უმ ცროს კლა-
სელ თათ ვის, აფარ თო ებს მათ მეც ნი ე რულ თვალ სა წი ერს და მა ძი-
ებ ლო ბის უნარს, არ მო ი თხოვს და მა ტე ბით სას წავ ლო დროს, არ 
ზღუ დავს მოს წავ ლე თა დეკ ლა რი რე ბულ უფ ლე ბებს, სა სარ გებ ლოა 
მოს წავ ლე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
კუ თხით და ეხ მა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე გა ნათ ლე ბის რე-
ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბას.
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საგანგებო სიტუაციების დროს
მალვინა  შანიძე. ასოცირებული  პროფესორი  აკ. წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგო გი უ რი ფა კულ ტე ტი, სწავ ლე ბის 
მე თო დი კა თა დე პარ ტა მენ ტი. სა ქარ თვე ლო,  ქუ თა ი სი

 ბავ შვთა სა აზ როვ ნო უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის
სტრა ტე გი ე ბი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  კონ ვენ ცი ა, გან ვი თა რე ბა, გა გე ბა- გა აზ რე ბა, უფ
ლე ბა, უნარ -ჩვე ვა, წიგ ნი ე რე ბა, სტრა ტე გი ა.

ბავ შვთა  უფ ლე ბა თა დაც ვის კონ ვენ ცი ა ში ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი 
ოთხ კა ტე გო რი ა დაა წარ მოდ გე ნი ლი.  ესე ნი ა:  სი ცოცხ ლე,  გან ვი თა
რე ბა,  დაც ვა  და  მო ნა წი ლე ო ბა.  

სა კონ ფე რენ ციო ნაშ რომ ში ყუ რა დღე ბას გა ვა მახ ვი ლებ ერ თ-ერთ 
კა ტე გო რი ა ზე - ბავ შვთა გან ვი თა რე ბა. კონ ვენ ცი ის მი ხედ ვით, „ბავ
შვებს აქვთ გა ნათ ლე ბის, ინ დი ვი დუ ა ლო ბის გან ვი თა რე ბის, გო ნებ
რივ თუ ფი ზი კურ შე საძ ლებ ლო ბა თა სრუ ლად გა მოვ ლე ნის უფ ლე
ბა.“

პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტის გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლო ბის სტუ
დენ ტე ბის თვის ჩემ მი ერ შედ გე ნი ლი ახა ლი სა ლექ ციო კურ სის - 
„წიგ ნი ე რე ბის სა ფუძ ვლე ბი“ (კითხ ვის, წა კი თხუ ლის გა აზ რე ბი სა 
და წე რი თი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ე ბი და წყე ბით სა
ფე ხურ ზე) - წარ მარ თვი სას, სა შუ ა ლე ბა მო მე ცე მა სრულ ყო ფი ლად 
შე ვას წავ ლო ის მე თო დე ბი და სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც მათ მოს წავ
ლე ებს ჩა მო უ ყა ლი ბებს  უამ რავ სა სარ გებ ლო კომ პე ტენ ცი ას.  მაგ.:

1. სა ხელ მძღვა ნე ლოს მე-4 თავ ში, ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა
ტუ რის საგ ნის სწავ ლე ბი სას, ყუ რა დღე ბას ვა მახ ვი ლებ პა სუ ხის მგებ
ლო ბის ნა ბიჯ -ნა ბიჯ გა და ცე მის  აუ ცი ლებ ლო ბა ზე და შე სა ბა მი სი 
სქე მე ბი სა და შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით სა ფუძ ვლი ა
ნად გა ვა აზ რე ბი ნებთ სა კითხს. 

2.  მე-8 თავ ში შე ვას წავ ლით გა მარ თუ ლი/ გა წა ფუ ლი კითხ ვის 
მე თო დებ სა და სტრა ტე გი ებს, გა ვაც ნობთ კითხ ვის მო დე ლებს, შე
ვა მოწ მებთ და შე ვა ფა სებთ  გა მარ თუ ლი კითხ ვის უნარ სა და ვა წარ
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საგანგებო სიტუაციების დროს
მო ებთ პროგ რე სის მო ნი ტო რინგს. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სწო რედ 
გა წა ფუ ლი/ გა მარ თუ ლი  კითხ ვის სა ფუძ ველ ზე შეძ ლებს ბავ შვი წა
კი თხუ ლის ად ვი ლად აღ ქმა სა და გა აზ რე ბას.

3.  მე-10 თა ვი მოგ ვითხ რობს მოს წავ ლე თა ლექ სი კუ რი მა რა გის 
გამ დიდ რე ბის მე თო დებ სა და სტრა ტე გი ებ ზე:  ა) ტექ სტებ ზე ლექ სი
კო ლო გი უ რი მუ შა ო ბი სას, ბ)მხატ ვრუ ლი გა მოთ ქმე ბის შეს წავ ლი სას 
და  გ)კოგ ნი ტუ რი სქე მე ბის გა მო ყე ნე ბით.  რთუ ლი ა, სრულ ფა სოვ
ნად გა მოთ ქვა სა კუ თა რი მო საზ რე ბა, თუ მოს წავ ლეს არ გა ვუმ დიდ
რებთ ლექ სი კურ მა რაგს. 

4.  ბავ შვთა უფ ლე ბა თა დაც ვის კონ ვენ ცი ის მი ხედ ვით (მუხ ლი - 
12), ბავშვს უფ ლე ბა აქვს „თა ვი სუფ ლად გა მოთ ქვას თა ვი სი აზ რი და 
შე ხე დუ ლე ბე ბი ნე ბის მი ერ სა კითხ ზე, რო მე ლიც მას ეხე ბა“. . . მე-12  
თა ვი გა ჯე რე ბუ ლია ტექ სტის გა გე ბა- გა აზ რე ბა ზე მუ შა ო ბის სტრა
ტე გი ე ბით. აქე დან გა მოვ ყოფ დი ორს:

ა) კითხ ვე ბი სა და პა სუ ხე ბის სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით ტექ
სტის გა გე ბა - გა აზ რე ბის უნა რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც მიმ
დი ნა რე ობს:  ტე ფი რა ფა ე ლის მე თო დის, „5 კითხ ვის,“   სხვა დას ხვა  
სა აზ როვ ნო დო ნის შე კითხ ვე ბის  გა მო ყე ნე ბი თა და კომ პლექ სუ რი 
და ვა ლე ბე ბით;

ბ) ბავ შვთა აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ზე მუ შა ო ბას, რო მე ლიც ყა
ლიბ დე ბა  ზე პი რი  სა აზ როვ ნო ოპე რა ცი ე ბის (დის კუ სი ა, დე ბა ტე ბი, 
კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა, პერ სო ნა ჟის სკა მი, გრძნო ბა თა ყუ ლა ბა) ხში
რი მოხ მა რე ბით. 

5. „ბავშვს უფ ლე ბა აქვს გა მო ხა ტოს თა ვი სი აზ რი, მი ი ღოს და გა
ავ რცე ლოს ინ ფორ მა ცია . . . „  (მუხ ლი - 13).  ამ მიზ ნით სტუ დენ ტებს 
შე ვას წავ ლით  მოს წავ ლე თა კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა
ზე მუ შა ო ბის სტრა ტე გი ებს.

გა ნათ ლე ბის მი ზა ნი ხომ „ბავ შვის პი როვ ნე ბის, მი სი ნი ჭის, გო
ნებ რი ვი და ფი ზი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მა ლუ რი გან ვი თა
რე ბა ა“ (მუხ ლი - 29).
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მაგ და თხი ლა ვა. ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი აკა კი წე რეთ ლის სა

ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტის,  სწავ ლე ბის 
მე თო დი კა თა დე პარ ტა მენ ტი. საქართველო. ქ. ქუ თა ი სი. 

მუ სი კის სწავ ლე ბა სმე ნა და მხედ ვე ლო ბა დაქ ვე ი თე ბულ 
მოს წავ ლე თათ ვის

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სმე ნა დაქ ვე ი თე ბუ ლი; მხედ ვე ლო ბა დაქ ვე ი-
თე ბუ ლი; რიტ მულ -დი ნა მი კუ რი; ყრუ- მუნ ჯი; მუ სი კა ლუ რი ნი ჭი და 
მიდ რე კი ლე ბა; უსი ნათ ლო; ბრა ი ლი, სა ნო ტო დამ წერ ლო ბა; შეზ ღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

სმე ნა დაქ ვე ი თე ბულ მოს წავ ლე ებ თან მუ შა ო ბის დროს ერ თ-ერ-
თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ბავ შვის მუ სი კა ლუ რი გან ვი თა რე ბა. 
ასეთ მო ზარ დებ თან სმე ნი თი ყუ რა დღე ბის გა სა ვი თა რებ ლად და 
გა სა აქ ტი უ რებ ლად სა ჭი როა ჩა ტარ დეს სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბე ბი. 

თუ სმე ნის დაქ ვე ი თე ბა შე ძე ნი ლი ა, სმე ნის აღ დგე ნა ზე მუ შა ო-
ბის შე დე გი სწრა ფია და ეფექ ტუ რი. მოს წავ ლე მარ ტი ვად აღიქ ვამს 
ბგე რას, ად ვი ლად გა ნას ხვა ვებს ერ თმა ნე თის გან ბგე რებს სი მაღ ლის, 
ტემ ბრის, გრძლი ო ბი სა და სიძ ლი ე რის მი ხედ ვით. თუმ ცა, მას ამ კუ-
თხით ეფექ ტურ დახ მა რე ბას გა უ წევს სმე ნის აპა რა ტის გა მო ყე ნე ბა.

რიტ მულ -დი ნა მი კუ რი მო მენ ტე ბი გან საზ ღვრავს გრძნო ბის რე-
აქ ცი ებს. მკვლე ვარ თა მტკი ცე ბით, სკო ლამ დელ პე რი ოდ ში მუ სი კის 
აღ ქმა და მო კი დე ბუ ლია დი ნა მი კურ და ტემ პო რა ლურ გან სხვა ვე ბუ-
ლო ბა ზე, რაც იწ ვევს მოძ რა ო ბით რე აქ ცი ებს. აღ ნიშ ნუ ლი მოვ ლე ნე-
ბი შე ი ნიშ ნე ბა ყრუ- მუნჯ ბავ შვებ შიც. ყრუ- მუნჯ ბავ შვებ ში მუ სი-
კა ლურ ხე ლოვ ნე ბას თან ზი ა რე ბა შე საძ ლე ბე ლია გარ კვე ულ გა მოვ-
ლი ნე ბებ ში.

მუ სი კა ლუ რი ნი ჭი და მიდ რე კი ლე ბა, რო გორც კვლე ვე ბი ადას-
ტუ რე ბენ,  უსი ნათ ლო ებ თან და ახ ლო ე ბით ისე თი ვე ა, რო გორც ჩვე-
უ ლებ რივ მხედ ვე ლებ თან. უსი ნათ ლო ე ბის თვის გა მო ი ყე ნე ბა თა-
ვად ბრმა, ფრან გი ტიფ ლო პე და გო გის - ლუი ბრა ი ლის ნო ტე ბის 
დამ წერ ლო ბა. ბრა ი ლი ნი ჭი ე რი მუ სი კო სიც იყო. ბრა ი ლის შრიფ ტი 
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შე იქ მნა მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნე ში. რომ ლის მი ხედ ვი თაც ქა ღალ დზე 
თი თე ბის შე ხე ბით ხდე ბა წერ ტი ლო ვა ნი კონ ფი გუ რა ცი ის აღ ქმა. 
ბრა ი ლის ერ თ-ერთ ნაშ რომ ში ფრან გულ დამ წერ ლო ბას სა ნო ტო ან-
ბა ნიც ერ თვო და.    

მუ სი კა ლუ რი ტა ლან ტის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი უსი ნათ ლო ებ შიც 
არ სე ბო ბენ, რომ ლებ მაც დიდ წარ მა ტე ბებს მი აღ წი ეს და არი ან საქ-
ვეყ ნოდ ცნო ბი ლე ბი. 

ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მუ სი კის გაკ ვე-
თი ლის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი სა ნო ტო დამ წერ ლო ბის 
შეს წავ ლა ა, რო მე ლიც მე სა მე კლა სი დან იწყე ბა, მა შინ რო ცა მოს წავ-
ლე ე ბი უკ ვე კარ გად ფლო ბენ მშობ ლი ურ ენა ზე წე რა- კითხ ვის უნარ 
-ჩვე ვებს. 

უსი ნათ ლო მოს წავ ლე ებს ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლა ში 
მუ სი კის სწავ ლა ში ხელს უშ ლის ის, რომ სა ნო ტო დამ წერ ლო ბის 
შეს წავ ლა არ ხდე ბა ბრა ი ლის შრიფ ტით, ვი ნა ი დან, სა წუ ხა როდ, შე-
სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე პე და გო გე ბი სა ქარ თვე ლო ში არ არ სე-
ბო ბენ. თუმ ცა უსი ნათ ლო მოს წავ ლე ე ბი, სცე ნა ზე წარ მა ტე ბით გა-
მოს ვლას და სხვა დას ხვა კონ ცერ ტებ ში მო ნა წი ლე ო ბას ახერ ხე ბენ 
თა ვი ან თი მუ სი კა ლუ რი სმე ნის, მეხ სი ე რე ბის და უდი დე სი შრო მის 
წყა ლო ბით.

თა მარ შალ ვაშ ვი ლის მი ერ ქარ თულ ენა ზე შედ გე ნი ლი მუ სი კა-
ლუ რი ბრა ი ლის სა ხელ მძღვა ნე ლო დიდ დახ მა რე ბას გა უ წევს რო-
გორც პე და გო გებს, ასე ვე უსი ნათ ლო მოს წავ ლე ებს, რა თა და მო უ-
კი დებ ლად შეს ძლონ მუ სი კა ლურ სამ ყა როს თან ზი ა რე ბა. ბრა ი ლის 
შრიფ ტი ხელს შე უ წყობს შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 
მოს წავ ლე ებს, თა ნა ბარ პი რო ბებ ში იყ ვნენ თა ვი ანთ თა ნა ტო ლებ-
თან. თი თო ე უ ლი ასე თი მოს წავ ლე ჩარ თუ ლი უნ და იყოს სას წავ ლო 
პრო ცეს ში თა ვი ანთ ამ ხა ნა გებ თან ერ თად. სას წავ ლო პრო ცეს ში მი-
უ ხე და ვად მრა ვა ლი წი ნა აღ მდე გო ბი სა, ყვე ლა მათ განს უნ და მი ე ცეს 
გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.
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ნინო ჭოხონელიძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი ტე ტი, 

გა ნათ ლე ბის აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი, პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტის, პე-
და გო გი კის დე პარ ტა მენ ტის ასის ტენტ პრო ფე სო რი. ქუ თა ი სი, სა ქარ-
თვე ლო.

თეა ლიკ ლი კა ძე - აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
ენა თა ცენ ტრის ინ გლი სუ რი ენის მას წავ ლე ბე ლი. ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე-
ლო

  სას წავ ლო - სა აღ მზრდე ლო პრო ცე სი მა რია 
მონ ტე სო რის პე და გო გი კურ კონ ცეფ ცი ა ში და 

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: თვით გან ვი თა რე ბა, თვი თაღ ზრდა,  სა გან გე ბოდ 
შექ მნი ლი გა რე მო, არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა, პი რა დი სივ რცე.

მ.  მონ ტე სო რიმ თა ვის პე და გო გი ურ  საქ მი ა ნო ბას სა ფუძ ვლად 
და უ დო დი დი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა და ექ სპე რი მენ ტუ ლი 
მა სა ლა. 

მან თა ვის მე თო დი კას უწო და თვით გან ვი თა რე ბის სის ტე მა დი-
დაქ ტი კუ რად მომ ზა დე ბულ გა რე მო ში. ბავ შვის ქცე ვა ზე დაკ ვირ-
ვე ბამ მონ ტე სო რის სა შუ ა ლე ბა მის ცა, აღ მო ე ჩი ნა „ყუ რა დღე ბის 
პო ლა რი ზა ცი ის“ ფე ნო მე ნი, სწო რედ  აქე დან  აკე თებს ის დას კვნას 
ბავ შვის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის და სა გან გე ბოდ შექ მნილ გა რე-
მო ში მი სი მუ შა ო ბის ფორ მე ბის და ხერ ხე ბის შე სა ხებ.

 მონ ტე სო რის მი ერ შექ მნილ თვი თაღ ზრდი სა და თვით გან ვი-
თა რე ბის უნი კა ლურ სის ტე მა ში არ არის სწავ ლე ბის  ერ თი ა ნი მო-
თხოვ ნე ბი და პროგ რა მე ბი. თი თო ე უ ლი ბავ შვი მუ შა ობს სა კუ თა რი 
ტემ პით. მოს წავ ლე უამ რა ვი აქ ტი ვო ბი დან თვი თონ ირ ჩევს სა სურ-
ველ საქ მი ა ნო ბას, სა ხელ მძღვა ნე ლო სა შუ ა ლე ბებს. ბავ შვი თვი თონ 
ას წავ ლის სა კუ თარ თავს. ამ მე თოდ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია სწავ ლის 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი არ ჩე ვა ნი და არა ჯგუ ფუ რი გაკ ვე თი ლე ბი. ასე-
თი მიდ გო მა ხელს უწყობს აღ მო ჩე ნით სწავ ლას. აღ მზრდე ლის ამო-
ცა ნა ა, და ეხ მა როს ბავშვს მი სი საქ მი ა ნო ბის ორ გა ნი ზა ცი ა ში, სა კუ-
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თა რი გზის ძი ე ბა ში, შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზა ცი ა-
ში. „და მეხ მა რე, რომ  თვი თონ შევ ძლო ამის გა კე თე ბა“ -ამ სიტყ ვებ ში 
ირეკ ლე ბა მონ ტე სო რის პე და გო გი უ რი სის ტე მის არ სი.

 გა რე მოს თან ბავ შვის ინ ტე რაქ ცია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ვი თა-
რე ბის თვის ყვე ლა ზე ნა ყო ფი ე რია მა შინ, რო დე საც ის ეფუძ ნე ბა არ-
ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას და პი რად ინ ტე რესს. მონ ტე სო რის თან ბავ-
შვი არის სა კუ თა რი თა ვის ბა ტონ - პატ რო ნი. აქ ბავ შვი ემ ზა დე ბა 
არა სკო ლი სათ ვის, არა მედ ცხოვ რე ბი სათ ვის. თა ვი სუ ფალ გა რე მო-
ში ბავ შვი ეძებს და იკა ვებს თა ვი სი  სურ ვი ლი სა მებრ გარ კვე ულ ად-
გილს. „მე მჭირ დე ბა თუნ დაც პა ტა რა ად გი ლი, მას რომ ჩე მი ვუ წო-
დო.” ამი ტო მაც, მონ ტე სო რის სკო ლა ში არის პა ტა რა კა რა დე ბი, რო-
მელ შიც  თი თო ე ულ ბავშვს აქვს  თა ვი სი უჯ რა და ინა ხავს სა კუ თარ 
ნივ თებს. არის მის თვის გან კუთ ვნი ლი ხა ლი ჩე ბი და ა.შ.  მას გა აჩ ნია  
თა ვი სი „პი რა დი სივ რცე”, რო მელ შიც  შეღ წე ვა მხო ლოდ მი სი ვე ნე-
ბარ თვი თაა შე საძ ლე ბე ლი. 

ნანა მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; 

მარიანა გოგოლიშვილი, ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების 
გაერთიანება; ნათია მაკარაძე, შპს საბავშვო ბაღი „ზღვის სამეფო“

ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) 
პროცედურების ცოდნისა და გამოყენების პრაქტიკა 
სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სკო ლამ დე ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბა, ბავ შვი, აღ საზ რდე ლი,  მი მარ თვი ა ნო ბის (რე ფე რი რე ბის) პრო ცე-
დუ რე ბი, ძა ლა დო ბა, კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა, პრე ვენ ცი ა, უსაფ რთხო გა რე-
მო, კო ორ დი ნი რე ბუ ლი სის ტე მა, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა.

„ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კან ო ნის თა ნახ მად, სკო ლამ დე ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
„და წე სე ბუ ლე ბა ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყოს ბავ შვზე ძა ლა დო ბის 
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სექცია 2– ბავშვის უფლებები და ინკლუზიური განათლება 
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სექტორებში, მათ შორის  

საგანგებო სიტუაციების დროს
თა ვი დან აცი ლე ბა (მათ შო რის, ბავ შვის მშობ ლის /კა ნო ნი ე რი წარ მო-
მა დგენ ლის გა ნათ ლე ბა და ინ ფორ მი რე ბა), იდენ ტი ფი კა ცი ა, შე ფა სე ბა, 
მის შე სა ხებ შე ტყო ბი ნე ბა და მას ზე შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა ბავ შვთა დაც-
ვის მი მარ თვი ა ნო ბის (რე ფე რი რე ბის) პრო ცე დუ რე ბის შე სა ბა მი სად“ 
(მუხ ლი 6, პუნ ქტი 4) . 

მი უ ხე და ვად იმი სა, ბავ შვზე ძა ლა დო ბად, ფი ზი კუ რი, ფსი ქო ლო-
გი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბის გარ და, იძუ ლე ბა 
და უგუ ლე ბელ ყო ფაც ით ვლე ბა, სკო ლამ დე ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და-
წე სე ბუ ლე ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ბავ შვზე 
ძა ლა დო ბის ფორ მე ბი სა და მა თი დაც ვის მი მარ თვი ა ნო ბის (რე ფე რი რე-
ბის)  პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ ნაკ ლე ბა დაა ინ ფორ მი რე ბუ ლი და შე სა-
ბა მი სად, მი სი გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კაც სა თა ნა დოდ ვერ პა სუ ხობს მო-
თხოვ ნებს.

არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის და კვლე ვის შე დე გე ბის ანა ლი ზით გა მო იკ-
ვე თა ბავ შვთა დაც ვის მი მარ თვი ა ნო ბის პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე-
ბუ ლი რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხი, რომ ლე ბიც დრო ულ და 
მი ზან მი მარ თულ რე ა გი რე ბას სა ჭი რო ებს. კერ ძოდ,  ვინ და რა ფორ-
მით უნ და გა აც ნოს სკო ლამ დელ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა 
წარ მო მად გენ ლებს ბავ შვთა დაც ვის მი მარ თვი ა ნო ბის (რე ფე რი რე ბის) 
პრო ცე დუ რე ბი, ვინ უნ და აი ღოს პა სუ ხის მგებ ლო ბა ამ პრო ცე სის მო-
ნი ტო რინ გზე, რა სას წავ ლო კურ სე ბი/ თე მე ბი უნ და გა ით ვა ლი ს წი ნონ 
უმაღ ლეს მა სა გან მა ნა თლე ბ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ მა შე სა ბა მის სა გან მა-
ნა თ ლებ ლო პროგ რა მებ ში, რომ კურს დამ თავ რე ბუ ლე ბ მა შეძ ლონ აღ-
საზ რდელ თა რე ფე რი რე ბის პრო ცე დუ რე ბის სა მა რ  თლი ანად და კონ-
ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც ვით გან ხორ ცი ე ლე ბა, პრე ვენ ციუ ლი ღო ნის ძიე-
ბე ბის დრ ოუ ლად გა ტა რე ბა, უსაფ რთხო გა რე მოს ფორ მი რე ბა, რე ფე-
რი რე ბის პრო ცე დუ რე ბის კოო რ დი ნი რე ბუ ლი და ეფექ ტი ა ნი სის ტე მის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა და ა. შ. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით შე იძ ლე ბა გან ხი-
ლუ ლი იქ ნას შემ დე გი სა შუ ა ლე ბე ბი:

- სკო ლამ დე ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბის თვის ბავ შ ვ თა დაც ვის მი მარ თვი ა ნო ბის (რე ფე რი რე ბის) 
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სექცია 2– ბავშვის უფლებები და ინკლუზიური განათლება 
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სექტორებში, მათ შორის  

საგანგებო სიტუაციების დროს
პრო ცე დუ რე ბის და მა თი სა მართ ლია ნად /კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც-
ვით გან ხო  რცი ე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გაც ნო ბა (ტრე ნინ გე ბით, ვორქ -
შო ფე ბით, სა მ უშაო შეხ ვედ რე ბით და ა. შ.);

- სა ბავ შვო ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბე ბის აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო-
ბა სკო ლამ დელ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან რე ფე რი რე ბის 
პრო ცე დუ რე ბის  მო ნი ტო რინ გის მი ზნით;

- რე ფე  რი რე ბის პრო ცე დუ რე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი და ეფექ ტი-
ა ნი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის, პრე ვენ ცი  უ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის დრო უ-
ლად გა ტა რე ბის, უსაფ რთხო გა რე მოს ფო რ მი რე  ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით სკო ლამ დე ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის თვის 
სხვა დას ხვა სტრა ტე გი ის შე თა ვა ზე ბა კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ; 

- სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე ში რე ფე რი რე ბის 
პრო ცე დუ რე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბით არ ჩე ვი თი სას წავ ლო კუ-
რს(ებ )ის გა თვა ლის წი ნე ბა (ა რა მხო ლოდ მას წა ვ ლებ ლის მომ ზა დე ბის 
სა გა ნმ ანათ ლებ ლო პროგ რა მებ ში, რად გან რე ფე რი რე ბის პრო ცე დუ რე-
ბის დაც ვის სა ჭი რო ე ბა შე იძ ლე ბა ჰქონ დეთ ამა ვე დო კუ მენ ტით გან-
საზღვ რულ არა ერ თი სხვა და წე სე ბუ ლე ბის და შე სა ბა მი სად, სხვა დას-
ხვა სპე ცი ა ლო ბის კურს დამ თავ  რე ბუ ლებ საც) და ა. შ. 

მალვი ნა  შა ნი ძე. ასოცირებული  პროფესორი. აკ. წე რეთ ლის სა ხელ-
მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტი, სწავ ლე ბის მე თო-
დი კა თა დე პარ ტა მენ ტი. სა ქარ თვე ლო,  ქუ თა ი სი

მხატ ვრუ ლი ტექ სტე ბის გა მო ყე ნე ბა ბუ ლინ გის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და აღ მოფხ ვრის მიზ ნით

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  ბუ ლინ გი, მხატ რუ ლი ტექ სტი, პრობ ლე მა,  პრე
ვენ ცი ა, გა აზ რე ბა.

მე მიმ ყავს და წყე ბი თი სა ფე ხუ რის „ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა
ტუ რის სწავ ლე ბის მე თო დი კი სა“ და „წიგ ნი ე რე ბის სა ფუძ ვლე ბის“  
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სექცია 2– ბავშვის უფლებები და ინკლუზიური განათლება 
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სექტორებში, მათ შორის  

საგანგებო სიტუაციების დროს
კურ სე ბი, რომ ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას მაძ ლევს სტუ დენ ტე ბი ვა მუ შა ვო 
ნე ბის მი ე რი ხა სი ა თის სას წავ ლო ტექ სტებ ზე და სხვა დას ხვა მნიშ ვნე
ლო ვა ნი სას წავ ლო პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის გარ და, ვიზ რუ ნო   ბუ
ლინ გის პრობ ლე მის გა დაჭ რა ზეც. 

1. ბუ ლინ გის პრობ ლე მის გა მოვ ლი ნე ბის პრე ვენ ცია (არ სე ბო ბის 
შემ თხვე ვა ში, რად გან და წყე ბით სა ფე ხურ ზე მი სი გა მოვ ლე ნის ალ-
ბა თო ბა ყვე ლა ზე და ბა ლი ა) და წყე ბით სა ფე ხურ ზე  უნ და წა რი მარ-
თოს ორი მი მარ თუ ლე ბით: 

ა) ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბის პრე ვენ ცია  და წყე ბი თი კლა სე ბი დან-
ვე უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა მი ვე - სას კო ლო,  საკ ლა სო და ინ დი ვი-
დუ ა ლურ დო ნე ზე:

 მოხ დეს პრობ ლე მის იდენ ტი ფი ცი რე ბა;
 პრობ ლე მის არ სე ბო ბის აღი ა რე ბა, სი ტუ ა ცი ის გან ხილ ვა და 

ამ პრობ ლე მის მან კი ე რი მხა რე ე ბის მოს წავ ლე თათ ვის გა ზი ა რე ბა 
და გა აზ რე ბა;

 პრობ ლე მის არ სის, სიხ ში რის, სე რი ო ზუ ლო ბის გან საზ ღვრა;
 სა თა ნა დო მე თო დო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა (სას კო ლო სა თა-

მა შო ტე რი ტო რი ე ბის მიზ ნობ რი ვად გა მო ყე ნე ბა, საკ ლა სო წე სე ბის 
შე მუ შა ვე ბა უშუ ა ლოდ მოს წავ ლე თა ჩარ თუ ლო ბით; პრობ ლე მურ 
მოს წავ ლე ებ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მუ შა ო ბა;  კლას ში  სპე ცი ა ლუ-
რად შედ გე ნი ლი ტექ სტის  გა თა მა შე ბა . . . );

 სას კო ლო  დო ნე ზე მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა, ინ-
დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე - მას წავ ლე ბელ თა  გა დამ ზა დე ბა პრობ ლე-
მებ ზე სა მუ შა ოდ. 

ბ) შე სა ბა მი სი თე მა ტი კის შემ ცვე ლი ტექ სტე ბის შეს წავ ლი სას:
 სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში შე ტა ნი ლი და კლას გა რე შე
კითხ ვის სა ა თის თვის შერ ჩე უ ლი ბუ ლინ გის თე მის შემ ცვე ლი ნა
 წარ მო ე ბე ბის შეს წავ ლი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სწო რად წა რი მარ თოს
ტექ სტის ანა ლი ზი, რა თა მოს წავ ლე ებ მა კარ გად გა ი აზ რონ ბუ ლინ
 გის (ხან გრძლი ვი და ცინ ვის)  არა სა სურ ვე ლი არ სი.  ტექ სტე ბი დან
და ვა სა ხე ლებ დი მოთხ რო ბებს: ია კობ გო გე ბაშ ვი ლის  „სი კე თე ბო
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საგანგებო სიტუაციების დროს
რო ტე ბის თვის“  („ე ლა მი კა ტო,“ „ქარ თუ ლი ენა,“ მე-2 კლა სი);  „წრი
 პა ჩარ ლი,“ „მა ბეზ ღა რა“ (სა ი ტი დან kargiskola.ge - გა ზე თი „კითხ ვის
.დრო,“  №3)  და ა.შ

2.  წა კი თხუ ლი მხატ ვრუ ლი ტექ სტე ბის გა აზ რე ბა უნ და მოხ დეს: 
სწო რად ფორ მუ ლი რე ბუ ლი  შე კითხ ვე ბის, სი ტუ ა ცი ე ბის შე და რე-
ბის, ცნე ბა თა და ზუს ტე ბის, სა კუ თა რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი მა გა ლი-
თე ბის მოხ მო ბის, პა რა ლე ლე ბის გავ ლე ბის, დის კუ სი ის მო წყო ბის, 
დას კვნე ბის გა მო ტა ნის,  ვი დე ო მა სა ლე ბის ჩვე ნე ბა- გან ხილ ვის,  
კომ პლექ სუ რი და ვა ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის გზით.

მა ია ახ ვლე დი ა ნი, სო ფიო მო რა ლიშ ვი ლი. აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ-
მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

ბავშვთა უფლებების დაცვა კრიტიკული აზროვნების უნარების 
გან ვი თა რე ბით

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბა, ბავ შვის გან ვი თა რე ბა, 
სწავ ლა- სწავ ლე ბის მე თო დე ბი. 

დღე ვან დელ რე ა ლო ბა ში კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბა წარ მო ად გენს 
ერ თ-ერთ უმ თავ რეს უნარს, რო მელ საც ჩვე ნი ბავ შვე ბის მო მავ ლის-
თვის უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს.  მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო-
რუ მის მი ერ მომ ზა დე ბულ გლო ბა ლუ რი ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის 
ან გა რიშ ში „ხალ ხის მომ ზა დე ბა მო მავ ლის პრო ფე სი ე ბი სათ ვის”, აქ-
ცენ ტი გა კე თე ბუ ლია ძი რი თა დად ბავ შვე ბის კოგ ნი ტუ რი უნა რე ბის 
გან ვი თა რე ბა ზე (უ ნა რე ბი უფ რო ტრა დი ცი ულ საგ ნებ ში) და ისე თი 
უნარ -ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბა ზე, რო გო რი ცაა პრობ ლე მის გა დაჭ რა 
და კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბა. სამ წუ ხა როდ, ეს უნარ -ჩვე ვე ბი ხში რად 
სკო ლა ში სა თა ნა დოდ არ ის წავ ლე ბა და ვი თარ დე ბა, თუმ ცა აშ კა რა ა, 
რომ ბავ შვე ბის მო მავ ლის თვის მომ ზა დე ბა, სწავ ლი სა და გა ნათ ლე-
ბის კონ ცეფ ცი ე ბის ხე ლახ ლა ჩა მო ყა ლი ბე ბას მო ი თხოვს.

კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბა, რო მე ლიც უმაღ ლე სი რან გის აზ როვ ნე-
ბის უნა რად არის მიჩ ნე უ ლი, არ შე იძ ლე ბა გა ნი საზ ღვროს რო გორც 
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საგანგებო სიტუაციების დროს
იზო ლი რე ბუ ლი მი ზა ნი, რო მე ლიც არ არის და კავ ში რე ბუ ლი გა-
ნათ ლე ბის სხვა მნიშ ვნე ლო ვან მიზ ნებ თან. პი რი ქით, იგი მჭიდ რო 
კავ შირ შია სხვა დის ციპ ლი ნებ თან და მა თი გან ვი თა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბებ თან. კრი ტი კუ ლად მო აზ როვ ნე სტუ დენ ტებს აქვთ უფ-
რო მა ღა ლი მიღ წე ვე ბი ყვე ლა სა გან ში და ად ვი ლად უვი თარ დე ბათ 
უნარ -ჩვე ვე ბი, შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ღი რე ბუ ლე ბე ბი ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. 

წარ მოდ გე ნი ლი ნაშ რო მი გა ნი ხი ლავს კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის 
უნა რის სწავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბას, სტრა ტე გი ას და გვთა ვა ზობს 
რამ დე ნი მე მო საზ რებს იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და აღ ვჭურ ვოთ 
ბავ შვე ბი მა ღა ლი სა აზ როვ ნო უნა რე ბით, რომ უკე თე სად იყ ვნენ და-
ცუ ლე ბი სას წავ ლო და სო ცი ა ლურ გა რე მო ში.

ნაშ რომ ში ასე ვე გან ხი ლუ ლი ა, კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის გან მა-
ვი თა რე ბე ლი ის კრი ტე რი უ მე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლებ საც 
აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რე ბი 
სწავ ლა- სწავ ლე ბის მე თო დე ბის და აქ ტი ვო ბე ბის   შე მუ შა ვე ბი სას.  

ქეთევან ძოწენიძე - ასოცირებული პროფესორი, პე და გო გი უ რი ფა-
კულ ტე ტი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ქუ თა ი სი

სკო ლის სო ცი ა ლუ რი არ სი

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სო ცი უ მი, სო ცი ა ლუ რი გა რე მო, მო ზარ დი, უფ
ლე ბე ბი

სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის ამო სა ვა ლი წერ ტი ლია ბავ შვი და 
მი სი მო თხოვ ნი ლე ბე ბი. უკ ვე არა ერ თხელ აღი ნიშ ნა, რომ ბავ შვის 
აღ ზრდა ში დიდ როლს თა მა შობს სო ცი ა ლუ რი გა რე მო. სა გან მა ნათ
ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ მა და ოჯახ მა ხე ლი უნ და შე უ წყონ ბავ შვე
ბის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბას. ერ თის მხრივ, 
უნ და გან ვი თარ დეს ბავ შვთა სო ცი ა ლუ რი უნა რე ბი, მე ო რე მხრივ, 
კი მო ზარ დე ბი უნ და ჩა ერ თონ სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბებ ში, ღო ნის ძი ე
ბებ ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლებ ში და ა.შ.
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საგანგებო სიტუაციების დროს
სო ცი ა ლუ რი გა რე მო მო ი ცავს ოჯახს, სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე

ბას, სკო ლას, სა ზო გა დო ე ბას, რე ლი გი ას და ა.შ. ისი ნი მნიშ ვნე ლო
ვან წი ლად გან საზ ღვრა ვენ მოს წავ ლის პი როვ ნე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
ავ კარ გი ა ნო ბა სა და ეფექ ტუ რო ბას.

მო ზარ დზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს შე საქ მნე
ლად სა ჭი როა და სა ხე ლე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის დაწ
ვრი ლე ბით შეს წავ ლა და თა ნამ შრომ ლო ბა ერ თმა ნეთ თან, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ამარ ტი ვებს მო ზარ დის ადაპ ტი რე ბას სო ცი ა ლურ 
გა რე მო ში.

სო ცი ა ლურ გა რე მო ში გვხვდე ბა აღ ზრდის პრობ ლე მე ბი, რომ ლებ
საც ზოგ ჯერ სა ვა ლა ლო შე დე გე ბამ დეც მივ ყა ვართ. გან სა კუთ რე ბით 
ხში რია აღ ზრდის პრობ ლე მე ბი მო ზარ დებ ში. კერ ძოდ, ეს ვლინ დე
ბა: მო ზარ დის ოჯა ხი დან გაქ ცე ვა ში, ბუ ლინ გში, თვით მკვლე ლო ბა
ში, მავ ნე ჩვე ვებ ში (ალ კო ჰო ლი, ნარ კო ტი კი, თამ ბა ქო) და ა.შ.

ამ პრობ ლე მებს იწ ვევს: დან გრე უ ლი ოჯა ხუ რი ატ მოს ფე რო, მშობ
ლე ბის სიყ ვა რუ ლის ნაკ ლე ბო ბა, არა ჯან სა ღი სას კო ლო გა რე მო, სა ინ
ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის ინ ტენ სი უ რი გა მო ყე ნე ბა, კო მუ ნი კა ცი ის 
ნაკ ლე ბო ბა და ა.შ.

კონ კრე ტუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ დგე ბა სა სურ ვე
ლი და კარ გი შე დე გე ბი. მას წავ ლე ბელ თა აღ ნიშ ვნით, მოს წავ ლე თა 
უმ რავ ლე სო ბამ გა ა უმ ჯო ბე სა აკა დე მი უ რი მოს წრე ბა, აუ მაღ ლდათ 
კო მუ ნი კა ცი ის უნარ -ჩვე ვა, ასე ვე იკ ლო ბუ ლინ გის შემ თხვე ვებ მაც.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს გან სხვა ვე ბა სოფ ლი სა და ქა ლა ქის სკო ლებს 
შო რის, და დე ბუ ლი კვლე ვე ბის შემ დეგ. კერ ძოდ, ქა ლა ქის სკო ლებ
ში სწავ ლო ბენ მშობ ლე ბი სა გან შე და რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ბავ
შვე ბი, რო მელ თაც პრობ ლე მა აქვთ მშობ ლებ თან და მას წავ ლებ ლებ
თან, ეს პრობ ლე მა გა მო ი ხა ტე ბა მათ და უ მორ ჩი ლებ ლო ბა ში, რა საც 
შემ დეგ ბევ რი უარ ყო ფი თი ფაქ ტი მოჰ ყვე ბა. სოფ ლის სკო ლებ ში, კი 
აღ ზრდის პრობ ლე მა იყო ისეთ ბავ შვებ თან, რო მელ თა მშობ ლე ბიც 
გაყ რი ლი ა.
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საგანგებო სიტუაციების დროს
კვლე ვა ცხად ყოფს, რომ ხში რად გვხვდე ბა აღ ზრდის პრობ ლე მე

ბის მქო ნე მო ზარ დე ბი სო ცი ა ლურ გა რე მო ში. თუმ ცა, სხვა დას ხვა 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ, უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში დგე ბა 
სა სურ ვე ლი შე დე გი. მთა ვა რი ა, სკო ლამ, ოჯახ მა, სა ზო გა დო ე ბამ ერ
თობ ლი ვად იზ რუ ნონ აღ მო ჩე ნი ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად.

ნინო ორჯონიკიძე - ასოცირებული პროფესორი, პე და გო გი უ რი ფა-
კულ ტე ტი, აკა კი წე რეთ ლსი სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი , ქუ თა ი სი

მა რი ამ მღვდე ლა ძე - სპეც მას წავ ლე ბე ლი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხე ლო-
ბის №1 სა ჯა რო სკო ლა, ქუ თა ი სი

სწო რი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აღ ზრდა - სა ზო გა დო ე ბა ში 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის 

აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: უფ ლე ბა, მო ქა ლა ქე ო ბა, ღირ სე ბა, ღი რე ბუ ლე ბე-
ბი, ინ დი ვი დუ ა ლო ბა, სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბა. 

მო ქა ლა ქე ობ რივ აღ ზრდა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი სა მარ-
თლებ რი ვი შეგ ნე ბოს ჩა მო ყა ლი ბე ბას უკა ვი ა. 

სა ქარ თვე ლო ყო ფი ლი საბ ჭოთ ქვე ყა ნა ა. სა დაც მიჩ ნე უ ლი იყო, 
რომ სა მარ თლებ რი ვი აღ ზრდა გუ ლის ხმობს იმ მო ვა ლე ო ბა თა გაც-
ნო ბი ე რე ბას, რა საც იუ რი დი უ ლი კო დექ სე ბი ანი ჭე ბენ ადა მი ა ნებს. 
არა და, მცნი ე რე ბა ში დი დი ხა ნია და დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ მო ვა ლე-
ო ბა ნი მა შინ არის გათ ვით ცნო ბი ე რე ბულ -გა თა ვი სე ბუ ლი, რო დე საც 
მას სა ფუძ ვლად უდევს პი როვ ნუ ლი უფ ლე ბე ბის ღრმად გა აზ რე ბა. 
სწო რედ ამი ტო მაა აუ ცი ლე ბე ლი სკო ლებ ში „სა მარ თლებ რივ სა-
ფუძ ვლებთნ“ ერ თად „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ი სა“ და „ა და-
მი ნა ის უფ ლე ბე ბის სა ყო ველ თო დეკ ლა რა ცი ის“ სწავ ლე ბა. 

პი როვ ნე ბის მო ქა ლა ქე ობ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
საქ მე ში ღირ სე ბის გრძნო ბის გან ვით რე ბას ერ თობ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
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სექცია 2– ბავშვის უფლებები და ინკლუზიური განათლება 
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სექტორებში, მათ შორის  

საგანგებო სიტუაციების დროს
რო ლი აკის რი ა. ამა ზე კონ ვენ ცი ა ში ცაა მი თი თე ბუ ლი „ბავ შვი უნ და 
იზ რდე ბო დეს ღირ სე ბი სა და პა ტი ვის ცე მის ატ მოს ფე რო ში“. ბავ შვმა 
- მო მა ვალ მა მო ქა ლა ქემ უნ და გა ი გოს, რომ თი თო ე ულს, რო გორც 
ერ თა დერ თსა და გა ნუ მე ო რე ბელ პი როვ ნე ბას, პა ტი ვის ცე მით უნ-
და ეპყ რო ბოდ ნენ. ასე ვე უნ და შე იგ რძნოს ისიც, რომ პა ტი ვის ცე მა 
ცალ მხრი ვად არ არ სე ბობს და სწო რედ ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მა წარ-
მო ად გენს სიყ ვა რულს, მე გობ რო ბა სა და თა ნამ შრომ ლო ბის სა ფუძ-
ველს. 

ჩვენს მი ერ მო პო ვე ბუ ლი ემ პი რი უ ლი მა სა ლე ბი სა და მეც ნი ე-
რუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი გვაჩ ვე ნებს იმას, 
რომ სკო ლა ში არ სე ბობს აღ მზრდე ლო ბი თი მუ შა ო ბის გარ დაქ მნის 
ობი ექ ტუ რი მო თხოვ ნი ლე ბა. კერ ძოდ, ამო ცა ნა არის, რომ მოს წავ-
ლე ებ ში მო ქა ლა ქე ობ რი ვო ბა გან ვით რდეს რო გორც აქ ტი უ რი თვი-
სე ბა. ამ მხრივ, გა მო იკ ვე თა მოს წავ ლეთ მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პო ზი ცი-
ის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნიშ ნე ბი: ძი რი თა დი 
კა ნო ნე ბის ცოდ ნა და მა თი გათ ვა ლის წი ნე ბა სა კუ თარ ქმე დე ბებ ში. 
მო ქა ლა ქე ობ რი ვი უფ ლე ბე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის ცოდ ნა, სო ცი ა-
ლუ რი აქ ტი ვო ბის გა მოვ ლე ნა სა ერ თო საქ მის სა სარ გებ ლოდ. ადა-
მი ა ნის მი მართ კე თილ გან წყო ბა, ჰუ მა ნუ რი ურ თი ერ თო ბი სად მი 
მის წრა ფე ბა.
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სექცია 3. ბავშვის უფლებები სამართალში, 

მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა დაცვაში 

სექციის თავმჯდომარე: თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდი

       ნანა შონია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ირინე ბოხაშვილი. სამართლის დოქტო რი, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის 
უნი ვერ სი ტე ტის იუ რი დი უ ლი ფა კულ ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე-
სო რი, კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტის სა მარ თლის სკო ლის ასო ცი რე ბუ ლი 
პრო ფე სო რი, ივ .ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის მოწ ვე უ ლი ლექ ტო რი; თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო;

არას რულ წლოვ ნის მი მართ აღ კვე თის ღო ნის ძი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი სის ხლის 

სა მარ თლის პრო ცეს ში

არას რულ წლო ვა ნი ბრალ დე ბუ ლი, რო გორც კა ნონ თან კონ ფლიქ-
ტში მყო ფი მო ზარ დი და სის ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბა, 
რო გორც მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ყვე ლა ზე „მძი მე“ ფორ მა ყო ველ თვის 
აქ ტი უ რი დაკ ვირ ვე ბის სა გა ნია სა ზო გა დო ე ბა ში და ქვეყ ნის სის-
ხლის სა მარ თლის პო ლი ტი კის აქ ტუ ა ლუ რი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია 
მუ დამ.

2015 წლის 12 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი იქ ნა სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი 
„ა რას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კო დექ სი“1 (შემ დგომ-
ში - ამკ), რი თაც სა ქარ თვე ლო შე უ ერ თდა ქვე ყა ნა თა რიცხვს, სა დაც 
არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა (ში და სა ხელ მწი ფო ებ რივ 
დო ნე ზე) წეს რიგ დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი სპე ცი ა ლუ რი სა მარ თლებ-
რი ვი აქ ტე ბით.

ახ ლა ხანს, 2020 წლის 1 სექ ტემ ბერს ძა ლა ში შე ვი და სა ქარ თვე-

1 იხ. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი (2015 წლის 12 ივნისი) /
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2877281?publication=16/
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სექცია 3 – ბავშვის უფლებები სამართალში, 
მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა დაცვაში

ლოს კა ნო ნი „ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი“ (მი ღე ბუ ლი 2019 წლის 
20 სექ ტემ ბერს)2, რაც კი დევ უფ რო გა ნამ ტკი ცებს სა ხელ მწი ფოს ურ-
ყევ, კონ სტრუქ ცი ულ პო ლი ტი კას არას რულ წლო ვან თა უფ ლე ბე-
ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ მყო ფი მყა რი მხარ დამ ჭე რი 
სის ტე მის ფორ მი რე ბის კუ თხით.

არას რულ წლო ვა ნი ბრალ დე ბუ ლის უფ ლე ბე ბი, რო გორც სა მარ-
თალ ში ბავ შვის უფ ლე ბე ბის სპე ცი ფი კუ რი მი მარ თუ ლე ბა, კი დევ 
უფ რო კონ კრე ტუ ლი ინ ტე რე სის სა გა ნი ხდე ბა მის თვის (ა რას რულ-
წლო ვა ნი ბრალ დე ბუ ლი სათ ვის) აღ კვე თის ღო ნის ძი ე ბის შე ფარ-
დე ბის დროს. არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კო დექ სით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მთე ლი რი გი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, რაც უშუ ა-
ლოდ არას რულ წლოვ ნის მი მართ აღ კვე თის ღო ნის ძი ე ბის შე ფარ-
დე ბი სას არის დად გე ნი ლი. თუმ ცა, ამ მი მარ თუ ლე ბით მი ზან შე წო-
ნი ლად ვთვლით რამ დე ნი მე სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბას, რომ ლებ საც თე ზი სის ბო ლოს, შე მოგ თა ვა ზებთ.

სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა და სტა ტის ტი კა ცხად ჰყოფს, რომ კვლავ 
აქ ტი უ რია სა კი თხი არას რულ წლოვ ნის მი მართ არა სა პა ტიმ რო და 
ამ არა სა პა ტიმ რო ღო ნის ძი ე ბა თა შო რის კონ კრე ტუ ლი, არას რულ-
წლოვ ნის მშობ ლის მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ში გა და ცე მის უპი რა ტე სად გა-
მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით.3

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ არას რულ წლო ვა ნი ბრალ დე ბუ ლის მი მართ აღ-
კვე თის ღო ნის ძი ე ბის შე ფარ დე ბი სას ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კი თხია პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი პი რე ბის სპე ცი ა ლი ზა ცია და ამ სა-
კა ნონ მდებ ლო დათ ქმის ეფექ ტი ა ნი რე ა ლი ზე ბა, რაც გუ ლის ხმობს 
პრო კუ რო რის, ად ვო კა ტის და მო სა მარ თლის სწორ მიდ გო მას, შე სა-
ბა მი სად, შუ ამ დგომ ლო ბის და ყე ნე ბი სას, შუ ამ დგომ ლო ბა ზე სწო-
რი პო ზი ცი ის შერ ჩე ვი სას და აღ კვე თის შე ფარ დე ბის /შე ფარ დე ბა ზე 
უა რის შე სა ხებ გან ჩი ნე ბის და სა ბუ თე ბი სას. უდა ვო ა, რომ მთე ლი 

2 იხ. ბავშვის უფლებათა კოდექსი (2019 წლის 20 სექტემბერი) /https://matsne.gov.ge/
ka/document/view/4613854?publication=1/

3 საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ 2020 წელს გამოქვეყნებული „ბრალდებულ 
არასრულწლოვანთა სისხლის საქმეთა ანალიზი, 2019“,  ელექტრონულად ხელმისაწვდომია:/http://
pog.gov.ge/uploads/c6b2843d-braldebuli-arasrulwlovnebi-2019-converted-2.pd/f
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სექცია 3 – ბავშვის უფლებები სამართალში, 
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ამ პრო ცე სის ფო კუს ცენტრს ბავ შვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბი უნ და 
წარ მო ად გენ დეს. 

თე ზი სის ფარ გლებ ში გვსურს მოკ ლედ გა გი ზი ა როთ რამ დე ნი-
მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა და დე ბა/ რე კო მენ და ცი ა, რაც ხელს შე უ წყობს 
კა ნონ მდებ ლო ბი სა და სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის სრულ ყო ფას არას-
რულ წლო ვა ნი ბრალ დე ბუ ლის მი მართ აღ კვე თის ღო ნის ძი ე ბის შე-
ფარ დე ბი სას სის ხლის სა მარ თლის პრო ცეს ში:

 ამ კ-ის მე-60 მუხ ლის პირ ველ ნა წილ ში მოყ ვა ნილ აღ კვე თის ღო-
ნის ძი ე ბა თა სის ტე მას და ე მა ტოს ელექ ტრო ნუ ლი მო ნი ტო რინ გი, 
რო გორც ძი რი თა დი აღ კვე თის ღო ნის ძი ე ბის სა ხე;

ამ კ-ის მე-60 მუხ ლის მე-2 ნა წილს და ე მა ტოს ჩა ნა წე რი უშუ ა-
ლოდ არას რულ წლოვ ნის მი მართ გა მო სა ყე ნე ბე ლი და მა ტე ბი თი 
შეზ ღუდ ვე ბის სა ნი მუ შო მა გა ლი თე ბი სა (მა გა ლი თად, ინ ტერ ნეტ 
სა ი ტებ ზე წვდო მის შეზ ღუდ ვა; მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით სარ გებ-
ლო ბის აკ რძალ ვა და სხვა);

ამ კ-ის 61-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წილ ში სიტყ ვე ბი: „აღ ნიშ ნულ 
პირ თა გან ერ თ-ერ თმა“ შე იც ვა ლოს სიტყ ვე ბით: „აღ ნიშ ნულ პირ თა-
გან ერ თ-ერ თმა ან რამ დე ნი მემ“, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს სა სა მარ-
თლოს, იმ სჯე ლოს არა მხო ლოდ ერ თი პი რის მხრი დან მეთ ვალ ყუ-
რე ო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე, არა მედ, მა გა ლი თად, 
თუნ დაც ორი ვე მშო ბელ მა ან რამ დე ნი მე ახ ლო ნა თე სავ მა ერ თად, 
რომ მეთ ვამ ყუ რე ო ბა უზ რუნ ველ ყოს არას რულ წლო ვან ზე;

ამ კ-ის 63-ე მუხ ლის ფარ გლებ ში გა წე რი ლი უნ და იყოს მო სა მარ-
თლის დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რომ და კა ვე ბუ ლი არას-
რულ წლო ვა ნის მი მართ გი რა ოს გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში, თა ვი-
სუფ ლად გა დაწყ ვი ტოს გი რა ოს პა ტიმ რო ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა კი თხი;

ამ კ-ის 64-ე მუხ ლის მე-3 ნა წილს და ე მა ტოს ჩა ნა წე რი, რომ ლის 
თა ნახ მად, თუ არას რულ წლოვ ნის პა ტიმ რო ბის ვა და და კა ვე ბი დან 
წი ნა სა სა მარ თლო სხდო მამ დე 20 დღეს აღე მა ტე ბა, სა სა მარ თლო 
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ვალ დე ბუ ლია შე ა მოწ მოს პა ტიმ რო ბის ძა ლა ში და ტო ვე ბის სა კი-
თხი.

ყვე ლა ზე მთა ვა რი, ამ კ-ის მე-9 თავს და ე მა ტოს მუხ ლი, სა დაც 
და მო უ კი დებ ლად გა ი წე რე ბა არას რულ წლო ვა ნი ბრალ დე ბუ ლის 
მი მართ აღ კვე თის ღო ნის ძი ე ბის გა მო ყე ნე ბის მი ზა ნი და სა ფუძ ვე-
ლი, აგ რეთ ვე, სა სა მარ თლოს მხრი დან მხედ ვე ლო ბა ში მი სა ღე ბი გა-
რე მო ე ბე ბი, სა დაც, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ-
ნე ბა არას რულ წლოვ ნის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სი.

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს, რომ არას რულ წლო ვან-
თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბა 
და სის ტე მა თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში არას რულ წლო ვან თა მზარდ 
მო თხოვ ნებ სა და სა ჭი რო ე ბებ თან თა ნად რო ულ, დი ნა მი ურ გან ვი-
თა რე ბას და მუდ მივ სრულ ყო ფას მო ი თხოვს, რაც სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან თი თო ე ულ ბავ შვზე ზრუნ ვის ერ თ-ერთ პრი ო რი ტე ტულ 
მი მარ თუ ლე ბას უნ და წარ მო ად გენ დეს.4

მონიკა ქაშიბაძე, გიორგი ურთმე ლი ძე. აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი-
ფო უნი ვერ სი ტე ტის, ბიზ ნე სის სა მარ თლი სა და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე-
ბა თა ფა კულ ტე ტის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მის მე ო თხე კურ სის სტუ დენ-
ტე ბი. ქუ თა ი სის, სა ქარ თვე ლო.

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბა სა და 
სო ცი ა ლურ სერ ვი სებ ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სას კო ლო გა ნათ ლე ბა, სო ცი ო ლო გი უ რი და ეკო-
ნო მი კუ რი უთა ნას წო რო ბა, სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, ბავ შვე ბის 
ქცე ვით ანა ლი ზი.

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი, სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბა სა და სო ცი ა-
ლურ სერ ვი სებ ში.

4 აღნიშნულ საკითხზე მუდმივ დაკვირვებას და ანალიზს ახორციელებს 
გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში. იხ., მაგალითად: ბავშვზე მორგებული 
მართლმსაჯულება, კანონმდებლობის კვლევა, გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2017 /https://
www.unicef.org/georgia/media/1481/file/Legislative%20Analysis%20GEO.pdf/
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პირ ვე ლი პუნ ქტი გა ე როს  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბა თა კონ ვენ ცი ა ში 
ამ ბობს, რომ ბავ შვად ით ვლე ბა ყვე ლა, 18 წელს მი უღ წე ვე ლი ადა მი-
ა ნი. გა ე როს გე ნე რა ლუ რი ან სამ ბლის მი ერ მი ღე ბულ მა ამ კონ ვენ ცი-
ამ სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი შექ მნა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სწო რი 
იმ პლე მენ ტა ცი ის თვის მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით და მათ შო-
რის სა ქარ თვე ლო შიც რო მე ლიც აღ ნიშ ნულ კონ ვენ ცი ას შე უ ერ თდა 
1994 წელს და იკის რა ვალ დე ბუ ლე ბა და იც ვას კონ ვენ ცი ით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის ინ დოქ ტრი-
ნა ცია გა მო ხა ტავს ქვეყ ნის ინ ტე რესს და მი სი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის სა თა ნა დო შეს რუ ლე ბას, შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლო ში 
დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის სა თა ნა დო შეს-
რუ ლე ბას და გა ე როს ბავ შვთა ფონ დის მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებს.

გა ე როს ბავ შვთა ფონ დის მი ერ სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბის თა ნახ მად ბავ შვთა გა ნათ ლე ბის დო ნე შე და რე ბით გა უმ-
ჯო ბეს და, მი უ ხე და ვად ამი სა მო ცე მუ ლი პროგ რე სი მო სახ ლე ო ბის 
ყვე ლა ჯგუფს თა ნაბ რად არ შე ხე ბი ა. პრობ ლე მად რჩე ბა სო ცი ა ლუ-
რი უთა ნას წო რო ბა და ენობ რი ვი გან სხვა ვე ბუ ლო ბა რაც ამ ცი რებს 
ბავ შვე ბის თვის ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას, რო-
მე ლიც აუ ცი ლე ბე ლია ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყოს ბავ შვის

ამ თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სო მო საზ რე ბე ბი არ სე ბობს მეც ნი-
ერ თა წრე ებ ში რომ ლე ბიც ბავ შვთა ქცე ვებს სწავ ლო ბენ, შე საძ ლე ბე-
ლია ერ თი და იგი ვე ინ ტე ლექ ტის მქო ნე ბავ შვე ბი, ერთ კლას ში გან-
სხვა ვე ბუ ლად სწავ ლობ დნენ, რაც გა მოწ ვე უ ლია მა თი ეკო ნო მი კუ-
რი უთა ნას წო რო ბი თა და შე და რე ბით ღა რი ბი ბავ შვე ბის შე სა ბა მი სი 
სო ცი ა ლუ რი უნარ -ჩვე ვე ბის ნაკ ლე ბო ბით.

ჩვე ნი მი ვიჩ ნევთ, რომ სკო ლამ უნ და შე ი თავ სოს ოჯა ხის ფუნ-
ქცი ა, მას წავ ლებ ლებ მა შთა ა გო ნონ მოს წავ ლე ე ბი, რომ შრო მის-
მოყ ვა რე ო ბით, მი ზან და სა ხუ ლო ბი თა და სი ბე ჯი თით ნე ბის მი ე რი 
მიზ ნის მიღ წე ვა შე იძ ლე ბა, მო ცე მუ ლი მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
და ეხ მა რე ბა კლას გა რე შე კლუ ბე ბის შექ მნაც. მას წავ ლებ ლებ მა თა ვი 
უნ და შე ი კა ვონ ცალ კე ლუ ლი მოს წავ ლე ე ბის წარ მა ტე ბი სა ან წა რუ-
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მა ტებ ლო ბის ხაზ გას მი სა გან.  რად გა ნაც ბავ შვთა სრულ ფა სო ვან გან-
ვი თა რე ბა ში გან სა კუთ რე ბულ რო ლი აკის რია გა ნათ ლე ბას რომ ლის 
გან მსაზ ღვრე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია სო ცი ა ლუ რი მდგო მა-
რე ო ბა.

იმი სათ ვის რომ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს სა ჯა რო სკო ლებ ში ბავ-
შვე ბის პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლი ად რე ა ლი ზა ცია აუ ცი ლე ბე ლია აღ-
მო იფხ ვრას სო ცი ა ლურ ეკო ნო მი კუ რი გან სხვა ვე ბუ ლო ბის ნიშ ნე ბი 
სკო ლა ში. ამი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია შე იქ მნას სას კო ლო უნი ფორ მა 
და სა დი ლი რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ბავ შვე ბის თვის შე სა ბა მი სი 
რა ცი ო ნის მი წო დე ბას.

ჩვე ნი აზ რით მო ცე მუ ლი ინი ცი ა ტი ვის პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი-
ე ლე ბის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია ბავ შე ბი უფ რო ჩარ თუ ლი იყ-
ვნენ სწავ ლის პრო ცეს სა და სას კო ლო აქ ტი ვო ბებ ში, ხო ლო მას წავ-
ლებ ლებ მა შეძ ლონ სრულ ფა სოვ ნად შე ას რუ ლონ მათ ზე და კის რე-
ბუ ლი მო ვა ლე ო ბა.

კუ ხი ა ნი ძე  ქე თე ვა ნი. ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, აკა კი წე რეთ ლის 
სა ხელ მწი ფო  უნი ვერ სი ტე ტი, ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლო 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს  
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ნი შვი ლად  აყ ვა ნის  საქ მე ებ თან   

და კავ ში რე ბით

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა სა მარ თლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, უფ ლე ბე ბი, ადა
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო

თე მის  აქ ტუ ა ლო ბა. შვი ლად აყ ვა ნის ინ სტი ტუ ტი იმ სა ო ჯა ხო 
სა მარ თლებ რივ  ნორ მა თა  ერ თობ ლი ო ბა ა, რო მე ლიც  არე გუ ლი რებს 
შვი ლად აყ ვა ნის იმ ძი რი თად სა კი თხებს, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა 
შვი ლად აყ ვა ნის  წეს სა და პი რო ბებს, მშვი ლებ ლი სა  ნაშ ვი ლე ბის 
უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბებს, შვი ლად აყ ვა ნის  გა უქ მე ბი სა და ბა თი ლად  
ცნო ბის სა ფუძ ვლებს. 
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შვი ლად აყ ვა ნის  მი ზანს  უმე ტე სად იმ  არას რულ წლო ვა ნი  პი-
რე ბის თვის აღ ზრდი სა  და  რჩე ნის ნორ მა ლუ რი  პი რო ბე ბის  შექ-
მნა წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც  და ობ ლდნენ,   ან მათ  ბი ო ლო გი ურ  
მშობ ლებს  არ  გა აჩ ნი ათ  საკ მა რი სი  სახ სრე ბი მა თი უზ რუნ ველ ყო-
ფის თვის.

მარ თა ლი ა,  მშვი ლე ბელ სა და  შვი ლად აყ ვა ნილს  შო რის  არ არ-
სე ბობს სის ხლით ნა თე სა უ რი  კავ ში რი, მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა,   
მა ინც  წარ მო ი შო ბა სის ხლით ნა თე სა უ რი კავ ში რის  მსგავ სი  ურ-
თი ერ თო ბე ბი, რაც  იუ რი დი უ ლად  არა ვი თარ სხვა ო ბას  არ  ქმნის. 

რო გორც  ამე რი კის  შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მეც ნი ერ მკვლე ვა-
რი ელი ზა ბეთ ბარ ტო ლე თი აღ ნიშ ნავს, ამე რი კა ში  მხო ლოდ  იმი-
ტომ აჰ ყავთ ბავ შვე ბი, რომ უბ რა ლოდ  სურთ ჰყავ დეთ ისი ნი.   სულ 
უფ რო და  უფ რო  რწმუნ დე ბი ან, რომ ბავ შვის აყ ვა ნა  ოჯა ხის გან-
მტკი ცე ბის  ხელ საყ რე ლი  სა შუ ა ლე ბაა და  რეპ რო დუქ ცი ის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ალ ტერ ნა ტი ვა.

შვი ლად აყ ვა ნის  ცნე ბის  გან მარ ტე ბას  იძ ლე ვა ასე ვე  გერ მა ნი ის 
სა მო ქა ლა ქო  კო დექ სი, რომ ლის 1741-ე  მუხ ლის პირ ველ ნა წილ ში 
აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ   ბავ შვის  შვი ლად  აყ ვა ნა და საშ ვე ბი ა,   თუ კი  
იგი  ემ სა ხუ რე ბა  ბავ შვის  კე თილ დღე ო ბას და მო სა ლოდ ნე ლი ა, 
რომ მშვი ლე ბელ სა და  ბავშვს  შო რის წარ მო ი შო ბა  ისე თი ვე ურ თი-
ერ თო ბა, რო გო რიც არ სე ბობს მშო ბელ სა და  შვილს  შო რის. ამას თან, 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ  შვი ლად აყ ვა ნის  პრო ცეს ში  ჩარ თუ ლი იყო  
პი რი, რო მე ლიც ხელს  უწყობ და ბავ შვის  შვი ლად აყ ვა ნის  კა ნო-
ნის,  ან ზნე ო ბის  სა წი ნა აღ მდე გო შუ ა მავ ლო ბას, ან შვი ლად  აყ ვა ნის 
მიზ ნით  ბავ შვის გა და ცე მას ან და აღ ნიშ ნულ ზე მე სა მე  პირს მის ცა 
და ვა ლე ბა  ან გა და უ ხა და საზ ღა უ რი, შე უძ ლია ბავ შვის  შვი ლად  აყ-
ვა ნა მხო ლოდ  იმ შემ თხვე ვა ში,  თუ ეს  აუ ცი ლე ბე ლია  ბავ შვის  კე-
თილ დღე ო ბი სათ ვის.

უკ რა ი ნის  კა ნონ მდებ ლო ბის  თა ნახ მად,   შვი ლად აყ ვა ნა ში იგუ-
ლის ხმე ბა მშვი ლებ ლის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბა, რომ-
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ლის  მი ზანს  წარ მო ად გენს არას რულ წლოვ ნის ოჯახ ში  გან თავ სე ბა 
, რაც და დას ტუ რე ბუ ლია  კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნოს მი ერ.  

ცხა დი ა, რომ ლი ტე რა ტუ რა ში არ არ სე ბობს  ერ თი ა ნი მიდ გო მა  
შვი ლად აყ ვა ნის  სა მარ თლებ რი ვი  ბუ ნე ბის  გან სა საზ ღვრად,  თუმ-
ცა  ერ თი რამ კი უდა ვო ა,  შვი ლად აყ ვა ნა  იძენს   რო გორც  უფ ლე ბა 
წარ მომ შობ,  აგ რეთ ვე უფ ლე ბა შემ წყვეტ  მნიშ ვნე ლო ბას.  

სა ინ ტე რე სოა  ამ მხრივ ევ რო პის საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბუ ლი  ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბა თა  ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის  მიდ გო მა  შვი ლად აყ ვა ნის  
სა კი თხის  მი მართ. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა  ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე8 მუხ ლი, 
რო მე ლიც  შე ე ხე ბა  „პი რა დი და ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე-
მის უფ ლე ბას», სა შუ ა ლე ბას  აძ ლევს  ნე ბის მი ერ  პირს  მო ი თხო ვოს 
მი სი  პი რა დი  და ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბის, მი სი სა ცხოვ რებ ლი სა  და 
მი მო წე რის  და ცუ ლო ბა, შე სა ბა მი სად, ის პირ და პირ  არ არე გუ ლი-
რებს  შვი ლად აყ ვა ნის სა კითხს, თუმ ცა  შე საძ ლე ბე ლია აღ ნიშ ნუ-
ლი მუხ ლით ხელ მძღვა ნე ლო ბა, რო დე საც  საქ მე ეხე ბა  შვი ლე ბას. 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა  კონ ვენ ცი ის  მე8 მუხ ლით შე საძ ლე ბე ლია  
გა ნი ხი ლოს  თი თო ე უ ლი  პო ტენ ცი უ რი მშვი ლე ბე ლი ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რად და  შე ფას დეს იმის  მი ხედ ვით, თუ რამ დე ნად  შეძ ლებს 
მო მა ვა ლი მშვი ლე ბე ლი თა ვი სი რო ლის  გა თა ვი სე ბას და ბავ შვთან 
ურ თი ერ თო ბის  დამ ყა რე ბას, სა დაც  მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნე ბა მი ღე-
ბუ ლი ბავ შვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბი.  ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს 
რა მო დე ნი მე  სა სა მარ თლო  გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში: საქ მე „ვაგ ნე რი 
და ჯ. მ., ვ. ლ ლუქ სემ ბურ გის წი ნა აღ მდეგ( Wagner and J.M.W.L. v.  
Luxembourg),  საქ მე  „პი ნი  და  სხვე ბი რუ მი ნე თის  წი ნა აღ მდეგ» 
(Pini and Others v. Romania), საქ მე „გო ზუ მი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ»  
(Gözüm v. Turkey),  საქ მე  „ზა ი ე ტი რუ მი ნე თის წი ნა აღ მდეგ»  (Zaet v. 
Romania). გან ხი ლუ ლია  ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბის  სა კი თხე ბი, რომ ლე-
ბიც  გა მომ დი ნა რე ობს შვი ლად აყ ვა ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ურ თი-
ერ თო ბე ბი დან. 

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა.  კვლე ვი სას გა მო ყე ნე ბუ ლია ანა ლი-
ზის, შე და რე ბის მე თო დე ბი.  ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია შვი ლად  აყ-
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ვა ნის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი  სა სა მარ თლოს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბი.

შე დე გე ბი და გა მო ყე ნე ბა. სტა ტი ას აქვს პრაქ ტი კუ ლი, თე ო რი უ
ლი და სას წავ ლო მე თო დუ რი მნიშ ვნე ლო ბა.

დას კვნა. ამ დე ნად,  არც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ
ვენ ცი ის მე-8 მუხ ლის ტექ სტი და არც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო
პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი ამომ წუ რა ვად არ 
გან საზ ღვრავს პი რად ცხოვ რე ბას.  მან მი უ თი თა, რომ მე-8 მუხ ლით 
და ცუ ლია თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის პი რა დი სფე რო, მი სი, რო გორც ინ
დი ვი დუ ა ლუ რი ადა მი ა ნის, იდენ ტუ რო ბის დე ტა ლე ბის დად გე ნის 
უფ ლე ბის ჩათ ვლით მი უ ხედ ვად იმი სა, რომ  ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია არ უზ რუნ ველ ყოფს შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე
ბას ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს გან ხილ ვის ობი ექ ტის ქვეშ მა ინც ექ ცე
ვა  შვი ლად აყ ვა ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის შე დე გად 
წარ მო შო ბი ლი  ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას, 
რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა ბავშვს, სა ხელ მწი ფომ სა ფუძ ვლად უნ და 
და უ დოს ბავ შვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბი. 

ია ჩხეიძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნე-
სის, სა მარ თლი სა და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი, სა მარ-
თლის დე პარ ტა მენ ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი. სა ქარ თვე ლოს გე-
ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რის საპ რო კუ რო რო საქ მი ა ნო ბა ზე ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბი სა და სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის დეპ რა ტა მენ ტის უფ რო სი 
პრო კუ რო რი.

„კა ნონ თან კონ ფლიქ ტში მყო ფი არას რულ წლოვ ნის 
უფ ლე ბე ბი და გან რი დე ბა- მე დი ა ცი ის პროგ რა მე ბი“

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კა ნონ თან კონ ფლიქ ტში მყო ფი არას რულ წლო-
ვა ნი, გან რი დე ბა, რე სო ცი ა ლი ზა ცი ა- რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ფუნ და მენ ტუ რი 
უფ ლე ბა.

არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კო დექ სის მე-8 მუხ ლი 
ად გენს ყვე ლა ზე მსუ ბუ ქი სა შუ ა ლე ბი სა და ალ ტერ ნა ტი უ ლი ზო-
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მის  პრი ო რი ტე ტუ ლო ბას კა ნონ თან კონ ფლიქ ტში მყო ფი არას რულ-
წოვ ნის მი მართ, რომ ლის მე-2 ნა წი ლის თა ნახ მად: „ა რას რულ წლოვ-
ნის მი მართ, პირ ველ რიგ ში, გა ნი ხი ლე ბა გან რი დე ბის ან აღ დგე ნი-
თი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
და ფას დე ბა, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და-
კის რე ბა სა და სას ჯე ლის გა მო ყე ნე ბა ზე უკეთ უზ რუნ ველ ყოფს თუ 
არა გან რი დე ბა ან ღო ნის ძი ე ბა არას რულ წლოვ ნის რე სო ცი ა ლი ზა-
ცი ა- რე ა ბი ლი ტა ცი ას და ახა ლი და ნა შა უ ლის თა ვი დან აცი ლე ბას.“ 
აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე ბით კა ნონ მდებ ლო ბამ გა ნამ ტკი ცა კა ნონ თან 
კონ ფლიქ ტში მყო ფი არას რულ წლოვ ნის უფ ლე ბა, რო მელ მაც პირ-
ვე ლად ჩა ი დი ნა ნაკ ლე ბად მძი მე კა ტე გო რი ის და ნა შა უ ლი და აღი ა-
რებს ჩა დე ნილ კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბას. 

გან რი დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არის არას რულ წლოვ ნის თვის მი ნი-
ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა სა ხელ მწი ფოს გან ჰქონ დეს ერ თი შან სი და ი წყოს 
ცხოვ რე ბა სუფ თა ფურ ცლი დან. 

ეს არის მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც ფუნ და მენ ტუ რად გა ნამ ტკი ცებს 
ბავ შვთა უფ ლე ბას სა ხელ მწი ფო იყოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი კა ნონ თან 
კონ ფლიქ ტში მყოფ არას რულ წლო ვან თა პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი-
ცი რე ბა ზე, არას რულ წლო ვან თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის დამ კვიდ რე ბა ზე, რომ ლის ფარ გლებ შიც სა ხელ-
მწი ფოს მი ზანს წარ მო ად გენს არა დას ჯა, არა მედ პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის და კის რე ბა, და ნა შა უ ლის გაც ნო ბი ე რე ბა და ბავ შვის ძლი ე რი  
მხა რე ე ბის სტი მუ ლი რე ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს დაძ ლი ოს მის 
წი ნა შე მდგა რი სირ თუ ლე ე ბი და იპო ვოს თა ვი, და ი ნა ხოს შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი, რო მე ლიც სა მო მავ ლოდ თვით რე ა ლი ზე ბა ში და ეხ მა-
რე ბა.

გარ და იმი სა, რომ გან რი დე ბა- მე დი ა ცი ის პროგ რა მა გლო ბა ლუ-
რად  ბავ შვის უფ ლე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მის ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო ნა წი ლი ა, თა ვის მხრივ სა ჭი რო ებს 
სწორ და ეფექ ტურ და გეგ მვას. ეს არის მე ქა ნიზ მის სა დაც აუ ცი ლე-
ბე ლია ბავ შვი სარ გებ ლობ დეს ყვე ლა იმ უფ ლე ბით რო მე ლიც არას-
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რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კო დექ სის მე-2 თავ მა აღი ა რა 
და გა ნამ ტკი ცა.

გან რი დე ბა- მე დი ა ცი ის პროგ რა მის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი პრინ ცი-
პია ამ პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბი სას და ცუ ლი იყოს ბავ შვის ყვე ლა 
ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა. გან რი დე ბა- მე დი ა ცი ის პროგ რა მა უნ-
და და ი გეგ მოს იმ გვა რად, რომ ბავშვს მი ე ცეს შე საძ ლებ ლო ბა მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის პრო ცეს ში პა სუ ხის მგებ ლო ბის გაც ნო ბი ე რე ბის პა-
რა ლე ლუ რად რე ა ლი ზე ბუ ლი იქ ნეს მი სი ყვე ლა უფ ლე ბა, რო მე ლიც 
უკავ შირ დე ბა გა ნათ ლე ბას, გან ვი თა რე ბას, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბას. 
ამ უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბის მიზ ნით მნიშ ვნე ლო ვა ნია უწყე ბათ შო-
რი სი კო ორ დი ნა ცი ა, პრო ცე სის სწო რად და გეგ მვა და წარ მარ თვა. 

რო გორ შე იძ ლე ბა მი ვაღ წი ოთ ამ ყვე ლა ფერს მარ თლმსა ჯუ ლე-
ბის პრო ცეს ში, რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას ამ მი მარ თუ ლე ბით 
არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა, რო გორ ზრუ ნავს არას-
რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა კა ნონ თან კონ ფლიქ-
ტში მყო ფი არას რულ წლოვ ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე და სად აქვს 
ამ სის ტე მას ხარ ვე ზე ბი - ეს სა კი თხე ბი სრუ ლად იქ ნე ბა გაშ ლი ლი 
ნაშ რომ ში „კა ნონ თან კონ ფლიქ ტში მყოფ არას რულ წლო ვან თა უფ-
ლე ბე ბი და გან რი დე ბა- მე დი ა ცი ის პროგ რა მა.“

მარიამ ჭარბაძე. იურისტი, დასავლეთ საქართველოს რეგიონუ ლი 
დე პარ ტა მენ ტი, სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო, ქუ თა ი სი, 
სა ქარ თვე ლო

და რე ჯან სალ და ძე. ად ვო კა ტი, ქუ თა ი სის ფი ლი ა ლი, ა(ა )იპ სა ქარ-
თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო ცი ა ცი ა, ქუ თა ი სი, სა ქარ თვე ლო

ბავ შვის უფ ლე ბე ბი სა მარ თალ ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვი, ხელ მი საწ ვდო მო ბა, სა სა მარ თლო, ბავ-
შვზე მორ გე ბუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბა 
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ის ტო რი ის მან ძილ ზე ყვე ლა ეპო ქის, სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის, სა-
ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია და ვა 
და შე უ თან ხმებ ლო ბა. შე სა ბა მი სად, მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სწო რი და 
ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბა რჩე ბა სა ხელ მწი ფოს მთა ვარ ამო ცა ნად 
გან ვი თა რე ბის ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე. 

სა სა მარ თლო სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბა ყვე ლა სათ ვის 
უნ და იყოს გა რან ტი რე ბუ ლი. მარ თა ლი ა, სა სა მარ თლო არის სა მარ-
თლებ რი ვი დაც ვის ერ თ-ერ თი სა შუ ა ლე ბა, მაგ რამ ის ხში რად შე-
იძ ლე ბა იყოს ერ თა დერ თი ეფექ ტი ა ნი სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მი, 
რომ ლის მეშ ვე ო ბით ადა მი ა ნი ახ დენს თა ვი სი ძი რი თა დი უფ ლე ბე-
ბის რე ა ლი ზე ბას. 

ამ უფ ლე ბის სა ყო ველ თაო აღი ა რე ბის მი უ ხე და ვად, პრაქ ტი კა-
ში შე იძ ლე ბა, რომ სხვა დას ხვა გა რე მო ე ბამ გა მო რი ცხოს ცალ კე უ ლი 
ჯგუ ფე ბის მი მართ ამ უფ ლე ბის მოქ მე დე ბა. რო გორც წე სი, კა ნონ-
მდე ბე ლი მსგავს გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვებს ით ვა ლის წი ნებს და უზ-
რუნ ველ ყოფს, რომ პრაქ ტი კუ ლი დაბ რკო ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, 
სა სა მარ თლო სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა გა უ მარ თლებ ლად არა ვის 
შე ეზ ღუ დოს. ერ თ-ერ თი ასე თი ჯგუ ფი არის ბავ შვე ბი, რომ ლე ბიც 
ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა სა სა მარ თლო სად მი ხელ მი საწ-
ვდო მო ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის მიღ მა დარ ჩნენ, რამ დე ნა დაც 
მათ აქვთ შეზ ღუ დუ ლი საპ რო ცე სო ქმე დუ ნა რი ა ნო ბა და სა სა მარ-
თლო ში მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა სხვებ ზე არის და მო კი დე ბუ ლი. 

ბავ შვთან ურ თი ერ თო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბა მა თი ასა კობ რი ვი გან ვი თა რე ბის ჭრილ ში წარ მო ად გენს მთა-
ვარ გა მოწ ვე ვას მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მი სათ ვის. ბავ შვის 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ კონ ვენ ცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო თხოვ ნა ა, 
ბავშვს ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა, მო უს მი ნოს მას სა სა მარ თლო 
თუ ად მი ნის ტრა ცი უ ლი წე სით ნე ბის მი ე რი საქ მის გან ხილ ვი-
სას, რო მე ლიც ბავშვს ეხე ბა, რო გორც უშუ ა ლოდ, ასე ვე წარ მო-
მად გენ ლის ან შე სა ბა მი სი ორ გა ნოს მეშ ვე ო ბით.
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სა ქარ თვე ლო გა ე როს ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მო ნა-
წი ლე ა. გარ და ამი სა, მი ერ თე ბუ ლია კონ ვენ ცი ის სამ და მა ტე ბით 
ოქმს. შე სა ბა მი სად, აღე ბუ ლი აქვს ვალ დე ბუ ლე ბა უზ რუნ ველ-
ყოს კონ ვენ ცი ი სა და და მა ტე ბი თი ოქ მე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა.

სა სა მარ თლოს თვის ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუ თხით ბავ შვე ბის 
მი მართ  დის კრი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის და საძ ლე ვად სა ქარ-
თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო სივ რცე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე-
ბე ბი გან ხორ ცი ელ და. 2020 წლის 1-ლი სექ ტემ ბრი დან ამოქ მედ-
დე ბა ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი, რო მე ლიც ახა ლი რე ა ლო ბის 
წი ნა შე და ა ყე ნებს მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მას. ბავ შვის უფ ლე-
ბა თა კო დექ სის თა ნახ მად ბავშვს უფ ლე ბა აქვს, სა კუ თა რი უფ-
ლე ბე ბის და სა ცა ვად მი მარ თოს სა სა მარ თლოს ან /და შე სა ბა მის 
ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს და ისარ გებ ლოს ბავ შვზე მორ გე ბუ-
ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის  სის ტე მით. 

კო დექ სი არ გა ნას ხვა ვებს მო ზარდს თუ მცი რეწ ლო ვან ბავშვს 
სა სა მარ თლო სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბას თან მი მარ-
თე ბით. თუმ ცა, ბავ შვე ბი სათ ვის სა სა მარ თლო სად მი მი მარ თვის 
ფორ მა ლუ რი შეზ ღუდ ვის სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე გაქ რო ბა რა 
თქმა უნ და არ ნიშ ნავს ბავ შვე ბი სათ ვის სა სა მარ თლოს კენ მი მა-
ვა ლი გზის სრულ გა კაფ ვას. არა მედ, კი დევ უფ რო მწვა ვედ წარ-
მო ა ჩენს მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლებ-
ლო ბას. მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მას თან ბავ შვის პირ ვე ლი ვე 
კონ ტაქ ტი სას მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის მო ნა წი ლე თი თო ე-
უ ლი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სუ ბი ექ ტის მი ერ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოხ-
დეს ბავ შვი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა და კონ სულ ტა ცი ის 
გა წე ვა, ბავ შვის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვა, მულ ტი დის-
ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მის და ნერ გვა ბავ შვზე მორ გე ბუ ლი პრო ცე-
სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, აღ ნიშ ნუ ლი კი დღეს დღე ო ბით წარ მო-
ად გენს მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მას. 
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თი ნა თინ ბან ძე ლა ძე - თსუ-ს ფსი ქო ლო გი ის და გა ნათ ლე ბის მეც-
ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის მოწ ვე უ ლი ლექ ტო რი (თბი ლი სი, სა ქარ თვე-
ლო).  შსს აკა დე მი ის ფსი ქო ლოგ თა გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი (თბი ლი სი, 
სა ქარ თვე ლო); 

თა თია წუ ლუ კი ძე - შსს აკა დე მი ის ფსი ქო ლოგ თა გან ყო ფი ლე ბის 
ფსი ქო ლო გი (თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო).

მა რი ამ გო გი ჩა იშ ვი ლი -  შსს აკა დე მი ის ფსი ქო ლოგ თა გან ყო ფი ლე-
ბის ფსი ქო ლო გი( თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო).

ხა ტია მუკ ბა ნი ა ნი - შსს აკა დე მი ის ფსი ქო ლოგ თა გან ყო ფი ლე ბის 
ფსი ქო ლო გი( თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო).

 
ფსი ქო ლო გის რო ლი, სა გა მო ძი ე ბო და საპ რო ცე სო 

მოქ მე დე ბებ ში, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა; ბავ-
შვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სი; გა მო კითხ ვის მე თო დო ლო გი ა; ფსი ქო ლო-
გი უ რი მხარ და ჭე რა; ფსი ქო ლო გი უ რი შე ფა სე ბა; შთა გო ნე ბა დო ბა. 

ბავ შვი და მო ზარ დი, რო გორც ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის პრო-
ცეს ში მყო ფი ინ დი ვი დი, სო ცი ა ლუ რი და კოგ ნი ტუ რი უნა რე ბის 
მომ წი ფე ბის დო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა-
დია გა რე მოს ნე გა ტი უ რი ზე გავ ლე ნის მი მართ. სა გა მო ძი ე ბო პრო-
ცეს ში მო ნა წი ლე და ზა რა ლე ბუ ლი, მოწ მე თუ კა ნონ თან კონ ფლიქ-
ტში მყო ფი ბავ შვე ბი, სი ტუ ა ცი უ რი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით (ინ ცი დენ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი სტრე სი და ტრავ მა;  უცხო 
და ზოგ ჯერ, კო ერ სი უ ლი გა რე მო; სა მარ თალ დამ ცავ სის ტე მებ თან 
კო მუ ნი კა ცი ის გა მოც დი ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა), შთა გო ნე ბი სა და 
რეტ რავ მა ტი ზა ცი ის კი დევ უფ რო მა ღა ლი რის კის წი ნა შე დგა ნან. 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში ბავ შვის პო ტენ ცი უ რი მოწყ ვლა-
დო ბის ხა რის ხის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის და სა ცა-
ვად, არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ეფუძ ნე ბა რამ დე ნი მე 
ძი რი თად პრინ ციპს, რო მელ თა გან პრი ო რი ტე ტუ ლია ბავ შვის სა-
უ კე თე სო ინ ტე რე სი. ამ უკა ნას კნე ლის გან მარ ტე ბა ეფუძ ნე ბა სა ერ-
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თა შო რი სო სტან დარ ტებს, არას რულ წლოვ ნის ინ დი ვი დუ ა ლურ 
მა ხა სი ა თებ ლებს და მიზ ნად ისა ხავს, ბავ შვის უსაფ რთხო ე ბის, კე-
თილ დღე ო ბის, რე სო ცი ა ლი ზა ცი ა- რე ა ბი ლი ტა ცი ის და სხვა ინ ტე-
რე სე ბის დაც ვას. ბავ შვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სი, რო გორც არას რულ-
წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა ფუძ ვლად მდე ბა რე პრინ ცი პი, 
ში ნა არ სსა და მი მარ თუ ლე ბას სძენს ბავ შვის უფ ლე ბებს სა გა მო ძე ბო 
პრო ცეს ში, რო მე ლიც,  უპი რა ტე სად, გუ ლის ხმობს ბავ შვის უფ ლე-
ბას - მო ნა წი ლე ობ დეს პრო ცეს ში, მოს მე ნილ და გა ზი ა რე ბულ იქ-
ნას მი სი პო ზი ცი ა; ნე ბის მი ე რი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბა შე ე სა ბა მე-
ბო დეს მი სი აღ ქმის და გა გე ბის უნარს და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, 
და ცუ ლი იყოს მე ო რე უ ლი ვი ქი მი ზა ცი ი სა გან, რო მე ლიც გუ ლის-
ხმობს არა მხო ლოდ რეტ რავ მა ტი ზა ცი ის არი დე ბას, არა მედ შთა-
გო ნე ბის გან და ცულ გა რე მოს. ბავ შვის მხარ და ჭე რა, ამ უფ ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბა ში მო ნა წი ლე პი რე ბის 
და მათ შო რის, ფსი ქო ლო გის მო ვა ლე ო ბა ა. სა გა მო ძი ე ბო პრო ცეს-
ში ფსი ქო ლო გის ჩარ თუ ლო ბას არე გუ ლი რებს არას რულ წლო ვან თა 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კო დექ სი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, სპე ცი ა ლი ზი-
რე ბუ ლი ფსი ქო ლო გი აფა სებს არას რულ წლოვ ნის სა ჭი რო ე ბებს და 
უწევს მას ფსი ქო ლო გი ურ მხარ და ჭე რას (ამკ. მ.23, პ.1.). არას რულ-
წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში არ არის გან მარ ტე ბუ ლი 
ფსი ქო ლოგ თა სპე ცი ა ლი ზა ცი ი სა და სა გა მო ძი ე ბო პრო ცეს ში მა თი 
ჩარ თვის,  ასე ვე, ამკ-ს მ.23, პ.1.-ით გან საზ ღვრუ ლი ფსი ქო ლო გის 
ფუნ ქცი ა- მო ვა ლე ო ბა. თუმ ცა სა გა მო ძი ე ბო პრო ცეს ში ბავ შვის სა უ-
კე თე სო ინ ტე რე სის ფო კუ სი რე ბუ ლი დე ფი ნი ცი ი სა და ფსი ქო ლოგ-
თა პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შეგ ვიძ ლია 
ვიმ სჯე ლოთ ფსი ქო ლო გის ფუნ ქცი ა თა იმ გვარ გან მარ ტე ბა ზე, რო-
მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია ბავ შვის საპ რო ცე სო უფ ლე ბე ბის დაც ვა-
ზე. ფსი ქო ლოგს მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლია ამ უფ-
ლე ბა თა დაც ვა ში, თუ ის ბავ შვის გან ვი თა რე ბის ზო გა დი და სპე ცი ა-
ლუ რი სა ჭი რო ე ბის, ასე ვე აქ ტუ ა ლუ რი ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე-
ო ბის შე ფა სე ბით, გას ცემს რე კო მენ და ცი ებს გა მო კითხ ვის სივ რცის, 
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დრო ი სა და ხან გრძლი ვო ბის და გან სა კუთ რე ბით, გა მო კითხ ვის 
იმ გვა რი მე თო დო ლო გი ით წარ მარ თვის შე სა ხებ, რო მე ლიც ით ვა-
ლის წი ნებს ბავ შვის კოგ ნი ტურ უნა რებს, სტრე სი სა და გან ცდი ლი 
ტრავ მის ხა რისხს და მაქ სი მა ლუ რად ზღუ დავს მას ზე ზე გავ ლე ნის 
მოხ დე ბის ალ ბა თო ბას. წარ მოდ გე ნი ლი თე ზი სის მი ზა ნი, სწო რედ, 
ფსი ქო ლოგ თა პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბა ზე და ბავ შვე ბის სა ჭი-
რო ე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ფსი ქო ლო გის რო ლის გან ხილ ვა ა, რა საც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლია სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე-
ბებ ში მო ნა წი ლე ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა და არას რულ წლო-
ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ში სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი ფსი ქო ლო გე ბის 
გა ნათ ლე ბა ში.

ანა ნო კე რე სე ლი ძე, სტუ დენ ტი, ბიზ ნე სის, სა მარ თლი სა და სო ცი ა-
ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტი

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კულ ტუ რის გაძ ლი ე რე ბა

გაერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის გან მარ ტე ბით, ბავ შვად 
ით ვლე ბა 18 წლამ დე ასა კის ყვე ლა ადა მი ა ნი, თუ კი, რო მე ლი მე 
ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, ბავ შვი უფ რო ად რე არ აღ-
წევს სრულ წლო ვა ნე ბას. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი არის ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა დაც ვის პრო ცე სის ნა წი ლი. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი და ის სტან-
დარ ტე ბი, რომ ლის კე ნაც ყვე ლა სა ხელ მწი ფო უნ და ის წრა ფო დეს, 
ყვე ლა ბავ შვის თვის ამ უფ ლე ბა თა რე ა ლი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით, 
ყვე ლა ზე კონ კრე ტუ ლად და სრულ ყო ფი ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
არის ბავ შვთა უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ა ში, რო მელ საც ხე ლი მო ა წე რა 
მსოფ ლი ოს თით ქმის ყვე ლა სა ხელ მწი ფომ. ამ დო კუ მენ ტის რა ტი-
ფი ცი რე ბით, სა ხელ მწი ფო თა მთავ რო ბე ბი სა კუ თარ თავ ზე იღე ბენ 
ვალ დე ბუ ლე ბას, თა ვად და იც ვან და ყვე ლა შე საძ ლო სა შუ ა ლე ბით 
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უზ რუნ ველ ყონ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვა. მას ში ასა ხუ ლია ადა-
მი ა ნის ის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც, მსოფ ლიო მას შტა ბით, 
გა ნურ ჩევ ლად ყვე ლა ბავშვს ეკუთ ვნის: სი ცოცხ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
უფ ლე ბა; სრულ ყო ფი ლი და ჯან სა ღი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბა; სა-
ზი ა ნო ზე მოქ მე დე ბის გან, არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბი სა და ექ სპლუ ა-
ტა ცი ის გან დაც ვის უფ ლე ბა; ოჯა ხის, კულ ტუ რულ და სა ზო გა დო-
ებ რივ ცხოვ რე ბა ში სრუ ლი მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა. თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი სა კი თხია ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვა. იმის მი უ ხე და ვად, რომ არ სე ბობს ბავ შვთა უფ-
ლე ბე ბის დაც ვის კონ ვენ ცი ა, ჩვენს რე ა ლო ბა ში მა ინც ხში რია შემ-
თხვე ვე ბი, რო დე საც არას რულ წლოვ ნე ბი ძა ლა დო ბი სა და დის კრი-
მი ნა ცი ის მსხვერ პლნი ხდე ბი ან. ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის გარ და, 
ად გი ლი აქვს არას რულ წლოვ ნე ბის  მი მართ ფსი ქო ლო გი ურ ძა ლა-
დო ბას, რაც არა ნაკ ლებ მტკივ ნე უ ლად აი სა ხე ბა მათ მდგო მა რე ო ბა-
ზე. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა მეტ წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია 
სი ღა რი ბის მა ღა ლი დო ნით, სა ზო გა დო ე ბის ჩა კე ტი ლო ბით, გა ნათ-
ლე ბის და ბა ლი დო ნით და სხვა. აუ ცი ლე ბე ლია მოხ დეს არას რულ-
წლო ვან თა უფ ლე ბე ბის კულ ტუ რის გაძ ლი ე რე ბა, რომ ლის მიღ წე ვაც 
შე საძ ლე ბე ლია ძა ლი ან ბევ რი გზით. მა გა ლი თად, არა სამ თავ რო ბო, 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა აქ ტი უ რად უნ და იმუ შა ოს ბავ შვთა უფ ლე ბე-
ბის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის კუ თხით. სა ზო გა დო ე ბა ში უნ-
და ჩა ტარ დეს სა გან მა ნათ ლებ ლო კამ პა ნი ე ბი, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე უ წყობს ხელს სა ზო გა დო ე ბის სა მო ქა ლა ქო თვით შეგ ნე ბის ამაღ-
ლე ბას, ბავ შვთა მომ ზა დე ბას და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბის თვის, 
ხელს შე უ წყობს მათ აღ ზრდას ღირ სე ბის, მშვი დო ბის, თა ნას წო-
რო ბის, სო ლი და რო ბის სუ ლის კვე თე ბით. აუ ცი ლე ბე ლია სრუ ლად 
მოხ დეს ,,ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ა სა“ და სხვა სა მარ თლებ-
რივ აქ ტებ ში გან მარ ტე ბუ ლი ნორ მე ბის პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბა, რის შემ დე გაც ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი ბავ შვე ბის მი მართ მაქ სი მა-
ლუ რად შემ ცირ დე ბა, მოხ დე ბა ბავ შვთა ჰარ მო ნი უ ლი გან ვი თა რე ბა. 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კულ ტუ რის გაძ ლი ე რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე-
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უ წყობს ხელს მსოფ ლი ოს გა უმ ჯო ბე სე ბას, რად გან მსოფ ლიო გახ-
დე ბა უსაფ რთხო და ჰუ მა ნუ რი.

მა შას და მე, ყო ველ მა ახალ მა თა ო ბამ ხე ლი უნ და შე უ წყოს ბავ-
შვთა უფ ლე ბე ბის კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბას, უნ და იბ რძო ლონ მის 
და სა ცა ვად, რა თა აღას რუ ლონ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის სა ყო ველ თაო დო კუ მენ ტებ ში ჩა დე ბუ ლი პი რო ბე ბი. 

ნო დარ ცა გა რე იშ ვი ლი. მოწ ვე უ ლი ლექ ტო რი/ სწავ ლე ბის მე თო დი-
კის დე პარ ტა მენ ტი/ პე და გო გი უ რი ფა კულ ტე ტი. აკა კი წე რეთ ლის სა-
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი/ ქუ თა ი სი/ სა ქარ თვე ლო

კი ბერ ბუ ლინ გი - ინ ტერ ნე ტის გავ ლე ნა ბავ შვებ ზე  
და მო ზარ დებ ზე

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კი ბერ ბუ ლინ გი, ინ ტერ ნეტ ჩაგ ვრა, ტექ ნო ლო გი-
ე ბი

ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სი ხში რად გა ი გი ვე ბუ ლია ადა მი ა-
ნის წინ სვლას თან. ისე თი ინო ვა ცი ა, რო გო რი ცაა ინ ტერ ნე ტი, ხელს 
უწყობს ადა მი ნე ბის ურ თი ერ თო ბის ფორ მე ბის შეც ვლას და გარ-
დაქ მნას. ‘’ბუ ლინ გის’’ ანუ რე ა ლუ რი ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბის ‘’კი-
ბერ ბუ ლინ გად’’ შეც ვლაც ტექ ნო ლო გი უ რი ევო ლუ ცი ის შე უქ ცე ვა-
დი პრო ცე სის შე დე გი ა. კი ბერ ბუ ლინ გი ინ ტერ ნე ტი სა და სო ცი ა ლუ-
რი ქსე ლე ბის სა შუ ა ლე ბით ვლინ დე ბა. თუ კი თქვენ კი ბერ ბუ ლინ-
გის მსხვერ პლი გახ დით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, არ უპა სუ ხოთ არ ცერთ 
მე სიჯს ან პოსტს, რო მე ლიც თქვენ შე სა ხებ და ი წე რა, რაც არ უნ და 
მცდა რი და მტკივ ნე უ ლი იყო ის. პა სუ ხი მხო ლოდ და ამ ძი მებს 
მდგო მა რე ო ბას და იმ რე აქ ცი ას გა მო იწ ვევს, რაც აგ რე სორს ჰქონ და 
გა მიზ ნუ ლი. ამი ტომ ნუ მის ცემთ მას კმა ყო ფი ლე ბის სა ბაბს.
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ნატო შეროზია. ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი. პე და გო გი ურ მეც ნი ე-
რე ბა თა დე პარ ტა მენ ტი. ზუსტ მეც ნი ე რე ბა თა და გა ნათ ლე ბის ფა კულ-
ტე ტი. ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ბა-
თუ მი, სა ქარ თვე ლო.

ნა ნი მა მუ ლა ძე. ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი. პე და გო გი ურ მეც ნი ე-
რე ბა თა დე პარ ტა მენ ტი. ზუსტ მეც ნი ე რე ბა თა და გა ნათ ლე ბის ფა კულ-
ტე ტი. ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ბა-
თუ მი, სა ქარ თვე ლო.

მე დია და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვა

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მე დი ა, მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი.
ბავ შვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ-

ში სხვა დას ხვა თე მა ტი კი თა და მი მარ თუ ლე ბით შუქ დე ბა, რაც, 
არ ცთუ იშ ვი ა თად იწ ვევს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვას.  აღ-
ნიშ ნუ ლი და ე დო სა ფუძ ვლად ჩვენს ინ ტე რესს და წი ნამ დე ბა რე 
პრობ ლე მის გან ხილ ვას. 

ბავ შვთა	უფ ლე ბე ბი	 	გან საზ ღვრუ ლია	სა ერ თა შო რი სო	აქ ტე ბით	
(რო გორც	სა რე კო მენ და ცი ო,	ისე	იუ რი დი უ ლად	სა ვალ დე ბუ ლო	ხა-
სი ა თის)	ბავ შვთა	უფ ლე ბე ბი სა	და	თა ვი სუფ ლე ბე ბის	შე სა ხებ.	გან სა-
კუთ რე ბით	მნიშ ვნე ლო ვა ნია	„ბავ შვის	უფ ლე ბა თა	კონ ვენ ცი ა“,	რო-
მელ საც 	გა ე როს	გე ნე რა ლურ მა	ასამ ბლე ამ	1989 წლის 20 ნო ემ ბერს 
ერ თხმად და უ ჭი რა მხა რი.	იგი მსოფ ლიო მას შტა ბის იუ რი დი უ ლი 
დო კუ მენ ტი ა. სა ქარ თვე ლო აღ ნიშ ნულ კონ ვენ ცი ას 1994 წელს შე-
უ ერ თდა და იკის რა ვალ დე ბუ ლე ბა, და იც ვას კონ ვენ ცი ით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის თა ნახ მად, დე და თა და ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბი და ცუ ლია კა ნო ნით (მუხ ლი 36, ნა წი ლი 3). ბუ ნებ რი ვი ა, 
ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი ფარ თო ცნე ბაა და ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბას ცალ-
კე უ ლი ნორ მა არე გუ ლი რებს. მე დი ას თან მი მარ თე ბა ში კი ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბი  ნა წი ლობ რივ არის რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლი. კერ ძოდ, სა-
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ქარ თვე ლო ში მე დი ას ფე რო ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კა ნონ-
მდებ ლო გა რან ტი ე ბი ძი რი თა დად არ სე ბობს მხო ლოდ რა დიო და 
სა ტე ლე ვი ზიო მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ თან მი მარ თე ბა ში. ნა წი ლობ რივ 
ასე თი რე გუ ლა ცი ე ბი ვრცელ დე ბა ბეჭ დურ მე დი ა ზეც.

მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის მი ერ ბავ შვთა ინ ტე რე-
სე ბის გა შუ ქე ბას ან თუნ დაც უგუ ლე ბელ ყო ფას შე უძ ლია ზე მოქ მე-
დე ბა მო ახ დი ნოს ბავ შვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბის მი ღე ბა ზე და სა ერ თოდ, სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე 
ბავ შვე ბის მი მართ. 

ბავ შვთა სა კი თხე ბის გა შუ ქე ბის სტან დარ ტი უმე ტე სად ირ ღვე-
ვა მა შინ, რო დე საც ქარ თულ მე დი ა ში ჭარ ბობს სტე რე ო ტი პუ ლი 
მიდ გო მა ბავ შვე ბის მი მართ, რაც საკ მა ოდ რთუ ლი შე დე გე ბის მომ-
ტა ნი ა.  ხში რია ფაქ ტე ბი, რო დე საც ხდე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი 
ან კა ნო ნის დამ რღვე ვი ბავ შვე ბის შე სა ხებ  კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე-
მუ რი შემ თხვე ვე ბის  გა შუ ქე ბა და ამ ბავ შვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, 
მა თი პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ ყო ფა ყო ველ გვა რი აუ ცი ლებ ლო ბი სა 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის არ სე ბო ბის გა რე შე. აგ რეთ ვე, ხში-
რია იმ გვა რი სტა ტი ე ბი თუ სი უ ჟე ტე ბი, სა დაც არ არის მკა ფი ოდ გა-
მიჯ ნუ ლი ფაქ ტი და კო მენ ტა რი, ფი გუ რი რებს და უ ზუს ტე ბე ლი და 
შე უ მოწ მე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ა. ჟურ ნა ლის ტე ბი ნაკ ლე ბად ფიქ რო ბენ 
იმა ზე, თუ რა ზი ა ნი შე იძ ლე ბა მო უ ტა ნონ ამით თა ვად სი უ ჟე ტის 
გმირს ან მას თან ასო ცი ე რე ბუ ლი ჯგუ ფის წევ რებს. ნაკ ლე ბად ხდე ბა 
ინ ფორ მა ცი ის დი ვერ სი ფი ცი რე ბა, პრობ ლე მის დე ტა ლუ რი ანა ლი-
ზი და ინ ფორ მა ცი ის რამ დე ნი მე წყა როს სა ფუძ ველ ზე გა შუ ქე ბა. 

ვიქ რობთ, მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ ში ბავ შვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის ასახ ვი სას, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა, რო მე ლიც რე გუ ლირ დე ბა  სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე-
ბით,  აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა დო ნე ზე. აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბის 
გა სამ ყა რებ ლად წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომ ში ვეყ რდნო ბით კვლე ვებს, 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო, ასე ვე ად გი ლობ რივ  დო ნე ზე და წარ-
მო ვად გენთ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბის შე დე გებს 
პე და გო გი ურ ჭრილ ში. 
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იაგორ ბალანჩივაძე, აკაკი წერეთლის სახლემწიფო უნივერისტეტი. 
პედაგოგიური ფაკულტეტის პედაგოგიკის დეპარტა მენ ტი.  ასო ცი რე-
ბუ ლი პრო ფე სო რი

სოფიო ფანჩულიძე. აკაკი წერეთლის სახლემწიფო უნივერისტეტი. 
პედაგოგიური ფაკულტეტის პედაგოგიკის დეპარტა მენ ტი.  მოწ ვე უ ლი 
სპე ცი ა ლის ტი

ვის წავ ლოთ  ძა ლა დო ბი სა გან თა ვი სუ ფალ გა რე მო ში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ძა ლა დო ბა, უფ ლე ბე ბი, პრე ვენ ცი ა, დაც ვა, მან-
და ტუ რი, ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი

ძა ლა დო ბი სა გან თა ვი სუ ფალ გა რე მო ში ბავ შვის სწავ ლა ერ თ
ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხია დღე ვან დელ ცხოვ რე ბა ში. გა ე როს 
ბავ შვთა ფონ დმა სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტროს თან თა ნამ შრომ ლო ბით ჩა ა ტა რა კვლე ვა: „ე როვ ნუ ლი 
კვლე ვა  სკო ლა ში ძა ლა დო ბის აღ მო საფხ ვრე ლად“. კვლე ვის შე დე-
გად აღი ნიშ ნა, რომ სკო ლებ ში ბავ შვე ბი სა და მო ზარ დე ბის მი მართ 
ძა ლა დო ბის ნე ბის მი ე რი ფორ მა ბავ შვებს, რო დე საც ირ ღვე ვა ბავ-
შვის უფ ლე ბე ბი, ხელს უშ ლის გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ში და სა კუ თა რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ში.  ამ პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად, 
არ სე ბობს გა მო სა ვა ლი. გა დამ ხად დნენ სკო ლის თა ნამ შრომ ლე ბი, 
რა თა ეფექ ტუ რად შე ი მუ შა ონ  ისე თი მიდ გო მე ბი, რომ ლის დრო საც 
მო ძა ლა დე ობ რი ვი ქცე ვა და უშ ვე ბე ლი იქ ნე ბა, გაძ ლი ერ დე ბა ბავ-
შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვა,  გა უმ ჯო ბეს დე ბა კო მუ ნი კა ცია სკო ლე ბის 
თა ნამ შრომ ლებს შო რის, გა უ ზი ა რე ბენ კარგ პრაქ ტი კას, რაც სკო ლა-
ში ძა ლა დო ბას შე ამ ცი რებს.

სა ქარ თვე ლო ში სკო ლა ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის გახ ში რე ბას თან 
და კავ ში რე ბით, 2007 წელს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის-
ტრომ და ი წყო პროგ რა მა „უ საფ რთხო სკო ლა“, რო მე ლიც ით ვა ლის-
წი ნებ და სკო ლა ში გარ კვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას და ნა შა-
უ ლის პრე ვენ ცი ი სა და უსაფ რთხო სას კო ლო გა რე მოს უზ რუნ ველ-
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ყო ფის მიზ ნით. 2010 წლის ივ ლის ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა 
და ამ ტკი ცა ცვლი ლე ბე ბი „სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე-
სა ხებ“ კა ნონ ში, რომ ლი თაც შე იქ მნა ახა ლი სა ჯა რო სა მარ თლის იუ-
რი დი უ ლი პი რი  მან და ტუ რე ბის სამ სა ხუ რი.    

მან და ტუ რე ბი, რო გორც და მა ტე ბი თი რგო ლი, სკო ლის უსაფ-
რთხო ე ბი სა და ბავ შვის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად სა ჭი რო ა, მით უფ-
რო, თუ სკო ლა მრა ვალ რი ცხო ვა ნი ა. მან და ტუ რე ბის მი მართ ნდო ბა 
გაზ რდი ლია  და ამას მოწ მობს  მან და ტუ რი სად მი მო თხოვ ნის წე-
რი ლე ბი სხვა დას ხვა სკო ლი დან.

ამ ჟა მად 1400დე მან და ტუ რი სა ქარ თვე ლოს 596 სა ჯა რო სკო-
ლა ში თა ვის მო ვა ლე ო ბას ას რუ ლებს. 2020 წლის ბო ლო სათ ვის კი-
დევ 130 სა ჯა რო სკო ლას და ე ნიშ ნე ბა მან და ტუ რი. დღეს მათ ძი რი-
თად  მო ვა ლე ო ბებ ში შე დის:  სკო ლის ში და და გა რე პე რი მეტ რის 
კონ ტრო ლი; და პი რის პი რე ბულ მოს წავ ლე ებს შო რის მე დი ა ტო რის 
რო ლის შეს რუ ლე ბა; მოს წავ ლე თა, პე და გოგ თა და სკო ლის ად მი-
ნის ტრა ცი ი სათ ვის უსაფ რთხო გა რე მოს შექ მნა. 

სა გა ნა მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მან დატ რის სამ სა ხურ-
ში 2013 წლი დან არის ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრი 
(სამ მარ თვე ლო).  სულ არის 8 ცენ ტრი, სა დაც მუ შა ობს: 41 ფსი ქო-
ლო გი, 13 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი და 2 ფსი ქი ატ რი. აქ შე საძ ლე ბე ლია 
ბავ შვი სა და მი სი გა რე მოს (ო ჯა ხი, უბა ნი, სას კო ლო გა რე მო) სრუ-
ლი სუ რა თის შეს წავ ლა, სწავ ლა სა და ქცე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის ზედ მი წევ ნით ანა ლი ზი და პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის-
ძი ე ბე ბის სტრა ტე გი ის პრო ფე სი უ ლი და გეგ მვა, ახ დენს რის კ-ფაქ-
ტო რე ბის დრო ულ იდენ ტი ფი კა ცი ას, თა ნა ტოლ თა შო რის ძა ლა დო-
ბის რის კე ბის შემ ცი რე ბას, ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი სად მი პა ტი ვის ცე მის 
გაზ რდას. ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის არ სე ბო ბა ხელს უწყობს 
მზრუნ ვე ლი და მხარ დამ ჭე რი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბას, რაც 
ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი მიდ გო მაა ჯან სა ღი სას წავ ლო და სა აღ მზრდე-
ლო გა რე მოს შექ მნი სათ ვის.



143

ს ტ უ დ ე ნ ტ უ რ  კ ო ნ კ უ რ ს შ ი  გ ა მ ა რ ჯ ვ ე ბ უ ლ ი  ე ს ე ე ბ ი

ნათია ნათენა ძე. სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი 
და წყე ბი თი სა ფე ხუ რის მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი    
სა ბა კა ლავ რო- სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა, მე ო თხე კურ-
სი

ორი ეპო ქა –ერ თი პრობ ლე მის კვალ დაკ ვალ

საკ ვან ძო სიტყვები: ორი ეპო ქა - ერ თი პრობ ლე მა.. უც ვლე ლი რე-
ა ლო ბა... ძა ლა დო ბა, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა;  
არას რულ წლო ვან თა დას ჯა, რო გორ ვებ რძო ლოთ ძა ლა დო ბას?

თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში საგ რძნობ ლად იმა ტა ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტებ მა. 

ძა ლი ან ხში რად სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბით ვის მენთ სუ ლის-
შემ ძვრელ ფაქ ტებს - მო ზარ დთა მი ერ ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის ან 
მათ მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი უკა ნო ნო ბის შე სა ხებ.

უფ რო სი თა ო ბის გან მსმე ნი ა, რომ  თა ნა მედ რო ვე ახალ გაზ რდო-
ბა გა დაგ ვარ და, ად რე ასე არ ხდე ბო და, დრომ და ტექ ნო ლო გი ე ბის 
გან ვი თა რე ბამ შეც ვა ლა სამ ყა რო... 

ამი ტო მაც გა დაწყ ვი ტე, გავ ცნო ბო დი, თუ რო გორ ეხ მი ა ნე ბა ორი 
ეპო ქა ი ლი ას დრო ინ დე ლი და ჩვე ნი თა ნა მედ რო ვე ერი სათ ვის ამ 
მტკივ ნე ულ სა კითხს. 

                      ,,უ პატ რო ნოდ დაგ დე ბუ ლი“
ილია ჭავ ჭა ვა ძე თა ვის პუბ ლი ცის ტურ წე რილ ში „ბავ შვთა უფ-

ლე ბე ბის დაც ვა’’ წერ და:
,,ა მა თი უპატ რო ნოდ დაგ დე ბა ორ ნა ირს ვნე ბას უქა დის სა ხელ-

მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბას. ჯერ ერ თი იმას, რომ შე საძ ლო ა, კა ცი 
კა ცად ვერ დამ თავ რდეს სა სარ გებ ლო კა ცის მა გი ერ გა ი ზარ დოს ავი 
კა ცი, უზ ნე ო, უხე ი რო და ზოგ ჯერ ავა ზა კი ცა და ამით გაძ ლი ერ დეს 
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ავ ზნე თა კაც თა რაზ მი, რო მელ საც დღე და ღამ ებ რძვის სა ხელ მწი-
ფო ცა და სა ზო გა დო ე ბაც. ამას აღარ ვიტყ ვი, რომ ეგ სი ღა რი ბე სა თა-
ვედ უხ დე ბა ათას ნა ირს ავ კა ცო ბა სა და წა რა მა რო ბას.“ 

,,უ პატ რო ნოდ დაგ დე ბულ ნი“ კი ამ ეპო ქა შიც და იმ ეპო ქა შიც 
მრავ ლად არი ან. ჩვენ არ მო გიყ ვე ბით თა ნა მედ რო ვე პრე სა ში და-
ბეჭ დი ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის შე სა ხებ ქუ ჩა ში უპატ რო ნოდ დაყ რი ლი 
ჩვი ლე ბის შე სა ხებ ეს თით ქოს ჩვე უ ლებ რივ, შემ ზა რავ ამ ბად იქ ცა 
ჩვე ნი ყო ველ დღი უ რი ყო ფის თვის, მაგ რამ ვგო ნებთ, სა ყუ რა დღე ბოა  
გა ზეთ ,,ი ვე რი ის“ 1895 წლის 15 ივ ლი სის ნო მერ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
ახა ლი ამ ბა ვი:

,,ა მაღ ლე ბის ეკ ლე სი ის კა რებ თან გუ შინ დი ლით იპოვ ნეს ახ ლად 
და ბა დე ბუ ლი ყმაწ ვი ლი ვა ჟი, რო მე ლიც სა ბე ბიო ინ სტი ტუტ ში მი-
ა ბა რეს. გა მო ძი ე ბა წარ მო ებს“.

აი, აქე დან იწყე ბო და და კვლა ვაც იწყე ბა გზა და ნა შა უ ლებ რი ვი 
ცხოვ რე ბის კენ...

                               პა ტა რა დამ ნა შა ვე ნი
1895 წლის 30 აპ რილს გა ზე თი ,,ი ვე რი ა” წერ და:
,,ჩვენს სა პა ტიმ რო ებ ში 200მდე დამ ნა შა ვეა და პა ტიმ რე ბუ ლი,-

რო მელ თა თავ შე სა ფარ ში გა დაყ ვა ნა და მო თავ სე ბა დი დი სი კე თე და 
მად ლი ა. დრო ა, გა და ვარ ჩი ნოთ ეს საბ რა ლო ნი ჩვე ნე ბურ სა პა ტიმ-
რო ე ბის გა მა თახ სი რე ბელ ჰა ერს და იმ ადა მი ა ნებ თან ერ თად ყოფ-
ნას, რომ ლებ საც უკუღ მარ თი ცხოვ რე ბა, ავა ზა კო ბა და და ნა შა უ ლის 
ჩა დე ნა ძვალ სა და რბილ ში აქვთ გამ ჯდა რი. დრო ა, რომ ერ თი დამ-
ნა შა ვე მა ინც, რო მე ლიც ჭეშ მა რი ტე ბის გზას გა დამ ცდა რა, და ვიც-
ვათ სა უ კუ ნო და ღუპ ვი სა გან და სა ზო გა დო ე ბის სა სარ გებ ლო წევ რი 
გავ ხა დოთ“.

1897 წლის 17 აგ ვის ტოს, კი კო რეს პონ დენ ტი ფარ ნა ო ზი, ივე რი ა-
ში“ წერ და, რომ გა მო ი ცა ახა ლი კა ნო ნი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
10 წლამ დე ბავ შვე ბის სას ჯე ლის გან გა თა ვი სუფ ლე ბას; 14 წელს გა-
და ცი ლე ბუ ლებ ზე სა სა მარ თლომ უნ და გა მო იკ ვლი ოს, და ნა შა უ ლი 
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შეგ ნე ბით ჩა ი დი ნა, თუ შე უგ ნებ ლად. თუ შე უგ ნე ბელ დამ ნა შა ვე ე-
ბად სცნო, მშობ ლებს ჩა ბარ დე ბინ საზ რუ ნა ვად, ან მცი რეწ ლო ვან თა 
ახალ შენ ში და ბი ნავ დე ბი ან.

,,ერთს დღე საც სა პა ტიმ რო ში ყოფ ნა იმის ზნე ო ბას თა ვისს უკუღ-
მართს კვალს და აჩ ნევს და იქი დან ისე არა ვინ გა მო სუ ლა, რომ იქ ვე 
არ მიბ რუ ნე ბუ ლი ყოს“.

*  *  *
2008 წლის   25  თე ბერ ვალს გა ზე თი ,,კვი რის პა ლიტ რა ში“ ვკი-

თხუ ლობთ:
„სა ქარ თვე ლო ში არ არ სე ბობს არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა-

ჯუ ლე ბის სის ტე მა. 
ამ დე ნად, არას რულ წლო ვან თა დას ჯა კი არ უნ და ხდე ბო დეს, 

არა მედ, პრე ვენ ცი ა. სა ჭი როა ჩა ტარ დეს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე-
ბი სკო ლებ ში, სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ა.შ. ბავ შვე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც ქუ ჩა ში იზ რდე ბი ან, მი ღე ბუ ლი უნ და იყოს შე სა ბა მი სი 
კა ნო ნი. ანუ, ბავ შვი კი არ უნ და დავ სა ჯოთ, არა მედ, მო ვახ დი ნოთ 
მი სი ინ ტეგ რა ცია სა ზო გა დო ე ბას თან. ვფიქ რობ, რომ მო ზარ დის 
საქ ვეყ ნოდ გან სჯა და გა სა მარ თლე ბა მის სა ბო ლო ოდ გა ბო რო ტე-
ბა სა და დამ ნა შა ვედ ჩა მო ყა ლი ბე ბას შე უ წყობს ხელს“, - აცხა დებს 
„სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო ცი ა ცი ის“  ად ვო კა ტი 
გი ორ გი ჭი ქა ბე რი ძე.“

სულ რა ღაც სამ  წე ლი წად ში ეს კე თი ლი სურ ვი ლი კა ნო ნით გამ-
ყარ და:

2011 წლის 5 მა ისს გა ზე თი ,,კვი რის პა ლიტ რა“ წერს:
,,უ კა ნას კნელ ხა ნებ ში კა ნო ნის დამ რღვევ არას რულ წლო ვან თა 

მი მართ სა ხელ მწი ფოს და მო კი დე ბუ ლე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია შე-
ი ნიშ ნე ბა. ამის დას ტუ რად გა მოდ გე ბა გა სუ ლი წლის 15 ნო ემ ბერს 
ამუ შა ვე ბუ ლი გან რი დე ბის პროგ რა მაც, რო მე ლიც ნაკ ლე ბად მძი-
მე და ნა შა ულ ში ბრალ დე ბულ ან და ნა შა უ ლის პირ ვე ლად ჩამ დენ 
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არას რულ წლო ვან თა ნა წი ლის მი მართ პა სუ ხის მგებ ლო ბის ალ ტერ-
ნა ტი უ ლი ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბას გუ ლის ხმობს. 

კერ ძოდ, ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბით და წე სე-
ბუ ლე ბა ში მოხ დის სა ნაც ვლოდ, არას რულ წლო ვა ნი რე ა ბი ლი ტა ცი-
ი სა და სა ზო გა დო ე ბა ში რე ინ ტეგ რა ცი ის ღო ნის ძი ე ბებ ში ერ თვე ბა.

ეს არის სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა გან გა-
თა ვი სუფ ლე ბის ახა ლი მე ქა ნიზ მი, ეხე ბა არას რულ წლოვ ნებს და 
სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, რომ შეც დო მა არ გა და იქ ცეს სა ბე დის წე რო 
ცხოვ რე ბი სე ულ და ღად ...“

ამ გვა რად, ორი ვე ეპო ქა ში არას რულ წლო ვან თა დას ჯის შე სა ხებ 
პრე სა ში თით ქმის ერ თნა ი რი ში ნა არ სის წე რი ლე ბი იბეჭ დე ბო და...

რო გორც ვხე დავთ, პრობ ლე მე ბი მარ თლაც პრობ ლე მე ბად რჩე ბა, 
მაგ რამ ჩვენს თა ნა მედ რო ვე ო ბა ში სა ხელ მწი ფო უფ რო აქ ტი უ რად 
ცდი ლობს აა რი დოს ბავ შვე ბი იმ ავად სახ სე ნე ბელ სა ტუ სა ღო ებს, 
თუმ ცა ფაქ ტი ა, ამ გვარ მა ლო ი ა ლურ მა მიდ გო მამ არ გა მო ას წო რა 
სი ტუ ა ცი ა. 

გა დავ ხე დოთ უკა ნას კნე ლი პე რი ო დის სა ინ ფორ მა ციო ქრო ნი კას:  
მხო ლოდ უკა ნას კნე ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მოხ და ის სას ტი-
კი და ნა შა უ ლი, რაც მო ზარ დებ მა ჩა ი დი ნეს თა ვი ან თი თა ნა ტო ლი 
და თუ ნა სა რა ლი ძის მი მართ, რაც ზრდას რუ ლებ მა ჩა ი დი ნეს ტე-
მირ ლან მა ჩა ლი კაშ ვი ლის მი მართ, რაც სპორ ტსმე ნებ მა ჩა ი დი ნეს 
სი ცოცხ ლი თა და სი კე თით სავ სე მო ზარ დის გი ორ გი შა ქა რაშ ვი ლის 
მი მართ...

ქმა რი ცოლს უს პობს სი ცოცხ ლეს, დე და- შვილს, შვი ლი - მა მას 
და ბა ბუ ას...

მძი მეა ამ ფაქ ტებ ზე  სა უ ბა რი, მაგ რამ ფაქ ტე ბი ფაქ ტე ბად რჩე ბა...  
და ვუბ რუნ დეთ ისევ ილი ას და ვნა ხოთ, რას მი იჩ ნევ და ილია და ნა-
შა უ ლის მი ზე ზად:
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                                     ობო ლი ბავ შვე ბი
ილი ას ძა ლი ან აწუ ხებ და ის ამ ბა ვი, რომ ობ ლებს, მა შინ დე ლი კა-

ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, მზრუნ ველს, მი სი ქო ნე ბის გან მკარ გავს 
მი უ ჩენ დნენ ხოლ მე და სა ხელ მწი ფო გულ დამ შვი დე ბუ ლი იყო.

,,ამ სა ხით ეს მშვე ნი ე რი და გულ შე მატ კი ვა რი კა ნო ნე ბი ობ ლე ბის 
მოვ ლი სა და პატ რო ნო ბი სა არამც თუ უქ მად არი ან ჩვენ ში, არა მედ 
ხში რად და ძა ლი ან ხში რა დაც ვნე ბა მო აქვთ იმათ თვის, ვის სა სარ-
გებ ლო დაც დად გე ნი ლან. დღეს მთავ რო ბამ ისე უნ და შე ა კე თოს ეს 
კა ნო ნი, რომ «ა პე კუ ნე ბი» მარ თლა მფარ ვე ლად და პატ რო ნად ექ მნენ 
ობ ლებ სა და არა მძარ ცვე ლად და მყვლე ფავ -მგლე ჯა ვად “,წერ და 
იგი.

გა ზე თი ,,ი ვე რი ა“ 1900 წლის 96ე ნო მერ ში იუ წყე ბო და, რომ გუ-
რი ის სო ფელ ხრი ა ლე თის მკვიდრ ერ თერთ ობოლს რო გორ გა უ ნი-
ა ვეს ქო ნე ბა ვი თომ ,,ა პე კუ ნე ბად“ და ნიშ ნულ მა ახ ლობ ლებ მა.

წე რი ლის ბო ლოს პუბ ლი კა ცი ის ავ ტო რი ვ, სე ფის პი რე ლი იგო-
ნებს ერ თი პო ე ტის სიტყ ვებს:

          ,,მე ლა მე ქათ მედ დამ დგა რა,
            მწყემ სო ბას ჩე მობს მგე ლი ო,
            ეშ მა კი ეშ მაკს პა ტი ჟობს
            სა სუ ფე ველ ში გე ლი ო“
            და ამ თავ რებს ასე:
,,მა ინც იმედს ნუ დავ კარ გავთ და ვი სურ ვოთ: მოვ სწრე ბო დეთ და 

გვე ნა ხოს უფ რო სწო რი გზა, მე ტი საქ მე, ნაკ ლე ბი ჭო რე ბი, ობოლ თა 
და იმათ ქო ნე ბა თა მე ტი შებ რა ლე ბა, გან კითხ ვა და და ზოგ ვა იმათ-
სა ვე აღ საზ რდე ლად და სა კე თილ დღე ოდ“.

დღეს, სა ბედ ნი ე როდ, ობ ლებ სა და მათ ქო ნე ბას ამ გვა რი საფ რთხე 
შე და რე ბით ნაკ ლე ბად  ემუქ რე ბა, თუმ ცა ამას და უ პი რის პირ და 
მშობ ლის უყუ რა დღე ბო ბა მო ზარ დის აღ ზრდის საქ მე ში, რაც გა მოწ-
ვე უ ლია სამ სა ხურ ში გა დატ ვირ თუ ლი გრა ფი კით, გა დაღ ლი ლი და 
გა ნერ ვი უ ლე ბუ ლი ყო ფით. ხში რად მშობ ლე ბი, უმე ტეს შემ თხვე ვა-
ში დე დე ბი, საზ ღვარ გა რეთ არი ან წა სუ ლი ოჯა ხის და სახ მა რებ ლად 
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და ბავ შვი იზ რდე ბა დე დის სით ბო სა და სიყ ვა რუ ლის გა რე შე. 
ჩე მი აზ რით, სწო რედ მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში გან ცდი ლი უსიყ-

ვა რუ ლო ბა და უყუ რა დღე ბო ბა შე იძ ლე ბა გახ დეს პო ტენ ცი უ რი 
დამ ნა შა ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მი ზე ზი.

                                   ,,უმ წეო და უნუ გე შო ბავ შვე ბი“
,,უმ წეო და უნუ გე შო ბავ შვე ბი“ ამ სიტყ ვებს უწო დებს გა ზე თი 

,,ი ვე რი ა“  1866 წლის 2 სექ ტემ ბრის ნო მერ ში ,,მიგ დე ბულ ბავ შვებს 
და გარ ყვნილ და დამ ნა შა ვე დედ მა მა თა შვი ლებს.“

,,ამ უმ წეო და უნუ გე შო ბავ შვებს ერ თა დერ თი მა მა ჰყავთ - სა-
ხელ მწი ფო და ერ თა დერ თი დე და ე რი. სწო რედ ამ დედ მა მამ უნ-
და იზ რუ ნოს ამ ბავ შვე ბის თვის და დროც არის მივ მარ თოთ მათ და 
მო ვი თხო ვოთ ეს ზრუნ ვა. დრო არი იმი ტომ, რომ ეს უმ წეო და უნუ-
გე შო ბავ შვე ბი შე ად გე ნენ მთელს ახალ თა ო ბას, რო მელ საც ბედ მა 
არ გუ ნა ბო რო ტე ბი თა და ავაზ კო ბი თა გა მო იკ ვე ბონ თა ვი და შე ა წუ-
ხონ მთე ლი ერი და სა ხელ მწი ფო“

ამ წე რილ ში, მსჯე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა უ ბა რია სა მე ურ ნეო 
თავ შე საფ რე ბის და არ სე ბა ზე, რა თა მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ მა 
ბავ შვებ მა თვი თონ იმუ შა ონ მი წა ზე, მო იყ ვა ნონ სარ ჩო სა ბა დე ბე-
ლი.

,,სა ხელ მწი ფო და ერი არა ფერს იზა რა ლებს, უმ წე ოდ და უნუ-
გე შოდ დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბი კი ავა ზა კე ბად კი არ გა და იქ ცე ვი ან, 
დიდს სამ სა ხურს გა უ წე ვენ თა ვის ქვე ყა ნას“

ამ პუბ ლი კა ცი ამ, რო გორც ჩანს, სე რი ო ზუ ლად და ა ფიქ რა მა შინ-
დე ლი სა ზო გა დო ე ბა და და ი წყო ფიქ რი ამ კა ტე გო რი ის ყმაწ ვილ-
თათ ვის თავ შე საფ რის მო წყო ბის შე სა ხებ.

1895 წლის 2 ივ ნი სის გა მოშ ვე ბა ში გა ზე თი ,,ი ვე რი ა“ ახა ლი ამ ბე-
ბის გან ყო ფი ლე ბა ში იუ წყე ბა, რომ ,,კავ კა სი ის მცი რეწ ლო ვან დამ-
ნა შა ვე თათ ვის ზნე ო ბის გა მას წო რე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბა ,,ჰმარ თავს 
გზა საც დე ნილ ბავ შვთათ ვის თავ შე სა ფარ სა. მა მუ ლი, სა დაც იმარ-
თე ბა თავ შე სა ფა რი, არის ა. პოლ ტა რაც კის აგა რა კი. აქ ას წავ ლი ან წე-
რა კითხ ვას, მე ურ ნე ო ბას და  სხვა ხე ლოს ნო ბას.“ 
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მა შინ დე ლი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა საქ ველ მოქ მე დო ხარ ჯე-
ბით იხ დი და  და ქი რა ვე ბუ ლი აგა რა კის ქი რა საც და ბავ შვე ბის თვის 
სა ჭი რო კვე ბი სა და სხვა სა ჭი რო ე ბე ბის სა ფა სურს.

აუ ცი ლე ბე ლი რომ იყო ამ გვა რი თავ შე საფ რე ბის და არ სე ბა, სხვა 
პუბ ლი კა ცი ე ბი და ნაც კარ გად ჩანს:  1895 წლის 12 ივ ლი სის გა მოშ-
ვე ბა ში ივე რი ის კო რეს პონ დენ ტი, ფსევ დო ნი მით ამ ხა ნა გი, წუხ და, 
რომ ქუ თა ი სის მაზ რის სოფ ქვი ტი რის მცხოვ რე ბი პა ტა რა ბი ჭე ბი 
ჩამ სხდა რან ჩრდილ ში და ბან ქო თი იქ ცე ვენ თავს... რა ქნან ამ სა ცო-
და ვებ მა, რო ცა მე ტი გა სარ თო ბი არა აქვთ? ბურთს ხომ ვერ ითა მა-
შე ბენ ამ სი ცხე პა პა ნა ქე ბა ში! მშობ ლებს, უვი ცო ბის გა მო, ვე რა გა მო-
უ გო ნი ათ რა ისე თი, მა თი შვი ლე ბი კი დეც მო ას ვე ნოს და შე აქ ცი ოს 
ჩრდილ ში და მას თან ჭკუ ა გო ნე ბის გან მა ვი თა რე ბე ლი და მა ცოცხ-
ლე ბე ლი საზ რდოც მის ცეს...

ასე უპატ რო ნოდ იღუ პე ბა ქვი ტი რის სა ზო გა დო ე ბა. იღუ პე ბი ან 
მო ზარ დი, ჯერ კი დევ უმან კო, ად ვი ლად გა მო სას წო რე ბე ლი მო-
ზარ დე ბი, რომ ლე ბიც ახ ლა ვე ეჩ ვე ვი ან სი ზარ მა ცეს, ლო თო ბა სა და 
ბან ქოს თა მაშ ში უსა ფუძ ვლოდ დრო ის კარ გვას“.

ალ ბათ ყვე ლას თვალ წინ დაგ ვიდ გე ბა მსგავ სი სი ტუ ა ცი ე ბი 
ჩვენს თა ნა მედ რო ვე ო ბა ში. თუმ ცა ბან ქო - ტო ტა ლი ზა ტო რებ მა და 
ინ ტერ ნეტ თა მა შებ მა შეც ვა ლა, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ ამ ეპო ქა შიც ეჩ-
ვე ვი ან მო ზარ დე ბი, რო გორც მა შინ, სი ზარ მა ცე სა და დრო ის უქ მად 
კარ გვას. შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ თა ნა მედ რო ვე მო ზარ დთა უდი დეს 
უმ რავ ლე სო ბას მშობ ლე ბი ჰყავს, მაგ რამ სწო რედ მშობ ლებ თან სხვა-
დას ხვა მი ზე ზით გა უ ცხო ე ბის გა მო ბავ შვი გა და იქ ცე ვა პო ტენ ცი ურ 
დამ ნა შა ვე და და მო ძა ლა დედ. 

ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა არ იყოს „მთელს ქვე ყა ნა ზედ გუ ლამ ღვრე ულ-
ნი“,  „ი ქი თა ნა პი რას“ („სარ ჩო ბე ლა ზედ“) დარ ჩე ნი ლი მო ზარ დე ბის-
გან რა გა საკ ვი რი ა, რომ ავ კა ცი მი ვი ღოთ? 

ამ გვა რად,  წი ნა თა ო ბის მო საზ რე ბე ბი იმის თა ო ბა ზე, რომ სი სას-
ტი კემ იმა ტა, აზრს მოკ ლე ბუ ლი არა ა, თუმ ცა მი ზე ზი ამ სი სას ტი-
კი სა, ალ ბათ აღ ზრდის პრობ ლე მა ში, მო ზარ დე ბის მი მართ  გა მო ჩე-
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ნილ უყუ რა დღე ბობ სა და  უსიყ ვა რუ ლო ბა ში უნ და ვე ძე ბოთ. 
   ილი ას სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, „უ პატ რო ნოდ დაგ დე ბუ ლი“ 

ბავ შვე ბის გან  მხო ლოდ კე თილ საქ ცი ე ლეს არ უნ და ვე ლო დეთ -ეს 
ცხოვ რე ბის ელე მენ ტა რუ ლი, და უ წე რე ლი კა ნო ნი ა.

და რო გორ ვებ რძო ლოთ ძა ლა დო ბას, ადა მი ან თა ურ თი ერ თო ბის 
ამ  სა ში ნელ ფორ მას, რო მე ლიც ასე არის გა ბა ტო ნე ბუ ლი სა ზო გა-
დო ე ბა ში?

მი მაჩ ნი ა, რომ დღეს ჩვე ნი თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია უსაფ რთო სკო ლის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბა, რო-
მე ლიც სკო ლის მარ თვას სხვაგ ვარ მი მარ თე ბებს ჩა მო უ ყა ლი ბებს, 
სა დაც ფო კუ სი მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა მოს წავ ლე ზე. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მოს წავ ლე ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა 
მხო ლოდ ქა ღალ დზე და წე რილ უძ რავ ფრა ზად და ფორ მა ლო ბად  
არ დარ ჩეს.

სა სი ციცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლია ისე თი სკო ლე ბის არ სე ბო ბა, სა-
დაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ყო ვე ლი ბავ შვის ინ ტე რე სე ბი და 
მი სი სა ჭი რო ე ბა.

რა თქმა უნ და, ამ პრო ცეს ში აუ ცი ლე ბე ლია მშო ბელ თა ცნო ბი-
ე რე ბის ამაღ ლე ბა და მა თი მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა სას კო ლო 
ცხოვ რე ბა ში, დი დია სა ზო გა დო ე ბის ზე გავ ლე ნაც, სო ცი უ მის და მო-
კი დე ბუ ლე ბა, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის რო ლის გაძ ლი ე რე ბა.

და ყვე ლა ზე მთა ვა რი მა ინც ის არის, რომ ყვე ლა მას წავ ლე ბელ მა 
კარ გად გა ი აზ როს, რომ ნე ბის მი ე რი საგ ნის სწავ ლე ბი სას უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი ფო კუ სი უნ და იყოს - მოს წავ ლე ებ ში ემ პა თი ის /თა ნა გან-
ცდის აუ ცი ლე ბე ლი გრნო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.  რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 
საგ ნის აკა დე მი უ რი/ მეც ნი ე რუ ლი ას პექ ტე ბის სწავ ლე ბი სას მაქ სი მა-
ლუ რად უნ და იყოს სა გან ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და ჩა შე ნე ბუ ლი აღ-
ზრდის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ას პექ ტე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი, სხვაგ-
ვა რად  საგ ნის სწავ ლა/ სწავ ლე ბას არა ნა ი რი აზ რი არ აქვს - ასე თი 
მიდ გო მა ვე რა სო დეს  ვე რა ნა ირ შე დეგ ზე  ვერ გა იყ ვანს მოს წავ ლეს.
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ამას თან მი მაჩ ნი ა, რომ გა ნათ ლე ბის სი ტე მა ში მიმ დი ნა რე გლო-
ბა ლუ რი რე ფორ მის პრო ცეს ში, რაც „ა ხა ლი სკო ლის მო დე ლის“ კონ-
ცეფ ცი ის და ნერ გვას ემ სა ხუ რე ბა, ეს მიდ გო მა სავ სე ბით შე საძ ლე ბე-
ლი და რე ა ლის ტუ რი ა.

ნინო დეისაძე, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მის მე-4 კურ სი სო-
ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა დე პარ ტა მენ ტი ბიზ ნე სის, სა მარ თლის და სო-
ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი, ქა ლა ქი ქუ თა ი სი

არსებობს 21–ე საუკუნეში ბავშვი დაუცველი?

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბავ შვი; გა რე მო; უფ ლე ბა; უსაფ რთხო ე ბა; ძა ლა-
დო ბა; ბავ შვო ბა; დის კრი მი ნა ცი ა.

ბავ შვო ბა, ჩვე უ ლებ რივ, ასო ცირ დე ბა ნა თელ, უდარ დელ და ხა-
ლი სი ან დღე ებ თან. ბავ შვო ბა ის ზღა პა რი ა, რო მელ საც სი ა მოვ ნე ბით 
იხ სე ნებ მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე, ნე ბის მი ერ ასაკ ში.  თუმ ცა, 
ჩვენ და სამ წუ ხა როდ, დღეს ყვე ლა ბავშვს არ აქვს იმის ფუ ფუ ნე ბა, 
რომ  ბავ შვო ბის წლე ბი ტკბი ლად და ბედ ნი ე რად გა ა ტა როს. მა გა-
ლი თის თვის, გა ე როს ბავ შვთა ფონ დის, „UNICEF“- ის, ბო ლო, 2018 
წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში 77 ათა სი ბავ შვი უკი დუ რეს სი-
ღა რი ბე ში ცხოვ რობს, ხო ლო საკ ვე ბის მწვა ვე დე ფი ცი ტის ან მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხვა მი ზე ზით, რო გო რი ცაა ორ სულ თა ანე-
მი ა, ახალ შო ბილ თა მცი რე წო ნი ა ნო ბა, ფო ლი უ მის მჟა ვა სის ნაკ ლე-
ბო ბას თან ასო ცი რე ბუ ლი თან და ყო ლი ლი ანო მა ლი ე ბი, არას რულ-
ფა სო ვა ნი ძუ ძუ თი კვე ბის და სხვა მი ზე ზე ბის გა მო, სა ქარ თვე ლო ში  
300 ბავ შვი  ყო ველ წლი უ რად შიმ ში ლით იღუ პე ბა.

ბავ შვე ბი არი ან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის მქო ნე სუ ბი ექ ტე-
ბი, რო მელ თაც დაც ვა და ზრუნ ვა სჭირ დე ბათ. „ბავ შვის უფ ლე ბე ბის 
კონ ვენ ცი ა“ რო მე ლიც გა ე როს გე ნე რა ლურ მა ასამ ბლე ამ 1989 წლის 
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20 ნო ემ ბერს მი ი ღო, მსოფ ლიო მას შტა ბის იუ რი დი უ ლი დო კუ მენ-
ტი ა. კონ ვენ ცია შედ გე ბა 54 მუხ ლის გან და მო ი ცავს ბავ შვე ბის არა 
მარ ტო პო ლი ტი კურ და სა მო ქა ლა ქო, არა მედ სო ცი ა ლურ და ეკო-
ნო მი კურ უფ ლე ბებ საც. სა ქარ თვე ლო აღ ნიშ ნულ კონ ვენ ცი ას 1994წ 
შე უ ერ თდა, რის შემ დე გაც იკის რა კონ ვენ ცი ით ნა კის რი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს არ მო ი ძებ ნე ბა ისე-
თი სა ხელ მწი ფო, სა დაც ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი სრუ ლად არის და ცუ-
ლი, ის მეტ -ნაკ ლე ბად ყველ გან ირ ღვე ვა. ამას ადას ტუ რებს უამ რა ვი 
ფაქ ტი, რო მე ლიც ბავ შვთა მი მართ ჩა დე ნილ უსა მარ თლო ბა სა და 
ძა ლა დო ბა ზე მეტყ ვე ლებს. სწო რედ ამი ტომ, ბავ შვის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა დღე ვან დე ლო ბის ერ თ-ერთ და უძ ლე ველ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა. 
ესე ში ვი სა უბ რებ  ბავ შვე ბის თვის მე გობ რუ ლი სა ზო გა დო ე ბი სა და 
გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე და გან ვი ხი ლავ ბავ შვთა 
უფ ლე ბებს: გა ნათ ლე ბა ში, სა მარ თალ სა და ჯან დაც ვა ში.

ბავ შვის, რო გორც სრულ ფა სო ვა ნი მო ქა ლა ქის, ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
პრო ცე სი მე ტად რთუ ლი და სა ყუ რა დღე ბო ა. სწო რედ ბავ შვო ბა ში 
ჩა ნერ გი ლი ფა სე უ ლო ბე ბი, ღი რე ბუ ლე ბე ბი და მო საზ რე ბე ბი აყა ლი-
ბებს მო ზარდს პი როვ ნე ბად. ბავ შვზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა რე მო მო-
ი აზ რებს რო გორც ფი ზი კურ, ისე სო ცი ა ლურ გან ზო მი ლე ბას. მას ში 
და ცუ ლია ბავ შვის ფი ზი კუ რი და ემო ცი უ რი უსაფ რთხო ე ბა; გა რე მო 
ჯან სა ღი და თა ვი სუ ფა ლია მავ ნე და სა ში ში საგ ნე ბის გან, გა მოც დი-
ლე ბე ბი სა და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის გან, თი თო ე უ ლი ბავ შვი ჯგუ-
ფის წევ რად გრძნობს თავს. ბავ შვზე მორ გე ბუ ლი გა რე მო პა სუ ხობს 
ბავ შვის ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბას, სთა ვა ზობს გა მოწ ვე ვებს და ხელს 
უწყობს მის სწავ ლა სა და გან ვი თა რე ბას. ასეთ გა რე მო ში და ცუ ლია 
თა ნას წო რო ბის, აზ რის გა მო ხატ ვი სა და პა ტი ვის ცე მის პრინ ცი პე ბი, 
არ გვხვდე ბა დის კრი მი ნა ცი ის შემ თხვე ვე ბი და თი თო ე ულ ბავშვს 
მი უ ხე და ვად მი სი კა ნის ფე რი სა, რე ლი გი ი სა, სო ცი ა ლუ რი ჯგუ-
ფი სად მი კუთ ვნი ლე ბი სა თუ გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რის ქო ნი სა, აქვთ 
ერ თნა ი რი პი რო ბე ბი და გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. სწო რედ 
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ასე თი გა რე მო უნ და იყოს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ შიც. 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ხომ უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც კონ-
კრე ტუ ლი ინ დი ვი დე ბის, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის თვის, 
რად გან ის ადა მი ა ნის წარ მა ტე ბუ ლი და ნა ყო ფი ე რი მო მავ ლის სა-
წინ და რი ა. ბავ შვზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა ნათ ლე ბა ბავშვს გა ნათ-
ლე ბის პრო ცე სი სა და გა რე მოს ცენ ტრა ლურ ფი გუ რად მო ი აზ რებს. 
სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებს აქვთ ვალ დე ბუ ლე ბა, იზ რუ ნონ თი-
თო ე ულ ბავ შვზე, ხე ლი შე უ წყონ მათ გან ვი თა რე ბას, და იც ვან მა-
თი ინ ტე რე სე ბი და ჩარ თონ ისი ნი სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბებ ში, რა თა 
უკეთ შეძ ლონ სხვა ბავ შვებ თან მორ გე ბა და სო ცი ა ლი ზა ცი ა, ასე ვე 
სპე ცი ა ლუ რი უნარ -ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბა. სკო ლამ დე ლი გა ნათ-
ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში უფა სო ა, რაც მნიშ ვნე ლო ვან წინ გა დად გმულ 
ნა ბიჯს წარ მო ად გენს. სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ყვე ლა 
ბავ შვის თვის ხა რის ხი ა ნი და ინ კლუ ზი უ რი სკო ლამ დე ლი, ზო გა დი 
და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის თა ნაბ რად  ხელ მი საწ ვდო მო ბა, დის-
კრი მი ნა ცი ის გა რე შე. 

სკო ლა დიდ როლს ას რუ ლებს ადა მი ა ნის პი როვ ნე ბად, თა ვი სუ-
ფალ მო ქა ლა ქედ, დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი ურ წევ რად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა მხო ლოდ დე მოკ-
რა ტი უ ლად არ ჩე უ ლი მთავ რო ბა კი არ არის, არა მედ პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის გრძნო ბის მქო ნე, აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბაც, რო-
მე ლიც მო ნა წი ლე ობს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა სა და მშე ნებ ლო ბა ში. ეს 
თი თო ე ულ მა ადა მი ან მა ბავ შვო ბი დან ვე უნ და გა ი თა ვი სოს. ბავ შვის 
ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი უფ ლე ბა ა, გა მო ხა ტოს სა კუ თა რი აზ რი და ეს 
აზ რი  გა ით ვა ლის წი ნონ იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბი სას, რომ ლე-
ბიც მას ეხე ბა. ამი ტომ მოს წავ ლე ე ბი აქ ტი უ რად უნ და მო ნა წი ლე ობ-
დნენ სკო ლის ცხოვ რე ბა ში. ეს მათ გა ნუ ვი თა რებს იმ აუ ცი ლე ბელ 
უნარ -ჩვე ვებს, რომ ლე ბიც შემ დეგ აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი ცხოვ-
რე ბის თვის გა მო ად გე ბათ.
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სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია შე უქ მნას პი რო ბე ბი სა გან მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რებ საც. 
სკო ლე ბი უნ და იყოს უსაფ რთხო და მათ ში უნ და სუ ფევ დეს ბავ შვე-
ბის მდი მე გობ რუ ლი ატ მოს ფე რო, სას წავ ლო პროგ რა მა შე მუ შა ვე-
ბუ ლი უნ და იყოს ბავ შვის უფ ლე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით. მოს წავ-
ლე ებს ისეთ გა რე მოს უნ და უქ მნიდ ნენ, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
ძა ლა დო ბის ხელ შემ წყობ და მო კი დე ბუ ლე ბა თა შეც ვლა და არა ძა-
ლა დობ რი ვი ფა სე უ ლო ბე ბი სა და ქცე ვე ბის დამ კვიდ რე ბა. ამის თვის 
სა ჭი როა სკო ლებ მა შე ი მუ შა ვონ და ცხოვ რე ბა ში გა ა ტა რონ ქცე ვის 
კო დექ სე ბი, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა ყვე ლა თა ნამ შრო მელს და მოს წავ-
ლეს და და უ პი რის პირ დე ბა ძა ლა დო ბის ყო ველ გვარ ფორ მას. აგ-
რეთ ვე სკო ლე ბის დი რექ ტო რე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი უნ და იყე-
ნებ დნენ სწავ ლის ისეთ არა ძა ლა დობ რივ სტრა ტე გი ებს, საკ ლა სო 
ოთა ხის მარ თვი სა და დის ციპ ლი ნის ისეთ ზო მებს, რომ ლე ბიც არ 
ემ ყა რე ბა შიშს, ძა ლა დო ბას, დამ ცი რე ბას და მუ ქა რას.

მი უ ხე და ვად ზე მოთ ქმუ ლი სა, დღეს ბავ შვე ბი მა ინც ვერ ახერ ხე-
ბენ მი ი ღონ სა თა ნა დო გა ნათ ლე ბა სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო. მრა-
ვა ლი ბავ შვი ვერ ახერ ხებს ია როს სკო ლა ში, რად გან ისი ნი მუ შა ო-
ბენ და ოჯახს არ ჩე ნენ. ზოგ ბავშვს ელე მენ ტა რუ ლად ფეხ საც მე ლიც 
კი არ აქვს, რა თა სკო ლა ში ია როს. ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია ფილ მი 
„ზე ცის შვი ლე ბი“, რო მელ შიც პა ტა რა ალიმ სკო ლა ში  დრო უ ლად 
რომ მო ას წროს მის ვლა, ამის თვის მის მა დამ, ზაჰ რამ, სკო ლის შემ-
დეგ სახ ლამ დე მთე ლი გზა უნ და ირ ბი ნოს, რად გან მათ მხო ლოდ 
ერ თი ფეხ საც მე ლი აქვთ და ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ. ასე თი მა გა ლი-
თი რე ა ლო ბა შიც ბევ რი მო ი ძებ ნე ბა. ასე რომ, ამ მხრივ მრა ვა ლი ნა-
ბი ჯია გა და სად გმე ლი. სა ხელ მწი ფომ მაქ სი მა ლუ რად უნ და და ეხ მა-
როს ასეთ ბავ შვებს და უზ რუნ ველ ყოს, რომ მათ მი ი ღონ სა შუ ა ლო 
გა ნათ ლე ბა მა ინც.

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი და ცუ ლი უნ და იყოს ასე ვე სა მე დი ცი ნო სერ-
ვი სე ბის მი წო დე ბი სას. ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა სა მე დი ცი-
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ნო სფე რო ში, მათ შო რის სა ა ვად მყო ფო ში, აუ ცი ლე ბე ლია ბავ შვის 
ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის და კე თილ დღე ო ბის თვის. 
ჯან დაც ვა ხელ მი საწ ვდო მი უნ და იყოს ყვე ლა ბავ შვის თვის და მათ 
სა შუ ა ლე ბა უნ და ჰქონ დეთ ნე ბის მი ე რი მკურ ნა ლო ბა გა ი ა რონ დის-
კრი მი ნა ცი ის გა რე შე. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში სა ყო-
ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მის და ნერ გვით ბავ შვე ბი სა და მო ზარ-
დე ბის თვის სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბი არის უფა სო.

გარ თო ბა მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ბავ შვის გან ვი თა რე-
ბის პრო ცეს ში, ამი ტომ ბავ შვთა სა ა ვად მყო ფო ებ ში გა მო ყო ფი ლი 
უნ და იყოს სპე ცი ა ლუ რი სივ რცე ე ბი, სა დაც ბავ შვი შეძ ლებს ითა მა-
შოს და გა ერ თოს. გარ და ამი სა, სა ა ვად მყო ფოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რა 
უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს ბავ შვის უსაფ რთხო ე ბა სა და კომ ფორტს. 
მათ ში უნ და იყოს ჰი გი ე ნის მა ღა ლი დო ნე და აღ ჭურ ვი ლი უნ და 
იყოს ისე, რომ და იც ვას ბავ შვის უსაფ რთხო ე ბა და თა ვი სუ ფა ლი გა-
და ად გი ლე ბა.

დიდ ყუ რა დღე ბას მო ი თხოვს აგ რეთ ვე ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი სა-
მარ თალ ში და ბავ შვზე მორ გე ბუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბა. ყო ვე ლი 
ბავ შვის უფ ლე ბაა ისარ გებ ლოს მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ისე თი სის ტე-
მით, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლე-
ბის მი ერ და არის სა მარ თლი ა ნი, სწრა ფი, თან მიმ დევ რუ ლი, ბავ-
შვის უფ ლე ბებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი, ყო ველ გვა რი დის-
კრი მი ნა ცი ის გა რე შე. ბავშვს, რო მელ მაც კა ნო ნი და არ ღვი ა, უნ და 
მო ვექ ცეთ ისე, რომ ხე ლი შე ე წყოს მი სი ღირ სე ბის გრძნო ბის გაძ ლი-
ე რე ბას, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს მი სი ასა კი. არას რულ წლო-
ვა ნებ თან მი მარ თე ბა ში შეძ ლე ბის დაგ ვა რად თა ვი დან უნ და იქ ნას 
აცი ლე ბუ ლი სა სა მარ თლო გან ხილ ვა და თა ვი სუფ ლე ბის აღ მკვეთ 
ღო ნის ძი ე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბა. ამ მხრივ მე ტად სა ყუ რა დღე ბოა ე.წ 
„ქუ ჩის ბავ შვე ბის“ პრობ ლე მა. სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მძი მე სო-
ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მო, ქუ ჩა ში მყოფ ბავ-
შვთა რიცხ ვი არ მცირ დე ბა. მათ თვის დიდ საფ რთხეს წარ მო ად გენს 
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ქურ დო ბა, მა თხოვ რო ბა, ტოქ სი კო მა ნია და პროს ტი ტუ ცი ა. დი დია 
რის კი, რომ ასე თი ბავ შვე ბი მო მა ვალ ში და უ კავ შირ დე ბი ან კრი მი ნა-
ლურ სამ ყა როს .ხში რად ქუ ჩა ში გა მო სუ ლი ბავ შვე ბი ობ ლე ბი კი არ 
არი ან, არა მედ სწო რედ მათ უწევთ ოჯა ხის რჩე ნა. ამის გა მო, ისი-
ნი მუდ მი ვად ცდი ლო ბენ რა ი მე გზით იშო ვონ ფუ ლი, რაც იწ ვევს 
ბავ შვე ბის ამო ვარ დნას სას წავ ლო პრო ცე სი დან და მათ პი როვ ნულ 
ჩა მორ ჩე ნას. ასე თი ბავ შვე ბის უმე ტე სო ბა წე რა- კით ვის უცო დი-
ნა რი ა. გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბას თან ერ თად ირ ღვე ვა მა თი უფ ლე ბე-
ბი ჯან დაც ვა შიც. ხში რად ქუ ჩის ბავ შვე ბი ხდე ბი ან ტოქ სი კო მა ნი-
ის მსხვერ პლნი, არ აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა იმ კურ ნა ლონ სხვა დას ხვა 
და წე სე ბუ ლე ბა ში. ზო გი ერ თი მათ გა ნი ნარ კო ტიკ ზე ან სას მელ ზე 
და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა. შე დე გად, ქუ ჩა ში მყო ფი ბავ შვე ბის დი დი 
ნა წი ლი კრი მი ნა ლურ სამ ყა რო ში ეფ ლო ბა, რაც ხში რად მა თი პა სუ-
ხის გე ბა ში მი ცე მით მთავ რდე ბა. ცი ხე კი უფ რო მე ტად ამ ძი მებს იქ 
მოხ ვედ რილ უსახ ლკა რო ბავ შვთა ყო ფას და მათ ფსი ქი კას გა ნად-
გუ რე ბით ემუქ რე ბა. თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის ღო ნის ძი ე ბა, არას-
რულ წლო ვან თა და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბის დროს, უკი დუ რე სი 
ზო მა ა. სას ჯე ლის მოხ დის შემ დეგ არას რულ წლო ვა ნი ხში რად უკ ვე 
ჩა მო ყა ლი ბე ბულ კრი მი ნა ლად გვევ ლი ნე ბა. 

ბავ შვებს არ უნ და წა ვარ თვათ ბავ შვო ბა, რო გორც ეს ხდე ბა ფილმ 
„კა პერ ნა უმ ში“, სა დაც მთა ვა რი გმი რი, 12 წლის ზე ი ნი, სა სა მარ-
თლო ში უჩი ვის თა ვის მშობ ლებს, იმის თვის, რომ გა ა ჩი ნეს. ზე ი ნი 
უსახ ლკა როდ და ე ხე ტე ბა, მუ შა ობს, რა თა თა ვი ირ ჩი ნოს. იგი უპი-
რის პირ დე ბა მშობ ლებს, რო მელ თაც სურთ, ზე ი ნის და, ზა ჰა რი, 
გა ა თხო ვონ, რა თა სა სი ძომ, იმავ დრო უ ლად, ოჯა ხის სახ ლის მე-
პატ რო ნემ, ისი ნი ქუ ჩა ში არ გა ყა რონ. ფილ მის პერ სო ნა ჟე ბის თვის 
ბავ შვო ბა, ფაქ ტობ რი ვად, გა მო ტო ვე ბუ ლი ეტა პი ა. ზე ი ნი ამ ბობს: 
„ცხოვ რე ბა ერ თი დი დი ნა გა ვი ა, ის ჩემს ფეხ საც მელ ზე მე ტი არ 
ღირს. მე ჯო ჯო ხეთ ში ვცხოვ რო ბა, ისე ვიწ ვი რო გორც ხორ ცის ნა-
ჭე რი.“ ბო ლოს ზე ი ნი ცი ხე ში ხვდე ბა, რად გან შექ მნილ მა გა რე მო-
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ე ბებ მა, უსა მარ თლო ბამ, ტრა დი ცი ებ მა და უპა სუ ხის მგებ ლო მშობ-
ლებ მა მას ბავ შვო ბა წა არ თვეს. ამი ტომ ასე თი ბავ შვე ბი ცი ხე ში არ 
უნ და ხვდე ბოდ ნენ. ჩვენ სა ხელ მწი ფოს თან ერ თად ყვე ლა ფე რი უნ-
და გა ვა კე თოთ იმის თვის, რომ თი თო ე უ ლი ბავ შვი იყოს ბედ ნი ე რი 
და ჰქონ დეს ლა ღი, უდარ დე ლი ბავ შვო ბის წლე ბი და უსა მარ თლო 
გა რე მო ე ბე ბის გა მო, არ აღ მოჩ ნდნენ ცი ხე ში.

 და სავ ლეთ ევ რო პა სა და აშ შ-ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი გვიჩ-
ვე ნებს, რომ იმ არას რულ წლო ვა ნებს, რო მელ თაც სას ჯე ლის ზო-
მად თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა შე ე ფარ დათ, რე ცი დი ვიზ მის ყვე ლა-
ზე ცუ დი მაჩ ვე ნე ბე ლი გა აჩ ნი ათ, თით ქმის 80% ხელ მე ო რედ ჩა დის 
და ნა შა ულს. სა ნამ ბავ შვებს სის ხლის სა მარ თლებ რივ პა სუ ხის მგებ-
ლო ბა ში მის ცე მენ, მა ნამ დე აუ ცი ლე ბე ლია გან ხი ლულ იქ ნას მა თი 
მდგო მა რე ო ბა ყო ველ მხრივ. ისი ნი პირ და პირ საპყ რო ბი ლე ში კი არ 
უნ და ხვდე ბოდ ნენ, არა მედ მათ თვის უნ და გა იხ სნას ცალ კე სა ხის 
და წე სე ბუ ლე ბა, სა დაც მათ თვის შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ფსი ქო ლოგ-
თან გა სა უბ რე ბა, გამ ხნე ვე ბა და მო მავ ლის რწმე ნის გაძ ლი ე რე ბა. 

მა შა სა და მე, მი უ ხე და ვად წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი სა, დღე საც 
ბევ რი ბავ შვია მსოფ ლი ო ში, რო მელ თაც დაც ვა და დახ მა რე ბა ჭირ-
დე ბათ. ყო ველ დღი უ რად ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის უამ რავ 
ფაქტს ვაწყ დე ბით, ჩვე ნი კი უმოქ მე დო ბი თა და დუ მი ლით ვხვდე-
ბით ამ და ნა შა უ ლის თა ნა მო ნა წი ლე ნი. აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე-
ბა სრულ ყო ფი ლად გა ერ კვეს რო გორც სა კუ თარ, ასე ვე ბავ შვის უფ-
ლე ბებ ში, რა თა ჩვე ნი მოქ მე დე ბე ბით ხე ლი შე ვუ შა ლოთ და აღ მოვ-
ფხვრათ ბავ შვთა მი მართ ჩა დე ნი ლი უსა მარ თლო ბის მა გა ლი თე ბი 
და შევ ქმნათ უკე თე სი მო მა ვა ლი კა ცობ რი ო ბის გან ვი თა რე ბის თვის. 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლის ღო ნის ძი ე ბე ბის პრაქ ტი კა ში გა სა ტა რებ ლად, აუ-
ცი ლე ბე ლია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რო ბა. ისი ნი 
უნ და ჩა ერ თონ სხვა დას ხვა სა ხის აქ ცი ა ში, გა მო ი ყე ნონ სა ტე ლე ვი-
ზიო ეთე რი და უკეთ გა არ კვი ონ სა ზო გა დო ე ბა ბავ შვთა უფ ლე ბებ-
ში. ასე ვე ტე ლე ვი ზი ებ მა ისე უნ და გა ა შუ ქოს ბავ შვთა მი მართ ჩა დე-
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ნი ლი სი სას ტი კის მა გა ლი თე ბი, რომ სა ზო გა დო ე ბის თი თო ე ულ მა 
წევ რმა იგ რძნოს დღე ვან დე ლო ბის ეს ტკი ვი ლი და გულ თან ახ ლოს 
მი ი ტა ნოს თი თო ე უ ლი ასე თი ფაქ ტი. ამ თე მა ზე ხში რად უნ და გა-
შუქ დეს ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის სა წი ნა აღ მდე გო პრო პა გან-
დის ტუ ლი რეკ ლა მე ბი, გა ი მარ თოს დე ბა ტე ბი და ა.შ. ასე ვე აუ ცი ლე-
ბე ლია არა სამ თვრო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად სა ხელ მწი ფო სა და 
უბ რა ლო მო ქა ლა ქე ე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბა. სა-
ხელ მწი ფომ უნ და შეძ ლოს თი თო ე უ ლი სა კუ თა რი მო ქა ლა ქის დაც-
ვა, გან სა კუთ რე ბით კი ბავ შვე ბის, რად გან ისი ნი ყვე ლა ზე მე ტად 
სა ჭი რო ე ბენ დახ მა რე ბას. სა სი ხა რუ ლო ა, რომ 2019 წ. სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტმა მი ი ღო „ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი“. ვი მე დოვ ნებ, 
ეს კო დექ სი ხელს შე უ წყობს იმას, რომ ბავ შვის უფ ლე ბე ბი მე ტად 
იქ ნე ბა და ცუ ლი. ასე ვე  ჩვენ, თი თო ე ულ მა მო ქა ლა ქემ, უნ და ვე ცა-
დოთ, რომ თუნ დაც მცი რე წვლი ლი შე ვი ტა ნოთ ყვე ლა ამ ზე მოხ სე-
ნე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში და ვა ჩუ ქოთ ბავ შვებს ფე რა დი, 
ხა ლი სი ა ნი და უდარ დე ლი ბავ შვო ბის წლე ბი


