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საგან „მოქალაქეობის”  სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილი  ახალი და აქტუალუ-

რი თემის  „გლობალური მოქალაქეობის” შესახებ სწავლა-სწავლებას გთავაზობთ. 

გლობალური მოქალაქის სტატუსის მოპოვება არა სხვაზე, არამედ  ჩვენივე ღირე-

ბულებებზე, გადაწყვეტილებებზე  და ქმედებებზეა დამოკიდებული. გლობალურ 

მოქალაქეს მოქმედებას დრო, ეპოქა  უკვეთავს. 

თქვენ გლობალური მოქალაქეობის გზაზე შემდგარი თაობა ხართ. რატომ? ამ კი-

თხვებზე საფუძვლიან პასუხს მოქალაქეობის გაკვეთილებზე იპოვით. წინასწარ 

იმას გეტყვით, რომ თუ პატივს სცემთ ადამიანის ღირსებას, საკუთარსა და სხვათა 

უფლებებს, თუ აღიარებთ, რომ ყველა განსხვავებული, მაგრამ თანასწორი ვართ, 

თუ გაფიქრებთ ჩვენი მშობლიური პლანეტის პრობლემები, თუ არ გსურთ ომები 

და შეიარაღებული კონფლიქტები, თუ გაღელვებთ ბავშვთა შრომა, გენდერული 

დისკრიმინაცია, სიღარიბე, მაშინ დროა, ერთად ვიფიქროთ, ვისწავლოთ როგორ 

ვიმოქმედოთ სასურველი ცვლილებებისათვის.

სახელმძღვანელო გთავაზობთ დილემურ სიტუაციებს განსჯისა და დასკვნებისათ-

ვის,  სხვადასხვა აქტივობებს, მცირე კვლევებს, დისკუსიებსა და დებატებს. ბევრ 

საინტერესო ამბავს შემოგთავაზებთ, ბევრსაც თავად გაიხსენებთ თქვენი გამოც-

დილებიდან. კომპლექსური დავალებების შესრულებით დაადასტურებთ, რომ სწო-

რად გაიაზრეთ საკითხი და საჭირო დასკვნები გამოიტანეთ.

სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში  18 პარაგრაფია.  ისინი მონათესავე  საკი-

თხებისა  და კომპლექსური დავალებების იდეების მიხედვით 5 თავშია გადანაწი-

ლებული. გზის გაკვალვაში ჩვენი ტრადიციული რუბრიკები, უხვი ინფოგრაფიკა, 

სხვადასხვა თვალსაჩინო მასალა  დაგეხმარებათ, მაგრამ მთავარ პირობად თქვენი 

აქტიურობა და ჩართულობა რჩება.

სახელმძღვანელოში გამოყენებული რუბრიკები:

sasurvelia, wigns ise mouaroT, rom Semdeg 

wlebSi sxva moswavleebsac emsaxuros. 

gisurvebT warmatebas!
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ები, თუ არ გსურთ ომებირ გსურთ ომებ

ბავშვთა შრომა, გენდერულია შრომა, გენდერულ

ვიფიქროთ, ვისწავლოთ როგოროთ, ვისწავლოთ როგ

ტუაციებს განსჯისა და დასკვნებისტუაციებს განსჯისა და დას

ლევებს, დისკუსიებსა და დებატებსვებს, დისკუსიებსა და დე

ბევრსაც თავად გაიხსენებთ თქვენსაც თავად გაიხსე

ებების შესრულებით დაადასტურებსრულებით დაადა

ირო დასკვნები გამოიტანეთ.რო დასკვნები გამოიტანეთ.

 ნაწილში  18 პარაგრაფია.  ისინი ნაწილში  

ური დავალებების იდეების მიხედვიი დავალებები

ლვაში ჩვენი ტრადიციული რუბრიკვენი ტრადიციულ

აჩინო მასალა  დაგეხმარებათ, მაგრმასალა  დაგეხმარება

ჩართულობა რჩება.ლობა რჩება

სახელმძღვანელოში გამოყელმძღვანელოში
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I Tema. globaluri moqalaqeoba

yuradReba!

airCieT erT-erTi

kompleqsuri davaleba 1

კომპლექსური დავალების პირობა

წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული ზეზვა და მზია  

თავისი ისტორიული პერიოდიდან “დროის  მატარებლით”  გამგზავრებას და სხვა 

ისტორიულ პერიოდში დასახლებას აპირებენ. მატარებელს 4 გაჩერება აქვს: 

1. ათენი (ჩვ.წ.აღ-მდე VII-Vსს);  

2. რომი (ჩვ.წ.აღ-მდე I საუკუნე); 

3. ინგლისი (XIII საუკუნე); 

4. საქართველო (2022 წელი).

ზეზვას და მზიას  სურთ იმ გაჩერებაზე ჩამოვიდნენ, სადაც მათი მოქალაქეობა აღი-

არებული,   უფლებები კი  თანასწორი  და დაცული იქნება. 

ისიც წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მოქალაქეობის ექსპერტი ხართ და ზეზვას და მზი-

ას უნდა ურჩიოთ, რომელ გაჩერებაზე სჯობს ჩამოსვლა  და რატომ? თვალსაჩინო-

ებისთვის მოამზადეთ ბუკლეტი/სლაიდშოუ,  რომელშიც მოქალაქეობის ამ ეტაპე-

ბის (გაჩერებების) მახასიათებლები იქნება ასახული ზეზვას და მზიას ინტერესების 

შესაბამისად. 

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ:

 • როგორ უზრუნველყოფს დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა ადამიანის თა-

ვისუფლებას, თანასწორობას, ღირსებას? რომელ “გაჩერებაზე”  რა მოლოდინი 

შეიძლება ჰქონდეთ ზეზვას და მზიას? 

 • როგორია  მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობები და მოქალაქეთა უფლებები? 

რა სამართლებრივი დოკუმენტებით რეგულირდება ეს პროცესი? როგორ დააკა-

ვშირებთ ამ შესაძლებლობას მოქალაქეობის მაძიებელთა (ზეზვას და მზიას)  სი-

ტუაციასთან? 

 • როგორ უზრუნველყოფს საზოგადოება/სახელმწიფო ადამიანის უფლებების და-

ცვას   დავალებაში მოცემულ მოქალაქეობის ეტაპებზე? როგორია დაცვის საშუ-

ალებები/მექანიზმები? 

prezentaciis Semdeg isaubre:

რა სტრატეგიები გამოიყენეთ/რა ნაბიჯები გადადგით დავალებაზე მუშაობის სხვა-

დასხვა ეტაპზე; რას გააკეთებდით განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდეთ კომ-

პლექსურ დავალებაზე მუშაობას.

I Tavi: adamianisa da moqalaqis 
uflebebi
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kompleqsuri davaleba 2

კომპლექსური დავალების პირობა

წარმოიდგინეთ, რომ  ხართ ჟურნალისტი  და  უნდა მოამზადოთ საგაზეთო სტა-

ტია (200-250 სიტყვა), რომელშიც ასახავთ საქართველოში არსებულ გენდერულ 

სტერეოტიპებს და მათ გავლენას დემოკრატიის პრინციპებზე. 

სტატიაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ მომდევნო გვერდზე მოცემული ინფორმაცია 

და ახალგაზრდების მოსაზრებები. 

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ:

 • სტატიაში განხილულ სიტუაციებში როგორ არის დაცული/დარღვეული დემოკ-

რატიის პრინციპები, თავისუფლება, თანასწორობა, ადამიანის ღირსება და რა 

გავლენას ახდენს ეს დემოკრატიის ხარისხზე? 

 • როგორ იცავს/არღვევს საზოგადოება/სახელმწიფო ამ სიტუაციებში მოქალა-

ქის  უფლებებს? როგორია ამ უფლებათა დაცვის სამართლებრივი საფუძვლე-

ბი, საშუალებები/ბერკეტები?

რჩევა: 

გარდა სახელმძღვანელოში მოცემული ინფორმაციისა, სასურველია გამოიყენოთ 

თქვენთვის ცნობილი სიტუაციები; 

სიტუაციების აღწერისას შეცვალეთ მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები (სახელი, 

გვარი, მისამართი ...); 

შეგიძლიათ, გამოიყენოთ თვალსაჩინო მასალა (ფოტო, ნახატი, დიაგრამა...).

prezentaciis Semdeg isaubreT:

რა სტრატეგიები გამოიყენეთ/რა ნაბიჯები გადადგით დავალებაზე მუშაობის 

სხვადასხვა ეტაპზე; რას გააკეთებდით განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდეთ 

კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას.
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ბულ გენდერუ

ებზე. 

ე მოცემული ინფორმა

ხაზგასმით წარმ

გორ არის დაცულ

სუფლება, თანასწორობა, ა

ემოკრატიი

ვს საზოგადოე

ია ამ უფლებათა 

რკეტე

ელმძღვანელოში მ

ს ცნობილი სიტუაც

სიტუაციების აღწერისა

, მისამართი ...); 

თ, 

rezentac
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sakiTxi: energoefeqturoba

1. ამონარიდი საერთაშორისო საზოგადოების განცხადებიდან  2022 წლის 

  8 მარტთან დაკავშირებით

„მსოფლიოს სჭირდება გენდერული თანასწორობა – დღეს და ყოველდღიურად. 

ახალი და მიმდინარე კონფლიქტების, კლიმატის კრიზისისა და დემოკრატიული 

სივრცის შემცირების დროს ჩვენ გლობალურად გენდერული თანასწორობის შე-

მცირების საფრთხის წინაშე ვართ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 

წელს ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნის თემად შეირჩა „გენდერული თანა-

სწორობა დღეს მდგრადი ხვალინდელი დღისთვის”. ამით ჩვენ გვსურს ქალებისა 

და გოგოების წვლილის აღიარება მსოფლიოს მასშტაბით კლიმატის ცვლილების 

მიმართ ადაპტაციის და უარყოფითი შედეგების შერბილების საქმეში, ყველასათ-

ვის უფრო მდგრადი მომავლის აშენებაში.”

2. ახალგაზრდები მხარს უჭერენ ცვლილებებს

„გენდერული თანასწორობა ჩემთვის სამართლიანი გარემოს საწინდარია, იმიტომ 

რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში საქართველომ, როგორც მულტიკულტურულმა 

და ტოლერანტმა ქვეყანამ შეძლოს დისკრიმინაციის და უთანასწორობის შემ-

თხვევები შეამციროს” ამბობს მარიამი და მოუწოდებს ახალგაზრდებს „იყვნენ 

აქტიურები, ცხოვრებაში ყველა შანსი გამოიყენონ, რადგან შეიძლება ის, რაც 

დღეს სხვისი პრობლემა გვგონია, მეორე დღეს ჩვენი პრობლემა იყოს და უკვე 

მარტო ვეღარ გავუმკლავდეთ.”

„გენდერული თანასწორობის კუთხით ძალიან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს და 

სამწუხაროდ, ისევ ქალების უფლების შეზღუდვასთან გვაქვს საქმე. ქალებს არ 

აქვთ შესაძლებლობა განივითარონ პროფესიული უნარ-ჩვევები. სასურველია, რომ 

გოგოს ჰქონდეს დიპლომი, მაგრამ ამ დიპლომს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სიმბო-

ლური ხასიათი, ეს არის იმის ნიშანი, რომ გოგო მარტივად დაოჯახდება, კაცების 

გენდერული როლების შესახებ გავრცელებული შეხედულებების მიხედვით კი, არ 

არის მიღებული, რომ მათ იტირონ, ან სხვა რაიმე ფიზიკური ან ემოციური სისუსტე 

საჯაროდ გამოხატონ.” 

„გავრცელებული სტერეოტიპების შესახებ საუბრისას, 20 წლის აინურს  მაგალითად 

თავის სოფელში გავრცელებული ტენდენცია მოჰყავს, რომლის თანახმადაც, გო-

გოებს უფლება არ აქვთ, რომ შუადღის მერე, საღამოს საათებში მარტო გავიდნენ 

გარეთ. ბიჭებს კი არა მხოლოდ გარეთ გასვლა შეუძლიათ, არამედ უფლება აქვთ, 

სახლში არც დაბრუნდნენ, სხვაგან დარჩნენ, რის ნებასაც გოგოებს არ რთავენ.”

გვანცა შვილების აღზრდის პროცესში მამების ჩართულობის ნაკლებობაზე ამახ-

ვილებს ყურადღებას. მისი აზრით, „ხშირად, როდესაც გენდერული თანასწო-

რობის შესახებ ვსაუბრობთ, ვხვდებით შემთხვევებს, როდესაც გენდერული თა-

ნასწორობა არ არის სწორად, ადეკვატურად გაგებული. კარგი იქნება თუ ამას 

ადრეული ასაკიდან დავიწყებთ, რადგან უთანასწორობას სწორედ ადრეული ასა-

კიდან ეყრება საფუძველი”.

წყარო გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) ინფორმაციების მიხედვით;

https://bit.ly/3IVceUf
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ლი თ

ალებისა 

ს ცვლილების 

მეში, ყველასა

ლიანი გარემოს საწინდარია, იმიტ

ელომ, როგორც მულტიკულტურულ

სკრიმინაციის და უთანასწ

და მოუწოდებს ახ

გამოიყენონ, რადგ

დღეს ჩვენი პრ

თ.”

ობის კუთხი

ბის უფლების 

თარონ პროფესიუ

ომი, მაგრამ ამ დიპლო

არის იმის ნიშ

ების შესახებ გავრ

ლი, რომ მათ იტირონ, 

გამოხატონ.”

ებული სტერეოტი

თავის სოფელში გავრცე

 უფლება არ აქვ

იჭებ

სახლში არც 

გვანცა შვილ

ილებს ყ

ის
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imuSaveT jgufebSi

გაინაწილეთ ქვემოთ მოცემული ინფორმაციები ცნობილი 

ადამიანების შესახებ და უპასუხეთ კითხვებს:

 • როგორი მოქალაქეობრივი პოზიციის  მატარებელი და 

ხელშემწყობი იყო თითოეული პიროვნება? დაასახელეთ 

კონკრეტული არგუმენტები.

 • რა დამოკიდებულებას ამჟღავნებდა  თითოეული მათგანი 

ადამიანისა  და მოქალაქის უფლებების/მოვალეობების მი-

მართ? დაასაბუთეთ.

 • როგორია მათი პოზიცია გენდერულ, სოციალურ თანა-

სწორობასთან, მრავალფეროვნებასთან  მიმართებით?

 • გაიხსენეთ მსგავსი პიროვნებები ცხოვრებიდან, ლიტერა-

ტურიდან. რა აქვთ საერთო? როგორ ეხმიანებიან ისინი 

გენდერული თანასწორობის თემას?

ილია წინამძღვრიშვილი

„ბევრს თქვენ განს გა აკ ვირ ვებს ჩე მი მოქ მე დე ბა, რომ დღეს 

მე სა მე ურ ნეო სკო ლას ვხსნი, – მარ თ ლა, რომ ეს საქ მე სამ-

ძი მო საქ მეა; მაგ რამ ეს საქ მე მე გა მა ბედ ვი ნა, ერ თი მხრივ, 

იმან, რომ ყო ვე ლის მა მუ ლის-შვი ლის ვა ლია შეძ ლე ბი სა მებრ 

შე ე წი ოს ღა რიბ სა და უმე ცარს ხალ ხ სა, მე ო რე მხრივ, აუცი-

ლე ბელ მა სა ჭი რო ე ბამ აქა ურ ხალ ხ ში სა სარ გებ ლო და პრაქ-

ტი კუ ლი ცოდ ნის გავ რ ცე ლე ბი სამ. მე დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, 

რომ გზა ზედ ბევ რი გა ჭირ ვე ბა მოგ ვე ლის, მაგ რამ ამ გა ჭირ-

ვე ბის დაძ ლე ვა შე უძ ლია საქ მი სად მი სიყ ვა რულს, გუ ლის და-

დე ბას და ენერ გი ას, რო გორც სა ხალ ხო სკო ლის ის ტო რია ამ-

ტ კი ცებს. ამ ბრძო ლი სათ ვის ერ თის ან რამ დე ნი მე პი რის ძა ლა 

საკ მა რი სი არ არის, სა ჭი როა ხე ლის შეწყო ბა და თა ნაგ რ ძ ნო-

ბა თი თონ სა ზო გა დო ე ბი სა. მაშ, ყვე ლა ვინც კი ერ თ გუ ლად 

ეკი დე ბა სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბის საქ მეს, ამო ვუდ გეთ გვერ დით 

მეც ნი ე რე ბის დრო შას, გა ვუ ღოთ სას წავ ლებ ლის კა რი ყვე ლა 

ერ სა და სარ წ მუ ნო ე ბას, წა ვი დეთ წინ და მოვ ფი ნოთ ბნელს 

ილია წინამძღვრიშვილის 

მიერ დაარსებული სკოლა, 

1883 წ.

რას ნიშნავს, იყო მოქალაქე 1
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იდან, ლიტერა-იტერა-

ხმიანებიან ისინიან ისინი 

ებს ჩე მი მოქ მე დე ბა, რომ დღესმოქ მე დე ბა, რომ 

სნი, – მარ თ ლა, რომ ეს საქ მე სამ-ა, რომ ეს საქ მ

ს საქ მე მე გა მა ბედ ვი ნა, ერ თი მხრიაქ მე მე გა მა ბედ ვი ნა, ერ თ

მა მუ ლის-შვი ლის ვა ლია შეძ ლე ბი სამა მუ ლის-შვი

ა და უმე ცარს ხალ ხ სა, მე ო რე მხრიუმე ცარს ხალ

ი რო ე ბამ აქა ურ ხალ ხ ში სა სარ გებ ლლ ხ ში სა ს

ოდ ნის გავ რ ცე ლე ბი სამ. მე დარ წ მუგავ რ ცე ლე ბი სამ. მე 

ა ზედ ბევ რი გა ჭირ ვე ბა მოგ ვე ლის, მვ რი გა ჭირ ვე ბ

ს დაძ ლე ვა შე უძ ლია საქ მი სად მი სიყ ვშე უძ ლია საქ მი ს

ე ბას და ენერ გი ას, რო გორც სა ხალ ხოენერ გი ას, რო გორც 

ტ კი ცებს. ამ ბრძო ლი სათ ვის ერ თისბს. ამ ბრძო ლი სათ ვ

საკ მა რი სი არ არის, სა ჭი როა ხე ი სი არ არის, სა ჭი

ბა თი თონ სა ზო გა დო ე ბი სა. მბა თი თონ სა ზო გა დ

ეკი დე ბა სა ხალ ხო გა ნათ ლი დე ბა სა ხალ ხო გ

მეც ნი ე რე ბის დრო შას, ი ე რე

ერ სა და სარ წ მუ ნო ედა 
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ხალ ხ ში ნა თე ლი ჭეშ მა რი ტე ბი სა.”  – ასე მი მარ თა 1883 წლის 

4 სექ ტემ ბერს თავის მამულში – წინამძღვრიანთკარში სამე-

ურნეო სკოლის გახ ს ნა ზე მო სულთ ილია წი ნამ ძღ ვ რიშ ვილ მა.

სკო ლის ძი რი თად მიზ ნად ილია წი ნამ ძღ ვ რიშ ვილ მა გან საზღ-

ვ რა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის მი ცე მა და სა მე ურ ნეო საქ მის სწავ-

ლე ბა (მი წათ მოქ მე დე ბა, მეღ ვი ნე ო ბა, მე ვე ნა ხე ო ბა, მე სა ქონ-

ლე ო ბა, მეფ რინ ვე ლე ო ბა, მე ფუტ კ რე ო ბა, მე აბ რე შუ მე ო ბა, 

მეტყე ვე ო ბა). 

„ჩვენში გამოჩნდა გულმტკივნეული კაცი, რომელმაც გვი-

თხრა: გზას მე გაჩვენებთ, ოღონდაც თქვენ ხალისი გამოიჩი-

ნეთო...” აღნიშნა ილია ჭავჭავაძემ სკოლის გახსნაზე. 

სკო ლას აფი ნან სებ და თვი თ ილია წი ნამ ძღ ვ რიშ ვი ლი და ასე-

ვე იღებ და შე მო წი რუ ლო ბებს სხვა დას ხ ვა ორა ნი ზა ცი ე ბი დან, 

კერ ძო პი რე ბი დან და წე რა-კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზო-

გა დო ე ბი დან. სკო ლა ში იღებ დ ნენ 10-12 წლის ჭა ბუ კებს გა-

ნუს ხ ვა ვებ ლად ეროვ ნე ბი სა, სარ წმუ ნო ე ბი სა და წარ მო მავ-

ლო ბი სა. სიცოცხლეში ქველმოქმედმა ადამიანმა გარდაცვა-

ლების შემდეგ თავისი ქონება იმავე სკოლას უანდერძა.

მიქაელ არამიანცი

მეცანატის, ბიზნესმენისა და ქველმოქმედ მიქაელ არამია-

ნცის დაფინანსებით, 1903 წელს თბილისში პირველი კლინი-

კური საავადმყოფოს პირველი შენობა აიგო. ეს აზრი ბიზნეს-

მენს მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც გაიგო, რომ მანამდე არსებუ-

ლი მიხაილოვის საავადმყოფო პაციენტების მხოლოდ მეათე-

დს აკმაყოფილებდა.

რას ნიშნავს, იყო მოქალაქე 

ბარბარე ჯორჯაძე

„საბრალო ქალებს იმ დაჩაგვრით მაინც ვერ დაუთრგუნეს 

ნიჭი და გონება: თუ განათლება არ მისცეს, თავიანთ დედა-

ენაზედ მაინც კარგად და საძირკვლიანად შეეძლოთ ნათელი 

მსჯელობა და საქმიანობა, ვინ იყო მწიგნობრობის პატრონი 

და წერა-კითხვის გამავრცელებელი ჩვენში, თუ არა ქალი, რო-

დესაც კაცები მამულის დასაცველად თოფ-იარაღზედ იყვნენ 

დაყუდებულნი? თუ აქამომდე მოაღწია მდიდარმა ქართულმა 

ენამ, ქალის მეოხებით მოაღწია.დღეს კი სხვა ქვეყნებიდან 

ჩვენშიაც შემოვიდა ახალი დრო განათლებისა და აყვავები-

სა. ახლა მაინც ჩვენმა კაცებმა დაანებონ თავი ზვაობას და 

მეშურნეობას, მისცენ თავიანთ დებსაც თანასწორი სწავლა 

და მიმართულება, რომ შეეძლოთ კიდეც კვალში ჩადგომა და 

ანგარიშის მოთხოვნა თანამედროვე ქალებისა.“

ჟურნალი “კვალი” , N16 1893 წელი.D
onon
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მის ს

ბა, მე სა ქონქო

ე აბ რე შუ მე ო ბა, ო ბა

აცი, რომელმაც გვი-ლმაც გვი-

ც თქვენ ხალისი გამოიჩი-ხალისი გამოიჩი-

მ სკოლის გახსნაზე.ის გახსნაზე. 

ილია წი ნამ ძღ ვ რიშ ვი ლი და ასე-ამ ძღ ვ რიშ ვი ლი და

ებს სხვა დას ხ ვა ორა ნი ზა ცი ე ბი დან, ა დას ხ ვა ორა ნი ზა ცი ე ბ

ე რა-კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზოვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი

 ში იღებ დ ნენ 10-12 წლის ჭა ბუ კებს ში იღებ დ ნენ 10-12 წლის ჭა ბუ კებ

როვ ნე ბი სა, სარ წმუ ნო ე ბი სა და წარროვ ნე ბი სა, სარ წმუ ნო ე ბი სა 

ცხლეში ქველმოქმედმა ადამიანმა ლეში ქველმოქმედმა ადა

ეგ თავისი ქონება იმავე სკოლას უავისი ქონება იმავე 

არე ჯორჯაძერე

საბრალო ქალებს იმ დაჩაგვრით მსაბრალო ქა

ნიჭი და გონება: თუ განათლება ჭი და გონება

ენაზედ მაინც კარგად და საძიედ მაინც კარგად

მსჯელობა და საქმიანობა, მსჯელობა და საქმია

და წერა-კითხვის გამავრცდა წერა-კ

დესაც კაცები მამულიდესაც კაცებ

დაყუდებულნი? თუდაყუდებულ

ენამ, ქალის მეონამ, ქ

ჩვენშიაც შემჩვენშ

სა. ახლა მს

მეშურნ

და მ

ა
on
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ექვთიმე თაყაიშვილი

„ძალაუნებურად მომიხდა ემიგრანტობა, რათა არ მოვშორე-

ბოდი ჩვენი ერის სასიქადულო კულტურულ საგანძურს, და-

მეცვა იგი ყოველგვარი საფრთხისაგან... ამ საქმეს ვემსახუ-

რებოდი თითქმის სრული მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში 

და, მიუხედავად მრავალგვარი გასაჭირისა და იმოდენა ხნის 

უსიხარულო ემიგრანტული ცხოვრების სიმძიმილისა, შემი-

ძლია ვთქვა, რომ პირნათლად შევასრულე ეს ჩემი მოვალეო-

ბა მშობელი ერის წინაშე...”

მიქაელ არამიანცმა ევროპიდან პირადად ჩამოიტანა რენტ-

გენის აპარატი, რომელიც იმ დროისათვის, მთელ რეგიონში 

იშვიათი მოვლენა გახლდათ. 1909 წელს კი გახსნა კომპლექსი 

ქალაქ-საავადმყოფო.

მიქაელ არამიანცი საკუთარი სახსრებით ინახავდა შენობა-

საც, ავადმყოფების გადასახადებსაც იხდიდა და თანამშრომ-

ლების ჯამაგირსაც თავად ანაზღაურებდა. მან საავადმყო-

ფოს პროექტში მილიონ მანეთზე მეტი დახარჯა. სამედიცი-

ნო კომპლექსი ისე გონივრულად იყო დაპროექტებული, რომ 

ეპიდემიის შემთხვევაში, ოთხ იზოლირებულ კორპუსად შეი-

ძლებოდა გადაქცეულიყო.

არამიანცის 

საავადმყოფო, 1909 წ.

კატო მიქელაძე

„ას-ჩვიდმეტი წლის მონობამ ძირიანად ამოგლიჯა ჩვენი 

გულის ფიცრიდან ის ჭეშმარიტი გრძნობა, რომელსაც სა-

მშობლოსადმი სიყვარული ეწოდება. მაგრამ ის იმედი, რო-

მელიც ჰყვაოდა ქართველის გულში, გაიფურჩქნა და დღეს 

კვლავ ვიხილეთ თავისუფლება. თუ ქალმა ხელი შეუწყო ჩვე-

ნი ერის გადაგვარებას, ისევ ქალმა უნდა აღადგინოს იგი, იმ 

დროს,  როცა ქალი სრული ადამიანური და მოქალაქეობრივი 

უფლებით იქნება შემოსილი საქართველოში. ჩვენმა დედებმა 

და დებმა უნდა განამტკიცონ და ხელიდან არ გაუშვან სის-

ხლით მონაპოვი თავისუფლება. ამისთვის საჭიროა უპირვე-

ლესად ყოვლისა უფლებათა თანასწორობა. შეუძლებელია 

იმ ერმა, იმ ხალხმა შეინარჩუნოს თავისუფლება, სადაც არ 

არის სქესთა უფლებრივი თანასწორობა. მხოლოდ იმ ხალხს 

შეუძლია ჩაერიოს თავისუფლების ფერხულში, სადაც არ არ-

სებობს არავითარი მონობა, ჩაგვრა და დამცირება..“

ჟურნალი „ხმა ქართველი ქალისა,” 1918წელი.
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ექვთიმე თაყაიშვილიიმე 

„ძალაუნებურად მოუნე

ბოდი ჩვენი ერიბოდი ჩვ

მეცვა იგი ყომეცვა

რებოდი თრ

მიუ

მ

შეი-

არამიანცის ნცი

საავადმყოფო, 1909 წდმყოფო, 19

ამოგლიჯა ჩვენიამოგლიჯა 

ნობა, რომელსაც სა-ნობა, რომელსაც 

ა. მაგრამ ის იმედი, რო-მაგრამ ის იმედი, რო-

ლში, გაიფურჩქნა და დღეს გაიფურჩქნა და 

ა. თუ ქალმა ხელი შეუწყო ჩვე-ალმა ხელი შეუწყო

ვ ქალმა უნდა აღადგინოს იგი, იმდა აღადგინოს ი

ლი ადამიანური და მოქალაქეობრივი ადამიანური და მოქალაქე

ოსილი საქართველოში. ჩვენმა დედოსილი საქა

ანამტკიცონ და ხელიდან არ გაუშვმტკიცონ და 

ი თავისუფლება. ამისთვის საჭიროუფლება. ამისთვი

ლისა უფლებათა თანასწორობა. შუფლებათა თანასწორ

იმ ხალხმა შეინარჩუნოს თავისუფლმა შეინარჩ

სქესთა უფლებრივი თანასწორობა. ფლებრივი თანა

ძლია ჩაერიოს თავისუფლების ფერერიოს თავისუფლებ

სებობს არავითარი მონობა, ჩაგვრა არავითარი მონობ

ჟურნალი „ხმა ქარრნალი „
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თითოეული ჩვენგანი საზოგადოებაში გარკვეულ როლს ასრულებს, 

ხშირად რამდენიმე როლსაც. ვიღაც ხელოსანია, ვიღაც – მოვაჭრე, 

მძღოლი,  მასწავლებელი, მშობელი, მოსწავლე, შვილი, და ან ძმა და 

ა.შ. ამავე დროს თითოეული ასრულებს მთავარ როლს  – თავისი ქვე-

ყნის მოქალაქის როლს. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ!

მოქმედი კანონის თანახმად, მოქალაქედ მიიჩნევა პირი, რომელიც 

ავტომატურად ითვლება მოქალაქედ იმ პირობების თანახმად, რომე-

ლიც მოცემულია მოქალაქეობის შესახებ სახელმწიფოს მიერ მიღე-

ბულ სამართლებრივ დოკუმენტებში ან პირი, რომელსაც მიენიჭა მო-

ქალაქეობა შესაბამისი ორგანოების გადაწყვეტილების საფუძველ-

ზე. ეს სამართლებრივი დოკუმენტებია:

 • კონსტიტუცია;

 • პრეზიდენტის ბრძანებულება;

 • საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს მოქალაქეობის 

შესახებ.

ნატურალიზაცია 

– ფიზიკური პი-

რისათვის პირადი 

თხოვნის (განცხა-

დების) ან თანხმო-

ბის საფუძველზე 

უცხოეთის სახელ-

მწიფოს მოქალაქე-

ობის მინიჭება.

მოქალაქე – 

რომელიმე სახელ-

მწიფოში მცხოვრე-

ბი პირი, რომელიც 

სარგებლობს ამ 

სახელმწიფოს ყვე-

ლა კონსტიტუციუ-

რი უფლებით.

მოქალაქე

 სახელმწიფოს მუდმივი მცხოვრები

თავისუფალი 

ადამიანია

 დაცულია 

კონსტიტუციიითა 

და კანონით

აქვს უფლებები 

და მოვალეობები 

 რა განსხვავებაა ტერმინებს — “მოქალაქე”  

 და “მოქალაქეობა”  — შორის?

მოქალაქე  არის პირი, მოქალაქეობა კი არის სტატუსი ან დამოკი-

დებულება/კავშირი სახელმწიფოსთან. მაგალითად, საქართველოს 

მოქალაქე – არის პირი, რომელსაც აქვს საქართველოს მოქალაქეობა 

დაბადებიდან ან ნატურალიზაციით.

რას ნიშნავს, იყო მოქალაქე 

მოქალაქეობა 

– პირის პოლიტი-

კურ-სამართლებ-

რივი კავშირი 

სახელმწიფოსთან, 

რაც გამოიხატება 

ურთიერთსანაცვლო 

უფლება-მოვალეო-

ბათა ერთიანობით 

და ემყარება ადა-

მიანის ღირსების 

პატივისცემას, მისი 

უფლებებისა და 

თავისუფლებების 

აღიარებას.
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ირი, რომელიცლიც

თანახმად, რომე-ად, რომე-

ლმწიფოს მიერ მიღე-მიერ მიღე-

რომელსაც მიენიჭა მო-ლსაც მიენიჭა მო-

აწყვეტილების საფუძველ-ილების საფუძ

ბა;

ლი კანონი საქართველოს მოქალაქლი კანონი საქართველოს მოქალაქ

D
o

Dტურალიზაციატურალ

იკური პი-იკური

ს პირადი ს პირადი 

ნცხა-ნცხა-

მო-

t C
ოქალაქე
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t ლმწიფო
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თავისუ

დამია
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1

1. მოქალაქე — სამართლებრი-

ვი თვალსაზრისით – ადამი-

ანი, რომელსაც სამართლებ-

რივი კავშირი აქვს კონკრე-

ტულ სახელმწიფოსთან, რაც 

მას ანიჭებს უფლებებს (ეს 

უფ ლებები წარმოდგენელია 

ამ სახელმწიფოს კონსტიტუ-

ციასა და სხვა კანონებში) და 

აკისრებს კანონით დადგენილ 

მოვალეობებს.

2. მოქალაქე — მორალური/

ზნე ობრივი თვალსაზრი-

სით – ადამიანი, რომელსაც 

აქვს მოქალაქეობრივი პა-

სუხისმგებლობა, რომელიც 

ცდილობს სახელმწიფო და 

საზოგადოებრივ საქმეებ-

ში მონაწილეობას თავისი 

უფლებებისა და მოვალეობე-

ბის ჩარჩოდან გაუსვლელად.

დღეს სიტყვა ” მოქალაქეს”  რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს:

“ჩვენ ვერ ვშოულობთ მუდმივ 

სამსახურს, არ შეგვიძლია გადა-

ადგილება, იმ ნავებს ვგავართ, 

რომელთაც ნავთსაყუდელი არ 

გააჩნიათ. განათლებაც და ჯა-

ნდაცვაც ჩვენთვის მიუწვდომე-

ლია. მე ვერ დავამთავრე სკოლა 

და ვერ მოვხვდი კოლეჯში. მხო-

ლოდ კერძო კლინიკაში მისვლა 

შემიძლია და არა სახელმწიფო-

ში.” 

აბდულა, მოქალაქეობის არმქო-

ნე პირი, მცხოვრები არაბეთის 

გაერთიანებულ ემირატებში.

მოქალაქეობა არის პი-

როვნების პრივილეგი-

რებული მდგომარეობა 

სახელმწიფოში, მოქა-

ლაქეობის არმქონე პი-

რთან ან უცხო ქვეყნის 

მოქალაქესთან შედა-

რებით, რაც, უპირვე-

ლესად, კონკრეტული 

უფლებების მინიჭებაში 

გამოიხატება.

მოქალაქეს გააჩნია რიგი უფლებები, მაგა-

ლითად, მოითხოვოს თავისი სახელმწიფო-

საგან ფიზიკური, სოციალური თუ ზნეობ-

რივი ხელყოფისაგან დაცვა, უსაფრთხოე-

ბის უზრუნველყოფა, პირადი თავისუფლე-

ბის დაცვა, ასევე ცხოვრების, შრომის, 

ჯანდაცვისა და სხვადასხვა უფლებების 

განხორციელებისათვის შესაბამისი პირო-

ბების შექმნა.
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ების პრივილეგიბი გბის პრივილეგ

ი მდგომარეოდგო რემდგომარე

სახელმწიფოში, შშ

ლლ

რთათრთ

ოქალაქქ ლ ქქალაქ

მოქალაქეს გააჩნია რიგი უფლმოქალაქეს გააჩნია რიგ

ლითად, მოითხოვოს თავისლითად, მოითხო

საგან ფიზიკური, სოციასაგან ფიზიკურ

ივი ხელყოფისაგან ივი ხელყოფ

უზრუნველყოფუზრუნ

ცვა, ას

სა
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წარმომავლობის

სოც
იალ

ური

მდგ
ომა

რეო
ბის

ქონებრივი მდგომარეობის

სექს
უალ

ური
 

ორი
ენტა

ციის

რასის

ეროვნული 

მიკუთვნების

სქესის

გან
ათლ

ების

რელიგიური 

აღმსარებლობის

იმსჯელეთ

თქვენი აზრით, შეიძლება მოქალაქეობრივი ეწოდოს შემდეგ 

ქმედებებს? გამოიყენეთ სქემა – დემოკრატიის პრინციპები (იხ. 

გვ.16) და ქვემოთ მოცემული სიტუაციები შეუსაბამეთ დემოკრა-

ტიის პრინციპს.

 • მოსწავლეებმა ახლო მდებარე ტყე-პარკი გაასუფთავეს, მოა-

მზადეს და გაავრცელეს მიმართვა თანაქალაქელებისადმი – 

მოფრთხილებოდნენ  საკუთარი ქალაქის მწვანე კუნძულებს;

 • თინეიჯერებმა მონაწილეობა მიიღეს ტაძრის მიმდებარე ტე-

რიტორიის დასუფთავებაში;

 • მოხალისეებმა გამოიკვლიეს უბანში მარტოხელა მოხუცების 

ვინაობა და საჭიროებები და პანდემიის დროს მათთვის მაღა-

ზიიდან პროდუქტების მიტანა გადაწყვიტეს;

 • მას შემდეგ, რაც მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ 

გაიგეს, გვანცამ და რეზომ უკანა ეზოში (მშობლების დახმარე-

ბით) დიდი ავზი დადგეს  და საკვები ნარჩენების დაგროვება 

დაიწყეს. მომავალში კომპოსტირებით მიღებული ნივთიერე-

ბით ბოსტნის მიწას გაანაყოფიერებენ;

 • ეკოკლუბის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს აქციაში, 

რომლის მონაწილეებიც მთავრობისგან მოითხოვდნენ  მდგრა-

დი ქალაქების შექმნას, რაც  განახლებადი ენერგიის გამოყე-

ნებითა და ნარჩენების მართვის საკითხების სწავლების გზით 

მიიღწევა;

saqarTvelos moqalaqeebi Tanaswori 

arian kanonis winaSe, miuxedavad:
კომპოსტირება 

– პროცესი, რომე-

ლიც მიმდინარეობს 

ორგანული ნარჩე-

ნების, მიკროორგა-

ნიზმების, ტენისა 

და ჟანგბადის 

ურთიერთზემოქმე-

დების შედეგად 

და რომლის საშუ-

ალებითაც მყარი 

ორგანული ნარჩე-

ნები გარდაიქმნება 

ჰუმუსის (ნეშომპა-

ლის) მსგავს

პროდუქტად.

1 რას ნიშნავს, იყო მოქალაქე 
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ორი
ენტა

ციის

რით, შეიძლება მოქალაქეობრივი ლება მოქალაქეო

ს? გამოიყენეთ სქემა – დემოკრატი? გამოიყენეთ სქემა – დემ

და ქვემოთ მოცემული სიტუაციებიდა ქვემოთ 

ს პრინციპს.პრინციპს.

• მოსწავლეებმა ახლო მდებარე ტვლეებმა ახლო მ

მზადეს და გაავრცელეს მიმმზადეს და გაავრცელ

მოფრთხილებოდნენ  საკუმოფრთხილ

•• თინეიჯერებმა მონაწთინეიჯერებმ

რიტორიის დასუფთრიტო

•• მოხალისეებმა მოხალი

ვინაობა და ვი

ზიიდან პზ

• მას შ

გაD
o
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 • 85 წლის კოტე ბაბუამ მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში;

 • კლასში ახალი მოსწავლე დაგვემატა, რომელსაც მხედველო-

ბის პრობლემები აქვს. დამრიგებელმა გვითხრა, რომ მას გა-

კვეთილზე სპეციალური მასწავლებელი დაეხმარება. სხვა 

მხრივ კი ზუსტად ერთნაირი უფლებები და მოვალეობები ექ-

ნება, რაც დანარჩენებს აქვთ;

 • მოსწავლეებმა სკოლასთან ახლოს შექმნეს ტანსაცმლის შე-

გროვებისა და დარიგების პუნქტი, სადაც ყველა მსურველს 

შეეძლო ტანსაცმლის დატოვება. მისი მეშვეობით, სოციალუ-

რად დაუცველი პირები კვირაში ერთხელ იღებენ მოსწავლეე-

ბის მიერ შეგროვილ ტანსაცმელს.

იყო მოქალაქე

საპატიოა

ეს არის გააზრება იმისა, 

რომ შენი სამშობლოს, 

ხალხის  ნაწილი 

ხარ. მოქალაქეობა 

თითქმის ყოველთვის 

უკავშირდება 

პატრიოტიზმს და 

გამოიხატება სიამაყით, 

რომ შენს  სამშობლოს 

წარმოადგენ. 

 

საჭიროა

თუ მოქალაქეობა არ 

გაქვთ (ლტოლვილების 

გარდა), არ გექნებათ:

• მუდმივი სამუშაო 

ადგილი;

• მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილი;

• შეიძლება ბევრი 

არასასიამოვნო რამ 

შეგემთხვეთ.

მოქალაქეობის მიღებისთანავე ადამიანი სარგებლობს 

მოქალაქის უფლებების სრული ჩამონათვალით 

მოქალაქეობის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მოქალაქე 

აღიარებს კონკრეტული ქვეყნის კონსტიტუციას.  ხოლო 

მისი აღიარებით იცავს იმ წყობას, რომელსაც ახმოვანებს 

კონსტიტუცია (საქართველოს დემოკრატიული წყობა)

საქართველო მფარველობს თავის მოქალაქეს განურჩევლად მისი 

ადგილსამყოფლისა.

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 32.

1

ლტოლვილისა და 

ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე 

პირები უფლება-

მოსილნი არიან: 

საქართველოს 

მოქალაქეების 

მსგავსად ისარგებ-

ლონ დასაქმებისა 

და განათლების 

უფლებით; სამედი-

ცინო დახმარებით; 

გადაადგილების 

თავისუფლებით 

როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ისე ქვე-

ყნის ფარგლებს 

გარეთ; უზრუნვე-

ლყოფილნი არიან 

სოციალური დახ-

მარებით; ყოველ-

თვიური შემწეო-

ბით; ლტოლვილთა 

და ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე 

პირთათვის მოქმე-

დებს საყოველთაო 

ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწი-

ფო პროგრამა.
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იმუშავეთ წყვილებში

 • გაეცანით სიტუაციას და იმსჯელეთ, რამდენად შეესაბამება 

უნივერსიტეტის გადაწყვეტილება დემოკრატიის პრინციპებს?

 • დაირღვა თუ არა ადამიანის რომელიმე უფლება? თუ დაირ-

ღვა – რა ასპექტში? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება;

სიტუაცია 

კოვიდპანდემიის პირობებში კერძო უნივერსიტეტმა  სტუდე-

ნტებსა და პროფესორებს მოსთხოვა ვაქცინაცია. მიუხედა-

ვად განსხვავებული პოზიციებისა, უნივერსიტეტელთა უდი-

დესმა უმრავლესობამ ეს მოთხოვნა შეასრულა და სასწავლო 

პროცესიც აუდიტორიაში განახლდა. 

რამდენიმე არავაქცინირებულ თანამშრომელს სამსახურის 

დატოვება მოუხდა. სტუდენტიც და ლექტორიც ონლაინსწა-

ვლების ფორმატს მხოლოდ კოვიდით დაინფიცირების  შემ-

თხვევაში მიმართავს. სასწავლო პროცესი უწყვეტად და ხა-

რისხიანად მიმდინარეობს.

იმუშავეთ ჯგუფებში

 • წინარე ცოდნისა და მოცემული სქემის  გამოყენებით გაიხსე-

ნეთ დემოკრატიის პრინციპები და მათი მნიშვნელობა;

 • დაასახელეთ  მაგალითები, რომლებიც ასახავს დემოკ-

რატიის პრინციპებს, ცხოვრებისეული სიტუაციებიდან, 

ისტორიიდან, საკუთარი გამოცდილებიდან  გამომდინა-

რე, ან სულაც, ფანტაზიის გამოყენებით.
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რება;

რსიტეტმა  სტუდე-მა  სტუდე-

ვაქცინაცია. მიუხედა-ცია. მიუხედა-

უნივერსიტეტელთა უდი-სიტეტელთა უდი-

ვნა შეასრულა და სასწავლორულა და სასწა

ხლდა.

ბულ თანამშრომელს სამსახურისთანამშრომელს სამსახ

უდენტიც და ლექტორიც ონლაინსწდა ლექტორიც ონლა

ხოლოდ კოვიდით დაინფიცირების ხოლოდ კოვიდით დაინფიცირების 

თავს. სასწავლო პროცესი უწყვეტადავს. სასწავლო პროცესი უწ

დინარეობს.ნარ

ავეთ ჯგუფებშიფებში

წინარე ცოდნისა და მოცემული სქემწინარე ცო

ნეთ დემოკრატიის პრინციპები დნეთ დემოკრ

• დაასახელეთ  მაგალითებიასახელეთ  მაგ

რატიის პრინციპებს, ცრატიის პრინციპ

ისტორიიდან, საკუთისტორ

რე, ან სულაც, ფანან სუ

onoon
ara
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იმსჯელეთ

გაეცანით ილია ჭავჭავაძის ქვემოთ მოცემულ ამონარიდს და 

უპასუხეთ კითხვებს: 

 • თქვენი აზრით, დემოკრატიის რომელ პრინციპს ეხმაურე-

ბა ის?

 • რამდენად აქტუალური იყო მსგავსი მოსაზრება XIX სა-

უკუნის საქართველოში და რამდენად აქტუალურია ის 

დღეს?

“კანონის წინაშე თანასწორობა ყველასი ერთად და თვითვე-

ულისა ცალკე ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედია იმ საფუძვლი-

სა, რომელზედაც დამყარებულია კაცთა საზოგადოების წე-

სიერი აგებულება. იგი კანონი კანონი არ არის, თუ მის წინა-

შე დიდპატარაობას, მაღალ-მდაბლობას ადგილი და სავალი 

ექმნება კაცთა მოქალაქურ ცხოვრების გზაზედ.

რაკი ერთისათვის ერთი კანონია და მეორესათვის – მეორე, 

კანონი ჰკარგავს თვის უდიდეს მნიშვნელობას საყოველთაო 

მფარველობისას და შემწეობისას, რადგანაც თვის მადლს და 

თვის მსჯავრს ერთნაირად ვერ მოჰფენს ყველასა, ვინც კი 

მისკენ მიიმართება გაჭირვების დროს. 

ბუნებითად, კანონი ყველასათვის ერთნაირი დავალებაა, ერ-

თნაირი უფლება და როცა იგი ერთს ერთნაირად ექცევა და 

მეორეს – სხვანაირად, მაშინ იგი სხვა არა არის რა, თუ არ 

რჯულად შექმნილი უპირატესობა ერთისა მეორის წინაშე” .

ილია ჭავჭავაძე

მოქალაქეს არ შეუძლია, გულგრილად უყუროს, როგორ იღუპება 

ბუნება მის მშობლიური მხარეში – ის გაწევრიანებულია ეკოკლუბ-

ში და რგავს ხეებს. ის ეხმარება მეზობლებს ეზო-გარემოს მოწესრი-

გებაში; არასდროს ანაგვიანებს გარემოს; სკვერის სკამზე ფეხებს 

არ შემოაწყობს, არ დააზიანებს საზოგადო ან ვინმეს ქონებას; მო-

ქალაქე პატივს სცემს თავისი ქვეყნის წარსულს და უფრთხილდება  

ისტორიულ ძეგლებს, თვალს ადევნებს ძეგლების მიმდებარე გარე-

მოს დასუფთავებას...

მოქალაქეს ესმის, რომ ვინმეს ფინანსური წარმატება  ქვეყნის წარ-

მატების წინაპირობაა,  რომ მატერიალური კეთილდღეობის მიღწე-

ვა თავადაც შეუძლია, თუ  სიმტკიცეს, მიზანსწრაფულობას, შრო-

მისმოყვარეობასა და პროფესიონალიზმს გამოავლენს. 
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უძვლი-

დოების წე-

თუ მის წინა-ს წინა-

გილი და სავალია სავალი 

ზაზედ.ზაზედ.

მეორესათვის – მეორე, მეორესათვის – მეორე, 

ნიშვნელობას საყოველთაოვნელობას საყოველთაო 

ას, რადგანაც თვის მადლს დადგანაც თვის მადლ

ვერ მოჰფენს ყველასა, ვინც კიფენს ყველასა, ვი

რვების დროს.ვ

ყველასათვის ერთნაირი დავალებაა,ველასათვი

და როცა იგი ერთს ერთნაირად ექცროცა იგი ერ

ნაირად, მაშინ იგი სხვა არა არის რმაშინ იგი სხვა ა

ქმნილი უპირატესობა ერთისა მეორი უპირატესობა ერთის

ქალაქეს არ შეუძლია, გულგრილადრ შეუძლია, გულგ

ბუნება მის მშობლიური მხარეში – იბუნება მის მშობლიური მხ

ში და რგავს ხეებს. ის ეხმარება მში და რგავს ხეებს. ის ეხმა

გებაში; არასდროს ანაგვიანეასდრ

არ შემოაწყობს, არ დააზიაარ შემოაწყობს

ქალაქე პატივს სცემს თქალაქე პატივს 

ტორიულ ძეგლებსტორიულ ძ

დასუფთავებადასუფ

ს ეს
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გარდა ამისა, მოქალაქეს ესმის, რომ ყველას თანაბარი პირობები და 

შესაძლებლობები არ აქვს კეთილდღეობის მისაღწევად, ამიტომაც 

საჭიროა სახელმწიფო მოქალაქეებს თანაბარ სასტარტო პირობებს 

უქმნიდეს და ხელს უწყობდეს მათ ვისაც მხარდაჭერა ესაჭიროება 

(მაგ. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, შშმ პირები, სოფლად 

მცხოვრები მოსახლეობა და სხვა).

ნამდვილი მოქალაქე პატივს სცემს კანონებს, არის შრომისმოყვარე, 

მიზანდასახული, პატივს სცემს სხვათა უფლებებს, იღებს პასუხის-

მგებლობას საკუთარ ქცევაზე. მოქალაქეობრივი ქცევა მხოლოდ 

საგანგებო სიტუაციებში კი არა, ყოველდღიურად მნიშვნელოვანია. 

მოქალაქე თავისი ცხოვრების წესითა და ქმედებებით უნდა იყოს 

დემოკრატიის პრინციპების გამზიარებელი და ეს მის გადაწყვეტი-

ლებებში აისახებოდეს.

დავალება

დაწერეთ თხზულება: “იცნობდეთ, ნამდვილი მოქალაქეა” 

შეარჩიეთ თქვენთვის სამაგალითო მოქალაქე (თანატოლი, 

უფროსი, რეალური, შეთხზული) და წარმოადგინეთ მისი პო-

რტრეტი:

 • რა ღირებულებების მატარებელია და როგორ უკავშირდე-

ბა ეს კარგ მოქალაქეობას?

 • როგორ იცავს საკუთარ და სხვის უფლებებს, მათ შორის 

ასრულებს გენდერულ მოვალეობებს? 

 • როგორია მისი სამოქალაქო პოზიცია?

 • გამოიყენეთ არანაკლებ 150 სიტყვა.

imoqmede 

axla

imoqmede 

axla

sasargeblo resursebi

  ექვთიმე ღვთისკაცი – მხატვრული ფილმი

       https://bit.ly/3tTfATn

  ქართული ბიზნესის ისტორიები ემილ ავდალიანთან 

ერთად – მიქაელ არამიანცი https://bit.ly/3Lz4bhD

  მეცენატ მიქაელ არამიანცის შენობები თბილისში

       https://bit.ly/38hkCRh

  დოკუმენტური ფილმი – ილია წინამძღვრიშვილი

       https://bit.ly/3Lo54sY
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რომისმოყვარე,არე

ს, იღებს პასუხის-ს პასუხის-

რივი ქცევა მხოლოდა მხოლოდ 

ურად მნიშვნელოვანია.მნიშვნელოვანია. 

ა ქმედებებით უნდა იყოსებებით უნდა 

ბელი და ეს მის გადაწყვეტი-ეს მის გადაწყვ

ლება: “იცნობდეთ, ნამდვილი მოქალება: “იცნობდეთ, ნამდვილ

თქვენთვის სამაგალითო მოქალაქეთვის სამაგალითო

, რეალური, შეთხზული) და წარმოაი, შეთხზული) და

ეტი:ტი

რა ღირებულებების მატარებელიარა ღირებუ

ბა ეს კარგ მოქალაქეობას?ბა ეს კარგ მ

• როგორ იცავს საკუთარ დაოგორ იცავს საკ

ასრულებს გენდერულ მასრულებს გენდე

• როგორია მისი სამოქროგორ

• გამოიყენეთ არანოიყენ
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შემიძლია უფლებების დაცვა 2

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ სიტუაციას “რთული არჩევანი”, 

უპასუხეთ კითხვებს:

 • რა კონკრეტული და საზოგადოებრივი პრობლემა/პრო-

ბლემები იკვეთება მოცემულ სიტუაციაში? რა მიანიშნებს 

ამ პრობლემებზე?

 • ილახება თუ არა ადამიანის მოქალაქის უფლებები? თუ – 

კი, რომელი და დაასახელეთ არგუმენტები?

 • ვისი მხრიდან ილახება ეს უფლებები? როგორია საზოგა-

დოების/სახელმწიფოს როლი ასეთ სიტუაციებში? დაასა-

ბუთეთ.

 • დემოკრატიის რომელ პრინციპს/პრინციპებს არღვევს ეს პრო-

ბლემები?

 • რა დონეზე იჩენს თავს გენდერული სტერეოტიპები (ინდი-

ვიდის, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოს, გლობა-

ლურ დონეზე)?

 • რა მიგაჩნიათ  გენდერული სტერეოტიპების სათავედ?

 • წარმოიდგინეთ თავი ამ სიტუაციის რომელიმე პერსონა-

ჟის როლში, ისაუბრეთ თქვენს განცდებზე და დაიცავით 

თქვენი პოზიცია.

 • თქვენი აზრით, რა ბერკეტები არსებობს მსგავსი სიტუა-

ციებისგან თავდასაცავად? 

 • რა რჩევას მისცემდით მარიამს, რომელიც სერიოზული 

დილემის წინაშე დგას? 

 • მოიფიქრეთ სიტუაციის გაგრძელების თქვენეული ვარიანტი.  

რთული არჩევანი

მარიამი და ბექა ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტ-

ზე ერთად სწავლობდნენ. ისინი სხვადასხვა რეგიონიდან ჩა-

მოვიდნენ თბილისში და დაბინავებაც სტუდენტურ საცხო-

ვრებელში მოუწიათ. საერთო ენა მალე გამონახეს: საგნებს 

ერთად ირჩევდნენ, ერთად მეცადინეობდნენ. გაცვლითი 

პროგრამის კონკურსშიც გოგონა უალტერნატივოდ გავი-

და,  ბექას კი მაღალ კონკურენციასთან მოუწია გამკლავება. 

თითო სემესტრი სხვადასხვა უნივერსიტეტში ისწავლეს. დაბ-

რუნებულებმა ისევ გააგრძელეს მეგობრობა. მალე მიხვდნენ, 

რომ ერთმანეთი უყვარდათ და მაგისტრატურის დასრულე-

ბის შემდეგ დაქორწინება გადაწყვიტეს. 

ახალგაზრდებმა სამსახური თბილისშივე იშოვეს და დაქირა-

ვებულ ბინაში დაიწყეს ცხოვრება. პრობლემები არ ჰქონდათ, 

იშვიათად კამათობდნენ, სწორად ანაწილებდნენ შემოსავალს 

(გართობასაც ახერხებდნენ), კარიერაზე და უკეთეს შემოსა-

ვალზე ოცნებობდნენ. 

imuSaveT wyvilebSi
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ღვევს ეს პრო-პრო

ერეოტიპები (ინდი-ბი 

ახელმწიფოს, გლობა-ახელმწიფოს, გლო

ტერეოტიპების სათავედ?ოტიპების სათავედ

ტუაციის რომელიმე პერსონა-ის რომელიმე პერ

თქვენს განცდებზე და დაიცავითცდებზე და დაიც

ა ბერკეტები არსებობს მსგავსი სიტა ბერკეტები

დასაცავად?საცავად? 

მისცემდით მარიამს, რომელიც სეით მარიამს, რომ

წინაშე დგას?ე დგას?

ქრეთ სიტუაციის გაგრძელების თქვენეტუაციის გაგ

ული არჩევანიანი

არიამი და ბექა ბიზნესის ადმინისდა ბექა ბიზნე

ზე ერთად სწავლობდნენ. ისინი სხთად სწავლობდნენ. 

მოვიდნენ თბილისში და დაბინმოვიდნენ თბილისში

ვრებელში მოუწიათ. საერთვრებელში მოუწიათ

ერთად ირჩევდნენ, ერთთად ირჩევდნე

პროგრამის კონკურსშრამ

და,  ბექას კი მაღალექას

თითო სემესტრითითო სე

რუნებულებმრუნებDრომ ერთმრო
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როცა ოჯახში ბავშვი გაჩნდა, მას უამრავი რამ სჭირდებოდა. ბექა 

დამატებით სამსახურს ეძებდა. მარიამს დეკრეტული შვებულების 

პერიოდიც ამოიწურა. მოულოდნელად  კოვიდპანდემიის გამო, გო-

გონამ  სამსახური დაკარგა. მალე ბექას კომპანიასაც დაეწყო პრო-

ბლემები, თანამშრომლებს ხელფასი გაუნახევრეს. ბინის ქირა და 

ხარჯები კი იზრდებოდა. მიხვდნენ, ასე ვეღარ გააგრძელებდნენ და 

დროებით რეგიონში, ბექას ოჯახში დაბრუნდნენ. 

მარიამისთვის ეს ახალი გამოწვევა აღმოჩნდა, თუმცა ის გარემოსთან 

შეგუებას ცდილობდა. პირველად მაშინ  შეცბა, როცა ქმარმა სთხოვა, 

მამაჩემის თანდასწრებით ბევრს ნუ ილაპარაკებ, არ უყვარს, ქალებს 

ენა რომ უსწრებთო. ბექას დედა მთელ დღეს საოჯახო საქმეებში 

იყო ჩაბმული, არც დასვენება იყო მისთვის, არც მეგობარი. საღა-

მოს, როცა ოჯახის ყველა წევრი  სავახშმოდ შეიკრიბებოდა, ისევ 

დედა ემსახურებოდა ყველას, თუ რამეზე აზრს გამოთქვამდა, მეუღ-

ლე აჩუმებდა, მე გარჩენთ და გადაწყვეტილებებსაც მე მივიღებო. 

მარიამის მოთმინება მაშინ ამოიწურა, როცა სამუშაოს მოძებნის სუ-

რვილის პასუხად მამამთილმა ჰკითხა: გშია თუ გწყურია, სამსახური 

რად გინდაო? მე იმისთვის ვისწავლე, რომ მომწონს ჩემი პროფესია 

და მუშაობაც მინდაო – უპასუხა მარიამმა. ენა  რომ ასე არ დაი-

გრძელოს, ჩემს გოგოს სასწავლად არ გავუშვებო – იწყინა მამამთი-

ლმა. ქალები უბოდიშებდნენ მარიამს, არ გეწყინოს, ცუდი ხასიათი 

აქვსო... ბექა სახლიდან ისე გავიდა, ხმა არ ამოუღია. 

განაწყენებულმა გოგონამ სოციალურ ქსელებში საბავშვო ბაღისა 

და  სამსახურის ძებნა დაიწყო. მენეჯერის ვაკანსია იპოვა – სასტუმ-

როების ქსელს მენეჯერი სჭირდებოდა. მარიამი კომპანიას დაუკავ-

შირდა და “ზუმში” ონლაინგასაუბრებაც ჩაინიშნა. კადრების მენე-

ჯერისთვის თავის მოწონება და პროფესიული უნარების წარმოჩენა 

გოგონას არ გასჭირვებია. თუმცა მენეჯერს მისი  ერთი წლის შვი-

ლის ამბავი არ ესიამოვნა. საჭიროების შემთხვევაში დაგირეკავთო 

უთხრა და აღარც გამოჩენილა.

მარიამს სამსახურის დაწყების კიდევ რამდენიმე მცდელობა ჩაეშა-

ლა. საჯარო დაწესებულებაში უთხრეს, ქალი არ გვაწყობსო, მეო-

რეგან მინიმალური ხელფასი შესთავაზეს. ახლა უკვე ბექამაც ხმა 

ამოიღო: კარგი, დაწყნარდი, რა სამსახური გინდა, სახლში საქმე არ 

არისო?

მარიამი მიხვდა, რომ სერიოზულ პრობლემასთან ჰქონდა საქმე: ან 

უნდა გაჩუმებულიყო და ოჯახი შეენარჩუნებინა, ან დროულად და-

ეღწია თავი ამ სტერეოტიპებისთვის.

დეკრეტული შვე-

ბულება – ანაზღაუ-

რებადი შვებულება, 

რომელიც

დასაქმებულს თა-

ვისი მოთხოვნის 

საფუძველზე ეძლევა 

ორსულობისა და 

მშობიარობის ან ბავ-

შვის მოვლის გამო. 

დეკრეტული შვებუ-

ლება ორსულობისა 

და მშობიარობის 

გამო დასაქმე-

ბულს ეძელვა 126 

კალენდარული 

დღის ოდენობით. 

მშობიარობის გა-

რთულების/ტყუპის 

შემთხვევაში – 143 

დღის ოდენობით. 

ასევე ეძლევა 

ბავშვის მოვლის 

გამო 604 დღის 

ოდენობით. აქედან 

ანაზღაურებადია 

57 დღე ბავშვის 

მოვლის გამო შვე-

ბულება შეუძლია 

მთლიანად ან ნაწი-

ლობრივ გამოიყე-

ნოს ბავშვის დედამ 

ან მამამ.

საქართველოს 

შრომის კოდექსი

2 შემიძლია უფლებების დაცვა
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ლებდნენ 

მცა ის გარემოსთანარემოსთან 

როცა ქმარმა სთხოვა,რმა სთხოვა, 

აკებ, არ უყვარს, ქალებსრ უყვარს, ქალებს 

დღეს საოჯახო საქმეებშისაოჯახო საქმ

ისთვის, არც მეგობარი. საღა-რც მეგობარი. 

სავახშმოდ შეიკრიბებოდა, ისევშმოდ შეიკრიბებოდა,

უ რამეზე აზრს გამოთქვამდა, მეუღზე აზრს გამოთქვამდა

ა გადაწყვეტილებებსაც მე მივიღებოგადაწყვეტილებებსაც მე მივიღე

შინ ამოიწურა, როცა სამუშაოს მოძეინ ამოიწურა, როცა სამუშაო

ამთილმა ჰკითხა: გშია თუ გწყურია,თილმა ჰკითხა: გშია თუ გწ

იმისთვის ვისწავლე, რომ მომწონს ჩის ვისწავლე, რომ

მინდაო – უპასუხა მარიამმა. ენა  რუპასუხა მარიამმ

ემს გოგოს სასწავლად არ გავუშვებმს გოგოს სასწავლად არ გა

ლები უბოდიშებდნენ მარიამს, არ გეუბოდიშებდნენ მარიამ

... ბექა სახლიდან ისე გავიდა, ხმა არბექა სახლიდ

ანაწყენებულმა გოგონამ სოციალუულმა გოგონამ ს

და  სამსახურის ძებნა დაიწყო. მენამსახურის ძებნა დაიწ

როების ქსელს მენეჯერი სჭირდების ქსელს მ

შირდა და “ზუმში” ონლაინგირდა და “ზუმში”

ჯერისთვის თავის მოწონჯერისთვის თავის

გოგონას არ გასჭირვეგოგონას არ 

ლის ამბავი არ ესიას ამბავი 

უთხრა და აღარცრა 

მარიამს სამმარი
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გაიხსენეთ 

 • რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციები მუშაობენ ადა-

მიანის უფლებების დასაცავად? 

 • როგორ შეიძლება აღიძრას საქმე სტრასბურგის სასამა-

რთლოში? რა არის ამ საქმის წინაპირობა? 

 • რა პრინციპებზე დაყრდნობით მუშაობენ საერთაშორისო 

ორგანიზაციები ადამიანის უფლებების დასაცავად?

 • რომელი გახმაურებული საქმეები მოიგო საქართველოს 

სახელმწიფომ ბოლო წლებში?

იმუშავეთ ჯგუფებში
*
 

თითქოს გასაკვირი არ უნდა იყოს, როცა სახელმწიფო სასამა-

რთლო დავას მოუგებს მეორე სახელმწიფოს. მაგრამ, როგორ 

ახერხებენ ამას ფიზიკური პირები? განვიხილოთ რამდენიმე 

მაგალითი. 

ჯგუფებში დაინაწილეთ და განიხილეთ ქვემოთ მოცემული 

სიტუაციური ამოცანები: 

 • თქვენი აზრით, რაზე მეტყველებს ეს ისტორიები და მათი 

შემდგომი განვითარება?

 • როგორ წარიმართებოდა მოვლენები, საერთაშორისო ად-

ვოკატირება ან უფლებადამცველი ორგანიზაციები რომ 

არ არსებობდნენ?

 • რომელი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციე-

ბის ჩართულობა იკვეთება ამ ისტორიებში?

 • თქვენი აზრით, რატომ ხდება საჭირო სტრასბურგის სასა-

მართლოსთვის მიმართვა, როცა ჩვენი ქვეყანა დემოკრა-

ტიული სახელმწიფოა და კანონმდებლობა ისედაც ითვა-

ლისწინებს მსგავს საკითხებს?

 • რა ამოძრავებს ევროპულ სასამართლოს მსგავსი გადა-

წყვეტილებების მიღებისას?

 • რა ამოძრავებს ადვოკატირების წარმმართველ ორგანი-

ზაციას?

 • როგორ ხდება გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანა?

 • კონტროლდება თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მიერ გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანის საკითხები?

*
 რეალური ამბები შედგენილია ორგანიზაცია “პარტნიორობა ადა მი ანის  

უფლებებისთვის”  მასალების მიხედვით. წყარო: https://bit.ly/3JZ20DE
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ახელმწიფო სასამა-ახელმწიფო სა

იფოს. მაგრამ, როგორიფოს. მაგრამ, როგ

განვიხილოთ რამდენიმეანვიხილოთ რამდენიმე 

განიხილეთ ქვემოთ მოცემულიეთ ქვემოთ მოცე

ზე მეტყველებს ეს ისტორიები და მზე მეტყველ

ითარება?არება?

რიმართებოდა მოვლენები, საერთაშოოდა მოვლენები, 

რება ან უფლებადამცველი ორგანიუფლებადამცველი ო

სებობდნენ?დნენ?

ომელი ადგილობრივი და საერთაშოგილობრივი და სა

ბის ჩართულობა იკვეთება ამ ისტორთულობა იკვეთება 

• თქვენი აზრით, რატომ ხდება სვენი აზრით, რატომ

მართლოსთვის მიმართვა, რრთლოსთვის მ

ტიული სახელმწიფოა დატიული სახელმწ

ლისწინებს მსგავს საკლისწინებს მსგ

• რა ამოძრავებს ევამ

წყვეტილებებისვეტ

• რა ამოძრავრა ა

ზაციას?ზDროგოD
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სიტუაციური ამოცანა 1

სტრასბურგის სასამართლო

17 წლის ბავშვს, რომელიც დედასთან ერთად თბილისში ცხოვრობს, 

აქვს სპეციფიკური დაავადება და ქცევის აშლილობა. ორგანიზაცი-

ამ “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”  ეროვნულ სასამა-

რთლოებს, პერსონალური ასისიტენტის მოთხოვნით, 2021 წლის 

აგვისტოში მიმართა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ბავშვი საფრთხეს 

უქმნიდა თავისი და დედის სიცოცხლეს. მიუხედავად იმისა, რომ სა-

მართალწარმოების შედეგად მთავრობას უკვე შემუშავებული ჰქონდა 

12-საათიანი პერსონალური ასისტენტის მომსახურება, მოზარდი ამ 

მომსახურებას მაინც ვერ იღებდა, რადგან უშუალოდ სერვისის მო-

მწოდებელი ორგანიზაცია მის 

მიწოდებაზე მთავრობის მიერ 

დადგენილი არაადეკვატური პი-

რობების გამო უარს ამბობდა.

უფლებადამცველებმა ამ საქმე-

ზე მიმართეს არა მხოლოდ სახე-

ლმწიფოს, არამედ ორი ინსტა-

ნციის სასამართლოს და ვერცე-

რთმა ინსტანციამ დროებითი 

ზომის გამოყენების აუცილებლობა ვერ დაინახა.

ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს (სტრასბურგის 

სასამართლო) გადაწყვეტილება:

 • ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს 

მთავრობას 17 წლის მოზარდის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

გადასარჩენად, 12-საათიანი პერსონალური ასისტენტის დანიშვნა 

დაავალა;

 • კანონმდებლობის შეცვლის შემთვევაში კი ხელისუფლება დაავა-

ლდებულა მოზარდისთვის მხარდაჭერა და პერსონალური ასისტე-

ნტების ზრუნვის საათები გაზარდოს; 

 • ამავე დროს მთავრობამ კანონმდებლობის შეცვლის შემთხვევაში 

ამ დახმარების გაზრდაზე უნდა იზრუნოს. 

სტრასბურგის სასამართლოს აქამდე არ აქვს გაცემული დროებითი 

ზომა, რომელიც ბავშვებს ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბა-

ვშვებს შეეხებოდა. ეს ნიშნავს, რომ ევროპულმა სასამართლომ იმდე-

ნად მნიშვნელოვნად ჩათვალა ეს დარღვევა, რომ დროებით ზომებს 

მიმართა, რაც ნიშნავს, რომ გადაუდებლად უნდა შეასრულოს სახელ-

მწიფომ, – ევროპული სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება გარდამტე-

ხია, რადგან გზავნილია სახელმწიფოსთვის, რომ შშმ პირთა უფლე-

ბებზე მთავრობაა პასუხისმგებელი.

სტრასბურგის სასამართლოს შენობა

2 შემიძლია უფლებების დაცვა
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მ საქმე-საქ

ოლოდ სახე-დ სა

დ ორი ინსტა-ნსტა

თლოს და ვერცე-რცე-

ტანციამ დროებითიციამ დროებითი 

მოყენების აუცილებლობა ვერ დაინმოყენების აუ

ამიანის უფლებების ევროპული სფლებების ევრო

სასამართლო) გადაწყვეტილება:რთლო) გადაწყვეტილ

• ადამიანის უფლებების ევროადამიანის უფლ

მთავრობას 17 წლის მოზთავრობას 17 წლ

გადასარჩენად, 12-საათგადასარჩ

დაავალა;დაავალა;

• კანონმდებლობინონ

ლდებულა მოლდებ

ნტების ზრნტე

• ამავე დ

ამ დ
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ნულ სასამა-სამ

თ, 2021 წლისლის

ბავშვი საფრთხეს საფრთხეს 

დავად იმისა, რომ სა-ა, რომ სა-

ე შემუშავებული ჰქონდაავებული ჰქონდა 

მომსახურება, მოზარდი ამურება, მოზარდ

დგან უშუალოდ სერვისის მო-ალოდ სერვისის

ზD
o

სტრასბურგის სასსტრასბუ
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გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი

 2015 და 2018 წლებში სახალხო დამცველმა ბავშვთა პანსიონატში 

დარღვევები აღმოაჩინა. მას შემდეგ არ მიეცა პანსიონატში შესვლი-

სა და კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების 

(ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის) განხორცი-

ელების შესაძლებლობა. 2020 წლის 20 ივნისიდან კი პანსიონატში 

არც სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალური მუშაკი შესულა.

აღსანიშნავია, რომ უფლებადამცველებმა დროებითი ღონისძიების 

გამოცემის მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმა-

რთეს, თუმცა სასამართლომ ბავშვთა უფლებების დარღვევა და მო-

ნიტორინგის საჭიროება ვერ დაინახა. 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის გადაწყვეტილება 

სახელმწიფო ვალდებულია, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს შესაბა-

მისი უფლებამოსილების მქონე სახელმწიფო მონიტორინგის გან-

მახორციელებელი ორგანოების მიერ პანსიონატში ბავშვის უფლებ-

რივი მდგომარეობის შემოწმება. აღნიშნულ დროებით ზომას გაერო 

მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში იყენებს, როდესაც სახეზეა საგანგებო 

ვითარება და ბავშვების მიმართ გამოუსწორებელი ზიანის დადგო-

მის საფრთხე არსებობს. 

ამასთან, ბავშვის უფ ლებათა კონვენციის და  მატებითი ოქმის მე-6 

მუხლის საფუძველზე, კო მიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 

წარმოშობს სახელმწიფოს სამართლებრივ ვალ  დებულებას, შეასრუ-

ლოს ის.
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სულა.

ონისძიებისბის 

რთლოს მიმა-მიმა

დარღვევა და მო-და მ

გადაწყვეტილებაეტილება

ლივ უზრუნველყოს შესაბა-ლივ უზრუნველყოს შესაბ

ლმწიფო მონიტორინგის გან-ლმწიფო მონიტორინგის გა

ერ პანსიონატში ბავშვის უფლებ-პანსიონატში ბავშვის უფლ

აღნიშნულ დროებით ზომას გაეროიშნულ დროებით ზ

იყენებს, როდესაც სახეზეა საგანგეროდესაც სახეზეა

იმართ გამოუსწორებელი ზიანის დასწორებელი ზი

ს.

უფ ლებათა კონვენციის და  მატებითფ ლებათა კონ

ელზე, კო მიტეტის მიერ მიღებული გკო მიტეტის მიერ 

ახელმწიფოს სამართლებრივ ვალ  დეიფოს სამართლებრივ
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საქართველოს მთავრობა

ხშირ შემთხვევაში სმენის არმქონე და სმენადაქვეითებული 

პაციენტები საუბარს იგებენ ტუჩების მოძრაობით, ხოლო სა-

მედიცინო პერსონალის მიერ სამედიცინო პირბადით სარგებ-

ლობის პირობებში აღნიშნული პირები მოკლებულნი არიან 

შესაძლებლობას, სრულფასოვნად ისარგებლონ სამედიცინო 

სერვისებით. კერძოდ, მიიღონ ექიმისგან კონსულტაცია ან 

ინფორმაცია საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შე-

სახებ. 

პრობლემიდან გამომდინარე, უფლებდამცველმა ორგანიზა-

ციამ მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები-

დან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა ცვლილების შეტანა სა-

ქართვლოს მთავრობის დადგენილებაში “პირბადის ტარების 

წესის დამტკიცების შესახებ”, კერძოდ,  დაევალებინათ სამე-

დიცინო პერსონალისთვის სმენის არმქონე და სმენადაქვეი-

თებულ პირთათვის სამედიცინო მომსახურების გაწევისას 

გამჭვირვალე პირბადის გამოყენება. 

აღნიშნულმა სამინისტრომ გაითვალისწინა მოთხოვნა და 

პირბადის ტარების წესის შესახებ დადგენილებას დაემატა 

ქვეპუნქტი, რომლის თანახმად, საგანმანათლებლო და სამე-

დიცინო სერვისის გამწევი, ვალდებულია, სმენის არმქონე 

და სმენადაქვეითებულ პირებთან გამოიყენოს გამჭვირვალე 

პირბადე ან სახის ფარი.

“მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ შეზღუდული შე-

საძლებლობის მქონე პირთა უფლებას, ისარგებლონ ჯა-

ნმრთელობის დაცვის უმაღლესი ხელმისაწვდომი სტა-

ნდარტებით, შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე 

აღმოცენებული ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე. 

სახელმწიფო ვალდებულია, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირები უზრუნველყოს მისაწვდომი სამედიცინო მო-

მსახურებით სხვათა თანაბრად, მათ შორის სექსუალური 

და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში” .  

კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ, მუხლი 25-ე

2 შემიძლია უფლებების დაცვა

ხოლო

დით სარგებ-გებ

ლებულნი არიანრიან

ბლონ სამედიცინოამედიცინო 

ან კონსულტაცია ანლტაცია ან 

ობის მდგომარეობის შე-დგომარეობის შე-

ე, უფლებდამცველმა ორგანიზა-ებდამცველმა ორგა

ლოს ოკუპირებული ტერიტორიები-უპირებული ტერიტო

მის, ჯანმრთელობისა და სოციალუის, ჯანმრთელობისა და სოციალ

ოს და მოითხოვა ცვლილების შეტაოს და მოითხოვა ცვლილების შეტა

ვრობის დადგენილებაში “პირბადის რობის დადგენილებაში “პირ

იცების შესახებ”, კერძოდ,  დაევალეის შესახებ”, კერძო

ერსონალისთვის სმენის არმქონე დლისთვის სმენის ა

პირთათვის სამედიცინო მომსახუს სამედიცინო მ

ვირვალე პირბადის გამოყენება.რვალე პირბადის გამოყენე

“მონაწილე სახელმწიფოები აღმონაწილე სახ

საძლებლობის მქონე პირთაის მქონ

ნმრთელობის დაცვის უმნმრთელობის დაც

ნდარტებით, შეზღუდუარტებ

აღმოცენებული ყოცენებ

სახელმწიფო ვალსახელმწი

მქონე პირები მქონე

მსახურებითხ

და რეპრ

კოon
't 
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შესაბამისად, ყველამ, ვისთვისაც საკითხი მნიშვნელოვანია, სმენის არმ-

ქონე და სმენადაქვეითებულ პირთათვის სამედიცინო სერვისების მიღე-

ბისას, შეუძლია მოითხოვოს სამედიცინო პერსონალის მიერ გამჭვირ-

ვალე პირბადის ან სახის ფარის გამოყენება. სამედიცინო პერსონალის 

მხრიდან განსხვავებული აზრის შემთხვევაში კი მიუთითოს ზემოაღნიშ-

ნულ დადგენილებაზე.

შიდასახელმწიფო ინსტიტუციები. 

მათ შორის:

საქართველოს რესპუბლიკის საკონ-

სტიტუციო სასამართლო  (ამოწმებს 

იმ კანონების შესაბამისობას კონ-

სტიტუციასთან, რომლებიც გამოყე-

ნებულია კონკრეტულ საქმეში  – მო-

ქალაქის საკონსტიტუციო უფლებე-

ბისა და თავისუფლების დარღვევის 

საჩივარში);
 

საერთო სასამართლო – მოქალაქის 

უფ ლებებს იცავს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 
 

საქართველოს პროკურატურა;
 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
 

ადვოკატურა;
 

სახალხო დამცველი; 
 

არასამთავრობო და უფლებადამ-

ცველი ორგანიზაციები (მაგალითად, 

პარტნიორობა ადამიანის უფლებე-

ბისათვის, ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია და სხვა.)

საერთაშორისო ინსტიტუციები. 

მათ შორის:

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

(სტრასბურგის) სასამართლო;
 

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმა-

ღლესი კომისარი;
 

გაეროს ბავშვთა უფლებების და-

ცვის კომიტეტი;
 

ადამიანის უფლებათა ევროპის 

საბ ჭოს კომისარი;
 

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისარიატი;

გაეროს ქალთა მიმართ დისკრი-

მინაციის ყველა ფორმის აღმო-

ფხვრის კომიტეტი;

ევროპული კომისია რასიზმისა და 

შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ და 

სხვა.

სხვადასხვა საერთაშორისო, სახელმწიფო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციას პროფესიონალურ დონეზე 

შეუძლია საქართველოს მოქალაქის უფლებების დაცვა. 

აღნიშნული ინსტიტუციები 2 სახედ იყოფა:

sasargeblo resursebi
  ბავშვთა უფლებების სივრცე https://bit.ly/3iNMXRd

  ანიმაციური ფილმი “პერსეპოლისი”  https://bit.ly/3fbQ30t

  მხატვრული ფილმი: “ნუ მოკლავ ჯაფარას”  https://bit.ly/3fyMHn9
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ღვევის 

ოქალაქის 

დე

კურატურა;

მეთა სამინისტრო;

დვოკატურა;

სახალხო დამცველი; 

ვრო

ცველი ორგანი

პარტნიორობა

ბისათვის, ა

ოციაცი

ო ინსტიტუციები. 

დამიანის უფლებათა ევროპული 

(სტრასბურგის) სასამართლ

გაეროს ადამიანი

ღლესი კომისარი

ეროს ბავშვ

საბ
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მოდელირება

კლასი იყოფა 3 ნაწილად:

I ჯგუფი: მასმედიის წარმომადგენლები;

II ჯგუფი: მოსამართლეები;

III. ევროპული სასამართლოს წარმომადგენლები.

სასამართლო გადაწყვეტილების მისაღებად დაეყრდნობა შემდეგ სამართლებ-

რივ დოკუმენტებს: საქმე: სიხარულიძე საქართველოს წინააღმდეგ; საქართვე-

ლოს კონსტიტუციის ტექსტი (იხ. დანართი 1, გვ. 152-158); ევროპის კონვენცია, 

მუხლი 10. 

სიხარულიძე საქართველოს წინააღმდეგ

განმცხადებელი ია სიხარულიძე, საქართველოს მოქალაქე,  1969 წელს დაბადე-

ბული, ცხოვრობს თერჯოლაში. საქმე ეხება განმცხადებლის საჩივრის განხილ-

ვას, რომელიც გულისხმობს ხელისუფლების მხრიდან გაზეთის რეგიტრაციაზე 

უარის თქმას. 

გაზეთის სათაური უნდა ყოფილიყო: “წერილები პრეზიდენტთან”,  აღნიშნული 

ფაქტი არღვევს ევროპის კონვენციის მე-10 მუხლს (იხ. გვ. 25) ადამიანის უფლე-

ბების დაცვისა და ძირითადი თავისუფლებების  შესახებ.    

სიხარულიძეს თავდაპირველად უარი უთხრეს გაზეთის “წერილები პრეზიდენ-

ტთან”  რეგისტრაციაზე და შესთავაზეს, დასთანხმებოდა საქართველოს პრეზი-

დენტის ადმინისტრაციაში მუშაობას, კერძოდ, იმ ოფისში მუშაობას, რომელიც 

უფლებამოსილი იყო განეხილა პრეზიდენტისადმი მოქალაქეთა მიმართვები. 

ვინაიდან განმცხადებელმა არ წარმოადგინა საჭირო თანხმობა, წარდგენილი 

დოკუმენტები მას დაუბრუნდა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალების რეგის-

ტრაცია არ განხორციელებულა.

 • რომელი უფლება დაირღვა?

 • რომელი დოკუმენტის საფუძველზე განისაზღვრება დარღვევის ფაქტი?

 • როგორ შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სიხარულიძემ თავისი უფლე-

ბების დასაცავად გამოიყენოს საქართველოს კონსტიტუცია? 

 • რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სამართლის აღსადგენად?

 • ვინ არის ვალდებული, ეს გააკეთოს?

2 შემიძლია უფლებების დაცვა
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დეგ; საქართვე-

ის კონვენცია

გ

ველოს მოქალაქე,  1969 წე

ება განმცხადებლი

ბის მხრიდან გაზე

ყოფილიყო

ს კონვენციის

დი თავისუფლებე

ირველად უარი უთხრ

იაზე და შესთ

რაციაში მუშაობა

ლი იყო განეხილა პრ

განმცხადებელმა ა

ტები მას დაუბრუნდ

ტრაცია არ განხორციელ

მელი უფლება დ

ლი დ

• რ შე

ბების და

რა ნა
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გამოხატვის თავისუფლება 

1. ყველას აქვს აზრის გამოხატვის თავისუფლება. ეს უფლება მოიცავს ადა-

მიანის თავისუფლებას, გააჩნდეს საკუთარი შეხედულება, მიიღოს ან გა-

ავრცელოს ინფორმაცია ან იდეები საჯარო ხელისუფლების ჩაურევლად 

და სახელმწიფო საზღვრების მიუხედავად. ეს მუხლი ვერ დააბრკოლებს 

სახელმწიფოს, მოახდინოს რადიომაუწყებლობის, ტელევიზიისა და კინე-

მატოგრაფიულ საწარმოთა ლიცენზირება. 

2. ამ თავისუფლებათა განხორციელება, რამდენადაც ისინი განუყოფელია 

შესაბამისი ვალდებულებისა და პასუხისმგებლობისაგან, შეიძლება დაექ-

ვემდებაროს კანონით დადგენილ ისეთ წესებს, პირობებს, შეზღუდვებს 

ან სანქციებს, რომლებიც აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში 

ეროვნული უშიშროების, ტერიტორიული მთლიანობის ან საზოგადოებ-

რივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, საზოგადოებრივი უწესრიგო-

ბის თუ დანაშაულის აღსაკვეთად, ჯანმრთელობის ან მორალის დაცვის 

მიზნით, სხვათა უფლებების ან ღირსების დასაცავად, საიდუმლოდ მიღე-

ბული ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან ასაცილებლად, ანდა სასამა-

რთლოს ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად.

ევროპის კონვენცია, მუხლი 10
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განუყოფელია

ეიძლება დაექ-

რობებს, შეზღუდვებს

ტიულ საზოგადოება

ლი მთლიანობის ან საზოგადოებ-

ათვის, საზოგადოებრივი უწესრიგო

ჯანმრთელობის ან მორალ

რსების დასაცავად

თავიდან ასაცილე

ოებლობის უზრ
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მოქალაქეობის კონცეფციის ცვლილებები

პოლიტიკასა და 

საზოგადოებაში 

მონაწილეობა მო-

ქალაქის ერთ-

ერთი უმნიშვნე-

ლოვანესი უფლე-

ბაა. არ მიიღო 

მონაწილეობა 

თემის მართვაში 

ნიშნავს, იყო მხე-

ცი ან ღმერთი.

არისტოტელე

3

მეტეკები – ძველი 

საბერძნეთის არას-

რულუფლებიანი მო-

სახლეობა ატიკაში. 

მეტეკებად ითვლე-

ბოდნენ უცხოელები, 

რომლებიც ატიკაში 

დროებით ან სამუდა-

მო ვადით სახლდე-

ბოდნენ.

წინა პარაგრაფში განხილული მაგალითები ახალ სინამდვილეს წა-

რმოადგენს. დღეს მოქალაქეს ყველგან შეუძლია თავისი უფლებე-

ბის დაცვა – ქვეყნის შიგნითაც და გარეთ. თუმცა იყო დრო, რომ 

ბევრ ადამიანს არ შეეძლო ამ სტატუსის მიღება, ხშირად კი იგი მი-

ნიმალურ უფლებას ითვალისწინებდა, ზოგისთვის კი – საერთოდ 

არაფერს.

მილიონობით წლის განმავლობაში ადამიანები ცხოვრობდნენ სა-

ზღვრებისა და მოქალაქეობის გარეშე. მოქალაქეობის არსებობა, 

როგორც სტატუსის, შესაძლებელი გახდა მხოლოდ სახელმწიფოე-

ბის წარმოშობის შემდეგ. სწორედ სახელმწიფოს შეუძლია ამა თუ იმ 

პირის მოქალაქის სტატუსის მინიჭება.

ინგლისურ ენაში ტერმინი მოქალაქე “Citizenship”, (წარმოიშვა ინგ-

ლი სური სიტყვისაგან  “city”,  რომელიც თავის მხრივ, შეიქმნა ლა-

თინური სიტყვიდან “civitatem”  (ორივე შემთხვევაში ითარგმნება 

როგორც “ქა ლა  ქი”). ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ძველ დროში ადა-

მიანები ქალა ქი სადმი მიკუთვნებას უფრო ანიჭებდნენ უპირატესო-

ბას, ვიდრე ქვე ყნისადმი მიკუთვნებას.

ძველი საბერძნეთი

მოქალაქეობის კონცეფცია პირველად წარმოიშვა ძველი საბერძნე-

თის ქალაქებსა და ქალაქ-სახელმწიფოებში ჩვ.წ.აღ-მდე IX-XII სა-

უკუნეებში. აქ მოქალაქეობას ანიჭებდნენ უძრავი ქონების მფლო-

ბელ მამაკაცებს. საბერძნეთის ქალაქ-სახელმწიფოს მოქალაქეს 

ჰქონდა ხმის უფლება; ექვემდებარებოდა გადასახადების გადახდას 

და საომარ/სამხედრო სამსახურში გაწვევას. 

მოქალაქეობა არ ენიჭებოდათ ქალებს, მონებს ან თემის ღარიბ წე-

ვრებს (ვისაც არ ჰქონდა მიწის საკუთრებაში ფლობის უფლება). 

მოქალაქეობა ასევე არ ენიჭებოდათ მეტეკებსაც, არაათენში და-

ბადებულ ადამიანებს მაგალითად, არისტოტელეს (მოღვაწეობდა 

ჩვ.წ.აღ-მდე 382-322 წწ-ში, ბერძენი ფილოსოფოსი, პოეტი, მეცნიე-

რი, პოლიტიკოსი, მასწავლებელი) არ ჰქონდა ათენის მოქალაქეობა. 

მოქალაქეობა ასევე, იზღუდებოდა ასაკობრივი ცენზითაც. 

ძველ საბერძნეთში მოქალაქეობას ელიტარული ხასიათი ჰქონდა და 

მკვეთრად გამოიყოფოდა დანარჩენი მოსახლეობისაგან. ამიტომ მო-

სახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილს ჰქონდა მოქალაქის უფლებები.

სპარტა, როგორ მოქალაქეობის აკვანი

ექსპერტების ნაწილი ამტკიცებს, რომ მოქალაქეობა წარმოიშვა 

უძველეს სპარტაში.  მმართველ სამხედრო ელიტას შორის სპარტის  

მოქალაქეობა ეფუძნებოდა თანასწორობის პრინციპს სახელწოდებით 

“სპარტიატები”, რომლებიც იყვნენ სპარტის მოქალაქეები.

მოქალაქეობა იმ შემთხვევაში ენიჭებოდა სპარტელს, თუ ის ფლობ-
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ვრობდნენ სა-ნ სა

ეობის არსებობა,რსებობა, 

ლოდ სახელმწიფოე-ელმწიფოე-

ფოს შეუძლია ამა თუ იმუძლია ამა თუ იმ 

Citizenshipip”, (წარმოიშვა ინგ-”, (წარმოიშვა

ელიც თავის მხრივ, შეიქმნა ლა-თავის მხრივ, შეიქმნა

 (ორივე შემთხვევაში ითარგმნება ე შემთხვევაში ითარ

აფერი იმიტომ, რომ ძველ დროში ადტომ, რომ ძველ დროშ

უთვნებას უფრო ანიჭებდნენ უპირატუთვნებას უფრო ანიჭებდნენ უპირა

ი მიკუთვნებას.მიკუ

ნეთი

ბის კონცეფცია პირველად წარმოიშის კონცეფცია პირველად წ

ლაქებსა და ქალაქ-სახელმწიფოებშიაქებსა და 

ეებში. აქ მოქალაქეობას ანიჭებდნებში. აქ მოქალ

ლ მამაკაცებს. საბერძნეთის ქალაკაცებს. საბერძნ

ჰქონდა ხმის უფლება; ექვემდებარეა ხმის უფლება; ექვემ

და საომარ/სამხედრო სამსახურშაომარ/სამ

მოქალაქეობა არ ენიჭებოდაოქალაქეობა არ 

ვრებს (ვისაც არ ჰქონდავრებს (ვისაც არ 

მოქალაქეობა ასევე არმოქალაქეობ

ბადებულ ადამიანედებულ ად

ჩვ.წ.აღ-მდე 382-აღ

რი, პოლიტიკორი, პო

მოქალაქეომ ქ

ძველ ს

მკვე

ს
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და  სახელმწიფო მიწის თუნდაც მცირე ნაწილს, რომელიც საკმარი-

სი იყო ოჯახის საკვები პროდუქტებით უზრუნველსაყოფად. თუმცა 

ამ ნაკვეთების ზომები მოქცეული იყო ჩარჩოებში.  სპარტაში ქალებს 

ჰქონდათ უძრავი ქონების საკუთრების უფლება.

ათენის დემოკრატია*

ჩვ.წ.აღ-მდე VII საუკუნეში ათენში  (შუა საბერძნეთში ატიკის ოლქი, 

მთავარი ქალაქით – ათენი) ძალაუფლებას ფლობდა არისტოკრა-

ტია. დემოსი სუსტი იყო. მცირემიწიანობის გამო მრავალი ადამი-

ანი გაღარიბდა, შემოსავლის უქონლობის გამო კი ვალს იღებდნენ, 

რომელსაც ვეღარ იხდიდნენ, რის გამოც არისტოკრატიის მონები 

ხდებოდნენ. 

ათენში, ჩვ.წ.აღ-მდე 624 წლიდან  მოქმედებდა სასტიკი კანონები, 

რომლებიც არისტოკრატებმა დაუწესეს ხალხს და რომლის მიხედ-

ვითაც უმცირესი დანაშაულისთვისაც კი ადამიანი სიკვდილით ის-

ჯებოდა. დემოსი უკმაყოფილო იყო შექმნილი მდგომარეობით, ამი-

ტომ დაუპირისპირდა არისტოკრატიას. შეშინებულმა არისტოკრა-

ტიამ გადაწყვიტა დათმობა.

სოლონის რეფორმა

ჩვ.წ.აღ-მდე 594 წელს არეოპაგმა (ძალაუფლების ორგანო ათენში) 

ღარიბ არისტოკრატ სოლონს (ჩვ.წ.აღ-მდე 638-558) დაავალა რე-

ფორმის მომზადება. ამ რეფორმით სოლონმა:

 • გაზარდა დემოსის უფლებები. უპირველეს ყოვლისა, აკრძალა იმ 

გლეხების დამონება, რომლებსაც ვალის გადახდა არ შეეძლოთ; 

 • მან ყველა ძველი ვალი გააუქმა და დამონებული ათენელები გა-

ათავისუფლა;

 • უცხოეთში მონად გაყიდული ათენელები სახელმწიფომ გამოის-

ყიდა და დააბრუნა;

 • სოლონმა ათენის მოქალაქეებს უფლებები და მოვალეობები 

მათი ქონების მიხედვით გაუნაწილა. მან ათენის მოსახლეობა 

ქონების შესაძლებლობის მიხედვით ოთხ ფენად დაყო;

 • ყველა მოქალაქე გახდა სამხედრო ვალდებული და ყველას შეეძ-

ლო სახალხო კრებაში მონაწილეობის მიღება; 

 • ატიკაში დაბადებული ყველა მამაკაცი ათენის მოქალაქედ მიი-

ჩნეოდა, გამონაკლისს შეადგენდნენ უცხოელები, მონები, ქალე-

ბი და ბავშვები;

 • რაც უფრო მდიდარი იყო მოქალაქე, მით უფრო მაღალ კლასს 

განეკუთვნებოდა, უფრო მაღალ თანამდებობას იკავებდა  და 

უფრო მეტი მოვალეობები ჰქონდა; 

* წყარო: https://bit.ly/3Ngbpbs

დემოსი – თავისუ-

ფალი მოქალაქეები 

ძველ ბერძნულ 

ქალაქ-სახელმწიფო-

ებში.

სოლონი  

ათენელი პოეტი, 

მხედართმთავარი, 

რეფორმატორი და 

კანონმდებელი, 

დემოკრატიის   

ფუძისჩამყრელი.
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ნენ,

მონები

იკი კანონები, ნონები, 

ა რომლის მიხედ-ს მიხედ-

იანი სიკვდილით ის-იანი სიკვდილი

ლი მდგომარეობით, ამი-ი მდგომარეობით, ამ

შეშინებულმა არისტოკრა-შინებულმა არისტოკრა-

ეოპაგმა (ძალაუფლების ორგანო ათოპაგმა (ძალ

ოლონს (ჩვ.წ.აღ-მდე 638-558) დაავნს (ჩვ.წ.აღ-მდ

. ამ რეფორმით სოლონმა:ლონმა:

ოსის უფლებები. უპირველეს ყოვლიფლებები. უ

დამონება, რომლებსაც ვალის გადაბა, რომლებსაც 

ლა ძველი ვალი გააუქმა და დამონელი გააუქმა და 

ვისუფლა;ლა;

ცხოეთში მონად გაყიდული ათენელი მონად გაყიდული 

ყიდა და დააბრუნა;ყიდა და დააბრ

•• სოლონმა ათენის მოქალაქეებსოლონმა ათენის მოქ

მათი ქონების მიხედვით გაონების მიხედ

ქონების შესაძლებლობისშესა

•• ყველა მოქალაქე გახდყველა მოქალ

ლო სახალხო კრებალო სახალხ

ტიკაში დაბადეტიკაში 

და, გამო

ავშ

pyდემოსისი – თავისუ- – თავისუ-

ფალი მოქალაქეეფალი მო

ძველ ბერძნულძველ ბ

ქალაქ-სახეალაქ-ს

ებში.
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პერიკლეს რეფორმა

დემოსის საბოლოო გამარჯვება დაკავშირებულია პერიკლეს 

(ჩვ.წ.აღ-მდე 444 წ – 429 წწ.) სახელთან. 

 • პერიკლეს დროიდან მოყოლებული ათენში ხელისუფლების უმა-

ღლეს ორგანოდ ითვლებოდა სახალხო კრება – ეკლესია. სახალხო 

კრება იყო დემოსის ორგანო. სახალხო კრებაზე გამომსვლელს 

ეკრძალებოდა ოპონენტის შეურაცხყოფა და უსაგნო საუბარი. 

სახალხო კრება ერთი წლის ვადით ირჩევდა სახელმწიფო მოხე-

ლეებს, რომლებსაც ორჯერ ზედიზედ თანამდებობის დაკავების 

უფლება არ ჰქონდათ. გამონაკლისი მთავარსარდლის თანამდე-

ბობა. სტრატეგოსად (სამხედრო ოპერაციების ხელმძღვანელი) 

ირჩევდნენ ამ თანამდებობისათვის შესაფერის და გამოცდილ 

პირებს.

 • სახალხო კრების განკარგულებებს ასრულებდა ხუთასთა საბჭო, 

მისი წევრი შეიძლება გამხდარიყო ათენის 30 წლამდე მოქალაქე;

 • კვლავ მოქმედებდა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო.

პერიკლე არ იყო ტირანი და ერთპიროვნული მმართველი. მას დე-

მოკრატიულად ირჩევდნენ. ყოველ წელს, ვადის გასვლის შემდეგ 

პერიკლე იხსნიდა მხედარმთავრის ვალდებულებას, მოსახლეობას 

წარუდგენდა თავისი საქმიანობის შედეგებს და მხოლოდ ამის შე-

მდეგ ირჩევდნენ ხელახლა. 

ჩვ.წ.აღ-მდე 451 წელს პერიკლემ გამოსცა კანონი – „წმინდა მოქა-

ლაქეობა”, რომლის მიხედვითაც:

 • ათენის მოქალაქობას მიიღებდა ის, ვისაც დედ-მამაც ათენელი 

ჰყავდა, სხვა შემთხვევაში ის ვერ მიიღებდა „ათენურ პოლიტი-

კურ უფლებებს”, ბავშვის მამობის აღიარება მისი დაბადებიდა-

ნვე უნდა მომხდარიყო, რომ მას მოქალაქობა მიეღო;

 • ათენელები მოქალაქეობას კარგავდნენ ბრძოლაში ლაჩრობის, 

ქურდობის, ვალების გადაუხდელობის, ღმერთების უპატივცე-

მულობის გამო; 

 • ათენის მოქალაქე მიწის მფლობელი იყო და მას თვითონ ან მონე-

ბის დახმარებით ამუშავებდა; 

 • ახალგაზრდა ათენელის უმთავრესი მოვალეობა სამხედრო სამ-

პერიკლე 

– ათენის პოლიტიკური 

მოღვაწე, ცნობილი 

ორატორი და 

სარდალი. პერიკლეს 

მმართველობის 

ხანაში ათენმა 

მიაღწია ეკონომიკური 

და კულტურული 

განვითარების პიკს 

(პერიკლეს ხანა).

3 მოქალაქეობის კონცეფციის ცვლილებები

 • ჩამოყალიბდა ათენის სახალხო კრება, რომელიც უმაღლეს საკა-

ნონმდებლო ორგანოს წარმოადგენდა;

 • დაარსდა სახელმწიფო საბჭო, იგივე ოთხასთა საბჭო, რომელიც 

წარმოადგენდა მართვა-გამგეობის უმაღლეს ორგანოს;

 • შეიქმნა „ნაფიც მსაჯულთა” სასამართლო; 

 • სოლონმა თავისი მომზადებული რეფორმით ათენში დაამკვიდრა 

თავისუფალი ადამიანის ანუ მოქალაქის ცნება.
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yვშირებულია პერიკლესულია პერიკლეს 

ი ათენში ხელისუფლების უმა-ელისუფლების 

ხალხო კრება – ეკლესია. სახალხო კრება – ეკლესია. სახა

ო. სახალხო კრებაზე გამომსვლელსლხო კრებაზე გამომს

ის შეურაცხყოფა და უსაგნო საუბას შეურაცხყოფა და უსაგნო საუ

წლის ვადით ირჩევდა სახელმწიფოწლის ვადით ირჩევდა სახელმწიფო

ც ორჯერ ზედიზედ თანამდებობის დორჯერ ზედიზედ თანამდებ

ნდათ. გამონაკლისი მთავარსარდლთ. გამონაკლისი მთ

ეგოსად (სამხედრო ოპერაციების ხ(სამხედრო ოპერ

ნ ამ თანამდებობისათვის შესაფერებობისათვის შ

ლხო კრების განკარგულებებს ასრულხო კრების

ისი წევრი შეიძლება გამხდარიყო ათწევრი შეიძლე

კვლავ მოქმედებდა ნაფიც მსაჯულოქმედებდა ნაფი

პერიკლე არ იყო ტირანი და ერიკლე არ იყ

მოკრატიულად ირჩევდნენ. ოკრატიულად ირ

პერიკლე იხსნიდა მხედარპერიკლე იხსნიდა 

წარუდგენდა თავისი სწარუდგენდ

მდეგ ირჩევდნენ ხელეგ ირჩევდ

ჩვ.წ.აღ-მდე 451წ.აღ

ლაქეობა”, რლაქეო

• ათენის

ჰყავ

კ

ური

ბილი

ი და

პერიკლეს

თველობისთველობის

ანაში ათენმანაში ათენმა 

ღწია ეკონომიკურიღწია ეკონომიკური 

და კულტურულიდა კუ

განვითარების პიკსგანვით

ერიკლეს ხანა).ერიკლ

აამკვიდრდ
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სახურის გავლა იყო, რომლის დასრულების შემდეგ მას მსხვერ-

პლი უნდა შეეწირა ატიკის ყველა ღმერთისათვის, ამის შემდეგ 

ხდებოდა იგი სრულუფლებიანი მოქალაქე და 49 წლის ასაკამდე 

იმყოფებოდა ქალაქის დამცველთა რიგებში.

პერიკლემ გააუქმა ყველანაირი საარჩევნო შეზღუდვა ათენელები-

სათვის. იგი თვლიდა, რომ ღარიბი ადამიანი ვერ იქნებოდა კარგი 

სახელმწიფო მოხელე, რადგან თანამდებობაზე არჩეულ ადამიანს 

სახელმწიფო საქმეებზე უნდა ეზრუნა და არა ოჯახის შენახვაზე. 

ამიტომ პერიკლემ ჩვ.წ.აღ-მდე 451 წელს გამოცემული კანონით 

პირველად შემოიღო თანამდებობის პირებისათვის ხელფასი. ჩვ.წ.ა-

ღ-მდე IVს-ის დასაწყისისათვის ხელფასი დაწესდა არა მხოლოდ 

თანამდებობეზე, არამედ „ეკლესიაში” მონაწილეობისთვისაც. ეს კი 

ძლიერ ზრდიდა დემოსის უფლებებსა და მოვალობებს. კანონის შე-

მდგენელი პასუხს აგებდა თუ კანონი უვარგისი იქნებოდა.

ათენის დემოკრატიის ჩარჩოებში ისტორიაში პირველად საფუძვე-

ლი ჩაეყარა ცნება მოქალაქეობის ძირითად არსობრივ თავისებურე-

ბებს: თანასწორობა, მონაწილეობა და თავისუფლება.

imuSaveT jgufebSi

დაიყავით სოლონისა და პერიკლეს „მიმდევართა” ჯგუფებად. 

მათ მიერ გატარებულ რეფორმებზე დაყრდნობით იმსჯელეთ:

 • რა იყო სოლონის/პერიკლეს მიერ გატარებული რეფორმის 

მიზეზები?

 • როგორ უწყობდა სოლონის/პერიკლეს მიერ გატარებული რე-

ფორმები დემოკრატიის ღირებულებების განვითარებას? კო-

ნკრეტულად რომელი ღირებულებების?

 • რა უფლებები მიენიჭათ მოქალაქეებს სოლონის/პერიკლეს 

რეფორმების შედეგად? 

 • რა მოვალეობები დაეკისრათ მოქალაქეებს? 

 • რა გავლენა მოახდინეს რეფორმებმა მოქალაქის მონაწილე-

ობის ხარისხზე იმ პერიოდიში? რა იყო სოლონის/პერიკლეს 

რეფორმების შედეგები?

 • დემოკრატიის როგორ მაგალითს იძლეოდნენ თავიანთი ცხო-

ვრების წესით სოლონი/პერიკლე?

 • რა ფორმით ზრუნავდა სახელმწიფო თავის მოქალაქეებზე 

თითოეული რეფორმის პირობებში?

 • როგორ დაახასიათებდით მოკლედ გავრცელებულ ტერმინს 

„ათენის დემოკრატია”?

 • რა საერთოს ხედავთ ათენის დემოკრატიასა და თანამედრო-

ვე დემოკრატიას შორის?
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ოლოდ

საც. ეს კიი

 კანონის შე-ს შე

ებოდა.

ირველად საფუძვე-ირველად საფ

რსობრივ თავისებურე-რსობრივ თავისებურ

ვისუფლება.სუფ

პერიკლეს „მიმდევართა” ჯგუფებადრიკლეს „მიმდევართა” ჯგუ

რეფორმებზე დაყრდნობით იმსჯელრეფორმებზ

/პერიკლეს მიერ გატარებული რეფრიკლეს მიერ

ობდა სოლონის/პერიკლეს მიერ გატოლონის/პერიკლეს მი

ი დემოკრატიის ღირებულებების განრატიის ღირ

ტულად რომელი ღირებულებების?ომელი ღირებულ

ა უფლებები მიენიჭათ მოქალაქეებებები მიენიჭათ მოქა

რეფორმების შედეგად?რმების შედეგად? 

• რა მოვალეობები დაეკისრათ მორა მოვალეობები და

•• რა გავლენა მოახდინეს რეფრა გავლენა მოახდი

ობის ხარისხზე იმ პერიოის ხარისხზე იმ

რეფორმების შედეგებრმე

• დემოკრატიის როგკრა

ვრების წესით სვრების 

რა ფორმითრა ფ

ითოეულD
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რომის მოქალაქეობა 

რომის მოქალაქეობა იყო უმაღლესი სოციალური და პოლიტიკური 

სტატუსი ძველ რომში. რომის მოქალაქის სტატუსი და ცნება დრო-

თა განმავლობაში არაერთხელ შეიცვალა. თავდაპირველად რეს-

პუბლიკის პერიოდში რომის მოქალაქეობა ჰქონდათ რომის მკვიდრ 

მოსახლეობას, ხოლო ადრეული რესპუბლიკის და მეფეების პერი-

ოდში  (ჩვ.წ.აღ-მდე 753წ. – ჩვ.წ.აღ-მდე 510წ.) ჩამოსახლებულ საბი-

ნელებს და ეტრუსკებს. 

ჩვ.წ.აღ-მდე 509 წელს, რომში მონარქია შეიცვალა რესპუბლიკური 

წყობით. თავდაპირველად რესპუბლიკის პერიოდში რომის მოქალა-

ქეობა ჰქონ დათ რომის მკვიდრ მოსახლეობას. 

რომის მოქალაქის უფლებები:

 • რომის მოქალაქეებს შეეძლოთ მონაწილეობა მიეღოთ სახელმწი-

ფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და არჩეულიყვნენ მაგისტრატე-

ბად (აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი);

 • მოქალაქის მონად გაყიდვა და სიკვდილით დასჯა სასამართლოს 

გარეშე შეუძლებელი იყო;

 • მხოლოდ მოქალაქეს შეეძლო ლეგიონებში მსახურობა;

 • მხოლოდ რომის მოქალაქეების ქორწინება ითვლებოდა კანონიერად;

 • მხოლოდ მოქალაქეებს ჰქონდათ კონტრაქტების დადების უფლება;

 • რომის მოქალაქის (მამაკაცის) განმასხვავებელი სამოსი იყო ტოგა, 

რომელსაც ტუნიკის ზემოთ იცმევდნენ. მხოლოდ მოქალაქეს ჰქო-

ნდა ტოგას ტარების უფლება. 

იტალიის მოსახლეობას ლათინური მოქალაქეობა ჰქონდა, მათი პო-

ლიტიკური უფლებები რომის მოქალაქეებთან შედარებით შეზღუ-

დული იყო (მაგრამ არამოქალაქეზე მეტი უფლებებით) – ეს მოქალა-

ქეებსა და არამოქალაქეებს შორის გარდამავალი რგოლი იყო. მოკა-

ვშირეთა ომის შედეგად (ჩვ.წ.აღ-მდე I საუკუნის დასაწყისში) ჩვ.წ.ა-

ღ-მდე 88 წლის კანონით მოქალაქეობა მიიღო იტალიის იმ მოსახლე-

ობამ ვინც შეწყვიტა ომი და დაყარა იარაღი. რომის მოქალაქეეობის 

მიღება შესაძლებელი იყო სახელმწიფოს წინაშე განსაკუთრებული 

დამსახურებებისთვის; განთავისუფლებული მონებიც ავტომატუ-

რად იღებდნენ მოქალაქეობას.

იმპერიის პერიოდში მოქალაქეებმა პოლიტიკური უფლებები ფორ-

მალურად არ დაკარგეს, მაგრამ პოლიტიკურ ძალას აღარ წარმო-

ადგენდნენ. იმპერატორი ოქტავიანე ავგუსტუსი (ჩვ.წ.აღ-მდე 63 

- ახ.წ. 14)  ყველანაირად ცდილობდა მოქალაქის სტატუსი აემა-

ღლებინა და განსაკუთრებით პრივილიგირებული გაეხადა, ამიტომ 

არამოქალაქეებისთვის მოქალაქეობის მიღებას იგი ყველანიერად 

ართულებდა.

რესპუბლიკა  –  სახე-

ლმწიფო მმართველო-

ბის ერთ-ერთი ფორ-

მა, რომლისთვისაც 

დამახასიათებელია 

არჩევითი ორგანოს 

არსებობა.

რომის მოქალაქის სამოსი 

– ტოგა

რომის არამოქალაქის 

სამოსი – ტუნიკი 

3 მოქალაქეობის კონცეფციის ცვლილებები
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ეების პერიპერ

ახლებულ საბი-საბი

ცვალა რესპუბლიკურირესპუბლიკური 

ერიოდში რომის მოქალა-ში რომის მოქალა-

ლეობას.

:

ძლოთ მონაწილეობა მიეღოთ სახელძლოთ მონაწილეობა მიეღოთ სახე

ოვრებაში და არჩეულიყვნენოვრებაში და არჩეულიყვნე მაგის

ელი ხელისუფლების წარმომადგენეი ხელისუფლების წარმომ

ნად გაყიდვა და სიკვდილით დასჯა ყიდვა და სიკვდილ

ძლებელი იყო;ყო;

 მოქალაქეს შეეძლო ლეგიონებში მსოქალაქეს შეეძლო ლეგიონ

ლოდ რომის მოქალაქეების ქორწინება ოდ რომის მო

ხოლოდ მოქალაქეებს ჰქონდათ კონტოდ მოქალაქეებ

რომის მოქალაქის (მამაკაცის) გან(მამაკა

რომელსაც ტუნიკის ზემოთ იცომელსაც ტუნიკის ზე

ნდა ტოგას ტარების უფლებნდა ტოგას ტა

იტალიის მოსახლეობას ლალიის მოსახლე

ლიტიკური უფლებები ლიტიკური 

დული იყო (მაგრამ აული იყო (მ

ქეებსა და არამოქსა 

ვშირეთა ომისვშირეთ

ღ-მდე 88 წლღ-მდ

ობამ ვინ

მიღებ

და
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მოქალაქეობის რომანიზაცია

უძველეს რომში მოქალაქეობა იყო პრივილეგირებული პოლიტი-

კური და სამართლებრივი სტატუსი. ის ენიჭებოდათ თავისუფალ 

ადამიანებს, რომელთაც ჰქონდათ ხმის მიცემის, უძრავი ქონების 

ფლობის და კანონიერი ქორწინების სრული უფლება.

ქალებს ჰქონდათ მოქალაქეობის შეზღუდული ფორმა. მათ არ ჰქო-

ნდათ ხმის მიცემის უფლება ან სახელმწიფო თანამდებობის მიღე-

ბის უფლება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება და  მოქალაქე-

ობის შენარჩუნების უფლება მიგრაციის დროს.

მოკავშირეებისათვის და დაპყრობილ ტერიტორიებზე მცხოვრებ-

ლებს მოქალაქეობა ენიჭებოდათ რომანიზაციის საშუალებით. 

ყველა იმ პოლიტიკურ ინსტრუმენტს შორის, რომელმაც სათავე და-

უდო რომის წარმატებას, ეს იყო ერთი ყველაზე ეფექტური. 

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს რომის იმპერატორ კარა-

კალას ედი ქტი (ბრძანებულება), რომელიც ჩვ.წ.აღ-მდე 212 წელს 

გამოიცა მასში გამოცხადებული იყო, რომ რომის იმპერიაში ყველა 

თავისუფალ  ადამიანს უნდა მინიჭებოდა რომის სრულყოფილი მო-

ქალაქეობა. 

ედიქტის გამოცემის ძირითადი მიზეზი ის იყო, რომ იმპერატორს 

სურდა: 

 • საგადასახო სისტემისათვის დაექვემდებარებინა ყველა ქვეშევ-

რდომი; 

 • გაეზარდა სამხედრო მოსამსახურეთა რიცხვი (მანამდე ჯარში სა-

მსახური მხოლოდ რომის მოქალაქეებს შეეძლოთ).

რომაული სამხედრო დიპლომები

დღეს რამდენიმე ქვეყანაში არსებობს მოქალაქეობის მიღების შე-

საძლებლობა სამხედრო სამსახურის მეშვეობით. ეს ძალიან ჰგავს  

უძველეს რომში არსებულ კანონს, რომელიც სამხედრო დიპლომე-

ბის გაცემას ითვალისწინებდა. სამხედრო დიპლომები ადასტურებ-

დნენ, რომ მათმა მფლობელებმა კეთილსინდისიერად მოიხადეს სა-

მხედრო ვალი და დათხოვილი იყვნენ რომის სამხედრო ძალებიდან 

და  იმპერატორისგან  რომის მოქალაქეობა მიიღეს  სამხედრო სამ-

სახურის ჯილდოს სახით. 

პირველი ცნობილი დიპლომი დათარიღებულია ჩვ.წ.აღ-მდე 52 

წლით. ის გაიცა იმპერატორის მიერ, რომელმაც წესად აქცია რომის 

მოქალაქეობის გადაცემა მოქალაქეობის არმქონე იმ პირებისთვის, 

რომლებმაც გაიარეს სამხედრო სამსახური 25 წლის განმავლობაში 

(26 წელი – ფლოტში). 

samxedro diplomis 

nimuSi

რომის იმპერატორი 

კარაკალა 

(186-217წწ.)

რომანიზაცია – 

უძველესი რომის 

რომაული კულტუ-

რისა და ენის ძირი-

თადი ელემენტების 

ნებაყოფლობით ან 

იძლებით ათვისება 

დასავლეთ ევროპის 

ხალხების მიერ პირ-

ველ საუკუნეებში.
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უალებით. .

ც სათავე და-დ

ქტური.

მის იმპერატორ კარა-მის იმპერატორ კ

ჩვ.წ.აღ-მდე 212 წელს ჩვ.წ.აღ-მდე 212 წელს 

ომ რომის იმპერიაში ყველარომის იმპერიაში ყველა 

ოდა რომის სრულყოფილი მო-ომის სრულყოფილ

ადი მიზეზი ის იყო, რომ იმპერატომიზეზი ის იყო, რომ იმ

ისათვის დაექვემდებარებინა ყველაის დაექვემდე

ხედრო მოსამსახურეთა რიცხვი (მანმოსამსახუ

ხოლოდ რომის მოქალაქეებს შეეძლორომის მოქალაქ

ული სამხედრო დიპლომებიმხედრო დიპლომ

ეს რამდენიმე ქვეყანაში არსებობს ნიმე ქვეყანაში არს

საძლებლობა სამხედრო სამსახურისაძლებლობა სამხედრო სა

უძველეს რომში არსებულ კანონსუძველეს რომში არსებულ

ბის გაცემას ითვალისწინებდაბის გაცემას ითვალისწ

დნენ, რომ მათმა მფლობელდნენ, რომ მათმ

მხედრო ვალი და დათხომხედრო ვალი დ

ა  იმპერატორისგან ა  იმპერატო

რის ჯილდოს რის ჯი

ი ცნობ

აი

და ენი

დი ელემენტენ

ნებაყოფლობით აობით

იძლებით ათვისება ვისე

დასავლეთ ევროპის ავლეთ ევროპ

ხალხების მიერ პირ-ხალხების მიერ პირ

ველ საუკუნეებში.ველ საუკუნეებში.
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3 მოქალაქეობის კონცეფციის ცვლილებები

რომაელები ნაკლებად მოგზაურობდნენ, თუმცა ქალაქებს შორის მიმოსვლა 

ჩვეულებრივ ამბად ითვლებოდა. უძველეს რომში ყველაზე გავრცელებული დო-

კუმენტი, რომელიც პიროვნების პირადობას ადასტურებდა, იყო მოქალაქეობის 

დამადასტურებელი დიპლომი. მათ რიგით ადამიანებს აძლევდნენ.

შუა საუკუნეები (V-XVIსს.)

შუა საუკუნეებში ადამიანის უფლებებთან და მოქალაქეობასთან დაკავშირებუ-

ლი საკითხების გააქტიურება XII საუკუნიდან შეინიშნება. განსაკუთრებით აღ-

სანიშნავია თავისუფლებების დიდი ქარტია. 1215 წლის ვერსიის მიხედვით იგი 

შედგებოდა 63 მუხლისაგან, რომელიც არეგულირებდა გადასახადების, სასა-

მართლოს, ეკლესიის, ქალაქებისა და ვაჭრების, მემკვიდრეობის უფლებისა და 

ეს საინტერესოა

„მე რომის მოქალაქე ვარ!” – ამ სიტყვებს რომის იმპერიის ნებისმიერ 

კუთხეში გაიძახოდნენ ადამიანები იმის იმედით, რომ მათ უფლებებს 

პატივისცემით მოეპყრობოდნენ, ხოლო თუ მათ უფლებებს შელახავ-

დნენ, ამის ჩამდენი დაისჯებოდა.

რომის მოქალაქეობა გულისხმობდა სერიოზულ პასუხისმგებლობებს (ანუ 

– სამოქალაქო უფლებებს): ჯარში სამ სახურს; გადასახადების გადახ-

დას; არჩევნებში მონაწილეობას და არჩევის უფლებას; მფარველობასაც 

იმპერიის მხრიდან (პირად უფლებებს) – ხოლო უპირველესი მათ შორის 

იყო – სამართლიანი სასამართლოს უფლება! სადაც არ უნდა ყოფილიყო 

რომის მოქალაქე, ვისაც არ უნდა დაეპატიმრებინა იგი, და რაოდენ მძი-

მეც არ უნდა ყოფილიყო მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები, მას 

ჰქონდა თავისუფალი სასამართლოს მოთხოვნის უფლება. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში მოქალაქის უფლების დამრღვევი რომის კანონით უმკაც-

რესად გასამართლდებოდა.

რომის მოქალაქის სიკვდილით დასჯა ღალატისათვის შეიძლებოდა, მა-

გრამ ამ მუხლით მისი გასამართლება მხოლოდ რომში უნდა მომხდარი-

ყო. სიცოცხლის უფლება არ იყო ისე მკაცრად გარანტირებული რომის 

მოქალაქისათვის, როგორც სამართლიანი სასამართლოს უფლება!

რომის თავისუფალ მოქალაქეს სასამართლოს გარდა ვერავინ შეუზღუ-

დავდა თავისუფლებას – ვერც მაგისტრატი (სახელმწიფო თანამდებობა), 

ვერც რომს დაქვემდებარებული სამეფოების და ტერიტორიების ადგი-

ლობრივი ტირანები, და ვერც მოვალეები, თუ მოქალაქის მიერ მოთხო-

ვნილი სასამართლო მას გამამტყუნებელ განჩინებას არ მიიღებდა. ამი-

ტომ, როგორც კი მის მიმართ უკანონო მოპყრობას წააწყდებოდა, რო-

მის ნებისმიერი მოქალაქე მაშინვე ხმამაღლა გაჰყვიროდა ამ მაგიურ 

სიტყვებს – „Civis Romanus Sum!” („მე რომის მოქალაქე ვარ!”) – და ამის 

გაგონებაზე ნებისმიერმა უზურპატორმა და მოძალადემ იცოდა, რომ 

მისი ძალადობის წინააღმდეგ ძლევამოსილი იმპერიის სამართალი იდგა.D
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3

მეურვეობის საკითხებს; ასევე, თანხის გასესხების/სესხების ლიმიტებსა და პა-

სუხისმეგებლობას უწესებდა ფულის გამსესხებლებსა და მსეხებლებს.  სხვა და-

ნარჩენ პუნქტებთან ერთად თავისუფლებების დიდი ქარტია  ითვალისწინებდა:

 • მდიდარი ქვრივი ქალებისა და  მდიდარი მემკვიდრეების (ქალების) ქონების 

დაცვას სამეფოს/გარდაცვლილი ქმრის ნათესავების მხრიდან მათი ქონების 

თვითნებური კონტროლისგან (მაგალითად, დაქვრივების შემდეგ ქალს ვეღარ 

დაატოვებინებდნენ ქმრის სახლს, ამასთან ის დაუყოვნებლივ და უპრობლე-

მოდ მიიღებდა საქორწინო წილს/მემკვიდრეობას);

 • აგრეთვე, ქორწინებაზე თანხმობის უფლების დაცვას ანუ ქალს ჰქონდა სრუ-

ლი დამოუკიდებლობა, დაქორწინებულიყო მასზე, ვისზეც სურდა.

შუა საუკუნეებისთვის დამახასიათებელი იყო ქვეშევრდომობა, როგორც ურთიე-

რთობის ფორმა უმაღლეს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის. მოქალაქის 

სტატუსი მხოლოდ დიდ ქალაქებში არსებობდა.

 

ახალი პერიოდი (XVI-XXსს.)

ახალი პერიოდის რევოლუციის მიღწევა იყო ყველა კატეგორიის მოსახლეობის 

გათავისუფლება და თანასწორობის გამოცხადება. მოქალაქეობის იდეამ რეალი-

ზება დაიწყო ნაციონალური სახელმწიფოების ფარგლებში. თუ თავდაპირველად 

პოლიტიკური მონაწილეობა ეკრძალებოდა ყველა ქალს და არასაკმარისი სა-

კუთრების მქონე ყველა კაცს, ახალი დროის ბოლოს მამაკაცებმა მიიღეს სამო-

ქალაქო უფლებების სრული სპექტრი. 

უახლეს პერიოდში (1918 წლიდან დღემდე)

უახლეს პერიოდში პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება მიიღეს ქალებმაც და 

მოქალაქეობა ხელმისაწვდომი გახდა მთელი სრულწლოვანი მკვიდრი მოსახლე-

ობისთვის ნაციონალური სახელმწიფოს ფარგლებში. ამგვარად, მოქალაქეობის 

უფლება ენიჭებოდა მკვიდრ მოსახლეობას და არა უცხოელებს.  ამასთანავე, 

განსაკუთრებული განვითარება ჰპოვეს სოციალურმა უფლებებმა, რომლებიც 

საშუალებას აძლევდა მოქალაქეებს არ შეშფოთებულიყვნენ თავის გადარჩენასა 

და უსაფრთხოებაზე.

რომის საღვთო იმპერიაში 1781 წელს შემოღებულმა ღონისძიებამ ყმებს (ფეოდა-

ლიზმის პერიოდში – გლეხებს)  მისცა გადაადგილების თავისუფლება. მიუხედა-

ვად ამისა, სუსტად განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ხელს  

უშლიდა ადამიანებს მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში. ასე გაგრძელდა 1918 

წლამდე, როცა I მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ დაიწყო მოგზაურობის 

ბუმი. ბუმის მიზეზი იყო ახალი სარკინიგზო გზები, რასაც მოჰყვა პასპორტების 

შექმნის მოთხოვნა. მანამდე პასპორტი ან ვიზა მგზავრობისას საჭირო არ იყო.

მოგვიანებით, პირის გადაადგილებისა და ცხოვრების უფლება ევროკავშირში 

გახდა ევროკავშირის მოქალაქეობის ქვაკუთხედი, რომელიც დადგინდა მაახტ-

რიხის ხელშეკრულებით 1992 წელს. ამჟამად ყველა მსურველს შეუძლია იყიდოს 

ევროკავშირის მოქალაქეობა ევროკავშირის ქვეყნებში ინვესტიციების საშუა-

ლებით, მალტაში ან კვიპროსში პასპორტის გაფორმებით.
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ობლე-

ჰქონდა სრუ-სრუ-

რდა.

ობა, როგორც ურთიე-გორც ურთიე-

ობას შორის. მოქალაქის. მოქალაქის 

ო ყველა კატეგორიის მოსახლეობისო ყველა კატეგორიის მოსახ

ცხადება. მოქალაქეობის იდეამ რეაადება. მოქალაქეობის იდე

ფოების ფარგლებში. თუ თავდაპირის ფარგლებში. თუ

ალებოდა ყველა ქალს და არასაკმაყველა ქალს და 

ხალი დროის ბოლოს მამაკაცებმა მბოლოს მამაკაც

სპექტრი.ქტრი. 

918 წლიდან დღემდე)ლიდან დღემდ

პოლიტიკური მონაწილეობის უფლეიკური მონაწილეობი

ლმისაწვდომი გახდა მთელი სრულწვდომი გა

ციონალური სახელმწიფოს ფარგლეური სახელმწიფ

ნიჭებოდა მკვიდრ მოსახლეობას დმკვიდრ მოსახლ

უთრებული განვითარება ჰპოვეს სოული განვითარებ

ალებას აძლევდა მოქალაქეებს არ შაძლევდა მოქალაქე

ა უსაფრთხოებაზე.უსაფრთხოებ

რომის საღვთო იმპერიაში 1781 წერომის საღვთო იმპერიაში 

ლიზმის პერიოდში – გლეხებს) ლიზმის პერიოდში – გლ

ვად ამისა, სუსტად განვითავად ამისა, სუსტ

უშლიდა ადამიანებს მსოფუშლიდა ადამია

ლამდე, როცა I მსოფლამდე, როც

ი. ბუმის მიზეზიი. ბუმის

ს მოთხოვს მ
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ადამიანის უფლებათა ისტორია

იმსჯელეთ

 • გაიხსენეთ ძეგლები მსოფლიო და საქართველოს ისტორიიდან, 

რომლებიც ადამიანის უფლებებს ეხებოდა;

 • გაავლეთ პარალელები აღნიშნულ ძეგლებს შორის. შეეცადეთ, 

აღმოაჩინოთ მათ შორის მსგავსებები და განსხვავებები;

 • გაიხსენეთ ისტორიული მოვლენები (აჯანყებები, რევოლუციები 

და ა.შ.), სადაც ძირითადი მოთხოვნები უფლებათა აღიარებას, ან 

დაცვას ეხებოდა;

 • იმსჯელეთ მსგავსი მოვლენების (აჯანყება, დემონსტრაცია, 

მიტინ გი, რევოლუცია და ა.შ.) მნიშვნელობაზე ადამიანის უფლე-

ბათა აღიარების კუთხით.

ადამიანის უფლებები უძველეს კულტურულ და რელიგიურ ტრადიციებს 

ეფუძნება. კაცობრიობის ისტორიის გათვალისწინებით შეგვიძლია დავას-

კვნათ, რომ ადამიანის უფლებები არ არის რომელიმე საუკუნის მიღწევა. 

სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში ადამიანი უფლებების მოპოვებას ცდილობ-

და ოჯახში, ტომში, რელიგიაში, საზოგადოებაში, სახელმწიფოში. ჩვენს წელთა-

ღრიცხვამდე 2000წ. ბაბილონში მეფემ „ჰამურაბის კანონებად” ცნობილი-

დოკუმენტი შექმნა. ეს იყო პირველი წერილობითი იურიდიული დოკუმენტი, 

რომელიც პირობას იძლეოდა, „რომ სამართალი მთელ სამეფოში იბატონებ-

და, გაანადგურებდა ბოროტებასა და ძალადობას, ძლიერებს სუსტების და-

ჩაგვრის უფლებას არ მისცემდა... გაანათლებდა ქვეყანას და ადამიანების 

კეთილდღეობაზე იზრუნებდა.”

რელიგიურ წიგნებში აღწერილი ქცევის წესები და მითითებებიც მიიჩნევა 

ადამიანის უფლებათა საფუძვლად. რელიგიური წყაროებიდან, განსაკუთ-

რებით აღსანიშნავია „ბიბლია” და  „ყურანი”. დღესაც კი ზოგიერთ ისლამურ 

სახელმწიფოში გამოიყენება შარიათის სამართალი.

გავრცელებული მეცნიერული შეხედულების მიხედვით, ადამიანის უფლებე-

ბი, თანამედროვე გაგებით, პირველად ინგლისში, 1215 წელს ჩამოყალიბდა 

„თავისუფლებათა დიდ ქარტიაში”. ეს დოკუმენტი მოიცავდა კანონის წინაშე 

თანასწორობის, საკუთრების უფლებისა და რელიგიის თავისუფლების საკი-

თხებს, თუმცა ეს უფლებები მხოლოდ დიდებულებზე ვრცელდებოდა. ადა-

მიანის უფლებათა განვითარების შემდგომ მნიშვნელოვან ეტაპად მიიჩნევა 

ინგლისში მიღებული ორი დოკუმენტი. Act of Habeas Corpus  (1679წ.) და 

უფლებათა ბილი (1689წ.). 

ძირითად უფლებათა მაღიარებელ პირველ სრულყოფილ დოკუმენტად 1776 

წელს მიღებული ვირჯინიის უფლებათა დეკლარაცია მიიჩნევა, რომელიც 

შეიცავდა ისეთ ახალ უფლებას, როგორიცაა პრესის თავისუფლება.

ადამიანის უფლებათა მაღიარებელ ყველაზე ცნობილ დოკუმენტად მიჩნე-

ულია საფრანგეთში რევოლუციის შემდგომ, 1789 წელს მიღებული „ადამი-

მოქალაქეობის კონცეფციის ცვლილებები
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ი, რევოლუციებიოლუციები 

ბათა აღიარებას, ანიარებას, ან 

ჯანყება, დემონსტრაცია,ა, დემონსტრ

ნელობაზე ადამიანის უფლე-ე ადამიანის უფ

ტურულ და რელიგიურ ტრადიციებდა რელიგიურ ტრადი

ს გათვალისწინებით შეგვიძლია დას გათვალისწინებით შეგვიძლია დ

ბი არ არის რომელიმე საუკუნის მბი არ არის რომელიმე საუკ

დში ადამიანი უფლებების მოპოვებასი ადამიანი უფლებების მო

აში, საზოგადოებაში, სახელმწიფოში. ზოგადოებაში, სახე

ბილონში მეფემ „ჰამურაბის კანონემეფემ „ჰამურაბი

ეს იყო პირველი წერილობითი იურიდს იყო პირველი წერილობითი

ას იძლეოდა, „რომ სამართალი მთელძლეოდა, „რომ სამართალ

რებდა ბოროტებასა და ძალადობას,ებდა ბოროტ

ფლებას არ მისცემდა... გაანათლებდს არ მისცემდ

ღეობაზე იზრუნებდა.”ა.”

იგიურ წიგნებში აღწერილი ქცევისწიგნებში ა

დამიანის უფლებათა საფუძვლად. რ უფლებათა საფ

რებით აღსანიშნავია „ბიბლია” და  ანიშნავია „ბიბლ

სახელმწიფოში გამოიყენება შახელმწიფოში გამო

გავრცელებული მეცნიერულავრცელებული მეც

ბი, თანამედროვე გაგებიბი, თანამედრო

„თავისუფლებათა დიდ„თავისუფლებ

თანასწორობის, სათანა

თხებს, თუმცა ხებ

მიანის უფლმიან

ინგლისშიინ

უფლებ

ძი



37

3

ეს საინტერესოა

ინგლისში Habeas Corpus-ის შექმნა განაპირობა რამდენიმე გახ-

მაურებულმა შემთხვევამ, მათ შორის, 1621 წელს ლონდონში მომ-

ხდარმა ფაქტმა. ინგლისელ არისტოკრატთა წრეში ცნობილი ქალ-

ბატონის, ალისა რობინსონის სახლში ხმაურიანი წვეულება გაიმა-

რთა. ხმაურის გამო პოლიციელები მიადგნენ ქალბატონის სახლს 

და მასპინძელსა და სტუმრებს თავშეკავება და საღამოს წყნარად 

გაგრძელება მოსთხოვეს. მასპინძელმა უშვერი სიტყვებით გალან-

ძღა პოლიციელები, რის გამოც იგი დააპატიმრეს და ციხეში მოა-

თავსეს. ალისა რობინსონი დაპატიმრებიდან მხოლოდ ორი კვირის 

შემდეგ წარუდგინეს სასამართლოს. სწორედ სასამართლო პრო-

ცესზე გახდა ცნობილი ქალის მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტე-

ბი. კერძოდ, გაირკვა, რომ ციხეში ყოფნის დროს მას საკვებად 

მხოლოდ პურს და წყალს აძლევდნენ, პირდაპირ სველ მიწაზე ეძი-

ნა და ერთხელ გაშიშვლებული 50 როზგით სცემეს. საზოგადოება 

აღაშფოთა ასეთმა სასტიკმა მოპყრობამ, განსაკუთრებულად კი 

იმან, რომ ალისა რობინსონი, როგორც  სასამართლოზე გაირკვა, 

ფეხმძიმედ იყო. სასამართლომ რობინსონი უდანაშაულოდ სცნო. 

პოლიციელი საპყრობილეში მოათავსეს ორდერის გარეშე კერძო 

საკუთრებაში შესვლისა და ადამიანის დაკავების გამო.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, 1948 წლის 10 დეკემბერს, გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმა  „ადამიანის უფლებათა საყოველ-

თაო დეკლარაცია” შექმნეს. დეკლარაცია ახდენს უფლებების გაცხადება-

სა და აღიარებას, ხოლო იმისთვის, რომ სახელმწიფოებს ამ უფლებების 

განუხრელი დაცვის ვალდებულება ჰქონდეთ, 1966 წელს გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის წევრებმა ხელი მოაწერეს ორ საერთაშორისო პაქტს: 

საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ; 

საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლე-

ბების შესახებ.

აღსანიშნავია, ასევე, ევროპის საბჭოს 1950 წლის კონვენცია „ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ” და 1961 წლის 

ევროპის სოციალური ქარტია. აღნიშნული დოკუმენტები შემდგომში სა-

ფუძვლად დაედო არაერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომლებიც განა-

მტკიცებენ ადამიანის უფლებებს. დღეისთვის ყველა დემოკრატიული სახე-

ლმწიფოს კონსტიტუცია აღიარებს და უზრუნველყოფს ადამიანის ძირითად 

უფლებებს. ასევე, ძლიერდება მათი დაცვის, როგორც საერთაშორისო, ისე 

ეროვნული მექანიზმები

ანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია”, რომელიც შეიცავდა დღე-

ისთვის მოქმედ თითქმის ყველა ძირითად უფლებას. აღსანიშნავია, ასევე, 

1776 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარა-

ცია და უფლებათა ბილი.
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ახლს

ნარად

ბით გალან-

ა ციხეში მოა

ნ მხოლოდ ორი კვირის

წორედ სასამართლო პრო-

სასტიკი მოპყრობის ფაქტე

ყოფნის დროს მას

პირდაპირ სველ მ

ზგით სცემეს. საზ

კმა მოპყრობამ, განსაკუთ

ინსონი, რო

ამართლომ რო

ლეში მოათავსეს 

ლისა და ადამიანის და

ლიო ომის შემდეგ, 1948 წლის 10 დის შემდეგ, 1948 

რგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმა  „ადციის წევრმა ქვეყნე

ეკლარაცია” შექმნეს. დეკლარაციააცია” შექმნეს. დე

და აღიარებას, ხოლო იმისთვის, რრებას, ხოლო იმისთ

განუხრელი დაცვის ვალდებულება ანუხრელი დაცვის ვალდ

ერების ორგანიზაციის წევრებმა ხერების ორგანიზაციის წევ

საერთაშორისო პაქტი სამოქალსაერთაშორისო პაქტი 

საერთაშორისო პაქტი ეკონსაერთაშორისო

ბების შესახებ.ბების შესახებ.

სანიშნავია, ასევესანიშნავია

ბათა და ძიბათ

სოცი
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საქართველოს მოქალაქეობა

იმსჯელეთ

როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ამბის გაგრძელების შესაძლო 

ვარიანტები მოქალაქეობის გარეშე?  გააგრძელეთ ელენეს 

ამბავი. 

 • გაითვალისწინეთ, რომ საბერძნეთი არის ევროკავშირის 

ქვეყანა და იქ  უვიზო რეჟიმი მოქმედებს. გაიხსენეთ, რას 

გულისხმობს უვიზო რეჟიმი?

 • რატომ დასჭირდა ელენეს ასეთ პირობებში ევროკავშირის  

ქვეყანაში არალეგალურად შესვლა?

 • ემუქრება თუ არა ელენეს ტრეფიკინგის საფრთხე?

 • რა შეიძლება დავასკვნათ ამ ისტორიიდან გამომდინარე?

 • გააგრძელეთ ელენეს ისტორია. თქვენი აზრით, როგორ წა-

რიმართა ელენეს ცხოვრება შემდგომ?

 • ხომ არ გახსენდებათ სხვა, ანალოგიური სიტუაციები? იქ 

როგორ განვითარდა მოვლენები? ტრეფიკინგის პრობლემა 

მხოლოდ ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებთ?

 • როგორი ტიპის დანაშაულებს მიეკუთვნება ტრეფიკინგი?

ელენეს ისტორია

ათენში (საბერძნეთი) გამგზავრებას, ოჯახში ბავშვის მომ-

ვლელად მოწყობასა და თვეში 800-ევროიან ხელფასს დაჰ-

პირდა ელენეს ვინმე მადონა, რის სანაცვლოდაც წინასწარ 

3000 ევრო გამოართვა. შეთანხმების თანახმად, მადონამ 

ელენე სხვა ქალებთან ერთად თურქეთში ჩაიყვანა და ნაცნობ 

მამაკაცს ჩააბარა, რომელმაც ისინი საბერძნეთის საზღვა-

რზე ღამით გადაიყვანა.

ათენში ჩასულ ელენეს თანმხლებმა მამაკაცმა აუხსნა, რომ 

ოჯახში, სადაც მას უნდა ემუშავა, უკვე აეყვანათ ძიძა. სანა-

ცვლოდ შესთავაზა თავისი ნაცნობების ოჯახში,  სალონიკში 

გამგზავრება და იქ დასაქმება. ელენე დაუკავშირდა მადონას 

და აუხსნა მდგომარეობა. მადონამ დაუდასტურა, რომ შეეძ-

ლო გამგზავრებულიყო სალონიკში, სალონიკში ჩასულ ელე-

ნეს არავინ დახვედრია, მან მადონასთან ტელეფონით დაკავ-

შირება სცადა, მაგრამ ამაოდ.

ჩვენ, მოქალაქეები, ჩვეულებრივ, ვსარგებლობთ იმ უფლება-მო-

ვალეობებით, რომლებსაც მოქალაქეობა გვანიჭებს. ყველა მოქა-

ლაქეს შეუძლია შვილი შეიყვანოს სკოლაში, ავადმყოფობის დროს 

მიიღოს სამედიცინო დახმარება, შეიტანოს განაცხადი დასაქმების 

თაობაზე და აირჩიოს წარმომადგენელი ხელისუფლებაში. ჩვენ 

ვგრძნობთ, რომ გვაქვს ადგილი იმ ქვეყანაში, რომელშიც ვცხო-

მოქალაქეობის წა-

რთმევა სამყაროს 

წართმევის ტოლ-

ფასია; ეს ნიშნავს 

ჯუნგლებში

დაბრუნებას, 

გამოქვაბულის 

ბინადრის ან 

ველურის მსგავ-

სად... ადამიანს, 

რომელსაც

არაფერი გააჩ-

ნია, საკუთარი 

ვინაობის გარდა, 

დაკარგული აქვს 

ყველა ის უფლე-

ბა, რომელიც 

სხვა ადამიანებს 

მისცემს საშუა-

ლებას, მოეპყრან 

მას, როგორც პი-

როვნებას...

მათ შეიძლება 

ისე იცხოვრონ და 

დაიხოცონ, რომ 

არანაირი კვალი 

არ დატოვონ,

წვლილი არ შეი-

ტანონ საზოგადო-

ებაში.

ჰანა არენდტი, 

“ტოტალიტარიზ-

მის საწყისები” .
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ხსენეთ, რასრა

ებში ევროკავშირის როკავშირის  

იკინგის საფრთხე?საფრთხე?

ისტორიიდან გამომდინარე?ან გამომდინარ

ტორია. თქვენი აზრით, როგორ წა-თქვენი აზრით, როგო

ოვრება შემდგომ?მდ

ბათ სხვა, ანალოგიური სიტუაციებბათ სხვა, ანალოგიური სიტუაციებ

თარდა მოვლენები? ტრეფიკინგის პრარდა მოვლენები? ტრეფიკი

ენს მოქალაქეებს აწუხებთ?მოქალაქეებს აწუხ

ი ტიპის დანაშაულებს მიეკუთვნებადანაშაულებს მიეკ

ეს ისტორიას 

თენში (საბერძნეთი) გამგზავრებასთენში (საბე

ვლელად მოწყობასა და თვეში 80ლელად მოწყო

პირდა ელენეს ვინმე მადონა, და ელენეს ვინმე 

3000 ევრო გამოართვა. შე3000 ევრო გამოართ

ელენე სხვა ქალებთან ერელენე სხ

მამაკაცს ჩააბარა, რომამაკაცს ჩა

რზე ღამით გადაიყვრზე ღამით 

ათენში ჩასულ თენში

ოჯახში, სადოჯახ

ცვლოდ შც

გამგზა

და on
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ვრობთ; ვგრძნობთ, რომ ვეკუთვნით უფრო დიდ საზოგადოებას, 

ვიდრე ჩვენი ოჯახი, სოფელი თუ ქალაქია. 

მაგრამ როგორ ცხოვრობს ის, ვისაც არ გააჩნია მოქალაქეობა, ანუ 

მოქალაქეობის არმქონე პირია? მოქალაქეობის გარეშე პირს არა 

აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება იმ ქვეყანაში, რომელშიც 

ის ცხოვრობს; არა აქვს ვიზის მისაღებად განაცხადის შეტანის ან 

ქორწინების რეგისტრაციის უფლება. ზოგიერთ შემთხვევაში პირი, 

რომელსაც არ გააჩნია მოქალაქეობა და იმყოფება თავისი წარმო-

შობის ან ყოფილი საცხოვრებელი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, შე-

საძლებელია დიდი ხნით დააკავონ, თუ ქვეყანა მას უკან დაბრუნე-

ბაზე უარს განუცხადებს. ხშირად პირებს, რომელთაც არ შეუძლი-

ათ საკუთარ ქვეყანასთან სამართლებრივი კავშირის დამტკიცება, 

უარს ეუბნებიან ისეთ ფუნდამენტურ უფლებებზე, როგორიცაა 

განათლების, სამედიცინო დახმარებისა და დასაქმების უფლებები.

„ყოველ ადამიანს აქვს მოქალაქეობის უფლება. არავის შეიძლება 

თვითნებურად ჩამოერთვას მოქალაქეობა ან მოქალაქეობის შე-

ცვლის უფლება”.

ადამიანის უფლებებათა 1948 წლის საყოველთაო 

დეკლარაცია, მე-15 მუხლი

კავშირი სახელმწიფოსთან, შესაძლოა, დამყარდეს დაბადებისთანა-

ვე, ან მოქალაქეობის მიღებით. საქართველოს მოქალაქეთა უმრა-

ვლესობა ამ სტატუსს დაბადებისთანავე იღებს.

ოპტაცია – მოქა-

ლაქეობის არჩევის 

უფლება, რომელიც, 

ჩვეულებრივ, ენიჭე-

ბა ერთი სახელმწი-

ფოდან მეორე სახე-

ლმწიფოს შემადგენ-

ლობაში გადასულ 

ტერიტორიაზე მცხო-

ვრებ მოსახლეობას.

საქართველოს მოქალაქეობის მიღების საფუძვლები

დაბადებით ნატურალიზაციით

სხვა საფუძველზე:

• შვილად აყვანა; 

• ოპტაცია

მოქალაქეობის 

აღდგენით

მოქალაქეობის მიღებისთვის გარკვეული პირობებია დაწესებული. 

მოქალაქეობის საკითხი განისაზღვრება საქართველოს ორგანული 

კანონით მოქალაქეობის შესახებ.
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საქართველოს მოქალაქეობა დაბადებით

საქართველოს მოქალაქეობას დაბადებით მოიპოვებს:

 • პირი, რომლის დაბადების მომენტისათვის მისი ერთ-ერთი მშობელი საქა-

რთველოს მოქალაქეა;

 • საქართველოს ტერიტორიაზე სუროგაციით (სუროგაციის პროგრამის 

დროს სუროგატი დედა ნაყოფს მუცლად ატარებს და ბავშვს ბიოლოგიუ-

რი მშობლებისთვის აჩენს) განაყოფიერების შედეგად დაბადებული პირი, 

თუ მისი არცერთი მშობლის მოქალაქეობის ქვეყანა მას საკუთარ მოქალა-

ქედ არ  მიიჩნევს;

 • საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა შვილი, 

რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე დაიბადა;

 • საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული პირი, რომლის ერთ-ერთი 

მშობელი საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირია, 

ხოლო მეორე მშობელი უცნობია.

საქართველოს მოქალაქედ, კანონის შესაბამისად, 

მიიღება სრულწლოვანი პირი, რომელიც აკმაყოფილებს 

შემდეგ მოთხოვნებს:

 • მუდმივად ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე უკა-

ნასკნელი  5 წლის განმავლობაში; 

 • დადგენილ ფარგლებში იცის სახელმწიფო ენა, საქართვე-

ლოს ისტორია და სამართლის ძირითადი საფუძვლები 

(მოქალაქეობის  საკითხთა კომისია  აფასებს ცოდნის დო-

ნეს); 

 • საქართველოში აქვს სამუშაო ადგილი ან/და უძრავი ქო-

ნება, ან საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს სა-

მეწარმეო საქმიანობას, ან/და საქართველოს საწარმოში 

ფლობს წილს ან აქციებს.
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არასრულწლოვანს, რომელ-

საც საქართველოს მოქალაქე-

ობა დაბადებით არ მოუპოვე-

ბია, საქართველოს მოქალა-

ქეობა ჩვეულებრივი წესით 

მიენიჭება, თუ მისი ერთ-

ერთი მშობელი საქართველოს 

მოქალაქეა.

არასრულწლოვან პირს სა-

ქართველოს მოქალაქეობა 

ჩვეულებრივი წესით მიე-

ნიჭება, თუ იგი საქართვე-

ლოს მოქალაქემ შვილად 

აიყვანა.

საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებულ ლტოლვილის 

სტატუსის მქონე ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქა-

ლაქეობის არმქონე არასრულწლოვან პირს, რომელიც 5 წე-

ლია ცხოვრობს საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეო-

ბა მიენიჭება ჩვეულებრივი წესით.

მოქალაქეობის აღდგენა

საქართველოს მოქალაქეობა აღდგენის წესით მიენიჭება  იმ შემ-

თხვევაში, თუ ის შეუწყდათ:

 • მოქალაქეობიდან გასვლის შედეგად;

 • არამართლზომიერად;

 • მშობელთა არჩევნის შედეგად.

მშობლის/მშობლების არჩევნის შედეგად საქართველოს მოქალაქე-

ობის შეწყვეტის საფუძვლით, საქართველოს მოქალაქეობა აღდგე-

ნის წესით პირს შეიძლება მიენიჭოს მის მიერ სრულწლოვანობის 

მიღწევისას.

მოქალაქეობის  საკითხთა კომისია  აფასებს სახელმწიფო ენის 

ცოდნის დონის დადგენილ ფარგლებთან  შესაბამისობას (ტესტირე-

ბა გავლა არ მოეთხოვებათ  არამართლზომიერად მოქალაქეობის 

შეწყვეტის საფუძველზე  საქართველოს  მოქალაქეობის  აღდგენის 

წესით მინიჭების დროს).

არასრულწლოვანი
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 ვის  უნდა მიმართოს დაინტერესებულმა პირმა საქართველოს    

 მოქალაქეობის მინიჭების საკითხებთან  დაკავშირებით?

4

საქართველოს მოქალაქეობის მინი-

ჭების საკითხებთან დაკავშირებით 

პირს შეუძლია, მიმართოს იუსტიცი-

ის სახლს ან შესაბამის ტერიტორი-

ულ სამსახურს.

არასრულწლოვნის ან მხა-

რდაჭერის მიმღები პირის 

მოქალაქეობის საკითხი გა-

ნიხილება მათი კანონიერი 

წარმომადგენლის განცხა-

დების საფუძველზე.

14-დან 18 წლამდე არასრულწლოვა-

ნი პირის მოქალაქეობის საკითხზე 

კანონიერი წარმომადგენლის მიერ 

წარდგენილ განცხადებას უნდა დაე-

რთოს არასრულწლოვნისა და მეორე 

მშობლის (არსებობის შემთხვევაში) 

წერილობითი თანხმობა. არასრულ-

წლოვანს წერილობითი თანხმობის 

წარდგენა არ მოეთხოვება, თუ იგი, 

ამასთანავე, მხარდაჭერის მიმღები 

პირია.

საქართველოს ფარგლებს 

გარეთ ყოფნის შემთხვევა-

ში, შესაძლებელია, პირმა 

მიმართოს საზღვარგარეთ 

საქართველოს შესაბამის 

დიპლომატიურ წარმომა-

დგენლობასა თუ საკონსუ-

ლო დაწესებულებას.

იმსჯელეთ

სახელმწიფო უფლებამოსილია, დააწესოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და

მოქალაქეობის არმქონე პირთა პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვა.

 • რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ, პოლიტიკური საქმიანობის უფლების გა-

ნხორციელებასთან დაკავშირებით, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეო-

ბის არმქონე პირთათვის დაწესებული შეზღუდვა?

 • რა შემთხვევებში შეიძლება გახდეს საჭირო ამ პირთა პოლიტიკური საქმიანობის 

შეზღუდვა?

საქართველოს მოქალაქეობა
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 არსებობს მოქალაქეობის მიღების გამონაკლისი    

 შემთხვევები?

საქართველოს პრეზიდენტს, ცალკეულ შემთხვევებში, უფლება 

აქვს გათვალისწინებული პირობების დაუცველად საქართვე-

ლოს მოქალაქედ მიიღოს პირი, თუ: 

 • საქართველოსა და კაცობრიობის წინაშე აქვს განსაკუთრებული 

დამსახურება თავისი სამეცნიერო, საზოგადოებრივი საქმიანო-

ბით, ან აქვს პროფესია და კვალიფიკაცია, რომლითაც დაინტე-

რესებულია საქართველო;

 • ან თუ მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღება გამომდინა-

რეობს სახელმწიფო ინტერესებიდან.

სახელმწიფო ინტერესები

 • სხვა ქვეყნის მოქალაქეს საქართველო საკუთარ სამშობლოდ მი-

აჩნია და იგი ან მისი წინაპარი არის: ა) საქართველოს ოკუპირე-

ბულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ან ამ ტერიტორიიდან იძულებით 

გადაადგილებული პირი; ბ) სხვადასხვა დროს პოლიტიკური მოსა-

ზრებით ან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო 

ემიგრაციაში წასული პირი;

 • სხვა ქვეყნის მოქალაქე საქართველოში ახორციელებს ისეთ ინვე-

სტიციას ან მან საქართველოში განახორციელა ისეთი ინვესტი-

ცია, რომლითაც სახელმწიფოს ეკონომიკის განვითარებაში მნიშ-

ვნელოვანი წვლილი შეაქვს ან შეიტანა;

 • სხვა ქვეყნის მოქალაქე წარმატებულია სპორტის, მეცნიერების 

ან/და ხელოვნების სფეროში და მას სურს, მოღვაწეობა საქართვე-

ლოს სახელით განაგრძოს.

4

ის გამონაკლისი    ონაკლისი   

ალკეულ შემთხვევებში, უფლებალკეულ შემთხვევებში, უფ

ირობების დაუცველად საქართვეობების დაუცველად სა

პირი, თუ: თუ

ცობრიობის წინაშე აქვს განსაკუთრს წინაშე აქვს გან

სი სამეცნიერო, საზოგადოებრივი ი სამეცნიერო, საზოგადოე

ოფესია და კვალიფიკაცია, რომლისია და კვალიფიკაცია, 

აქართველო;ქართველო;

თვის საქართველოს მოქალაქეობისქართველოს მოქა

სახელმწიფომწიფ ინტერესებიდან.ესებიდ

სახელმწიფო

• სხვა ქვეყნის მოქალაქეს სახვა ქვეყნის მოქალ

აჩნია და იგი ან მისი წინჩნია  ი ი ა

ბულ ტერიტორიაზე მბულ ტერიტორ

გადაადგილებულიგადაადგილ

ზრებით ან მძიმზრეზრ ბ ნ მძ მზრ

ემიგრაციაშიემიგ

•• სხვა ქვეყსხ

სტიცი

ცია



 

44

შესაძლებელია როგორც მოქალაქეობაზე ნებაყოფლობით უარის 

თქმა, ისე მისი დაკარგვაც. თუმცა პიროვნებამ შეიძლება უარი მი-

იღოს  მოქალაქეობაზე უარის თქმის აღსრულებაზე შემდეგი მიზე-

ზების გამო:

 • სახელმწიფოს წინაშე მოვალეობების შეუსრულებლობა;

 • სამხედრო ვალდებულებების მოუხდელობის შემთხვევა;.

 • თუ,  ბრალდებულის სახით, მიცემულია სისხლის სამართლის პა-

სუხისგებაში ან მის მიმართ არსებობს კანონიერ ძალაში შესული 

სასამართლო განაჩენი, რომელიც აღსრულებას ექვემდებარება.

მოქალაქეობაზე ნებაყოფლობით უარის თქმა

3. მოქალაქეობის ჩამორთმევა დაუშვებელია.

4. საქართველოდან საქართველოს მოქალაქის გაძევება დაუშვე-

ბელია.

5. საქართველოს მოქალაქის სხვა სახელმწიფოსათვის გადაცემა 

დაუშვებელია, გარდა საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვა-

ლისწინებული შემთხვევებისა. გადაწყვეტილება მოქალაქის გა-

დაცემის შესახებ შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 32.

გადაწყვეტილება 

მოქალაქის გადაცემის 

შესახებ შეიძლება 

გასაჩივრდეს 

სასამართლოში

მოქალაქეობის 

ჩამორთმევა 

დაუშვებელია
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4 საქართველოს მოქალაქეობა

შესაძლებელია აძლ

თქმა, ისე მისთქმა, 

იღოს  მოქ

ზების გ

• ს

ობის ჩამორთმევა დაუშვებელია.თმევა დაუშვებე

თველოდან საქართველოს მოქალაქელოდან საქართველოს მო

ა.

 საქართველოს მოქალაქის სხვა სახთველოს მოქალა

დაუშვებელია, გარდა საერთაშორვებელია, გარდა საერ

ლისწინებული შემთხვევებისა. სწინებულ

დაცემის შესახებ შეიძლება გდაცემის შესახე
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დაუშვე
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საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა

პირი დაკარგავს საქართველოს მოქალაქეობას, თუ: 

 • მოიპოვებს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობას, გარდა “საქა-

რთველოს მოქალაქეობის შესახებ”  საქართველოს ორგანული 

კანონი მოქალაქეობის შესახებ 211-ე მუხლით გათვალისწინებუ-

ლი შემთხვევისა;

 • დადასტურდება, რომ საქართველოს მოქალაქეობა მოპოვებუ-

ლია ყალბი დოკუმენტების წარდგენის გზით;

 • საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების ნებართვის გარეშე 

შევა  სხვა სახელმწიფოს სამხედრო სამსახურში, პოლიციაში ან 

უშიშროების სამსახურში.

საქართველოს მოქალაქედ არ მიიღება პირი თუ:

 • ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული მშვიდობისა და ადამიანო-

ბის წინააღმდეგ;

 • მონაწილეობდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწი-

ნებულ სახელმწიფო დანაშაულში;

 • სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის 

ინტერესებიდან გამომდინარე, მისი საქართველოს მოქალაქედ 

მიღება მიზანშეუწონელია.

მოქალაქეობიდან გასვლის საკი-

თხის  განსახილველად საჭიროა 

წერილობითი განცხადება და  შე-

საბამისი დოკუმენტაცია პირდა-

პირ გაეგზავნოს საქართველოს 

პრეზიდენტს.

მოქალაქეობის საკითხებ-

თან დაკავშირებით ონლაინ  

მომსახურებით სარგებლო-

ბა შესაძლებელია შემდეგი 

ვებ-გვერდის მეშვეობით 

www.sda.gov.ge

ორმაგი მოქალაქეობა

სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვების შემთხვევაში საქართვე-

ლოს მოქალაქე შეინარჩუნებს საქართველოს მოქალაქეობას, თუ 

იგი აღნიშნული ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებამდე საქართვე-

ლოს სახელმწიფოსგან მიიღებს თანხმობას საქართველოს მოქალა-

ქეობის შენარჩუნებაზე.
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რთველოს ორგანული რთველოს ორგანუ

ხლით გათვალისწინებუ-ლით გათვალისწინებუ-

ლოს მოქალაქეობა მოპოვებუ-ქალაქეობა მოპო

რდგენის გზით;თ;

ტური ორგანოების ნებართვის გარტური ორგანოების ნებართ

ოს სამხედრო სამსახურში, პოლიცის სამხედრო 

ურში.

yyy

ბიდან გასვლის საკი-სვლის საკი-

ნსახილველად საჭიროაველად საჭირ

ლობითი განცხადება და  შე-განცხადება და  შე

ამისი დოკუმენტაცია პირდა-კუმენტაცია პირდ

პირ გაეგზავნოს საქართველოსპირ გაეგზავნოს საქართვ

პრეზიდენტს.პრეზიდენტს.
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მაგი მოქალაქეომაგი მოქ

ვეყნის მოვე
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იმსჯელეთ

ქვემოთ ჩამოთვლილი უფლებებიდან, თქვენი აზრით:

 • რომელი უფლებებით სარგებლობს მხოლოდ საქართვე-

ლოს მოქალაქე? 

 • რომელი უფლებებით სარგებლობს როგორც საქართვე-

ლოს მოქალაქე, ისე საქართველოში მცხოვრები/მყოფი მო-

ქალაქეობის არმქონე პირი ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე?

უფლება ხმა 

მისცეს არჩევნებში, 

რეფერენდუმში

ქორწინების უფლება

უფლება, იყოს 

არჩეული ან დანიშნული 

სახელმწიფო 

თანამდებობაზე

უფლება აწარმოოს 

ბიზნეს საქმიანობა 

საქართველოში

საკუთრების უფლება

უფლება იყოს პარტიის 

წევრი ან ეწეოდეს 

პოლიტიკურ საქმიანობას

განათლების უფლება

ქვეყნაში შემოსვლისა 

და ქვეყნიდან გასვლის 

უფლება

უფლებების დაცვა 

სამართალდამცავი

ორგანოების მეშვეობით

ჯანმრთელობის დაცვის

უფლება

სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვების შემთხვევაში საქართველოს 

მოქალაქეობის შენარჩუნებაზე თანხმობა გაიცემა, თუ საქართვე-

ლოს მოქალაქის საქართველოსთან კავშირი სარწმუნოდ მიიჩნევა.

არასრულწლოვანს, რომელმაც საქართველოს მოქალაქეობასთან 

ერთად სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა მოიპოვა დაბადებით, საქართვე-

ლოს მოქალაქეობა უნარჩუნდება დაბადებიდან 18 წლის ასაკის 

მიღწევამდე. აღნიშნულ ვადაში არასრულწლოვნისთვის მოქალა-

ქეობის შენარჩუნების შესახებ განცხადების წარუდგენლობის შემ-

თხვევაში მას შეუწყდება საქართველოს მოქალაქეობა. არასრულ-

წლოვნისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება დასა-

შვებია მშობლების ან კანონიერი წარმომადგენლის განცხადების 

საფუძველზე. ერთ-ერთი მშობლის განცხადების წარდგენის შემ-

თხვევაში არასრულწლოვნისთვის საქართველოს მოქალაქეობის 

შენარჩუნება დასაშვებია მეორე მშობლის თანხმობით.

4 საქართველოს მოქალაქეობა
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მოთვლილი უფლებებიდან, თქვენი აილი უფლებებიდან

ელი უფლებებით სარგებლობს მხობებით სარგებლ

ლოს მოქალაქე?ს მ

რომელი უფლებებით სარგებლორომელი 

ლოს მოქალაქე, ისე საქართველლოს მოქალა

ქალაქეობის არმქონე პირი ლაქეობის არმქო

ononnonono
უფ

op
y

ობას

საქართვეთვ

წლის ასაკისაკის

ისთვის მოქალა-მოქალა-

რუდგენლობის შემ-ლობის შემ-

ქალაქეობა. არასრულ-ობა. არასრულ-

ობის შენარჩუნება დასა-ნარჩუნება 

რმომადგენლის განცხადებისენლის განცხად

ს განცხადების წარდგენის შემ-ადების წარდგენის 

ის საქართველოს მოქალაქეობისართველოს მოქალაქ

რე მშობლის თანხმობით.ლის თანხმობით
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ეს საინტერესოა

ვინ არის დაინტერესებული, ჰქონდეს რამდენიმე მოქა-

ლაქეობა?

რამდენიმე მოქალაქეობით, ხშირ შემთხვევაში, დაინტერე-

სებულნი არიან ბიზნესის წარმომადგენლები, ესტრადისა 

და კინოს ვარსკვლავები. თუ ვისაუბრებთ კონკრეტული სა-

ხელმწიფოს მოქალაქეებზე, ინვესტიციისათვის პასპორტის 

მიღების პროგრამები პოპულარულია  ახლო აღმოსავლეთის, 

ჩინეთის, რუსეთის, უკრაინისა და ინდოეთის ქვეყნების მდი-

დარ პირებს შორის.

არის შემთხვევებიც, როცა მოქალაქეობის შეცვლა სურთ 

მსოფლიოს ყველაზე განვითარებული ქვეყნების მოქალაქე-

ებსაც. მაგალითად, ედუარდო სევერინმა (ფეისბუქის თანამ-

ფლობელი) და თინა თერნერმა (აშშ-ის ესტრადის ვარსკვლა-

ვი) უარი თქვეს ამერიკულ პასპორტზე სინგაპურისა და შვე-

იცარიის სასარგებლოდ.

გახმაურებული იყო ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიეს 

ისტორია, რომელმაც ფრანგული პასპორტი გაცვალა რუსულ-

ზე, ხოლო ცნობილი მეწარმე ჯონ ფრედრიკსენი ახლა კვიპრო-

სის მოქალაქეა, თუმცა დაიბადა და გაიზარდა ნორვეგიაში.

დავალება

გაეცანი ქვემოთ მოცემულ სასარგებლო რესურსების მასა-

ლებს (ელექტრონულ მისამართებზე): 

 • დაფიქრდით და გააანალიზეთ ეთნიკური უმცირესობების 

როლი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში; 

 • შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ერთ-ერთი ისტორია და 

 • მოამზადეთ პრეზენტაცია სათაურით „ის საქართველოს 

მოქალაქეა!”

sasargeblo resursebi
  მრავალფეროვნების სახეები – ბოშები https://bit.ly/3IUUqIw

  მრავალფეროვნების სახეები – ეთნიკური სომხები საქა-

რთველოში https://bit.ly/3tR7RoQ

  ებრაელები საქართველოში https://bit.ly/373C0Za

  სულით ნათესავები – მრავალფეროვნების სახეები 

      https://bit.ly/3qQKSIr

  რა უნდა ვიცოდეთ თანამოქალაქე ეთნიკური 

      აზერბაიჯანელების შესახებ:  https://bit.ly/3DnXNa0
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ალაქე-

ს თანამ-

სტრადის ვარსკ

ე სინგაპურისა და შვ

ბის ჟერარ დეპარ

ორტი გაცვალა რუ

მე ჯონ ფრედრიკსენი ახლა კ

დაიბადა და გაიზარდა ნორ

ვემოთ მოცემულ სასარგებლო რესმოცემულ სასარგებლ

ლექტრონულ მისამართებზე):ონულ მისამარ

დაფიქრდით და გააანალიზეთ ეთნიდა გააანალიზე

როლი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაშიი ჩვენი ქვეყნის ც

• შეარჩიეთ თქვენთვის სასურვრჩიეთ თქვენთვის 

•• მოამზადეთ პრეზენტაციმოამზადეთ პრე

მოქალაქეა!”მოქალაქეა!”

Dsasargeblo resar
 მრავალფემრ

 მრავალ

რთვ


DDD
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იმუშავეთ წყვილებში

 • გაიხსენეთ საქართველოს კონსტიტუციაში მოცემული 

ადამიანის უფლებების ჩამონათვალი (იხ. დანართი1, 

      გვ. 152-158).

 • აღწერეთ ბოლო  2 დღე თქვენი ცხოვრებიდან. რომელი 

უფლების გამოყენება და მოვალეობის შესრულება მოგი-

წიათ ამ დროის განმავლობაში?

 • რომელი უფლება ვერ გამოიყენეთ და რომელი მოვალეო-

ბა ვერ/არ შეასრულეთ?

მოქალაქის უფლებები და მოვალეობები

იმუშავეთ ჯგუფებში

ბევრი სახელმწიფო თავის საბაზო კანონმდებლობასა და 

კონსტიტუციაში ციტირებს გაეროს ადამიანის უფლებათა 

დეკლარაციას ან მის დებულებებს, მისი პრინციპები მრავა-

ლი პაქტის, კონვენციისა და ხელშეკრულების საფუძველია, 

მიუხედავად გაწეული ძალისხმევისა, ადამიანის უფლებების 

დარღვევის პრობლემა მაინც რჩება. 

 • რომელი უფლებები ირღვევა კონკრეტულ შემთხვევაში?

 • როგორ შეიძლება დაეხმაროს ადგილობრივი ხელისუფლე-

ბა სიტუაციის გმირებს? 

 • როგორ შეიძლება დაეხმაროს გლობალური საზოგადოება 

სიტუაციის გმირებს?

 • როგორ შეიძლება დაეხმაროთ მათ თქვენ? გამოიყენეთ 

საქართველოს კონსტიტუცია;

 • მსოფლიოს ყველა კუთხეში მდგრადი განვითარების რო-

მელი მიზანი/მიზნები ემსახურება ლაზარეს დახმარებას? 

(იხ. დანართი 2, გვ. 159-167);

სიტუაცია 1

ლაზარე, ქუჩის ბავშვი

მე ლაზარე მქვია, 13 წლის ვარ და უსახლკარო. მშობლები 

დიდი ხანია  არ მინახავს. ვიცი, რომ დედა სხვა ქვეყანაში 

გადავიდა საცხოვრებლად. მამა აქედან ძალიან შორს ცხო-

ვრობს, მინდა მასთან წავიდე, თუმცა ავტობუსის ბილეთის 

საყიდელი ფულის გამოგზავნა ვთხოვე და დღემდე ველოდე-

ბი, არ მპასუხობს. ახლა ჩემი სახლი ქუჩაა. ზოგჯერ სამუშა-

ოს ვშოულობ. ადრე ნარჩენებს ვახარისხებდი და ერთ მოვაჭ-

რესტან მიმქონდა. ახლა ამ საქმეს თავი დავანებე, რადგან 

საკუთარი უფლე-

ბების ცოდნით 

ჩვენ ვიღებთ 

შესაძლებლობას, 

ვიცხოვროთ და 

ვიმოქმედოთ 

სამართლიანად.

გეორგ 

ლიხტენბერგი. 

გერმანელი 

მწერალი
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ულება მოგი-ოგი

რომელი მოვალეო-ი მოვალეო-

საბაზო კანონმდებლობასა დაზო კანონმდებლობას

ებს გაეროს ადამიანის უფლებათაროს ადამიანის უფ

დებულებებს, მისი პრინციპები მრადებულებებს, მისი პრინციპები მ

ნციისა და ხელშეკრულების საფუძვნციისა და ხელშეკრულების საფუძ

წეული ძალისხმევისა, ადამიანის უფული ძალისხმევისა, ადამია

რობლემა მაინც რჩება.ლემა მაინც რჩება.

ლი უფლებები ირღვევა კონკრეტულბები ირღვევა კონ

ოგორ შეიძლება დაეხმაროს ადგილოგორ შეიძლება დაეხმაროს ა

ბა სიტუაციის გმირებს?ბა სიტუაც

• როგორ შეიძლება დაეხმაროს როგორ შეიძ

სიტუაციის გმირებს?ტუაციის გმირებ

•• როგორ შეიძლება დაეროგ

საქართველოს კონსაქართ

•• მსოფლიოს ყველლი

მელი მიზანი/მელ

(იხ. დანარ(იხ

სიტუ

ლon
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სერიოზული ინფექციური დაავადება გადავიტანე და ექიმმა 

გამაფრთხილა, ახლოს არ გავკარებოდი ნაგავსაყრელს. შე-

მდეგ მცირე ხნით მაღაზიაში დავიწყე მუშაობა, ზღვის სანა-

პიროზე ნაყინს ვყიდდი. მაგრამ ამ საქმეში ფული ვერ ვიშოვე, 

რადგან მაღაზიის მეპატრონე ფულს საჭმელსა და სანაპიროს 

ქოხში ღამის გათენებაში მიქვითავდა. სამუშაო მძიმე და არა-

სასიამოვნო იყო. როცა ნაყინის ყუთი სავსეა, ძალიან მძიმეა. 

მე კი საათობით დავდიოდი ამხელა ტვირთით სანაპიროზე, 

ხშირად თაკარა მზეში და მსურველებს ნაყინს ვთავაზობდი. 

იყო დღეები, როცა ერთ ნაყინიც ვერ გავყიდე. 

თავისებურად ბედნიერი ვარ, რადგანაც ცოცხალი ვარ. ჩემი 

მეგობრები ნაგავსაყრელზე ნარჩენებს ისევ ახარისხებენ, 

ხშირად ავად ხდებიან. ერთი მათგანი ახლახან ორმოში ჩავა-

რდა და გარდაიცვალა. ბევრი ჩვენგანი 10-12 საათი მუშაობს, 

ანაზღაურებას კი ისე მცირეს იღებს, რომ საჭმელისთვისაც 

არ ჰყოფნის.

ქუჩის ბავშვებს მძიმე ცხოვრება გვაქვს. სულ მშია და არ 

ვიცი, სად გავათევ ღამეს ხვალ. ჩემს სახლში მინდოდა ცხო-

ვრება, იქ შევძლებდი მშვიდ ძილს. ზამთარში ღამით ძალიან 

ცივა.  შეიძლება, ქუჩაში სიცივისგან გავიყინო.

სიტუაცია 2

მაიას ოცნება

მაია მქვია. 14 წლის წინ ღარიბი აფრიკელი გლეხის ოჯახში 

დავიბადე. იქ უჩემოდაც ბევრი ბავშვი იყო. სულ პატარაო-

ბიდან ვწმენდდი იატაკს, ვრეცხავდი სარეცხს, ვეზიდებოდი 

წყალსა და შეშას. უამრავი საქმის გამო ქუჩაში მეგობრებთან 

თამაში არ შემეძლო.

როცა სკოლაში სწავლის უფლება მომცეს, ბედნიერი ვიყავი. 

იქ მეგობრები შევიძინე. წერა-კითხვა ვისწავლე, მაგრამ მე-4 

კლასიდან მშობლებმა სწავლა შემაწყვეტინეს, უსახსრობისა 

და საოჯახო საქმეებში დახმარების საჭიროების გამო. ბიჭი 

რომ ვიყო, მშობლები სკოლას დამამთავრებინებდნენ. ჩემ-

მა უფროსმა ძმამ სკოლა დაამთავრა და ახლა დედაქალაქში 

ოფისში მუშაობს. უმცროსი ძმებიც დადიან სკოლაში. ისინიც 

დაამთავრებენ.

ყოველდღე ვფიქრობ, როგორ ვისწავლო და მივაღწიო წარმა-

ტებას.

5

D
on

't 
C
op

yვარ. ჩემიი 

ხარისხებენ,

ორმოში ჩავა-ში ჩავა-

2 საათი მუშაობს,მუშ

ომ საჭმელისთვისაცომ საჭმელისთვ

ბა გვაქვს. სულ მშია და არაქვს. სულ მშია დ

ალ. ჩემს სახლში მინდოდა ცხო-სახლში მინდოდა 

იდ ძილს. ზამთარში ღამით ძალიანდ ძილს. ზამთარში ღამით ძ

ში სიცივისგან გავიყინო.იცივისგან გავიყინო.

ება

ვია. 14 წლის წინ ღარიბი აფრიკელწლის წინ ღარი

იბადე. იქ უჩემოდაც ბევრი ბავშვიჩემოდაც ბევრი

ბიდან ვწმენდდი იატაკს, ვრეცხავდწმენდდი იატაკს,

წყალსა და შეშას. უამრავი საქმისა და შეშას. უამრავი

თამაში არ შემეძლო.თამაში არ შემეძლო.

როცა სკოლაში სწავლის უოცა სკოლაში სწა

D
იქ მეგობრები შევიძინეგობრ

კლასიდან მშობლებდან

და საოჯახო საქდა საოჯ

რომ ვიყო, მრომ ვ

ა უფროს

სშ

D



 

50

გაიხსენეთ

 • რომელი ძირითადი უფლებები და მოვალეობები აქვთ საქა-

რთველოს მოქალაქეებს?

 • შეიძლება თუ არა ამ უფლებების დაჯგუფება რაიმე ნიშნით?

 • რა ნიშნით დააჯგუფებდით უფლებებს?

 • უფლებათა რომელიმე ჯგუფი უფრო პრიორიტეტულად ხომ 

არ მიგაჩნიათ?

უფლება ნიშნავს ადამიანისთვის მინიჭებულ შესაძლებლობას, სა-

კუთარი შეხედულებისა და ინტერესების მიხედვით განახორციე-

ლოს მოქმედებები, დაიცვას საკუთარი ინტერესები და სხვებსაც 

მოსთხოვოს ამ უფლებების დაცვა.  თუმცა ადამიანი აუცილებლად 

უნდა დაემორჩილოს გარკვეულ წესებს, მას აქვს მოვალეობა, არ 

შელახოს სხვისი უფლებები და ინტერესები. უფლება და მოვალე-

ობა ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. არ არსებობს 

უფლება, რომელსაც არ შეესაბამება მეორე მხარის მოვალეობა. 

მაგ. მოსწავლეს აქვს განათლების მიღების უფლება, სახელმწიფოს 

კი – მოვალეობა, უზრუნველყოს იგი ამ შესაძლებლობით, თანაც, 

მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.

უფლებების ცოდ-

ნა განსაზღვრავს 

მოვალეობების 

კეთილსინდისიე-

რად შესრულებას.

                     
ბენჟამენ 

ფრანკლინი.

დაიცავი წესრიგი 

და წესრიგი დაგი-

ცავს შენ!

ლათინური 

ანდაზა

ადამიანის უფლებათა კლასიფიკაცია

განასხვავებენ ბუნებით ანუ აბსოლუტურ უფლებებსა და შეზღუ-

დულ უფლებებს. ბუნებითი ანუ აბსოლუტური უფლებები და-

ბადებისთანავე მოიპოვება და მათი შეზღუდვა არ შეიძლება, მაგა-

ლითად, სიცოცხლის უფლება. შეზღუდულია უფლებები, რომლე-

ბიც შეიძლება შეიზღუდოს – მაგალითად, გადაადგილების უფლება.

ადამიანის უფლებებს აჯგუფებენ სხვადასხვა ნიშნით. განმსა-

ზღვრელია, თუ რა უდევს საფუძვლად ამა თუ იმ კლასიფიკაციას. 

თუ უფლებათა წარმოშობის/აღიარების დროით ვიმსჯელებთ, აუ-

ცილებელია, ვცნოთ პირველი, მეორე და მესამე თაობის უფლებები. 

I  თაობას მიეკუთვნება სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, 

II თაობას – სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები, 

III თაობას კი – კოლექტიური უფლებები. კოლექტიური უფლების 

მაგალითად შეიძლება   დასახელდეს ყველას უფლება, ცხოვრობ-

დეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუ-

ნებრივი და კულტურული გარემოთი.

შინაარსობრივი ნიშნით მეცნიერები უფლებებს ყოფენ პოლიტი-

კურ, სამოქალაქო, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა 

უფლებებად.

5 მოქალაქის უფლებები და მოვალეობები

D
on

't 
C
op

y
ტეტულად ხომხომ

შესაძლებლობას, სა-ლობას, სა-

მიხედვით განახორციე-ით განახორციე-

ინტერესები და სხვებსაცესები და სხვე

თუმცა ადამიანი აუცილებლად მიანი აუცილებ

წესებს, მას აქვს მოვალეობა, არმას აქვს მოვალეობ

ა ინტერესები. უფლება და მოვალე-ესები. უფლება და მ

დ არის დაკავშირებული. არ არსებოდ არის დაკავშირებული. არ არსე

შეესაბამება მეორე მხარის მოვალშეესაბამება მეორე მხარის მოვალ

განათლების მიღების უფლება, სახელნათლების მიღების უფლებ

უზრუნველყოს იგი ამ შესაძლებლოუნველყოს იგი ამ შ

ლის განმავლობაში.მავლ

D
oლათინური

დაზა

ს უფლებათა კლასიფიკაციაუფლებათა კლასიფიკაცი

ხვავებენ ბუნებით ანუ აბსოლუტურავებენ ბუნე

ლ უფლებებს.ლებებ ბუნებითი ანუ აბსბუნ

ბადებისთანავე მოიპოვება და მათიპოვება 

ლითად, სიცოცხლის უფლება.ად, სიცოცხლის უფლ შე

ბიც შეიძლება შეიზღუდოს – მიც შეიძლება შე

ადამიანის უფლებებს ადამიანის 

ზღვრელია, თუ რა უზღვრელია, თ

თუ უფლებათა წაუფ

ცილებელია, ვცლებ

I  თაობას

II თაო

III თ
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სამოქალაქო, 

პირადი უფლებები 

და თავისუფლებები

უფლებათა და თავისუფლებათა ეს ჯგუფი, საერთოდ, უფლებებისა 

და თავისუფლებების მთელი სისტემის საფუძველს წარმოადგენს, რა-

დგან პირადი უფლებების არსებობის გარეშე აზრს დაკარგავდა და-

ნარჩენ უფლებათა ფლობა და გამოყენება. მაგალითად, რომ არ იყოს 

დაცული და გარანტირებული სიცოცხლის უფლება, თავის მნიშვნე-

ლობას დაკარგავდა ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, საკუთრების 

უფლება და ა.შ. პირად უფლებებს განეკუთვნება: 

• სიცოცხლის უფლება, 

• თავისუფალი გადაადგილების უფლება, 

• რწმენის თავისუფლება და ა.შ.

დაკავშირებულია მოქალაქეობის ქონასთან. ამ უფლებების რეალი-

ზაციით მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიი-

ღონ სახელმწიფოს მართვაში, ფლობდნენ ინფორმაციას. პოლიტიკურ 

უფლებებს განეკუთვნება: 

• საარჩევნო უფლება, 

• შეკრებებსა და მანიფესტაციებში მონაწილეობის უფლება, 

• სახელმწიფოს მართვაში მონაწილეობის უფლება და ა.შ.

პოლიტიკური 

უფლებები და 

თავისუფლებები

უზრუნველყოფს პიროვნების სულიერ განვითარებასა და 

თვითრეალიზაციას: 

• კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება და 

კულტურულ ფასეულობებთან ხელმისაწვდომობა; 

• შემოქმედებითი თავისუფლება და ა.შ.

კულტურული 

უფლებები და 

თავისუფლებები

მოიცავს შესაძლებლობებს, თავისუფლად განკარგოს საკუთარი  

ქონებრივი მდგომარეობა (კეთილდღეობა) და სამეურნეო 

საქმიანობა: 

• სამეწარმეო საქმიანოს თავისუფლება; 

• კერძო საკუთრების უფლება;

• მემკვიდრეობის უფლება და ა.შ.

ეკონომიკური 

უფლებები და 

თავისუფლებები

უზრუნველყოფს პიროვნების შესაძლებლობას, ღირსეულად განახო-

რციელოს თავისი დანარჩენი უფლებები და თავისუფლებები. ამ ჯგუ-

ფის უფლებები უფლებას ანიჭებენ ადამიანს, მოსთხოვოს სახელმწი-

ფოს აუცილებელი მატერიალური სიკეთითა და მომსახურებით უზ-

რუნველყოფა და სარგებლობა. სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებს 

განეკუთვნება:

• შრომის უფლება, 

• განათლების უფლება, 

• ჯანმრთელობის დაცვის უფლება და ა.შ.

სოციალური 

უფლებები და 

თავისუფლებები

5
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მ უფლებების რეალი-

ლებლობა, მონაწილეობ

ნენ ინფორმაციას. პოლ

ნიფესტაციებში მონაწილეობი

რთვაში მონაწილეობის უფლე

oმო

D
oომიკური 

ები 

ლებ

on
't 
Cელ ების შესაძლე

ელოს თავის

ს უფლებები უ

აუცილებელი მატე

უნველყოფა და სარგებ

განეკუთვ

• რომის 

• თლები

• ჯანმრთელ

on
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იმუშავეთ ჯგუფებში

უფლებების ცოდნა თითოეული ადამიანისთვის აუცილებელი 

და მნიშვნელოვანია, რათა სწორად შეძლოს ადაპტირება და 

ცხოვრება თანამედროვე საზოგადოებაში.

დაიყავით 5 ჯგუფად. კონსტიტუციის მეორე თავის გამოყე-

ნებით (იხ. დანართი 1, გვ. 152-158) ამოიწერეთ:

I     ჯგუფი: ადამიანის სამოქალაქო უფლებები;

II    ჯგუფი: ადამიანის ეკონომიკური უფლებები;

III   ადამიანის პოლიტიკური უფლებები;

IV   ადამიანის სოციალური უფლებები;

V    ადამიანის კულტურული უფლებები.

 • მოამზადეთ პრეზენტაცია კონკრეტული უფლებების შე-

სახებ და მათი ჩამონათვალი შეიტანეთ საერთო ცხრილში 

დაფასთან;

 • კონკრეტული უფლების გასწვრივ შეავსეთ გამოტოვებუ-

ლი ადგილები,მე მაქვს...  უფლება...   ნიშნავს....” 

კულტურული 

უფლებები

სოციალური 

უფლებები

სამოქალაქო 

უფლებები

პოლიტიკური 

უფლებები

ეკონომიკური 

უფლებები

ადამიანის უფლებები საყოველთაოა, ვინაიდან ისინი 

ეფუძნება თითოეული ადამიანის ღირსებას განურჩევლად

რასის
კანის 
ფერის

სქესის

ეთნიკური 

წარმომავლობის

სოციალ
ური 

წარმომავლობის

რელიგიის

ენის
ეროვნების

ასაკ
ის

სექსუალური 

ორიენტაციის უნარების

5

ქმნა მართლისა 

სამართლისა 

ხესა შეიქმს ხმელ-

სა ნედლად. 

შოთა 

რუსთაველი

მოქალაქის უფლებები და მოვალეობები
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ები;

ლებები;

ბი;

ბები;

ფლებები.

ცია კონკრეტული უფლებების შე-ნკრეტული უფლებები

ათვალი შეიტანეთ საერთო ცხრილშშეიტანეთ საერთო ცხ

უფლების გასწვრივ შეავსეთ გამოუფლების გასწვრივ შეავსეთ

ები,მე მაქვს...  უფლება...   ნიშნავს..მე მაქვს...  უფლებ

nn
t სოციალუ

ფლებ't
Cო

ფლებებ

t C
პოლიტიკური
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D
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ადამიანის
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ადამიანის უფლებები განუყოფელი და ურთიერდამოკიდებულია 

იმიტომ, რომ თითოეული უფლება დამოკიდებულია სხვა უფლება-

ზე, ერთი უფლების დარღვევა გავლენას ახდენს სხვა უფლების გა-

ნხორციელებაზე. მაგალითად: სიცოცხლის უფლება გულისხმობს 

საკვებისა და ცხოვრების სათანადო დონის უფლებას. დაუშვებე-

ლია, პირს ჩამოერთვას უფლებები, გარდა კანონმდებლობით გან-

საზღვრული შემთხვევებისა. მაგალითად, პირის თავისუფლება შე-

იძლება შეიზღუდოს, თუკი მას სასამართლო დამნაშავედ სცნობს. 

იმუშავეთ ჯგუფებში

დაინაწილეთ სიტუაციები და უპასუხეთ კითხვებს:

 • რომელ შემთხვევაში არ შეიძლება უფლების შეზღუდვა და 

რატომ?

 • რომელ შემთხვევაშია უფლების შეზღუდვა დასაშვები და რა-

ტომ?

სიტუაცია 1

ქვეყნის ერთ-ერთ სოფელში უნდა გაიაროს სტრატეგიულმა 

ნავთობის მილსადენმა, შესაბამისად, კომპანიას, რომელსაც 

მილსადენი გაჰყავს, სურს შეისყიდოს კერძო საკუთრებაში 

არსებული მიწები, რომლებზეც გლეხებს მოჰყავთ სიმინდი 

და სხვადასხვა პროდუქტი. ყველა გლეხი დათანხმდა მიწის 

გაყიდვას, გარდა ერთი მოსახლისა, რომელიც უარს ამბობს 

მამაპაპისეული მიწის გაყიდვაზე. კომპანიამ მოითხოვა სახე-

ლმწიფოსგან, ჩამოერთვა მიწა ამ გლეხისთვის.

სიტუაცია 2

მეზობლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ მათი ერთ-ერთი მე-

ზობელი დაავადებულია ტუბერკულოზით. მათ აიძულეს დაა-

ვადებული მეზობელი დაეტოვებინა საცხოვრებელი ადგილი, 

რათა საფრთხე არ შექმნოდა სხვების ჯანმრთელობას.

სიტუაცია 3

ერთ-ერთ გაზეთს ხელში ჩაუვარდა საიდუმლო ინფორმაცია, 

რომელიც ქვეყნის თავდაცვას ეხებოდა. გაზეთმა სენსაცი-

ურობის გამო ერთ-ერთ ნომერში დაბეჭდა ეს ინფორმაცია, 

სახელმწიფომ მედიასაშუალებას აუკრძალა გავრცელება და 

მოინდომა ტირაჟის გაყიდვიდან ამოღება.

5

ადამიანის 

უფლებები აღია-

რებულია ყველა 

სახელმწიფოს 

მიერ; 

ყველას თანა-

ბრად ეხება, 

ყოველგვარი 

დისკრიმინაციის 

გარეშე და უც-

ვლელია ყველა-

სთან მიმართე-

ბით, ნებისმიერ 

ადგილას.

თანამედროვე 

სამყაროში ადა-

მიანის უფლებე-

ბის კლასიფიკა-

ცია ნაკლებად 

გამოიყენება, 

ვინაიდან ყურა-

დღება გამახვი-

ლებულია ადამი-

ანის უფლებების 

საყოველთაობის, 

განუყოფლობისა 

და ურთიერთდა-

მოკიდებულების 

პრინციპებზე.D
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ვა დასაშვები და რა-ვა დასაშვები დ

უნდა გაიაროს სტრატეგიულმაიაროს სტრატეგი

საბამისად, კომპანიას, რომელსაცომპანიას, რომე

ურს შეისყიდოს კერძო საკუთრებას შეისყიდოს კერძო საკუ

რომლებზეც გლეხებს მოჰყავთ სიმრომლებზეც 

როდუქტი. ყველა გლეხი დათანხმდუქტი. ყველა 

და ერთი მოსახლისა, რომელიც უაოსახლისა, რომ

ული მიწის გაყიდვაზე. კომპანიამ მოწის გაყიდვაზე. კომპა

სგან, ჩამოერთვა მიწა ამ გლეხისთვამოერთვა მიწ

ტუაცია 2ა 2

მეზობლებისთვის ცნობილი გახდა,ლებისთვის ცნობილ

ზობელი დაავადებულია ტუბერკლი დაავადებულია ტ

ვადებული მეზობელი დაეტოვვადებული მეზობელ

რათა საფრთხე არ შექმნოდათა საფრთხე არ შ

სიტუაცია 3აც

ერთ-ერთ გაზეთს-ერთ

რომელიც ქვეყრომელ

ურობის გამურო

ხელმწიD
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წიფიიფ

ველას თანა-ელ ნაელას თანა-

ად ეხება, ხ აეხება

ყოველგვარი ყო ე რიყ ვე რ

სკრიმინაციის კრ სკ ცს რ მ ნ ს

შე და უც-შ -შე და უც-

ვლელივლ ლვლელი

სთანსთ

ით, ნე, ნნ
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მოქალაქის მოვალეობები

იმსჯელეთ

 • რა არის მოვალეობა?

 • რა მოვალეობები გვაკისრია ჩვენ?

 • ადამიანების უმრავლესობა აცნობიერებს საკუთარ მოვალე-

ობებს და მათი შესრულების აუცილებლობას?

 • რატომ ვასრულებთ ჩვენს მოვალეობებს?

 • რომელი მოვალეობის შესრულებაა ყველაზე რთული?

 • რა მოხდებოდა, ყველას რომ ჰქონდეს მხოლოდ უფლება და 

არ გააჩნდეს მოვალეობა

 • თქვენი ვალდებულებაა, დაიცვათ მხოლოდ საკუთარი უფლე-

ბები თუ სხვებისაც?

5

საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ადამიანის 

უფლებების დაჯგუფებას სხვადასხვა კატეგორიად. ადამიანის 

უფლებები მოიცავს და ეხება ცხოვრების ყველა ასპექტს. მათი სა-

თანადო რეალიზების შემთხვევაში, ყველას აქვს საშუალება, საკუ-

თარი ცხოვრება თავისუფლების, თანასწორობისა და ადამიანური 

ღირსების პრინციპებიდან გამომდინარე დაგეგმოს.

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, „ადამიანის უფლებათა 

და თავისუფლებათა განხორციელებამ არ უნდა დაარღვიოს სხვათა 

უფლებები და თავისუფლებები.

მაგალითად: „საქართველოში მცხოვრები ყოველი პირი ვალდებუ-

ლია ასრულებდეს საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებ-

ლობის მოთხოვნებს” ან „საქართველოს დაცვა საქართველოს ყოვე-

ლი მოქალაქის მოვალეობაა. ქვეყნის დაცვა და სამხედრო ვალდე-

ბულების მოხდა ყველა მოქალაქის ვალია”.

მოვალეობა არის 

აუცილებელი 

მოქმედების ზომა. 

მოვალეობების და-

წესებით, კონსტი-

ტუცია საქართვე-

ლოს ტერიტო-

რიაზე მცხოვრებ 

ნებისმიერ პირს 

(განირჩევლად იმი-

სა, არის საქართვე-

ლოს მოქალაქე 

თუა არა) უდგენს 

გარკვეული აუცი-

ლებელი მოქმედე-

ბის შესრულების 

მოთხოვნას. ადამი-

ანი აუცილებლად 

უნდა დაემორჩი-

ლოს გარკვეულ 

წესებს, რათა მისი 

უფლებებისა და 

თავისუფლებების 

რეალიზაციის 

დროს არ შეილა-

ხოს სხვა პირების, 

საზოგადოების 

და სახელმწიფოს 

ინტერესები. 

უფლება და მო-

ვალეობა ერთმა-

ნეთთან მჭიდროდ 

არის დაკავშირე-

ბული.

მოქალაქის უფლებები და მოვალეობები
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აცნობიერებს საკუთარ მოვალე-ს საკუთარ მოვ

ბის აუცილებლობას?ილებლობას?

ენს მოვალეობებს?ლეობებს?

ბის შესრულებაა ყველაზე რთული?ის შესრულებაა ყველაზე რთული?

ყველას რომ ჰქონდეს მხოლოდ უფლყველას რომ ჰქონდეს მხოლ

მოვალეობავალ

ლდებულებაა, დაიცვათ მხოლოდ საკუულებაა, დაიცვათ მ

უ სხვებისაც?საც?

ია

ელოს კონსტიტუციის თანახმად, ელოს კონ

ავისუფლებათა განხორციელებამ არისუფლებათა 

ფლებები და თავისუფლებები.ი და თავისუფლე

მაგალითად: „საქართველოში მცხლითად: „საქართველო

ლია ასრულებდეს საქართველა ასრულებდ

ლობის მოთხოვნებს” ან „საქლობის მოთხოვნებ

ლი მოქალაქის მოვალეოლი მოქალაქის მო

ბულების მოხდა ყველაბულების მო
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ინტერი ტეტე
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იზრუნე, მიიღო 

ის, რაც მოგწონს, 

თორემ იძულებუ-

ლი იქნები მოგე-

წონოს ის, რასაც 

მიიღებ.

ჯორჯ 

ბერნარდ შოუ

5

davaleba
მოკლედ დაწერეთ, რატომ არის ისტორიის 

გმირის გამოცდილება განსაკუთრებული? 

მოცემულ ბმულზე იხილეთ ვიდეომასალა. 

https://bit.ly/3NvRA0t

პასიური მოქა-

ლაქეები შობენ 

ნაძირალა ხელი-

სუფლებას.

პლატონი

იმუშავეთ ჯგუფებში

ჯგუფი I — გამოხატვის თავისუფლება

მაგალითად, თქვენ ესწრებით სკოლის შეკრებას, რომელზეც 

წყდება სათამაშო მოედნის მოწყობის საკითხი. შეგიძლიათ 

გამოხატოთ თქვენი შეხედულება.

 • მაგრამ, ამავე დროს, რა მოვალეობები გაქვთ საკუთარი აზ-

რის გამოთქმისას და სხვისი აზრის მოსმენის დროს?

 • რა მოვალეობები უკავშირდება ამ უფლების განხორციელე-

ბას? ჩამოწერეთ ეს მოვალეობები.

 • რა მოხდება, თუ ეს მოვალეობები არ იქნება დაცული?

 • რა უნდა გააკეთოთ თქვენ ან/და სხვამ, რომ დაცული იყოს ეს 

უფლება?

ჯგუფი II — თანასწორობა

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ადამიანების თანასწორო-

ბა რასის, კანის ფერის, სქესის, რწმენის და ა.შ. მიუხედავად.

 • რა უნდა გააკეთოს სხვამ, რომ გარანტირებული იყოს თანა-

სწორობა და რა უნდა გააკეთოთ თქვენ?

 • რა მოხდება, თუ არ იქნება დაცული ეს მოვალეობები?

ჯგუფი III — არჩევნებში და მართვაში მონაწილეობა

დავუშვათ, რომ თქვენ 18 წლის ხართ და გაქვთ უფლება, 

მონაწილეობდეთ არჩევნებში, ამავე დროს, უფლება გაქვთ, 

თქვენ თვითონაც იქნეთ არჩეული.

 • არჩევნებში მონაწილეობისას რა მოვალეობები გაქვთ თქვენ, 

არჩევის შემთხვევაში, რა მოვალეობები დაგეკისრებათ?

 • რა მოხდება, თუ არ იქნება დაცული ეს მოვალეობები?

D
ondavalebaval

მოკლედ დაწერეთლედ

გმირის გამოცირის 

მოცემულ ბმმოცე

https://bit.lhttDDDDDDDDDD
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იზრუნე

ის, რა
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ა ხ
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პლატო

იყოს ეს 

მიანების თანასწორო-მიანების თანასწორ

ენის და ა.შ. მიუხედავად.ის და ა.შ. მიუხედავად.

მ გარანტირებული იყოს თანა-ანტირებული იყოს 

თოთ თქვენ?ენ?

ება დაცული ეს მოვალეობები?ს მოვალეობებ

ვნებში და მართვაში მონაწილეონებში და მარ

მ თქვენ 18 წლის ხართ და გაქვთ18 წლის ხართ 

ბდეთ არჩევნებში, ამავე დროს, უფრჩევნებში, ამავე დრ

ვითონაც იქნეთ არჩეული.ც იქნეთ არჩე

რჩევნებში მონაწილეობისას რა მოვალონაწილეობისას რ

არჩევის შემთხვევაში, რა მოვალეობის შემთხვევაში, 

• რა მოხდება, თუ არ იქნება დაცულოხდება, თუ არ იქნე
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kompleqsuri davaleba 1

კომპლექსური დავალების პირობა

წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ, როგორც გლობალურ მოქალაქეს გაქვთ სურვილი შექ-

მნათ სრულიად ახალი საერთაშორის ორგანიზაცია, რომელიც ერთი რომელიმე 

გლობალური პრობლემის მოგვარებაზე იზრუნებს. ჩამოაყალიბეთ ამ ორგანიზაციის 

ძირითადი ორგანიზაციის მისია (დაახლოებით 300 სიტყვა), რომელშიც ასახული 

იქნება თქვენი ორგანიზაციის მიზანი  და მისი განხორციელების გზები (რას გაიზია-

რებთ საერთაშორისო ორგანიზაციების არსებული გამოცდილებიდან და რა სიახლე 

გექნებათ).

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ:

 • რამდენად აქტიურები არიან თქვენი თანამოაზრეები, რომელ გლობალურ საჭი-

როებას/პრობლემას უკავშირებთ თქვენს საქმიანობას და რატომ ფიქრობთ, რომ 

ეს მნიშვნელოვანია?

 • რატომ მიიჩნიეთ საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ პრობლემაზე მუშაობის ყვე-

ლაზე ეფექტურ ფორმად და ვისი მხარდაჭერის იმედი გაქვთ, ვისთან აპირებთ 

თანამშრომლობას? როგორ და რატომ?

 • როგორ გაითვალისწინებთ საქმიანობაში სხვა ადამიანების ინტერესებს და  არა-

ძალადობრივი იქნება თუ არა თქვენი ქმედებები?

რჩევა: 

სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოამზადოთ ორგანიზაციის ლოგო და სლო-

განიც.

prezentaciis Semdeg isaubreT:

რა სტრატეგიები გამოიყენეთ/რა ნაბიჯები გადადგით დავალებაზე მუშაობის სხვა-

დასხვა ეტაპზე; რას გააკეთებდით განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდეთ კომ-

პლექსურ დავალებაზე მუშაობას.

II Tavi: globalizacia
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ომელიც ერთი რომე

უნებს. ჩამოაყალიბეთ ამ ორგანიზაც

ოებით 300 სიტყვა), რომელ

მისი განხორციელების გზ

რსებული გამოცდი

ეზენტაციი

რიან თქვენი თანა

კავშირებთ თქვენს სა

?

 საერთაშორისო

ტურ ფორმად და ვის

ომლობას? როგორ 

როგორ გაითვალისწინ

ძალადობრივი იქნება 

სურვილის შე

განი

ent
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kompleqsuri davaleba 2

კომპლექსური დავალების პირობა

წარმოიდგინეთ, რომ დავინიას მიმდევარი გახდით და თქვენი დროის და შესაძლებ-

ლობების მოხალისეობრივად გამოყენება გსურთ მსოფლიოს სხვადასხვა ადამიანე-

ბის დასახმარებლად.  თქვენს საქმიანობას უკვე მოჰყვა კონკრეტული შედეგები. მო-

ამზადეთ „მოხალისის დღიურის” ჩანაწერი (200-250 სიტყვა), რომელშიც თქვენი 

საქმიანობის შედეგებზე გვიამბობთ.

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ:

 • რომელ  საჭიროებას, პრობლემას უკავშირდებოდა ეს აქტივობა და რატომ გადა-

წყვიტეთ, რომ ეს მნიშვნელოვანია? რამდენად ეფექტურად შეძელით თანამოა-

ზრეების შემოკრება თქვენი ჩანაფიქრის გარშემო? 

 • რატომ მიიჩნიეთ სამოქალაქო მონაწილეობის შერჩეული ფორმა – მოხალისე-

ობა ამ პრობლემაზე მუშაობის ყველაზე ეფექტურ გზად და ვისი მხარდაჭერა 

მიიღეთ, ვისთან ითანამშრომლეთ? რომელმა მოლოდინმა არ გაგიმართლათ და 

თქვენი აზრით, რატომ?

 • როგორ გქონდათ თქვენს აქტივობაში გათვალისწინებული სხვა ადამიანების 

ინტერესები და  ნებაყოფლობითი იყო მათი მონაწილეობა?

რჩევა:  
გაეცანით “თავისუფლების დღიურებს” https://www.radiotavisupleba.ge/z/1057

prezentaciis Semdeg isaubreT:

რა სტრატეგიები გამოიყენეთ/რა ნაბიჯები გადადგით დავალებაზე მუშაობის სხვა-

დასხვა ეტაპზე; რას გააკეთებდით განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდეთ კომ-

პლექსურ დავალებაზე მუშაობას.
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ვე მოჰყვა კონკრეტული შედეგები. 

რი (200-250 სიტყვა), რომე

ხაზგასმით წარმ

ლემას უკავშირდებოდა ეს ა

ვნელოვანია

თქვენი ჩანაფი

ლაქო მონაწილეო

ე მუშაობის ყველაზე 

ითანამშრომლ

რატო

ქონდათ თქვენ

სები და  ნებაყოფლ

რჩ

თ “თა

prezentacii

სტრა
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ნუ აღმართავ მესერს 

იმსჯელეთ

განიხილეთ ქვემოთ მოცემული ამბავი და უპასუხეთ კითხვებს:

 • აქ მოთხრობილი  და თქვენთვის ცნობილი სხვა ისტორი-

ებიდან გამომდინარე, როგორია მოხალისეების როლი სა-

ზოგადოების, ქვეყნის ცხოვრებაში?

 • როგორი ადამიანები ხდებიან მოხალისეები? რატომ?

 • რა უნარები უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომელსაც მოხალი-

სეობა სურს?

 • რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს მოხალისეს თავისი საქ-

მიანობით?

 • თუ ყოფილხართ მოხალისე, ან როგორ წარმოგიდგენიათ 

საკუთარი თავი ამ როლში?  

 • როგორ ფიქრობთ, მოხალისეს შეუძლია მარტო შეასრუ-

ლოს თავისი ჩანაფიქრი თუ სხვებთან ერთად?

 • მოცემულ ისტორიაში მოხალისეობის რომელი ფორმაა 

გამოყენებული? სად არის გაერთიანებული მთხრობელის 

ძმა? 

 • როგორია ამ ორგანიზაციის მიზნები? ლოკალურ საჭირო-

ებებს ეხმიანება თუ გლობალურს?

 • რის გაგებას ისურვებდით მოხალისეობისა და გლობალი-

ზაციის შესახებ?

 • რა კავშირს ხედავთ მოხალისეობასა და გლობალიზაციას  

შორის?

ჩემი უფროსი ძმა მეოთხე კურსის სტუდენტია, თან მოხალისეა 

ასოციაციაში, რომელიც მდგრადი განვითარების მიზნების შესა-

ხებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების  მიმართულებით 

მუშაობს. მოხალისეობა შარშან დაიწყო, როცა მეზობელმა გო-

გონამ მას ვაკანსიის ტექსტი გაუზიარა: „ვეძებთ მოხალისეებს, 

რომლებსაც სურთ ახალგაზრდებთან მუშაობა, არიან პასუხის-

მგებლობიანი, თანამგრძნობი, ჰუმანური ადამიანები, იზიარებენ 

მდგრადი განვითარების მიზნებს, აქვთ კარგი კომუნიკაციის, 

აქტიური მოსმენის, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების 

უნარები,  არიან მაძიებელი და შემოქმედებითი ადამიანები. თუ 

თქვენ სწორედ ასეთი პიროვნება ხართ, მაშინ ჩვენი თანამშრომ-

ლობა შედგება, რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ სამუშაო 

გამოცდილება, განივითაროთ ცოდნა და უნარები, განიცადოთ 

კმაყოფილება საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული 

საქმიანობით.” ახლა ჩემი ძმა მოხალისეობრივად (ანაზღაურე-

6

მდგრადი განვითა-

რება – განვითარება, 

რომელიც აკმაყოფი-

ლებს აწმყოს მოთხო-

ვნებს ისე, რომ არ 

უქმნის საფრთხეს 

მომავალი თაობების 

შესაძლებლობას, და-

აკმაყოფილონ თავია-

ნთი საჭიროებები.

გლობალიზაცია – 

მსოფლიო მასშტაბით 

ეკონომიკური, კულ-

ტურული და სხვა 

მიღწევების გაცვლი-

სა და გაზიარების 

პროცესი, რომელიც 

აახლოებს ქვეყნებს 

და კონტინენტებსაც.
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? რატომ?

ომელსაც მოხალი-აც მოხალი-

ეს მოხალისეს თავისი საქ-ლისეს თავისი საქ-

სე, ან როგორ წარმოგიდგენიათროგორ წარმოგიდგე

ლში? 

, მოხალისეს შეუძლია მარტო შეას, მოხალისეს შეუძლია მარტო შეა

ნაფიქრი თუ სხვებთან ერთად?ნაფიქრი თუ სხვებთან ერთა

ისტორიაში მოხალისეობის რომელტორიაში მოხალისეობის 

ებული? სად არის გაერთიანებული ი? სად არის გაერთ

როგორია ამ ორგანიზაციის მიზნები?გორია ამ ორგანიზაციის მი

ებებს ეხმიანება თუ გლობალურს?ებებს ეხმი

• რის გაგებას ისურვებდით მორის გაგებას 

ზაციის შესახებ?სახებ?

•• რა კავშირს ხედავთ მორა კა

შორის?ორის?

ჩემი უფროსი ძმა მეჩემი უფროს

ასოციაციაში, როსოცია

ხებ ახალგაზრხებ ახ

მუშაობს. მმ

გონამ მ

რომ

მგ
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საფრანგეთი

მთავარი 

ცილინდრი

კანადა

მინა, რადიო

შვედეთი

ბარბაცა 

სარქველი

გაერთიანებული 

სამეფო

ზეთის ტუმბო

ჰოლანდია

საღებავი

გერმანია

საწვავის ავზი, 

გადამყვანები
ბელგია

სავარძლები

ავსტრია

რადიატორი

აშშ ჰიდრო-

გამაძლიერებელი 

დისკი

ესპანეთი

აკუმულატორი

იტალია

ცილინდრის 

თავსახური

ნორვეგია

საბურავი დანია

უსაფრთხოების 

ღვედი

იაპონია

სტარტერი  

6

ბის გარეშე) ატარებს ტრენინგებს მოსწავლეებისათვის. მას ძა-

ლიან მოსწონს ეს საქმიანობა.

მისივე რჩევით გავერთიანდი სასკოლო სამოქალაქო კლუბში, 

რომელიც ჩვენს სკოლაში  ჩემმა ძმამ და მისმა მეგობრებმა და-

აფუძნეს მოსწავლეობის პერიოდში. თაობები იცვლება, კლუბი 

კი ისევ მუშაობს. რამდენიმე ხნის წინ  სტუდენტმა-მკვლევარებ-

მა კითხვარების შევსება გვთხოვეს: აინტერესებდათ რა ვიცო-

დით გლობალურ მოქალაქეობაზე. ცოტა არ იყოს დავიბენით. 

არ ვიცოდით საიდან მოდიოდა სიტყვა გლობალიზაცია, სხვა 

კითხვებმაც დაგვაბნია. საჭირო  იყო, მეტი გაგვეგო ამ თემაზე. 

მასწავლებელმა ტრეინინგის ჩასატარებლად ჩემი ძმა მოიწვია. 

ყველაფერი მალე მოგვარდა.  ჩემი ძმა და მეორე ტრენერი გო-

გონა პროექტორს ამზადებდნენ, მასალებიც დაგვირიგეს. სიმა-

რთლე გითხრათ, ცოტა ვღელავდი, როგორ მოუსმენდნენ ჩემი 

მეგობრები. პირველი სესია გლობალიზაციას მიეძღვნა.  

მან საუბარი ცოტა უცნაური კითხვით დაიწყო: აბა, ავტომოყვა-

რულები არიან თქვენს შორის? რომელი  მარკის მანქანები მო-

გწონთ ტრადიციული ბრენდებიდან? “ფორდ მოტორზე” რას 

იტყვით და სლაიდზე ამ მარკის ავტომობილი გამოაჩინა. ავტო-

მოყვარული ბავშვები მაშინვე გახალისდნენ, ემოციებს გამოხა-

ტავდნენ. შევცბი, მეგონა ჩემს ძმას თემა აერია. გიგიმ ახალი კი-

თხვები დასვა: ვინ იცის რომელ ქვეყანაშია დამზადებული? თუ 

იცით რამდენ ქვეყანაში მზადდება მისი ნაწილები ? გიგიმ ახალი 

სლაიდი გახსნა, სადაც სქემაზე ავტომობილი და მწარმოებელი 

ქვეყნები იყო ჩამოთვლილი და დაიწყო.

არიან ადამიანე-

ბი, რომელთაც არ 

ესმით, თუ რატომ 

უნდა იმუშაო უბრა-

ლოდ, ფულადი ანა-

ზღაურების გარეშე, 

მაგრამ ვთვლი, რომ 

ზოგჯერ სხვა ფორ-

მის ანაზღაურებაც 

ძალიან მნიშვნე-

ლოვანია – ეს არის 

გამოცდილება, პი-

როვნული და პროფე-

სიული განვითარება, 

ახალი ნაცნობები, 

ახალი უნარების 

შეძენა და უკვე არსე-

ბულის განვითარება 

და ბევრი სხვა რამ. 

ალბათ ზუსტად ეს 

მომწონს  ყველაზე 

მეტად – მრავალ-

ფეროვან გარემოში 

ყოფნა და უამრავი 

შესაძლებლობები 

პროფესიული და 

პიროვნული განვი-

თარებისთვის.

26 წლის 

ლიეტუველი 

მოხალისე 

საქართველოში.
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გაერთიანე

ზე

ოლანდ

რმანი

საწვავის

გადა

ა

აზე.

ოიწვია.

ენერი გო-

ირიგეს. სიმა-სიმა

ოუსმენდნენ ჩემინენ ჩემი 

ს მიეძღვნა. .  

აიწყო: აბა, ავტომოყვა-აიწყო: აბა, ავტომოყვ

ელი  მარკის მანქანები მო-ი  მარკის მანქანები მო-

დან? “ფორდ მოტორზე” რას“ფორდ მოტორზე

ს ავტომობილი გამოაჩინა. ავტო-ობილი გამოაჩინა. ა

ვე გახალისდნენ, ემოციებს გამოხა-ნენ, ემოციებს გ

ა ჩემს ძმას თემა აერია. გიგიმ ახალი კემს ძმას თემა აერია. გიგიმ 

ის რომელ ქვეყანაშია დამზადებულიის რომელ ქვ

ანაში მზადდება მისი ნაწილები ? გიგიი მზადდება მი

, სადაც სქემაზე ავტომობილი და მწაემაზე ავტომობილ

ო ჩამოთვლილი და დაიწყო.თვლილი და დაიწყო.
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ვლი,ლლი

გჯერ სხვა ფოჯ ა ფ

ის ანაზღაურებას ღ აანაზღაუ ება

ძალიან მნიშვნე-ძ ლ ნ შვ ენიშვნე

ლოვანია – ეს არის ლო ა რივ ე

ოცდილება, პი-დცდი

ული და პროფე-ლი ოფპრ

ლი განვითარები გა

ახალი ნა ა ნახალი ნ

ახალია ალ

ძენა დძ ნენა დ

სს
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6 ნუ აღმართავ მესერს 

“ფორდ მოტორის”  ნაწილები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მზად-

დება. ცალკეული ქვეყნები სხვადასხვა საქონლის დამზადებაზე სპე-

ციალიზდება. ფოტოზე გამოსახულია როგორ იქმნება ავტომობილი. 

თქვენი აზრით, რისთვისაა საჭირო მრავალი ქვეყნიდან ერთი ავტომო-

ბილის ნაწილების თავმოყრა? რას ემსახურება ეს? უმჯობესი ხომ არ 

იქნებოდა ერთ ქვეყანაში დასრულებულიყო ავტომობილის წარმოების 

პროცესი?

გლობალური მოქალაქის საჭიროების გამოკვეთას წინ გლობალიზაციის 

პროცესი  უძღვოდა, გლობალიზაცია XX საუკუნის დასაწყისში აღმოცე-

ნდა, გლობალიზაციას გარკვეული ადგილი ჰქონდა მაშინაც კი, როდე-

საც სამრეწველო რევოლუცია (XIX ს-ის ბოლოს) მოხდა, მაგრამ ახალ-

მა ტექნოლოგიურმა  გამოგონებებმა კიდევ უფრო ახალი შინაარსი შესძი-

ნა  ამ ფენომენს. 

გლობალიზაციის მთავარი კომპონენტი იყო და არის ეკონომიკური გლო-

ბალიზაცია, იმდენად რამდენადაც ეკონომიკური კავშირების  განვითა-

რების კვალობაზე ქვეყნები, რეგიონები, კონტინენტები სულ უფრო ერ-

თმანეთთან არიან დაკავშირებული. დღესდღეისობით ვერცერთი ქვეყა-

ნა ვერ გაექცევა გლობალიზაციას ეკონომიკასა და ბიზნესში.

ეს საინტერესოა

იყო დრო, როცა „ფორდ მოტორის” დამაარსებელი ჰენრი ფორდი 

ავტომობილის ყველა ნაწილს ერთ სივრცეში აწყობდა. 1896 წლის 

4 ივნისს, ჰენრი ფორდმა დეტროიტში, საკუთარი საწყობის შენობი-

დან თავის პირველი ავტომობილი გამოიყვანა. მოდელის სახელზე 

ბევრი არ უფიქრია. კვადრიციკლი, ანუ ოთხთვალა დაარქვა. მანქა-

ნა უბრალოდ რკინის კონსტრუქციას შეადგენდა, რომლის მამოძრა-

ვებელ ძალასაც ეთანოლზე მომუშავე 4 ცხენისძალიანი ძრავი, ვე-

ლოსიპედის 4 ბორბალი და ჯაჭვი წარმოადგენდა. საწვავის ავზი 11 

ლიტრიანი გახლდათ. მანქანა 2 სიჩქარით იყო აღჭურვილი, თუმცა 

უკანა სვლა არ ჰქონდა. პირველი ოთხთვალა ფორდმა 200 დოლა-

რად გაყიდა. 5 წელიწადში კი მან თავის პირველი კომპანია დააარსა.

დამარცხება 

უბრალოდ შე-

საძლებლობაა, 

რომ უფრო 

ჭკვიანურად 

დაიწყო თავი-

დან.

 ჰენრი 

ფორდი

სპეციალიზა-

ცია – რაიმე 

სფეროში სპე-

ციალური ცოდ-

ნის, უნარ-ჩვე-

ვების შეძენა; 

შრომის ცალკე-

ულ ოპერაციად 

დაყოფა.
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წარმოებ

გლობალიზაციის ლიზაციის 

დასაწყისში აღმოცე-ში აღმოცე-

ნდა მაშინაც კი, როდე-შინაც კი, როდე-

ლოს) მოხდა, მაგრამ ახალ-ოხდა, მაგრამ 

უფრო ახალი შინაარსი შესძი-ხალი შინაარსი შ

ნტი იყო და არის ეკონომიკური გლოდა არის ეკონომიკურ

აც ეკონომიკური კავშირების  განვიაც ეკონომიკური კავშირების  გან

რეგიონები, კონტინენტები სულ უფრრეგიონები, კონტინენტები სულ უფ

ირებული. დღესდღეისობით ვერცერებული. დღესდღეისობით ვ

ლიზაციას ეკონომიკასა და ბიზნესში.აციას ეკონომიკასა 

't
Cეს

როცა „ფორ

ის ყველა ნაწი

ენრი ფორდმა დეტრ

ვის პირვე

რი არ უფიქრია. 

რალოდ რკინის კ

ვებელ ძალასა

ლოსიპედის 4 ბო

ანი

უკანა სვლ

რად გაყ
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საერთაშორისო ვაჭრობა, რომელიც მოიცავს ქვეყნების სპეცია-

ლიზაციას, გლობალიზაციის თვალსაჩინო მაგალითია. ცალკეული 

ადამიანები, ადამიანთა ჯგუფები, რეგიონები და ქვეყნებიც კი გა-

ნსაზღვრული საქონლისა და მომსახურების წარმოებაში ოსტატდე-

ბიან (სპეციალიზდებიან).  ამას საქონლისა და მომსახურების ისე-

თი რაოდენობით გამოშვება/მოწოდება მოსდევს, როგორიც თვით  

მწარმოებლების საჭიროებას აღემატება. ასეთ შემთხვევებში მწა-

რმოებლები ზედმეტ პროდუქციას სხვა ადამიანების მიერ წარმოე-

ბულ საქონელსა და მომსახურებაზე ცვლიან/ვაჭრობენ. საბოლო-

ოდ ყველა მოგებულია. 

სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა რეგიონი ისეთ საქონელსა და 

მომსახურებაზე სპეციალიზდება, რომლის წარმოებაც ყველაზე კა-

რგად შეუძლია ხელთ არსებული რესურსების გათვალისწინებით. 

მაგალითად, თბილისელი მომხმარებლები სხვადასხვა რეგიონში 

წარმოებულ პროდუქტებს იყენებენ; მწარმოებლები პროდუქტების 

დიდ ნაწილს სხვა რეგიონების მცხოვრებლებზე ყიდიან,  თვითონ კი 

საჭირო პროდუქტებს ყიდულობენ. მაგალითად, კახეთი მევენახეო-

ბითაა განთქმული, მთიანი რეგიონები – მეცხოველეობით, აჭარა –  

ციტრუსების წარმოებით, სამცხე-ჯავახეთი – ბოსტნეულის მოყვა-

ნით. გარდა ამისა, საქონლის ნაწილი, მაგალითად – ყავა, ბანანი, 

ფოტოაპარატი, ტანსაცმელი და სხვა – უცხოეთიდან შემოდის. 

სპეციალიზაცია ადამიანებს, საწარმოებს, ქალაქებს, რეგიონებსა 

და ქვეყნებს შორის ვაჭრობისა და გაცვლის საფუძველია. სპეცია-

ლიზაციისა და შრომის დანაწილების სხვადასხვა ფორმა აძლიერე-

ბს ეკონომიკურ ერთიერთდამოკიდებულებას. ურთიერთდამოკიდე-

ბულება ნიშნავს, რომ მსოფლიოს ერთ ნაწილში ან ეკონომიკის ერთ 

დარგში მიღებული გადაწყვეტილებები და მომხდარი მოვლენები 

სხვა რეგიონებსა და დარგებზე ახდენს გავლენას.სრულიად გან-

სხვავებული ეკონომიკის ქვეყნები ერთმანეთთან ვაჭრობენ, მაგა-

ლითად, ინდონეზია, რომელიც ყავას, შაქარსა და სასარგებლო წია-

ღისეულს აწარმოებს, იაპონიასთან ვაჭრობს. მოწინავე ეკონომიკის 

ქვეყანა – იაპონია   მანქანებს აწარმოებს. საერთაშორისო ვაჭრობის 

დიდი წილი მსგავსი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებზე ანუ ჩრდილოეთ 

ამერიკის, ევროპის ინდუსტრიულ ქვეყნებსა და იაპონიაზე მოდის.

ვაჭრობა –  საქონ-

ლისა და მომსახურე-

ბის ნებაყოფლობითი 

გაცვლა. 

იმსჯელეთ

 • მოიყვანეთ სპეციალიზებული შრომის მაგალითები.

 • როგორ არის შრომა განაწილებული თქვენს ოჯახში? რა 

ტიპის საქმიანობაში ხარ უფრო მეტად დახელოვნებული?

 • დაასახელეთ ვაჭრობის მხარდამჭერი და საწინააღმდეგო

      არგუმენტები; რომელ ქვეყანაშია დამზადებული თქვენს 

      სახლში/სკოლაში არსებული ელექტროტექნიკა?
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ელაზე კა-

ლისწინებით.ებით. 

ასხვა რეგიონშიეგიონში 

ლები პროდუქტებისბი პროდუქ

ზე ყიდიან,  თვითონ კი ზე ყიდიან,  თვითო

ითად, კახეთი მევენახეო-თად, კახეთი მევენახეო-

– მეცხოველეობით, აჭარა –  ცხოველეობით, აჭ

ავახეთი – ბოსტნეულის მოყვა- – ბოსტნეულის მ

წილი, მაგალითად – ყავა, ბანანი, ლითად – ყავა, ბ

და სხვა – უცხოეთიდან შემოდის.სხვა – უცხოეთიდან შემოდ

ბს, საწარმოებს, ქალაქებს, რეგიობს, საწარმო

ჭრობისა და გაცვლის საფუძველია. ისა და გაცვლ

მის დანაწილების სხვადასხვა ფორმხვადასხვ

რთიერთდამოკიდებულებას. ურთიეთდამოკიდებულებას.

ვს, რომ მსოფლიოს ერთ ნაწილში ანმსოფლიოს ერ

ღებული გადაწყვეტილებები და მოგადაწყვეტილებებ

გიონებსა და დარგებზე ახდენს გასა და დარგებზე ახდ

ებული ეკონომიკის ქვეყნები ერთმეკონომიკის ქვეყნე

ითად, ინდონეზია, რომელიც ყავას, შონეზია, რომელიც

ღისეულს აწარმოებს, იაპონიასთან ღისეულს აწარმოებს, იაპო

ქვეყანა – იაპონია   მანქანებს აწაქვეყანა – იაპონია   მანქან

დიდი წილი მსგავსი ეკონომიმსგ

ამერიკის, ევროპის ინდუსამერიკის, ევრო
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ვაჭრობავაჭრობა –  საქო

ლისა და მომსლისა

ბის ნებაყოს ნება

გაცვლლ

იმსჯელეთიმსჯე

მოიყვა
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ჩვენ განვიხილეთ გლობალიზაციის ეკონომიკური მაგალითი.  ახლა 

უახლესი რეალობიდან გამომდინარე განვიხილოთ, რა გავლენას ახ-

დენს გლობალიზაცია მსოფლიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე.

მსოფლიო თანამეგობრობა ზოგჯერ იყენებს სანქციებს კონკრეტუ-

ლი სახელმწიფოს მიმართ, როგორც შემაკავებელ მექანიზმს სამა-

რთალდამრღვევი ქვეყნის წინააღმდეგ. სანქციები მიზნად ისახავს 

სანქცირებული ქვეყნის ეკონომიკისადმი ზიანის მიყენებას, რაც 

გავლენას მოახდენს ამ ქვეყნის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე.

სანქცია –  ზე-

მოქმედების ზომა, 

შეკავების მექანიზმი, 

რომელსაც მიმართა-

ვენ იმ ეკონომიკური, 

პოლიტიკური, სამხე-

დრო ქმედებების სა-

პასუხოდ, რომელსაც 

თან ახლავს საერთა-

შორისო სამართლის 

დარღვევა.

იმუშავეთ ჯგუფებში

დასავლეთის სახელმწიფოების მთავრობებმა სანქციები  და-

აწესეს რუსეთის წინააღმდეგ, 2022 წელს უკრაინის ტერიტო-

რიაზე შეჭრისა და საომარი მოქმედებების გამო.

განიხილეთ სანქციების ჩამონათვალი და უპასუხეთ კითხვებს:

 • რამდენად ქმედითია მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ 

დაწესებული სანქციები?

 • რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა მსგავსი შემაკავებელი 

ღონისძიებების გატარება გლობალიზაციის გარეშე?

 • რამდენად ჩაერთვებოდნენ მსოფლიოს წამყვანი სახელ-

მწიფოები და მათი მოქალაქეები პროცესში, რომ არ არსე-

ბობდეს სოციალური ქსელი და სოციალური მედია?

 • როგორია თქვენი აზრი სანქციების მიმართ?

 • ქვემოთ ჩამოთვლილია საერთაშორისო ბრენდების ნაწი-

საერთაშორისო რეგიონული სამხედრო სპორტული

პოლიტიკური ეკონომიკური დიპლომატიური ინდივიდუალური

სანქციის სახეები 

სანქციები

ნუ აღმართავ მესერს 
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ზმი, 

მართა-

ნომიკური,, 

იკური, სამხე-კური, სამხე-

ქმედებების სა-ქმედებების სა-

ასუხოდ, რომელსაც სუხოდ, რომელსაც 

თან ახლავს საერთა-თან ახლავს საერთა-

რისო სამართლის რისო სამართლის 

ევა.ევა.

იმუშავეთ ჯგუფებშიშავეთ ჯგუფ

დასავლეთის სახელმწიფოდასავლე

აწესეს რუსეთის წინააღს რუს

რიაზე შეჭრისა და სრიაზე შეჭრი

განიხილეთ სანგანიხი

• რამდენ

დაწ

•
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ლი, რომელმაც შეწყვიტა სანქცინირებული ქვეყნის ტერი-

ტორიაზე მუშაობა (წარმოება/გაყიდვები). რომელი  ბრე-

ნდია მათ შორის თქვენთვის ნაცნობი? 

 • არის თუ არა ამ ბრენდების პროდუქცია ხელმისაწყვდომი 

საქართველოს მოქალაქისთვის? 

 • აქ ჩამოთვლილი და სხვა ბრენდების ცნობადობა არის თუ 

არა გლობალიზაციის ნიშანი?

ეკონომიკური სანქციების ნუსხა, რომელიც 

ამოქმედდა რუსეთის წინააღმდეგ:

 • აქტივების გაყინვა და მოგზაურობის აკრძალვა იმ ფიზი-

კური და იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც რაიმე 

ფორმით მონაწილეობენ საომარ მოქმედებებში (დაგეგ-

მვაში, დაფინანსებაში);

 • აქტივების გაყინვა და სრული დაბლოკვა რამდენიმე დიდი 

ბანკისთვის, რომლებიც საკვანძო როლს თამაშობს;

 • სახელმწიფოსთვის/მთავრობისთვის ფულის სესხებისა 

აკრძალვა;

 • ფართო მასშტაბის აკრძალვა ვაჭრობისა და ინვესტიციის 

სფეროში;

 • ენერგეტიკის სექტორი (უარის თქმა ნავთობროდუქტებ-

ზე და ა.შ.);

 • აკრძალვა/ შეზღუდვა სატრანსპორტო სექტორის (ქვეყნებს 

შორის დამაკავშირებელი);

 • სავიზო პოლიტიკის შეზღუდვა;

 • შემდეგი საერთაშორისო ბრე-

ნდების საქმიანობის შეწყვე-

ტა: BMW, Mercedes Benz, 

Ford, Audi, Toyota, Mitsubishi, 

Chevrolet, Porsche, Caddilac, 

General Motors, Volvo, Ama-

zon, British Petroleum, Micro-

soft Offi ce, Netfl ix, Play Station, 

Apple, Twitter, TikTok, Ericsson, 

Coca Cola, Nestle, Disney, Eu-

rovision, Instagram, YouTobe, 

Viber,  Zoom, Linkedln, BBC, 

FedEx, DHL, FIFA, UEFA,  

Nike, Adidas და სხვა.

ფიზიკური პირი 

– სამოქალაქო სამა-

რთალში ცალკეული 

პირი, როგორც სამო-

ქალაქო სამართლის 

სუბიექტი. 

იურიდიული პირი – 

განსაზღვრული 

მიზნის მისაღწევად 

შექმნილი, საკუთარი 

ქონების მქონე ორგა-

ნიზაცია, რომელიც 

თავისი ქონებით და-

მოუკიდებლად აგებს 

პასუხს და საკუთა-

რი სახელით იძენს 

უფლებებსა და მო-

ვალეობებს, დებს გა-

რიგებებს და შეუძ-

ლია სასამართლო-

ში გამოვიდეს მოსა-

რჩელედ და მოპასუ-

ხედ.

D
on

't 
C
op

y
ა იმ ფიზი-

მლებიც რაიმე  რაიმე 

დებებში (დაგეგ-(დაგეგ-

ლოკვა რამდენიმე დიდი ლოკვა რამდენიმე დიდი 

ო როლს თამაშობს;ოლს თამაშობს;

ბისთვის ფულის სესხებისაის ფულის სესხ

კრძალვა ვაჭრობისა და ინვესტიციიძალვა ვაჭრობისა და ინვეს

სექტორი (უარის თქმა ნავთობროდტორი (უარის 

ვა/ შეზღუდვა სატრანსპორტო სექტოღუდვა სატრანსპორტო

ის დამაკავშირებელი);კავშირებელი);

სავიზო პოლიტიკის შეზღუდვა;იტიკის შეზღუდ

• შემდეგი საერთაშორისო ბრე-დეგი საერთაშორის

ნდების საქმიანობის შეწყვე-ების საქმიანობის შ

ტა:ტ BMW, Mercedes BeBMW, Merc

Ford, Audi, Toyota, MitsuFord, Audi, Toyot

Chevrolet, Porsche, CChevrolet, Po

General Motors, Vner

zon, British Pen, B

soft Offi ce, Nsoft O

Apple, TwA

Coca C

ov

D

ლში

რი, როგო

ქალაქო სამარსამა

სუბიექტი. 

pyიურიდიული პირი რიდიული პირი –

განსაზღვრული ზღვრული 

მიზნის მისაღწევმიზნის მ

შექმნილი, საკშექმნ

ქონების მქონები

ნიზაციცი

თავი

მ
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იმუშავეთ წყვილებში

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ გლობალური პროცესების გამო-

ვლინების ნიშნებს. 

 • თქვენი აზრით , როგორ უკავშირდება თითოეული მათგა-

ნი საქართველოს?

 • მოიფიქრეთ, გაიხსენეთ ან, სულაც, წარმოიდგინეთ თი-

თოეული ნიშნის შესაბამისი მაგალითები.

გლობალური პროცესების ნიშნები და გამოვლინება 

1. ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლის გაძლი-

ერება – საწარმოები, რომლებიც მოქმედებენ ორზე მეტი 

ქვეყნის ტერიტორიაზე, ფლობენ ტექნოლოგიებისა და 

აღმოჩენების პატენტების უმრავლესობას.  მათი მფლო-

ბელები აკონტროლებენ მაღალი ტექნოლოგიებისა და 

ფინანსური ნაკადების მსოფლიო ბაზრის მნიშვნელოვან 

წილს;

2. საერთო საინფორმაციო ქსელის არსებობა, რომელიც აე-

რთიანებს კაცობრიობას – ინტერნეტი;

3. საერთო სტანდარტები – გაერთიანებისა და სტანდარტი-

ზაციის არსებობა, რაც იძლევა საერთაშორისო თანამ-

შრომლობის შესაძლებლობას მრავალ სფეროში; მაგა-

ლითები: ISO, SI პროდუქტის სერტიფიკატების შექმნა; 

განვიხილოთ ერთ-ერთი მათგანი:   ისეთი საერთაშორი-

სო სერტიფიკატი, როგორიც არის ISO, კომპანიის მაღალ 

სტანდარტებს უსვამს ხაზს და მომხმარებელს მის მიმართ 

კიდევ უფრო მეტი ნდობითა და ლოიალობით განაწყობს. 

ISO-ს სერტიფიკატის გამოყენების თვალსაჩინო მაგა-

ლითად გამოდგება საკვები პროდუქტები, რომელთა ექ-

სპორტ-იმპორტის შემთხვევაში სავალდებულოა საერთა-

შორისო სერტიფიკატის წარმოდგენა; 

4. ერთი საერთო საკომუნიკაციო ენის (ინგლისური ენა) და-

მკვიდრება;

5. ზემოქმედება ადამიანთა დიდ ჯგუფებზე  ტელევიზიის, 

რეკლამის, ხელოვნების საშუალებით;

6. ერთიანი მსოფლიო ვალუტა – XX საუკუნის მსოფლიო 

ვალუტად ითვლებოდა დოლარი,  მაგრამ XXI საუკუნეში 

დოლართან ერთად გაჩნდა ევრო (ევროკავშირში);

7. წარმოება, რომელიც დაფუძნებულია შრომის დანაწილე-

ბის პრინციპებზე,  მათ შორის საერთაშორისო შრომის 

დანაწილება.

ტრანსნაციონალუ-

რი კორპორაცია 

– კორპორაცია, რომ-

ლის მფლობელობა, 

მართვა, წარმოება 

და საქმიანობები 

მსოფლიოს სხვადა-

სხვა კუთხეშია და 

სხვადასხვა სახელ-

მწიფოს კანონმდებ-

ლობის ფარგლებშია 

მოქცეული. მას გაა-

ჩნია სათავო ოფისი 

ერთ სახელმწიფოში 

და ფილიალები სხვა 

სახელმწიფოებში.   

ნუ აღმართავ მესერს 

D
on

't 
C
op

y
იდგინეთ თი-თი

და გამოვლინებამოვლინება 

ორაციებისბის როლის გაძლი- როლის გა

ლებიც მოქმედებენ ორზე მეტი მედებენ ორზე 

 ფლობენ ტექნოლოგიებისა დაბენ ტექნოლოგიების

ტების უმრავლესობას.  მათი მფლორავლესობას.  მათი

ლებენ მაღალი ტექნოლოგიებისა ლებენ მაღალი ტექნოლოგიების

ადების მსოფლიო ბაზრის მნიშვნელადების მსოფლიო ბაზრის მნიშვნე

საინფორმაციო ქსელის არსებობა, რფორმაციო ქსელის

ნებს კაცობრიობას – ინტერნეტი;ობრიობას – ინტერ

ერთო სტანდარტები – გაერთიანებირთო სტანდარტები – გაერთ

ზაციის არსებობა, რაც იძლევა სციის არსებობა, რაც იძ

შრომლობის შესაძლებლობას მშრომლობ

ლითები:ლითები: ISO, SIISO პროდუქტის

განვიხილოთ ერთ-ერთი განვიხილოთ ერთ

სო სერტიფიკატი, როგსო სე

სტანდარტებს უსვატანდარ

კიდევ უფრო მეტვ უფ

ISOIS -ს სერტი

ლითად გალი

სპორტ-

შორი

4.on
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გლობალიზაცია არის ეკონომიკებისა და საზოგადოებების გაძლი-

ერებული ინტეგრაცია მთელ მსოფლიოში. ის გარდაუვალი მო-

ვლენაა კაცობრიობის ისტორიაში, რომელიც მდგომარეობს იმაში, 

რომ პროდუქტების, ინფორმაციის, ცოდნისა და კულტურული ფა-

სეულობების გაცვლით  მსოფლიოს ქვეყნები უფრო ურთიერთდა-

კავშირებული ხდება.

გლობალიზაცია გულისხმობს პროცესებს, რომელთა ფარგლებშიც 

სტანდარტები  საერთო ხდება მთელი მსოფლიოს ან სახელმწიფო-

თა დიდი ჯგუფისათვის ეკონომიკაში, პოლიტიკასა და სოციალურ 

განვითარებაში.

გლობალიზაცია – ესაა კულტურული, პოლიტიკური, სამეცნიერო, 

ტექნიკური გაერთიანებებისა (ერთ სტანდარტამდე, ერთ ფორმა-

მდე მიყვანა)  და ინტეგრაციის  (განცალკევებულ, უნიკალურ, და-

მოუკიდებელ სოციალურ ობიექტებსა და ფენომენებს შორის ურთი-

ერთობის დამყარება) პროცესი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს 

არის დროში გაშლილი ობიექტური პროცესი, რომელიც სამყაროს 

(საზოგადოებას) აერთიანებს, საერთოს ხდის – აშენებს კულტურას, 

რომელშიც მომავალში მთელი კაცობრიობა გაერთიანდება. 

გლობალიზაცია ეხება კაცობრიობის ცხოვრებისა და საქმიანობის 

ყველა (პოლიტიკური, ფინანსური, სამეცნიერო, ტექნიკური, რელი-

გიური და კულტურული) სფეროს გაერთიანებას:  ისინი ნაწილო-

ბრივ ინტეგრირებულია ერთმანეთში, ნაწილობრივ კი ინგრევა და 

რჩება ისტორიას.

დავალება

აირჩიეთ სასარგებლო რესურსებიდან ერთ-ერთ ბმულზე გა-

ნთავსებული ინფორმაცია და მოამზადეთ მისი ამსახველი 

მოკლე პრეზენტაცია.

sasargeblo resursebi
  გლობალიზაცია  https://bit.ly/3DoZofH

  გლობალიზაციის შიში  https://bit.ly/3qORqXY

 42°პარალელი – ანტიკურობის ორი ხედვა გლობალიზაცია-

ზე: ალექსანდრე მაკედონელი მასწავლებლის წინააღმდეგ 

https://bit.ly/3iQFMaN

6

ინტეგრაცია – სოცი-

ალური, ეკონომიკუ-

რი და პოლიტიკური 

პროცესი, რომლის 

მიზანია ცალკეულ 

ჯგუფთა თვითიდე-

ნტიფიკაციის ერთიან 

საზოგადოებრივ და 

კულტურულ ჩარჩო-

ებში მოქცევა.
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ამეცნიერო, 

, ერთ ფორმა-ფორმა-

ლ, უნიკალურ, და-ლურ

მენებს შორის ურთი-მენებს შორის უ

ვებით რომ ვთქვათ, ესებით რომ ვთქვათ, ეს 

ცესი, რომელიც სამყაროსსი, რომელიც სამყაროს 

ოს ხდის – აშენებს კულტურას, ს – აშენებს კულტუ

ობრიობა გაერთიანდება.გაერთიანდება. 

ბრიობის ცხოვრებისა და საქმიანობობის ცხოვრებისა და სა

ანსური, სამეცნიერო, ტექნიკური, რნსური, სამე

ლი) სფეროს გაერთიანებას:  ისინი ფეროს გაერთ

ლია ერთმანეთში, ნაწილობრივ კი ნაწილობ

ვალება

აირჩიეთ სასარგებლო რესურსებიდთ სასარგებლო რეს

ნთავსებული ინფორმაცია და ნთავსებული ინფორ

მოკლე პრეზენტაცია.მოკლე პრეზენტაცი

D
sasargeblo ressar
 გლობალიზგლ

 გლობალ

 42°პ

ზ
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y
ესი, რ

ზანია ცალკეალკ

ჯგუფთა თვითიდვით

ნტიფიკაციის ერთიაფიკაციის ერ

საზოგადოებრივ და ზოგადოებრივ დ

კულტურულ ჩარჩო-კულტურულ ჩარჩო

ებში მოქცევა.ებში მოქ
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გლობალური მოქალაქე

იმსჯელეთ (სახლში საკითხავი)

გაეცანით ჰიუ ევენსის  ქვემოთ მოცემულ სტატიას – “საე-

რთაშორისო ორგანიზაცია “გლობალური მოქალაქე*”, 

რო მე ლიც ნათლად დაგვანახებს გლობალური მოქალაქის 

მნიშვნელობას. 

უპასუხეთ კითხვებს:

 • მსოფლიოში საკუთარი ადგილის ახლებური გააზრება რო-

გორ განაწყობს ადამიანებს უკიდურეს სიღარიბესთან, 

კლიმატის ცვლილებებთან, გენდერულ თანასწორობასა 

და სხვა პრობლემებთან საბრძოლველად?

 • რას ნიშნავს გლობალური მოქალაქე?

 • როგორ დაინახეთ გლობალური მოქალაქის როლი და შე-

საძლებლობები სტატიის მიხედვით?

 • როგორ ეხმაურება გლობალური მოქალაქის ხედვა და საქ-

მიანობა დემოკრატიის პრინციპებს?

ბავშვობაში ძალიან ცნობისმოყვარე ვიყავი და ვფიქრობდი, 

რომ სამყაროს შეცვლა შემეძლო. 12 წლის ასაკში სკოლა-

ში ფულის შეგროვება დავიწყეთ განვითარებადი ქვეყნების 

თემებისთვის.  ჩემმა სკოლამ ავსტრალიის სკოლებს შორის 

ყველაზე მეტი თანხა შეაგროვა. ჯილდოდ გამოცდილების მი-

საღებად ფილიპინებში წასვლის შესაძლებლობა მომეცა. იქ 

ერთ ბიჭს სონი ბოიას დავუმეგობრდი, რომელიც, პირდაპირი 

გაგებით, კვამლიან ნაგავსაყრელზე ცხოვრობდა. ამ ადგილს 

“მბოლავ მთას”  ეძახდნენ. ეს იყო საშინლად  მყრალი ნაგავ-

საყრელი და ჩემი მეგობარი საათობით ეძებდა იქ რაიმე ღი-

რებულს. მასთან გატარებულმა ღამემ კი სამუდამოდ შეცვა-

ლა ჩემი ცხოვრება.  

როცა ძილის დრო მოვიდა, ბეტონის ფილაზე, რომელიც ჩემი 

საძინებელი ოთახის ნახევარი იყო, დაწვა 8 სულიანი ოჯახი 

და სტუმარი – მე. ნაგვის სუნი და ტარაკნების ცოცვა ძალი-

ან შემაწუხებელი იყო. თვალი ვერ მოვხუჭე და ვფიქრობდი: 

“რატომ არიან ადამიანები იძულებული, ასე იცხოვრონ, მა-

შინ, როცა მე ყველაფერი მაქვს? რატომ განისაზღვრება სონი 

ბოიას შესაძლებელობა – აიხდინოს ოცნებები – მისი დაბადე-

ბის ადგილით? ამის გაგება, უბრალოდ, არ შემეძლო, მე კი 

მინდოდა მცოდნოდა – რატომ.

მხოლოდ მოგვიანებით გავიგე, რომ სიღარიბე, რომელსაც 

ფილიპინებში შევეჯახე,  გახდა მთელი რიგი კოლონიალური 

* წყარო: https://bit.ly/3wXKU4X

ჰიუ ევენსი

7
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yრი გააზრება რო-ზრება რო-

რეს სიღარიბესთან,არიბესთან, 

ერულ თანასწორობასათანასწორობასა 

ლველად?დ?

ოქალაქე?

ბალური მოქალაქის როლი და შე-ი მოქალაქის როლი დ

ტიის მიხედვით?დვი

ბა გლობალური მოქალაქის ხედვა დბა გლობალური მოქალაქის ხედვა დ

კრატიის პრინციპებს?რატიის პრინციპებს?

ი ძალიან ცნობისმოყვარე ვიყავი დან ცნობისმოყვარე

მყაროს შეცვლა შემეძლო. 12 წლიცვლა შემეძლო. 

ულის შეგროვება დავიწყეთ განვითლის შეგროვება დავიწყეთ 

ემებისთვის.  ჩემმა სკოლამ ავსტრემებისთვის

ყველაზე მეტი თანხა შეაგროვა. ჯიველაზე მეტი 

საღებად ფილიპინებში წასვლიებად ფილიპინებშ

ერთ ბიჭს სონი ბოიას დავუმერთ ბიჭს სონი ბოიას

გაგებით, კვამლიან ნაგავგაგებით

“მბოლავ მთას”  ეძახდლავ მთ

საყრელი და ჩემი მესაყრელი და

რებულს. მასთანრებულ

ლა ჩემი ცხოვლა ჩემ

როცა ძილრ

საძინე

და on
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სახელმწიფოებისა და კორუმპირებული მთავრობების მოქმე-

დებისა და უმოქმედობის შედეგი, რომლებიც ყველაფრით ხე-

ლმძღვანელობენ, გარდა სონი ბოიას ინტერესებისა. რა თქმა 

უნდა, მათ თავად არ შეუქმნიათ მბოლავი მთა, მაგრამ შეეძ-

ლოთ, არ ყოფილიყო ის. 

თუ გვსურს, დავეხმაროთ სონი ბოიას მსგავს ბავშვებს, 

რამდენიმე დოლარის გაგზავნა ან მათი საცხოვრებელი 

ადგილის დალაგება მათ არ უშველის, რადგანაც პრობლემის 

არსი სხვა რამეში მდგომარეობს. მომდევნო წლებში, ადგი-

ლობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებზე 

მუშაობისას, ვცდილობდი ამ ხალხს დავხმარებოდი სკოლის 

აშენებაში, შიდსთან ბრძოლაში, მივედი დასკვნამდე, რომ თე-

მების განვითარება თვით თემებმა უნდა შეძლონ და თუმცა 

ქველმოქმედება მნიშვნელოვანია, ის არასაკმარისია. ჩვენ 

სისტემურად  უნდა აღვუდგეთ წინ მსგავს პრობლემებს მსო-

ფლიო დონეზე. საუკეთესო, რაც შევძელი – ესაა მცდელობა, 

მოქალაქეთა დიდი ჯგუფი შემეკრიბა საკუთარ ქვეყანაში, 

რათა მიგვეღწია, რომ  ჩვენს ლიდერებს მონაწილეობა მიე-

ღოთ ამ სისტემურ გარდაქმნაში.  რამდენიმე წლის შემდეგ 

კოლეჯის მეგობრებთან ერთად ავსტრალიაში წამოვიწყეთ 

კამპანია,  სახელად  – “დავუტოვოთ სიღარიბე ისტორიას”.

ვოცნებობდით ადგილობრივი ავსტრალიელი მუსიკოსების 

მონაწილეობით პატარა კონცერტი ჩაგვეტარებინა, თუმცა, 

მოხდა საოცრება და, ყველა ვარსკვლავი დაგვთანხმდა. იმ 

დღეს მეშვიდე ცაზე ვიყავი. ჩვენდა გასაკვირად, ავსტრალიის 

მთავრობამ გაიგონა ჩვენი ხმა და დათანხმდა, გაეორმაგებინა 

(6,2 მილიარდი დოლარი) მსოფლიო ჯანდაცვის ინვესტირება. 

იყო ისეთი განცდა, რომ სწორ გზას ვადგავართ. მოქალაქეე-

ბის გაერთიანებით ჩვენ დავარწმუნეთ ჩვენი მთავრობა, შე-

ესრულებინა წარმოუდგენელი რამ და ემოქმედა პრობლემის 

გადასაჭრელად ჩვენი ქვეყნის საზღვრებიდან ძალიან შორს. 

თუმცა ეს დიდხანს არ გაგრძელდა.  მთავრობა შეიცვალა და 

მოგვიანებით, 6 წლის შემდეგ, ყველანაირი თანხა გაქრა. 

რა ვისწავლეთ? ჩვენ ვისწავლეთ, რომ საკმარისი არაა ერთ-

ჯერადი “აფეთქება”. ჩვენ გვჭირდება მუდმივი მოძრაობა, 

რომელიც დამოკიდებელი არ იქნება პოლიტიკურ განწყობებ-

ზე.  ეს ასე უნდა ხდებოდეს ყველგან, სხვაგვარად ცალკეული 

მთავრობები იტყვიან, რომ არ შეუძლიათ მარტოდ ატარონ 

გლობალური განვითარების ტვირთი. სწორედ აქედან დავი-

წყეთ.

ინვესტირება – მო-

გების ან სხვა ეკო-

ნომიკური ეფექტის 

მიღების მიზნით 

ფულის, კაპიტალის 

დაბანდებაა.
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გი-

ტებზე

სკოლისს 

დე, რომ თე-

ლონ და თუმცათუმცა 

საკმარისია. ჩვენია. 

ვს პრობლემებს მსო-ვს პრობლემებს

ელი – ესაა მცდელობა, ელი – ესაა მცდელობა, 

რიბა საკუთარ ქვეყანაში,ბა საკუთარ ქვეყანაში, 

ლიდერებს მონაწილეობა მიე-რებს მონაწილეობა

ნაში.  რამდენიმე წლის შემდეგ ამდენიმე წლის შე

ერთად ავსტრალიაში წამოვიწყეთრთად ავსტრალიაში წამოვ

“დავუტოვოთ სიღარიბე ისტორიას”ვუტოვოთ სიღარიბე ისტ

დგილობრივი ავსტრალიელი მუსილობრივი ავსტ

თ პატარა კონცერტი ჩაგვეტარებიტი ჩაგვ

ოცრება და, ყველა ვარსკვლავი დაგდა, ყველა ვარსკვლ

შვიდე ცაზე ვიყავი. ჩვენდა გასაკვირცაზე ვიყავი. ჩვ

რობამ გაიგონა ჩვენი ხმა და დათანხგონა ჩვენი ხმა დ

,2 მილიარდი დოლარი) მსოფლიო ჯაიარდი დოლარი

იყო ისეთი განცდა, რომ სწორ გზაეთი განცდა, რომ ს

ბის გაერთიანებით ჩვენ დავარერთიანებით ჩ

ესრულებინა წარმოუდგენელესრულებინა წარმოუ

გადასაჭრელად ჩვენი ქვედასაჭრელად ჩვე

თუმცა ეს დიდხანს არ ა ეს

მოგვიანებით, 6 წლიანე

რა ვისწავლეთრა ვის

ჯერადი “აჯერ

მელი

ების მ

ფულის, კაპიტაპი

დაბანდებაა.აა.
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ბევრი ვიფიქრეთ, როგორ შეგვეკრიბა დიდი არმია და გაგვე-

მარჯვა ამ ბრძოლაში. იმ ადამიანთა ხანმოკლე ენთუზიაზმი, 

რომლებიც მონაწილეობდნენ კამპანიაში “დავუტოვოთ სიღა-

რიბე ისტორიას”,  გადავაქციეთ მუდმივ  გრძნობად. ეს უნდა 

გამხდარიყო მათი პიროვნულობის ნაწილი. ამიტომ 2012 

წელს დავააარსეთ ორგანიზაცია “გლობალური მოქალაქე”.

საქმე რომელიმე ორგანიზაციის შექმნა კი არ არის, არამედ 

– მოქალაქეთა მონაწილეობაა. კვლევებმა აჩვენა, რომ მათ 

შორის,  ვისაც გლობალური პრობლემები აწუხებს, მხოლოდ 

18%-მა გააკეთა რაღაც მათ გადასაჭრელად. განა ადამიანებს 

არ სურთ მოქმედება? თუმცა არ იციან, საიდან დაიწყონ ან 

არ სჯერათ, რომ მათი საქმიანობა ნაყოფიერი იქნება. ჩვენ 

როგორმე უნდა დაგვერწმუნებინა ათობით ქვეყნის მილი-

ონობით მოქალაქე, რომ ზეწოლა მოეხდინათ თავიანთ ლი-

დერებზე.

როცა ეს შევძელით, აღმოვაჩინეთ გასაკვირი რამ: როცა შენი 

მისია არის გლობალური მოქალაქეობა, უეცრად ხვდები შე-

სანიშნავ მოკავშირეებს. უკიდურესი სიღარიბე – ეს არ არის 

ერთადერთი ფუნდამენტური მსოფლიო პრობლემა. არის კი-

დევ კლიმატის ცვლილება, ადამიანის უფლებები, გენდერუ-

ლი თანასწორობა და ომიც კი. ჩვენ იმ ადამიანების მხარდა-

მხარ აღმოვჩნდით, რომლებიც ამ პრობლემებს ებრძოდნენ.

როგორ გავერთიანდით გლობალური მოქალაქეები? ამისთვის 

ყველასათვის გასაგები რამ – მუსიკა გამოვიყენეთ.  ნიუ-იუ-

რკის ცენრტალურ პარკში ორგანიზება გავუკეთეთ ფესტივა-

ლს “გლობალური მოქალაქე”. ფესტივალი დავამთხვიეთ გაე-

როს გენერალური ასამბლეის სხდომებს, რათა სახელმწიფოს 

მეთაურებს, რომლებსაც ჩვენი მოწოდებები ეხებოდათ, არ 

უგულებელეყოთ ისინი. მაგრამ ყველაფერი არც ისე მარტი-

ვი იყო. ბილეთი კი არ უნდა გეყიდა, უნდა დაგემსახურებინა. 

რაიმე უნდა გაგეკეთებინა მსოფლიოს კეთილდღეობისათვის 

და მხოლოდ მაშინ მიიღებდი ბილეთს. ამ შემთხვევაში ფუ-

ლის როლს აქტივობა ასრულებდა. ჩემთვის მოქალაქეობა სი-

ამაყის საგანს კი არა, მოქმედებას ნიშნავს და სწორედ ამას 

ვითხოვდით ადამიანებისგან. ჩვენდა გასაკვირად, ამ გეგმამ 

იმუშავა. მხოლოდ ნიუ-იორკში 155 000-მა ადამიანმა გამოი-

მუშავა ბილეთი. დღეს კი ჩვენთან ერთად მოქმედებს 150 ქვე-

ყნის მოქალაქე. მათი რიცხვი ყოველ წელს იზრდება.

არ არის საჭირო გლობალური მოქალაქის შექმნა ნულიდან.  

ჩვენ უკვე ყველგან ვართ. საჭიროა მხოლოდ მოქმედებისკენ 

7

 ორგანიზაციის 

“გლობალური 

მოქალაქე”  ლოგო

გლობალური მოქალაქე
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არის, არამედამედ

აჩვენა, რომ მათ მათ 

აწუხებს, მხოლოდ ს, მხოლოდ 

ელად. განა ადამიანებსანა ადამიანებს 

ციან, საიდან დაიწყონ ანიდან დაიწყონ ან 

ობა ნაყოფიერი იქნება. ჩვენოფიერი იქნება. 

ებინა ათობით ქვეყნის მილი-ით ქვეყნის მ

ზეწოლა მოეხდინათ თავიანთ ლი- მოეხდინათ თავიანთ

თ, აღმოვაჩინეთ გასაკვირი რამ: როთ, აღმოვაჩინეთ გასაკვირი რ

ობალური მოქალაქეობა, უეცრად ხალური მოქალაქეობა, უე

კავშირეებს. უკიდურესი სიღარიბე რეებს. უკიდურესი

რთი ფუნდამენტური მსოფლიო პროდამენტური მსოფლ

ლიმატის ცვლილება, ადამიანის უფლიმატის ცვლილება, ადამია

თანასწორობა და ომიც კი. ჩვენ იმნასწორობა და ომიც კი. 

მხარ აღმოვჩნდით, რომლებიც ამ პრხარ აღმოვჩნ

როგორ გავერთიანდით გლობათიანდი

ყველასათვის გასაგები რამყველასათვის გასაგ

რკის ცენრტალურ პარკშრკის ცენრ

ლს “გლობალური მოლს “გლობალ

როს გენერალურიროს

მეთაურებს, როეთაუ

უგულებელეუ

ვი იყო. ბვ

რაიმე 

და on
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ბიძგი. მიუხედავად ამ იმპულსისა, წინ უზარმაზარი პრობლე-

მებია. თქვენ ფიქრობთ, როგორ შევძლებთ, დავარწმუნოთ 

მსოფლიო ლიდერები, უყურადღებოდ არ დატოვონ გლობა-

ლური პრობლემები?

მთელი მსოფლიო – ჩვენი ეზოა და ხშირად უგულებელვყოფთ 

მას საკუთარი რისკის ხარჯზე. პოლიტიკური ლიდერები-

სთვის მსოფლიო პრობლემები სულერთი არ უნდა იყოს, რა-

დგან უკიდურესი სიღარიბისა და კლიმატის ცვლილებების 

გავლენა დიდი ხანია კარზე გვიკაკუნებს. გლობალური მო-

ქალაქეეებს ეს ესმით. ჩვენ ვცხოვრობთ გლობალური მოქა-

ლაქეებისთვის ხელსაყრელ დროს, ეპოქაში, როცა შესაძლე-

ბელია გაიგონონ ცალკეული ხმა. 2000 წელს ხელი მოეწერა 

ათასწლეულის მიზნებს. რაც მაშინ შეგვეძლო, იყო წერილის 

გაგზავნა და შემდეგი არჩევნების ლოდინი. მაშინ არ იყო სო-

ციალური ქსელები. დღეს კი მილიარდობით ადამიანს აქვს 

მეტი ინსტრუმენტი, ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, გავლენის 

მოხდენის შესაძლებლობა, ვიდრე ოდესმე. პრობლემებიცა 

და მათი გადაჭრის ინსტრუმენტებიც ჩვენ წინაშეა. მსოფლიო 

შეიცვალა და ის, ვინც ჩვენ შორისაა და თავისი ქვეყნის სა-

ზღვრებს იქით იყურება, ისტორიის სწორ მხარეს დგას.

და რა გვაქვს დღეს? ფესტივალის ჩატარებით რამდენიმე 

გამარჯვებას მივაღწიეთ, შემოგვიერთდნენ მოქალაქეები 

მთელი მსოფლიოდან.თუმცა, რა თქმა უნდა, ვერ შევძელით 

საბოლოო მიზნის მიღწევა. ჩვენ წინ ძალიან გრძელი გზა გვე-

ლოდება.

ახლაც და მომავალშიც გლობალური მოქალაქეები მოუწო-

დებენ მსოფლიო ლიდერებს პასუხისმგებლობის აღებისაკენ, 

რათა აკონტროლონ და შეასრულონ მდგრადი განვითარების 

გლობალური მიზნები. მსოფლიო მოქალაქეები ითანმშრომ-

ლებენ სამეცნიერო ორგანიზაციებთან ისეთი დაავადებების 

დასამარცხებლად, როგორებიცაა: კოვიდი, პოლიომიელიტი 

და მალარია. მსოფლიო მოქალაქეები ყველა კუთხიდან გაე-

რთიანდებიან ჩვენს რიგებში და გააუმჯობესებენ თავიანთი 

საქმიანობის გავრცელების ხარისხს. ეს რეალური გეგმებია. 

წარმოიდგინეთ არმია, რომელიც აერთიანებს ინფორმირე-

ბულ, მოტივირებულ, ურთიერთდაკავშირებულ მილიონ ადა-

მიანს, რომელსაც არ სურს პასუხი – “არა” და რომლის რაო-

დენობაც იზრდება ათობით მილიონ ადამიანამდე.

ამ ხნის განმავლობაში ვცდილობდი, მომეძებნა სონი ბოია. 

სამწუხაროდ, არ გამომივიდა. მინდა, დავჯდე მის გვერდით 

„ჭეშმარიტი 

მსოფლიო მო-

ქალაქეობა კი 

ეროვნული თვით-

შეგნების გარეშე 

არ არსებობს. ის, 

ვინც “გაინგლი-

სელდება”, “გა-

გერმანელდება”, 

“გაფრანგდება”, 

“გარუსდება”, 

“გაამერიკელდე-

ბა”, ვერასოდეს 

გახდება ინგლისე-

ლი, გერმანელი, 

ფრანგი, რუსი ან 

ამერიკელი და 

ქართველობასაც 

დაჰკარგავს. და 

თუ ქართველებად 

დავრჩებით და 

თანაც ვეზიარე-

ბით ამ ერების 

კულტურებს, გა-

ვაფართოვებთ და 

გავამდიდრებთ 

ჩვენს სამყაროს, 

გავხდებით ნამ-

დვილი მსოფლიო 

მოქალაქენი. 

ევროპული ინტე-

გრაციაც ასე 

უნდა გავიგოთ 

და არა როგორც 

ეროვნული ინდი-

ვიდუალობების 

წაშლა და გათქვე-

ფა”.

ზვიად 

გამსახურდია
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 იყო წერილისერილის 

მაშინ არ იყო სო- იყ

ობით ადამიანს აქვსობით ადამიანს 

ინფორმაცია, გავლენისნფორმაცია, გავლენის 

 ოდესმე. პრობლემებიცადესმე. პრობლემებიცა 

ტებიც ჩვენ წინაშეა. მსოფლიოჩვენ წინაშეა. მსოფ

შორისაა და თავისი ქვეყნის სა-და თავისი ქვეყნი

ისტორიის სწორ მხარეს დგას.სტორიის სწორ მხარეს დგას

ს? ფესტივალის ჩატარებით რამდ? ფესტივალ

ივაღწიეთ, შემოგვიერთდნენ მოქაიეთ, შემოგვი

ლიოდან.თუმცა, რა თქმა უნდა, ვერთქმა უ

მიზნის მიღწევა. ჩვენ წინ ძალიან გრმიღწევა. ჩვენ წინ ძალ

ა.

ლაც და მომავალშიც გლობალური ა მომავალშიც გლობ

დებენ მსოფლიო ლიდერებს პასუხიმსოფლიო ლიდერე

რათა აკონტროლონ და შეასრულკონტროლონ და შ

გლობალური მიზნები. მსოფლგლობალური მიზნებ

ლებენ სამეცნიერო ორგანებენ სამეცნიერო

დასამარცხებლად, როგმარც

და მალარია. მსოფლლარ

რთიანდებიან ჩვეანდე

საქმიანობის გსაქმიან

წარმოიდგიწარმ
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გერმანელდება
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“გარუსდება”, 

აამერიკელდე-

ვერასოდეს 

გახდებ
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და ვუთხრა, როგორ დამეხმარა “მბოლავ მთაზე”  გატარებუ-

ლი დრო  და მადლობა გადავუხადო მას და სხვებსაც, რომ 

გავიგე, რა მნიშვნელოვანია, იყო ადამიანთა მოძრაობის ნა-

წილი, მოსწყდე ეკრანებს და შეხედო მსოფლიოს, მსოფლიო 

მოქალაქეებს.  მსოფლიო მოქალაქეებს, რომლებიც ერთიანი 

ფრონტით გამოდიან, სვამენ კითხვას “რატომ?”  არ უსმენენ 

სკეპტიკოსებს და ეჭიდებიან მსოფლიოს გასაოცარ შესაძ-

ლებლობებს, რომლებშიც ჩვენ ვცხოვრობთ.  

მე – გლობალური მოქალაქე ვარ. თქვენ?

გლობალურად განვითარებული მო-

ქალაქე კრიტიკულად მოაზროვნე, ტო-

ლერანტ, რეალიზებულ და სოლიდარულ 

ინდივიდს ნიშნავს, გლობალურად განვი-

თარებული საზოგადოება კი –  ჰარმონი-

ულ, სამართლიან, მდგრად  და უსაფრთხო 

მსოფლიოს. 

ტერმინი გლობალური მოქალაქეობა  დაფუძნებულია მტკიცებუ-

ლებაზე, რომ ცალკეული პირები წარმოადგენენ მრავალრიცხოვა-

ნი, მრავალფეროვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანი-

ზაციების წევრებს და არა ცალკეულ სუბიექტებს იზოლირებული 

საზოგადოებიდან.

პრინცის ტირა-

ნია ფეოდალურ 

სახელმწიფოში 

საერთო კეთილ-

დღეობისთვის ნა-

კლებ მავნებელია, 

ვიდრე მოქალა-

ქის  აპათია დე-

მოკრატიულ სახე-

ლმწიფოში. 

              

შარლ ლუი დე 

მონტესკიე

გლობალური მოქალაქეობის კონცეფცია შესულია გაეროს დო-

კუმენტში “მდგრადი განვითარების მიზნები”,  პუნქტი 4: “სრუ-

ლი და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა ყველასთვის 

და გრძელვადიანი სწავლის ხელშეწყობა, მათ შორის გლობალური 

მოქალაქეობის განათლება, როგორც მისი ერთ-ერთი მიზანი”. 

საერთაშორისო თანამეგობრობა შეთანხმდა, რომ 2030 

წლისთვის ყველა მოსწავლე/სტუდენტი მიიღებს ცოდნასა და 

უნარებს, რომლებიც აუცილებელია მდგრადი განვითარები-

სათვის, მათ შორის გლობალური მოქალაქეობის ჩათვლით. 

შესაბამისად, გლობალური სამოქალაქო განათლების მიზანია, 

პიროვნებას ჩამოუყალიბოს ღირებულებათა სწორი ხედვა; ტო-

ლერანტულობისა და სამართლიანობის გრძნობა, მრავალფე-

როვნების პატივისცემა; სხვადასხვა კულტურასთან კომუნიკა-

ციის უნარი; და კრიტიკული აზროვნება.

UNESCO, 2015.

7 გლობალური მოქალაქე
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ოცარ შესაძ-საძ

განვითარებული მო-ითარებული 

იტიკულად მოაზროვნე, ტო-დ მოაზროვნე, 

რეალიზებულ და სოლიდარულზებულ და სოლიდა

დს ნიშნავს,ავს, გლობალურად განვი-გლობალურად 

ებული საზოგადოებააზოგადოება კი –  ჰარმო კი –  ჰარ

ლ, სამართლიან, მდგრად  და უსაფლ, სამართლიან, მდგრად  და უსაფ

მსოფლიოს.მსო

ობალური მოქალაქეობა  დაფუძნებოქალაქეობა  და

ომ ცალკეული პირები წარმოადგენმ ცალკეული პირები წარმო

ვალფეროვანი ადგილობრივი და საალფეროვა

ების წევრებს და არა ცალკეულ სუის წევრებს დ

ზოგადოებიდან.ები
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აერთო კეთილ-

დღეობისთვის ნა-

კლებ მავნებელია, 

დრე მო

პათია დე-
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გლობალური ურთიერთდამოკიდებულებების გამოვლენის მასშტა-

ბურობა დღეს არავისთვის არ არის აღმოჩენა. განვიხილოთ რამდე-

ნიმე მაგალითი:

 • ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური ზემოქმედება შეი-

ძლება  ეკონომიკური ზრდის განმსაზღვრელი იყოს მსოფლიოს 

ნებისმიერ ნაწილში;

 • ჩინეთში წარმოქმნილი ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვი  გავლე-

ნას ახდენს  მალდივის კუნძულებზე, ვიეტნამის, ბანგლადეშისა 

და სხვა ქვეყნების მოსავლიანობაზე;

 • ეპიდემია ვიეტნამში ან მექსიკაში გავლენას ახდენს აშშ-სა და 

მთელ მსოფლიოზე;

 • იაპონიაში რადიაქტიური ნივთიერებების გაჟონვა საფრთხეს უქ-

მნის მოსახლეობას მთელ მსოფლიოში.

ეკონომიკური ზრდა 

– ეკონომიკის რაო-

დენობრივი ზრდა, 

ქვეყნის დოვლათის 

მოცულობისა და 

საწარმოო პოტენ-

ციალის გადიდება. 

იყენებენ ქვეყნის 

ეკონომიკური მდგო-

მარეობის პოზიტი-

ური ცვლილებების 

გამოსახატავად.

მსოფლიოს მომავალი დამოკიდებულია გლობალურ მოქალაქეზე. 

თუ პლანეტაზე მეტი აქტიური გლობალურ მოქალაქე იქნება, მა-

შინ ჩვენ წინაშე არსებული ყველა პრობლემის – სიღარიბიდან  და 

კლიმატის ცვლილებიდან გენდერულ თანასწორობამდე – ყველა ამ 

საკითხის გადაჭრა შესაძლებელი იქნება. ეს ჭეშმარიტად გლობა-

ლური პრობლემებია და მათი ჭეშმარიტად გადაწყვეტა შეიძლება 

მხოლოდ მაშინ, როცა გლობალური მოქალაქეები ყველა ლიდერის-

გან მოითხოვენ გლობალურ გადაწყვეტილებებს.

7

imuSaveT jgufebSi

მსოფლიო მოქალაქეობის „გვირილა“

შექმენით 4 ჯგუფი. 

პირველ ეტაპზე თითოეული ჯგუფი ჰიუ ევენსის სტატი-

ის მიხედვით (შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენი მოსაზრებაც),  

თქვენთვის განკუთვნილ „გვირილის” ფურცელზე შეიტანს 

შემდეგ ინფორმაციას:

ჯგუფი 1. გლობალური პრობლემები და მათი  შედეგები

ჯგუფი 2. როგორი მოქალაქეები ზრუნავენ ამ პრობლემებზე     

                  და რა მოტივაციით

ჯგუფი 3. სამოქალაქო მონაწილეობის რა ფორმებს,

                 რა აქტივობებს მიმართავენ მოქალაქეები

ჯგუფი 4. აქტივობების განხორციელების რა 

                 ინსტრუმენტები და ბერკეტებია გამოყენებული

მეორე ეტაპზე „გვირილის ფურცლები” გადაეცით სხვა ჯგუ-

ფებს, რომ სურვილის შემთხვევაში დაამატონ ინფორმაცია. 

საბოლოოდ, ყველა ჯგუფს დაუბრუნდება თავისი ფურცელი  

და ხდება პრეზენტაცია.
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ფრთხეს უქ- py
ეკონომიკური ზრდაეკონომიკური ზრ

– ეკონომიკის რაო-ეკონომიკის რაო-

დენობრივი ზრდა, ობრივი ზრდა, 

ქვეყნის დოვლათისის დოვლათის

მოცულობისა დმოცულ

საწარმოო პოსაწარ

ციალის გალის 
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ანასწორობამდე – ყველა ამ წორობამდე – ყვე

ნება. ეს ჭეშმარიტად გლობა-ს ჭეშმარიტად გლ

შმარიტად გადაწყვეტა შეიძლებაგადაწყვეტა შეიძ

ლური მოქალაქეები ყველა ლიდერისრი მოქალაქეები ყველა ლი

გადაწყვეტილებებს.გადაწყვეტ

ufebSi

მოქალაქეობისლაქეობის „გვირილა““

თ 4 ჯგუფი.უფი. 

ველ ეტაპზეზე თითოეული ჯგუფი  თითოეული 

ს მიხედვით (შეგიძლიათ დაამატოთდვით (შეგიძლიათ

თქვენთვის განკუთვნილთვის განკუთვნილ „გვირი

შემდეგ ინფორმაციას:შემდეგ ინფორმაცია

ჯგუფი 1.ჯგუფი 1. გლობალური პრ გლობალ

ჯგუფი 2.ფი 2 როგორი მოქარ

                  და რა მოტ    

ჯგუფი 3.ფი 3 სამოქალ

                 რა აქ             

ჯგუფი 4.ჯგუფDაქ
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გლობალური 

პრობლემების 

გადაწყვეტა შე-

საძლებელია მხო-

ლოდ მსოფლიო 

მოქალაქეების 

მონაწილეობით, 

რომლებიც თავი-

ანთი ლიდერების-

გან  გლობალურ 

გადაწყვეტილებე-

ბს მოითხოვენ.

ჰიუ ევენსი,  

ორგანიზაცია 

“მსოფლიო 

მოქალაქის”  

ხელმძღვანელი.

ეს საინტერესოა

გლობალური მოქალაქის მაგალითად გამოდგება საოცარი 

ქალი – დავინია. ის იამაიკაში დაიბადა, 18 წლიდან გადასახ-

ლდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მას არ აქვს პოლიტი-

კური თანამდებობა, არც ლობისტია, თუმცა უზარმაზარი გა-

ვლენით სარგებლობს. დავინია საოცარია იმით, რომ მზადაა, 

ყოველ კვირას გამოყოს დრო უცხო ადამიანებისთვის, რომ-

ლებიც არც მეზობლად ცხოვრობენ, არც საკუთარ ქვეყანაში 

და შესაძლოა, ვერც ვერასდროს  ნახოს ისინი.

დავინიას მოღვაწეობა 2012 წელს დაიწყო. მან დაიწყო წერი-

ლების წერა პოლიტიკოსებისთვის ელექტრონული ფოსტის 

საშუალებით. მან სოციალური ქსელით მეგობრებს მიმართა 

თხოვნით – გაეღოთ რამდენიმე პენი (ფულადი ერთეული), 

რათა მას საშუალება მისცემოდა გოგონებისთვის სწავლის 

თანხა გადაეხადა. დავინია დიდ გამოხმაურებას არ ელოდა, 

თუმცა მოკლე დროში 700 000 პენი მოგროვდა. ამ თანხით 

დავინიამ 120 გოგონა გააგზავნა სკოლაში სასწავლებლად. 

როგორ შეიძლება ამ გზით მიზნის მიღწევა? დავიანიამ ბევრს 

იმიტომ მიაღწია, რომ მარტო არ იყო. იგი მოქმედებდა მსო-

ფლიოს 142 000 მოქალაქესთან ერთად.  სწორედ ამ მოქალა-

ქებმა აიძულეს:

 • ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, გაეორმაგები-

ნა ინვესტირება გლობალურ პარტნიორობაში განათლების 

სფეროში;

 • დაარწმუნეს მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელობა, გაეზა-

რდა ინვესტიცია წყალმომარაგებისა და სანიტარიის სფე-

როში. შედეგად, ბანკის პრეზიდენტმა 15 მილიარდი დოლა-

რის ინვესტიცია დააანონსა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა 

კი 2019 წელს გამოაცხადა, რომ ინდოეთის ყველა სკოლასა 

და სახლს აღჭურვავდა საპირფარეშოებით.

 • ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა გააორმაგა ინვესტიციების 

რაოდენობა, რომელიც გოგონების განათლებისთვის იყო 

განკუთვნილი; 

 • ასევე მსოფლიო მოქალაქეებმა მოუწოდეს კანადის, ბრი-

ტანეთისა და ავსტრალიის მთავრობებს, გაეზარდათ ინ-

ვესტიციები პოლიომიელიტის აღმოსაფხვრელად. ამ ქვეყ-

ნების მთავრობებმა  ერთობლივად 665 მილიონი დოლარი 

გამოყვეს.
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მხოლოდ დავინია არ არის ასეთი. ის მზარდი მოძრაობის ნაწილია. მის მსგა-

ვს ადამიანებს გლობალურ მოქალაქეს უწოდებენ. გლობალური მოქალაქე 

– არის ის, ვინ თავის თავს, უპირველესად, ხედავს არა რომელიმე სახელ-

მწიფოს, ხალხის წარმომადგენლად, არამედ ადამიანის მოდგმის, რომელიც 

მზადაა, იმოქმედოს მსოფლიოს ყველაზე რთული პრობლემის გადაჭრის გზე-

ბის ძიებაში. ჩვენი მუშაობა ორიენტირებულია გლობალური მოქალაქეების 

მოქმედებების, მხარდაჭერასა და მოტივაციაზე – სურვილის გაჩენაზე. ისინი 

ყველა ქვეყანაში  და ნებისმიერ დემოგრაფიულ ჯგუფში არიან.

გლობალური მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის უახლეს თვალსაჩინო გა-

მოვლინებას წარმოადგენს მრავალათასიანი აქციები უკრაინაში გაჩაღებული 

ომის წინააღმდეგ. მედიასა და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული მიმდი-

ნარე თავდასხმებისა და მისი შედეგების ამსახველი კადრები   უამრავი ადა-

მიანისთვის მძიმე სანახავი აღმოჩნდა, რასაც მათი მყისიერი საპროტესტო 

რეაქციაც მოჰყვა.  მოქალაქეებმა აჩვენეს, რომ უკრაინა ამ ომში მარტო  არ 

არის, მის გვერდით მთელი ცივილური საზოგადოებაა.  საპროტესტო აქციებ-

ზე ათობით ათასი ადამიანი გამოდიოდა: განსხვავებული ასაკის, მრწამსის, 

პოლიტიკური გემოვნების ადამიანები ერთად  მოითხოვდნენ ომის შეჩერებას. 

ყველაზე მეტ ღირებულებას ამ აქციებს სძენდა სწორედ თვითორგანიზებუ-

ლობა, როცა სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ადეკვატურ ქცევას – პროტე-

სტს თავისთავად წარმოშობს.

თანდათანობით გამოიხატა უკრაინის მხარდაჭერის უფრო აქტიური ფო-

რმები, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ადვოკატირება, ლობირება, საქვე-

ლმოქმედო აქციები. მოხალისეები სხვადასხვა ქვეყნიდან მიემგზავრებიან 

უკრაინაში, რათა ბავშვების, ქალების, საერთოდ, მშვიდობიანი მოსახლეობის 

სიცოცხლე დაიცვან.
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ელებული მიმდი-ლი მიმდი-

რები   უამრავი ადა-მრავი

ყისიერი საპროტესტოი საპროტესტ

რაინა ამ ომში მარტო  არ მ ომში მარტო  არ 

ოებაა.  საპროტესტო აქციებ-როტესტო აქციებ-

ნსხვავებული ასაკის, მრწამსის,ნსხვავებული ასაკის, მრწა

ად  მოითხოვდნენ ომის შეჩერებას. დ  მოითხოვდნენ ომის შეჩერ

ს სძენდა სწორედ თვითორგანიზებუენდა სწორედ თვი

გებლობა ადეკვატურ ქცევას – პრობა ადეკვატურ ქც

უკრაინის მხარდაჭერის უფრო აქტრაინის მხარდაჭერის უფ

რგანიზაციებში ადვოკატირება, ლოგანიზაციებ

ოხალისეები სხვადასხვა ქვეყნიდანლისეები სხვად

შვების, ქალების, საერთოდ, მშვიდოლების, საერთოდ

ან.
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ფოტოები: https://bit.ly/35tiogA

7

რიგითი მოქალაქეების საპროტესტო გამოსვლები ომის წინააღმდეგ

„ჩელსისა” და „ლივერპულის” 
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იმუშავეთ ჯგუფებში

დაინაწილეთ სიტუაციები და უპასუხეთ კითხვებს:

 • შეიძლება ქვემოთ მოცემულ სიტუაციების პერსონაჟების 

ქმედებებს მოქალაქეობის/გლობალური მოქალაქეობის 

მა გალითი ვუწოდოთ? 

 • დღეს რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციებს შეუძლიათ 

ადამიანის უფლებების დასაცავად მუშაობა?

სიტუაცია 1

ყაზახების თანადგომა

1937-1938 წლებში, საბჭოთა რეპრესიე-

ბის დროს, ბევრი ადამიანი (მათ შორის 

ქართველები) გადაასახლეს ყაზახეთში. 

იქ იყო საშინელი ადგილი, ბანაკი სამ-

შობლოს “მოღალატეების”  ცოლებისა 

და შვილებისათვის, რომელსაც ალჟი-

რს ეძახდნენ – ბანაკის სახელწოდების 

სიტყვების აბრევიატურას. ბანაკის მშე-

ნებლობისა და სხვა საჭიროებისთვის, 

იქაურებს ჩამოართვეს მიწა 

და საქონელი. 

იქ ნატანჯი მრავალი დედა-შვილი ადგილობრივებმა შიმში-

ლისგან სიკვდილს გადაარჩინეს, ბევრი ობლად დარჩენილი 

ბავშვი შეიფარეს,  ბევრ ტყვეს გაუყვეს ლუკმა. სამუშაოდ გა-

ყვანილებს ყაზახი ქალები  წყევლა-კრულვით ვითომ ქვებს, 

სინამდვილეში კი ყურუთებს ესროდნენ.  დაცვა არაფერს ამ-

ბობდა, რადგან ქვები ეგონათ. ის, ვინც იმ ჯოჯოხეთს გადაუ-

რჩა, სწორედ ყაზახებს უნდა უმადლოდეს. 

სიტუაცია 2

ელისაბედ ორბელიანის სიტყვა, რომელიც წარმოთქვა 1918 

წელს, უნივერსიტეტის გახსნისას: 

ბატონებო! დიდი მღელვარებით აღსავსე გამოვდივარ თქვენ 

წინაშე, რადგანაც გათვალისწინებული მაქვს ამ წუთის სი-

დიადე და განსაკუთრებულად ვაფასებ იმ პატივს, რომელიც 

წილად მხვდა მე. ვხსნით ჩვენს საკუთარ ქართულ უნივერსი-

ტეტს და ამით ხელახლა ვნასკვავთ ჩვენი ძველი კულტურის 

შეწყვეტილ ძაფს.

აღმოსავლეთის მზეზე გაბრწყინებული კულტურა უფრო 

მშვენიერდება დასავლეთის აზროვნებასთან დაახლოებით. 

ყურუთი – კერძი, 

რომელსაც ამზადე-

ბენ ცხვრის, თხის, 

ძროხის, ცხენის ან 

აქლემის რძისგან. 

ჰგავს  ფშაურ დამბა-

ლხაჭოს.

7
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დების ის 

კის მშე-შე-

ოებისთვის,ს, 

წა

ვალი დედა-შვილი ადგილობრივებმდედა-შვილი 

დილს გადაარჩინეს, ბევრი ობლად ბევრი 

ფარეს,  ბევრ ტყვეს გაუყვეს ლუკმა.ბევრ ტყვეს გაუყვეს 

ებს ყაზახი ქალები  წყევლა-კრულვახი ქალები  წ

მდვილეში კიკი ყურუთებსყურუთებს ესროდნენ.  ეს

ობდა, რადგან ქვები ეგონათ. ის, ვინცადგან ქვები ეგ

რჩა, სწორედ ყაზახებს უნდა უმადლორედ ყაზახებს უნ

სიტუაცია 2სიტუაცი

ელისაბედ ორბელიანის სისაბედ ორბელ

წელს, უნივერსიტეტისუნი

ბატონებო! დიდიბატონებ

წინაშე, რადგწინაშე

დიადე და დია

ლად 

py
ხვრ

ოხის, ცხე

აქლემის რძისგრძი

ჰგავს  ფშაურ დამურ 

ლხაჭოს.ხაჭოს.

DD
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ევროპა გვიცნობდა და ჩვენ მას ვუყვარვართ. ჯერ კიდევ 

მე-14 საუკუნეში რომი გვიგზავნიდა მისიონერებს. მე–15 სა-

უკუნეში ჩვენ ვუახლოვდებით საფრანგეთს... უკანასკნელმა 

ასმა წელმა ძალაუნებურად დაგვაშორა საფრანგეთის აზრო-

ვნების თავისუფალ აღორძინებას. ახლა საჭიროა დაკარგუ-

ლი დროის მოგებაც.

ბედნიერად ვთვლი ჩემს თავს, რომ მოვალეობად მარგუნეს, 

თქვენ ფრანგული შეგასწავლოთ, რათა ენის საშუალებით გა-

ეცნოთ, იგემოთ მისი გენიოსების ნაწერები. ნუ დაგავიწყდე-

ბათ, რომ საფრანგეთის 1789 წლის რევოლუციის წყალობი-

თაა, რომ 1918 წელს გვაქვს თავისუფალი ქართული უნივერ-

სიტეტი. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აზრი თქვენც გიწინამ-

ძღვრებთ და აღგაფრთოვანებთ.

გლობალური მოქალაქეობისათვის განათლების სარგებელი ერთ ნაირად მნიშვნე-

ლოვანია სკოლისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც. ის ეხმარება მოსწავლეებს

დაუპირისპირდნენ 

უცოდინარობასა და 

შეუწყნარებლობასდაფიქრდნენ მათ-

თვის მნიშვნელოვან 

ღირებულებებზე

წარმოდგენა 

შეექმნათ 

მსოფლიოში 

მიმდინარე 

მოვლენებზე

ისწავლონ 

რეალური 

სამყაროსაგან

სჯეროდეთ, რომ შეუძლიათ 

მოქმედება და აქვთ გავლენა 

გარ ე სამყაროზე

გახდნენ 

ეროვნული და 

გლობალური 

საზოგადოების 

წევრები

ჩამოაყალიბონ 

არგუმენტი და 

გამოხატონ 

თავიანთი 

მოსაზრება; 

ჩვენ გლობალური 

მოქალაქე უნდა 

აღვზარდოთ. 

განათ ლება გაცი-

ლებით მეტია, ვი-

დრე წიგნიერება 

და ანგარიში – ის 

მოქა ლაქეობაცაა. 

განათლებამ 

სრულყოფილად 

უნდა გაიაზროს 

არსებითი როლი 

– დაეხმაროს ადა-

მიანებს, შექმნან 

უფრო სამართლი-

ანი, მშვიდობიანი 

და შემწყნარებ-

ლური საზოგადო-

ებები.

გაეროს გენერა-

ლური მდივანი 

ბან კი-მუნი 

(2012)

გლობალური მოქალაქე ფართოდ აღიქვამს და აცნობიერებს სამ-

ყაროს და თავის ადგილს ამ სამყაროში. ის აქტიურად მონაწილე-

ობს თემის ცხოვრებაში და სხვებთან თანამშრომლობს, რათა პლა-

ნეტა უფრო თანასწორი, სამართლიანი და მდგრადი გახადოს. მას 

სამყაროს თან ურთიერთქმედებისათვის საჭირო ცოდნა, უნარები 

და ღირებულე ბები აქვს და სჯერა, რომ ადამიანებს ცვლილების 

ძალა შესწევთ. გლობალიზაცია მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს კი-

დეც თანამედროვე მსოფლიო პოლი ტიკის შინაარსს.

7 გლობალური მოქალაქე
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ობად მარგუნეს,ნეს, 

ის საშუალებით გა-ალებით გა-

რები. ნუ დაგავიწყდე-უ დაგავიწყდე-

 რევოლუციის წყალობი-ლუციის წყალობი-

ისუფალი ქართული უნივერ-ი ქართული უნი

რომ ეს აზრი თქვენც გიწინამ-ი თქვენც გიწ

ნებთ.

ქე ფართოდ აღიქვამს და აცნობიერფართოდ აღიქვამს და აც

დგილს ამ სამყაროში. ის აქტიურადლს ამ სამყაროში. ი

ვრებაში და სხვებთან თანამშრომლოდა სხვებთან თანა

თანასწორი, სამართლიანი და მდგრსამართლიანი დ

თან ურთიერთქმედებისათვის საჭინ ურთიერთქმედებისათვი

რებულე ბები აქვს და სჯერა, რომ რებულე ბები 

ა შესწევთ. გლობალიზაცია მნიშვნესწევთ. გლობა

დეც თანამედროვე მსოფლიო პოლი ტდროვე მსოფლი
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უმთავრესი კი ის არის, რომ გლობალური მოქალაქეობა ახალგაზ-

რდებს აჩვენებს, რომ მათი ხმა მნიშვნელოვანია. ახალგაზრდებს 

აქვთ პოზიტიური ცვლილების ძალა – მათი დახმარებით ყველა-

სთვის უფრო სამართლიანი, უსაფრთხო და დაცული სამყარო შეი-

ძლება აშენდეს.

sasargeblo resursebi
  მუზეუმ “ალჟირის”  ვირტუალურად დათვალიერება: 

       https://bit.ly/3iO6TDB

  ვიდეოფილმი გლობალიზაციის  შესახებ 

      https://bit.ly/3uH5tQF
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I Tema. გლობალური მოქალაქეობა

yuradReba!

kompleqsuri davaleba

კომპლექსური დავალების პირობა

სასკოლო კედლის გაზეთისთვის/ვებგვერდისათვის, რომელიც მდგრადი განვითარე-

ბის მიზნებს ეძღვნება მოამზადეთ სტატია (200-250 სიტყვა). თემად აირჩიეთ ერთ-ე-

რთი კომპონენტი:

1. მდგრადი სოციალური განვითარება (ადამიანები)

2. გარემოს მდგრადი განვითარება (პლანეტა)

3. მდგრადი ეკონომიკური განვითარება (კეთილდღეობა)

სტატიაში ასახეთ მდგრადი განვითარების შესაბამისი  კომპონენტის არსი და მნიშ-

ვნელობა,  მიმართება სხვა კომპონენტებთან და კონკრეტული რჩევები თანატოლე-

ბისათვის. 

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგამით წარმოაჩინეთ:

 • როგორია შერჩეული კომპონენტის მნიშვნელობა, სხვა კომპონენტებთან მიმა-

რთება საზოგადოების ლოკალური და გლობალური უსაფრთხოებისთვის?

 • როგორ შეგვიძლია (ამ კომპონენტის შესაბამისად)  ჩვენი ლოკალური ქმედებე-

ბით გავლენა ვიქონიოთ გლობალურ შედეგებზე?

rCeva:

სტატიის მომზადებამდე შეგიძლიათ გაეცნოთ დამატებით რესურსებს:

 • გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები – მიმოხილვა  https://bit.ly/3PPkpWx

 • მდგრადი განვითარება https://bit.ly/3wXtjtM

prezentaciis Semdeg isaubreT:

რა სტრატეგიები გამოიყენეთ/რა ნაბიჯები გადადგით დავალებაზე მუშაობის სხვა-

დასხვა ეტაპზე; რას გააკეთებდით განსხვავებულად ახლიდან რომ იწყებდეთ კომ-

პლექსურ დავალებაზე მუშაობას.

III თავი: მდგრადი განვითარება
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გრადი განვითა

). თემად აირჩიეთ ერთ

იანები)

ტა)

ეთ

შესაბამისი  კომპ

პონენტებთან და კონკრეტუ

სას ხაზგ

ლი კომპონ

ოების ლოკალურ

ვიძლია (ამ კომპონენ

ლენა ვიქონიოთ გლ

rCeva:

სტატიის მომზადებამდ

მდგ

• მდგრადი გ
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8განათლება მდგრადი განვითარებისთვის

იმსჯელეთ

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ისტორიას, გამოიყენეთ მომდევნო გვერდზე 

მოცემული მდგრადი განვითარების მიზნების ჩამონათვალი, აგრეთვე 

იხილეთ დანართი 2, გვ. 159-167 და უპასუხეთ კითხვებს:

 • ჩამოთვალეთ სოფელში არსებული პრობლემები და დააკავშირეთ 

ისინი მდგრადი განვითრების მიზნებთან? 

 • სიტუაციის გმირების რომელი ქცევა შეესაბამება მდგრადი განვითა-

რების მიზნებს და რომელი – არა?

 • ცდილობს თუ არა მოსახლეობა არსებული გამოწვევების გამკლავე-

ბას? როგორ?

 • რატომ ვერ განსაზღვრა ადგილობრივმა მოსახლეობამ სწორი პრიო-

რიტეტი სოფლისთვის გამოყოფილი თანხის გამოყენებისას?

 • თქვენ რას ურჩევდით სოფლის მოსახლეობას? როგორ უნდა მოიქ-

ცნენ,  რომ ერთის მხრივ მიღებულ სარგებელს სხვა მხრივ, ზიანი და 

რისკები არ მოჰქონდეს?

 • როგორი როლი აქვს მორგებული სახელმწიფოს ამ სოფელთან მიმა-

რთებით?

 • როგორია სოფლის მცხოვრებთა სამომავლო მიზნები?  სწავლის სუ-

რვილი, მოგების მიღება, ჯანმრთელობის დაცვა, ეკოლოგიური პრო-

ბლემების მოგვარება, სიღარიბის დაძლევა თუ სხვა?

ეს ჩემი სოფელია

მე და ნანა თანაკლასელები ვართ. ის ყოველთვის უფრთხილდება თა-

ვის ნივთებს, რადგან იცის, რამდენი შრომა სჭირდება მის დედ-მამას 

შვილის უზრუნველსაყოფად. ნანას მამა ფერმერია. ის ისეთ შხამ-ქი-

მიკატებს არ იყენებს, რომელიც საზიანოა ადამიანისთვისაც და გარე-

მოსთვისაც. მამამ იცის, რომ თუ ახლა დედამიწას მთელ წვენს გამო-

ვწურავთ, მომავალში ის უბრალოდ არაფერს მოგვცემს. ნანას დედა 

უგემრიელეს ყველს ამზადებს და მისაღებ ფასად ყიდის. ისინი მილი-

ონერები არ არიან, მაგრამ ნორმალური ცხოვრებისთვის საკმარისად 

გამოიმუშავებენ. არასდროს მინახავს, რომ ნანას უახლესი მოდელის 

ტელეფონის ყიდვაზე ეფიქროს. სამაგიეროდ, ის სულ თავის მომა-

ვალზე ფიქრობს: რა სპეციალობა აირჩიოს, სად ისწავლოს, თუმცა 

არჩევანის გაკეთება სოფლის მეურნეობისა და განათლების სფერო-

ებს შორის გაუჭირდა. ახლახან კი, მთელმა სოფელმა ვიზეიმეთ მისი 

წარმატება – ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე პრესტიჟულ 

უნივერსიტეტში ნანამ სრული დაფინანსება მიიღო.  

ჩემს მეზობლად კიდევ მარტოხელა დედა  ცხოვრობს პატარა შვილით. 

ქალი სულ ღელავს იმის გამო, რომ მისი 2 წლის გოგონა თანატოლებს 

ზრდაში ჩამორჩება და ძალიან გამხდარია. დედა შვილს მეტწილად 

ცხელ-ცხელი წვნიანით კვებავდა რადგან ჩვენს სოფელში ცივი კლიმა-

ტია. ახლახანს მთავრობის ინიციატივით მომზადებული სატელევიზიო 
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ვითა-

 გამკლავე-ვე

ობამ სწორი პრიო-ორი პ

ოყენებისას??

ს? როგორ უნდა მოიქ-გორ უნდა მოიქ-

ბელს სხვა მხრივ, ზიანი და ა მხრივ, ზიანი და 

ხელმწიფოს ამ სოფელთან მიმა-ხელმწიფოს ამ სოფელთან მ

თა სამომავლო მიზნები?  სწავლის სმომავლო მიზნები?

ანმრთელობის დაცვა, ეკოლოგიური ლობის დაცვა, ეკოლ

იღარიბის დაძლევა თუ სხვა?ლევა თუ სხვა?

კლასელები ვართ. ის ყოველთვის უფლები ვართ. ი

რადგან იცის, რამდენი შრომა სჭირენი შრო

ზრუნველსაყოფად. ნანას მამა ფერმლსაყოფად. ნანას მამ

ბს არ იყენებს, რომელიც საზიანოა აენებს, რომელი

თვისაც. მამამ იცის, რომ თუ ახლა დმამ იცის, რომ თ

წურავთ, მომავალში ის უბრალოდ ათ, მომავალში ის

უგემრიელეს ყველს ამზადებს და იელეს ყველს ამზად

ონერები არ არიან, მაგრამ ნორონერები არ არიან, მ

გამოიმუშავებენ. არასდროსგამოიმუშავებენ. არ

ტელეფონის ყიდვაზე ეფლეფონის ყიდვა

ვალზე ფიქრობს: რა ე ფ

არჩევანის გაკეთებანის

ებს შორის გაუჭებს შორDწარმატება – აწარმატ

უნივერსიტუნი

ს მე
D
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სიღარიბის 

აღმოფხვრა

შიმშილის 

აღმოფხვრა

ჯანსაღი ცხოვრება 

და კეთილდღეობა

ხარისხიანი 

განათლება
ბა

ღარიბის 

მოფხვრა

შიმშილი

აღმოფ

ხარისხიანი 

განათლება

მრეწველობა, 

ინოვაცია და 

ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 

უთანასწორობა მდგრადი 

ქალაქები და 

დასახლებები

მდგრადი 

მოხმარება და 

წარმოება

მდგარდი განვითარების

მიზნები

განათლება მდგრადი განვითარებისთვის

გადაცემათა ციკლი დაიწყო, რომლის მთავარი მიზანი მოსახლე-

ობისთვის ჯანსაღი კვების შესახებ ინფორმირება იყო. ერთ-ერთ 

გადაცემაში  ექიმები მშობლებს ურჩევდნენ შვილებისთვის მეტწი-

ლად ბოსტნეული, რძის პროდუქტები და ხორციანი კერძები მიე-

ცათ. ამ მომენტიდან დედამ ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად 

შეძლებისდაგვარად შეცვალა შვილის კვების მენიუ.

სხვა მეზობლები – ანა და მისი ორი ძმა ადრე სკოლაში არ და-

დიოდნენ, რადგან სკოლა მეორე სოფელშია და ოჯახს ტრანსპო-

რტით მგზავრობის ფული არ ჰქონდა. მდგომარეობა შეიცვალა, 

როცა სახელმწიფომ  მოსწავლეებისათვის უფასო ავტობუსიც და-

ნიშნა. ახლა ყველა მოსწავლეს თანაბარი პირობები აქვს სკოლაში 

სასიარულოდ.

რამდენიმე დღის წინ სოფელში მცხოვრები თითქმის ყველა ბავშვი 

ავად გახდა, ვერც უფროსები გრძნობდნენ კარგად თავს. სოფლის 
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ოფხვრარა

ჯანსაღი ცხოვრება ცხო

და კეთილდღეობადა კეთილდ

op
y

სებ

ოლაში არ და-და-

ოჯახს ტრანსპო-ტრანსპო-

ომარეობა შეიცვალა, შეიცვალა, 

უფასო ავტობუსიც და-ავტობუსიც და-

რი პირობები აქვს სკოლაში ბები აქვს სკო

ცხოვრები თითქმის ყველა ბავშვიები თითქმის ყველა ბ

გრძნობდნენ კარგად თავს. სოფლისდნენ კარგად თავს. ს
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გენდერული  

თანასწორობა

სუფთა წყალი 

და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 

მდგრადი ენერგია

ღირსეული სამუშაო 

და ეკონომიური 

ზრდა

გენდერული 

თანასწორობა

სუფთა წყალი

და სანიტარია

ხელმისაწვდ

მდგრად

მუშაო 

მიური

რდა

კლიმატის 

ცვლილებების 

საწინააღმდეგო 

ქმედებები

ოკეანისა 

და ზღვის 

რესურსები

დედამიწის 

ეკოსისტემები
მშვიდობა, 

სამართლიანობა 

და ძლიერი 

ინსტიტუციები

პარტნიორობა 

მიზნების 

მისაღწევად

ამბულატორიის ექიმმა აღმოაჩინა, რომ ყველას ერთიდაიგივე 

სიმპტომები ჰქონდა, ავადმყოფობის სავარაუდო მიზეზად  წყალი 

დაასახალა. წყლის ნიმუში სასწრაფოდ ქალაქში გააგზავნეს შესა-

მომწებლად და  მართლაც, დადასტურდა რომ ის დაბინძურებუ-

ლი იყო. ამ უბანში მხოლოდ რამდენიმე ოჯახს ჰქონდა ბუნებრივი 

აირი. ეს ოჯახები გადადუღებულ წყალს იყენებდნენ (სასმელად 

და საკვების მოსაზამდებალად), სხვებს ამის საშუალება ჰქონდათ. 

ამ ამბავს სოფელში კონფლიქტი მოჰყვა. რადგან, წყლის მოსა-

წესრიგებლად გამოყოფილი თანხა სარიტუალო დარბაზის მშე-

ნებლობას მოახმარეს. ხელისუფლება ამ ამბავს მოსახლეობას 

აბრალებდა, მოსახლეობა კი – ხელისუფლებას.  გამოითქვა კიდევ 

ერთი ეჭვი, რომ სოფელში ახლად გახსნილი მცირე საწარმოს ნა-

რჩენებმა წყლის სისტემის დაბინძურება გამოიწვია.
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წვდომი და 

ადი ენერგია

ღირსეული სამუშ

და ეკონომიუ

ზრდ

სა-

მშე-

ხლეობასს 

თქვა კიდევდევ 

საწარმოს ნა-ს ნა-

ვია.
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იმუშავეთ ჯგუფებში

დაინაწილეთ სიტუაციები. გამოიყენეთ თქვენს წინაშე არსებუ-

ლი მდგრადი განვითარების მიზნების ჩამონათვალი, აგრეთვე 

იხილეთ დანართი 2, გვ. 159-167 და უპასუხეთ კითხვებს:

 • რა დილემის წინაშე არიან სიტუაციის გმირები?

 • რატომ არ შეუძლიათ მათ ყველა სურვილის შესრულება 

ერთდროულად?

 • მდგრადი განვითარების მიზნების გათვალისწინებით რო-

გორ გადაწყვეტილებას მიიღებდით თქვენ?

 • გაიხსენეთ მსგავსი მაგალითები თქვენი ქალაქის, სო-

ფლის, თემის ან ქვეყნის ცხოვრებიდან, როცა აზრთა სხვა-

დასხვაობის გამო, ვერ გადაწყდა კონკრეტული საკითხი.

სიტუაცია 1

თქვენი ქალაქი  მდინარის ნაპირას მდებარეობს. მოსახლე-

ობისთვის  თევზაობა მომგებიანი საქმიანობაა, მაგრამ მათ 

ჰიდროელექტროსადგურის აშენებაც სურთ. თუმცა, გასათ-

ვალისწინებელია, რომ მდინარეში თევზი ქვირითობს, ჰესის 

მშენებლობა კი უარყოფითად აისახება თევზის გამრავლება-

ზე. არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენი ქალაქი მოიხმარს უამრავ 

წყალს, რომელიც კანალიზაციის სახით მდინარეს უბრუნდე-

ბა. იზრუნეთ, მის გასუფთავებაზე!

სიტუაცია 2

ქალაქის ადმინისტაციის მორიგ სხდომაზე აღნიშნეს, რომ ქა-

ლაქი სწრაფად იზრდება  და ვითარდება. ამასთან დაკავში-

რებით შემოთავაზებული იყო ყოფილი ნაგავსაყრელის ტერი-

ტორიაზე ახალი პარკის მოწყობა. მაგრამ დამსწრეთა აზრები 

გაიყო. საკითხი ღია დარჩა.

სიტუაცია 3

ლადო აგროფირმის დირექტორია, სხვადასხვა სახის ბო-

სტნეული მოჰყავს. დაქირავებულ მუშებთან სეზონური კო-

ნტრაქტი გააფორმა და ახლა ისინი მინდვრებსა და ბაღებს  

სხვადასხვა პრეპარატებით (პესტიციდებითა და ჰერბიციდე-

ბით) ამუშავებენ.

ლადომ  უხვი მოსავალი მიიღო და, შესაბამისად – მოგებაც. 

თუმცა, მომდევნო სეზონზე ფერმაში მუშაობის სურვილი ნა-

კლებმა ადამიანმა გამოხატა. გაბრაზდა ლადო, კონტრაქტის 

ყველა პირობა შევასრულე და რა მოხდაო? მიზეზი კი მუშე-

ბის ქიმიკატებისადმი  შიში აღმოჩნდა, რომელიც მათ ჯანმრ-

თელობაზე ცუდად მოქმედებდა.

8 განათლება მდგრადი განვითარებისთვის
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ათვალისწინებით რო-ებით რო-

ით თქვენ?ენ?

თები თქვენი ქალაქის, სო-ქვენი ქალაქის,

ხოვრებიდან, როცა აზრთა სხვა-როცა აზრთა 

გადაწყდა კონკრეტული საკითხი.და კონკრეტული საკი

დინარის ნაპირას მდებარეობს. მოდინარის ნაპირას მდებარეო

ზაობა მომგებიანი საქმიანობაა, მააობა მომგებიანი საქმიანო

ტროსადგურის აშენებაც სურთ. თუსადგურის აშენება

ებელია, რომ მდინარეში თევზი ქვირომ მდინარეში თ

ლობა კი უარყოფითად აისახება თეყოფითად აისახ

არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენი ქალდაგავიწყდეთ, რომ თქვე

წყალს, რომელიც კანალიზაციის სახყალს, რომე

ბა. იზრუნეთ, მის გასუფთავებაზე. იზრუნეთ, მი

სიტუაცია 2სიტუ

ქალაქის ადმინისტაციის ქალაქის 

ლაქი სწრაფად იზრდელაქი სწრაფ

რებით შემოთავაზერებით შემო

ტორიაზე ახალი ტორი

გაიყო. საკითგაიყო

სიტუას

ლადო

სტon
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გულისხმობს განვითარების ისეთ მოდელს, 

რომელშიც  აქცენტი კეთდება ბუნებრივი და 

ადამიანური რესურსების გონივრულ გამოყენებასა და 

ამ განზომილებების გათვალისწინებაზე ადამიანების 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

მდგრადი 

ეკონომიკური 

განვითარება 

(კეთილდღეობა)

გულისხმობს ბუნებრივი ეკო-სისტემის განვითარებას, 

სადაც მნიშნელოვანია არაცოცხალი გარემოსა და 

პლანეტა დედამიწის შესაძლებლობების გონივრული 

გამოყენება.

გარემოს მდგრადი 

განვითარება 

(პლანეტა)

გულისხმობს ადამიანებისა და სოციალური წყობის 

იმგვარ განვითარებას, სადაც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება სოციალური ერთობის, 

თანასწორობის, სამართლიანობისა და კეთილდღეობის 

პრინციპების რეალიზაციას.

მდგრადი 

სოციალური 

განვითარება 

(ადამიანები)

მდგრადი განვითარების კონცეფცია სამი კომპონენტის 

ჰარმონიულ ურთიერთკავშირს ეყრდნობა

ეს ჩვენი დროის ყველაზე რთულ 

გამოწვევას წარმოადგენს, რადგან 

განსხვავებული აზროვნების, ღი-

რებულებებისა და ქცევის წესების 

დამკვიდრებას გულისხმობს. სწო-

რედ ამიტომ მდგრადი განვითა-

რების იდეის განხორციელებაში 

დიდი წვლილი შეაქვს განათლების 

სისტემას.

მდგრადი 

სოციალური 

განვითარება 

(ადამიანები)

გარემოს 

მდგრადი 

განვითარება 

(პლანეტა)

მდგრადი 

ეკონომიკური 

განვითარება 

(კეთილდღეობა)

ფრაზა “მდგრადი განვითარება” პირველად მოიხსენიეს გაეროს გა-

რემოსა და განვითარების კომისიის 1987 წლის ანგარიშში. მოხსე-

ნება შეიცავდა მდგრადი განვითარების განსაზღვრებას, რომელიც 

შემდეგი 25 წლის განმავლობაში გამოიყენებოდა. 

ამ განმარტებას შემდგომში დაემატა მდგრადი განვითარების სამი 

განზომილება: ეკონომიკური განვითარება, სოციალური ჩართუ-

ლობა და გარემოს მდგრადობა. 

მდგრადი განვითარების 

კომპონენტების 

ურთიერთმიმართებები

8
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განვითარება

ადამიანები)

გრადი განვითარების კონცეფციაგანვითარების 

ჰარმონიულ ურთიერთკავრმონიულ ურთი

ეს ჩვენი დროის ყველაზე

გამოწვევას წარმოადგენ

განსხვავებული 

რებულებებისა დ

დამკვიდრებას გ

დ ამიტომ 

სისტემას.
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ვითარების 

ნენტების 

მიმართებები
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იმუშავეთ ჯგუფებში

წინა კლასებში გავეცანით მდგრადი განვითარების მიზნებს. 

ორგანიზაცია “გაეროს ბავშვთა ფონდმა”  (UNISEF for every 

child) მდგრადი განვითარების მიზნების უკეთ გასაგებად და 

აღსაქმელად შექმნა პოსტერები (იხილეთ დანართი 2, გვ. 159-

167).

ჯგუფებში გაინაწილეთ მდგრადი განვითარების მიზნების ამ-

სახველი პოსტერები კომპეტენციების მიხედვით. 

 • მოამზადეთ არჩეული პოსტერის მოკლე პრეზენტაცია: 

როგორ აუხსნიდით მის შინაარსს ადამიანს, რომელმაც ეს 

საკითხი არ იცის?  

 • ახსენით, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორც მოზარდს, ამ 

მიზნის მიღწევა ჩვენს ქვეყანაში? გლობალურად?

 • რა როლის შესრულება შეგიძლიათ პირადად თქვენ კონ-

კრეტული მიზნის მისაღწევად?

 • რატომაა მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულება მნიშ-

ვნელოვანი?

მდგრადი 

მომავალი

8 განათლება მდგრადი განვითარებისთვის

იმსჯელეთ

 • ჯგუფური მუშაობის დროს განხილულ სიტუაციებში, რა-

ტომ იყო რთული გადაწყვეტილებების მიღება? 

 • რა კავშირს ხედავთ წიგნში მოცემულ ვენის დიაგრამას და 

ამ ცხოვრებისეულ სიტუაციებს შორის?

 • მდგრადი განვითარების მიზნების სამი მიმართულება რა 

კავშირში და რა წინააღმდეგობაშია ერთმანეთთან?

 • დაასახელეთ თითოეული მიმართულების ამსახველი კონ-

კრეტული მაგალითები;

 • იმისათვის რომ პლანეტას გავუფრთხილდეთ, თქვენი აზ-

რით, როგორ უნდა განვავითაროთ ეკონომიკა? სოციალუ-

რი სფერო? პლანეტაზე ზრუნვა?

 • რა კავშირია ადამიანების აწმყო საჭიროებებსა  და მომა-

ვალის პერსპექტივას შორის თითოეული მიმართულებით?

 • რა გამოსავალს ხედავთ ბალანსის მისაგნებად?

 • საჭიროა თუ არა უწყვეტი განათლება მდგრადი განვითა-

რებისთვის, რომ შევძლოთ ამ ბალანსის მიგნება და დაცვა?

 • როგორ გამოიყენებთ მიღებულ ინფორმაციას, გამოცდი-

ლებასა და დასკვნებს კომპლექსური დავალების შესასრუ-

ლებლად? 
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წინა კლასებში გავეცანიწინა კლას

ორგანიზაცია “გაეროორგანიზაცი
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ების ამსახველი კონ-ხველი კონ-

უფრთხილდეთ, თქვენი აზ-ილდეთ, თქვენ

თაროთ ეკონომიკა? სოციალუ-ნომიკა? სოცია

ზრუნვა??

ების აწმყო საჭიროებებსა  და მომაყო საჭიროებებსა  და

ვას შორის თითოეული მიმართულებვას შორის თითოეული მიმართულე

ს ხედავთ ბალანსის მისაგნებად?ხედავთ ბალანსის მისაგნებ

თუ არა უწყვეტი განათლება მდგრადრა უწყვეტი განათ

ვის, რომ შევძლოთ ამ ბალანსის მიგნმ შევძლოთ ამ ბალ

გორ გამოიყენებთ მიღებულ ინფორნებთ მიღებულ

ლებასა და დასკვნებს კომპლექსურიბასა და დასკვნებს კომპლე

ლებლად?ლებლად? 
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დროში შეზღუდული, უნივერსალური მიზნების არსებობა საერთა-

შორისო თანამეგობრობის უფრო დიდ მობილიზაციას იწვევს, აძ-

ლიერებს თანამშრომლობას მთავარ მონაწილე პირებს შორის სხვა-

დასხვა სექტორიდან, ქვეყნიდან და რეგიონიდან, ხელს უწყობს 

ინოვაციას და საექსპერტო ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარე-

ბას. რესურსების მობილიზაციის შედეგების მაგალითად შეიძლება 

მოვიყვანოთ მიღწევები ჯანდაცვაში, როგორებიცაა ბავშვთა სიკ-

ვდილიანობის კლება და სამედიცინო დახმარებაზე საყოველთაო 

ხელმისაწვდომობა. 
 

მდგრადი განვითარების მიზნების  კიდევ ერთი მხარდასაჭერი 

არგუმენტი არის ის, რომ ისინი ხელს უწყობენ გრძელვადიანი მი-

დგომის დამკვიდრებას გლობალური გამოწვევების გადასაჭრე-

ლად, რომლებიც შეიძლება ზოგი ქვეყნისთვის არ იყოს დამახასი-

ათებელი, მაგრამ აწუხებდეს სახელმწიფოების უმრავლესობას და 

საჭიროებდეს ერთობლივ ძალისხმევას. სამთავრობო პროგრამათა 

უმრავლესობის ხანგრძლივობა არ აღემატება 4-5 წელიწადს და ამ 

პროგრამების მდგრადობა ხშირად ეჭვქვეშ დგება სამთავრობო და 

პოლიტიკური დღის წესრიგის (ზოგჯერ ძალიან ხშირი) ცვლილებე-

ბის გამო.
 

მდგრადი განვითარების სამიზნეები 2030 წლამდე პერიოდს მოიცა-

ვს და, შესაბამისად, ამჟამინდელ მთავრობათა უმრავლესობა 2030 

წლისთვის აღარ იქნება ხელისუფლებაში. გრძელვადიანი დღის წეს-

რიგი და სამიზნეები, რომლებზეც 193 ქვეყანა შეთანხმდა, ხელს 

უწყობს ქმედებათა მდგრადობას, უზრუნველყოფს ქვეყნის მიერ 

ვალდებულებების შესრულებას, მიუხედავად ეროვნული პოლიტი-

კური კონტექსტის ცვლილებისა.  
 

მდგრადი განვითარების მიზნები კონცენტრირებულია თითოეული 

ადამიანის ჩართულობაზე. თანამონაწილეობითი პროცესი საშუა-

ლებას მისცემს მონაწილეებს, დაიცვან იმ ხალხის ინტერესები და 

საჭიროებები, რომლებსაც ისინი წარმოადგენენ, რაც, თავის მხრივ, 

ხელს შეუწყობს უკეთესად დაგეგმილ და ინფორმირებულ ინიცია-

ტივებს.

სასარგებლო რესურსები

  გაეროს ბავშვთა ფონდი https://uni.cf/3qKLaRh

  მდგრადი განვითარების მიზნები  https://uni.cf/36IMMnB 

  გრეტას საჯარო ვიდეო-მიმართვა https://bit.ly/3JWhmIY
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იანი მი-

გადასაჭრე-

ყოს დამახასი-მახასი-

მრავლესობას დაობას და 

რობო პროგრამათარობო პროგრა

ბა 4-5 წელიწადს და ამბა 4-5 წელიწადს და 

ეშ დგება სამთავრობო დადგება სამთავრობო და 

რ ძალიან ხშირი) ცვლილებე-ლიან ხშირი) ცვლილ

ზნეები 2030 წლამდე პერიოდს მოიცები 2030 წლამდე პერიოდ

ინდელ მთავრობათა უმრავლესობა ნდელ მთავრ

ხელისუფლებაში. გრძელვადიანი დისუფლებაში. გ

ი, რომლებზეც 193 ქვეყანა შეთანხ3 ქვეყან

თა მდგრადობას, უზრუნველყოფს გრადობას, უზრუნველ

ების შესრულებას, მიუხედავად ეროსრულებას, მიუ

ექსტის ცვლილებისა. ვლილებისა.  

ადი განვითარების მიზნები კონცენტვითარების მიზნებ

ამიანის ჩართულობაზე. თანამონაწართულობაზე. თან

ლებას მისცემს მონაწილეებს, დაიცლებას მისცემს მონაწილეე

საჭიროებები, რომლებსაც ისინი საჭიროებები, რომლებსაც

ხელს შეუწყობს უკეთესად დაყობს უკეთ

ტივებს.ტი

სასარგსDD
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მსოფლიოს გადარჩენის სახელმძღვანელო

უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრა, უთანასწორობისა და 

უსამართლობის დამარცხება, კლიმატის ცვლილებების შე-

ჩერება – არცთუ ისე იოლი ამოცანებია. გლობალური მიზ-

ნები – ეს ის მიზნებია, რომელთა მისაღწევად აუცილებე-

ლია მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 

მსოფლიო ლიდერების და მოქალაქეების ერთობლივი ძა-

ლისხმევა. 

თითქოს წარმოუდგენლად გვეჩვენება, როგორ უნდა 

იმოქმედოს ამ პროცესებზე რიგითმა ადამიანმა? თუ, უბრა-

ლოდ, ხელები უნდა ჩამოუშვას?

არავითარ შემთხვევაში! ცვლილებები იწყება ჩვენგან! დე-

დამიწის თითოეული მცხოვრები, თუნდაც ყველაზე გულგ-

რილი და ზარმაცი – გადაწყვეტილების ნაწილია. საბედნი-

ეროდ, არსებობს უმარტივესი ქმედებების ჩამონათვალი, 

რომელიც დაგვეხმარება, თუ მათ  ჩვენი ყოველდღიური 

ცხოვრების ნაწილად გავხდით, მსოფლიოში დიდი ცვლი-

ლებები მოხდება. ქვემოთ მოცემულ სიაში მხოლოდ მცირე 

ნაწილია ასახული იმისა, რაშიც საკუთარი წვლილის შეტანა 

შეგიძლიათ.

გმირი საკუთარი სავარძლიდან/საქმე, რომელიც შეგიძლიათ 

გააკეთოთ სავარძლიდან ადგომის გარეშეც

 • რაციონალურად მოიხმარეთ ელექტროენერგია, ქსელიდან გა-

თიშეთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა (მათ შორის კომპიუტერი), 

როცა არ იყენებთ;

 • გადაიხადეთ გადასახადები ინტერნეტით ან მობილური ტელეფო-

ნით, ამით უარს იტყვით ქაღალდის ქვითრების გამოყენებაზე;

 • თუ სოციალურ ქსელში საინტერესო შეტყობინება ნახეთ ადამი-

ანის უფლებების ან კლიმატის ცვლილების შესახებ, გააზიარეთ, 

რომ თქვენმა ნაცნობებმაც ნახონ;

9

imuSaveT jgufebSi

გაინაწილეთ ქვემოთ მოცემულ რჩევები: 

 • შერჩეული რჩევებიდან ამოიწერეთ 5 რამ, რომელსაც მუდამ ას-

რულებთ და 5 რამ, რომელსაც არ/ვერ  ასრულებთ;

 • ამოიწერეთ 2 რამ, რომელსაც თქვენი აზრით,  ვერც მომავალში 

შეასრულებთ. პასუხი დაასაბუთეთ; 

 • რას დაამატებდით ან ამოაკლებდით ამ რჩევებს?
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ინაწილეთ ქვემოთ მოცემულ რჩევებეთ ქვემოთ მოცე

შერჩეული რჩევებიდან ამოიწერეეული რჩევებიდან ამ

რულებთ და 5 რამ, რომელსაცულებთ და 

• ამოიწერეთ 2 რამ, რომელამოიწერეთ 2 რა

შეასრულებთ. პასუხი დასრულებთ. პა

• რას დაამატებდით არას დაამატ

D
o



87

 • ნუ გაჩუმდებით! მოუწოდეთ თვითმმართველობას და ცენ-

ტრალურ ხელისუფლებას მონაწილეობა მიიღონ  ისეთ ინიცი-

ატივებში, რომლებიც არ ავნებს ადამიანს ან პლანეტას;

 • ჩაატარეთ მცირე ინტერნეტკვლევა და პროდუქტები იყიდეთ 

(შეძლებისდაგვარად) იმ კომპანიებისგან, რომლებიც  ეკო-

ლოგიურ წესებს იცავენ  და არ აბინძურებენ გარემოს; 

 • იყავით საქმის კურსში. თვალი ადევნეთ ადგილობრივ ახალ 

ამბებს და არც გლობალური მიზნები გამოგრჩეთ – წაიკი-

თხეთ ინფორმაციები ვებგვერდზე ან სოციალურ ქსელში: @

GlobalGoalsUN.

 • გლობალური მიზნების მისაღწევად თქვენი ქმედებების შესა-

ხებ სოციალური ქსელებით  გააცანით ეს ამბები სხვებსაც, 

გამოიყენეთ ჰეშთეგი: #globalgoals.

გმირი საკუთარი სახლიდან/ის, რის გაკეთებაც სახლში 

შეგიძლიათl

 • რეცხვისას დარწმუნდით, რომ სარეცხი მანქანა სავსეა;

 • აბაზანის მიღებით ბევრად მეტ წყალს ხარჯავთ, ვიდრე საშ-

ხაპეში;

 • მიირთვით მეტი ბოსტნეული და ხილი. ცხოველური საკვების 

დასამზადებლად მეტი რესურსი იხარჯება, ვიდრე მცენარე-

ების გაზრდაზე;

 • თუ საკვები პროდუქტები დაგრჩათ, სხვას უწილადეთ, ვიდრე 

უვარგისი გახდება. ეს საკვებსაც დაზოგავს და ფულსაც;

 • გააკეთეთ კომპოსტი. საკვები პროდუქტების ნარჩენების 

კომპოსტირება ამცირებს კლიმატზე ზემოქმედებას, გარდა 

ამისა, საშუალებას იძლევა, ხელმეორედ გამოვიყენოთ პრო-

დუქტები;

 • იყიდეთ პროდუქტები მინიმალური შეფუთვით;

 • კარგად დაგმანეთ ფანჯრები და კარი, რათა გაზარდოთ ენე-

რგოეფექტურობა;

 • ძველი ტექნიკა და ნათურები ჩაანაცვლეთ ენერგოეფექტუ-

რით;

 • შესაძლებლობის ფარგლებში დაამონტაჟეთ მზის ბატარეე-

ბი; ეს შეამცირებს  ელექტროენერგიის ხარჯებს;

 • ცალ-ცალკე დაახარისხეთ გადასაყრელი შუშისა და რკინის 

ნივთები, ქაღალდი (ძველი ჟურნალ-გაზეთები, გამოყენებუ-

ლი რვეულები და ა.შ.).
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ის შესა-

სხვებსაც, 

აკეთებაც სააახლხხლხლლლლლხლლლლხ შიშიშიიშიიიიიშიიიშიიშშიშიიიშ  აკეთებაც სააახხხ

არეცხი მანქანა სავსეააა;;;ხი მანქანა სავსეააა;;;

ტ წყალს ხარჯავთ, ვიდრრეეე სსსსსაშაშააშაშაშშშშშშშშაშააა ------ს ხარჯავთ, ვიდრრეე

ეული და ხილი. ცხოველური საკკვევეეეეევ ბბბბბბბბბბლი და ხ ი. ხო ლური 

ტი რესურსი იხარჯება, ვიდრე მცეენნტი რესურსი 

როდუქტები დაგრჩათ, სხვას უწილადები დაგრჩათ, სხვას

გახდება. ეს საკვებსაც დაზოგავს და. ეს საკვებსაც დაზო

ეთ კომპოსტი. საკვები პროდუქტპოსტი. საკვებ

პოსტირება ამცირებს კლიმატზე ზამცირებს კლიმ

მისა, საშუალებას იძლევა, ხელმეორაშუალებას იძლე

დუქტები;ბი;

•• იყიდეთ პროდუქტები მინიმალიყიდ თ პრო ტებ

• კარგად დაგმანეთ ფანჯრეარგად დაგმანეთ ფ

რგოეფექტურობა;ეფექტურო

• ძველი ტექნიკა და ნტე

რით;

შესაძლებლობშესაძლ

ბი; ეს შეამბი;

ლ-ცა
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გმირი საკუთარი თემიდან/ის, რაც სახლის ზღურბლს მიღმა შეგიძლიათ 

გააკეთოთ

 • ცალ-ცალკე დახარისხებული ქაღალდისა და რკინის ნივთები ჩააბარეთ შესა-

ბამისად მაკულატურისა და ჯართის სახით;

 • დაგეგმეთ საყიდლები, გამოიყენეთ წინასწარ შედგენილი სია და მოერიდეთ 

სპონტანურ შესყიდვებს. არ წამოეგოთ მარკეტინგულ ხრიკებს, რომლებიც 

გაიძულებენ, იყიდოთ იმაზე მეტი საკვები (განსაკუთრებით მალფუჭებადი), 

ვიდრე გჭირდებათ. 

 •  ბევრ ბოსტნეულსა და ხილს ყრიან არამიმზიდველი ზომის, ფორმის ან ფერის 

გამო;

 • შეიძინეთ მხოლოდ უსაფრთხო საკვები;

 • იარეთ ფეხით, ველოსიპედით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით;

 • გამოიყენეთ მრავალჯერადი ჭიქა და ბოთლი. ამით ნაკლები ნაგავი დაგრო-

ვდება;

 • საყიდლებზე საკუთარი მრავალჯერადი  ჩანთით იარეთ. უარი თქვით პოლი-

ეთილენის პაკეტებზე;

 • ეკონომიურად გამოიყენეთ ქაღალდის ხელსახოცები;

 • მოიფიქრეთ, როგორ აჩუქებთ მეორე სიცოცხლეს გაცვეთილ ან მოძველე-

ბულ ტანსაცმელს;

 • იზრუნეთ ოჯახის ავტომობილზე. შეახსენეთ უფროსებს, რომ მოვლილი 

ავტომობილი ნაკლებ  ტოქსიკურ გაზებს გამოყოფს;

 • გაეცით, რაც არ გჭირდებათ და საღია (ტანსაცმელი, წიგნები და ავეჯი), აჩუ-

ქეთ მათ მეორე სიცოცხლე; 

 • აიცერით. საკუთარი ოჯახის დაავადებებისგან დაცვით ხელს შეუწყობთ  სა-

ზოგადოების ჯანმრთელობის განმტკიცებას;

 • გამოიყენეთ საკუთარი უფლება (სრულწლოვნების შემდეგ), აირჩიოთ ქვეყნი-

სა და თვითმმართველობის ხელმძღვანელები.

9 მსოფლიოს გადარჩენის სახელმძღვანელო
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მოერიდეთდე

ბს, რომლებიც ბიც

თ მალფუჭებადი), უჭებადი), 

ზომის, ფორმის ან ფერის ფორმის ან ფერის 

დოებრივი ტრანსპორტით;ვი ტრანსპორტით;

 ბოთლი. ამით ნაკლები ნაგავი დაგბოთლი. ამით ნაკლები ნაგავი და

ლჯერადი  ჩანთით იარეთ. უარი თქერადი  ჩანთით იარეთ. უ

ნეთ ქაღალდის ხელსახოცები;დის ხელსახოცებ

ორ აჩუქებთ მეორე სიცოცხლეს გააჩუქებთ მეორე სიცოცხ

ლს;ს;

ოჯახის ავტომობილზე. შეახსენეთ ავტომობილზე. 

ბილი ნაკლებ  ტოქსიკურ გაზებს გამკლებ  ტოქსიკურ გაზ

ით, რაც არ გჭირდებათ და საღია (ტც არ გჭირდებ

ეთ მათ მეორე სიცოცხლე;ორე სიცოცხლე; 

აიცერით. საკუთარი ოჯახის დაავრით. საკუთარი

ზოგადოების ჯანმრთელობის გადოების ჯანმრთე

•• გამოიყენეთ საკუთარი უფმოიყენეთ საკუ

სა და თვითმმართველოსა და თვითმმარ

D



გმირი საკუთარი სკოლიდან/ის, რაც სკოლაში შეგიძლიათ გა-

აკეთოთ

 • შესვენებაზე თუ ხილი ან ბოსტნეული დაგრჩათ, ნუ გადაყრით, 

გაუნაწილეთ, ვისაც სჭირდება ან ვინც ითხოვს;

 • იცოდეთ თქვენი უფლებები. ებრძოლეთ უთანასწორობას;

 • 2,4 მილიარდ ადამიანს არ აქვს წვდომა ძირითად სანიტარულ-ჰი-

გიენურ მომსახურებაზე. შეურთდით მათ, ვინც საკითხს აყენებს 

ტუალეტების არარსებობის შესახებ მსოფლიოს მრავალ თემში/

საკუთარ თემში;

 • გამოხატეთ პროტესტი ნებისმიერი დისკრიმანიაციის მიმართ 

თქვენს სკოლაში. ყველა ადამიანი თანასწორია დამოუკიდებ-

ლად სქესის, რასის, სექსუალური ორიენტაციის, სოციალური 

წარმომავლობისა და ფიზიკური შესაძლებლობისა;

 • იარეთ ფეხით, ველოსიპედით ან საზოგადოებრივი ტრანსპო-

რტით;

 • ორგანიზება გაუკეთეთ კვირეულს – “მავნე ზემოქმედების გა-

რეშე” ;

 • ნუ გაჩუმდებით. მოუწოდეთ თქვენს სასკოლო საზოგადოებას, 

მონაწილეობა მიიღოს ინიციატივებში, რომლებიც არ ავნებს 

ადამიანებს და პლანეტას. მხარი დაუჭირეთ პარიზის შეთანხმე-

ბას (კლიმატის ცვლილების შესახებ გაეროს ჩარჩო კონვენცია) ; 

 • შეეცადეთ, შეამციროთ ნარჩენები, მათი უმეტესობა საბოლო-

ოდ ოკეანეში ხვდება;

 • გააანალიზეთ და შეცვალეთ თქვენი ყოველდღიური ქმედება: 

 • სამართალს რომ მიაღწიოთ, იცოდეთ საკუთარი უფლებები.

9
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იმსჯელეთ

 • რატომ მოხდა, რომ თქვენი ჩამონათვალი ხან ემთხვეოდა ერთ-

მანეთს, ხან – არა?

 • განსაზღვრავს თუ არა ჩვენი სუბიექტური დამოკიდებულება 

ჩვენს ქცევებს? 

 • ამ შემთხვევაში თქვენთვის რომელი წესი მოქმედებს: “არ ვიცო-

დი და არ ვაკეთებ”, “არ გამიაზრებია და არ ვაკეთებ”, “სხვები 

არ აკეთებენ და მეც არ ვაკეთებ”, “მე ვიცი და ვზრუნავ მომა-

ვალ თაობებზე” ? 

 • როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ეს დამოკიდებულება შევცვა-

ლოთ?

 • მსოფლიოს გადარჩენის სახელმძღვანელოს რომელი მოწოდება 

ეხმიანება ჩვენს კომპლექსურ დავალებას? 

 • რა გამორჩათ ამ სახელმძღვანელოს ავტორებს? 

 • როგორ ჩამოაყალიბებდით რჩევას, რომელსაც დაამატებდით 

რომელიმე ან ყველა ნაწილში?

D
o

ებს 

თემში/

იიის მიმამ რთ ართ 

დადადადამოოუკუკიდდებბებ--უკუკიდდეე

ციის, სსოციალური ლური

ლობისა;ა;

გგადოებრივივი ტრანსპო-რივ  ტრანსპო

ს – “მმმავნე ზემოქმქმქმედედეების გა-ს – “მმმ ვნე ზემოქმქმქმედედე ის გ

თ თქვენს სსაასკოლოო საზზოგო ადოებასენს კო  საზზ

ნიციატივებშშიი, რომლმლებიცც არ ავვნვებშში, რო ებიცც

ტას. მხარი დაუუჭჭირეთ პარიზზის შეთეთუჭჭირეთ პარიზ

ლილების შესახებ გგააეროსს ჩარჩოო კკოონლების შესახებ როსს ჩარ

ციროთ ნარჩენები, მმაათი უუმეტესსოოციროთ ნარჩ

ხვდება;ბა;

ზეთ და შეცვალეთ თქვენი ყოოვეელდღთქვენი ყ

თალლს რომ მიაღწიოთ, იცოდეთთ საკკუომ მიაღწიოთ, იცოდ

სჯელეთთ

• რატომ მოომ მოხდა, რომ თქვენი ჩამოხდა, რომ თქ

მანეთს, ხაეთს ან – არა?არა

•• განსაზღვრგანსაზღვრავს თუ არა ჩვ თ

ჩვენს ქცევჩვენს ქცევვებს?ვებს? 

• ამ შემთხვეშემთ ევაში თქვე

დი და არ და ვაკეთე

არ აკეთებრ აკე ბენ დ

ვალ თაობევალ ებ

•• როგორ რD
ლოთ?
D
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sasargeblo resursebi
  გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები – მიმოხილვა

     https://bit.ly/3JW7EGu

  გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ

      https://bit.ly/373INli

  რისი გაკეთება შეგიძლია გლობალური მიზნების 

      მისაღწევად https://bit.ly/3uK5yTx

  იაქტიურე – შეცვალე მსოფლიო! https://bit.ly/373DQJy

9 მსოფლიოს გადარჩენის სახელმძღვანელო

დავალება

 • გაეცანით პარაგრაფის ბოლოს მოცემულ სასარგებლო რე-

სურსებს;

 • მათზე დაყრდნობით მოამზადეთ  საინფორმაციო ტექსტი  

(100-150 სიტყვა) მდგრადი განვითარების შერჩეულ მიმა-

რთულებაზე;

 • ტექსტს დაამატეთ თქვენთვის ცნობილი  შესაბამისი მაგა-

ლითი, სიტუაცია.

მდგრადი
განვითარება

D
on

't 
C
op

y
თარების მიზნები – მიმოხილვაიზნები – მიმოხ

ი განვითარების მიზნების შესახებარების მიზნების შესა

73INli3INli

თება შეგიძლია გლობალური მიზნებთება შეგიძლია გლობალური

წევადდ https://bit.ly/3uK5yTxhttps://bit.ly/3uK5

ტიურე – შეცვალე მსოფლიო!– შეცვალე მსოფლ https:

ტ

ეულ მი

შესაბამისი მაგა-აგა-
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I გუნდი 

გლობალიზაცია პოზიტიური მოვლენა

II გუნდი 

გლობალიზაცია ნეგატიური მოვლენა

ვერანაირი ინტეგრაცია და ურთიერთდა-

ახლოება ვერ მოსპობს ერებს, ენებსა და 

კულტურებს. პირიქით, ეროვნული გრძნო-

ბები სულ უფრო მეტ ხალხებში გაიღვიძებს 

და ისინი თავიანთი ეროვნული სახელმწი-

ფოების შესაქმნელად იბრძოლებენ.

განვითარებად ქვეყნებში ეკონომიკა უც-

ხო ურ ფირმებსა და ტრანსნაციონალურ 

კორპორაციებს დაექვემდებარება და და-

სავლური კულტურისა და ღირებულებების 

მასობრივი გავრცელება გამოიწვევს ტრა-

დიციული ფასეულობებისგადაფასებას და 

საფრთხეს შეუქმნის ეროვნულ კულტურას.

შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი მატერია-

ლური კეთილდღეობის ხელმისაწვდომობა 

მთელი მოსახლეობისთვის. ბევრი ადამია-

ნის ცხოვრებაში გაჩნდება თვითრეალიზა-

ციის შანსი.

განვითარებულ ქვეყნებში გაიზრდება მა-

სობრივი მიგრაცია განვითარებადი ქვეყ-

ნებიდან, რაც რასიზმისა და ქსენოფობიის 

ზრდას გამოიწვევს.

შესაძლებელია განვითარებადი ქვეყნების 

ეკონომიკური წინსვლა

მოიშლება სახელმწიფო საზღვრები, ერო-

ვნუ ლ ეკონომიკას შეცვლის გლობალური 

ეკონომიკა, ეროვნულ კულტურას – გლო-

ბალური კულტურა, ეროვნულ ცნობიერე-

ბას – გლობალური ცნო ბიერება;

ეროვნული სახელმწიფო, ეროვნული ეკო-

ნომიკა, კულტურა და ცნობიერება უმა-

ღლეს ღირებულებად მიიჩ ნევა.

გლობალიზაციის პროცესის შედეგად მოხ-

დება მსოფლიო პოლიტიკის, ეკონომიკის, 

კულტურის სრული შერწყმა; წაიშ ლება 

საზღვრები სახელმწიფოებს შორის; არ-

სებობას შეწყვეტენ ერი-სახელმწიფოები; 

ხალხები სრულად აირევიან ერთმანეთში 

და წარმოიშობა ერთ ენაზე მოლაპარაკე 

მსოფლიო ერი.

სასიკეთო იქნება სახელმწიფოების გაე-

რთიანება პრობლემების გადასაჭრელად, 

რომლებიც თავად შექმნეს, მაგალითად,   

ეკოლოგიური პრობლემა (ბირთვული კატა-

სტროფა იაპონიაში – ფუკუშიმას ავარია), 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვი-

თარება.

უპირატესად ის ტექნოლოგიები  განვითა-

რდება, რომლთა გამოყენება შეიძლება სა-

მხედრო მიზნებისთვის და “სათამაშოები”  

– სმარტფონები და სხვა გაჯეტები.

შესაძლებელი იქნება სოციალურ-კულტუ-

რული სივრცის ფორმირება, სხვადასხვა 

ქვეყნისა და ხალხის კულტურების გაცნობა.

მსოფლიოში ეკოლოგიური მდგომარეობა 

გაუარესდება.

გაძლიერდება შრომის გლობალური დანა-

წილება, რომელიც აუმჯობესებს წარმოე-

ბული პროდუქციის ხარისხს

მოხდება ეკონომიკურად  დაბალი განვითა-

რების მქონე ქვეყნების მოქალაქეების  იაფ 

სამუშაო ძალად გამოყენება.

დებატები

გლობალიზაცია, როგორც ძალზე რთული და წინააღმდეგობრივი პროცესი, 

შეუძლებელია ერთმნიშვნელოვნად შეფასდეს და იგი გამოკვეთილად პროგ-

რესულ ან ნეგატიურ მოვლენად მივიჩნიოთ. ამიტომ მას ჰყავს მომხრეები 

და მოწინააღმდეგები. რომელ მხარეს ხართ თქვენ?

9
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ნაციონალურ 

ებარება და და-

ღირებულებების 

ბა გამოიწვევს ტრა-

ლობებისგადაფასებას და 

ნის ეროვნულ კულტურა

განვითარებულ ქვეყნებში გაიზრდება მა-

სობრივი მიგრაცია განვითარე

ნებიდან, რაც რასიზმისა და 

ზრდას გამოიწვევს.

ი 

მოიშლება სახელმწ

უ ლ ეკონომიკა

რ

წიფო, ეროვნ

რა და ცნობიერე

ბად მი

გლ

დე

სასიკეთო იქნება სახ

რთიანება პრობლემებ

რომლებიც თავად შე

D
ლოგიური პრობ

ფა ი

რებ

ბა.

შესაძ

რუD
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kompleqsuri davaleba 

კომპლექსური დავალების პირობა

წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ერთ-ერთი საერთაშორისო საქველმოქმედო ღონისძიე-

ბის ორგანიზატორი ხართ და უკვე იცით, რომ სტუმრებს შორის სხვადასხვა რასის, 

ეროვნების, რელიგიის, ასაკობრივი ჯგუფის პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დიპლო-

მატები და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები უნდა იყვნენ. 

ღონისძიება მოიცავს საქმიან ნაწილსა ( ბავშვთა ნახატების საქველმოქმედო გამო-

ფენა- გაყიდვას) და ვახშამს გასართობ პროგრამასთან ერთად.

მოამზადეთ სტუმრებისთვის მოსაწვევი წერილი (200 -250 სიტყვა), რომლითაც 

მათ მიკუთვნებულობის განცდას გაუჩენთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ღონის-

ძიების მიმართ. წერილი შესაძლოა მოიცავდეს დელიკატურად მიწოდებულ ინფორ-

მაციას ღონისძიების მიზანზე (აირჩიეთ რომელიმე: ობოლი ბავშვების დახმარება, 

კოვიდის პრევენციისთვის თანხის შეგროვება, განათლებისთვის მხარდაჭერა...) 

და ღონისძიებაზე ჩაცმის, ქცევის, ურთიერთობის წესებზე, მენიუსა და გასართობ 

პროგრამაზე. 

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ:

 • რომელი მსოფლმხედველობის, ღირებულებების ან/და მისწრაფებების საფუძველ-

ზე დაიგეგმა საქველმოქმედო ღონისძიება, შედგა მისი წესები და რატომ?

 • როგორ და რამდენად არის გათვალისწინებული ღონისძიების ორგანიზებაში 

სტუმრებისა და საზოგადოების საჭიროებები და მოთხოვნილებები, რათა მათ ამ 

ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობის განცდა გაუღრმავდეთ?

 • რამდენად მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივ სასარგებლო იქნება თითოეულის ჰა-

რმონიული თანამშრომლობა მოწვეულ საზოგადოებასთან? 

prezentaciis Semdeg isaubreT:

რა სტრატეგიები გამოიყენეთ/რა ნაბიჯები გადადგით დავალებაზე მუშაობის სხვა-

დასხვა ეტაპზე; რას გააკეთებდით განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდეთ კომ-

პლექსურ დავალებაზე მუშაობას.
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სხვადასხვა რას

სმენები, დიპლ

იყვნენ. 

ვთა ნახატების საქველმოქმედო გა

ოგრამასთან ერთად.

წერ -25

საერთაშორისო ს

ლოა მოიცავდეს დელიკატურ

(აირჩიეთ რომელიმე: ო

ს თანხის შ

ქცევის, ურთი

ის პრეზენტაციი

მსოფლმხედველობ

ზე დაიგეგმა საქველმო

• როგორ და რამდენად

რებისა და საზ

სადმ

• რამდენად მ

რმონიულ



93

იმუშავეთ წყვილებში

გაეცანით სოფოს ისტორიას. იმსჯელეთ და უპასუხეთ კი-

თხვებს:

 • როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო სოფო მოწყენილი? რატომ 

გრძნობდა თავს მარტოსულად? 

 • რა საჭიროება შეეზღუდათ მას და მის თანატოლებს კოვი-

დიზოლაციის პირობებში? რა შესაძლებლობა რჩებათ მათ 

სოციალიზაციისთვის?

 • როგორ მოქმედებს ხანგრძლივი იზოლაცია პიროვნებაზე, 

განსაკუთრებით ახალგაზრდაზე? რატომ?

 • რა წინაპირობა არსებობდა იმისთვის, რომ სოფოს ცხო-

ველთა დამცველებთან ურთიერთობა დაეწყო?

 • რა წინაპირობაა საჭირო ზოგადად, რომ პიროვნებამ თავი 

საერთაშორისო საზოგადოების ნაწილად იგრძნოს?

 • რამ დააჩქარა სოფოს გადაწყეტილება გამხდარიყო სა-

ერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი? რატომ ფიქრობთ 

ასე? რამ შეუწყო ხელი სოფოს გასჩენოდა მათდამი მი-

კუთვნებულობის განცდა?

 • როგორ იმოქმედა ამ გადაწყვეტილებამ სოფოს განწყო-

ბაზე? რატომ? ამ ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობა როგორ 

აისახება მის პიროვნებაზე?

 • დაუკავშირეთ ეს ისტორია თქვენს პირად გამოცდილებას, 

რა აღმოაჩინეთ საერთო? განსხვავებული?

 • დაფიქრდით, თუ ადამიანს თავის თემში, ქალაქში, ქვეყა-

ნაში არ აქვს აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიცია, მრა-

ვალფეროვნებას არ/ვერ აღიარებს, არ არის სოლიდარუ-

ლი, შესაძლებელია, ის გლობალურ მოქალაქედ იქცეს? 

რატომ ?

სოფოს ისტორია

სოფო სტუდენტი გახდა, მაგრამ ორი წელია ლექციებს 

ონლაინ ესწრება. პირადად არც ერთ ლექტორსა და თა-

ნაჯგუფელს არ იცნობს. ლექციაზე ზოგიერთი კამერასაც 

არ რთავს და  მხოლოდ ხმა ისმის. გამოცდებზე პირისპირ 

შეხვდნენ, მაგრამ პირბადეებში ვერ აღიქვა, ვინ ვინ იყო.  

აი, დედა და მამა, ბებია და პაპა დღესაც აგრძელებენ 

სტუდენტობიდან დაწყებულ მეგობრობას. სოფოსაც ასე 

წარმოედგინა, მაგრამ კოვიდმა ახალი წესები დაამკვი-

დრა. თებერვალში გოგონას არდადეგები დაეწყო სოფო 

მოწყენილობას ინტერნეტში ხეტიალით “ებრძოდა“. ერთ 

დოკუმენტურ ფილმს  გადააწყდა. ოკეანის დაბინძურებას 

10     პიროვნული განვითარება და გლობალური გარემო  

სოციალიზაცია – 

ადამიანის პიროვნე-

ბად ჩამოყალიბების, 

მოცემული საზოგა-

დოებისთვის დამახა-

სიათებელი ცოდნის, 

ღირებულებებისა და 

ნორმების შეთვისე-

ბის პროცესი.
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პიროვნებამ თავიბამ თავი 

ად იგრძნოს?ად იგრძნოს?

ლება გამხდარიყო სა-ლება გამხდარიყო სა-

წევრი? რატომ ფიქრობთვრი? რატომ ფიქრობთ 

ფოს გასჩენოდა მათდამი მი-გასჩენოდა მათდამ

გადაწყვეტილებამ სოფოს განწყო-ადაწყვეტილებამ სოფოს გ

ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობა როგოფისადმი მიკუთვნებულო

როვნებაზე?ოვნებაზე?

თ ეს ისტორია თქვენს პირად გამოცდტორია თქვენს პი

ჩინეთ საერთო? განსხვავებული?აერთო? განსხვავებუ

რდით, თუ ადამიანს თავის თემში, თუ ადამია

ი არ აქვს აქტიური მოქალაქეობრივს აქტიური მოქ

ვალფეროვნებას არ/ვერ აღიარებს, ბას არ/ვერ აღი

ლი, შესაძლებელია, ის გლობალშესაძლებელია, ი

რატომ ?ტომ

სოფოს ისტორიასოფოს ისტორი

სოფო სტუდენტი გასოფო სტუდე

ონლაინ ესწრება. ლაი

ნაჯგუფელს არჯგუ

არ რთავს დაარ რ

შეხვდნენშე

აი, დე

ტუ

D

სოციალიზაციზაც

ადამიანის პიროვნპირო

ბად ჩამოყალიბების, დ ჩამოყალიბე

მოცემული საზოგა-ემული საზოგ

დოებისთვის დამახა-დოებისთვის დამახ

სიათებელი ცოდნის, თებელი ცოდნის,

ღირებულებებისა და ულებებისა და

ნორმების შეთვისენორმების შეთვისე

ბის პროცესი.ბის პრო
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ეხებოდა. ნაჩვენები იყო  როგორ იღუპებოდნენ წყლის 

ბინადრები ადამიანის მიერ მოფენილი პოლიეთილენის 

და პლასტმასის ნარჩენების გამო. საშინლად იმოქმედა. 

დაამძიმა იმის გააზრებამ, როგორ დაუფიქრებლად ანად-

გურებენ ადამიანები სხვა ცოცხალ არსებებს პირადი კომ-

ფორტისა და დაუდევრობის სანაცვლოდ. 

სოფოს უგუნებობამ ოჯახი შეაფიქრიანა. მამამ სოფლის-

კენ გასეირნება შესთავაზა. მგზავრობისას დაინახეს, რომ  

გარემოს  ზედამხედველობის მანქანასთან ჩოჩქოლი იყო. 

ადგილობრივებს მომაკვდავი ბატკანძერი ეპოვათ, ზოო-

პარკში დაერეკათ და ახლა ამ მანქანით საშველად მიჰყა-

ვდათ.  სოფოც გადავიდა, საცოდავად გამოიყურებოდა ეს 

ძლიერი ფრინველი. პირი დაღებული ჰქონდა და რაღაც 

ხმებს გამოსცემდა, ფოტოებიც გადაუღო. სოფომ გვია-

ნამდე ვერ დაიძინა, ის ფილმი მოძებნა, დააკვირდა ვისი 

გადაღებული იყო და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის 

გვერდზე შევიდა. ბევრი ისტორია წაიკითხა. ორგანიზა-

ციის „ჩატში" ბატკანძერის სურათები ჩაყარა, რაც იცო-

და, ისიც მოუყვა, თან იკითხა იყო თუ არა ამ ფრინველის 

გადარჩენის შანსი. მალე გამოეხმაურნენ, გადაშენების 

პირას მისული სახეობაა კავკასიიდანო, ძლიერი ფრინვე-

ლია, გააჩნია რა მიზეზი აქვს, წესით, უნდა გადარჩესო. 

დილიდან სოფო ზოოპარკს დაუკავშირდა და გაიგო, რომ 

ფრინველი ვეტერინალურ კლინიკაში გადაიყვანეს. გამო-

კვლევამ აჩვენა, რომ მას გახსნილი საკანცელარიო დანა 

ჰქონდა გადაყლაპული.  საჭირო იყო რთული და სარისკო 

ოპერაცია, რომელიც წარმატებით დასრულდა. ბატკანძე-

რი ისევ ზოოპარკში დააბრუნეს სარეაბილიტაციოდ. ამ 

დღეებში ორგანიზაციასა და სოფოს შორის მუდმივი კა-

ვშირი იყო.  მათ ფეისბუქგვერდზეც აიტვირთა ფოტოები 

და ბატკანძერის ამბავი. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნი-

დან უამრავი ადამიანი გულშემატკივრობდა გადაშენების 

პირას მყოფ ფრინველს. სოფოც აახლებდა ინფორმაციას. 

“პაციენტმა” თანდათან მოიკეთა და ბოლოს, ზოოპარკის 

თანამშრომლებმა ის მშობლიურ გარემოს დაუბრუნეს". ეს 

სიუჟეტი სოფომ ზოოპარკის გვერდიდან საერთაშორისო 

ორგანიზაციის გვერდზეც გააზიარა. მზრუნველების და 

ექიმების მიმართ ბევრი მილოცვა და მადლიერება გამო-

ითქვა. სოფომ ექიმებსაც და ზოოპარკსაც გაუზიარა ეს 

მილოცვები.  

ამასობაში არდადეგები უკან დარჩა, ლექციებიც დაიწყო. 

სოფოს მოწყენისთვის აღარ სცალია. საერთაშორისო ორ-

10 პიროვნული განვითარება და გლობალური გარემო  

ბატკანძერი –   

ქორისებრთა ოჯახის 

მტაცებელი ფრინვე-

ლი. შეტანილია სა-

ქართველოს  წითელ 

ნუსხაში.

ბატკანძერი

გახსნილი საკანცელარიო 

დანა ბატკანძერის 
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დი

ამამ სოფლის-ლის-

ას დაინახეს, რომ ნახეს, რომ  

ასთან ჩოჩქოლი იყო. ჩქოლი იყო. 

კანძერიი ეპოვათ, ზოო- ეპოვათ, ზოო-

მანქანით საშველად მიჰყა-თ საშველად მ

ცოდავად გამოიყურებოდა ეს გამოიყურებოდ

ი დაღებული ჰქონდა და რაღაცბული ჰქონდა და რ

ოტოებიც გადაუღო. სოფომ გვია-იც გადაუღო. სოფომ

, ის ფილმი მოძებნა, დააკვირდა ვიმი მოძებნა, დააკვირდა

ო და იმ საერთაშორისო ორგანიზაო და იმ საერთაშორისო ორგანიზ

იდა. ბევრი ისტორია წაიკითხა. ორდა. ბევრი ისტორია წაიკით

ში" ბატკანძერის სურათები ჩაყარაბატკანძერის სურ

ც მოუყვა, თან იკითხა იყო თუ არა ვა, თან იკითხა იყ

რჩენის შანსი. მალე გამოეხმაურნნსი. მალე გამო

ირას მისული სახეობაა კავკასიიდანას მისული სახეობაა კავკა

ლია, გააჩნია რა მიზეზი აქვს, წელია, გააჩ

დილიდან სოფო ზოოპარკს დაუდილიდან ს

ფრინველი ვეტერინალურ კლფრინველი ვეტერ

კვლევამ აჩვენა, რომ მასკვლევამ აჩვენა, რ

ჰქონდა გადაყლაპულიჰქონ

ოპერაცია, რომელიპერაც

რი ისევ ზოოპარსევ 

დღეებში ორგდღ

ვშირი იყოვში

და ბატ

დან უ

პიonგახსნილი საკანცელარიოგახსნილი საკანცელარი

დანა ბატკანძერისდანა ბატკანძერის 

სხეულშისხე
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განიზაციაშიც გაწევრიანდა, მონაწილეობს ფორუმებში, 

ესწრება სემინარებს, ტრენინგებს. შეიტყო მოხალისეების 

გამოცდილებაზე სხვადასხვა ქვეყნებიდან. შეიძინა ახალი 

უნარები, რომლებიც ცოცხალ გარემოზე ზრუნვაში დაეხ-

მარება. ახლა ამ ცოდნისა და უნარების  გასაზიარებლად 

ემზადება. თანატოლებისა და მოსწავლეების კლუბებს 

ქმნის, სადაც ჯერ ინფორმირებაზე და ცნობიერების ამა-

ღლებაზე იმუშავებენ, შემდეგ კი პრაქტიკულ ქმედებებ-

ზეც გადავლენ.  

წყარო: თბილისის ზოოპარკი – https://bit.ly/3znfMxt

             ბატკანძერი ველურ ბუნებას დაუბრუნდა –

             https://bit.ly/38y56Rw

იმსჯელეთ

 • რომელი ჯგუფებისადმი მიკუთვნებულობაზე საუბრობს 

ვაჟა-ფშაველა ქვემოთ მოცემულ ტექსტში?

 • ეთანხმებით, რომ “ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმო-

პოლიტია ისე, როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი 

(და არა ჩვენებური) პატრიოტი” ? რატომ ფიქრობთ ასე?

 • ეს მოსაზრებები დღესაც ინარჩუნებს აქტუალობას? დაა-

სახელეთ ცხოვრებისეული მაგალითები, როცა პიროვნება 

პატრიოტიცაა და  გლობალურ მოქალაქეც.

კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი 

“ზოგს ჰგონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწინააღმდეგება 

კოსმოპოლიტიზმს, მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოველი ნამდვილი 

პატრიოტი კოსმოპოლიტია ისე, როგორც ყოველი გონიერი 

კოსმოპოლიტი (და არა ჩვენებური) პატრიოტია. როგორ? ასე, 

– რომელი ადამიანიც თავის ერს ემსახურება კეთილგონიერად 

და ცდილობს თავის სამშობლო აღამაღლოს გონებრივ, ქონებ-

რივ და ზნეობრივ, ამით ის უმზადებს მთელს კაცობრიობას 

საუკეთესო წევრებს, საუკეთესო მეგობარს, ხელს უწყობს 

მთელი კაცობრიობის განვითარებას, კეთილდღეობას. თუ 

მთელის ერის განვითარებისათვის საჭიროა კერძო ადამიანთა 

აღზრდა, აგრედვე ცალკე ერების აღზრდაა საჭირო, რათა 

კაცობრიობა წარმოადგენდეს განვითარებულს ჯგუფსა; თუ 

კერძო ადამიანისათვის არის სასარგებლო აღზრდა ნაციონა-

ლური, ინდივიდუალური, აგრეთვე ყოველის ერისათვისაა სა-

სარგებლო ასეთივე აღზრდა, რათა ყოველმა ერმა მომეტებუ-

ლი ძალა, ენერგია, თავისებურობა გამოიჩინოს და საკუთარი 

თანხა შეიტანოს კაცობრიობის სალაროში...”    

    ვაჟა-ფშაველა, 1905წ.

კოსმოპოლიტიზ-

მი – მსოფლიო მო-

ქალაქეობის იდეო-

ლოგია, რომელიც 

კაცობრიობის 

ინტერესებს ცალ-

კეული ერის ინტე-

რესებზე მაღლა 

აყენებს. 
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ლობაზე საუბრობსაუბ

ქსტში?ქსტში?

დვილი პატრიოტი კოსმო-ილი პატრიოტი კოსმო-

ლი გონიერი კოსმოპოლიტიგონიერი კოსმოპო

ოტი” ? რატომ ფიქრობთ ასე?რატომ ფიქრობთ ა

ც ინარჩუნებს აქტუალობას? დაა-ს აქტუალობას

სეული მაგალითები, როცა პიროვნელი მაგალითები, როცა პი

 გლობალურ მოქალაქეც.გლობალურ

D

ზმი და პატრიოტიზმი პატრიოტიზ

ია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწიმ ნამდვილი პატრიოტი

ლიტიზმს, მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოს, მაგრამ ე

იოტი კოსმოპოლიტია ისე, როგორცსმოპოლიტია ისე

სმოპოლიტი (და არა ჩვენებური) პატიტი (და არა ჩვენებუ

– რომელი ადამიანიც თავის ერს ემსალი ადამიანიც თავი

და ცდილობს თავის სამშობლო აღილობს თავის სამშო

რივ და ზნეობრივ, ამით ის ურივ და ზნეობრივ, ა

საუკეთესო წევრებს, საუკსაუკეთესო წევრებ

მთელი კაცობრიობის ლი კაცობრ

მთელის ერის განვითის ე

აღზრდა, აგრედვერდა, 

კაცობრიობა წკაცობრ

კერძო ადამკერძ

ური, ინ
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სწორი გადაწყვეტილებების  მიღებაში კრიტიკული კითხვები 

გვეხმარება

საუკუნეზე მეტი გავიდა ამ წერილის გამოქვეყნებიდან, შეიცვალა, 

დაზუსტდა ტერმინები, შეიცვალა გარემოებები, ცივილიზაციამ კი-

დევ სხვა შესაძლებლობებისა და გამოწვევების წინაშე დააყენა სა-

მყარო, მაგრამ  ეს პუბლიკაცია და ვაჟას მთელი შემოქმედება  ბევრ 

ისეთ საკითხს იტევს, რომლებიც თანდათანობით აქტუალური გახ-

და. საუკუნეებით განმტკიცებული ზოგიერთი ტრადიციის მიზანშე-

წონილობაში, სამართლიანობაში  დაეჭვება ალუდა ქეთელაურსაც 

საკუთარი თავისთვის დასმული კითხვა-ფიქრებით მოუწია. 

ალუდა თავისი თემის ღვიძლი შვილია, საფიხვნოსთვის მის სიტყვას 

წონა და ფასი აქვს. თემის წესისა და ტრადიციების ერთგულს ქავის 

კარზე  მტრის ბევრი მარჯვენა აქვს მიტანილი. ამჯერადაც ქისტებ-

ზე შურისძიებით ანთებული, მტერს არ ინდობს. მერე  რა ხდება? 

“მუცალს არ სწადის სიკვდილი, ფერს არა ჰკარგავს  მგლისასა, 

მაჰგლეჯს, დაიფევს წყლულშია მწვანეს ბალახსა მთისასა.” სიკ-

ვდილ-სიცოცხლის ჭიდილის სურათი ალუდას სხვა თვალს უხელს, 

მუცალს უკვე მტრად და ურჯულოდ კი არა, თავისივე მსგავსად 

ხედავს. ზღვად მომსკდარი ემოცია თემის წეს-ჩვეულებების “სა-

ზღვრებს” არღვევს და ამ საზღვრებს მიღმა გასული ალუდა ახალი 

ადამიანია, რომელიც უკვე არა ერთ ლოკალურ თემს, არამედ კაცო-

ბრიობას ეკუთვნის. 

“ალუდას თოფი არ უნდა, 

ატირდა როგორც ქალიო; 

არ აჰყრის იარაღებსა, 

არ ეხარბება თვალიო. 

თავით დაუდვა ხანჯარი, 

ზედ ეკრა სპილოს ძვალიო, 

გულზედ ძეგლიგი დაადვა, 

მკლავზედ ფრანგული ხმალიო. 

მარჯვენას არ სჭრის მუცალსა, 

იტყოდა: ცოდვა არიო; 

ვაჟკაცო, ჩემგან მოკლულო, 

ღმერთმა გაცხონოს მკვდარიო. 

მკლავზედაც გებას მარჯვენა, 

შენზედ ალალი არიო, 

შენ ხელ შენს გულზედ დამიწდეს, 

ნუმც ხარობს ქავის კარიო, 

კარგი გყოლია გამდელი, 

ღმერთმ გიდღეგრძელოს გვარიო!” 

10
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ედება  ბევრბევ

ტუალური გახ-გახ-

ადიციის მიზანშე-ს მიზანშე-

ლუდა ქეთელაურსაც თელაურსაც 

რებით მოუწია.მოუწია.

 საფიხვნოსთვის მის სიტყვასოსთვის მის სიტ

ა ტრადიციების ერთგულს ქავისიციების ერთგულს ქ

ქვს მიტანილი. ამჯერადაც ქისტებ-ტანილი. ამჯერადაც ქი

მტერს არ ინდობს. მერე  რა ხდებრ ინდობს. მერე  რა ხ

ვდილი, ფერს არა ჰკარგავს  მგლივდილი, ფერს არა ჰკარგავს  მგლ

ყლულშია მწვანეს ბალახსა მთისასლულშია მწვანეს ბალახსა 

ჭიდილის სურათი ალუდას სხვა თვაილის სურათი ალუ

ტრად და ურჯულოდ კი არა, თავისდა ურჯულოდ კი 

დ მომსკდარი ემოცია თემის წეს-ჩრი ემოცია თემი

არღვევს და ამ საზღვრებს მიღმა გაღვევს და ამ საზღვრებს მი

ია, რომელიც უკვე არა ერთ ლოკალუია, რომელი

ბას ეკუთვნის.ს ეკუთვნის. 

“ალუდას თოფი არ ულუდას თ

ატირდა როგორცდა რო

არ აჰყრის იარ

არ ეხარბებაარ

თავით დთ

ზედ ე

გუ
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ეს  ახალი ალუდას მონოლოგია, რომელსაც მოსდევს გაბედული კი-

თხვა: 

“ჩვენ ვიტყვით, კაცნი ჩვენა ვართ, 

მარტოთ ჩვენ გვზდიან დედანი; 

ჩვენა ვსცხონდებით, 

ურჯულოთ კუპრში მიელის ქშენანი.

 ამის თქმით ვწარა-მარაობთ, 

ღთიშვილთ უკეთეს იციან. 

ყველანი მართალს ამბობენ განა, 

ვინაცა ჰფიციან?!”  

ალუდა მძიმე განცდებითა და ფიქრებითაა დატვირთული, მაგრამ 

მისი გადაწყვეტილება მტკიცეა. მიკუთვნებულობის არეალის გარ-

ღვევის დასტურად ავტორს ფიზიკურადაც გაჰყავს ალუდა თემის 

საზღვრებს მიღმა.

სხვადასხვა გარემოებებთან დაკავშირებით,  ანალოგიური კითხვე-

ბი  სხვა ადამიანებს, სხვადასხვა დროსა და სივრცეში გაუჩნდათ და 

როცა ეს ფიქრი  გაბევრდა – კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, კიდევაც 

წარმოშვა სხვადასხვა მასშტაბის მოძრაობები და გაერთიანებები 

მშვიდობიან, უსაფრთხო, სამართლიან, ტოლერანტულ სამყაროზე 

ზრუნვისთვის.

მდგრადი განვითარების მიზნები, რომლებსაც  გლობალური 

მოქალაქის მიზნებიც შეიძლება ვუწოდოთ, კრიტიკული აზრო-

ვნების პროდუქტია.

თითოეული მიზანი თავისი არსით წარმოადგენს უნივერსალურ  მე-

ქანიზმს, რომელიც 17 ძალიან ზუსტ სახელქვეშ აჯგუფებს საჭირო-

ებებს.  ნათლადაა  გამოყოფილი  თითოეული მიზნის განშტოებები, 

მათი მიღწევისთვის საჭირო ლოკალური ქმედებები. მაგალითად, 

თუ ადამიანს სურს ჯანსაღ გარემოში იცხოვროს,  რა უნდა გააკე-

თოს ყოველდღიურად. ეს  იქნება ზრუნვა არა მხოლოდ საკუთარ 

თავზე, არამედ ოჯახზეც, თემზეც, ქვეყანაზეც და კაცობრიობა-

ზეც.  იგივე განცდა უნდა ჰქონდეთ სხვებს (ინდივიდებს, მეწარმეებს, 

სახელმწიფოებს, მთავრობებს და ასე შემდეგ). ამის გააზრებით მი-

ვდივართ     საერთაშორისო საზოგადოებისადმი მიკუთვნებულო-

ბის განცდამდე.              

ამის გაუაზრებლად ადამიანები  არასწორი ლოკალური ქმედებებით 

ახვავებენ  პრობლემებს მთელი პლანეტისთვის და საკუთარი თა-

ვისთვის. ამ გლობალური საფრთხეების შემცირებაში ყველას შეუძ-

ლია წვლილის შეტანა საკუთარი  სოფლიდან თუ ქალაქიდან ფეხის 

გაუდგმელად. მთავარია, მან გლობალური საზოგადოების წევრად 

იგრძნოს თავი და გაუჩნდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა.

D
on

't 
C
op

yმაგრამ

ეალის გარ-

ალუდა თემისთემის 

ნალოგიური კითხვე-ნალოგიური კით

სივრცეში გაუჩნდათ და სივრცეში გაუჩნდათ და 

ზღვარს მიაღწია, კიდევაც ღვარს მიაღწია, კიდევაც 

ძრაობები და გაერთიანებებიები და გაერთიან

ლიან, ტოლერანტულ სამყაროზელერანტულ სამყა

ის მიზნები, რომლებსაც  გლობმიზნები, რომ

იც შეიძლება ვუწოდოთ, კრიტიკუბა ვუწოდოთ, კ

ტია.

იზანი თავისი არსით წარმოადგენს უავისი არსით წა

რომელიც 17 ძალიან ზუსტ სახელქვეძალიან ზუსტ სა

ნათლადაა  გამოყოფილი  თითოეულდაა  გამოყოფილ

ი მიღწევისთვის საჭირო ლოკალურისთვის საჭირო ლ

უ ადამიანს სურს ჯანსაღ გარემოშუ ადამიანს სურს ჯანსაღ

თოს ყოველდღიურად. ეს  იქნებათოს ყოველდღიურად. ეს 

თავზე, არამედ ოჯახზეც, თემთავზე, არამედ ოჯახზე

ზეც.  იგივე განცდა უნდა ჰქოზეც.  იგივე განც

სახელმწიფოებს, მთავროსახელმწიფოებს

დივართ     საერთაშდივართ     ს

განცდამდე.      განცდამ

უაზრებლ

პ
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იმუშავეთ ჯგუფებში

ყურადღებით წაიკითხეთ გლობალური მოქალაქეობის განმა-

რტება:

 • ჩამოწერეთ რა საჭიროებები და მოთხოვნილებები აერთი-

ანებთ გლობალურ მოქალაქეებს?

 • რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს საერთაშო-

რისო საზოგადოებისადმი მიკუთვნებულობის განცდა?

 • რა უნდა გაიაზროს, რა უნდა განიცადოს პიროვნებამ, რომ 

ლოკალური მიკუთვნებულობიდან გზა გაეხსნას   გლობა-

ლურისკენ?  გაიხსენეთ მაგალითები ცხოვრებიდან, ლიტე-

რატურიდან, მედიიდან.

 • როგორ შეიძლება იმოქმედოს გარემომ, რომ პიროვნება-

სგლობალური მოქალაქის მახასიათებლები (ცოდნა, უნა-

რი, დამოკიდებულებები) განუვითარდეს?

10 პიროვნული განვითარება და გლობალური გარემო  

2013 წელს, მუსკატაში გამართულ ფორუმზე, იუნესკოს 

ტექნიკური კონსულტაციის მონაწილეები შეთანხმდნენ, 

რომ “გლობალური მოქალაქეობა” არ არის ლეგალური ან 

იურიდიული სტატუსი, რომელიც შესაძლოა პიროვნებას 

გააჩნდეს, არამედ, ის არის  კაცობრიობისა და გლობალუ-

რი საზოგადოებისადმი მიკუთვნებულობის გრძნობა, რომე-

ლიც ადამიანის ქმედებას იწვევს არა პიროვნული ან ერო-

ვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ გლობალურ 

კონტექსტში.
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თხეთ გლობალური მოქალაქეობის გთხეთ გლობალური მოქალაქეობის გ

თ რა საჭიროებები და მოთხოვნილებსაჭიროებები და მ

ლობალურ მოქალაქეებს?ლურ მოქალაქეებს?

ემთხვევაში შეიძლება ადამიანს გაუშეიძლება ადამი

რისო საზოგადოებისადმი მიკუთვნებო საზოგადოებისადმი მიკ

რა უნდა გაიაზროს, რა უნდა განირა უნდა გა

ლოკალური მიკუთვნებულობილოკალური მ

ლურისკენ?  გაიხსენეთ მაგრისკენ?  გაიხსე

რატურიდან, მედიიდან.რატურიდან, მედ

• როგორ შეიძლება იმოგორ 

სგლობალური მოობალ

რი, დამოკიდებრი
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 რა გამოწვევების წინაშე დგას ადამიანი, რომელიც 

 თავს გლობალურ მოქალაქედ აღიქვამს?

 

მშვიდობა  და უსაფრთხოება,   როგორც პიროვნულად, 

ასევე გლობალურ დონეზე, დღეისათვის ადამიანების 

წინაშე არსებული ყველაზე დიდი გამოწვევაა. ძალიან 

მნიშვნელოვანია, ადამიანებს ჰქონდეთ მშვიდობა ყვე-

ლა დონეზე – ლოკალურიდან გლობალურამდე.  საამი-

სოდ ადამიანს გარკვეული უნარები ესაჭიროება, რო-

მელთა განვითარებაც ლოკალური გარემოდან იწყება 

და სოციალიზაციის არეალის გაფართოებასთან ერთად 

მრავალფეროვნად ვითარდება. პიროვნება თანდათან 

ირგებს  გლობალური გამოწვევების  შესაბამის როლს.

მოსწავლეებს ეს უნარები  დაეხმარება მიმდინარე და სამომავლო 

ამოცანების გადაჭრაში. სასკოლო სივრცე მათი სწავლისა და გა-

მოცდილების მიღებისთვის საუკეთესო გარემოა, თუმცა, როგორც 

აღვნიშნეთ, განვითარება ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლო-

ბაში დასჭირდება.

sasargeblo resursebi
  ვაჟა-ფშაველა, “კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი,”  

      1905 წელი. https://bit.ly/3DyEHy4

  მედიაწიგნიერება და კრიტიკული აზროვნება 

     https://bit.ly/3NLpMFs

ეს უნარები არ არის თანდაყოლილი, ისინი უნდა განივითარო და 

დაიწავლო. ამ უნარების განვითარებაზე ზრუნვა პიროვნებას მთე-

ლი ცხოვრების განმავლობაში მართებს.  გამოყოფენ ამ უნარების 

ხუთ საკვანძო სფეროს: 

სოციალური 

ცნობიერება
თვითშემეცნება

ურთიერთობების 

მართვა

თვითმართვა/ 

თვითრეგულირება

პასუხისმგებლიანი 

გადაწყვეტილე-

ბების მიღება
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მოსწავლეებს ეს უნარები  დაეხმმოსწავლეებს ეს უნარები

ამოცანების გადაჭრაში. სასკოამოცანების გადაჭრაშ

მოცდილების მიღებისთვისმოცდილების მი

აღვნიშნეთ, განვითარებაღვნიშნეთ, გან

ში დასჭირდება.ში დასჭირდ

sasa
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იმუშავეთ ჯგუფებში

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ამონარიდებს და უპასუხეთ კი-

თხვებს: 

 • აუცილებელია თუ არა, პიროვნებამ რომელიმე საზოგა-

დოებრივ ჯგუფთან მიკუთვნებულობის განსაზღვრამდე   

ჯერ საკუთარი თავი შეიცნოს? რატომ?

 • რა საკითხზე მსჯელობენ  ამონარიდების პერსონაჟები? 

რა აქვთ მათ საერთო და განმასხვავებელი?  

 • თქვენ თუ დაფიქრებულხართ საკუთარ თავზე, გარეგნო-

ბაზე, ხასიათზე, ქცევებზე? დაასახელეთ მაგალითი.

 • თქვენი აზრით, რატომ იწყებს ადამიანი ფიქრს ამ ყველა-

ფერზე? რა მიზანი ამოძრავებს?

 • როგორ ფიქრობთ, რა ფაქტორები მოქმედებს პიროვნუ-

ლი მახასიათებლების  ჩამოყალიბებაზე? 

 • სად და როდის ხდება ამ მახასიათებლების გამოკვეთა, 

გამჟღავნება?

ამონარიდი 1: “... რა ჰქვია ჩემს მდგომარეობას? რაც თავი 

მახსოვს, სულ ასე ვიქცევი: ფილმს ვნახავ თუ ახალ ვინმეს 

გავიცნობ, სულ შედარებებში ვარ...რა ლამაზი თვალები აქვს 

– მე როგორი თვალები მაქვს? რა კარგი თმა აქვს  – ჩემი თმა 

როგორია, რა ფერი ითქმის ჩემს თმაზე? გრძელცხვირაო  – 

მგონი მეც ნაჯახივით ცხვირი მაქვს? ნიჭიერიო ... – მე მაქვს 

რამის ნიჭი? 

ზოგი რამ დანამდვილებით ვიცი ჩემს თავზე, მაგრამ  ბევრი 

კითხვა მრჩება: როგორი ხასიათი მაქვს, ნებისყოფიანი ვარ 

თუ პირიქით? მხიარული ვარ თუ  სევდიანი? მიმტევებელი 

ვარ თუ შურისმაძიებელი?  ამ კითხვებზე ზუსტი პასუხი არ 

მაქვს. უცებ რომ დარწმუნებით ვიტყვი ხალისიანი ადამია-

ნი ვარ-მეთქი, მოულოდნელად  შემეცვლება განწყობა და... 

ცხვირ-პირი ჩამომტირის..”

ახლაც ასე ვარ და არავისთან შეხვედრა და დალაპარაკება არ 

მინდა...  ასეთ დროს მახსენდება  დღიური...

სხვებსაც აქვთ, ნეტავ, ასეთი პერიოდები, თუ მე მჭირს რამე?” 

ფურცელი მეკოს დღიურიდან

ამონარიდი 2:  “ისე ღრმად ყოფილა კაცში საკუთარი თავი, 

რაც მეტს მიჰყვები, უფრო მეტსა თხრი თხუნელასავით, 

უფრო გეკარგება და შენ ისევ შიშველი ინსტინქტების ამარა 

რჩები”.

ბესიკ ხარანაული,  “წიგნი ამბა ბესარიონისა” 

როგორ აღმოვაჩენთ საკუთარ თავს?   

...ყველას მოტყუ-

ება შეიძლება, 

მაგრამ თავს ვერ 

მოიტყუებ. ჩვენ 

ბევრი რამ არ 

მოგვწონს ჩვენში, 

მაგრამ მისი აღი-

არება არ გვინდა 

და დიდის მონდო-

მებით ვმალავთ. 

ამიტომაც არის, 

რომ ამ ჩვენს 

ნაკლს სხვაში ვებ-

რძვით, ნაკლისგან 

“განკურნების”  

ამგვარი გზა აბ-

სურდულია და 

ფუჭი.

                                                                                              

ერლომ 

ახვლედიანი, 

“ახალი და 

ძველი” 
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ზღვრამდდ

ის პერსონაჟები? ონაჟები? 

ბელი? 

უთარ თავზე, გარეგნო-თავზე, გარეგნო-

ასახელეთ მაგალითი.ეთ მაგალითი.

ბს ადამიანი ფიქრს ამ ყველა-ნი ფიქრს ამ ყვ

რავებს?

ა ფაქტორები მოქმედებს პიროვნუორები მოქმედებს პი

ბის  ჩამოყალიბებაზე?ბის  ჩამოყალიბებაზე? 

ს ხდება ამ მახასიათებლების გამოს ხდება ამ მახასიათებლებ

ა?

დი 1: “... რა ჰქვია ჩემს მდგომარეო. რა ჰქვია ჩემს მდ

ვს, სულ ასე ვიქცევი: ფილმს ვნახავიქცევი: ფილმ

იცნობ, სულ შედარებებში ვარ...რა ლნობ, სულ შედარებებში ვა

– მე როგორი თვალები მაქვს? რა კარმე როგორი

როგორია, რა ფერი ითქმის ჩემს ოგორია, რა ფ

მგონი მეც ნაჯახივით ცხვირი  მეც ნაჯახივით

რამის ნიჭი?რამის 

ზოგი რამ დანამდვილერამ 

კითხვა მრჩება: როგკითხვა მრჩე

თუ პირიქით? მხითუ პ

ვარ თუ შურისვარ თ

მაქვს. უცებმ

ნი ვარ-მნ

ცხვირ

ახ
on

D
oრი გზა აბ-

რდულია და 

ფუჭი

                   

ახვლედიანი, 

ახალი და

ძველ
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ამონარიდი 3: “... ჩვენ დაბლანდულნი ვართ, ისინი კი გვი-

რისტით შეკერილნი, იმ გვირისტით, რომელიც მარტო ბუნე-

ბამ იცის და ბუნება – ხომ იცი, რა ოსტატია. ისინი ჩაკირუ-

ლნი არიან, ჩვენ – დონდლონი, დუნენი. აბა იმათს სიმღერას 

უყურე: ერთი გრძელი კვნესაა და მაინც სიმღერას ეძახიან. 

ჩვენი სიმღერა კვნესა არ არის და მაინც ლხენა ვერ დაგვირ-

ქმევია...” 

ილია ჭავჭავაძე, “ოთარაან ქვრივი”,             

 არჩილისა და კესოს დიალოგი

მოზარდობის ასაკში იწყება იმ უნარების განვითარება, რომელიც 

საჭიროა პიროვნული დამოუკიდებლობისა და საკუთარი უფლე-

ბა-მოვალეობების  შეთავსებისთვის. მოზარდი თანდათან აანალი-

ზებს იმ ობიექტურ რეალობას, რომ უამისოდ გარშემომყოფებთან 

ურთიერთობების ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდება.

იმუშავეთ წყვილებში 

 • ჩამოწერეთ საკუთარი და მეწყვილის პიროვნული მახასია-

თებლები (პორტრეტი);

 • შემდეგ გაცვალეთ და იმსჯელეთ განსხვავებებზე; 

 • დაასახელეთ ერთი სიახლე, რომელიც მეწყვილეში ბოლო 

დროს შენიშნეთ;

 • გააანალიზეთ თქვენი მახასიათებლები, რა საერთო აღმო-

აჩინეთ გლობალური მოქალაქის მახასიათებლებთან? რა 

შეგიძლიათ დაასკვნათ?

 • თქვენი აზრით, რა მიმართება არსებობს საქართველოს 

მოქალაქესა და გლობალურ მოქალაქეს შორის? რა აქვთ 

საერთო და განსხვავებული?

თვითშემეცნების 

პროცესი

როგორი ვარ?ვინ ვარ?

ყმაწვილი უნდა 

სწავლობდეს 

საცნობლად თავი-

სადაო: ვინ არის, 

სიდამ მოსულა, 

სად არის, წავა 

სადაო? 

დავით 

გურამიშვილი
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იწყება იმ უნარების განვითარება,უნარების განვ

ული დამოუკიდებლობისა და საკუამოუკიდებლობისა დ

ბის  შეთავსებისთვის. მოზარდი თათავსებისთვი

იექტურ რეალობას, რომ უამისოდ გრეალობას, რომ უ

თობების ჩამოყალიბება ვერ მოხერხს ჩამოყალიბება ვერ 

იმუშავეთ წყვილებში ავეთ წყვილებ

•• ჩამოწერეთ საკუთარი დაჩამოწერეთ საკუ

თებლები (პორტრეტითებლები (პორ

• შემდეგ გაცვალეთდე

• დაასახელეთ დაასა

დროს შენიდრ

გააანა

ჩინ
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ად არ

აო?
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იმსჯელეთ

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ პოსტს და უპასუხეთ კითხვებს:

 • რომელ ნეგატიურ საზოგადოებრივ მოვლენაზე/მოვლენებ-

ზე საუბრობს დიზაინერი? 

 • ეს დამოკიდებულება (სხვადასხვა გამოვლინებით) წარმოა-

დგენს თუ არა პრობლემას საერთაშორისო საზოგადოები-

სათვის?

 • როგორ გეგმავს პოსტის ავტორი მრავალფეროვნების მი-

უღებლობასთან, სოციალურ უსამართლობასთან, სტერეო-

ტიპებთან დაპირისპირებას?   

 • რომელ საზოგადოებრივ ჯგუფს მიაკუთვნებს თავს დიზაი-

ნერი (ტექსტიდან გამომდინარე)?

 • თქვენი აზრით, მისი ჩანაფიქრი/ღირებულებები შესაბამი-

სობაშია გლობალური მოქალაქის ღირებულებებთან? შე-

გვიძლია ის მივაკუთვნოთ გლობალურ მოქალაქეთა საზო-

გადოებრივ ჯგუფს?  რატომ?

 • ზრუნავს თუ არა დიზაინერი საერთაშორისო საზოგადოე-

ბის ისეთი საჭიროების მოგვარებაზე, როგორიც მრავალ-

ფეროვნების მიმღებლობა და სტერეოტიპებისგან გათავი-

სუფლებაა?

 • თქვენ როგორ ფიქრობთ, ყველა სივრცეში თუ ღონისძიე-

ბაზე შეიძლება ნებისმიერი ტანსაცმლით მისვლა?

11 როგორ აღმოვაჩენთ საკუთარ თავს?   

იდენტობა ნაწილობრივ პირად არჩევანზეა დამოკიდებული და ნა-

წილობრივ განპირობებულია იმით, თუ როგორად აღგვიქვამენ ჩვენ 

გარშემო მყოფი ადამიანები, რაც ხშირ შემთხვევაში,  პრობლემას 

წარმოადგენს უმცირესობათა ჯგუფებისათვის. 

დამოუკიდებელ აზროვნებაში ყალიბდება გარკვეული წარმოდგენე-

ბი საკუთარ პიროვნებასთან მიმართებით. ეს წარმოდგენები ჯგუფ-

დება გარეგნული, ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების (რა 

შემიძლია) მახასიათებლებად, თვისებებად (როგორი ვარ), ჩვენი 

როლებისთვის (როგორი შვილი, მშობელი, მოსწავლე, მასწავლებე-

ლი, მეგობარი და ასე შემდეგ ვარ) თავის გართმევის ხარისხებად. 

წარმოდგენათა მთელ ამ ერთობლიობას სოციოლოგები “მე კონ-

ცეფციას”  უწოდებენ. ამ წარმოდგენათა წყარო, ერთი მხრივ, არის 

ის დასკვნები, რომლებიც ჩვენ გამოგვაქვს საკუთარ თავზე სხვადა-

სხვა  საფუძველზე; მეორეს მხრივ, ის შეფასებები, რომელსაც ჩვენი 

გარშემომყოფებისგან (ოჯახში, თემში, სკოლაში, საზოგადოებაში) 

ვისმენთ ჩვენი მისამართით, ასევე, ჩვენი წარმატებული ან წარუმა-

ტებელი გამოცდილება, რომელიც დავაგროვეთ.

იდენტობა – პირო-

ვნების არსებითი, 

განუყოფელი და 

ძირითადი მეობა; 

ინდივიდის შინაგანი, 

საკუთარი თავის შე-

სახებ შემუშავებული 

სუბიექტური კონ-

ცეფცია. 
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ცანით ქვემოთ მოცემულ პოსტს და ცანით ქვემოთ მოცემულ პო

• რომელ ნეგატიურ საზოგადოებრომელ ნეგატ

ზე საუბრობს დიზაინერი?ბს დიზა

•• ეს დამოკიდებულება (სხეს დამოკიდებულ

დგენს თუ არა პრობლგენს თ

სათვის?ის?

•• როგორ გეგმავრო

უღებლობასუღე

ტიპებთა

• რომე

ნერ

•
on

ოდგ

ნები ჯგუფგუფ

ბლობების (რა(რა

გორი ვარ), ჩვენიარ), ჩვენი 

წავლე, მასწავლებე-ასწავლებე-

რთმევის ხარისხებად.ის ხარისხებად.

ას სოციოლოგები “მე კონ-იოლოგები “მე 

ნათა წყარო, ერთი მხრივ, არის , ერთი მხრივ, 

მოგვაქვს საკუთარ თავზე სხვადა-ვს საკუთარ თავზე სხ

რივ, ის შეფასებები, რომელსაც ჩვენიეფასებები, რომელსა

ხში, თემში, სკოლაში, საზოგადოებახში, თემში, სკოლაში, საზოგადოე

ით, ასევე, ჩვენი წარმატებული ან წაით, ასევე, ჩვენი წარმატებული ან წ

ა, რომელიც დავაგროვეთ.რომელიც დავაგროვეთ.
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 • აქვს თუ არა უფლება რესტორანს (კერძო ბიზნესს) დააწესოს ჩაც-

მის სტილი სტუმრებისათვის და აკონტროლოს ის? რატომ?

 • კონკრეტულ შემთხვევაში  რომელი უფლებები მოდის წინააღმდე-

გობაში ერთმანეთთან?

 • თქვენ რომელი უფრო მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ: საკუთრების 

უფლება თუ გადაადგილების თავისუფლება? დაასახელეთ არგუ-

მენტები;

დემნა გვასალია, მოდის სახლ „ბალენსიაგას” კრეატიული ხელმ-

ძღვანელი

“ადამიანებს ხანდახან ეშინიათ იმის, თუ როგორ გამოვიყურები, ჩემი 

სილუეტის. ისინი განმსჯიან, რადგან ვერ ახერხებენ ჩემს რომელიმე 

კატეგორიაში მოქცევას, ფიქრობენ: “ეს რა ჯანდაბაა? ვინაა ეს კაცი?”  

რამდენიმე დღის წინ რესტორანში ვიყავი პარიზში მეგობართან 

ერთად. როგორც წესი, მსგავს “პრესტიჟულ”  ადგილებში არასდროს 

დავდივარ, ძირითადად სახლში ვამზადებ საჭმელს. ჩაცმულობის 

გამო, რესტორანში არ უნდოდათ ჩემი შეშვება, ამბობდნენ “ჩვენთან 

ეს დაუშვებელია!”, თავიდან ფეხებამდე ბალენსიაგა მეცვა. ჩემმა მე-

გობარმა მათ უთხრა, რომ მასთან ერთად ვიყავი და მხოლოდ ამის 

მერე შემიშვეს.

ესაა ჩემი ცხოვრების ისტორია, მე ადამიანების არც ერთ ჯგუფს/კა-

ტეგორიას არ მივეკუთვნები. ადამიანებს, რომლებიც ასეთ ადგილებ-

ში დადიან, არ აქვთ თავისუფლება გამოიყურებოდნენ ისე, როგორც 

მათ სურთ და ვფიქრობ, მთელი ჩემი კარიერა მიეძღვნება საწინააღ-

მდეგოს დამტკიცებას.

მოგვიანებით რესტორნის მფლობელი შემოგვიერთდა და მასთან ვი-

საუბრე მომხდარზე, ვუთხარი “რა ჯანდაბა ხდება? შენს თანამშრომ-

ლებს უნდა აუხსნა, რომ 2021 წელია და ადამიანებს აღარ უნდა განვს-

ჯიდეთ მათი სამოსის სილუეტის გამო.”  

ყველგან ასეა, მანამ, სანამ გაიგებენ, თუ ვინ ვარ არსად მიშვებენ, თუ-

მცა, როდესაც იგებენ, ვინ ვარ, ჩემი გარეგნობა მომენტალურად მისა-

ღები ხდება. ეს ყველაზე დიდი უსამართლობაა, ეს მძულს და არ მინდა 

ამის ნაწილი ვიყო. არასდროს ვიქნები ისეთი მშიერი, რომ საჭმელად 

სმოკინგი ჩავიცვა. უფრო ბედნიერი ვიქნები, თუ სწრაფი კვების ობი-

ექტში ჩემი რეზინის ფეხსაცმლით წავალ. 

ეს არის ჩემი საოცნებო ცხოვრების სტილი.” 

წყარო: @Demnagram

დემნა გვასალიას 

ნამუშევრები

11
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ყურები, ჩემი ჩემი

ჩემს რომელიმელიმე 

აა? ვინაა ეს კაცი?” აა ეს კაცი?”  

პარიზში მეგობართანმეგობართან

ლ”  ადგილებში არასდროს ლ”  ადგილებში არასდროს

დებ საჭმელს. ჩაცმულობისდებ საჭმელს. ჩაცმულობის

მი შეშვება, ამბობდნენ “ჩვენთანეშვება, ამბობდნენ “ჩვე

ბამდე ბალენსიაგა მეცვა. ჩემმა მე-ბალენსიაგა მეცვა

თან ერთად ვიყავი და მხოლოდ ამდ ვიყავი და მხო

ტორია, მე ადამიანების არც ერთ ჯტორია, მე ა

თვნები. ადამიანებს, რომლებიც ასეები. ადამიანე

თ თავისუფლება გამოიყურებოდნეფლება გამოიყუ

ვფიქრობ, მთელი ჩემი კარიერა მიეძობ, მთელი ჩემი კარიე

ტკიცებას.ას.

ებით რესტორნის მფლობელი შემოტორნის მფლობე

რე მომხდარზე, ვუთხარი “რა ჯანდახდარზე, ვუთხა

ებს უნდა აუხსნა, რომ 2021 წელია და აუხსნა, რომ 2021 

ჯიდეთ მათი სამოსის სილუეტის გაჯიდეთ მათი სამოსის სი

ყველგან ასეა, მანამ, სანამ გაიგყველგან ასეა, მანამ, სა

მცა, როდესაც იგებენ, ვინ ვადესაც იგებენ

ღები ხდება. ეს ყველაზე დბა. ე

ამის ნაწილი ვიყო. არამის ნაწილი 

სმოკინგი ჩავიცვა. სმოკინგი ჩა

ტში ჩემი რეზიტში ჩე

რის ჩემი რD
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იმსჯელეთ

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ტექსტს. 

 • თქვენი აზრით, ნინოს იდენტობის რომელ ასპექტებზე 

შეექმნა განსხვავებული წარმოდგენა ახალ გარემოცვას? 

რატომ?

 • რა ემოციები აღუძრა ამ  განსხვავებულმა აღქმამ  ნინოს? 

რატომ?

 • თქვენი აზრით, ზაფხულის სკოლის გამოცდილებიდან რა 

დაეხმარება ნინოს, რომ მომავალში  საერთაშორისო სა-

ზოგადოებისადმი მიკუთვნებულობის განცდა გაუჩნდეს? 

კემბრიჯის საზაფხულო სკოლაში

ნინოს ძალიან უნდოდა წასვლა კემბრიჯის საზაფხულო სკო-

ლაში.  ეს ის ზაფხული იყო, როცა  კოვიდის შესახებ ჯერ არა-

ფერი ვიცოდით. ნინო კონკურსებისა და გასაუბრების შედე-

გად  შერჩეულ 4 ბავშვს შორის  მოხვდა. სკოლა სტუდენტუ-

რი საცხოვრებლის რამდენიმე  კორპუსში იყო განლაგებული. 

განაწილება წინასწარ დაეგეგმათ. მოზარდებს კორპუსისა 

და ოთახის ნომრები დაურიგეს, სკოლის გზამკვლევები  და 

11

იდენტობის ჩამოყალიბება, ანუ თვითგა მორკვევა, ხანგრძლივი, 

რთული და ზოგჯერ არც თუ  უმტკივნეულო პროცესია.

ტერმინი იდე-

ნტობა გამოი-

ყენება მიკუთ-

ვნებულობის 

გამოსახატავად 

შემდეგი ტიპის 

ჯგუფის მიმართ

რასობრივი

ეთნიკური

სქესობრივი
რელიგიური

საკუთარი 

თავის 

იგივეობის 

განცდა

პროფესიული

კულტურული

 როგორ გვცვლის გლობალური გარემო?

როგორ აღმოვაჩენთ საკუთარ თავს?   
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გაეცანით ქვემოთ მოცემულგაეცანით ქვემოთ მო

•• თქვენი აზრით, ნინოთქვენ

შეექმნა განსხვავებექმნა 

რატომ?მ?

•• რა ემოციებირა 

რატომ?რა

• თქვენი

დაეხ

ზonnnnn

op
y

C
op

y

C
op

y

C
op

yy

C
op

ypy

C
o

yyy

CC
op

CCCC
pypypy

CCCCCCC
opppppopooopopopopopopopop

y
opoppppop

ypypppppypypypypypy

CCC
o

C
oo

C
o

C
o

C
o

C
o

C
o

C
o

C
o

C
o

C
o

C
o

CC
o

C
o

CC
oეთნი რი

თავის 

იგივეობის

გ

ული



105

გასაღებებიც მისცეს. ნინომ B  კორპუსი მოძებნა. მე-8 ოთა-

ხსაც მალევე მიაგნო, მაგრამ... ოთახში სამი ფერადკანიანი 

ბიჭი დახვდა,  საწოლების მოწესრიგებას თავი გაანებეს და 

გოგონას გაკვირვებით მიაჩერდნენ. ნინო დაიბნა, გადაამოწ-

მა ნომრები, გასაღები კარს მოარგო, ყველაფერი ემთხვეოდა. 

ამ დროს კომენდანტიც გამოჩნდა. გაირკვა, რომ მისი სახელი 

იყო ამ გაუგებრობის მიზეზი. იტალიელმა კურატორმა “ნინო”   

ბიჭად  აღიქვა.

კი იცინეს, მაგრამ იმ ღამის გათენება საკმაოდ მოუხერხებ-

ლად მოუწია: დროებით სხვა გოგონებთან შეასახლეს და 

ისინიც შეავიწროვა. მეორე დღეს ეს საკითხი მოგვარდა და 

ნინომაც დაიმახსოვრა, რომ ევროპაში მის სახელს ვაჟებიც 

ატარებენ.

მეორე გაუგებრობა სამუშაო გუნდების ჩამოყალიბების 

დროს მოხდა, როცა ერთმა კურატორმა ამერიკის  ჯორჯიის 

შტატის  წარმომადგენლად მოიხსენია და მეორემ “გაუსწო-

რა”,  “ეს “რუსების”  “ჯორჯიაოო” . ნინომ გააპროტესტა ეს 

შეცდომები და მოითხოვა, მეორე დღეს 10 წუთი დაეთმოთ 

მისთვის თავისი ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებ-

ლად. 

გვიან ღამემდე იმუშავა სლაიდშოუს მომზადებაზე, ოკუპირე-

ბული ტერიტორიები, დევნილები, მცოცავი საზღვრები ... არ 

უნდოდა რამე გამორჩენოდა. საღამოს გაერთიანებულ შეხვე-

დრაზე გამოუყვეს 10 წუთი. ნინომ მოასწრო საკუთარი ქვე-

ყანა ისტორიული და ტურისტული კუთხითაც წარმოეჩინა; 

ბოლოს, ყველა საქართველოში მოიპატიჟა. დანარჩენმა სამმა  

ქართველმა  მოსწავლემ ქართული მუსიკა ჩართო და თანა-

ტოლებს ჩურჩხელითა და ჩირებით უმასპინძლა.

კითხვები საქართველოსთან დაკავშირებით აღარავის გასჩე-

ნია.

ერთი ძალიან საინტერესო ტრენინგი ჩაუტარდათ კონფლიქ-

ტების მართვაზე.  ახალგაზრდა სერბმა ტრენერმა თავისი 

ქვეყნის კონფლიქტებზე და მისი დარეგულირების გზებზე 

ისაუბრა და რამდენიმე პრაქტიკული აქტივობაც ჩაატარა. 

ყველა მონაწილემ თავისი  მახასიათებლები ჩამოწერა, მერე 

შეადარეს და აღმოაჩინეს, რამდენი რამ ჰქონდათ შეკრები-

ლებს საერთო. ბევრმა განსხვავებულმა თვისებამ და ჩვე-

ვამაც იჩინა თავი. თამაშებითა და მსჯელობით მივიდნენ იმ 

წესებამდე, რომელიც მათ საზაფხულო სკოლაში ყოფნისას 

მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და მუშაობის პირობებს შეუქ-

მნიდა.
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რდა და

ს ვაჟებიც

ჩამოყალიბებისლიბების 

ამერიკის  ჯორჯიის მერიკის  ჯორ

ა და მეორემ “გაუსწო- და მეორემ “გაუსწ

. ნინომ გააპროტესტა ეს ნინომ გააპროტესტა ეს 

რე დღეს 10 წუთი დაეთმოთღეს 10 წუთი დაეთ

ახებ ინფორმაციის მისაწოდებ-ფორმაციის მისაწო

ა სლაიდშოუს მომზადებაზე, ოკუპირლაიდშოუს მომზადებაზე

ბი, დევნილები, მცოცავი საზღვრები, დევნილები

მორჩენოდა. საღამოს გაერთიანებუნოდა. საღამო

უყვეს 10 წუთი. ნინომ მოასწრო საკ წუთი. ნინომ მოას

რიული და ტურისტული კუთხითადა ტურ

, ყველა საქართველოში მოიპატიჟა. საქართველოში

თველმა  მოსწავლემ ქართული მუსოსწავლემ ქართუ

ოლებს ჩურჩხელითა და ჩირებით უმჩურჩხელითა დ

კითხვები საქართველოსთან დაკაები საქართველოსთ

ნია.ნია

ერთი ძალიან საინტერესორთი ძალიან საინტ

ტების მართვაზე.  ახას მა

ქვეყნის კონფლიქტს კ

ისაუბრა და რამუბრა Dყველა მონაწიყველა 

შეადარეს დშეად

ბს სა
D
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საკუთარი იდენტობის მაძიებელი მოზარდის წინაშე რთული ამოცა-

ნა დგას: 

 • შეკრიბოს და გააერთიანოს ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ;

 • შეძლოს ამ მრავალგვარი მეს გაერთიანება და საკუთარი პიროვ-

ნული იდენტობის ჩამოყალიბება. 

თუ პიროვნება წარმატებით გაართმევს თავს საკუთარ ფსიქო-სო-

ციალურ იდენტიფიკაციას, ის გააცნობიერებს, თუ ვინ არის და რა 

უნდა.

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ, ჩვენი იდენტობა წარმოადგენს ჩვე-

ნი პიროვნების შეცნობის შედეგს. ეს პროცესია, შედეგი არც ერ-

თბაშად  დგება და არც უცვლელია. თავს როგორად აღვიქვამთ, 

დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა გარემო პირობებში ვი-

მყოფებით;  რა მოლოდინები აქვს ჩვენგან ჩვენს გარემოცვას. ეს 

აღქმა იცვლება გარემო პირობების ცვლილებასთან ერთად. ასევე,   

შესაძლებელია, მოზარდი ორ, ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვა-

ვებულ პიროვნებად გვევლინებოდეს ოჯახში, სკოლაში, სოციალურ 

ქსელებში.
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რა წარმოადგენს კულტურული იდენტობის  წყაროებს?

სოციოლოგები ასახელებენ კულტურული იდენტობის, თვითმყოფა-

დობის 12 წყაროს: რასა, ეთნიკურობა/ნაციონალობა, სოციალური 

კლასი, სქესი, ჯანმრთელობა, ასაკი, გეოგრაფიული რეგიონი, სექ-

სუალური ორიენტაცია, რელიგია, სოციალური სტატუსი, ენა, შე-

საძლებლობა/შეზღუდული შესაძლებლობა.

ინდივიდის კულტურული იდენტობა (ღირებულებები, რწმენა, ცოდ-

ნა, უნარები, დამოკიდებულებები) ყალიბდება ამ თორმეტი წყაროს 

მიმართ არსებული გამოცდილებით. აღნიშნულ გამოცდილებას კი 

ინდივიდი ისეთ საზოგადოებრივ სტრუქტურებთან, სოციალურ ინ-

სტიტუტებთან ურთიერთობით იძენს, როგორებიცაა ოჯახი, ეკლე-

სია, სამუშაო ადგილი, სკოლა, მედიასაშუალებები და ა.შ. (იხ. სქე-

მა). ასე ყალიბდება ინდივიდის კულტურული ცოდნა.

იმსჯელეთ 

დაასახელეთ თქვენთვის ცნობილი მაგალითები, როცა პირო-

ვნების იდენტობაზე ამ რომელიმე საზოგადოებრივმა ჯგუფ-

მა ან ინსტიტუციამ  იქონია გავლენა.

იდენტობა შეიძლე-

ბა განვსაზღვროთ, 

როგორც ცალკე-

ული ადამიანის 

მიერ ამა თუ იმ 

კატეგორიასთან 

საკუთარი თავის 

გაიგივება.

როგორ აღმოვაჩენთ საკუთარ თავს?   
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არი იდენტობის მაძიებელი მოზარდრი იდენტობ

დგას:

• შეკრიბოს და გააერთიანოს ინფორრიბოს და გააერთიანო

• შეძლოს ამ მრავალგვარი მესშეძლოს ამ მ

ნული იდენტობის ჩამოყანული იდენტობ

თუ პიროვნება წარმატთუ პიროვნე

ციალურ იდენტიფიალურ იდ

უნდა.ა.

როგორც ზეროგ

ნი პირო

თბაშა

დი

ნი, 

ი, ენა, შეშ

ები, რწმენა, ცოდ-მენა, ცოდ-

ამ თორმეტი წყაროსტი წყაროს 

ნულ გამოცდილებას კიმოცდილებას კი 

ტურებთან, სოციალურ ინ-თან, სოციალუ

როგორებიცაა ოჯახი, ეკლე-ბიცაა ოჯახი, ეკ

იასაშუალებები და ა.შ. (იხ. სქე-ალებები და ა.შ. (იხ.

კულტურული ცოდნა.რული ცოდნა

ქვენთვის ცნობილი მაგალითები, რნთვის ცნობილი მაგალით

ნტობაზე ამ რომელიმე საზოგადოებზე ამ რომელიმე სა

ტიტუციამ  იქონია გავლენა.  იქონია გავლენა
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იმსჯელეთ

გაეცანით ვახოს  ისტორიას და იმსჯელეთ:

 • რამ გამოიწვია ცვლილებები მის ცხოვრებაში?

 • რა შეიცვალა მის იდენტობაში და რატომ? 

ვახოს ისტორია 

ვახო დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობდა. თავიდან გაუ-

ჭირდა დიდ სკოლასთან და დასახლებასთან შეგუება. შე-

მდეგ მიეჩვია დიდ სკოლას, რომელმაც ლიახვის ხეობის სო-

ფლებისა და ახალგორის სკოლების დევნილი მოსწავლეები 

და მასწავლებლები დაიტია. კოლოფებივით ჩამწკრივებული 

ერთნაირი სახლებიდან საკუთარის გამორჩევაც ისწავლა. 

უფროს კლასებში სხვადასხვა პროექტში აქტიურად ჩაერთო. 

გათამამდა,  საკუთარი თავის რწმენა მიეცა. ბლოგერების 

კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. ომისა და ძალადობის მი-

მართ უარყოფითი დამოკიდებულება ამ თემაზე შექმნილ ვი-

დეოსიუჟეტში გადმოსცა. გაიმარჯვა და ჯილდოდ პატარა 

ვიდეოკამერა მიიღო.

აბიტურიენტობის პერიოდიც დადგა. სოციალური მეცნიერე-

ბების ფაკულტეტზე ჩააბარა. მთის პატარა სოფელში გაზ-

რდილ ბიჭის დაფინანსებას სახელმწიფო უზრუნველყოფდა.  

საინტერესო საგნები შეარჩია და კარგადაც სწავლობდა, ისე, 

რომ არ გასჭირვებია გაცვლით პროგრამაში მოხვედრა. ერთი 

წელი პრაღის უნივერსიტეტში ისწავლა. ეს ძალიან მნიშვნე-

ლოვანი ერთი წელი იყო  დამოუკიდებლად ცხოვრებისა. მუ-

შაობაც დაიწყო, ყველაფერს სხვა თვალით შეხედა. აკვირ-

დებოდა იქაური ცხოვრების წესს და ბევრ რამეს თვითონაც 

ცვლიდა. 

მომდევნო წლის სამ-სამი თვე ევროპის სხვადასხვა უმაღლეს 

სასწავლებლებში გაატარა. განსხვავებული საგნები აირჩია, 

უფრო კომერციისკენ წავიდა. მედიის მენეჯმენტით დაინტე-

რესდა. სამსახურიც იშოვა უცხოურ კომპანიაში.  ბაკალავ-

რის დიპლომი ქართულ უნივერსიტეტში მიიღო, მაგისტრა-

ტურა კი ევროპაში გააგრძელა. 

ვახო ჯერჯერობით დაოჯახებას არ გეგმავს. ეცინება – მა-

მამ იმუშაოს, დედამ შვილები გაზარდოს – მიდგომაზე. არა-

და, ადრე, სულ ამას ამტკიცებდა. დააკვირდა ახალგაზრდა 

ოჯახებს, როცა ორივე მეუღლე მუშაობს და ყველა საოჯახო 

საქმესაც თითოეული თანაბრად ინაწილებს. ძალიან მოეწო-

ნა. ახლა ფიქრობს, რომ მისი მეუღლეც განათლებული და წა-

რმატებული უნდა იყოს. 
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ლეები

ივებული

ც ისწავლა.

ურად ჩაერთო.აერთო. 

ცა. ბლოგერების გერ

და ძალადობის მი-და ძალადობი

ამ თემაზე შექმნილ ვი-ამ თემაზე შექმნილ ვი-

ჯვა და ჯილდოდ პატარაა და ჯილდოდ პატარა 

ც დადგა. სოციალური მეცნიერე-ოციალური მეცნ

ბარა. მთის პატარა სოფელში გაზ-არა. მთის პატარა სოფელშ

სებას სახელმწიფო უზრუნველყოფსებას სახელ

ბი შეარჩია და კარგადაც სწავლობდშეარჩია და კ

ვებია გაცვლით პროგრამაში მოხვედცვლით პროგრამ

ს უნივერსიტეტში ისწავლა. ეს ძალირსიტეტში ისწავლა. 

რთი წელი იყო  დამოუკიდებლად ცხლი იყო  და

ც დაიწყო, ყველაფერს სხვა თვალიო, ყველაფერს 

ოდა იქაური ცხოვრების წესს და ბეცხოვრების წეს

ცვლიდა.

მომდევნო წლის სამ-სამი თვე ემომდევნო წლის სამ-

სასწავლებლებში გაატარა. სასწავლებლებში გა

უფრო კომერციისკენ წავრო კომერციის

რესდა. სამსახურიც ია. სა

რის დიპლომი ქარდიპლDტურა კი ევროპატურა კი

ვახო ჯერჯვახო

მ იმუშ
D
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როცა საქართველოში მცხოვრები ქალების (განსაკუთრებით 

მთაში), ყოფას და ევროპელი ქალების ყოფას ადარებს, გული 

სტკივა იმხელა განსხვავებას ხედავს. ამ თემაზეც სურს მო-

ხალისეობრივად იაქტიუროს.

ევროპაში ყოფნისას წვერიც მოუშვა, შინაგანადაც  შეიცვალა 

და გარეგნულადაც. ერთხანს ჩაჩაჩულ შარვალს ატარებდა, 

ეგეც მოიწყინა. საყურეს კი, როგორც პირველი თამამი გადა-

წყვეტილების დასტურს, ახლაც ვერ ელევა.

მოკლედ ვახოს ცხოვრება ბევრჯერ შეიცვალა, უფრო 

ზუსტად თუ ვიტყვით, ვახო ბევრჯერ შეიცვალა. რა იქნება 

შემდეგში, ამას ცხოვრება აჩვენებს.
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sasargeblo resursebi
ბალენსიაგა 360  ზამთარი-22 კოლექცია

https://bit.ly/3qOHG05

როგორ აღმოვაჩენთ საკუთარ თავს?   

ეიცვა

ს ატარებდაბდ

ი თამამი გადა-ადა-

რ შეიცვალა, უფროცვალა, უფრო 

ჯერ შეიცვალა. რა იქნებაცვალა. რა იქნება 

ებს.

esursebiesursebi
360  ზამთარი-22 კოლექცია60  ზამთარი-22 კოლექცია

ly/3qOHG05OH



109

წარმატების გზა 

ადეკვატურ თვითშეფასებაზეც გადის

იმუშავეთ წყვილებში

გაეცანით ტექსტს “ახალგაზრდული ფორუმის “აღმოჩენა”  

და უპასუხეთ კითხვებს:  

 • თქვენი აზრით, რა განაპირობებდა ანას პასიურ ქცევას ქართულის 

გაკვეთილზე? 

 • რამ შეცვალა ანას ქცევა ფორუმზე?

 • გვიამბეთ თქვენთვის ცნობილი ცხოვრებისეული სიტუაციები, რომე-

ლიც ამ ამბავმა გაგახსენათ. 

 • იმსჯელეთ ნაამბობ სიტუაციაში რას შეცვლიდით და რატომ?  

ახალგაზრდული ფორუმის აღმოჩენა

ახალგაზრდულ ფორუმზე რეგიონის სხვადასხვა სკოლების უფროსკლა-

სელებისგან შედგენილ ჯგუფებს ფორუმის პირველ ნახევარში გარემოს 

დაცვის საკითხზე პროექტი უნდა მოემზადებინათ. მეორე ნახევარში 

ფორუმს მოწვეული სტუმრები – პოტენციური ინვესტორები შემოუერ-

თდნენ.  პრეზენტატორებმა ნდობისა  და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად 

თავიანთი ჯგუფების პროექტები წარადგინეს.  მიუხედავად ყველა პრო-

ექტის აქტუალობისა და დასაბუთებულობისა, გამორჩეულად მეტი მხა-

რდაჭერისა და დაფინანსების პირობა მოიპოვა მე-3 ჯგუფმა, რომლის 

პროექტიც მეათეკლასელმა  ანამ წარადგინა. 

პრეზენტატორად ანას კანდიდატურა ჯგუფის ლიდერმა წამოაყენა. 

ჯგუფმაც მხარი დაუჭირა. გოგონა უარობდა, არასდროს მილაპარაკია 

ამდენ ხალხთანო, მაგრამ ლიდერმა დაარწმუნა: გაკვირდებოდი, გამა-

რთულად და დამაჯერებლად მეტყველებ, სხეულის ენასაც კარგად იყე-

ნებ, ყველაფერს შეძლებო. გოგონა დაითანხმეს, მცირე “რეპეტიციაც”  

მოასწრეს, რჩევებიც მისცეს.

ანამ დასაწყისშივე  მოხიბლა აუდიტორია,  მი-

მართავდა ინვესტორებს და საზოგადოებრივ 

და პირად სარგებელზე კონკრეტულად ესა-

უბრებოდა, ემოციურ გადახვევებსაც ურთა-

ვდა, ვიზუალურ მასალას მოხერხებულად იყე-

ნებდა... ციფრებითა და არგუმენტებით პრო-

ექტის მდგრადობას ასაბუთებდა... მოკლედ, 

ანას “საუკეთესო პრეზენტატორის”  სტატუსი 

მთელმა ფორუმმა ერთხმად აღიარა.

სტუმრებს შორის ამ რაიონის რესურსცენტ-

რის უფროსი და ანას ქართულის მასწავლე-

ბელი ქალბატონი თინაც იყო. მან სიტყვა ითხოვა და გულახდილად გა-

ნაცხადა: მადლობა ამ ფორუმს, რომელმაც ჩემი მოსწავლე ხელახლა 

აღმომაჩენინა და დღეს ჩემს წინაშე სრულიად სხვა ადამიანი დავინახე.  
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რატომ? ?  

კოლების უფროსკლა-ფროს

ველ ნახევარში გარემოსხევარში გარემოს 

დებინათ. მეორე ნახევარში. მეორე ნახევარში 

იური ინვესტორები შემოუერ-იური ინვესტორები შემოუერ-

და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად და მხარდაჭერის მოსაპოვე

რადგინეს.  მიუხედავად ყველა პროადგინეს.  მიუხედავად ყველ

თებულობისა, გამორჩეულად მეტი ულობისა, გამორჩე

ს პირობა მოიპოვა მე-3 ჯგუფმა, რა მოიპოვა მე-3 ჯ

ა  ანამ წარადგინა.დგინა. 

ს კანდიდატურა ჯგუფის ლიდერმანდიდატურა ჯგუფის 

აუჭირა. გოგონა უარობდა, არასდრუჭირა. გოგო

ო, მაგრამ ლიდერმა დაარწმუნა: გარამ ლიდერმა

დამაჯერებლად მეტყველებ, სხეულყველებ

აფერს შეძლებო. გოგონა დაითანხმშეძლებო. გოგონა და

ეს, რჩევებიც მისცეს.ვებიც მისცეს.

მ დასაწყისშივე  მოხიბლა აუდიტორვე  მოხიბლა აუ

მართავდა ინვესტორებს და საზოგადა ინვესტორებს 

და პირად სარგებელზე კონკრეტრად სარგებელზე კ

უბრებოდა, ემოციურ გადახვეუბრებოდა, ემოციუ

ვდა, ვიზუალურ მასალას მოვდა, ვიზუალურ მას

ნებდა... ციფრებითა და და... ციფრები

ექტის მდგრადობას მდ

ანას “საუკეთესო პსაუ

მთელმა ფორუმმთელმა

სტუმრებს სტუ

ს უფრ
DD
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ფესვგადგმული წინარე განწყობები და სტერეოტიპები ადამიანის, 

მით უფრო, მოზარდის ადეკვატურ თვითშეფასებასა და იდენტობის 

ჩამოყალიბებაზე გავლენას ახდენს. ხელშემწყობი გარემო, სადაც 

განსხვავებულ მოსაზრებებს უსმენენ და პატივს სცემენ, სადაც 

შეცდომებზე სწავლობენ, სადაც ერთმანეთის მიმართ პოზიტიური 

მოლოდინები არსებობს, მოზარდს უქმნის პირობებს ისეთი უნარე-

ბის განვითარებისთვის, როგორიც უსამართლობასთან, დისკრიმი-

ნაციასთან და უთანასწორობასთან გამკლავებაა.

ეს საინტერესოა

უინსტონ ჩერჩილი. ჩერჩილი ვერ სწავლობდა კლასიკურ, 

ძველბერძნულ და ლათინურ ენებს, რაც მის სკოლაში სავა-

ლდებულო საგანი იყო. ამ მიზეზით ის არ გადაიყვანეს მეექვ-

სე კლასიდან მეშვიდეში. მშობლები იძულებული გახდნენ სწა-

ვლის გასაგრძელებლად ბავშვი სხვა, ნაკლებად პრესტიჟულ 

სკოლაში გადაეყვანათ. ჩერჩილმა ვერ მოახერხა ვერცერთი 

პოლიტიკური პოსტის დაკავება, რომლისკენაც ისწრაფვოდა. 

და მაინც, 62 წლის ასაკში გახდა ბრიტანეთის პრემიერ-მი-

ნისტრი.

ადეკვატური თვითშეფასება ნიშნავს  ინდივიდის უნარს ობიექტუ-

რად აღიქვას საკუთარი შესაძლებლობები და თვისებები, ანუ ეს 

არის ადამიანის წარმოდგენა საკუთარ თავზე, რომელიც შეესაბა-

მება საგნების რეალურ მდგომარეობას. ასეთი წარმოდგენები შეი-

ძლება იყოს დადებითიც და უარყოფითიც.

ადეკვატური პიროვნული თვითშეფასების მქონე ადამიანი, როგო-

რც წესი, სწორად აფასებს საკუთარ საქციელს კონკრეტულ სიტუ-

აციაში. არაადეკვატური თვითშეფასებისას კი ადამიანმა შეიძლე-

ბა არასწორად ახსნას თავის მოქმედება. თუმცა, გარშემომყოფთა 

გავლენით თუ იგი სწორად გაანალიზებს საკუთარ საქციელს, ამან 

შეიძლება დადებითად იმოქმედოს მისი საერთო პიროვნული თვით-

შეფასების ჩამოყალიბებაზე. 

თვითშეფასება გავლენას ახდენს ადამიანის ყველა ქცევაზე და და-

მოკიდებულებაზე საკუთარი თავისა და სხვა ადამიანების მიმართ. 

ასე რომ, ადეკვატური თვითშეფასებით ინდივიდი:

 • სწორად საზღვრავს თავისი სურვილებისა და შესაძლებლობების 

ბალანსს;

 • ადგენს რეალისტურ მიზნებს, რომელთა მიღწევაც  შეუძლია;

 • შეუძლია კრიტიკულად შეხედოს საკუთარ თავს;

 • ცდილობს წინასწარ განსაზღვროს თავისი ქმედებების შედეგები.

12 წარმატების გზა ადეკვატურ თვითშეფასებაზეც გადის

D
on

't 
C
op

y

o

ვგადგმული წინარე განწყობები დადგმული წინარ

ით უფრო, მოზარდის ადეკვატურ თმოზარდის ადეკ

ჩამოყალიბებაზე გავლენას ახდეყალიბებაზე გავლენა

განსხვავებულ მოსაზრებებს ნსხვავებულ 

შეცდომებზე სწავლობენ, სეცდომებზე სწავლ

მოლოდინები არსებობს, მოლოდინები არს

ბის განვითარებისთვიბის განვითა

ნაციასთან და უთაიასთან 

ანი, როგოოგო

რეტულ სიტუ-ტუ-

დამიანმა შეიძლე-ა შეიძლე-

ცა, გარშემომყოფთაემომყოფთა 

კუთარ საქციელს, ამანსაქციელს, ამან 

აერთო პიროვნული თვით-პიროვნული თ

ადამიანის ყველა ქცევაზე და და-ნის ყველა ქცევაზე დ

თავისა და სხვა ადამიანების მიმართა სხვა ადამიანების მ

თშეფასებით ინდივიდი:შეფასებით ინდივიდი:

თავისი სურვილებისა და შესაძლებლავისი სურვილებისა და შეს

სტურ მიზნებს, რომელთა მიღწევაცმიზნებს, რომელთ

რიტიკულად შეხედოს საკუთარ თავდ შეხედოს საკუთ

ბს წინასწარ განსაზღვროს თავისი ქწინასწარ განსაზღვროს თ

ooooo
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თომას ედისონი. მაწავლებლები ედისონს ეუბნებოდნენ, 

რომ სწავლისთვის საკმაოდ სუსტი იყო. შემდგომში ამ „სუს-

ტმა" კაცმა 1000 ელექტრონათურა შექმნა, ვიდრე სასურველ 

ვარიანტს მიიღებდა.

ამელია ერჰარტი. პირველი ქალი პილოტი, რომელმაც ატ-

ლანტის ოკეანე გადაიფრინა და დიდი როლი ითამაშა ქალი 

მფრინავების ორგანიზაციის ფორმირებაში. ერთ-ერთ ინტე-

რვიუში ამელია ერჰარტმა განაცხადა: „ქალები მამაკაცების 

მსგავსად უნდა შევეჭიდოთ შეუძლებელს. ამ ჭიდილში წარუ-

მატებლობა კი სხვისთვის ახალ გამოწვევად უნდა იქცეს”. 

უოლტ დისნეი. გაზეთის რედაქტორმა სამსახურიდან გაა-

თავისუფლა დისნეი წარმოსახვისა და იდეების უქონლობის 

გამო. მან შემდეგ შექმნა რამდენიმე კომპანია, თუმცა უშე-

დეგოდ. მაგრამ დისნეიმ გადაიღო მულტფილმი “თოვლის დე-

დოფალი”  და დღეს მთელ მსოფლიოში ბავშვების უმრავლე-

სობა დისნეის მულტფილმებთან ერთად იზრდება.

მარი კიური. პოლონელი ფიზიკოსი. მისი მრავალრიცხოვანი 

შრომები რადიოაქტიურ ნივთიერებათა შესწავლის შესახებ 

საფუძვლად დაედო ფიზიკისა და ქიმიის ახალ დარგებს. მან 

პირველმა მოამზადა რადიუმის ეტალონი და ორჯერ გახდა 

ნობელის პრემიის მფლობელი.

ჯოან როულინგი.  სანამ თავის პირველ რომანს წერდა ჰარი 

პოტერის შესახებ, ის იყო სოციალურ დახმარებაზე მყოფი 

უმუშევარი, მარტოხელა დედა. დღეს ის საქვეყნოდ ცნობი-

ლი და პირველი ქალია, ვინც მილიარდები  წიგნების წერით 

გამოიმუშავა.

ადეკვატური თვითშეფასება ეფუძნება საკუთარი შესაძლებლობე-

ბის სათანადო შეფასებას. მოზარდის თვითშეფასება მაღლდება, 

როდესაც მშობლები და სხვა უფროსები ენდობიან  და აქვთ რწმენა 

მისი შესაძლებლობებისადმი. ეს რწმენა ბავშვის შინაგან სამყარო-

ზე თავის კვალს, ასახვას ჰპოვებს.  მასაც თანდათან უვითარდება  

საკუთარი თავისადმი რწმენა, იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარ 

გადაწყვეტილებებზე, ხდება კარგი საქმეების, მათ შორის, საზოგა-

დოებრივად სასარგებლო საქმეების ინიციატორი, მონაწილე.

უნდა აღინიშნოს, რომ საფუძველს მოკლებულ თვითშეფასებას შე-

იძლება მცდარი გადაწყვეტილებები და მძიმე შედეგებიც მოჰყვეს.

არ   შემიძლია
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ონლობის 

პანია, თუმცა

ტფილმი “თოვლის დ

ში ბავშვების უმრავლე-

ად 

სი მრავალრიცხ

ნივთიერებათა შესწავლის 

ფიზიკისა და

რადიუმის ეტ

ბე

ი.  სანამ თა

ხებ, ის იყო სოც

ი, მარტოხელა დედა

პირველი ქალია, ვ

მუშ

ადეკვატური თვითშეფასება ური თვითშეფ

ბის სათანადო შეფასებასბის სათანადო

როდესაც მშობლები დაროდესაც მშობ

ისი შესაძლებლობეისი შესაძლე

თავის კვალს, თავის 

არი თავ

ტი
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იმსჯელეთ

 • გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ტექსტს და იმსჯელეთ შემდეგ საკი-

თხებზე:

 • რას ნიშნავს ადეკვატური თვითშეფასება, რა მნიშვნელობა აქვს 

მის ქონას? 

 • ადეკვატურია თუ არა ბატონი ალექსანდრეს თვითშეფასება, სო-

ფლად გადასახლების პირველ წლებში? მეცნიერი კაცი გლეხებს 

რატომ ეკითხება რჩევებს?  

 • როდის და რატომ გაუჩნდა ალექსანდრეს მეურნეებთან მიკუთვნე-

ბულობის განცდა? ამ ლოკალურ ქმედებებს აქვს კავშირი გლობა-

ლურ საჭიროებებთან? რატომ?

 • შეიძლება ალექსანდრეს ჰქონდეს საერთაშორისო საზოგადოება-

სთან მიკუთვნებულობის განცდა? რატომ?  

სოფლისგან აღიარებამაც არ დააგვიანა

ბატონი ალექსანდრე მეცნიერია, უფრო სწორად პედაგოგი და მეცნი-

ერი. რამდენიმე წელია  უნივერსიტეტს თავი გაანება და საცხოვრებ-

ლად მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა. გადაწყვიტა სამეცნიერო ცოდ-

ნა და გამოცდილება, რომელიც მდგრად განვითარებას უკავშირდე-

ბოდა პრაქტიკულად გამოიყენოს. ვენახი მხოლოდ ხის სარებზე აქვს 

გაშვებული. ბაღს და ბოსტანს შხამ-ქიმიკატებს არ აკარებს, გამხმარ 

ფოთლებს არ წვავს, კომპოსტს ამზადებს და სასუქად იყენებს. გენ-

მოდიფიცირებულ ჯიშებს დევნის, პირიქით, ენდემურ ჯიშებს ეძებს 

და ელოლიავება. მეუღლეც თანამოაზრეა, პროდუქტებს არ აკონსე-

რვებენ, ბუნებრივი წესით აშრობენ. ალექსანდრეს ღვინის დაყენების 

წესიც ძველქართული აქვს, ქვევრში აყენებს. 

პირველ ორ წელს გაუჭირდა, ყურძენს ნაცარი გაუჩნდა, პომიდორს 

ფოთლები გაუყვითლდა და მოეჭმუჭნა, ხახვმა თავი ვერ გაიკეთა...  

ბავშვობის მეგობარი თედო მოუკითხავდა   თავმოსაწონებელ ხილ-

სა და ბოსტნეულს, გადაიპატიჟებდა ღვინის დასაგემოვნებლად, თან 

ირონიულად დააყოლებდა, აბა, მეცნიერო, რას იტყვიო... 

მესამე წლიდან ალექსანდრეს ბაღსა და ვენახს ვეღარ იცნობდით, 

ხილს მოკლე ტოტებად სხლავდა, ბოსტანს ბუნებრივი სასუქით აძლი-

ერებდა, ვენახსაც თავისი ხერხით უვლიდა. შემოდგომაზე თედო გაო-

ცებას ვერ მალავდა, შენ ვინ ყოფილხარ... აბა, ეს როგორ გააკეთეო?

საღამოობით, ეზოს წინ სკამზე იკრიბებოდნენ  მეზობლები, დაღლილ 

მუხლებს ასვენებდნენ და ალექსანდრეს კითხვებით ავსებდნენ. ისიც 

უხსნიდა, რა და როგორ უნდა გაეკეთებინათ. თან აყოლებდა, ხომ 

გსურთ თქვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა ჯანსაღი და უვნებელი 

პროდუქტი  მოიხმარონო?

12

ენდემები – მცე-

ნარეები ან ცხოვე-

ლები, რომელთაც 

უჭირავთ რომელი-

მე გეოგრაფიული 

რეგიონის, რაიო-

ნის განსაზღვრუ-

ლი არეალი და დე-

დამიწის ზედაპი-

რის სხვა ნაწილში 

არ გვხვდებიან.

წარმატების გზა ადეკვატურ თვითშეფასებაზეც გადის
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ეფასება, სო-სო

ი კაცი გლეხებსებს 

ურნეებთან მიკუთვნე-ბთან მიკუთვნე-

ებს აქვს კავშირი გლობა-ს კავშირი გლობა-

საერთაშორისო საზოგადოება-აშორისო საზოგადო

და? რატომ? ტომ?  

არ დააგვიანაარ დააგვიანა

ცნიერია, უფრო სწორად პედაგოგი დიერია, უფრო სწორად პედა

ა  უნივერსიტეტს თავი გაანება და ნივერსიტეტს თავი

ოფელში დაბრუნდა. გადაწყვიტა სამდაბრუნდა. გადაწ

ლება, რომელიც მდგრად განვითარლიც მდგრად გა

იკულად გამოიყენოს. ვენახი მხოლოულად გამოიყენოს. ვენახი 

ი. ბაღს და ბოსტანს შხამ-ქიმიკატეი. ბაღს და ბ

ებს არ წვავს, კომპოსტს ამზადებს ს არ წვავს, კო

იფიცირებულ ჯიშებს დევნის, პირიბულ ჯიშებს დევ

და ელოლიავება. მეუღლეც თანამოალიავება. მეუღლეც თ

რვებენ, ბუნებრივი წესით აშრობენ, ბუნებრი

წესიც ძველქართული აქვს, ქვეიც ძველქართულ

პირველ ორ წელს გაუჭირპირველ ორ 

ფოთლები გაუყვითლდთლები გაუ

ბავშვობის მეგობარობი

სა და ბოსტნეულსა და ბო

ირონიულად დირონიუ

მესამე წლ

ხილს მ

ერეD
o
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ახლა მასთან კონსულტაციაზე მეზობელი 

სოფლებიდანაც მოდიან, კომპოსტი რო-

გორ გავაკეთო, ვაშლი რამდენ კვირტზე 

გავსხლა, ვენახს რაღაც აწუხებს და იქნებ 

დაგვიხედოო... სოფელში ალექსანდრეს 

მეურნეობა მუდმივად  სალაპარაკო და 

საინტერესო თემაა. თედო ბავშვივით 

გახარებული უყვება მეგობარს, როგორ 

აღიარა ის სოფელმა.

შეგულიანებულმა ალექსანდრემაც და-

ასკვნა, რომ უკვე საჭიროა მისი ახალი გამოცდილება ერთ 

სოფელს გასცდეს, სხვასაც მოუტანოს სარგებელი. ფერმე-

რების ჟურნალს დაუკავშირდა და შეთანხმდნენ, ყოველი ნო-

მრისთვის თითო წერილს მოუმზადებს.

იმუშავეთ ჯგუფებში

შექმენით ჯგუფები და მოამზადეთ პრეზენტაციები, რო-

მელიც შემდეგ კითხვებს უპასუხებს:

 • რა ეხმარება მოზარდს ადეკვატურ თვითშეფასებაში? 

 • რა უბიძგებს მას, ეჭვი შეიტანოს თავის შესაძლებლობებ-

ში?

 • რა ეხმარება ზრდასრულებს თავდაჯერებულობის გაძლი-

ერებაში?

 • რა განაპირობებს თავდაჯერებულობის შესუსტებას?

 • შესაძლებელია, თუ არა ადამიანი ყოველთვის და ყველა-

ფერში იყოს თავდაჯერებული? რატომ ფიქრობთ ასე, დაა-

სახელეთ მაგალითები.

 • შესაძლებელია თუ არა, ადამიანმა შეცდომების გარეშე 

იცხოვროს? რატომ?

 • როგორ შეიძლება შეცდომა ვაქციოთ ახალ შესაძლებლო-

ბად?

დავალება

მოამზადეთ  ორ-სამ წინადადებიანი ტექსტები საერთაშორი-

სო ღონისძიებაზე ჩაცმის, ქცევის წესების, მენიუსა და კულ-

ტურული პროგრამის შესახებ. ზეპირად კი ახსენით, რატომ  

შეარჩიეთ ეს წესი.

12
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ი. ფერმე-

, ყოველი ნო-ლი ნო-

ეთ პრეზენტაციები, რო-პრეზენტაციები, რო-

სუხებს:ს:

დეკვატურ თვითშეფასებაში?თვითშეფასებაში?

ვი შეიტანოს თავის შესაძლებლობებშეიტანოს თავის შესაძლე

რდასრულებს თავდაჯერებულობისსრულებს თავ

ირობებს თავდაჯერებულობის შესუბს თავდაჯერებულობ

ძლებელია, თუ არა ადამიანი ყოველია, თუ არა ად

ერში იყოს თავდაჯერებული? რატოთავდაჯერებული

სახელეთ მაგალითები.ეთ მაგალითები

• შესაძლებელია თუ არა, ადამძლებელია თუ არა

იცხოვროს? რატომ?იცხოვროს? რატო

• როგორ შეიძლება შეცდოროგორ შეიძლება

ბად?დ?

Dდავალებადავალ

მოამზადეთმოა

ღონ
DDD
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იმუშავეთ ჯგუფებში

თითოეულმა ჯგუფმა განიხილეთ სამივე სიტუაცია. გაანალიზეთ:

 • გააანალიზეთ, რა ემოციები დაეუფლებოდათ სიტუაციების პერსონაჟებს? 

 • რა ქცევა (მართული, უმართავი) შეიძლება მოჰყოლოდა ამ ემოციებს?

 • გადაიტანეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი ფურცელზე და შეავსეთ. წარმო-

ადგინეთ და ახსენით, რატომ ფიქრობთ ასე.

 • ემთხვევა სხვადასხვა ჯგუფის ემოციები ერთმანეთს? რომელი ემთხვევა 

და რომელი არა? ახსენით, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი.

 • რა ემოციები დაგეუფლებოდათ პერსონაჟის ადგილას რომ ყოფილიყავით;

სიტუაცია 1

მთელი ქვეყანა ტელეეკრანებს იყო მიჩერებული, ტოკიოში ძალოსნობაში 

ოლიმპიური ფინალი მიმდინარეობდა. ქართველმა სპორტსმენმა ლაშა ტალა-

ხაძემ ახალი რეკორდი დაამყარა და გამარჯვება მოიპოვა.  ოლიმპიურ არენაზე 

ქართული დროშა აფრიალდა და საქართველოს ჰიმნი აჟღერდა.  მწვრთნელს 

თვალზე ცრემლი უბრწყინავდა.

სიტუაცია 2

სტუდენტური არდადეგების დროს ბაკურმა მამასთან მთაში ასვლა და მეცხვა-

რეობა მოისურვა. ერთხელაც მამას ბარში წასვლა დაჭირდა და ცხვარი ბაკუ-

რის იმედად დატოვა. ბიჭს გარეთ გასვლა დაეზარა, რომ ფარეხის კარი დაეკე-

ტა. მთელ ღამეს გაგრძელდა ჭექა-ქუხილი და წვიმა.

თითქოს არაფერი მომხდარაო, ისეთი მშვიდი, მზიანი დილაა გათენდა. ბაკუ-

რი ძაღლების ყეფამ გააღვიძა. აიზლაზნა და ფარეხისაკენ წავიდა.მოვარდნილ 

წყალს ბატკნები დაეხრჩო,  განახევრებულ ფარაში  საცოდავად ბღაოდნენ 

ცხვრები. ამ ყოფაში წამოადგა მამა. 

სიტუაცია 3

თანაკლასელების შეკრებაზე ბავშვები სხვადასხვა გასართობს იგონებდნენ და 

ცდილობდნენ, ხალისიანი საღამო გამოსვლოდათ. ცეკვას სიმღერა ცვლიდა, 

სიმღერას მხიარული ვიქტორინები. ნენემ ყველაფერში თავი გამოიჩინა, სა-

უკეთესოდ ცეკვავდა, კარგად უკრავდა და მღეროდა, მოკლედ ყურადღების 

ცენტრში მოექცა. ამ დროს კარი გაიღო და ნენს დედა შემოვიდა. ყველა გაჩუ-

მდა და მას მიაჩერდა. – ნენე, აბა, სახლისკენ! გეყო გართობა და თამაში! – თქვა 

დედამ და გოგონა სირბილით წაიყვანა.

N
სიტუაციის 

პერსონაჟები

მისი /მათი 

ემოცია/ები

უმართავი

ქცევა

მართული

ქცევა

1

ა) მწრთვნელი

ბ) სპორტსმენი

გ) გულშემატკივრები

2
ა) ბაკური

ბ) მამა

3

ა) ალეკო

ბ) თანაკლასელები

გ) დედა

ემოციების მართვა. მასების ფსიქოლოგია13
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თ. წარ

მელი ემთხვევავევა

ზი.

ს რომ ყოფილიყავით;ილიყავით;

ლი, ტოკიოში ძალოსნობაშიიოში ძალოსნო

ელმა სპორტსმენმა ლაშა ტალა-ორტსმენმა ლაშა ტ

ვება მოიპოვა.  ოლიმპიურ არენაზე ოიპოვა.  ოლიმპიურ არ

თველოს ჰიმნი აჟღერდა.  მწვრთნელიმნი აჟღერდა.  მწვრთ

დროს ბაკურმა მამასთან მთაში ასვლბაკურმა მამასთან

ლაც მამას ბარში წასვლა დაჭირდა დს ბარში წასვლა დ

იჭს გარეთ გასვლა დაეზარა, რომ ფავლა დაეზარა, 

რძელდა ჭექა-ქუხილი და წვიმა.ელდა ჭექა-ქუხილი და წვ

ერი მომხდარაო, ისეთი მშვიდი, მზიმომხდარაო, ი

ს ყეფამ გააღვიძა. აიზლაზნა და ფარააღვიძა. აიზლაზ

ატკნები დაეხრჩო,  განახევრებულ ი დაეხრჩო,  განახევრ

ბი. ამ ყოფაში წამოადგა მამა.ოფაში წამოა

იტუაცია 33

თანაკლასელების შეკრებაზე ბავშკლასელების შეკრ

ცდილობდნენ, ხალისიანი საღალობდნენ, ხალისია

სიმღერას მხიარული ვიქტოსიმღერას მხიარუ

უკეთესოდ ცეკვავდა, კაუკეთესოდ ცეკვა

ცენტრში მოექცა. ამ დცენტრში მოექ

მდა და მას მიაჩერდა და

დედამ და გოგონდამ DDDN
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ემოციები თან ახლავს ადამიანის ცხოვრებას და ის წარმოადგენს პირო-

ვნების ერთგვარ რეაქციას გარშემო არსებულ ფაქტებზე, მოვლენებზე, 

საგნებზე. ემოციების ნაწილი სასიამოვნო შეგრძნებებს უკავშირდება, ნა-

წილი კი უარყოფითი განცდებით არის განპირობებული. მათი ჩამონათვალი: 

სიხარული, წყენა, აღფრთოვანება, შიში, რისხვა, ბრაზი, სიმორცხვე, დაბნეუ-

ლობა, ზიზღი, შურისძიება და ასე შემდეგ ძალზე მრავალფეროვანია.

გაიხსენეთ 

 • გაიხსენეთ სიტუაცია თქვენი გამოცდილებიდან, რომელშიც მი-

უხედავად უარყოფითი ემოციური განწყობისა,  შეძელით გემა-

რთათ თქვენი ქცევა;

 • გაიხსენეთ საპირისპირო სიტუაცია, როცა თქვენ ვერ მოერიეთ 

ემოციებს და ვერ მართეთ თქვენი ქცევა;   

 • იმსჯელეთ, რა შედეგი მოჰყვა თქვენს ქცევას თითოეულ შემ-

თხვევაში?

 • პირველ შემთხვევაში რა ხერხი გამოიყენეთ?

 • მეორე შემთხვევაში რამ შეგიშალათ ხელი გემართათ თქვენი 

ქცევა?

 • დღევანდელი გადასახედიდან როგორ აფასებთ თქვენს ქცევებს? 

რას შეცვლიდით?

იმისათვის, რომ შევძლოთ ემოციების მართვა, უპირველესად, უნდა შე-

ვძლოთ მათი   ამოცნობა. ემოციის გარეგან გამოვლინებას ექსპრესიას 

უწოდებენ. არსებობს ემოციები (სიხარული, შიში, გაოცება, ბრაზი, ზი-

ზღი...), რომელთაც ერთგვაროვანი, უნივერსალური ექსპრესია აქვს ნე-

ბისმიერ კულტურაში. 

გარდა უნივერსალური ექსპრესიის ემოციებისა, არსებობს ემოციები, 

რომელსაც სხვადასხვანაირი გარეგნული გამოხატულება აქვს; ეს ამოც-

ნობას აძნელებს. ამას გარდა, თუ ადამიანს აქვს უნარი მართოს თავისი 

ემოციები და საამისოდ მოტივირებულიცაა, ცხადია, ემოცია ყოველთვის 

გარეგნულად არ მჟღავნდება. განსხვავებულ კულტურაში სხვადასხვა 

ემოციის გამოხატვის განსხვავებული ფორმებია აღიარებული. 

13

ემოციების ამოცნობა (თამაში მთელი კლასის მონაწილეობით)

 • მასწავლებლის მიერ ყუთში ჩაყრილი ბარათებიდან ამოიღეთ ერთი ბა-

რათი, არ აჩვენოთ და არ ესაუბროთ ერთმანეთს. 

 • ბარათზე მითითებულია რომელიმე  გრძნობა/ემოცია, გვერდით კი მი-

წერილი აქვს სხეულის ნაწილი, რომლითაც ეს ემოცია უსიტყვოდ, მხო-

ლოდ სხეულით უნდა გამოხატოთ. 

 • როლის მოსარგებად გეძლევათ 1-2 წუთი. შემდეგ თითოეული სიმულა-

ციას წარუდგენთ კლასს, რომელიც  მის ამოცნობას შეეცდება.

D
on

't 
C
op

yშიც მი-

ლით გემა-მა-

ენ ვერ მოერიეთრიეთ

ქცევას თითოეულ შემ-თითოეულ შემ

მოიყენეთ?ოიყენეთ?

იშალათ ხელი გემართათ თქვენილათ ხელი გემართათ თ

დიდან როგორ აფასებთ თქვენს ქცევერ აფასებთ თქვენ

თ ემოციების მართვა, უპირველესაემოციების მ

ნობა. ემოციის გარეგან გამოვლინეოციის გარეგან გ

ობს ემოციები (სიხარული, შიში, გაოოციები (სიხარული, შ

თაც ერთგვაროვანი, უნივერსალურთგვაროვან

ლტურაში.. 

უნივერსალური ექსპრესიის ემოცისალური ექსპრესიის 

ლსაც სხვადასხვანაირი გარეგნულიხვადასხვანაირი გა

ბას აძნელებს. ამას გარდა, თუ ადაებს. ამას გარდა, 

ემოციები და საამისოდ მოტივირებემოციები და საამისოდ მო

გარეგნულად არ მჟღავნდება. გგარეგნულად არ მჟღავნ

ემოციის გამოხატვის განსხვამოხ

ემოციების ამოცნობაემოციების ამო

მასწავლებლის მიმასწავლე

თი, არ აჩვეთი, ა

ზე მ
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საკუთარი ან სხვათა ემოციების გაგება და მართვა გვეხმარება:

 • ვმართოთ საკუთარი ემოციები და ქცევები;

 • მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები;

 • შევინარჩუნოთ კარგი ურთიერთობები გარშემომყოფებთან;

 • შეგვეძლოს გარშემომყოფებს შევთავაზოთ ემოციური მხარდა-

ჭერა;

 • დავზოგოთ ჩვენი ადამიანური და დროის რესურსი.

იმუშავეთ წყვილებში

გაეცანით მოცემულ სიტუაციებს და გაუზიარეთ ერთმანეთს, 

რა ემოციას გამოიწვევდა ეს სიტუაცია, როგორ მოიქცეოდით 

და რატომ?

 • თქვენს რელიგიურ დღესასწაულზე შემოსწრებული სტუ-

მარი ირონიულად იღიმება, როცა ოჯახის წევრები ტრა-

დიციულ რიტუალს ასრულებენ;

 • ოფიციალური დელეგაციის წევრებს მოგიწიათ მასპინ-

ძლებს მათი ტრადიციისამებრ მისალმებისას ცხვირზე 

ცხვირით შეხებოდით და აქამდე ეს წესი თქვენთვის უც-

ნობი იყო; 

 • მისალმებისთვის გაწვდილი ხელი ჰაერში დაგრჩათ, რა-

დგან ახლადგაცნობილმა ჩადრიანმა ქალბატონმა საპასუ-

ხოდ ხელი არ გამოგიწოდათ;

 • სამძიმრისთვის თაიგულით მისულმა შენიშნეთ, რომ ყვა-

ვილები მხოლოდ თქვენ გიკავიათ, დანარჩენებს ხილით 

სავსე კალათები მოაქვთ.

13 ემოციების მართვა. მასების ფსიქოლოგია

ემოციური მხარდაჭერა ნიშნავს მოვუსმინოთ  პრობლემის 

მქონე მოზარდს, თანატოლს, მეგობარს, ვაგრძნობინოთ, 

რომ გვჯერა მისი, გამოვხატოთ მზაობა მის დასახმარებ-

ლად. ვკითხოთ რა სურს, რის გაკეთება შეუმსუბუქებდა 

მდგომარეობას? თუ დაინტერესდება, ვუამბოთ ჩვენი მსგა-

ვსი გამოცდილება. თუ შეგვიძლია, პრაქტიკულადაც და-

ვეხმაროთ. ხანდახან გულისყურით მოსმენაც კი, ადამიანს 

აარიდებს არასასურველ გადაწყვეტილებას და სწორ გზაზე 

დააყენებს.
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გაეცანით მოცემულ სიტგაეცანით 

რა ემოციას გამოიწვერა ემოციას 
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რი მხარდარდ

ურსი.
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ypypypypypyppppyppppypypypypypypypyვუსმინოთ  პრობლემივუ ლმ ნო პრო ლე

ობარს, ვაგრძნობინოობარს, ვაგრძნობინო გრ ო ი

ოვხატოთ მზაობა მის დასახმარებხატოთ მზაობა მის დასახმარეხ ტო ზ დ რ

სურს, რის გაკეთება შეუმუ გ კე ე ეუუ ს თ ბ უმ

დაინტერესდება, ვუამბოთდაინტერესდება,და ა მ

თუ შეგვიძლია, პშ ძ ა პთუ  პ

გულისყურით მოგულ ყუულ მ

არასასურველ გადაწყვეტიგადაწყვეტა წ ვ ტი

ს.სს
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 რატომ არის მნიშვნელოვანი ემოციების ამოცნობა და  

 მართვა მრავალფეროვან გარემოში?   

სიღარიბესთან ბრძოლა, რაც პირდაპირ უკავშირდება დასაქმებას, 

საერთაშორისო შრომის ბაზარს, ტრანსნაციონალურ კომპანიებში 

დასაქმებულთა მხრივ მრავალფეროვნების მიმღებლობასა და ტო-

ლერანტობას, გლობალურად განწყობილი მოქალაქისგან ამ ღირე-

ბულებების აღიარებასა და პატივისცემას მოითხოვს. ჰარმონიული 

ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის  ადამიანებს ემოციების მა-

რთვა უნდა შეეძლოთ. ეფექტიან კომუნიკაციაში ამას განსაკუთრე-

ბული როლი ენიჭება. კომუნიკაციას კი შეუძლია ადამიანებს შორის 

ხიდები ააგოს ან დაამსხვრიოს. 

... თანამედროვე 

ადამიანისთვის  

ცოდნის ფლო-

ბაზე უფრო 

მნიშვნელოვანია, 

ჰქონდეს ურთიე-

რთობების ჩამო-

ყალიბების უნარი.  

კაცობრიობას 

სჭირდება ემოცი-

ურად განათლე-

ბული ადამიანე-

ბის ახალი თაობა, 

რომელთაც არა-

მარტო ემოციების 

არსი და მათი   

ცხოვრებაზე 

გავლენა აქვთ 

გააზრებული, 

არამედ შეუძლი-

ათ თავისი ემოცი-

ების მართვა  და 

გარშემომყოფებ-

თან ჰარმონიული 

ურთიერთობების 

დამყარება.

daviT antoniaca

13

ემოციურ ინტელექტში შეიძლება გამოვყოთ ოთხი ძირითადი 

ფაქტორი: ემოციურობა, თვითკონტროლი, სოციალურობა, კეთილ-

დღეობა (ცხოვრებით კმაყოფილება). სწორედ ამ უნარების განვი-

თარება განაპირობებს  მაღალ ემოციურ ინტელექტს.

ემოციური ინტე-

ლექტი – ემოციების 

იდენტიფიცირების, 

გაგების, ათვისებისა 

და მართვის უნარი. 

 

რატომ გჭირდება ემოციური ინტელექტი? 

D
o

D
on

ინტელექტშიქტში შეიძლება გამოვყო შეიძლება 

რი: ემოციურობა, თვითკონტროლი, სციურობა, თვით

ობა (ცხოვრებით კმაყოფილება). სწოვრებით კმაყოფილn'
t C

op
yა და 

ბა დასაქმებას,ქმებას, 

ლურ კომპანიებშიპან

მღებლობასა და ტო-მღებლობასა და

მოქალაქისგან ამ ღირე-ოქალაქისგან ამ ღირე-

ს მოითხოვს. ჰარმონიულიოითხოვს. ჰარმონიული 

ს  ადამიანებს ემოციების მა-ამიანებს ემოციები

ომუნიკაციაში ამას განსაკუთრე-იაში ამას განსაკუ

ციას კი შეუძლია ადამიანებს შორისიას კი შეუძლია ადამიანებს 

ოს.

op
y

ის 

ის უ

აცობრიობას

სჭირდება ემოც

ურად განათლე-

ბული ადამიანე-

ახალი თაობა, 

ელთაც არა-

მარტო

არსი

ხოვრ

არება განაპირობებს  მაღალ ემოციუება განაპირობებს  მაღ

ირდება ემოციური ინტელექტი?ემოციური ინტელ
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შუქნიშნის ტექნიკა

“შუქნიშნის ტექნიკა”  ნიშნავს, რომ მწვავე ემოციურ მდგომარეობაში ვუ-

თხრათ საკუთარ თავს: 

 • “სდექ, გააკონტროლე ემოციები!”  

 • “დაფიქრდი, რა მოხდა, რამ აგაღელვა?”  (ამით გზას გადაუკეტა-

ვთ ემოციების აზვირთებას და საკუთარ თავს მისცემთ დროს დასა-

ფიქრებლად)

 • რა რეაგირება იქნება სწორი, გააზრებული? 

 • რისი გაკეთება ან თქმა აჯობებს და რისი არა? 

 • გააზრებული და აწონდაწონილი გადაწყვეტილება – აი, რა არის ღირე-

ბული. ამიტომ შეჩერდით, შემდეგ იფიქრეთ, განსაჯეთ და იმოქმედეთ 

ასეთი გადაწყვეტილების შესაბამისად.

• რაშია პრობლემა, როგორია 
  თქვენი ვარიანტი?

• რა შედეგები მოჰყვება 
  თქვენს მოქმედებას?

• გააკეთეთ არჩევანი!

• ესაუბრეთ იმას, ვისი 

  მხარდაჭერაც გეიმედებათ!

სდექ!

იმოქმედეთ!

დაფიქრდით!

• დამშვიდდით და ღრმად 

  ისუნთქეთ

• გაითვალისწინეთ ყველას 

  ემოციები

13 ემოციების მართვა. მასების ფსიქოლოგია

სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარებაზე ზრუნვის პროცესს, რო-

მელიც განათლების თანამედროვე სისტემებში სულ უფრო დიდ ადგილს 

იკავებს, საფუძვლად დაედო მეცნიერული დაკვირვებებისა და კვლევე-

ბის შედეგად გაკეთებული დასკვნა: ჩვენი ტვინი იმართება/მოქმედებს, 

როგორც რაციონალური (კოგნიტური), ასევე ემოციური გასაღებით. შე-

მეცნების პროცესისათვის ეს ორივე მიმართულება არის მნიშვნელოვანი. 

ემოციური ინტელექტი კი არ გახლავთ თანდაყოლილი, მას განვითარება 

სჭირდება და განათლების პროცესში ამ მიზნის გათვალისწინება მეტად 

მნიშვნელოვანია. ემოციური ინტელექტის განვითარება ეხმარება პირო-

ვნებას, გაუგოს სხვა ადამიანებს, მართოს თავისი ემოციები, მიიღოს 

უფრო სწორი გადაწყვეტილებები. ადამიანს შეუძლია დროთა განმავლო-

ბაში გამოიმუშაოს ემოციების მართვის უნარი.

Dქრდით!ქრდითD
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მ მწვავე ემოციურ მდგომარეობაში ვმ მწვავე ემოციურ მდგომარეობაში

ოციები!” იებ

და, რამ აგაღელვა?”  (ამით გზასმ აგაღელვა?”  (ა

ვირთებას და საკუთარ თავს მისცედა საკუთარ თავ

ბა იქნება სწორი, გააზრებული?ბა იქნება სწ

კეთება ან თქმა აჯობებს და რისი არბა ან თქმა აჯ

რებული და აწონდაწონილი გადაწყვწონილი

ული. ამიტომ შეჩერდით, შემდეგ იფიტომ შეჩერდით, შემ

ასეთი გადაწყვეტილების შესაბამიგადაწყვეტილ

სდექ!

D
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y

D

ით.

ელოვანი

განვითარებაება 

სწინება მეტადად 

ა ეხმარება პირო-ება პირო-

ი ემოციები, მიიღოსიები, მიიღოს 

ძლია დროთა განმავლო-როთა განმა
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იმსჯელეთ

გაიხსენეთ გიორგი ლეონიძის მოთხრობა “ნატვრის ხე”,  რო-

მელიც მე-9 კლასში ისწავლეთ. კონკრეტულად მარიტას დას-

ჯის ეპიზოდი, როცა ბრბოდ ქცეულმა სოფელმა სასიკვდი-

ლოდ გაიმეტა ადამიანი, რომელშიც ცოტა ხნის წინ (სანამ 

ბრბოში სახეს დაკარგავდნენ), თითოეული მათგანი  ხორცშე-

სხმულ მშვენიერებას ხედავდა.  

 • როგორ ფიქრობთ, რამ შეცვალა მათი ქცევა?

 • ვინ აგო პასუხი ამ საქციელის გამო?

 • რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ ბრბოს ქმედება? რა-

ტომ?

 

რა ხდება, როცა ინდივიდები ბრბოდ იქცევიან? 

13

ფსიქოლოგები  ბრბოს   თავისებურებად მიიჩნევენ იმ ფაქტს, რომ 

მიუხედავად იმისა, რამდენად განსხვავებულია (ცხოვრების სტი-

ლით, საქმიანობით, ხასიათით, განათლებით, გონებრივად...) ბრბოს 

წევრთა მახასიათებლები, ისინი ერთგვარი კოლექტიური ფსიქოზის 

გავლენის ქვეშ არიან. ეს აიძულებს ყველას განიცადონ, იფიქრონ, 

იმოქმედონ ერთნაირად, მაგრამ სრულიად განსხვავებულად, ვიდრე 

დამოუკიდებლად ყოფნის შემთხვევაში განიცდიდნენ, იფიქრებდნენ 

და იმოქმედებდნენ.

ბრბოში ყოფნისას ინდივიდი,  იმსჭვალება დაუმარცხებლობის გა-

ნცდით, რაც მას აძლევს ნებას,  დაჰყვეს ემოციებს, რომელსაც მა-

რტო მყოფი შეიკავებდა. ბრბოში ყოფნა ინდივიდს ხდის ანონიმურს 

და მას უქრობს პასუხისმგებლობას თავის ქცევაზე.

ბრბოს განცდები  გადამდებია იმდენად, რამდენადაც ინდივიდი 

მზადაა პირადი ინტერესი კოლექტიურს შესწიროს მსხვერპლად.

D
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yბა? რა-

ქცევიან?ცევ ა

მიიჩნევენ იმ ფაქტს, რომ იჩნევენ იმ ფაქტს, რომ 

ავებულია (ცხოვრების სტი-ულია (ცხოვრების 

თლებით, გონებრივად...) ბრბოს, გონებრივად...) ბ

ერთგვარი კოლექტიური ფსიქოზისლექტიური ფსი

ულებს ყველას განიცადონ, იფიქროებს ყველას განიცადონ, 

აგრამ სრულიად განსხვავებულად, ვგრამ სრული

ის შემთხვევაში განიცდიდნენ, იფიქრმთხვევაში გან

ისას ინდივიდი,  იმსჭვალება დაუმადივიდი,  იმსჭ

ც მას აძლევს ნებას,  დაჰყვეს ემოცევს ნებას,  დაჰყვ

ოფი შეიკავებდა. ბრბოში ყოფნა ინდკავებდა. ბრბოში ყოფ

ს უქრობს პასუხისმგებლობას თავისბს პასუხისმგებლო

ბრბოს განცდები  გადამდებია იმბრბოს განცდები  გადამდ

მზადაა პირადი ინტერესი კოლექმზადაა პირადი ინტერესი
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sasargeblo resursebi
ტელესკოლა, მე-9 კლასი, ქართული, 

გიორგი ლეონიძის “ნატვრის ხე”  https://bit.ly/3qOEvpe

შექმენით 2 გუნდი.

დებატები

II გუნდი 

უარყოფს ქვემოთ მოცემულ 

რეზოლუციას შესაბამისი არ-

გუმენტებით

I გუნდი 

დაიცავს ქვემოთ მოცემულ რე-

ზოლუციას შესაბამისი არგუ-

მენტებით

13 ემოციების მართვა. მასების ფსიქოლოგია

რეზოლუცია

კონტროლს დაუქვემდებარებელი  ემოციები (დადებითიც და 

უარყოფითიც) შეიძლება ადამიანისთვის  ზიანის მომტანი 

აღმოჩნდეს.
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ადამიანისთვის  ზიანის მომტანი
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სიტუაცია 1

სოციალურ ქსელებში მარნეულელი ახალგაზრდა ქალის პო-

სტი გავრცელდა  უკრაინის დროშის ფერებში გადაღებილ 

ეზოს მესრის ფოტოსთან ერთად. – ვეღარ მოვითმინე! ჩემს 

ქალაქში სიჩუმეა. მადლობა, რომ გვაქვს შესაძლებლიბა გა-

მოვხატოთ ემოციები. ეს ფერები არჩევანის უფლების სიმბო-

ლოა. 

სიტუაცია 2

პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანი, ამერიკელი ელონ 

მასკი უკრაინას ეხმარება. მილიარდერმა განაცხადა, რომ 

კომპანიის Starlink სატელიტური ფართოზოლოვანი სერვისი 

ხელმისაწვდომია უკრაინაში. ელონ მასკი უკრაინას, პირდა-

პირ თანამგზავრიდან მიაწვდის ინტერნეტს და ის შეუფე-

რხებლად იმუშავებს.

რატომ უნდა ვიყო ემპათიური?

იმუშავეთ ჯგუფებში

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ სიტუაციებს;

 • იმსჯელეთ, რით ჰგვანან და განსხვავდებიან ინფორმაციის 

პერსონაჟები პიროვნულად? 

 • რა  აერთიანებთ ამ ადამიანებს? დაასახელეთ ანალოგიური 

მაგალითები;

 • რამ უბიძგა ამ ადამიანებს მიეღოთ მოცემული გადაწყვე-

ტილებები? 

 • მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა, შეუძლიათ თუ 

არა მათ დაინახონ თავიანთი როლი და პასუხისმგებლობა 

გლობალურ პროცესებში?

14

იმსჯელეთ

 • უკანასკნელ ხანებში ვინმეს არასასურველ მდგომარეობას 

თუ აუღელვებიხართ და თუ წარმოგიდგენიათ თავი მის ნა-

ცვლად? 

 • რას განიცდიდით, როცა თავი მის ადგილას წარმოიდგი-

ნეთ? გაგიჩნდათ სურვილი რამით დახმარებოდით? რა-

ტომ? 

 • რეალურად თუ შესძელით დახმარება და როგორ? 

 • რა განცდა გქონდათ თქვენ, როცა სხვას მდგომარეობა შე-

უმსუბუქეთ? თქვენი აზრით, რა განცდა ექნებოდა მას? 

 • ვის და როგორ დაეხმარებოდით, თუ თქვენი შესაძლებლო-

ბა არ იქნებოდა შეზღუდული?
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გაზრდა ქალის პო-გაზრდა ქალი

ფერებში გადაღებილ ფერებში გადაღებ

– ვეღარ მოვითმინე! ჩემს ვეღარ მოვითმინე! ჩემს 

მ გვაქვს შესაძლებლიბა გა-აქვს შესაძლებლიბ

ები არჩევანის უფლების სიმბო-ევანის უფლების ს

აზე მდიდარი ადამიანი, ამერიკელდიდარი ადამ

ნას ეხმარება. მილიარდერმა განაცარდერმ

Starlink სატელიტური ფართოზოლ სატელიტური ფართ

აწვდომია უკრაინაში. ელონ მასკი უია უკრაინაში. 

თანამგზავრიდან მიაწვდის ინტერრიდან მიაწვდის

ხებლად იმუშავებს.დ იმუშავებს.

 თუ

ებლობა

იმსჯელეთიმსჯელ

• უკანასკნელ ხანებში ვინუკანასკნელ ხანე

თუ აუღელვებიხართ  აუღ

ცვლად?ად

• რას განიცდიდას გა

ნეთ? გაგიჩნეთ?

ტომ?ტ

ეალ
DDDDDDDDDDDDD
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სხვისი ემოციების ამოცნობა შეიძლება ვისწავლოთ.  ემპათია საკუ-

თარი თავის სხვის ადგილას წარმოდგენას და სხვისი შეგრძნებების 

გაგებას გულისხმობს. ეს არის მეტად საჭირო სოციალური უნარი, 

რომელიც შესაძლოა, განვივითაროთ და შეიძლება გამჟღავნდეს 

პრობლემის მქონე ადამიანის/ადამიანების გულისყურით მოსმენა-

ში, მის არ განსჯაში, დახმარების გზების მოძიებაში, მისი მდგომა-

რეობის წარმოსახვაში და ემოციურ მხარდაჭერაში.

ემპათია – სხვის 

ადგილას თავის წა-

რმოდგენის გზით 

მისი ემოციების, 

თანაგანცდა, გაზია-

რება.

იმუშავეთ წყვილებში

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ლექსს და უპასუხეთ კითხვებს:

 • როგორ ფიქრობთ, რისი თქმა სურდა ავტორს?

 • ერთი საუკუნის შემდეგ იგივე პრობლემა (უსახლკარობის, 

სიღატაკისა და შიმშილის) დგას თუ არა კაცობრიობის 

საკმაო ნაწილის წინაშე?

 • კაცობრიობა გახდა უფრო ემპათიური, ვიდრე ერთი საუ-

კუნის წინ იყო? რატომ ფიქრობთ ასე? 

 • თქვენი აზრით, დედამიწაზე არსებობს თუ არა საიმისო 

რესურსები, რომ ყველა ადამიანს პირველადი საჭიროებე-

ბი დაკმაყოფილებული ჰქონდეს?

 • როგორ ფიქრობთ, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, რომ 

ადამიანებს პირველადი, საარსებო საჭიროებები დაკმაყო-

ფილებული ჰქონდეთ? 

ღამის საწოლი

ამბობენ რომ ნიუ-იორკში

26-ე ქუჩისა და ბროდვეის კუთხეში

ყოველ საღამოს ზამთარში დგას კაცი

და აგროვებს საწოლებს უსახლკაროებისთვის.

ეს ვერ შეცვლის სამყაროს

ეს ვერ გარდაქმნის ურთიერთობებს ადამიანებს შორის

ეს ვერ შეამოკლებს ექსპლუატაციის საუკუნეს.

მაგრამ ვიღაცებს ექნებათ საწოლი ღამისთვის 

ვიღაცებს ქარი არ შეაწუხებთ

ვიღაცები არ დაეცემიან გაყინულები გზატკეცილებზე.

წიგნი არ დახურო აქ, ამის კითხვისას, გამვლელო.

ვიღაცებს ექნებათ საწოლი ღამისთვის

ვიღაცებს ქარი არ შეაწუხებთ

ვიღაცები არ დაეცემიან გაყინულები გზატკეცილებზე.

მაგრამ ეს ვერ შეცვლის სამყაროს

ეს ვერ გარდაქმნის ურთიერთობებს ადამიანებს შორის.

ეს ვერ შეამოკლებს ექსპლუატაციის საუკუნეს. 

ბერტოლდ ბრეხტი, თარგმანი: 

ვაკო ნაცვლიშვლი, გიორგი ხასაია, „ინდიგო”

14 რატომ უნდა ვიყო ემპათიური?
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და უპასუხეთ კითხვებს:სუხეთ კითხვებს:

ა სურდა ავტორს?ავტო

გივე პრობლემა (უსახლკარობის,ობლემა (უსახლკარო

ლის) დგას თუ არა კაცობრიობისგას თუ არა კაცობრ

ნაშე?

ხდა უფრო ემპათიური, ვიდრე ერთიხდა უფრო ემპათიური, ვიდრე ერთ

ო? რატომ ფიქრობთ ასე?? რატომ ფიქრობთ ასე? 

ზრით, დედამიწაზე არსებობს თუ ათ, დედამიწაზე არ

სები, რომ ყველა ადამიანს პირველაომ ყველა ადამიანს

დაკმაყოფილებული ჰქონდეს?ებული ჰქონდეს

როგორ ფიქრობთ, რა და როგორ გორ ფიქრობთ, რა და რ

ადამიანებს პირველადი, საარსებოადამიანებ

ფილებული ჰქონდეთ?ფილებული ჰ

ღამის საწოლიღამის

ამბობენ რომ ნიუ-იორკშიამბობენ 

26-ე ქუჩისა და ბროდვ26-ე ქუჩისა 

ყოველ საღამოს ზაყოველ საღა

და აგროვებს საწდა აგრ

ეს ვერ შეცვლეს ვერ

ეს ვერ გარე

ეს ვერ 

მაგრ

ვი
on
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იმსჯელეთ

 • გაეცანით ინფორმაციას ხელოვნების ძვირადღირებული 

ნიმუშის შესახებ;

 • მართებულად მიგაჩნიათ თუ არა მოსაზრება, რომ მაშინ, 

როცა ამ ქალაქში ადამიანები ჯერ კიდევ  ღია ცის ქვეშ 

ცხოვრობენ და ზამთარში იყინებიან, ოქროს კუბის დადგ-

მა, არაეთიკურია; 

 • დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.

11,7 მილიონი ღირებულების ოქროს კუბი ნიუ-იორკში

186 კილოგრამი სუფთა 24-კარატიანი ოქროსგან შექმნი-

ლი კუბი ნიუ-იორკის ცენტრალურ პარკშია განთავსებუ-

ლი. ნამუშევარი გერმანელ ხელოვან ნიკოლას კასტელოს 

ეკუთვნის და როგორც თავად აღნიშნავს, ეს კონცეპტუ-

ალური სკულპტურა ჩვენი დროის “მსოფლიოს საფუძვე-

ლია” . მართალია, ნამუშევარი არ იყიდება, მაგრამ ოქროს 

ამჟამინდელ ფასზე დაყრდობით, მისი ღირებულება $11.7 

მილიონს შეადგენს…

„კუბი შეიძლება ჩაითვალოს ერთგვარ სიმბოლოდ 21-ე 

საუკუნის განვითარებად კულტურულ ეკოსისტემას, რო-

მელიც კრიპტოვალუტაზეა დაფუძნებული და უძველეს 

სამყაროს შორის, სადაც ოქრო ბატონობდა” ,  – აცხადებს 

გალერისტი ლისა კენდჰოფერი. 

ნამუშევარს დაცვის სამსახური დარაჯობს.

კრიპტოვალუტა 

– ციფრული ვალუტა; 

კრიპტოვალუტით 

შესაძლებელია პრო-

დუქტის/სერვისის 

შეძენა, თუმცა, ჩვე-

ულებრივი ვალუტის-

გან განსხვავებით, 

კრიპტოვალუტით 

ვაჭრობა დეცენტრა-

ლიზებულია – ანუ არ 

რეგულირდება არც 

ეროვნული ბანკის და 

არც რომელიმე სა-

ხელმწიფო ორგანოს 

მიერ.

imuSaveT jgufebSi

 • დღეს კაცობრიობის რომელი საჭიროებისკენ მიაპყრობ-

დით საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღებას? 

 • რატომ ფიქრობთ, რომ ეს საყოველთაო პრობლემაა? 

 • რისკენ მოუწოდებდით დედამიწის მცხოვრებლებს და რა-

ტომ? 

 • რა იქნებოდა თქვენი გზავნილი? 

 • რომელ საინფორმაციო არხს გამოიყენებდით ამ გზავნი-

ლის გასავრცელებლად  და ვინ გეგულებათ თქვენ მხა-

რდამჭერად?

 • მოამზადეთ ამ განწყობის ამსახველი პოსტერი და კლასს 

წარუდგინეთ.

14
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ან შექმნი-

განთავსებუ-ე უ

ლას კასტელოსსტელოს 

ვს, ეს კონცეპტუ-ნც

მსოფლიოს საფუძვე-მსოფლიოს საფუ

იყიდება, მაგრამ ოქროს იყიდება, მაგრამ ოქროს 

ით, მისი ღირებულება $11.7 მისი ღირებულება $11.7 

ვალოს ერთგვარ სიმბოლოდ 21-ევარ სიმბოლოდ

ებად კულტურულ ეკოსისტემას, როად კულტურულ ეკოსისტე

ალუტაზეაალუტაზეა დაფუძნებული და უძვე დ

ის, სადაც ოქრო ბატონობდა” ,  – აცსადაც ოქრო ბ

ი ლისა კენდჰოფერი.დჰოფერი. 

ვარს დაცვის სამსახური დარაჯობს.აცვის სამსახური დარ

op
y

კრიპტოვალუტკრიპტ

– ციფრულიიფრუ

კრიპტოვო

შესაძ

დუ

imuSaveT jgufebSieT jgufebSi

• დღეს კაცობრიობის რომელიეს კაცობრიობის 

დით საერთაშორისო საზოდით საერთაშორი

• რატომ ფიქრობთ, რომრატომ ფიქრობ

•

D
რისკენ მოუწოდებდსკე

ტომ?ომ? 

• რა იქნებოდარა იქ

•• რომელ სრ

ლის გ

დ

DD
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კომპლექსური დავალების პირობა

წარმოიდგინეთ, რომ  ჟურნალისტი ხართ და რეპორტაჟის მოსამზადებლად მშვი-

დობის პლანეტაზე გაგაგზავნეს, სადაც შეიარაღებული კონფლიქტები და ომები არ 

არსებობს, იქ არავინ ხარჯავს ფინანსებს იარაღის დასამზადებლად, რადგან ასეთი 

საჭიროება არ დგას. 

დანარჩენი უკვე თქვენს წარმოსახვაზეა დამოკიდებული. მოამზადეთ რეპორტაჟი 

(250-300 სიტყვა), რომელშიც აღწერთ, როგორ ცხოვრობენ მშვიდობისპლანეტელე-

ბი, როგორ ურთიერთობენ, აქვთ თუ არა ყოფითი კონფლიქტები? როგორ მუშაობს 

მათი მედია, იყენებენ თუ არა სოციალურ ქსელებს.

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ:

 • როგორია მშვიდობისპლანეტელთა მსოფლმხედველობა, რა მისწრაფებები აქვთ, 

ხომ არ ეზღუდებათ განვითარების თავისუფლება? 

 • როგორ არის გათვალისწინებული მათი საჭიროებები და მოთხოვნილებები? ახე-

რხებენ თუ არა თვითრეალიზებას?

 • როგორ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, სხვადასხვა ჯგუფებთან? არის თუ არა 

მათი ურთიერთობა ჰარმონიული (დაასახელეთ მაგალითები) რამდენად აქტიუ-

რია საზოგადოება და რა საზრუნავი აქვს მას?

გაითვალისწინეთ: 

რეპორტაჟი ისეთი მედიაპროდუქტია, რომელშიც მოქმედება აწმყო დროშია აღწე-

რილი. მკითხველმა უნდა გაიგოს როდის, სად, როგორ გარემოში ხდება ეს მოქმე-

დება, რას აკეთებენ იმ გარემოში მყოფები. მოვლენები ისე უნდა გადმოსცეთ, რომ 

მკითხველს/მსმენელს დასწრების ეფექტი შეექმნას. ეს მიიღწევა  დეტალების აღწე-

რით: როგორი ამინდია, რა ხმები ისმის, როგორი გარეგნობისაა პერსონაჟი...  ხოლო 

მოკლე წინადადებები აღწერას დინამიურობას შემატებს. რეპორტაჟში შეიძლება ჩა-

ვურთოთ მცირე ინტერვიუ, ანუ დიალოგი.

prezentaciis Semdeg isaubreT:

რა სტრატეგიები გამოიყენეთ/რა ნაბიჯები გადადგით დავალებაზე მუშაობის სხვა-

დასხვა ეტაპზე; რას გააკეთებდით განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდეთ კომ-

პლექსურ დავალებაზე მუშაობას.

V  Tavi: globalizacia da 

komunikacia
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ტები და ომები

ზადებლად, რადგან ას

მოკიდებული. მოამზადეთ ორტ

გორ ცხოვრობენ მშვიდობი

ყოფითი კონფლიქტები?

ქსელ

ზგასმით წარმ

ტელთა მსოფლმხედველო

ნვითარების 

წინებული მათი ს
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ლობენ ერ

ობა ჰარმონიულ

და რა საზრუნა

წინ

ეპორტაჟი ისეთი მედია

რილი. მკითხველმა უნდა

დება, რას აკეთებენ იმ

ს/მს

რით: როგორი

მოკლე წინად

რთოთ მ
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kompleqsuri davaleba 2

კომპლექსური დავალების პირობა

კიდევ ერთხელ გაეცანით ბოლო პარაგრაფში მოცემულ  მიმართვას ჩვენი პლა-

ნეტის მერვემილიარდე მკვიდრისადმი. განსაკუთრებით მის მე-6 პუნქტს, სადაც 

ზღვა ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ციფრული  ეპოქის უპირატესობად არის 

წარმოდგენილი, მაგრამ არაფერია ნათქვამი იმ რისკებზე, რომელსაც ინფორმა-

ციის ოკეანე უქმნის მომხმარებლებს. 

დაეხმარეთ ახალ თანაპლანეტელს და მოუმზადეთ ინფორმაციის დახარისხების 

მინისახელმძღვანელო (250-300 სიტყვა), რომელიც მას  ინფორმაციის ოკეანეში 

გაგნებაში დაეხმარება. არ გამოგრჩეთ ციფრული მედიის შესაძლებლობების და 

რისკების შეხსენება და მათთან მიმართებით აუხსენით მედიაწიგნიერების უნარის 

აუცილებლობა და ყალბი ინფორმაციის გამოვლინების ხერხები. 

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ:

 • რა გავლენა აქვს სოციალურ მედიას ადამიანის, საზოგადოების მსოფლმხედვე-

ლობაზე, ღირებულებებზე, მისწრაფებებზე და რატომ? 

 • როგორ უქმნის/უზღუდავს ციფრული მედია მომხმარებელს ობიექტური ინფო-

რმაციისა და შესაბამისად სწორი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლო-

ბას და პიროვნული განვითარების საშუალებას? 

 • როგორია სოციალური მედიის, როგორც საერთაშორისო საზოგადოებასთან, 

ინსტიტუციებთან თანამშრომლობის ინსტრუმენტის/არხის მნიშვნელობა.

prezentaciis Semdeg isaubreT:

რა სტრატეგიები გამოიყენეთ/რა ნაბიჯები გადადგით დავალებაზე მუშაობის 

სხვადასხვა ეტაპზე; რას გააკეთებდით განსხვავებულად, ახლიდან რომ იწყებდეთ 
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გაიხსენეთ

 • რა არის კომუნიკაცია?

 • რა არის აუცილებელი, რომ კომუნიკაცია შედგეს?

იმსჯელეთ

გაეცანით ჩამოთვლილ სიტუაციებს და განსაზღვრეთ რა 

ფუნქცია აქვს მასში მოცემულ კომუნიკაციას, ვინ არიან მო-

ნაწილე მხარეები და რა არხით ხორციელდება?

 • ჩვენს კლასში ახლად გადმოსულ ერაყელ ლტოლვილ ბიჭს  

მასწავლებელმა ქცევის წესები გააცნო და მის კითხვებს 

უპასუხა; 

 • “ზუმის” პლატფორმაზე მოეწყო საერთაშორისო შეხვედრა 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასა და აღმოსავლეთ 

ევროპის ჯანდაცვის მინისტრებს შორის; ჯანმოს ექსპე-

რტებმა მონაწილეებს კოვიდპანდემიის მართვის ახალი 

რეგულაციები გააცნო და მინისტრებისგან სახელმწიფო-

თა პრობლემებზე და საჭიროებებზე ინფორმაცია მიიღო;

 • დედამ ტელეფონზე შეტყობინება მიიღო, რომ ქსელში და-

ზიანების გამო, 12:00 საათიდან 19:00 საათამდე ელექტ-

როენერგია გაითიშებოდა, რისთვისაც მომსახურე კომპა-

ნია ბოდიშს უხდიდა მომხმარებელს;

 • დღეს სკოლაში ჩვენი თანაკლასელის მამა გვეწვია რელი-

გიების თემაზე სასაუბროდ. ბევრი ახალი რამ გავიგეთ 

სხვა რელიგიების შესახებ, ის უნივერსიტეტში კულტურუ-

ლი მრავალფეროვნების კურსს უძღვება. ჩვენთან სტუმ-

რად მოქალაქეობის მასწავლებლის თხოვნით მოვიდა;

 • გახარებული ვარ, დღეს ჩემს სმენადაქვეითებულ მეგობა-

რს “მოვუყევი” ჩემი თევზაობის ამბავი, ყველაფერი გამო-

ვიყენე: ხელი, ფეხი, სახე... ძალიან დაინტერესდა და შე-

ვთანხმდით, მომავალში სათევზაოდ მასაც წავიყვან; 

 • “იუთუბზე” ჩემი არხი დავარეგისტრირე და ხელმომწერე-

ბს ძველი ცივილიზაციის შესახებ ვიდეოებს ვუზიარებ, 

მერე კი იქვე კომენტარებს ვცვლით.

კომუნიკაცია 15
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ვის წესები გააცნო და მის კითხვებბი გააცნო და მის კი
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ს ჯანდაცვის მინისტრებს შორის; ჯდაცვის მინისტრებ
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თა პრობლემებზე და საჭიროებებზთა პრობლემებზე და საჭი

• დედამ ტელეფონზე შეტყობინედედამ ტელ
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ვერბალური კომუნიკა-

ცია _ სიტყვების, მეტ-

ყვე ლების საშუალებით 

მიმდინარე კომუნიკაცია. 

არავერბალური კომუ-

ნიკაცია _ კომუნიკაცია 

სიტყვების გარეშე, ხმის 

ტონის, მანერების, გამო-

მეტყველების, გარეგნო-

ბის, პოზის, ჩაცმისა და 

დისტანციის  მეშვეობით.

კომუნიკაცია განიხილება, როგორც ძირითადი მექანიზმი, რომე-

ლიც საშუალებას იძლევა შეიქმნას საზოგადოებრივი კავშირები და 

განვითარდეს სოციალური კულტურა, ხოლო, მეორე მხრივ, ის გა-

ნიხილება, როგორც პიროვნებათშორისი ურთიერთქმედების წესი, 

რომელიც მართავს ადამიანთა  ურთიერთობებს. 

სწორი კომუნიკაცია ქმნის შესაძლებლობას ყველა მასშტაბის კო-

ნფლიქტის პრევენციისა და უკვე არსებული კონფლიქტების  მა-

რთვისთვისაც.

კომუნიკაცია – ადა-

მიანებს ან მათ ჯგუ-

ფებს შორის ინფორ-

მაციის გადაცემის ან 

შეტობინებების გაც-

ვლის მიზნით ურთი-

ერთობის კონსტრუქ-

ციული პროცესი.

ფსიქოლოგები ადასტურებენ,  რომ  ადამიანები არავერბა-

ლურ მანიშნებლებს უფრო მეტად ენდობიან, ვიდრე ვერბა-

ლურს.

კომუნიკაცია ციფრული ტექნოლოგიების პირობებ-

ში იძენს ახალ ფორმებს; აუცილებელი ხდება ახალი 

უნარების განვითარება ამ მიმართებით. ციფრული 

ტექნოლოგიები,  სოციალური ქსელები ქმნის კომუ-

ნიკაციის მოქნილ პირობებს, როგორც ელექტრონუ-

ლი წერილობითი, ასევე ონლაინ ვერბალური და არა-

ვერბალური კომუნიკაციისათვის.
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ინფორმაციულმა (კომპიუტერულმა) რევოლუციამ შექმნა ციფრული 

სამყარო, რამაც ადამიანი თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიე-

ბამდე მიიყვანა, ახალმა ტექნოლოგიებმა კი კომუნიკაციების წარმოუ-

დგენელი შესაძლებლობები შექმნა. ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რე-

ვოლუცია ისევე და იმდენადვე დიდი ისტორიული მოვლენაა, როგორც 

მე-18 საუკუნის ინდუსტრიული რევოლუცია, რომელმაც გარდატეხა გა-

მოიწვია საზოგადოების, ეკონომიკისა და კულტურის საფუძვლებში.

ეს საინტერესოა

არავერბალური კომუნიკაცია

არავერბალური კომუნიკაცია წარმოადგენს მე-19 და მე-20 საუ-

კუნეების მიჯნაზე წარმოშობილი ფენომენის – მუნჯი კინოს მაყუ-

რებელთან  კომუნიკაციის საშუალებას. მუნჯი კინოს მსახიობები 

მშვენივრად ფლობდნენ სხეულის ენის საფუძვლებს, რადგან მათ-

თვის ის ეკრანული სახეების გაცოცხლების ერთადერთი საშუალე-

ბა იყო. იმ დროში საუკეთესო მსახიობებად ითვლებოდნენ ისინი, 

ვისაც მდიდარი მიმიკა და სხეულის ენა გამომხატველი ჰქონდა, 

ამიტომ მსახიობები საკმაო დროს უთმობდნენ პანტომიმისა და 

ბალეტის შესწავლას. როდესაც მუნჯი კინო ხმოვანმა შეცვალა და 

სამსახიობო ხელოვნების არავერბალურ ასპექტებს უკვე ნაკლები 

ყურადღება ეთმობოდა, ძველი მსახიობების ნაცვლად, ეკრანი კა-

რგი ვერბალური შესაძლებლობების მქონე მსახიობებმა დაიპყრეს.

აკრძალული სიტყვები

ევროკომისიამ თავის თანამშრომლებს აუკრძალა ისეთი სიტყვების 

გამოყენება, რომლებიც შეიძლება იყოს შეურაცხმყოფელი სხვადა-

სხვა ერის, კულტურის, რელიგიისა და სექსუალური ორიენტაციის 

ადამიანებისთვის.

15 კომუნიკაცია 

D
o

D
on

tt C
op

y

't
C

ოგ

დატეხა გგ

უძვლებში.

C
op

y

CC
opopppooopopopooop

y
op

y
oppop

y
op

y
opopopopopop

y
op

y

ერეს

რბალური კო

ური კომუნიკაც

ეების მიჯნაზე წარმო

ებელთან  კომ

შვენივრად ფლო

თვის ის ეკრანულ

ბა იყო. იმ დ

საც მდი

ტო

ბალე

D
o



129

შიდა და გარე კომუნიკაციებში ჩართული თანამდებობის პირე-

ბისთვის გამოქვეყნებულ ცნობარში სამარცხვინოდ ითვლება ისე-

თი ტერმინების გამოყენება, როგორებიცაა “გეი”,  “ლესბოსელი”.

“საშიში” სიტყვების ნაცვლად, შემოთავაზებულია მათი ნეიტრა-

ლური ანალოგიების გამოყენება. მაგალითად, გეი და ლესბოსელ 

წყვილებთან მიმართებით რეკომენდებულია “ერთნაირსქესიანი 

წყვილის” გამოყენება.

დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა კონკრეტულად გე-

ნდერთან დაკავშირებულ საკითხებს. ახლა ჩინოვნიკებს ეკრძალე-

ბათ ისეთი სიტყვების გამოყენება, რომლებიც შეიცავს მამრობითი 

სქესის ფუძეს, მაგალითად, ინგლისურ სიტყვაში policeman, სი-

ტყვის ნაწილი (man) მხოლოდ მამაკაცს ნიშნავს. შემოთავაზებუ-

ლი თუნდაც სიტყვა “ხელთქმნილი” (man-made) შეიცვალოს “ხე-

ლოვნურად შექმნილით”  და ფრაზის ნაცვლად “ცეცხლი ადამიანის 

(კაცობრიობის) უდიდესი მიღწევაა”  (აქ სიტყვა კაცი და ადამიანი 

სინონიმებია) გამოიყენოს გამოთქმა “ცეცხლი”  ადამიანების (და 

არა კაცობრიობის) უდიდესი მიღწევაა”.

ასევე რეკომენდებულია ბევრი ენისთვის ტრადი ცი ული მიმართვის 

შეცვლა. მაგა  ლითად, როდესაც პირველად ჩამოვთვლით მამა-

კა ცებს და მათ სოციალურ როლებს, ჟღერს არაინკლუზიურად. 

სხვათა შორის, შავ სიაში მოხვდა მიმართვა “ქალბატონებო და 

ბატონებო”,  რომლის ნაცვლად შემოთავაზებულია გამოვიყენოთ 

“ძვირფასო კოლეგებო”. 

გარდა ამისა, მოხსენების დროს ილუსტრაციების არჩევისას, 

ევრო კომისიის ოფიციალური პირები უნდა ცდილობდნენ, უზრუნ-

ველყონ, რომ სურათებში “ქალები და გოგონები არ იყვნენ წარმო-

დგენილი სახლში ან პასიურ მდგომარეობაში, ხოლო კაცები აქტი-

ურები და თავგადასავლების მოყვარულები”.

ზოგიერთი სიტყვა შედარებით ცოტა ხნის წინ შევიდა აკრძალუ-

ლთა სიაში. მაგალითად, “კოლონიზაცია”  აიკრძალა იმ შემთხვეა-

შიც კი თუ კოსმოსის ათვისებაზეა საუბარი.

სიტყვა “შობაც” აკრძალულთა სიაში აღმოჩნდა, მის ნაცვლად ახლა 

მხოლოდ სიტყვა “დღესასწაულები” უნდა  გამოიყენონ, რადგან 

მუსლიმი მიგრანტებისთვის ქრისტიანული დღესასწაულის ხსენება 

შეიძლება უსიამოვნო იყოს.

15

D
on

't 
C
op

y

D
on

't 
C
op

D

ლე-

ობითი

 სი-

ოთავაზებუ-

იცვალოს “ხე-

ლად “ცეცხლი ადამიანის

ქ სიტყვა კაცი და ადამიანი

“ცეცხლი”  ადამიანების (დ

ა”.

ის ტრადი ცი ული მ

დესაც პირველად ჩამოვთვ

რ როლებს, ჟღერს არა

სიაში მოხვდ

ნაცვლად შემო

ოხსენების 

ოფიციალური პი

 სურათებში “ქალებ

ი სახლში ან პასიუ

და თავგადასავლებ

ზოგიერთი სიტყვა შ

თა სიაში. მაგალი

ი თუ

ა “შო

მხოლოდ 

მუსლი

ეი



 

130

ჯგუფში შეარჩიეთ ცნობილი ადამიანების ოთხეული, რომ-

ლებმაც წვლილი შეიტანეს გლობალური პრობლემების შე-

მცირება/მოგვარებაში.

 • გადაეცით თქვენი ოთხეულის სია საათის ისრის მიმართუ-

ლებით მყოფ ჯგუფს; 

 • თითოეული ჯგუფი ახლადმიღებული სიიდან მსჯელობისა 

და გაანალიზების შემდეგ ირჩევს ერთ  საუკეთესო მოქა-

ლაქეს, რომელსაც საჰაერო ბუშტით დედამიწის გარშემო 

მოგზაურობის ბილეთს გადასცემს;

 • ცნობილი ხდება, რომ საჰაერო ბუშტზე მყოფი 5 ( რამდე-

ნი ჯგუფიც არის) ცნობილი მოქალაქიდან საჰაერო ბუ-

შტის დატოვება მოუწევს ერთს, რადგან ბუშტი დაზიანდა 

და ტვირთი უნდა შემსუბუქდეს; 

 • ჯგუფი  ამზადებს სიტყვას, რომელითაც ჯგუფის მიერ 

არჩეულის როლში მყოფმა პრეზენტატორმა კაცობრიო-

ბის წინაშე თავისი დამსახურების უპირატესობა უნდა და-

ასაბუთოს, რათა მოიპოვოს კლასის მხარდაჭერა  ბუშტზე 

ადგილის შესანარჩუნებლად. 

ყველა ჯგუფის მოსმენის შემდეგ კლასი კენჭისყრით წყვეტს, 

ვინ უნდა შეელიოს საჰაერო ბუშტს.

იმუშავეთ ჯგუფებში

მოგზაურობა საჰაერო ბუშტით

15 კომუნიკაცია 
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ნებისმიერი ურთიერთობისთვის საჭიროა მიზნის ადეკვატური ნი-

შანთა სისტემა (თითოეულ კულტურაში ისინი განსხვავებულია). 

ყველაზე ხშირად ასეთი სისტემა არის ენა, რომელიც გამოიყენება 

როგორც ზეპირმეტყველების, ასევე წერილობითი ფორმით. 

გლობალური მოქალაქეობა  აუცილებლად გულისხმობს ისეთი ღი-

რებულებების გაზიარებას, როგორებიცაა  ტოლერანტობა და მრა-

ვალფეროვნებისადმი მიმღებლობა. ამიტომაც კომუნიკაციის დროს 

გლობალურმა მოქალაქემ არ უნდა გამოიყენოს სიტყვები და ფრა-

ზები, რომლებიც შეურაცხყოფს განსხვავებულ ჯგუფებსა და ადა-

მიანებს.

იმსჯელეთ

თქვენ გადაწყვიტეთ, გახდეთ საკლასო საქველმოქმედო 

პროექტის ინიციატორი. თანამოაზრეთა შემოსაკრებად და-

გეგმეთ შეხვედრა თემის წევრებთან, რომელთა შორის არიან 

განსხვავებული  ეთნიკური ჯგუფებისა და რელიგიის წარმო-

მადგენლები.     

 • შეადგინეთ შეხვედრაზე მისაწოდებელი ინფორმაციის 

ტექსტი (150-200 სიტყვა), რომელშიც ზემოთ მოცემულ 

რჩევებს გაითვალისწინებთ;

 • ახსენით, რატომ მიგაჩნიათ, რომ ამ ტექსტით თქვენი 

კომუნიკაცია ეფექტიანი იქნება.

15
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ა შემოსაკრებად და-ა შემოსაკრებად

რომელთა შორის არიანრომელთა შორის არიან 

ბისა და რელიგიის წარმო-სა და რელიგიის წარმო-

ე მისაწოდებელი ინფორმაციისებელი ინფორმ

ტყვა), რომელშიც ზემოთ მოცემულვა), რომელშიც ზემოთ მო

ისწინებთ;ისწინებთ;

ტომ მიგაჩნიათ, რომ ამ ტექსტით მიგაჩნიათ, რ

ია ეფექტიანი იქნება.ანი იქნება.



 

132

კონფლიქტები მრავალფეროვან გარემოში

ასერტულობა – უნა-

რი, გამოხატო საკუ-

თარი სურვილები, 

გრძნობები, საჭი-

როებები და დაიცვა 

საკუთარი უფლებები 

ისე, რომ ანგარიში 

გაუწიო სხვების 

გრძნობებს და არ და-

არღვიო მათი უფლე-

ბები.

ასერტულობა — უნარი კონფლიქტების პრევენციისთვის

ფსიქოლოგების აზრით, ასერტულულობა  არის დესტრუქციული 

დაპირისპირების თავიდან აცილებისა და კონფლიქტების მოგვარე-

ბისთვის მეტად მნიშვნელოვანი უნარი. აქედან გამომდინარე, ასე-

რტულ ქცევას აგრესიულ და პასიურ ქცევასთან შედარებით დიდი 

უპირატესობა აქვს.

იმსჯელეთ

 • გაეცანით სიტუაციას; გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული 

ცხრილის (იხ. გვ. 125) აღწერილობები და უპასუხეთ კი-

თხვებს:

 • ხელმძღვანელი ობიექტურად აფასებს ამ რგოლის საქმი-

ანობას?

 • თქვენი აზრით, კმაყოფილები იქნებიან ლონდა, ალეკო და 

ვიკა?

 • როგორ მოიქცეოდით ლონდას ადგილას 

ა) პასიური ქცევის შემთხვევაში?

ბ) აგრესიული ქცევის შემთხვევაში?

გ) ასერტული ქცევის შემთხვევაში?

სიტუაცია 

დიდი კორპორაციის ერთ ოფისში სამი ადამიანი ასრულებს 

ერთსა და იმავე მოვალეობას. ისინი შემოსულ განაცხადებს 

უნდა გაეცნონ და შესაბამის სამსახურებზე გადაამისამა-

რთონ. 

ლონდა მუდამ დატვირთულია და არასამუშაო დროსაც უწევს 

საქმის კეთება. ალეკო  საქმეს აკეთებს, მაგრამ მხოლოდ სა-

მუშაო დროის ჩარჩოს დაცვით.

ვიკა  სამუშაო პერიოდში ყველაფრისთვის იცლის – სარკე-

ში თავს იწესრიგებს, მეგობარს ტელეფონზე ესაუბრება, 

ყოველთვის პოულობს მიზეზს სამსახურში დაგვიანების ან 

ადრე წასვლისთვის. 

ხელმძღვანელობა კმაყოფილია, საქმე სრულდება, ხელფასსა 

და ბონუსებს ყველა ერთნაირად იღებს. შემაჯამებელ თათ-

ბირზე ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მათი რგოლის საქმია-

ნობა თვითრეგულირებადია და საორგანიზაციო საკითხებიც 

ამ სამი ადამიანის შეთანხმებით წყდება.

16

ით დ

ეთ ქვემოთ მოცემულიემოთ მოცემული 

ილობები და უპასუხეთ კი-ბი და უპასუხეთ

ურად აფასებს ამ რგოლის საქმი-ფასებს ამ რგოლის ს

აყოფილები იქნებიან ლონდა, ალეკოყოფილები იქნებიან ლონდა, ალეკ

ცეოდით ლონდას ადგილასეოდით ლონდას ადგილას 

ი ქცევის შემთხვევაში?ევის შემთხვევაში?

ესიული ქცევის შემთხვევაში?ქცევის შემთხვევა

სერტული ქცევის შემთხვევაში?ცევის შემთხვევა

იტუაცია იტუაცია 

დიდი კორპორაციის ერთ ოფისშიიდი კორპორა

ერთსა და იმავე მოვალეობას. სა და იმავე მოვა

უნდა გაეცნონ და შესაბამუნდა გაეცნონ და 

რთონ.რთონ. 

ლონდა მუდამ დატვილონდა მუდა

საქმის კეთება. ალსაქმ

მუშაო დროის ჩუშაო

ვიკა  სამუვ

ში თავსშ

ყოვე

ადon
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ურთიერთობის 

სტილი

ნიშანდობლივი 

მახასიათებლები

ნიშანდობლივი 

ფრაზები

ნიშანდობლივი 

ქცევები

პასიური

პირდაპირ არ ავლენს 

საკუთარ საჭიროებებ-

სა და გრძნობებს.  სუ-

რვილს არაპირდაპირი 

გზით, არავერბალური 

მანიშნებლების დახ-

მარებით გამოხატავს, 

საკუთარ სურვილებს 

სხვებს უქვემდებარე-

ბს ან საერთოდ  უარს 

ამბობს მათზე.  არასა-

სურველ მოქმედებაზე/

საქმეზე უარის ნაცვ-

ლად უამრავ ბოდიშს 

იხდის ან საბოლოოდ 

ამ თხოვნას მაინც ას-

რულებს.

საკუთარი მოსა-

ზრების გამოხატვას  

იწყებს ფრაზით: “ამ 

სფეროს ექსპერტი არ 

ვარ”,  ან “დარწმუნე-

ბული არ ვარ”, “ალ-

ბათ, ამას არ უნდა ვა-

მბობდე” 

ლაპარაკობს სუსტი 

ხმით, საუბრობს გა-

უბედავად და შესვე-

ნებებით. სხეული 

მოხრილია და დგომი-

სას საყრდენს ეძებს. 

თვალებით კონტაქტი 

გაძნელებულია – იყუ-

რება ქვემოთ ან გა-

ნზე, რადგან ხშირად 

ამბობს იმას, რასაც არ 

ფიქრობს.

აგრესიული

კარგად გამოხატავს 

საკუთარ საჭიროებებ-

სა და გრძნობებს, მა-

გრამ, როგორც წესი, 

ამას სხვების უფლე-

ბებისა და გრძნობე-

ბის ხარჯზე აკეთებს. 

ახასიათებს სხვების 

დამცირება, დაცინვა. 

უყვარს შეტევაზე გა-

დასვლა, თუ რაღაც 

ისე არ არის, როგორც 

მას სურს.

წინადადებას იწყებს 

მიმართვით “შენ”, ხში-

რად იყენებს  კატეგო-

რიულ ტერმინებს 

(“ყოველთვის”,  “არა-

სოდეს”...) მოვლენე-

ბს  ისე აღწერს, რომ 

თავად ყოველთვის 

მართალი და სხვაზე 

უკეთესი გამოვიდეს.

მისი ქცევა შეიძლება 

გამოიხატოს სამარი-

სებური დუმილით, 

აგდებული იუმორით 

ან გააფთრებული ყვი-

რილით. ხმამაღალი 

ლაპარაკისას ან ყვირი-

ლისას ხშირად იქნევს 

ხელებს და მაგიდაზე 

მუშტის დაკვრაზეც არ 

ამბობს უარს. ის იმდე-

ნად დარწმუნებულია 

თავის სიმართლეში, 

რომ რეალურად სხვებს 

მაშინაც კი არ უსმენს, 

როცა ისინი დასმულ 

კითხვაზე პასუხობენ.

ასერტული

საჭიროებებსა და 

გრძნობებს პირდაპირ 

გამოხატავს, თუმცა 

ამავე დროს, ანგარიშს 

უწევს სხვების გრძნო-

ბებსა და უფლებებს. 

სხვებს ყურადღებით 

უსმენს და  შესაფერი-

სად პასუხობს. მოლა-

პარაკებისა და კომ-

პრომისისადმი ღიაა, 

თუმცა არა საკუთა-

რი სურვილებისა და 

უფლებების დათმობის 

ხარჯზე.

პირდაპირ გამოხატა-

ვს საკუთარ თხოვნას/

სურვილს, ასევე პირ-

დაპირ ამბობს არას. 

ადვილად შეუძლია 

ქათინაურის თქმა და 

მიღება, არც საუბრის 

დაწყება უჭირს და 

არც დასრულება. კრი-

ტიკასაც მტრული და 

თავდაცვითი პოზიცი-

ის გარეშე იღებს.

ავლენს ძლიერ ხასი-

ათს, ემპათიას. მისი 

ხმა მშვიდი, მტკიცე და 

კარგად რეგულირებუ-

ლია. თვალებით კო-

ნტაქტის დამყარები-

სას თავს კომფორტუ-

ლად გრძნობს, თუმცა 

დაჟინებული მზერა 

არ ახასიათებს. თვა-

ლებით კონტაქტი ღია 

და გულწრფელი აქვს, 

პოზა კი – გამართული.

16

ურთიერთობების სტილის მახასიათებლები
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გრძნობე-

აკეთებს. 

სხვებ

ტევაზე

თუ რაღა

რ არის, როგორც 

ურს.

დება

ვით “შ

ებს  კატ

ინებს 

(“ყოველთვის”,  “არა-

სო

ბს 

თავად

რთალი დ

თესი გა

ისი

გამო

სებუ

აგ

სერტულ

საჭიროებებ

გრძნობებ
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იმსჯელეთ

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ტექსტს “მრავალფეროვნება 

და კომუნიკაცია”  და უპასუხეთ კითხვებს:

 • რა არის საჭირო იმისათვის, რომ  საზოგადოებაში ჩამო-

ყალიბდეს ჯანსაღი ურთიერთობები?

 • რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს განსხვავებული 

კულტურის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობამ?

 • როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ სწორი კომუნიკაცია 

კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად?

მრავალფეროვნება და კომუნიკაცია

სხვადასხვა ქვეყანაში და კულტურაში სხეულის ენის გამო-

მხატველი საშუალებები სხვადასხვაგვარად აღიქმება. მა-

გალითად, თავის დაკვრა დასავლეთში თანხმობის ნიშანია, 

თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მას უამრავი გან-

სხვავებული მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს და არ არის 

აუცილებელი ყოველთვის თანხმობას ნიშნავდეს.

თვალით კონტაქტი იაპონიაში უხეშობად ითვლება. ისინი 

უმეტესად დაბლა, ფეხსაცმელზე ან ჰაერში იყურებიან.

უცხოური ენის  სრულყოფილად დაუფლება გულისხმობს 

ამ კულტურისათვის დამახასიათებელი არავერბალური სა-

შუალებების სისტემის დაუფლებასაც. მაგალითად, ნიუ-იო-

რკის მერი (1933-1945 წლებში) ლაგუარდია სრულყოფილად 

ფლობდა ინგლისურს, იტალიურს და იდიშს. მკვლევარები, 

რომლებიც  მისი გამოსვლების ჩანაწერებს სწავლობდნენ, 

უხმოდ ყურების პირობებშიც თავისუფლად საზღვრავდნენ, 

თუ რა ენაზე მეტყველებდა ლაგუარდია, მხოლოდ არავერ-

ბალურ სიგნალებზე დაყრდნობით. კერძოდ, იტალიური და 

ებრაული კულტურისთვის სპეციფიკურია მეტყველების 

თანმხლებად ხელების წრიული მოძრაობა. ამ მოძრაობების 

რადიუსის გაზომვით შეგვიძლია, ზუსტად გავარკვიოთ, თუ 

რა ენაზე მეტყველებს ადამიანი: რაც უფრო მეტია რადიუსი, 

მით უფრო მეტია ალბათობა, რომ ეს იქნება იტალიური ენა.

განსხვავებაზე აგებულ გაუგებრობას შეუძლია ომამდეც კი 

მიიყვანოს მხარეები. 

მაგალითად, ერაყის ჯარების მიერ ქუვეითის ოკუპაციის 

შემდეგ აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი და ერა-

ყის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტარიკ აზიზი ერთმანეთს 
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შეხვდნენ. ბეიკერმა ერთმნიშვნელოვნად წაუყენა ულტიმა-

ტუმი: თუ არ გახვალთ ქუვეითიდან, ვიწყებთ ომსო, მაგრამ 

ეს ითქვა დიპლომატიური ტონით, თანმხლები არავერბალუ-

რი საშუალებების – მუქარის გამომხატველი პოზისა და ჟე-

სტების გარეშე. იმავე დღეს ტარიკ აზიზმა შეატყობინა სადამ 

ჰუსეინს, რომ ამერიკელები მხოლოდ სიტყვიერად იმუქრები-

ან ომის დაწყებას, ხოლო მოქმედებას არ დაიწყებენ. ამერიკე-

ლებმა კი პირობის შესრულების შესატყვისად, მეორე დღესვე 

დაიწყეს საომარი მოქმედება. ამგვარად, კონტექსტზე დამო-

კიდებული კულტურის (როგორიც ერაყია) წარმომადგენელ-

მა ვერ გაიგო მხოლოდ ვერბალურ კონტაქტზე ორიენტირე-

ბული კულტურის (აშშ) წარმომადგენლის ინფორმაცია, რის 

შედეგადაც მრავალი ადამიანი დაიღუპა.

კულტურული კონფლიქტების რამდენიმე სახეს გამოყოფენ:

 • კონფლიქტები განსხვავებულ ეთნიკურ ჯგუფებსა და მათ 

კულტურებს შორის (რუსებსა და კავკასიური ეთნოსის წარმო-

მადგენლებს შორის, სომხებსა და აზერბაიჯანელებს, ევროპი-

დან ამერიკაში გადასახლებულთა (ამერიკელები) და ამერიკის 

მკვიდრ მოსახლეობას შორის);

 • კონფლიქტები რელიგიურ ჯგუფებსა, განსხვავებული რე-

ლიგიებისა ან რელიგიის შიგნით სხვადასხვა მიმდინარეო-

ბის წარმომადგენლებს შორის (რელიგიური ომები ევროპაში, 

კონფლიქტი კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის ჩრდილო-

ეთ ირლანდიაში, სუნიტებსა და შიიტებს შორის მუსლიმებში და 

ა.შ.);

 • კონფლიქტები სუბკულტურის მატარებელ თაობებს შორის 

(მამებისა და შვილების კონფლიქტი);

 • კონფლიქტები დომინანტი კულტურის ერთიანი ნორმატიუ-

ლი სისტემის სხვადასხვა ნაწილს შორის (მაგ., ერთი და იმავე 

საზოგადოების შიგნით შეიძლება თანაარსებობდნენ ჯგუფები, 

რომლებსაც განსხვავებული შეხედულება აქვთ განქორწინების და-
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შვებაზე, ქორწინებამდელ სქესობრივ კავშირზე, აბორტზე და ა.შ.);

 • კონფლიქტი კულტურაში ტრადიციებსა და ნოვაციებს შო-

რის (ასეთი კონფლიქტები დამახასიათებელია სწრაფად ცვალე-

ბადი საზოგადოებებისათვის, მაგალითად, კონფლიქტი სოცია-

ლისტურსა და კაპიტალისტურ ხედვებს შორის);

 • კონფლიქტები განსხვავებულ ლინგვოკულტურულ თანამე-

გობრობებსა და მათ ცალკეულ წარმომადგენლებს შორის, 

რომლებიც ენობრივი ბარიერებისა და ინტერპრეტაციული შეც-

დომების შედეგად წარმოიქმნება.

იმუშავეთ წყვილებში

ჩამოთვლილი კულტურული კონფლიქტებიდან  შეარჩიეთ 

ერთ-ერთი ტიპის კონფლიქტი, იმსჯელეთ მისი მოგვარების/

დარეგულირების შესაძლო გზებზე, მარეგულირებელ დოკუ-

მენტებზე, მედიაციის შესაძლებლობებზე.

მშვიდობის მშენებლობა

მშვიდობიანი საზოგადოების შექმნა არის ზოგადსაკაცობრიო ამო-

ცანა. ამ პრობლემაზე  მუშაობენ დიდი საერთაშორისო პოლიტიკუ-

რი და თემატური ორგანიზაციები.

მშვიდობის საკითხების ნორვეგიელმა მკვლევარმა იოგან გალტუ-

ნგმა დაამკვიდრა ნეგატიური და პოზიტიური მშვიდობის ცნებები. 

მისი განმარტებით,  ძალადობის უბრალოდ აღკვეთა წარმოადგენს 

ნეგატიურ მშვიდობას, ხოლო პოზიტიური მშვიდობა  არის ისეთი 

მექანიზმების და სტრუქტურების შექმნა, რომელთა მეშვეობით 

კონფლიქტები ან საერთოდ არ წარმოიქმნება, ან მათი გადაწყვეტა 

ადრეულ ეტაპზე ხდება. ამ მიმართებით ჩვენს საზოგადოება პირველ 

ნაბიჯებს დგამს. 

მშვიდობის მშენებ-

ლობა – კონფლიქ-

ტების დარეგული-

რების თანამედროვე 

მიდგომა, რომელიც 

კონფლიქტის მხარე-

ებს შორის დიალო-

გისა და შერიგების 

მიზნით წამოწყებულ 

პროცესს და გლობა-

ლური უსაფრთხოე-

ბის ნაწილს წარმოა-

დგენს. 

რობერტ ჯექ-

სონის მონა-

ცემებით, 1945 

წლის შემდეგ 

დედამიწაზე 

სულ 26 მშვი-

დობიანი დღე 

იყო.
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ლებს შორის,რის

რეტაციული შეც-იული შეც-

ული კონფლიქტებიდან  შეარჩიეთნფლიქტებიდან  შე

ფლიქტი, იმსჯელეთ მისი მოგვარეფლიქტი, იმსჯელეთ მისი მოგვარ

ესაძლო გზებზე, მარეგულირებელ ესაძლო გზებზე, მარეგული

აციის შესაძლებლობებზე.ციის შესაძლებლობებზე.

ენებლობაა

იანი საზოგადოების შექმნა არის ზო საზოგადოების შექმნა 

ამ პრობლემაზე  მუშაობენ დიდი სამ პრობლემაზ

და თემატური ორგანიზაციები.მატური ორგა

მშვიდობის საკითხების ნორვეგიელობის საკითხების ნორ

ნგმა დაამკვიდრა ნეგატიური და დაამკვიდ

მისი განმარტებით,  ძალადოისი განმარტებით

ნეგატიურ მშვიდობას, ხონეგატიურ მშვიდო

მექანიზმების და სტრმექანიზმები

კონფლიქტები ან სანფლიქტე

ადრეულ ეტაპზეეუ

ნაბიჯებს დგამნაბიჯე



137

საერთაშორისო 

უსაფრთხოება – 

საერთაშორისო 

პრინციპებისა და 

ნორმების ერთობლი-

ობა, რომლებიც მი-

მართულია მშვიდო-

ბის მხარდასაჭერად 

გამიზნული პრინცი-

პებისა და ნორმების 

დაცვისკენ, ასევე 

უსაფრთხოების და-

ცვისკენ სხვადასხვა 

სფეროში – სამხე-

დრო, პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ, ფინან-

სურ, ჰუმანიტარულ, 

ეკოლოგიურ და სხვა.

იმსჯელეთ*

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ამონარიდებს და იმსჯელეთ:

 • თქვენი აზრით,  საქართველოში არსებული კონფლიქტე-

ბის დარეგულირების რა გზები არსებობს?

 • თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა შესაძლებლობა საქა-

რთველოში არსებული კონფლიქტები დიალოგის გზით  

მოგვარდეს? რატომ ფიქრობთ ასე?

 • თუ უშვებთ ამ შესაძლებლობას, კონკრეტულად ისა-

უბრეთ რა და როგორ შეიძლება გაკეთდეს? 

ამონარიდები ინტერვიუდან „საუბარი მშვიდობის მშე-

ნებლობასა და მშვიდობის მშენებლებზე” (საუბარში მონა-

წილე ადამიანები აფხაზურ და ოსურ მხარეებთან დიალოგზე 

ზრუნავენ):

...მშვიდობის მშენებლობა, მშვიდობის მშენებელი – ამ სი-

ტყვებზე ხშირად ვფიქრობთ ხოლმე. რამდენად ორგანული 

და მისაღებია ეს იდენტობა ჩვენთვის, ვინც ამ თემაზე ვმუშა-

ობთ? მახსოვს, ამ პროცესში ჩართულმა ადამიანებმა მითხრეს 

ერთხელ: არა, ჩვენ არ ვართ მშვიდობის მშენებელი. პასუხმა 

დამაფიქრა. ინგლისურად peace builder ძალიან ჩვეულებრივი 

ტერმინია, ხშირად იყენებენ, ჩვენთან კი ერიდებიან.

დავფიქრდი იმაზეც, როგორ აღგვიქვამს და რას გვარქმევს 

დანარჩენი საზოგადოება ჩვენ, ვინც მშვიდობის მშენებლო-

ბაზე ვმუშაობთ? როგორ ფუნქციონირებს თავად ეს სფერო? 

საერთოდ რატომ ვმუშაობთ მშვიდობის მშენებლობაზე იმ 

საზოგადოებაში, სადაც ფიქრობენ, რომ კონფლიქტების მო-

გვარების შანსი უახლოეს მომავალში არ გვაქვს? 

...მე მგონია, რომ უფრო იმედიანად უნდა ვილაპარაკოთ, 

ადამიანები არიან განწყობილნი ძალიან პესიმისტურად ამ 

თემის მიმართ და, მე მგონია, რომ იმიტომ ვმუშაობ ამ სფე-

როში, რომ მჯერა, რაღაცის შეცვლა ჯერ კიდევ შეიძლება 

და ალბათ სხვებსაც უნდა დავაჯეროთ და ეს ოპტიმიზმი 

უნდა გადავდოთ.

...გვაქვს სიფრთხილის განცდა: რამდენად სწორად გაიგებს 

შენს სათქმელს საზოგადოება კონფლიქტის ყველა მხარეს, 

მაგალითად, უსაფრთხოების სფეროში მომუშავე ადამიანე-

ბისგან განსხვავებით, მშვიდობის აქტივისტებს, გნებავთ, 

მშვიდობის მშენებლებს, ნაკლები  აქვთ ლეგიტიმაციის გა-

* წყარო:  https://bit.ly/3JZ1gym
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ობის მშე-

აუბარში მონა-ი მონა-

ებთან დიალოგზე იალოგზე 

ბის მშენებელი – ამ სი-ის მშენებელი – ამ სი-

ლმე. რამდენად ორგანული. რამდენად ორგანული 

ნთვის, ვინც ამ თემაზე ვმუშა-, ვინც ამ თემაზე ვ

ჩართულმა ადამიანებმა მითხრეს ა ადამიანებმა მით

ართ მშვიდობის მშენებელი. პასუხმართ მშვიდობის მშენებელი. პ

რად peace builderpeace b  ძალიან ჩვეულებრნ ჩr

იყენებენ, ჩვენთან კი ერიდებიან.ყენებენ, ჩვენთ

მაზეც, როგორ აღგვიქვამს და რასგვიქვამს

 საზოგადოება ჩვენ, ვინც მშვიდობგადოება ჩვენ, ვინც მ

უშაობთ? როგორ ფუნქციონირებს თთ? როგორ ფუნ

რთოდ რატომ ვმუშაობთ მშვიდობიტომ ვმუშაობთ მ

აზოგადოებაში, სადაც ფიქრობენ, რდოებაში, სადაც ფიქრ

გვარების შანსი უახლოეს მომავალბის შანსი უახლოეს

...მე მგონია, რომ უფრო იმ...მე მგონია, რომ 

ადამიანები არიან განწყოადამიანები არიან 

თემის მიმართ და, მე მის მიმართ

როში, რომ მჯერა, რო

და ალბათ სხვებალბაDუნდა გადავდოუნდა გ

...გვაქვს სგ

ნს სა
D
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sasargeblo resursebi
ანიმაცია ასერტულობის გასააზრებლად  

https://bit.ly/3tVcoq4 

ნცდა, რადგან ისინი ვერ გრძნობენ საზოგადოებისგან მხა-

რდაჭერას. ჩვენ  ვსაუბრობთ შერიგებასა და დიალოგზე, საკ-

მაოდ არაპოპულარულ იდეებზე და არ ვართ დარწმუნებული, 

რომ საზოგადოება ამ ლოგიკაში მოგვყვება. გარკვეულმა 

ჯგუფებმა მარტივად შეიძლება შენი პოზიციები მოღალა-

ტეობრივად შერაცხონ.  მეორე მხრივ, არის ისიც, რომ მშვი-

დობის მშენებლობის ველზე არ ჩანან ადგილობრივი ძლიერი 

მოთამაშეები. წლების განმავლობაში საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციები იყვნენ წამყვანი, რადგან არ არსებობდა ინსტიტუ-

ციურად ძლიერი ადგილობრივი ორგანიზაცია. ესეც ძალიან 

უშლის ხელს პროცესს, სხვა საფეხურზე გადავიდეს. მედიაც 

ნაკლებად ინტერესდება ამ საკითხებით.

...ძნელია რადიკალურობა მოვთხოვოთ მშვიდობის მშენებ-

ლებს, იმდენად ვიწრო ველი გვრჩება და იმდენად თხელ ყი-

ნულზე დავდივართ. თუმცა, მაინც მინდა ვიყოთ უფრო გამ-

ბედავები.

იმოქმედე 

ახლა

ჩვენ გვინდა 

მშვიდობა

ახ
ლაიმ

ოქ
მე
დე

თავისუფლება
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ცია ასერტულობის გასააზრებლად ტულობის გასააზრ

ps://bit.ly/3tVcoq4oq4

ოღ

რომ მშვვ

რივი ძლიერიიერ

აშორისო ორგა-გა-

სებობდა ინსტიტუ-ა ინსტიტუ-

ნიზაცია. ესეც ძალიანა. ესეც ძალიან 

ურზე გადავიდეს. მედიაცდავიდეს. მედიაც 

თხებით.

მოვთხოვოთ მშვიდობის მშენებ-ოვოთ მშვიდობის მშ

ელი გვრჩება და იმდენად თხელ ყირჩება და იმდენად თ

თუმცა, მაინც მინდა ვიყოთ უფრო გთუმცა, მაინც მინდა ვიყოთ უფრო

ჩჩჩჩჩჩჩჩჩჩჩჩჩ ნნნნნნნნნნ გგგგგგგვვვვვვვ

მმმმმ დდდდდოოოო

ოოოოოოქქქქქქქქქ
მმმმმმმ
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ციფრული მედია: 

შესაძლებლობები და რისკები

იმსჯელეთ 

გაეცანით ისტორიას “ილუსტრატორი საზღვრების გარეშე”, 

ან უყურეთ ვიდეოსიუჟეტსაც ბმულზე: hhttps://bit.ly/3IYQ0R4 

ლიკას შესახებ გაიგეთ მეტი და უპასუხეთ კითხვებს:

 • როგორია სოციალური ქსელების როლი ლიკას პროფესი-

ულ  წარმატებაში? 

 • რა გავლენა იქონია ახალმა ტექნოლოგიებმა მის პიროვნე-

ბაზე, კარიერაზე?

 • ფიქრობთ თუ არა, რომ მას გლობალური პროფესია აქვს? 

რით დაასაბუთებთ თქვენს მოსაზრებას?

 • რა ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულებების მატარე-

ბელი უნდა იყოს პიროვნება, რომ ამდაგვარ გამოწვევებს 

გაართვას თავი?

 • რა ფაქტორებმა განაპირობა ლიკას თავდაჯერებულობა?

ილუსტრატორი საზღვრების გარეშე 

ლიკამ, როგორც  ილუსტრატორმა და გრაფიკულმა დიზაინე-

რმა, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით პროფესიული 

ოსტატობის  თანამედროვე დონე დაძლია და რაც მთავარია, 

ის საზღვრებს გარეშე პროფესიონალად იქცა. უკვე გამოცე-

მულია ლიკას მიერ ილუსტრირებული ბეჭდური 84 და ციფ-

რული  – 68 წიგნი. მისი პორტფოლიო სრულიად განსხვავებუ-

ლი თემატიკისა და ხასიათის ნამუშევრებით არის დამშვენე-

ბული და ეს ნამუშევრები დამკვეთების მიერ აღიარებულია.

“ექვსი წლის ასაკში ვიცოდი, რა გზით უნდა წავსულიყავი”...

“დავამთავრე, ვისწავლე, ვმუშაობდი, ვეძებდი. საქართვე-

ლოში სამუშაოს ვერ ვშოულობდი, რადგან გამოცდილება 

არ მქონდა... პირველი შეკვეთა ამერიკიდან მივიღე, შემდეგ 

წამოვიდა და წამოვიდა შეკვეთები. თავისუფალ დროს, ისევ 

ვმუშაობ”.

მისი დამსაქმებლები და შესაბამისად – პერსონაჟებიც, სრუ-

ლიად განსხვავებული კულტურის მატარებლებლები და გან-

სხვავებული გემოვნებისანი არიან. ლიკა თავის ნამუშევრებ-

ში ახერხებს მათი კულტურის, გემოვნების გარდასახვას... 

მისი გამორჩეული პერსონაჟი ინგლისელი კატა ტომია, რო-

მელსაც უყვარს მოგზაურობა და ამ მოგზაურობის შესახებ 

მკითხველებს უამბობს. ის მალე ილუსტრატორის მშობლიურ 

ქალაქზე – თბილისზეც აპირებს საუბარს.
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ბის მატარე-

რ გამოწვევებსწვევებს 

თავდაჯერებულობა?თავდაჯერებულო

არეშეშე 

ორმა და გრაფიკულმა დიზაინე-გრაფიკულმა დიზ

გიების გამოყენებით პროფესიულიენებით პროფე

როვე დონე დაძლია და რაც მთავარიე დონე დაძლია და რაც მ

შე პროფესიონალად იქცა. უკვე გამე პროფესიო

ერ ილუსტრირებული ბეჭდური 84 დლუსტრირებუ

გნი. მისი პორტფოლიო სრულიად გაორტფოლიო სრუ

კისა და ხასიათის ნამუშევრებით არა ხასიათის ნამუშევრე

ა ეს ნამუშევრები დამკვეთების მიერუშევრები დამ

ქვსი წლის ასაკში ვიცოდი, რა გზით ლის ასაკში ვიცოდი, რ

“დავამთავრე, ვისწავლე, ვმუშაობთავრე, ვისწავლე, 

ლოში სამუშაოს ვერ ვშოულობსამუშაოს ვერ ვშ

D
არ მქონდა... პირველი შეკვეთარ მქონდა... პირველ

წამოვიდა და წამოვიდა შემოვიდა და წამოვ

ვმუშაობ”.აობ”

მისი დამსაქმებლდამ

ლიად განსხვავლიად გ

სხვავებულისხვა

ახერხ
D
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სოციალური მედიის განვითარებას ახლავს როგორც უდიდესი და-

დებითი შედეგები, ასევე ახლავს დიდი რისკებიც, თანამდევი უა-

რყოფითი შედეგებით. 

ინტერნეტმა, სოციალურმა მედიამ  თითქოს დააპატარავა დედა-

მიწა. მის მომხმარებლებს საშუალება აქვთ, თავიანთი ბინის ყვე-

ლაზე მოსახერხებელი კუთხიდან მიადევნონ თვალი დედამიწის 

უშორეს პუნქტში მიმდინარე ამბებს, გამოეხმაურონ, გამოთქვან 

მოსაზრებები, მხარი დაუჭირონ ან დაგმონ. უფრო მეტიც, შექმნან 

გაერთიანებები სხვადასხვა გლობალური საკითხის მხარდაჭერის 

ან გაპროტესტების მიზნით. ამ შესაძლებლობამ, ერთი მხრივ, გაზა-

რდა გლობალურ საკითხებზე ინფორმაციის გავრცელების არეალი 

და შეამცირა ინფორმაციის მიღებისა და მასზე რეაგირებისათვის 

საჭირო დრო; მეორე მხრივ, შექმნა საყოველთაო ხელმისაწვდომი 

პლატფორმა გლობალურ საკითხებზე, პრობლემებზე განსჯისთვის, 

გაერთიანებისთვის. 

ამ გახსნილობამ, ციფრული უნარების დაუფლებამ, შესაძლებლო-

ბა შექმნა გლობალური მოქალაქეობისთვის მნიშვნელოვანი ღირე-

ბულებების, დამოკიდებულებების განვითარებისთვის. ამავდროუ-

ლად, სხვადასხვა ქვეყნის, კულტურის ადამიანებს მისცა საშუალე-

ბა,  მეტი გაიგონ ერთმანეთის შესახებ. გაეცნონ ერთმანეთის პრო-

ბლემებსა თუ მიღწევებს, გაიზიარონ გამოცდილება. ეს გახსნილო-

ბა და ინფორმირებულობა ადამიანებს უღრმავებს კაცობრიობის, 

გლობალური სამყაროს ნაწილად  ყოფნის განცდას. ეს მიკუთვნე-

ბულობის განცდა კი მათში ზრდის პასუხისმგებლობას საერთო სა-

ზრუნავთა მიმართ.  ასე იზრდება ადამიანების ერთობა, რომელთა 

წევრებიც ზრუნავენ საერთო საფრთხეების შემცირებაზე, უჩნდე-

ბათ ემპათიის განცდა შორეულ ქვეყნებში მყოფი საზოგადოებების 

მიმართ, რომლებიც სიღარიბით,  განათლებაზე ხელმიუწვდომლო-

ბით, ეკოლოგიური საფრთხეებით, ომებით ზიანს განიცდიან.

სოციალურ მედიას აქვს დიდი გავლენა, რაც  მაღალ  ფინანსურ 

წრეებსა და პოლიტიკოსებს უქმნის შესაძლებლობას, ეს სივრცე 

გამოიყენონ პირადი ინტერესების, დიდი კომერციული თუ პოლი-

ტიკური ჩანაფიქრების  და ავანტიურების პროპაგანდისა და რეკ-

ლამირებისთვის. ხშირად ეს ჩანაფიქრები საყოველთაოდ საზიანო 

და რისკის შემცველია. ინფორმაცია (მათ შორის, ყალბი) რომელიც 

სოცმედიით ვრცელდება, გავლენას ახდენს მომხმარებლების გან-

წყობა-დამოკიდებულების შექმნაზე და შესაბამისად _ მათი გადა-

წყვეტილების მიღებაზე. ანუ საქმე გვაქვს მომხმარებლით მანიპუ-

ლირებასთან.

ამიტომ ციფრული მოქალაქეობა ციფრული პროდუქტების მომხ-

მარებლისგან ითხოვს იმ წესების ცნობასა და გათვალისწინებას, 

რომლებიც ამ სამყაროში მოქმედებს. ეს ეხება საკუთარ უფლებე-

17 ციფრული მედია: შესაძლებლობები და რისკები

ნის 

დედამიწიწ

ნ, გამოთქვანქვან

ო მეტიც, შექმნანც, შექმნან 

თხის მხარდაჭერისარდაჭერის 

ბამ, ერთი მხრივ, გაზა-თი მხრივ, გაზა-

იის გავრცელების არეალიცელების არ

და მასზე რეაგირებისათვისე რეაგირებისა

ა საყოველთაო ხელმისაწვდომიელთაო ხელმისაწვდ

ებზე, პრობლემებზე განსჯისთვის,რობლემებზე განსჯის

ლი უნარების დაუფლებამ, შესაძლელი უნარების დაუფლებამ, შესაძლ

ი მოქალაქეობისთვის მნიშვნელოვამოქალაქეობისთვის მნიშვნ

იდებულებების განვითარებისთვის.ულებების განვით

ა ქვეყნის, კულტურის ადამიანებს მს, კულტურის ადა

გონ ერთმანეთის შესახებ. გაეცნონ ეთის შესახებ. გა

თუ მიღწევებს, გაიზიარონ გამოცდიუ მიღწევებს, გაიზიარონ გ

ნფორმირებულობა ადამიანებს უღნფორმირებ

ბალური სამყაროს ნაწილად  ყოფნლური სამყარო

ულობის განცდა კი მათში ზრდის პაგანცდა კი მათში 

ზრუნავთა მიმართ.  ასე იზრდება ავთა მიმართ.  ასე იზ

წევრებიც ზრუნავენ საერთო სრებიც ზრუ

ბათ ემპათიის განცდა შორეუათ ემპათიის გან

მიმართ, რომლებიც სიღამიმართ, რომლები

ბით, ეკოლოგიური საფბით, ეკოლო

სოციალურ მედიაციალურ

წრეებსა და პოეებს

გამოიყენონ გამოი

ტიკური ჩ

ლამირ

და რ

ს
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ბსაც და სხვათა უფლებებსაც. ეხება ონლაინპროდუქტების მოხმა-

რებასაც და საავტორო უფლებების დაცვასაც. ამას გარდა, უკვე 

არსებობს შესაძლებლობა ჩვენი გადაწყვეტილებები ონლაინ დავა-

დასტუროთ და აქაც სიფრთხილე გვმართბს.

გაიხსენეთ

 • რა შესაძლებლობებს უქმნის მოქალაქეებს ციფრული მე-

დიის არსებობა მონაწილეობა მიიღონ სათემო, სახელმწი-

ფო, გლობალურ ინიციატივებში, თავად გახდნენ საჭირო 

პროცესების წამომწყებნი?

 • რა რისკები ახლავს ციფრულ მედიას?

 • რა  ფუნქციები აქვს მასმედიას? 

 • რატომ უწოდებენ მასმედიას “მეოთხე ხელისუფლებას”?

 • როგორია მისი გავლენა საზოგადოებაზე? ხელისუფლე-

ბაზე?

 • რა გავლენების ქვეშ შეიძლება მოექცეს თავად მედია? 

 რატომ?  

17
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ფო, გლობალურ ინიციატივე, გლობალურ 
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მასმედია — სამოქალაქო საზოგადოება თუ ბიზნესი? 

გაიყავით 4 ჯგუფად.

დებატები

 

 რატომ იზრდება სოციალური მედიის გავლენა? 

სოცქსელების საშუალებით სამოქალაქო აქტივობები მხარდამჭერებს გეოგ-

რაფიულად დაშორებულ ადგილებშიც იკრებს: გავიხსენოთ კოვიდპანდემია-

სთან დაკავშირებული ინფორმაციების გავრცელების პროცესი. ამ საერთო 

პრობლემამ მოშალა საზღვრები და სოცქსელების საშუალებით დისკუსიებში, 

ინფორმაციების გავრცელება-მოხმარებაში ადამიანები, პროფესიონალები 

დედამიწის სრულიად სხვადასხვა კუთხიდან მონაწილეობენ. 

17 ციფრული მედია: შესაძლებლობები და რისკები

IV ჯგუფი 

უარყოფს რეზოლუცია 2-ს 

შესაბამისი არგუმენტებით

III ჯგუფი 

ამტკიცებს რეზოლუცია 2-ს 

შესაბამისი არგუმენტებით

რეზოლუცია 2

მასმედია წარმოადგენს  

ბიზნესის სეგმენტს.

II ჯგუფი 

უარყოფს რეზოლუცია 1-ს 

შესაბამისი არგუმენტებით

I ჯგუფი 

ამტკიცებს რეზოლუცია 1-ს 

შესაბამისი არგუმენტებით

რეზოლუცია 1 

მასმედია წარმოადგენს  

სამოქალაქო საზოგადოების სეგმენტს.
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ყალბი ანგარიშები და ყალბი ამბები

იმსჯელეთ

 • გაეცანით ინფორმაციას და უპასუხეთ კითხვებს:

 • რა მიზეზი და მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ქვემოთ მოთხრობილ ქმე-

დებებს? 

 • იმსჯელეთ სამართლიანია თუ არა ტროლების ქმედება? ელფების 

ქმედება?

 • რა არის თითოეული მათგანის მოტივაცია (ანაზღაურება, პატრიო-

ტული გრძნობები, სამართლიანობისთვის ბრძოლა თუ სხვა)?

ელფები და ტროლები* 

2014 წელს, როდესაც მიმდინარეობდა საომარი კონფლიქტები, სხვა 

ქვეყნებთან ერთად ჰიბრიდული საფრთხე ცხადად იგრძნეს ლიეტუ-

ველებმა. სხვადასხვა პროფესიისა და ასაკის მოხალისეებმა გადაწყვი-

ტეს, რომ ჰიბრიდულ ომთან ბრძოლა გამოეცხადებინათ. ასე დაიბად-

ნენ „ელფები” – ეკრანებსა და ალგორითმებს ამოფარებული უჩინარი 

ადამიანები, რომლებიც ასევე უჩინარ ტროლებს მას შემდეგ ებრძვიან.

ელფებსა და ტროლებს შორის ბძროლა დაუსრულებელია, მაგრამ 

ეფექტური, რადაგან ხალხს ეხმარება გაარჩიოს ტყუილი და მართალი. 

ელფების წარმატების საწინდარია გუნდური მუშაობა, რომლის წყალო-

ბითაც მოსახლეობის 90%-ს ფარავენ.

ტროლების ყველაზე დიდი ქარხანა სანკტ-პეტერბურგში აღმოაჩინეს.

გაირკვა ისიც, რომ ტროლებს თვეში 400 ევროს უხდიან და დღეში სი-

ძულვილის გამომხატველი 135 კომენტარის დაწერა ევალებათ.

ელფების მოძრაობა ლიეტუვიდან დაიწყო, სადაც რამდენიმე თანამოა-

ზრე შეიკრიბა და გადაწყვიტა, რომ სამსახურისგან თავისუფალ დროს, 

დეზინფორმაციასთან დაეწ ყოთ ბრძო-

ლა. თავდაპირველად 20-30 მოხალისით 

და სამი ქვეყნით დაწყებული მოძრაობა, 

ახლა 4 000-მდე წევრს ითვლის 13 სხვა-

დასხვა ქვეყანაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ლიეტუვა ნა-

ტოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა, 

იქაური ელფები ფიქრობენ, რომ ჰიბრი-

დული საფრთხე კვლავ სერიოზულია სა-

ფრთხეა, როგორც მათთვის, ისე რეგიო-

ნის სხვა ქვეყნებისთვისაც.

* წყარო: https://bit.ly/3tBIgQh

ჰიბრიდული 

ომი – ომი 

მართვადი 

ქაოსის მეშვე-

ობით, რომლის 

ერთ-ერთი მთა-

ვარი შემადგე-

ნელი საინფო-

რმაციო ომია, 

მოწინააღმდე-

გის სრული დე-

მორალიზების 

მიზნით.

ტროლი – 

ინტერნეტ 

სლენგი, აღნიშ-

ნავს ადამიანს, 

რომელიც აქ-

ვეყნებს არაა-

დეკვატურ და 

პროვოკაციულ 

ინფორმაცი-

ას ფორუმზე, 

ჩატში, ბლოგ-

ზე და ა.შ.
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ბა, პატრიო-

თუ სხვა)??

რი კონფლიქტები, სხვაფლიქტები, სხვა 

ცხადად იგრძნეს ლიეტუ-იგრძნეს ლიეტუ-

აკის მოხალისეებმა გადაწყვი-აკის მოხალისეებმა გადაწ

ა გამოეცხადებინათ. ასე დაიბად-გამოეცხადებინათ. ასე დაი

გორითმებს ამოფარებული უჩინარირითმებს ამოფარებული უ

ჩინარ ტროლებს მას შემდეგ ებრძვი ტროლებს მას შემ

ორის ბძროლა დაუსრულებელია, ოლა დაუსრულე

ლხს ეხმარება გაარჩიოს ტყუილი და ს ეხმარება გაარჩიოს ტყუი

საწინდარია გუნდური მუშაობა, როსაწინდარია

ის 90%-ს ფარავენ.90%-ს ფარავ

ელაზე დიდი ქარხანა სანკტ-პეტერბდი ქარხანა სანკტ

ც, რომ ტროლებს თვეში 400 ევროსმ ტროლებს თვეში 400

ის გამომხატველი 135 კომენტარის დმხატველი 13

ების მოძრაობა ლიეტუვიდან დაიწყოაობა ლიეტუვიდა

რე შეიკრიბა და გადაწყვიტა, რომ სარიბა და გადაწყ

დეზინფორმაციასთან დაეწ ყოთ ბფორმაციასთან და

ლა. თავდაპირველად 20-30 მოხლა. თავდაპირველად

და სამი ქვეყნით დაწყებულიდა სამი ქვეყნით დაწ

ახლა 4 000-მდე წევრს ითლა 4 000-მდე წე

დასხვა ქვეყანაში.ა ქვ

მიუხედავად იმისადავ

ტოსა და ევროკტოსა და

იქაური ელფიქაურ

ული საფ

თხე

D

p

ნავ

რომელელ

ვეყნებს ანებს

დეკვატურ დატუ

პროვოკაციულ პროვოკაც

ინფორმაცი-ინფორმაცი

ას ფორუმზე, ას ფორუმზე

ჩატში, ბლოგ-ჩატში, ბლოგ-

ზე და ა.შ.ზე და ა.შ.
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სოციალური მედიის მომხმარებლებმა, რომლებსაც ინფორმაციაზე 

წვდომის განუსაზღვრელი საშუალება აქვთ, უნდა იცოდნენ, რომ, 

ერთი მხრივ, სოციალური მედია ინფორმირებულობის, განათლე-

ბის, გართობის, რეკლამირების კარგი საშუალებაა, მეორე მხრივ, 

ის საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების  დიდ საფრთხეებს მოი-

ცავს. იგი ხელს უწყობს როგორც დაზუსტებული, ასევე დაუზუსტე-

ბელი ინფორმაციის გავრცელებას, განწყობების ხელოვნურად, მა-

ნიპულირების გზით შექმნას, პროპაგანდისთვის გავრცელების ბა-

რიერების მოხსნას.  მთავარი იარაღად კი, ინტერნეტზე მასობრივი 

წვდომა რჩება.

ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში არსებობს გამოწვევები, 

არსებობს საფრთხეები. ამიტომ გაჩნდა საჭიროება ჩამოყალიბდეს 

პრინციპები და რეგულაციები  მათი თავიდან აცილებისათვის.  გა-

ჩნდა მედიაწიგნიერების,  ახალი, 21-ე საუკუნის უნარის,  შეძენის 

საჭიროება. ეს აუცილებელია, რომ შევძლოთ  უსაფრთხო მანევ-

რირება (ინფორმაციის მოძიება, კვლევა, წყაროებზე დაკვირვება, 

ინფორმაციის გააანალიზება, სწორი დასკვნების გამოტანა, მანი-

პულაციის გავლენის ქვეშ მოქცევისგან თავდაცვა) ინფორმაციის 

ოკეანეში.

ინტერნეტსივრცეში ხშირად ქმნიან ყალბ ანგარიშებს, რომელთა 

მიზანსაც ინფორმაციის გაყალბება წარმოადგენს. რატომ ხდება 

ასე? იმიტომ, რომ სოციალური ქსელები/მედია მძლავრი რესურსია 

და მას შეუძლია გავლენა  მოახდინოს ინდივიდების გადაწყვეტილე-

ბებსა და ქცევაზე. 

მედიაწიგნიერება 

არის პერსპექტი-

ვათა კრებული, 

რომელსაც აქტი-

ურად ვიყენებთ 

მასმედიასთან 

ურთიერთობისას, 

რათა შემხვედრი 

გზავნილების 

მნიშვნელობა 

განვმარტოთ.                    

ჯეიმს პოტერი, 

მედიაწიგნიერე-

ბის მკვლევრი

სოციალურმა მედიამ დააჩქარა ინფორმაციის გავრცელების პრო-

ცესი,  დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიიღოს და გაავრცელოს 

ინფორმაცია უმოკლეს დროში. სოცმედიის შინაარსს (კონტენტს) 

ქმნიან თავად მომხმარებლები – მოქალაქე ჟურნალისტები.  ამ პა-

სუხისმგებლობას გააზრება სჭირდება. სოციალური მედია ანგრევს 

გეოგრაფიულ საზღვრებს და ხელს უწყობს ონლაინ, ციფრული სა-

ზოგადოების ჩამოყალიბებასა და ზრდას. ციფრულ საზოგადოებას, 

მის წევრებს ახალი გამოწვევები აქვთ.  სოციალური ქსელები, მულ-

ტიმედია, ბლოგები, ფორუმები, სოციალური კომუნიკაციის ძირი-

თად ინსტრუმენტს წარმოადგენს და მათ მიმართ ინტერესი მუდამ 

მზარდია. მომხმარებელთა რაოდენობის მატების პარალელურად, 

იზრდება სოციალური მედიის გავლენა საზოგადოებაზე. სოციალუ-

რი მედია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების, ინფორმირებულო-

ბის, ნდობისა და ლოიალურობის ზრდის მძლავრი, მაგრამ რისკების 

შემცველი ეფექტური საშუალებაა.

17

რეალური 

ინფორმაცია

ყალბი 

ინფორმაცია

ციფრული მედია: შესაძლებლობები და რისკები
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ვრელი საშუალება აქვთ, უნდა იცოლი საშუალება აქვთ, უ

ციალური მედია ინფორმირებულობრი მედია ინფორმ

ს, რეკლამირების კარგი საშუალებირების კარგი სა

დოებრივი აზრის მანიპულირების  დიოებრივი აზრის მანიპულირე

ი ხელს უწყობს როგორც დაზუსტები ხელს უწყო

ინფორმაციის გავრცელებას, განწყნფორმაციის 

პულირების გზით შექმნას, პროპაგაების გზით შექმნა

რიერების მოხსნას.  მთავარი იარაღბის მოხსნას.  მთავარ

წვდომა რჩება.ომა რჩება

ტექნოლოგიების განვითტექნოლოგიების 

არსებობს საფრთხეებარსებობს სა

პრინციპები და რენცი

ჩნდა მედიაწიგნდა მ

საჭიროება. საჭირ

რირება (ი

ინფორ

პულD
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ომელსაც აქტი-

ურად ვიყენებთ 
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რთიერთობისას, 
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ი ქსელები, მულ-ულ-

ომუნიკაციის ძირი-ციის ძირი-

მართ ინტერესი მუდამნტერესი მუდამ 

მატების პარალელურად,ს პარალელურად, 

საზოგადოებაზე. სოციალუ-დოებაზე. სოცი

ორმირების, ინფორმირებულო-ინფორმირებუ

ზრდის მძლავრი, მაგრამ რისკებისმძლავრი, მაგრამ რის

ებაა.
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აღნიშნული მიზნების მისაღწევად, ყალბი პროფილები და ავტომა-

ტიზებული ანგარიშები ავრცელებენ შესაბამის კონტენტს, შედიან 

ინტერაქციაში რეალურ მომხმარებლებთან და ცდილობენ სამიზნე 

აუდიტორიის ღირებულებათა სისტემა, აღქმები, ემოციები, მოტი-

ვაცია და შეხედულებები შეცვალონ.

ციფრული ტექნოლოგიების პირობებში კონფლიქტებმა ჰიბრიდული 

ხასიათი შეიძინა. უწყვეტად იწყებენ მუშაობას პროპაგანდისტული 

მანქანები, რომ მორალური გავლენა მოახდინონ მოწინააღმდეგეზე, 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ყალბი ინფორმაციების განეიტრალების 

პროცესს.

ეს საინტერესოა! 

„ფეიკები” კოვიდის შესახებ

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითი კოვიდის ადრეულ ეტაპზე ეხებო-

და ამერიკელ ბიზნესმენსა და კომპანია “მაიკროსოფტის” დამფუძნებელ ბილ 

გეიტსს. ცნობილი ამერიკული გამოცემა “ნიუ იორკ თაიმსი” ჯერ კიდევ 2021 

წლის იანვარში წერდა ბილ გეიტსზე გავრცელებული დეზინფორმაციის შესა-

ხებ, რომელიც სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებში გამოჩნდა.  მითის არსი 

ამგვარია: ვითომდა, კორონავირუსის გავრცელება ბილ გეიტსთან იყოს დაკა-

ვშირებული. რაც შეეხება ვაქცინას, ის მიზნად ისახავს ადამიანის ე.წ. დაჩიპ-

ვას, ისეთი ორგანიზმების შეყვანას სხეულში, რომელსაც შეუძლია ადამიანის 

სრულად გაკონტროლება დროის ნებისმიერ მონაკვეთში. ამ მითის გასამყარებ-

ლად აღნიშნული თეორიის მიმდევრები ბიზნესმენის სატელევიზიო გამოსვლას 

იმოწმებენ, სადაც 2016 წელს ებოლას ეპიდემიაზე საუბრობს, გეიტსი არ გა-

მორიცხავს  ახლო მომავალში ისეთი ეპიდემიის გავრცელებას, რომელიც პა-

ნდემიის სახეს მიიღებს. სინამდვილეში ბილ გეიტსი ვირუსის პრევენციის მიზ-

ნით უამრავ ფულს ხარჯავს, შემოწირულობების სახით. მის მიმართ აგორებულ 

კამპანიას ტელეკომპანია ბი-ბი-სის ეთერში გეიტსმა შემდეგნაირად უპასუხა: 

“ასეთ დროს, როდესაც მსოფლიო ჯანდაცვისა და ეკონომიკის უპრეცედენტო 

კრიზისის წინაშეა, სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც 

დეზინფორმაციას ავრცელებენ, მაშინ, როდესაც ჩვენ უნდა ვეძებდეთ თანამ-

შრომლობის გზებს სიცოცხლის გადასარჩენად. ახლა, ყველაზე მნიშვნელოვა-

ნი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, უნდა შევაჩეროთ კოვიდ-19-ის  გავრცელების 

ფაქტები.”

სხვა მითი ტექნოლოგიურ განვითარებას, კერძოდ, 5G ტექნოლოგიას უკავშირ-

დებოდა. სკეპტიკოსები მიიჩნევდნენ, რომ აღნიშნული ტექნოლოგიების მაღა-

ლი გამოსხივება ანგრევს ადამიანის იმუნურ სისტემას, შესაბამისად ის ადვი-

ლად ავადდება და ვირუსით ინფიცირების შანსიც მაღალია. სინამდვილეში არ 

არსებობს არც ერთი დადასტურებული ფაქტი და კვლევა, რომ თანამედროვე 

ტექნოლოგიები ინფიცირების რისკს ზრდის. 
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მითი კოვიდის ადრეულ ეტაპზე ე

ანია “მაიკროსოფტის” დამ

ცემა “ნიუ იორკ თ

 გავრცელებული 

აციო წყაროებშ

ონავირუსის გავრცელება

ეხება ვაქცი

მების შეყვანა

ბა დროის ნებისმ

თეორიის მიმდევრები 

დაც 2016 წელ

ხლო მომავალში

სახეს მიიღებს. სინამ

ამრავ ფულს ხარჯა

ნიას ტელეკომპანი

“ასეთ დროს, როდე

კრიზისის წინაშეა,

ინფორმაც

ლო
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ფაქტე
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იმუშავეთ ჯგუფებში

ჰაკერებმა შექმნეს გაერთიანება, რომელიც მათ მიერ შერჩე-

ული ქვეყნის სხვადასხვა საიტებსა და ელექტრონულ საცავებს 

აზიანებდა.

 • გააანალიზეთ შექმნილი სიტუაცია;

 • იმსჯელეთ, მართებულია თუ არა ეს მოქმედება;

 • დაასახელეთ თქვენი არგუმენტები, რატომ ფიქრობთ ასე?

გაიხსენეთ 

 • გაიხსენეთ თქვენთვის ცნობილი ყალბი ინფორმაციის გა-

ვრცელებისა და მათი განეიტრალების შემთხვევები. 

 • გააანალიზეთ მათი გავლენა საზოგადოებაზე, პროცესებ-

ზე და აქედან გამომდინარე, განსაზღვრეთ მედიაწიგნიე-

რების როლი 21-ე საუკუნის ადამიანისათვის.

მთავარი სწორედ შემოსავლებია

სოციალური ქსელები ძალიან შემოსავლიანია. თუ ტრადიციული 

მედია შემოსავალს  რეკლამებიდან იღებს, ონლაინ მედიის შემ-

თხვევაში თანხა  შემოდის მომხმარებლების ჩართულობიდან, მათი 

პირადი მონაცემების შეგროვებისგან, ისევე როგორც რეკლამების 

განთავსებისგან. 

სოცქსელების შემოსავლების გამოთვლა კონკრეტულ გამოქვეყნე-

ბაზე დაწკაპუნების რაოდენობის გამოთვლით ხდება. ეს გასაქანს 

აძლევს ციფრულ თაღლითებს მარტივი შემოსავალი მიიღონ: ისინი 

აქვეყნებენ შოკისმომგვრელ ინფორმაციას და ამით იპყრობენ მო-

მხმარებლის ყურადღებას. რაც უფრო დამაბნეველი და სენსაცი-

ურია ინფორმაცია, მით უფრო ხშირად ხსნის მას მომხმარებელი. 

სოცქსელები ამუშავებენ ჩვენს პირად მონაცემებს და მესამე მხა-

რეს რეკლამისთვის მიზნობრივ აუდიტორიას სთავაზობენ.

მედიის ეკონომიკაში, დიდ როლს თამაშობს “გაზიარების”  ფენომე-

ნი. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ “ფეიკ ნიუსი”  ზოგჯერ უფრო 

ადვილად ზიარდება, ვიდრე ნამდვილი ნიუსი. ფეისბუქისთვის არ 

აქვს მნიშვნელობა, ნიუსი ნამდვილია თუ მოგონილი, მთავარი არის, 

რომ კონკრეტულ გამოქვეყნებას ჰქონდეს დიდი გამოხმაურება გა-

ზიარების ან მოწონების სახით.

17 ციფრული მედია: შესაძლებლობები და რისკები
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ზრუნვა თუ საინფორმაციო ბუშტში გამომწყვდევა?

საინფორმაციო ბუშტის (Filter Bubbles) და დახშული სივრცის (Echo 

Chambers) ფენომენი ნიშანდობლივი მოვლენაა. თუ დავაკვირდე-

ბით, სოციალური მედია გვაწვდის ჩვენი ინტერესების შესატყვის 

ინფორმაციას. ჩვენ ასეთი ინფორმაციისადმი მაღალი მიმღებლობა 

გვაქვს და თავს კომფორტულად ვგრძნობთ. სურვილი გვიჩნდება, 

რომ სოციალურ მედიაში მეტი დრო გავატაროთ. ეს ქმნის მომხმა-

რებლის სტაბილური ჩართულობის გარანტიას და ზრდის სოცქსე-

ლების შემოსავალს.  

თუ სოციალური მედია გვთავაზობს მოსაზრებათა მრავალფერო-

ვნებას, ჩვენ ეს შეიძლება არ მოგვეწონოს და ჩართულობაც შევა-

მციროთ.  

ადამიანი ყოველთვის ეძებს თანამოაზრეებს.  ციფრულ ქსელებში 

ჩვენ ვიძენთ მეგობრებს. სოციალური მედიაც ხშირად გვთავაზობს 

მეგობრებს.  ჩვენ ვენდობით ჩვენს სოციალურ ქსელს და მის მიერ 

შემოთავაზებულ ინფორმაციას. ამ ფენომენს ეწოდება ინფორმაცი-

ული ბუშტი ანუ fi lter bubble ან echo chamber (დახშული სივრცე). 

დიახ ჩვენ, როგორც მომხმარებლები,   მომწყვდეული ვიმყოფებით 

დახშულ სივრცეში, რის გამოც ობიექტურ, მრავალფეროვან ინფო-

რმაციას მოკლებული ვართ. ჩვენ, ერთი შეხედვით, ინფორმაციულ 

ბუშტში დაცულად  ვგრძნობთ თავს, მაგრამ სინამდვილეში,  მხო-

ლოდ შერჩევით ინფორმაციაზე მიგვიწვდება ხელი,  ანუ ჩვენს მი-

მართ ხორციელდება ალგორითმული დისკრიმინაცია. ჩვენ სწორედ 

ამ დროს ვხდებით  მოწყვლადი დეზინფორმაციისა და მიკერძოების 

მიმართ.

იმსჯელეთ

უპასუხეთ კითხვებს:

 • ჩვენ მოწონებებით (“ლაიქებით” ) ვუხდით ფეისბუქს?

 • რა ხდება როდესაც ჩვენ მოვიწონებთ ფეისბუქის გვერდს? 

 • როგორ ხდება გამოქვეყნება (პოსტი) პოპულარული?

 • როგორ ფიქრობთ, უნდა ჰქონდეს თუ არა ფეისბუქს და-

წუნების ღილაკი? რატომ?
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ბაც შევა-

ციფრულ ქსელებში სელ

 ხშირად გვთავაზობს ხშირად გვთავაზ

ლურ ქსელს და მის მიერ ურ ქსელს და მის მიერ 

ომენს ეწოდება ინფორმაცი-ნს ეწოდება ინფორ

hamberer (დახშული სივრცე). (დახშული სივრცrr

ბლები,   მომწყვდეული ვიმყოფებითლები,   მომწყვდეული ვიმყო

ოც ობიექტურ, მრავალფეროვან ინოც ობიექტ

რთ. ჩვენ, ერთი შეხედვით, ინფორმათ. ჩვენ, ერთი 

გრძნობთ თავს, მაგრამ სინამდვილეთ თავს, მაგრამ ს

ფორმაციაზე მიგვიწვდება ხელი,  აციაზე მიგვიწვდება ხ

დება ალგორითმული დისკრიმინაცილგორითმუ

ებით  მოწყვლადი დეზინფორმაციისოწყვლადი დეზინ

იმსჯელეთჯელ

უპასუხეთ კითხვებს:უპასუხეთ კითხვე

• ჩვენ მოწონებებით ჩვენ მოწონ

• რა ხდება როდეა ხდ

• როგორ ხდეროგ

•• როგორ

წუნე
DDDDDDDDD



 

148

კვლევა (ინდივიდუალური)

გამოკითხეთ სამი თაობის ადამიანები (თანატოლების, 

მშობლების თაობიდან, პაპა-ბებიის თაობიდან)

1. იყენებთ თუ არა სოცქსელებს?

2. რა მიზნით იყენებთ:

 • სიახლეების გასაგებად (ინფორმაციისთვის);

 • სიახლეების გასავრცელებლად;

 • ახლობლებთან ურთიერთობისთვის;

 • სწავლისთვის;

 •  (თქვენი ვარიანტი).

3. რა ინტენსივობით იყენებთ:

 • ყოველდღიურად

 • კვირაში ერთხელ

 • იშვიათად

 • არ ვიყენებ

დავალება (აირჩიეთ ერთ-ერთი)

              გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ელექტრონულ რესურსებს. 

 • მოამზადეს მცირე პრეზენტაცია „მედიაწიგნიერება და სა-

ნდოობის შესახებ” 

 • გაერთიანდით ჯგუფებად და ინდივიდუალურად მოპოვე-

ბული კვლევის შედეგები გაამთლიანეთ ჯგუფში;

 • იმსჯელეთ რამდენად მნიშვნელოვანია სოციალური ქსე-

ლები გამოკითხული ადამიანებისთვის;

 • წარმოადგინეთ სტატისტიკისა და მოკლე ანალიზის ფო-

რმით.

გახსოვდეთ

ინფორმაციული ბუშტიდან თავის დასაღწევად ერთერთ გზას  

თქვენი ფეისბუქ გვერდის “სიახლეების ზოლის” პარამეტრე-

ბის შეცვლა წარმოადგენს. “პოპულარული ამბების” ნაცვლად 

მონიშნეთ “ახალი ამბები”.

1
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კვლევა ვლევ (ინდივიდუალური)

გამოკითხეთ სამი თაობთხეთ სამ

მშობლების თაობიდამშობლების თ

1. იყენებთ თუ არა სენებთ

2. რა მიზნით იყე2. რა მიზნ

•• სიახლეებს

• სიახლ

• ახლ

•

ქტრონულ რესურსებს. ულ რესურსებს. 

ა „მედიაწიგნიერება და სა-აწიგნიერება დ

დ და ინდივიდუალურად მოპოვე-დივიდუალურად მოპ

ები გაამთლიანეთ ჯგუფში;თლიანეთ ჯგუფში;

ნად მნიშვნელოვანია სოციალური ქად მნიშვნელოვანია სოციალური

ული ადამიანებისთვის;ული ადამიანებისთ

ნეთ სტატისტიკისა და მოკლე ანალთ სტატისტიკისა და მოკლ

on
'

2
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კვლევა

ჩამოწერეთ თქვენი ძირითადი ინტერესები ფურცელზე (სპორტის 

სახეობა, შინაური ცხოველები, მოდა, მუსიკალური ჯგუფები, გა-

რთობა, მოგზაურობა...).

 • შემდეგ ორი-სამი დღის განმავლობაში დააკვირდით, რა ინფორ-

მაციას გთავაზობთ ფეისბუქი;

 • როგორ ფიქრობთ, იმ დღეებში მხოლოდ ეს ინფორმაცია ვრცე-

ლდება ამ პლატფორმაზე? მაშ, რა ხდება?

 • ფეისბუქი ზრუნავს თქვენზე და მხოლოდ თქვენთვის საინტერე-

სო ინფორმაციას გირჩევთ?

 • რა დასკვნა გამოიტანეთ? 

 • რა სტრატეგიას შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენი ინფორმაციული 

ბუშტის გასარღვევად?

 • რატომ გჭირდებათ მრავალმხრივი, ობიექტური ინფორმაცია? 

sasargeblo resursebi

  მედიაწიგნიერება https://bit.ly/3iQbuVH

  მედიაწიგნიერება და სანდოობა  https://bit.ly/3IWcG4t

  მედია და ინფორმაციული წიგნიერების ლაბორატორიის 

(MilLab) ონლაინ პლატფორმა https://bit.ly/3tVkGyA

  ონლაინპლატფორმა მედიაწიგნიერება და კრიტიკული აზრო-

ვნება https://bit.ly/3LpPlK8

  ფაქტ-მეტრის ვებგვერდი ყალბი ამბების გადასამოწმებლად 

https://bit.ly/3Lrhtwr

3
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ს საინტერე-ერე-

თქვენი ინფორმაციულინფორმაციული 

ი, ობიექტური ინფორმაცია? ობიექტური ინფორმაცია?

rsebiebi

ნიერებაბა https://bit.ly/3iQbuVHhttps://bit.ly

წიგნიერება და სანდოობა რება და სანდოობა  https://bith

დია და ინფორმაციული წიგნიერინფორმა

(MilLab) ონლაინ პლატფორმაონლაინ პლატფ https

 ონლაინპლატფორმა მედიაწიგნლაინპლატფორმა მედ

ვნებავნება https://bit.ly/3LpPlK8https://bit.ly/3

 ფაქტ-მეტრის ვებგვერდიფაქტ-მეტრის ვებ

https://bit.ly/3Lrhtwrhttps://bit.ly/3L

D
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კეთილი იყოს შენი მობრძანება 

ამ სამყაროში!

ჩავატაროთ ერთგვარი სააზროვნო ექსპე-

რიმენტი, რომლის მიზანია გლობალური მო-

ქალაქეობის კონცეფციის აღწერა. 

ეს საუბარი, თუნდაც წარმოსახვითი, და-

გვეხმარება, გავაერთიანოთ ჩვენი იდეები 

მსოფლიოში არსებული გლობალური ვითა-

რების შესახებ, რომელშიც ყველანი ასე თუ 

ისე  ჩართულნი ვართ.  

ამრიგად, ჩვენი პლანეტის ახალი მერვემი-

ლიარდე მცხოვრებისთვის მისასალმებელი 

სიტყვის მომზადებისას, მივდივართ კრიტი-

კული ანალიზისა და ობიექტური პასუხის-

მგებლობის აღიარების აუცილებლობამდე, 

რომელიც გვეკისრება სხვა ადამიანებისა და 

მომავალი თაობების წინაშე, რაც არის გლო-

ბალური მოქალაქეობის არსი.

იმუშავეთ ჯგუფებში

გაეცანით წარმოსახვით მისასალმებელ სიტყვას ჩვენი პლანეტის მერვემი-

ლიარდე ადამიანისთვის, რომელსაც ვუყვებით აქაური ცხოვრების შესახებ 

და უპასუხეთ კითხვებს.

 • რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით და რომელს – არა? პასუხი დაასაბუთეთ.

 • კიდევ რას დაამატებდით ან რას ამოაკლებდით?

 • გამოიყენეთ მდგრადი განვითარების მიზნების ამსახველი ილუსტრაციე-

ბი (იხ. დანართი 2, გვ. 159-167); რომელ მათგანს შეესაბამება აქ ჩამოთ-

ვლილი ფაქტორები?

 • როგორ ხედავთ წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრის გზებს, თქვენი თა-

ნატოლების, თქვენი თემის და თქვენი როლის გათვალისწინებით თითოე-

ული მათგანის გადაჭრაში?

 • პლანეტის მერვემილიარდე მკვიდრს დადებითი მოვლენა მეტი ხვდება  

თუ უარყოფითი? იგივე თანაფარდობა დარჩა თქვენ მიერ მიმართვის შე-

ვსების შემდეგ?

მიმართვა ჩვენი პლანეტის მერვემილიარდე მკვიდრს

1. შენი ცხოვრების ხანგრძლივობამ შესაძლოა 73 წელს გადააჭარბოს, რაც 

2-ჯერ მეტია, ვიდრე 100 წლის წინ იყო;

2. მსოფლიოში  შემოსავლები და კეთილდღეობა იზრდება, თუმცა არათა-

ნაბრად  ნაწილდება,   ცხოვრების მოსალოდნელსა და რეალურ ხარისხს 
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ნი იდეეე

ალური ვითა-ითა

ყველანი ასე თუთუ 

ლანეტის ახალი მერვემი- ახალი მერვემი-

რებისთვის მისასალმებელივის მისასალმებ

ზადებისას, მივდივართ კრიტი-მივდივართ კრ

ლიზისა და ობიექტური პასუხის-ა და ობიექტური პას

ობის აღიარების აუცილებლობამდიარების აუცილებლო

ელიც გვეკისრება სხვა ადამიანებისელიც გვეკისრება სხვა ადამიანები

ომავალი თაობების წინაშე, რაც არიომავალი თაობების წინაშე, რ

ბალური მოქალაქეობის არსი.ალური მოქალაქეობის არ

ბში

სახვით მისასალმებელ სიტყვას ჩვეახვით მისა

ანისთვის, რომელსაც ვუყვებით აქისთვის, რომ

თ კითხვებს.ვებს

ელ მოსაზრებას ეთანხმებით და რომაზრებას ეთანხმებით 

კიდევ რას დაამატებდით ან რას ამოას დაამატებდი

• გამოიყენეთ მდგრადი განვითარეთ მდგრადი გა

ბი (იხ. დანართი 2, გვ. 159-16ბი (იხ. დანართი 2

ვლილი ფაქტორები?ვლილი ფაქტორებ

• როგორ ხედავთ წამოჭროგორ ხედა

ნატოლების, თქვენნატოლების

ული მათგანის გულ

• პლანეტის მპლ

თუ უარყთ

ვსების

მიმა
D
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შორის უფსკრული მხოლოდ იზრდება;

3. ვერ უარვყოთ, რომ დღეს კაცობრიობის განკარგულებაშია საზოგადოებ-

რივი ჯანდაცვის საკმაოდ ეფექტიანი  საშუალებები. ჩვენ დავამარცხეთ 

ჩუტყვავილა და აუცილებლად დავასრულებთ მალარიას, პოლიომიელიტს 

და ახალ სატკივარს – კოვიდს;

4. საშუალო განათლების მიღებას 12 წელი სჭირდება. ამ სფეროში რესურსე-

ბის განაწილების დისპროპორცია, შემცირების ტენდენციის  მიუხედავად, 

მაინც საფრთხის შემცველია; 

5. თუ გოგო ხარ, გეტყვი, რომ სამყარო სულ უფრო აფასებს გენდერულ თა-

ნასწორობას, ამიტომ იცოდე, რომ შენ დედაზე ან ბებიაზე მეტად გაგიმა-

რთლა;

6. თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ შენი შესაძლებლობების შეშურდებოდა 

წარსული სამყაროს ნებისმიერ იმპერატორს, იმიტომ, რომ ინფორმაცი-

ისა და ცოდნის Google-ის, JSTOR-ის ან Wikipedia-ის მეშვეობით წვდომა 

სრულიად უპრეცედენტო და შეუდარებელია იმასთან შედარებით, რაც 

წარსულში ენციკლოპედისტებსა და მეცნიერებს ჰქონდათ;

7. ჩვენ არ შეგვიძლია, უგულებელვყოთ მნიშვნელოვანი რისკები. კაცობრი-

ობას აქვს გენოციდის საშინელი გამოცდილება, მაგრამ, იმის მიუხედა-

ვად, რომ ეს საშინელი გამოცდილება არ უნდა განმეორდეს, თუკი ჩვენს 

მერვემილიარდელ მეგობარს პირადად შეეხება გენოციდი, უნდა ვაღია-

როთ, რომ ძნელად თუ ვინმე მივა მის დასახმარებლად;

8. მსოფლიოს უძლიერესი სახელმწიფოები ხშირად უმოქმედოდ არიან და 

არ/ვერ ასრულებენ თავიანთი მოვალეობას –  დაიცვან ადამიანების უსა-

ფრთხოება;

9. ჩვენ  ჯერ გაუცნობიერებლად გამოვიწვიეთ პლანეტაზე კლიმატის ცვლი-

ლება, ბოლო 20 წლის განმავლობაში კი სრულად ვაცნობიერებთ პრო-

ცესის შეუქცევადობას და შედეგების სრულ მასშტაბებს. საიდუმლო არ 

არის არც  ნახშირწყალბადის გამოყენების გავლენა გარემოსა და მომა-

ვალ თაობებზე; 

10. ჩვენი დღევანდელი კეთილდღეობა  მომავალი თაობების ხარჯზეა უზ-

რუნველყოფილი, რადგან სწორედ მათ მოუწევთ, სრულად გადაიხადონ 

ყველაფრისთვის, რაშიც შევცდით და რასაც დავუტოვებთ. სანამ ჩვენ ვა-

დგენდით ოზონის შრის დაშლის შეჩერების გეგმებს, ხელიდან გავუშვით 

მომენტი, როდესაც ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო გლობალური კლიმატის 

ცვლილების თავიდან აცილება;

11. ათწლეულების განმავლობაში, მსოფლიო ძალები  ბირთვული იარაღის 

გამრავლებით მთელი კაცობრიობის სიცოცხლეს სასწორზე დებდნენ  და 

რომ აქამდე კაცობრიობა ასე ახლოს არ ყოფილა ბირთვულ ჰოლოკოსტ-

თან. და, მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება ბირთვული იარაღის გა-

უვრცელებლობის შესახებ 40-ზე მეტი წლისაა, ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ვაც-

ნობიერებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სრული ბირთვული განიარაღება.
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იუხედავად, 

ებს გენდერულ თა-დერულ თა-

ებიაზე მეტად გაგიმა-ეტად გაგიმ

ლებლობების შეშურდებოდაობების შეშურდებოდ

ორს, იმიტომ, რომ ინფორმაცი-იტომ, რომ ინფორმა

ნ WikipediaWikipedia-ის მეშვეობით წვდომა-ის მეშვეობით წვდომ

არებელია იმასთან შედარებით, რაარებელია იმასთან შედარებით, რ

და მეცნიერებს ჰქონდათ;და მეცნიერებს ჰქონდათ;

ელვყოთ მნიშვნელოვანი რისკები. კოთ მნიშვნელოვან

შინელი გამოცდილება, მაგრამ, იმიგამოცდილება, მა

გამოცდილება არ უნდა განმეორდბა არ უნდა გან

მეგობარს პირადად შეეხება გენოცობარს პირადად შეეხება 

ად თუ ვინმე მივა მის დასახმარებლად თუ ვინმე 

უძლიერესი სახელმწიფოები ხშირადრესი სახელმწიფო

რულებენ თავიანთი მოვალეობას – ენ თავიანთი მოვალე

ოება;

ენ  ჯერ გაუცნობიერებლად გამოვიწაუცნობიერებლა

ლება, ბოლო 20 წლის განმავლობაბოლო 20 წლის განმ

ცესის შეუქცევადობას და შედეის შეუქცევადობას

არის არც  ნახშირწყალბადისს არც  ნახშირწყა

ვალ თაობებზე;ვალ თაობებზე; 

10. ჩვენი დღევანდელი კ. ჩვენი დღევანდ

რუნველყოფილი, რუნვე

ყველაფრისთვისლა

დგენდით ოზოდგენდ

მომენტი, რმომ

ცვლილ

ათ

D



saqarTvelos konstitucia*

(dokumenti warmodgenilia 2020 wlis mdgomareobiT)

Tavi meore. adamianis ZiriTadi uflebebi

muxli 9. adamianis Rirsebis xelSeuvaloba 

1. adamianis Rirseba xelSeuvalia da mas icavs saxelmwifo.

2. dauSvebelia adamianis wameba, araadamianuri an damamcirebeli mopyroba, 

araadamianuri an damamcirebeli sasjelis gamoyeneba. 

muxli 10. sicocxlisa da fizikuri xelSeuxeblobis uflebebi 

1. adamianis sicocxle daculia. sikvdiliT dasja akrZalulia.

2. adamianis fizikuri xelSeuxebloba daculia. 

3. muxli 11. Tanasworobis ufleba

1. yvela adamiani samarTlis winaSe Tanasworia. akrZalulia diskriminacia ra-

sis, kanis feris, sqesis, warmoSobis, eTnikuri kuTvnilebis, enis, religiis, 

politikuri an sxva Sexedulebebis, socialuri kuTvnilebis, qonebrivi an 

wodebrivi mdgomareobis, sacxovrebeli adgilis an sxva niSnis mixedviT.

2. saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebuli principebisa da norme-

bis da saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad saqarTvelos moqalaqeebs, 

ganurCevlad maTi eTnikuri, religiuri Tu enobrivi kuTvnilebisa, ufleba 

aqvT yovelgvari diskriminaciis gareSe SeinarCunon da ganaviTaron Tavian-

Ti kultura, isargeblon dedaeniT pirad cxovrebaSi an sajarod.

3. saxelmwifo uzrunvelyofs Tanabar uflebebsa da SesaZleblobebs mamak-

acebisa da qalebisaTvis. saxelmwifo iRebs gansakuTrebul zomebs mamak-

acebisa da qalebis arsebiTi Tanasworobis uzrunvelsayofad da uTanaswo-

robis aRmosafxvrelad.

4. saxelmwifo qmnis gansakuTrebul pirobebs SezRuduli SesaZleblobis 

mqone pirTa uflebebisa da interesebis realizebisaTvis. 

muxli 12. pirovnebis Tavisufali ganviTarebis ufleba

yvelas aqvs sakuTari pirovnebis Tavisufali ganviTarebis ufleba. 

muxli 13. adamianis Tavisufleba

1. adamianis Tavisufleba daculia.

2. Tavisuflebis aRkveTis an Tavisuflebis sxvagvari SezRudvis Sefardeba 

dasaSvebia mxolod sasamarTlos gadawyvetilebiT.

3. adamianis dakaveba dasaSvebia kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi kanoniT 

uflebamosili piris mier. dakavebuli piri unda waredginos sasamarTlos 

gansjadobis mixedviT araugvianes 48 saaTisa. Tu momdevno 24 saaTis ganmav-

lobaSi sasamarTlo ar miiRebs gadawyvetilebas dapatimrebis an Tavisuflebis 

sxvagvari SezRudvis Sesaxeb, piri dauyovnebliv unda gaTavisufldes.

4. pirs dakavebisTanave unda ganemartos misi uflebebi da dakavebis safuZ-

veli. pirs dakavebisTanave SeuZlia moiTxovos advokatis daxmareba, rac 

unda dakmayofildes.

5. braldebulis patimrobis vada ar unda aRematebodes 9 Tves.

* საქართველოს კონსტიტუცია სრულად შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36 
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6. am muxlis moTxovnaTa darRveva isjeba kanoniT. ukanonod Tavisufleba-

SezRudul pirs aqvs kompensaciis miRebis ufleba. 

muxli 14. mimosvlis Tavisufleba

1. yvelas, vinc kanonierad imyofeba saqarTveloSi, aqvs qveynis mTel teri-

toriaze Tavisufali mimosvlis, sacxovrebeli adgilis Tavisuflad arCev-

isa da saqarTvelodan Tavisuflad gasvlis ufleba.

2. am uflebaTa SezRudva dasaSvebia mxolod kanonis Sesabamisad, demokrati-

ul sazogadoebaSi aucilebeli saxelmwifo an sazogadoebrivi usafrTx-

oebis uzrunvelyofis, janmrTelobis dacvis an marTlmsajulebis ganxor-

cielebis mizniT.

3. saqarTvelos moqalaqes SeuZlia Tavisuflad Semovides saqarTveloSi. 

muxli 15. piradi da ojaxuri cxovrebis, piradi sivrcisa da komunikaciis xe-

lSeuxeblobis uflebebi

1. adamianis piradi da ojaxuri cxovreba xelSeuxebelia. am uflebis Sez-

Rudva dasaSvebia mxolod kanonis Sesabamisad, demokratiul sazogadoeba-

Si aucilebeli saxelmwifo an sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvely-

ofis an sxvaTa uflebebis dacvis mizniT.

2. adamianis piradi sivrce da komunikacia xelSeuxebelia. aravis aqvs ufleba 

Sevides sacxovrebel an sxva mflobelobaSi mflobeli piris nebis sawi-

naaRmdegod, agreTve Caataros Cxreka. am uflebaTa SezRudva dasaSvebia 

mxolod kanonis Sesabamisad, demokratiul sazogadoebaSi aucilebeli 

saxelmwifo an sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelyofis an sxvaTa 

uflebebis dacvis mizniT, sasamarTlos gadawyvetilebiT an mis gareSec, 

kanoniT gaTvaliswinebuli gadaudebeli aucileblobisas. gadaudebe-

li aucileblobisas uflebis SezRudvis Sesaxeb araugvianes 24 saaTisa 

unda ecnobos sasamarTlos, romelic SezRudvis kanonierebas adasturebs 

mimarTvidan araugvianes 24 saaTisa. 

muxli 16. rwmenis, aRmsareblobisa da sindisis Tavisuflebebi

1. yovel adamians aqvs rwmenis, aRmsareblobisa da sindisis Tavisufleba.

2. am uflebaTa SezRudva dasaSvebia mxolod kanonis Sesabamisad, demokrati-

ul sazogadoebaSi aucilebeli sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvely-

ofis, janmrTelobis an sxvaTa uflebebis dacvis mizniT.

3. dauSvebelia adamianis devna rwmenis, aRmsareblobis an sindisis gamo, 

agreTve misi iZuleba gamoTqvas Tavisi Sexeduleba maT Sesaxeb. 

muxli 17. azris, informaciis, masobrivi informaciis saSualebaTa da interne-

tis Tavisuflebis uflebebi

1. azrisa da misi gamoxatvis Tavisufleba daculia. dauSvebelia adamianis 

devna azrisa da misi gamoxatvis gamo.

2. yovel adamians aqvs ufleba Tavisuflad miiRos da gaavrcelos informa-

cia.

3. masobrivi informaciis saSualebebi Tavisufalia. cenzura dauSvebelia. 

saxelmwifos an calkeul pirebs ara aqvT masobrivi informaciis an misi 

gavrcelebis saSualebaTa monopolizaciis ufleba.

4. yvelas aqvs internetze wvdomisa da internetiT Tavisuflad sargeblobis 

ufleba.
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5. am uflebaTa SezRudva dasaSvebia mxolod kanonis Sesabamisad, demokrati-

ul sazogadoebaSi aucilebeli saxelmwifo an sazogadoebrivi usafrTx-

oebis an teritoriuli mTlianobis uzrunvelsayofad, sxvaTa uflebebis 

dasacavad, konfidencialurad aRiarebuli informaciis gamJRavnebis Tav-

idan asacileblad an sasamarTlos damoukideblobisa da miukerZoeblobis 

uzrunvelsayofad.

6. kanoni uzrunvelyofs sazogadoebrivi mauwyeblis damoukideblobas 

saxelmwifo uwyebebisagan da Tavisuflebas politikuri da arsebiTi 

komerciuli gavlenisagan.

7. mediapluralizmis dacvis, masobrivi informaciis saSualebebSi azris 

gamoxatvis Tavisuflebis realizebis, masobrivi informaciis an misi 

gavrcelebis saSualebaTa monopolizaciis Tavidan acilebis uzrunvel-

sayofad, agreTve mauwyeblobisa da eleqtronuli komunikaciis sferoSi 

momxmarebelTa da mewarmeTa uflebebis dasacavad Seqmnili erovnuli 

maregulirebeli organos instituciuri da finansuri damoukidebloba 

garantirebulia kanoniT. 

muxli 18. samarTliani administraciuli warmoebis, sajaro informaciis xelmi-

sawvdomobis, informaciuli TviTgamorkvevisa da sajaro xelisuflebis mier 

miyenebuli zianis anazRaurebis uflebebi

1. yvelas aqvs administraciuli organos mier masTan dakavSirebuli saqmis 

gonivrul vadaSi samarTlianad ganxilvis ufleba.

2. yvelas aqvs ufleba kanoniT dadgenili wesiT gaecnos sajaro dawesebule-

baSi masze arsebul an sxva informacias an oficialur dokuments, garda 

im SemTxvevisa, rodesac igi Seicavs komerciul an profesiul saidumloe-

bas an demokratiul sazogadoebaSi aucilebeli saxelmwifo an sazogadoe-

brivi usafrTxoebis an samarTalwarmoebis interesebis dasacavad kanoniT 

an kanoniT dadgenili wesiT aRiarebulia saxelmwifo saidumloebad.

3. oficialur CanawerebSi arsebuli informacia, romelic dakavSirebulia 

adamianis janmrTelobasTan, finansebTan an sxva pirad sakiTxebTan, ar-

avisTvis unda iyos xelmisawvdomi TviT am adamianis Tanxmobis gareSe, 

garda kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa, rodesac es aucilebelia 

saxelmwifo an sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelsayofad, sajaro 

interesebis, janmrTelobis an sxvaTa uflebebis dasacavad.

4. yvelasTvis garantirebulia saxelmwifo, avtonomiuri respublikis an 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organosagan an mosamsaxurisagan ukanon-

od miyenebuli zianis sasamarTlo wesiT sruli anazRaureba Sesabamisad 

saxelmwifo, avtonomiuri respublikis an adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

saxsrebidan. 

muxli 19. sakuTrebis ufleba

1. sakuTrebisa da memkvidreobis ufleba aRiarebuli da uzrunvelyofilia.

2. sajaro interesebisaTvis dasaSvebia am uflebis SezRudva kanoniT gansaz-

Rvrul SemTxvevebSi da dadgenili wesiT.

3. aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebisaTvis sakuTrebis CamorTmeva das-

aSvebia kanoniT pirdapir gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, sasamarTlos gad-

awyvetilebiT an organuli kanoniT dadgenili gadaudebeli aucileblo-

bisas, winaswari, sruli da samarTliani anazRaurebiT. anazRaureba 

Tavisufldeba yovelgvari gadasaxadisa da mosakreblisagan.
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4. sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa, rogorc gansakuTrebuli mniSvne-

lobis resursi, SeiZleba iyos mxolod saxelmwifos, TviTmmarTveli er-

Teulis, saqarTvelos moqalaqis an saqarTvelos moqalaqeTa gaerTianebis 

sakuTrebaSi. gamonaklisi SemTxvevebi SeiZleba dadgindes organuli kano-

niT, romelic miiReba parlamentis sruli Semadgenlobis aranakleb ori 

mesamedis umravlesobiT. 

muxli 20. Semoqmedebis Tavisufleba, kulturuli memkvidreoba

1. Semoqmedebis Tavisufleba uzrunvelyofilia. inteleqtualuri sakuTrebis 

ufleba daculia.

2. SemoqmedebiT procesSi Careva, SemoqmedebiTi saqmianobis sferoSi cenzura 

dauSvebelia.

3. SemoqmedebiTi nawarmoebis gavrcelebis akrZalva dasaSvebia mxolod sa-

samarTlos gadawyvetilebiT, Tu nawarmoebis gavrceleba laxavs sxvaTa 

uflebebs.

4. yvelas aqvs ufleba zrunavdes kulturuli memkvidreobis dacvaze. kul-

turuli memkvidreoba daculia kanoniT. 

muxli 21. Sekrebis Tavisufleba

1. yvelas, garda im pirebisa, romlebic arian Tavdacvis Zalebis an saxelm-

wifo an sazogadoebrivi usafrTxoebis dacvaze pasuxismgebeli organos 

SemadgenlobaSi, aqvs winaswari nebarTvis gareSe sajarod da uiaraRod 

Sekrebis ufleba.

2. kanoniT SeiZleba dawesdes xelisuflebis winaswari gafrTxilebis 

aucilebloba, Tu Sekreba xalxis an transportis samoZrao adgilas 

imarTeba.

3. xelisuflebas SeuZlia Sekrebis Sewyveta mxolod im SemTxvevaSi, Tu man 

kanonsawinaaRmdego xasiaTi miiRo. 

muxli 22. gaerTianebis Tavisufleba

1. gaerTianebis Tavisufleba uzrunvelyofilia.

2. gaerTianebis likvidacia SeiZleba mxolod amave gaerTianebis an sasamarT-

los gadawyvetilebiT, kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi da dadgenili 

wesiT. 

3. muxli 23. politikuri partiebis Tavisufleba

1. saqarTvelos moqalaqeebs ufleba aqvT organuli kanonis Sesabamisad Seqm-

nan politikuri partia da monawileoba miiRon mis saqmianobaSi.

2. pirs, romelic Cairicxeba Tavdacvis Zalebis an saxelmwifo an sazoga-

doebrivi usafrTxoebis dacvaze pasuxismgebeli organos SemadgenlobaSi, 

ganwesdeba mosamarTled, uwydeba politikuri partiis wevroba.

3. dauSvebelia iseTi politikuri partiis Seqmna da saqmianoba, romlis miza-

nia saqarTvelos konstituciuri wyobilebis damxoba an ZaladobiT Secvla, 

qveynis damoukideblobis xelyofa, teritoriuli mTlianobis darRveva an 

romelic eweva omis an Zaladobis propagandas, aRvivebs erovnul, eTnikur, 

kuTxur, religiur an socialur SuRls. dauSvebelia politikuri partiis 

Seqmna teritoriuli niSniT.

4. politikuri partiis akrZalva SeiZleba mxolod sakonstitucio sasamarT-

los gadawyvetilebiT, organuli kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi da 

dadgenili wesiT. 
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muxli 24. saarCevno ufleba

1. saqarTvelos yovel moqalaqes 18 wlis asakidan aqvs referendumSi, saxel-

mwifo, avtonomiuri respublikisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis or-

ganoebis arCevnebSi monawileobis ufleba. uzrunvelyofilia amomrCevlis 

nebis Tavisufali gamovlena.

2. arCevnebsa da referendumSi monawileobis ufleba ara aqvs moqalaqes, ro-

melic sasamarTlos ganaCeniT gansakuTrebiT mZime danaSaulisTvis imyofe-

ba sasjelis aRsrulebis dawesebulebaSi an sasamarTlos gadawyvetilebiT 

cnobilia mxardaWeris mimRebad da moTavsebulia Sesabamis stacionarul 

samedicino dawesebulebaSi. 

muxli 25. sajaro Tanamdebobis dakavebis ufleba

1. saqarTvelos yovel moqalaqes aqvs ufleba daikavos nebismieri sajaro 

Tanamdeboba, Tu igi akmayofilebs kanonmdeblobiT dadgenil moTxovnebs. 

sajaro samsaxuris pirobebi ganisazRvreba kanoniT.

2. saqarTvelos prezidentis, premier-ministris an parlamentis Tavmjdomar-

is Tanamdeboba ar SeiZleba ekavos saqarTvelos moqalaqes, romelic ima-

vdroulad sxva saxelmwifos moqalaqea. 

muxli 26. Sromis Tavisufleba, profesiuli kavSirebis Tavisufleba, gaficvis 

ufleba da mewarmeobis Tavisufleba

1. Sromis Tavisufleba uzrunvelyofilia. yvelas aqvs samuSaos Tavisufa-

li arCevis ufleba. ufleba Sromis usafrTxo pirobebze da sxva SromiTi 

uflebebi daculia organuli kanoniT.

2. yvelas aqvs organuli kanonis Sesabamisad profesiuli kavSiris Seqmnisa da 

masSi gaerTianebis ufleba.

3. gaficvis ufleba aRiarebulia. am uflebis ganxorcielebis pirobebi da 

wesi ganisazRvreba organuli kanoniT.

4. mewarmeobis Tavisufleba uzrunvelyofilia. akrZalulia monopoliuri 

saqmianoba, garda kanoniT daSvebuli SemTxvevebisa. momxmarebelTa ufle-

bebi daculia kanoniT. 

muxli 27. ganaTlebis ufleba da akademiuri Tavisufleba

1. yvelas aqvs ganaTlebis miRebisa da misi formis arCevis ufleba.

2. skolamdeli aRzrda da ganaTleba uzrunvelyofilia kanoniT dadgenili 

wesiT. dawyebiTi da sabazo ganaTleba savaldebuloa. zogad ganaTlebas 

kanoniT dadgenili wesiT srulad afinansebs saxelmwifo. moqalaqeebs 

ufleba aqvT kanoniT dadgenili wesiT saxelmwifos dafinansebiT miiRon 

profesiuli da umaRlesi ganaTleba.

3. akademiuri Tavisufleba da umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis 

avtonomia uzrunvelyofilia. 

muxli 28. janmrTelobis dacvis ufleba

1. moqalaqis ufleba xelmisawvdom da xarisxian janmrTelobis dacvis mom-

saxurebaze uzrunvelyofilia kanoniT.

2. saxelmwifo akontrolebs janmrTelobis dacvis yvela dawesebulebas da 

samedicino momsaxurebis xarisxs, aregulirebs farmacevtul warmoebas da 

farmacevtuli saSualebebis mimoqcevas. 
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muxli 29. garemos dacvis ufleba

1. yvelas aqvs ufleba cxovrobdes janmrTelobisTvis uvnebel garemoSi, 

sargeblobdes bunebrivi garemoTi da sajaro sivrciT. yvelas aqvs ufleba 

droulad miiRos sruli informacia garemos mdgomareobis Sesaxeb. yve-

las aqvs ufleba zrunavdes garemos dacvaze. garemosdacviT sakiTxebTan 

dakavSirebuli gadawyvetilebebis miRebaSi monawileobis ufleba uzrunve-

lyofilia kanoniT.

2. axlandeli da momavali Taobebis interesebis gaTvaliswinebiT garemos 

dacva da bunebrivi resursebiT racionaluri sargebloba uzrunvelyo-

filia kanoniT. 

muxli 30. qorwinebis ufleba, dedaTa da bavSvTa uflebebi

1. qorwineba, rogorc qalisa da mamakacis kavSiri ojaxis Seqmnis mizniT, emy-

areba meuRleTa uflebriv Tanasworobasa da nebayoflobas.

2. dedaTa da bavSvTa uflebebi daculia kanoniT. 

muxli 31. saproceso uflebebi

1. yovel adamians aqvs ufleba Tavis uflebaTa dasacavad mimarTos sa-

samarTlos. saqmis samarTliani da drouli ganxilvis ufleba uzrunvely-

ofilia.

2. yoveli piri unda gansajos mxolod im sasamarTlom, romlis iurisdiqcia-

sac eqvemdebareba misi saqme.

3. dacvis ufleba garantirebulia. yvelas aqvs ufleba sasamarTloSi da-

icvas Tavisi uflebebi piradad an advokatis meSveobiT, agreTve kanoniT 

gansazRvrul SemTxvevebSi _ warmomadgenlis meSveobiT. advokatis ufle-

bebis Seuferxebeli ganxorcieleba da advokatTa TviTorganizebis ufle-

ba garantirebulia kanoniT.

4. braldebuls ufleba aqvs moiTxovos Tavisi mowmeebis gamoZaxeba da ise-

Tive pirobebSi dakiTxva, rogoric aqvT braldebis mowmeebs.

5. adamiani udanaSaulod iTvleba, vidre misi damnaSaveoba ar damtkicdeba 

kanoniT dadgenili wesiT, kanonier ZalaSi Sesuli sasamarTlos gamamtyu-

nebeli ganaCeniT.

6. aravin aris valdebuli amtkicos Tavisi udanaSauloba. braldebis mtkice-

bis movaleoba ekisreba bralmdebels.

7. dadgenileba braldebulis saxiT piris pasuxisgebaSi micemis Sesaxeb unda 

emyarebodes dasabuTebul varauds, xolo gamamtyunebeli ganaCeni _ utyu-

ar mtkicebulebebs. yovelgvari eWvi, romelic ver dadasturdeba kanoniT 

dadgenili wesiT, unda gadawydes braldebulis sasargeblod.

8. aravis daedeba ganmeorebiT msjavri erTi da imave danaSaulisaTvis.

9. aravin agebs pasuxs qmedebisaTvis, romelic misi Cadenis dros samarT-

aldarRvevad ar iTvleboda. kanons, Tu igi ar amsubuqebs an ar auqmebs 

pasuxismgeblobas, ukuZala ara aqvs.

10. kanonis darRveviT mopovebul mtkicebulebas iuridiuli Zala ara aqvs.

11. aravin aris valdebuli misces Tavisi an im axlobelTa sawinaaRmdego Cven-

eba, romelTa wre ganisazRvreba kanoniT. 

muxli 32. saqarTvelos moqalaqeoba

1. saqarTvelo mfarvelobs Tavis moqalaqes ganurCevlad misi adgilsamyof-

lisa.
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2. saqarTvelos moqalaqeoba moipoveba dabadebiT an naturalizaciiT. saqa-

rTvelos moqalaqeobis mopovebisa da dakargvis wesi, sxva saxelmwifos 

moqalaqisTvis saqarTvelos moqalaqeobis miniWebis pirobebi da wesi 

da saqarTvelos moqalaqis mier sxva saxelmwifos moqalaqeobis flobis 

pirobebi ganisazRvreba organuli kanoniT. 

3. moqalaqeobis CamorTmeva dauSvebelia.

4. saqarTvelodan saqarTvelos moqalaqis gaZeveba dauSvebelia.

5. saqarTvelos moqalaqis sxva saxelmwifosaTvis gadacema dauSvebelia, gar-

da saerTaSoriso xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. gad-

awyvetileba moqalaqis gadacemis Sesaxeb SeiZleba gasaCivrdes sasamarT-

loSi. 

muxli 33. ucxoelTa da moqalaqeobis armqone pirTa uflebebi

1. saqarTveloSi mcxovreb sxva saxelmwifos moqalaqeebs da moqalaqeobis 

armqone pirebs saqarTvelos moqalaqis Tanabari uflebani da movaleobani 

aqvT, garda konstituciiTa da kanoniT gaTvaliswinebuli gamonaklisebisa.

2. saxelmwifo uflebamosilia kanoniT daawesos sxva saxelmwifos moqalaqe-

Ta da moqalaqeobis armqone pirTa politikuri saqmianobis SezRudva.

3. saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebuli normebis Sesabamisad, 

kanoniT dadgenili wesiT saqarTvelo TavSesafars aZlevs sxva saxelmwi-

fos moqalaqeebsa da moqalaqeobis armqone pirebs.

4. dauSvebelia saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebuli princi-

pebisa da normebis winaaRmdeg piris saqarTvelodan gaZeveba an eqstradi-

cia. 

muxli 34. adamianis ZiriTadi uflebebis uzrunvelyofis zogadi principebi

1. konstituciaSi miTiTebuli adamianis ZiriTadi uflebebi, maTi Sinaarsis 

gaTvaliswinebiT, vrceldeba agreTve iuridiul pirebze.

2. adamianis ZiriTadi uflebebis ganxorcielebam ar unda daarRvios sxvaTa 

uflebebi.

3. adamianis ZiriTadi uflebis SezRudva unda Seesabamebodes im legitimuri 

miznis mniSvnelobas, romlis miRwevasac igi emsaxureba.

muxli 35. saqarTvelos saxalxo damcveli

1. saqarTvelos teritoriaze adamianis uflebebis dacvas zedamxedvelobs 

saqarTvelos saxalxo damcveli, romelsac 6 wlis vadiT sruli Semadgen-

lobis aranakleb sami mexuTedis umravlesobiT irCevs parlamenti. sax-

alxo damcvelad erTi da imave piris zedized orjer arCeva dauSvebelia.

2. saxalxo damcvelis saqmianobisaTvis dabrkolebaTa Seqmna isjeba kanoniT.

3. saxalxo damcvelis dakaveba an dapatimreba, misi sacxovrebeli an samuSao 

adgilis, manqanis an piradi gaCxreka SeiZleba mxolod parlamentis Tanx-

mobiT. gamonaklisia danaSaulze waswrebis SemTxveva, rac dauyovnebliv 

unda ecnobos parlaments. Tu parlamenti ar miscems Tanxmobas, saxalxo 

damcveli dauyovnebliv unda gaTavisufldes.

4. saxalxo damcvelis uflebamosileba ganisazRvreba organuli kanoniT.
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მდგრადი განვითარების მიზნები*

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მასალები

* წყარო: მდგრადი განვითარების მიზნები, https://uni.cf/3KbxnLn

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

შემუშავდეს
ეფექტიანი 

სოციალური დაცვის 
პროგრამები ყველას თანაბრად 

მიუწვდებოდეს 
ხელი საბაზისო 
სერვისებზე

ყველას ჰქონდეს 
უსაფრთხო, 

ნოყიერი და საკმარისი 
საკვები

განსაკუთრებით 
ბავშვებს, დედებს 

და დაუცველ ადამიანებს

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ
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საქართველოსა და მსქართველოსაქართველოსაქართველოსა

რომ რრრ 2030

ყველას თანაბრადლას თანაბრადლას თანაბრადლას თანაბრად
მიუწვდებოდეს მიუწვდებოდეს მიუწვდებოდეს მიუწვდებოდეს 
ხელი საბაზისოხელი საბაზისოხელი საბაზისოხელი საბაზისო
სერვისებზერვის ბზერვის ბზერვის ბზე

ყვყველე ასას ჰჰქოქონდნდესეს ყვყველე ს ჰჰქქყვყველე ს ჰჰქქყვყველე ს ჰჰქქ
უსუსაფფრთრთთხოხოო,,უსუსაფრთრთთხოხოუსუსაფრთრთთხოხოუსუსაფრთრთთხოხო

ნოოყიყიერერი დად სსაკაკმამარირ სისნ რი დად სსაკაკმამარირ სსნ რი დად სსაკაკმამარირ სსნ რი დად სსაკაკმამარირ სს
სასაკვკ ებიაკვკ ეაკვკ ეაკვკ ე

სთან ერთად თადთადთად
მიზანი დაისახა, რათადაისდაისდაის

ოთსამყაროში ვიცხოვროთოში ვიცხოში ვიცხოში ვიცხ
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საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

დედებისა და 
ახალშობი-
ლებისთვის 
მშობიარობა 
გახდეს 

უსაფრთხო 

შემცირდეს ჩვილი 
და 5 წლამდე 
ასაკის ბავშვთა 
სიკვდილიანობა ყველას ჰქონდეს 

ხარისხიანი 
სამედიცინო 
დახმარება, 

ხელმისაწვდომი 
მედიკამენტები და 

ვაქცინები

აღმოიფხვრას
უთანასწორობა

საგანმა-
ნათლებლო
სისტემაში

შეიქმნას უსაფრთხო,
ინკლუზიური და 

პოზიტიური გარემო 
სკოლებში

გაიზარდოს
კვალიფიციური
მასწავლებლების
რაოდენობა

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ
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საქართველოსა და მსოაქართველოსა

რომ რ 2030

თა 
ნობა ყველას ჰქონდეს ყველას ჰქონდ

ხარისხიანიხარისხიანი
სამედიცინო სამედიცინო
დახმარება, დახმარე

ხელმისაწვდომხელმისაწვდო
მედიკამენტებედიკამენტებ

ვაქცინე

აღმოიფხვრასაღმოიფხვრასასსასსღღ
უთანასწორასწორორობაბაააორორობაბაოობაბაუუთანნასწსწუუთანასწოორორობაბასწოო ბაბათთ

ანმანმა-აა--საგააააგგ ნმა-ნმა
ლე ოოონან თლლლაა ლლნათლეებლოლოებლლლლლლლნნ

სისტსტსს სტსტსტსი ტემემტემემმაშაშიიმაამმაშაშიმმააამმსს

შეშეიქი

აანანან სთსთანნ ერთად ერ
17 7 7 მიმიმ ზაზანინ დდაიაისას ხა, რარათათ  ნი დ ხა, ათათ  

თეთესს სასას მყმყარაროშოში იი ვიიცხოვოვროროთყარაროშოში იი ვ ცხ თ
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საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

დასრულდეს ქალებისა და 
გოგონების მიმართ ყველა 
ფორმის ძალადობა და 

დისკრიმინაცია

აღმოიფხვრას 
მავნე პრაქტიკები და 

ტრადიციები, 
რომლებიც ხელს უშლის 
გოგონების განვითარებას

მუდმივად 
მოწმდებოდეს წყლის 
ხარისხი დაბინძურების 
შესამცირებლად

დავიცვათ 
წყალთან 

დაკავშირებული 
ბუნებრივი 
რესურსები: 
მთები, ტყეები, 

მდინარეები და სხვა

მოსახლეობა იყოს 
მუდმივად ინფორმირებული 
ჰიგიენის 
საკითხებზე

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

D
on

't 
C
op

y

საქართველოსა და მსოაქართველოსა

რომ 2030

ღღღმომომოიფიფიფხვხვხვრარარასსსს
ვნვნვ ეეე პრპრპრაქაქაქტიტიტიკეკეკებიბიბიდდდა ა ააქაქქტიტიტიკეკეკებიბიბიდდ
ტრტრტრადადადიციციციეიეიებიბიბი,,,ადადადიიი

რორორომლმლმლებებებიციციც ხხხელელელს ს ს უშუშუშლილილისსსბბბიციციც ხხხე ლილილი
გ სსსგოგოგოგოგოგონენენებიბიბის სს გაგაგანვნვნვითითითარარარებებებასასასეეე ს გაგაგანვნვნვ რრებებება

მუდმივად მუდმ
ოწმდებოდეს წოწმდე
სხი დაბის
მცი

მო

თან ეერთადად
მიზაზ ნინ  დაიისასახა, რაათათდაი ხა,  

სააამყმყარაროშოშიი ვივივ ცცხოვროროთთოშოშიი ვივივ ცცხ
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საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

მოვიხმაროთ მეტი 
განახლებადი ენერგია

გაიზარდოს 
ენერგოეფექტურობა 
და განვითარდეს 

ახალი ტექნოლოგიები

შემცირდეს იმ ახალგაზრდების 
რაოდენობა, რომლებიც არ 
მუშაობენ, არ სწავლობენ
ან არ გადიან პროფესიულ 

მომზადებას

 დასრულდეს იძულებითი და 
ბავშვთა შრომა

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ
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საქართველოსა და მსოაქართველოსა

რომ 20302 0

გაგგაიზიზიზარარარდოდოოსსსზზარარარგაიზარა დოოსზარაზ რ სზ რიი რრრგაგაიიზარდოდოსსზარგგგ დ
ენენერერგოგოეფეფექექტუურორენენერერგოგოეფეეფექტურორნ რრნეე
დადა გგანანვივ თათ რდრდადა გგანანდ

ახახალალიი ტეტექნქნოლოახახ

ცირდეს ც
ოდენ

ანანასთთანანა  ერთადერ
17 7 მიმიზააანინინ დდაისას ხა, რათა ნიი დაი , რათა 

თეთეს ს სასამყმყარარაროშოში ი ვიცხცხოვო როროთთყარარაროშოში ი ვი



163

 9

 10

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

 ხელი შევუწყოთ 
ინოვაციებს

ყველასთვის ხელმისაწვდომი 
იყოს ინტერნეტი და ახალი 

ტექნოლოგიები

ეკონომიკურად 
გაძლიერდნენ 

სიღარიბეში მცხოვრები 
ადამიანები        

გაიზარდოს 
განსაკუთრებით 

დაუცველი ჯგუფების 
მხარდაჭერა 

კანონმდებლობისა და 
პოლიტიკის დონეზე

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ
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ყვ ს ს ხ მ ს წ ხელმისაწველასთვის ხელმისაწვ
ერნეტი და 
ნოლ

ნომიკურად 
გაძლიე

სიღარიბეში მცხოვრე
ადამიანები    

თად
დაისახა, რათა 

ოში ვიცხ
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საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

გაიზარდოს მზაობა 
სტიქიური უბედურე-
ბების მიმართ

შემუშავდეს 
უსაფრთხო და 
მოწესრიგებული 

სატრანსპორტო სისტემა

აიკრძალოს მავნე 
ქიმიური ნივთიერე-
ბების გამოყენება

მოსახლეობამ იცოდეს 
ბუნებასთან ჰარმონიული 

ცხოვრების შესახებ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ
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საქართველოსა და მსოაქართველოსაქქსა

რომ 20300

და
ბული

ტო სისტემატემა

ალ

აანანასთს ანან ერთრ ადერ
1117 7 7 მიმიზაანიი დდაია სახა, რარათათანი დ ხა, აათათა 

თეთეს სასამყმყარაროშოშში იი ვივიცხოვოვროროთყყარაროშოშში იი ვ
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POLICE

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:
ადამიანები უკეთ 
იყვნენ მომზადებულნი, 
რომ გაუმკლავდნენ 
კლიმატის ცვლილებითა 
და ბუნებრივი 
კატასტროფებით 
გამოწვეულ ზიანს

კლიმატის ცვლილების 

წინააღმდეგ მიმართული 

ზომები ინტეგრირდეს 

ეროვნული პოლიტიკის 

სტრატეგიებსა და გეგმებში

აღმოიფხვრას 
უკანონო 
თევზჭერა

გამოვიყენოთ 
ოკეანისა და ზღვის 
რესურსები მდგრადი 
განვითარებისათვის

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ
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საქართველოსა და მსოსაქართველოსა და მსქართველოსაქართველოსა

რომრომრრ 20302030

ვლილების ბის 

ეგ მიმართულირთულ

ი ინტეგრირდეს რდეს 

ოვნული პოლიტიკის პოლიტიკის 

რატეგიებსა და გეგმებშიბსა და გეგმ ბში

აღმო

თანნ ერთთად ად
მიზაზანინ დდაიაისახა, რარ თათდაი ხა,  

სასამყმყარაროშო იიი ვიიცხოვვროროთოშო იიი ვიიცხ
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საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

დავიცვათ გადაშენების 
პირას მყოფი 
სახეობები

მართლმსაჯულება 
ხელმისაწვდომი
იყოს ყველასთვის

ყველას თავისუფლად 
მიუწვდებოდეს 

ხელი 
ინფორმაციაზე

შეიქმნას ეფექტიანი
ინსტიტუციები და 
გაიზარდოს

ხალხის ნდობა
მათდამი 

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ
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საქართველოსა და მსქართველოსათვე

რომრრრ 2030
მართლმსაჯულება თლმსაჯულებთლმსაჯულება თლმსაჯულებ
ხელლმისაწვდომილმისაწვდომი
იყოს ყველასთვისიყოს ყველასთვის ყველასთვისყველასთვი

ლას თავისუფლადას თყველაყველა თავისუფლა
უწვუწვმიუმ ვდებოდეს ვდ ბ სე დ
ხხხხელილ

ინფოინფნნფორმაცირმარმაც

აანანნასთსთანა ეერთრ ად ერ
17 7 7 მიმიზაანი დდაისახა, რარათათ  ნი დაისახა, აათათ  

თეთეს სასას მყმყარაროშოში ი ვივიცხოვოვროროთთყარაროშოში ი ვ
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გაერომ 193 ქვეყანასთან ერთად 
განვითარების 17 მიზანი დაისახა, რათა 
ყველამ უკეთეს სამყაროში ვიცხოვროთ

საქართველოსა და მსოფლიოს მიზანია, 

რომ 2030 წლისთვის:

მიზნები გათვა-
ლისწინებული 
იყოს ყველა 
ქვეყნის ტრატე-
გიებსა 
და გეგმებში

ქვეყნებმა 
გააუმჯობესონ 
მონაცემები და 
სტატისტიკა, 
რათა შეძლონ 
გლობალური 
მიზნების 
განხორციელების 
პროგრესის 
შეფასება
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yბმა 
მჯობესონნ

ნააცემები დაბი და
სტატიტისტიკა, ტიკა, აა
რათა   შეძლონ შეძ
გლობაობაგლ ალური ალ
ზნებიიმიზნ ის ის 
ხორციელებისორციელების განხოგანხო ციელებისციელების
რესრესპროგრეპროგრესის ს
ბაბაშეფასებაებაბაბა
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ნინო ტალახაძე, ნინო კაპანაძე 

მზიური შავაძე

მოსწავლის წიგნი
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მოქალაქეობა

ნინო ტალახაძე, ნინო კაპანაძე 

მზიური შავაძე

მოსწავლის წიგნი

10

მოქალაქეობა
მასწავლებლის წიგნი

I ნაწილი

ნინო კაპანაძე, ნინო ტალახაძე
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