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მშობლები განათლებისთვის

„მშობლები გა ნათ ლე ბის თ ვის“ შე სა ხებ

ააიპ „მშობლები გა ნათ ლე ბის თ ვის“ მშობ ლე ბის პირ ვე ლი ღი რე ბუ
ლე ბი თი გა ერ თი ნე ბაა სა ქარ თ ვე ლო ში. წევ რო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ასო ცი ა ცია 2018 წლის იან ვარ ში და ფუძ ნ და. ორ გა ნი ზა ცია აერ თი ა
ნებს ნამ დ ვილ და მხარ დამ ჭერ წევრ მშობლებს, ასე ვე, მარ თავს  მუ
ნი ცი პა ლუ რი კო ორ დი ნა ტო რი მშობ ლე ბის ქმე დით ქსელს ქვეყ ნის 9 
რე გი ონ ში.

მი ზა ნი
ასო ცი ა ცი ის მი ზა ნია გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში დე მოკ რა ტი უ ლი ღი რე
ბუ ლე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა მშო ბელ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე
ბით და მა თი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბით.

ამო ცა ნე ბი
} მშო ბელ თა და ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა.
}  მშო ბელ თა გა ნათ ლე ბა და დე მოკ რა ტი უ ლი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ

ლე ბა.
}  გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა ში ბავ შ ვე ბის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბის ად

ვო კა ტი რე ბა.
} გა ნათ ლე ბის მარ თ ვა ში მშო ბელ თა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შეწყო ბა.

მი სია
ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი ა ა, შექ მ ნას სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცე ში მშო
ბელ თა აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის  სა უ კე თე სო დე მოკ რა ტი უ ლი 
გა რე მო,  სა დაც  თა ვი სუ ფა ლი, პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი, კრი ტი კუ ლად მო
აზ როვ ნე, თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი სა ზო გა დო ე ბა გავ ლე ნას მო ახ დენს 
მო მა ვა ლი თა ო ბის გა ნათ ლე ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში.

საკონტაქტოინფორმაცია:
ვებ გ ვერ დი www.mshobeltaskola.ge
Facebook გვერ დი – მშობ ლე ბი გა ნათ ლე ბის თ ვის/Parents for Education
Email – georgianp4e@gmail.com
TEL – 032 219 60 80 
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სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს შე სა ხებ
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს სა შუ ა ლე ბით გა გაც ნობთ სკო ლებ ში მშო ბელ თა 
დე მოკ რა ტი უ ლი მო ნა წი ლე ო ბის სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის მო დე ლებს; გა
გი ზი ა რებთ, იმ შე საძ ლებ ლო ბებს, რაც   სა ქარ თ ვე ლოს სკო ლებ ში 
მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დი სა და სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მა რე
ბის თ ვის თ ვის არ სე ბობს.  

მშო  ბელ   თა ასო  ცი  ა  ცია „მშობლები გა  ნათ   ლე  ბის   თ   ვის“ მზა  ო  ბას გა 
მოთ   ქ   ვამს, და  ეხ   მა  როს სას   კო  ლო სა  ზო  გა  დო  ე  ბას სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
პროგ   რა  მე  ბით, რა  თა მათ შეძ   ლონ სკო  ლებ   ში მშო  ბელ   თა დე  მოკ   რა 
ტი  უ  ლი მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის   თ   ვის სა  სურ   ვე  ლი გა რე მოს შექ მ ნა. ასო  ცი  ა  ცი 
ი  სა და სკო  ლე  ბის თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ფარ   გ   ლებ   ში, შე  საძ   ლოა ჩა  ტარ  
დეს სას   კო  ლო პრაქ   ტი  კის  სრულ   ყო  ფი  ლი კვლე  ვა, გა  მოკ   ვე  თი  ლი 
სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბის პა  სუ  ხად შე  მუ  შავ   დეს სტრა  ტე  გი  უ  ლი გეგ   მა, რომ   ლის 
და  სა  ნერ   გად სკო  ლის თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბი  სა და მოს   წავ   ლე  თა მშობ   ლე 
ბის   თ   ვის ჩა  ტარ   დე  ბა ტრე  ნინ   გე  ბი, მას   ტერ   კ   ლა  სე  ბი, სე  მი  ნა  რე  ბი, ლექ  
ცი  ე  ბი და ვე  ბი  ნა  რე  ბი.  

მად ლო ბას ვუხ დით 

ააიპ „მშობლები გა ნათ ლე ბის თ ვის“ გუნ დი მად ლო ბას ვუხ დით კონ
რად ადენაუერის ფონდს საქართველოში, რო მელ მაც მოგ ვ ცა 
შე საძ ლებ ლო ბა, შეგ ვეკ რი ბა მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კა მსოფ ლი ო ში, შეგ ვეს წავ ლა ად გი ლობ რი ვი სკო ლე ბის გა
მოც დი ლე ბა და და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ
დო მი გაგ ვე ხა და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ქარ თულ ენა ზე. 
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შესავალი

მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბას მა თი შვი ლე ბის სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში 
გრძელ ვა დი ა ნი სარ გებ ლის მო ტა ნა შე უძ ლი ა. კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ 
მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბა მოს წავ ლე თა სწავ ლა ს წავ ლე ბის პრო ცეს ში 
ძლი ერ კავ შირ შია მათ სო ცი ა ლურ ე მო ცი ურ გან ვი თა რე ბას თან, აკა დე
მი ურ წარ მა ტე ბას თან, სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელ თან. 

მშობ ლე ბი მოს წავ ლე თა გა ნათ ლე ბა ში სხვა დას ხ ვა გზით შე იძ ლე ბა ჩა
ერ თონ. მა გა ლი თად, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ მოს წავ ლე თა ყო ველ დღი
ურ სა ში ნაო აქ ტი ვო ბებ ში, რო გო რე ბი ცაა კითხ ვა, ხატ ვა, მათ პროგ რეს
ზე დაკ ვირ ვე ბა, კულ ტუ რის ცენ ტ რებ ში წაყ ვა ნა და ა.შ. ასე ვე, იყ ვ ნენ 
მოს წავ ლე თა სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში აქ ტი უ რად ჩარ თულ ნი – ჰქონ დეთ 
მას წავ ლე ბელ თან აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცია ბავ შ ვის პროგ რე სი სა და ქცე
ვის შე სა ხებ, ჩა ერ თონ მო ხა ლი სე ობ რივ აქ ტი ვო ბებ ში და სხვ. 

მშობ ლე ბი ძი რი თად როლს თა მა შო ბენ სკო ლის ან გა რიშ ვალ დე ბუ
ლე ბის ზრდა ში. მათ შე უძ ლი ათ გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ სკო ლის პო ლი
ტი კა ზე, მიღ წე ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე. მათ შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ მო
ირ გონ ლი დე რის რო ლი და იქ ც ნენ გავ ლე ნის აგენ ტე ბად, რო გორც 
არა ფორ მა ლუ რი (დირექტორთან, სკო ლის ლი დე რებ თან, სხვა 
მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ა), ისე ფორ მა ლუ რი გზე ბით (მშობელთა 
ასო ცი ა ცი ე ბის შექ მ ნა, მმარ თ ველ რგო ლებ ში მო ნა წი ლე ო ბა).

ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა მშობ ლებს სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში ჩარ თ ვის 
სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. მა გა ლი თად, ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში 
სა ვალ დე ბუ ლოა სკო ლის მმარ თ ველ საბ ჭო ში მშობ ლე ბის წარ მო
მად გენ ლო ბა. მშობ ლებს აქვთ გა სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, რო დე საც 
ისი ნი უკ მა ყო ფი ლო ნი არი ან სწავ ლე ბის ხა რის ხით. 

ტი პუ რი ბა რი ე რე ბი მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის გა საზ რ დე ლად და კავ ში
რე ბუ ლია დრო ის სიმ ცი რეს თან, ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბას თან სას კო
ლო ცხოვ რე ბა ში ჩარ თ ვის გზე ბის შე სა ხებ, ასე ვე სკო ლა სა და მშო ბელს 
შო რის კო მუ ნი კა ცი ის სიმ ცი რეს თან. მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხი, 
ასე ვე და მო კი დე ბუ ლია მათ სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე, 
რაც კი დევ უფ რო ზრდის უთა ნას წო რო ბას გა ნათ ლე ბა ში. 
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მშობელთა ჩარ თუ ლო ბის 
ქმე დი თი მო დე ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს სკო ლე ბის თ ვის
კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი სკო ლებ ში

მშობლებიქმნიანგანსხავებას.სახლისპირობებშიოჯახისმი
ერ მართულ საგანმანათლებლო პროცესს უდიდესი გავლენა
აქვსბავშვისგანათლებაზე.ესმშობელთაჩართულობისკონ
ცეფციისმთავარიაზრია.

მშობლებისჩართულობისწარმატებულიკულტურისშექმნისგა
საღებიმდგომარეობსიმაში,რომშეირჩესმართებულისტრა
ტეგიებიმოსწავლეთადასკოლისთემისსაჭიროებებისმიხედ
ვით.
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ჯონს ჰოპ   კინ   სის უნი  ვერ   სი  ტე  ტის (აშშ) პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბის სკო  ლე  ბის 
ეროვ   ნუ  ლი ქსე  ლის დი  რექ   ტორ   მა დოქ   ტორ ჯო  ის ეპ   შ   ტე  ინ   მა შე  ი  მუ 
შა  ვა ჩარ   ჩო   დო  კუ  მენ   ტი “წარმატებული პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბის გა  სა  ღე  ბი”.

ეპ   შ   ტე  ი  ნის ჩარ   ჩო  ში ასა  ხუ  ლია თუ რო  გორ შე  იძ   ლე  ბა სკო  ლებ   მა გა 
აძ   ლი  ე  რონ მშობ   ლე  ბის ჩარ   თუ  ლო  ბის კულ   ტუ  რა ექ   ვ   სი სა  ხე  ო  ბის მი 
ხედ   ვით: 

1. მშო  ბელ   თა ცნო  ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბა ბავ   შ   ვ   თა კე  თილ   დღე  ო  ბის   თ   ვის

ოჯა  ხე  ბის მხარ   და  ჭე  რის მიზ   ნით სკო  ლა გეგ   მავს სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
აქ   ტი  ვო  ბებს მშობ   ლე  ბის   თ   ვის სა  ინ   ტე  რე  სო და აქ   ტუ  ა  ლუ  რი სა  კითხებ  
ზე – მა  გა  ლი  თის   თ   ვის, სთა  ვა  ზობს მშობ   ლებს სე  მი  ნა  რებ   სა და ტრე 
ნინ   გებს მშობ   ლო  ბის სტი  ლის, ბავ   შ   ვის ასა  კობ   რი  ვი გან   ვი  თა  რე  ბის 
თა  ვი  სე  ბუ  რე  ბე  ბის, ჯან   სა  ღი ცხოვ   რე  ბის წე  სის, სკო  ლა  ში მშო  ბელ   თა 
ჩარ   თუ  ლო  ბის, ბავ   შ   ვე  ბის ციფ   რუ  ლი უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ან სხვა აქ   ტუ  ა 
ლუ  რი სა  კითხე  ბის შე  სა  ხებ. სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო აქ   ტი  ვო  ბებ   ში მშობ  
ლებ   თან ერ   თად ერ   თ   ვე  ბი  ან მას   წავ   ლებ   ლე  ბი და სკო  ლის სხვა თა 
ნამ   შ   რომ   ლე  ბიც. 

2. სკო  ლა  სა და მშობ   ლებს შო  რის ეფექ   ტუ  რი ორ   მ   ხ   რი  ვი კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის აწყო  ბა 

ეფექ   ტუ  რი კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის დამ   ყა  რე  ბის მიზ   ნით, სკო  ლა მოს   წავ   ლე  თა 
ოჯა  ხე  ბი  სად   მი მე  გობ   რულ გა  რე  მოს ქმნის. სკო  ლის პერ   სო  ნა  ლი გა 
დის ტრე  ნინ   გებს, რა  თა გა  ი  უმ   ჯო  ბე  სოს მოს   წავ   ლე  თა მშობ   ლებ   თან 
ურ   თი  ერ   თო  ბის უნა  რე  ბი. სკო  ლა ამ   ცი  რებს ბა  რი  ე  რებს, თა  ნამ   დე  ბო 
ბა  ზე ნიშ   ნავს მშობ   ლებ   თან ურ   თი  ერ   თო  ბა  ზე პა  სუ  ხის   მ   გე  ბელ პირს, 
წი  ნას   წარ ათან   ხ   მებს მშობ   ლებ   თან მთე  ლი წლის შეხ   ვედ   რე  ბის გან  
რიგს, რა  თა მოს   წავ   ლე  თა ოჯა  ხებ   მა შეძ   ლონ და და  გეგ   მონ თა  ვი  სი 
დრო. სას   კო  ლო სივ   რ   ცე  ში აკ   რა  ვენ, ხო  ლო ვებ გვერ   დებ   ზე აქ   ვეყ   ნე 
ბენ მშობ   ლე  ბის   თ   ვის მა  მო  ტი  ვი  რე  ბულ პოს   ტე  რებს. სკო  ლის მი  ზა  ნი  ა, 
და  არ   წ   მუ  ნოს მშო  ბე  ლი, რომ სკო  ლა  ში მათ სი  ხა  რუ  ლით ელო  დე  ბი  ან 
და მზად არი  ან, თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის   თ   ვის სა  სურ   ვე  ლი გა  რე  მო შექ   მ  
ნან. სკო  ლის თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბი იყე  ნე  ბენ შეტყო  ბი  ნე  ბე  ბის, შეხ   სე 
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ნე  ბე  ბის, სა  ტე  ლე  ფო  ნო ზა  რე  ბის, Emailსა და კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის სხვა 
არ   ხებს, რა  თა რე  გუ  ლა  რუ  ლად მი  ა  წო  დონ ინ   ფორ   მა  ცია მშობ   ლებს, 
მა  თი შვი  ლე  ბის პროგ   რე  სის და წარ   მა  ტე  ბის შე  სა  ხებ. 

3. მშო  ბელ   თა მო  ხა  ლი  სე  ო  ბის ხელშეწყობა 

მშო    ბელ       თა მო    ხა    ლი    სე   ო    ბის სის       ტე    მის ასაწყო    ბად სკო    ლე    ბი ქმნი   ან 
სტრა    ტე    გი   ებს. გა    წე    რი    ლი სტრა    ტე    გი   ის ფარ       გ       ლებ       ში, ყო    ველ       წ       ლი   უ   
რად ატა    რე    ბენ გა    მო    კითხ       ვებს, რა    თა მო   ი    ძი   ონ ინ       ფორ       მა    ცია მო    ხა   
ლი    სე მშობ       ლე    ბის შე    სა    ხებ. ასე    ვე, მა    თი ინ       ტე    რე    სე    ბი, ნი    ჭი და ხელ      
მი    საწ       ვ       დო    მო    ბა. გა    მო    კითხ       ვის შე    დე    გად შეგ       რო    ვე    ბუ    ლი ინ       ფორ       მა    ცია 
მო    ნა    ცემ       თა ბა    ზა    ში აკუ    მუ    ლირ       დე    ბა და მო    ხა    ლი    სე    თა აქ       ტი    ვო    ბე    ბი ამის 
მი    ხედ       ვით იგეგ       მე    ბა. იქ       მ       ნე    ბა არა    ფორ       მა    ლუ    რი ხა    სი   ა    თის მხარ       და   
ჭე    რის ქსე    ლი, რო    მელ       შიც ყვე    ლა კლა    სი    დან ერ       თი მშო    ბე    ლი მა   ინც 
არის ჩარ       თუ    ლი. სკო    ლის შე    ნო    ბა    ში გა    მო    ყო    ფი    ლია მშობ       ლე    ბის ოთა   
ხი ან სა   ო    ჯა    ხო სივ       რ       ცე მო    ხა    ლი    სე   ობ       რი    ვი მუ    შა   ო    ბის       თ       ვის, შეხ       ვედ       რე   
ბის       თ       ვის და სა   ო    ჯა    ხო რე    სურ       სე    ბის       თ       ვის. რე    გუ    ლა    რუ    ლად ტარ       დე    ბა 
მოს       წავ       ლე    თა წინ       ს       ვ       ლის, თა    მა    შე    ბის, შეკ       რე    ბე    ბის მი    მო    ხილ       ვე    ბის შე    სა   
ხებ შეხ ვედ რე ბი, რომ ლებ ზე და სას წ რე ბა დაც მო საწ ვე ვებს უგ ზავ ნი ან 
მშობ ლებს. ეს მო საწ ვე ვე ბი პერ სო ნა ლუ რი სა ხი საა და არა ზო გა დი.   

4. სახ   ლ   ში მეცადინეობისას დახ   მა  რე  ბა

სკო  ლის თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბი ას   წავ   ლი  ან მშობ   ლებს, რო  გორ და  ეხ  
მა  რონ მოს   წავ   ლეს სა  ში  ნაო და  ვა  ლე  ბის მომ   ზა  დე  ბის პრო  ცეს   ში და 
რო  გორ გა  ხა  დონ ეფექ   ტი  ა  ნი სახ   ლ   ში სწავ   ლა. მა  გა  ლი  თად, რო  გორ 
მო  აწყონ სა  მე  ცა  დი  ნო სივ   რ   ცე. აწ   ვ   დი  ან ინ   ფორ   მა  ცი  ას თი  თო  ე  ულ სა 
გან   ში სა  ჭი  რო უნა  რე  ბის შე  სა  ხებ, თუ რო  გორ და  ეხ   მა  როს ოჯა  ხი მოს  
წავ   ლეს იმ უნარ      ჩ   ვე  ვე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა  ში, რო  მელ   თა გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბაც 
სჭირ   დე  ბა; ასე  ვე, რო  გორ და  აკ   ვირ   დ   ნენ და გა  ნი  ხი  ლონ შვილ   თან სა 
ში  ნაო და  ვა  ლე  ბა. სკო  ლა  ში ბავ   შ   ვებს ეძ   ლე  ვათ ინ   ტე  რაქ   ცი  უ  ლი სა  ში 
ნაო და  ვა  ლე  ბა, რო  მე  ლიც სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს ბავშვს წარ   მო  ა  ჩი  ნოს, 
რა ის   წავ   ლა სკო  ლა  ში ყოფ   ნის დროს. 
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5. მშობ   ლე  ბის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის პრო  ცეს   ში 

სკო  ლა მშობ   ლებს თა  ნა  ბა  რუფ   ლე  ბი  ან პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბად მო  ი  აზ   რებს 
და ცდი  ლობს, ჩარ   თოს ისი  ნი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის პრო  ცეს  
ში. სას   კო  ლო პო  ლი  ტი  კის ცვლი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბამ   დე აწყობს სა  კონ  
სულ   ტა  ციო შეხ   ვედ   რებს მოს   წავ   ლე  თა ოჯა  ხებ   თან და თემ   თან. სკო  ლა 
ახა  ლი  სებს მშო  ბელ   თა გა  აზ   რე  ბულ ჩარ   თუ  ლო  ბას ოფი  ცი  ა  ლურ მშო 
ბელ   თა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   ში, სკო  ლის სა  მე  ურ   ვეო საბ   ჭო  ში, მრჩე  ველ   თა 
საბ   ჭო  ში ან მშო  ბელ   თა ლი  დე  რო  ბი  სა და მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის კო  მი  ტე  ტებ  
ში. სკო  ლა ეხ   მა  რე  ბა მშობ   ლებს, რა  თა სხვა  დას   ხ   ვა კლა  სის მოს   წავ  
ლე  თა მშობ   ლე  ბი იც   ნობ   დ   ნენ და თა  ნამ   შ   რომ   ლობ   დ   ნენ ერ   თ   მა  ნეთ  
თან. 

6. სკო  ლი  სა და თე  მის თა  ნამ   შ   რო  ლო  ბა

მოს   წავ   ლე  თა სწავ   ლი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის ხა  რის   ხის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის  
თ   ვის, სკო  ლა ქმნის თემ   თან თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის სტრა  ტე  გი  ას. სკო  ლა, 
ოჯა  ხი და თე  მის წარ   მო  მად   გე  ნე  ლი აწყო  ბენ დის   კუ  სი  ებს, ამ   ყა  რე  ბენ 
კავ   ში  რებს სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   თან, ად   გი  ლობ   რივ ჯან  
დაც   ვის ცენ   ტ   რებ   თან, რა  თა სას   კო  ლო სა  ზო  გა  დო  ე  ბის   თ   ვის მა  თი სერ  
ვი  სე  ბი ად   ვი  ლად ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი გახ   დეს. სკო  ლა თა  ნამ   შ   რომ   ლობს 
სამ   თავ   რო  ბო და არა  სამ   თავ   რო  ბო უწყე  ბებ   თან, კულ   ტუ  რულ ჯგუ  ფებ  
თან, ახა  ლი  სებს თემ   ში სკო  ლის რე  სურ   სე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბას, რო  გო  რიც 
არის ბიბ   ლი  ო  თე  კა, სპორ   ტუ  ლი დარ   ბა  ზი და სხვა. 
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რო გორ და ვიწყოთ სკო ლა ში მშო ბელ თა 
ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და ზე მუ შა ო ბა?

იმის თ ვის, რომ შე ის წავ ლოთ მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის პრაქ ტი კა 
თქვენს სკო ლა ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის ხა სი
ა თი სა და მას შ ტა ბის გა აზ რე ბა. 

სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა, მო ი ძი ოთ პა სუ ხე ბი შემ დეგ შე კითხ ვებ ზე: 

}  მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის სა კითხ ზე სა უბ რობთ თუ არა მას წავ
ლებ ლებ თან შეხ ვედ რე ბი სას, პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სა და 
ახა ლი პე და გო გე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში? 

}  აქვს თუ არა სკო ლას მკა ფიო წარ მოდ გე ნა სა კუ თა რი თე მის შე
სა ხებ? რა არის მა თი სა ჭი რო ე ბე ბი და რო გორ მი ე მარ თე ბა ეს 
სა ჭი რო ე ბე ბი სკო ლას?

}  რო გორ მო ნა წი ლე ო ბენ მშობ ლე ბი და თე მის წევ რე ბი სკო ლის 
საქ მი ა ნო ბებ ში? რო გორ შე უძ ლია სკო ლას მშო ბელ თა ჩარ თუ
ლო ბის ხელ შეწყო ბა მოს წავ ლე თა სწავ ლის პრო ცეს ზე ორი ენ ტი
რე ბულ აქ ტი ვო ბებ ში?

}  აღ ნიშ ნავს თუ არა სკო ლა სკო ლის თე მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ღო ნის ძი ე ბებს, რო გო რი ცაა გა მორ ჩე უ ლი კულ ტუ რუ ლი დღე ე ბი?

}  ჰყავს თუ არა სკო ლას მო ხა ლი სე ე ბი და თუ უჭერს მათ მხარს? 
რო გორ შე იძ ლე ბა მოხ დეს მო ხა ლი სე ე ბის მუ შა ო ბის ორი ენ ტი რე
ბა სწავ ლა ს წავ ლე ბის პრო ცეს ზე? 

}  რო გორ შე იძ ლე ბა სკო ლებ მა გა ა მარ ტი ვონ მშობ ლე ბის ჩარ თუ
ლო ბის პრო ცე სი? მა გა ლი თად, რო გორ შე იძ ლე ბა სკო ლამ და
გეგ მოს და შე ატყო ბი ნოს მშობ ლებს თა ვი ან თი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა 
და საქ მი ა ნო ბე ბის შე სა ხებ? 

}  რო გორ უნ და და ი გეგ მოს კო მუ ნი კა ცია მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ? 

}  რო გორ შე უძ ლია სკო ლას თე მის გავ ლე ნი ა ნი წევ რე ბი სა და მშობ
ლე ბის მო ბი ლი ზე ბა თე მის სხვა წევ რე ბი სა და მშობ ლე ბის პრო
ცეს ში ჩა სარ თა ვად?
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}  რო გორ შე იძ ლე ბა შე არ ჩი ოს სკო ლამ შე სა ფე რი სი და ეფექ ტუ
რი  სა კო მუ ნი კა ციო არ ხი, რა თა მიწ ვ დეს მშობ ლებ სა და თე მის 
წევ რებს? რა დახ მა რე ბა სჭირ დე ბათ სკო ლის თა ნამ შ რომ ლებს, 
მშობ ლებს და თემს, მე დი ის სხვა დას ხ ვა ფორ მის (ონლაინ და 
სოც  მე დი ა) სა თა ნა დოდ და ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბი სას?

„მშობლებისადასკოლისთანამშრომლობამხოლოდიმ
შემთხვევაშიიქნებაწარმატებული,თუისინიბავშვისინ
ტერესებიდანგამომდინარე,გახდებიანმოკავშირეები.“

მანანაჯინჭარაძე,
განათლებისდარგისტრენერიდა

ასოციაციის„მშობლებიგანათლებისთვის“თანადამფუძნებელი
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ოჯა ხი სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრუქ ტუ რა ა. რაც უფ რო მკა ფი ოდ გა ი აზ რებს 
ამას სკო ლა, მით უფ რო ად ვი ლად შეძ ლებს კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბას, 
სა ერ თო ხედ ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, ერ თი მიზ ნის კენ სვლას, ბავ შ ვის კე
თილ დღე ო ბი სა და სწავ ლა ს წავ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი ფო ნის მქო ნე სკო ლებ
ში მშობ ლე ბის მხარ და ჭე რას შე უძ ლია გა ზარ დოს სკო ლებ ში დას
წ რე ბა, გა ა უმ ჯო ბე სოს მოს წავ ლე ე ბის ურ თი ერ თო ბა, და დე ბი თად 
იმოქ მე დოს ბავ შ ვის თვით შე ფა სე ბა სა და მო ტი ვა ცი ა ზე. 

დროა,საქართველოსსკოლებმადაამსხვრიონძველისტერეოტიპი
დაოჯახისკოლისსაიმედოპარტნიორადმოიაზრონ.დღესმშობ
ლებისმონაწილეობაბავშვისგანათლებაშიუფლებაცაადამოვა
ლეობაცდაწახალისებულიასაქართველოსკანონმდებლობით.

ბუ ნებ რი ვი ა, მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის ნე ბის მი ერ ახალ მო დელ ზე გა
დას ვ ლა მტკივ ნე უ ლია სკო ლის თ ვის, რო ცა მას ვთა ვა ზობთ, რომ მშო
ბე ლი მო ი აზ როს, რო გორც სპონ სო რი, დამ კ ვე თი, პარ ტ ნი ო რი, ექ
ს პერ ტი და ა.შ. და იწ ვევს პრობ ლე მებს. ყვე ლა მცდე ლო ბას ბო ლოს 
მივ ყა ვართ ერთ უნი ვერ სა ლურ მო დე ლამ დე, მშობ ლე ბი უნ და გახ დ ნენ 
სკო ლის, სას წავ ლო სა აღ მ ზ რე ლო პრო ცე სის მოქ მე დი სუ ბი ექ ტე ბი. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას რამ დე ნი მე მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი პი რო ბა გა აჩ ნი ა. ესე ნი ა: მოს წავ ლე თა მშობ ლე ბის / კა ნო ნი ე
რი წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე
ბის შე მუ შა ვე ბა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, ამა ვე პროგ რა მე ბი სა და მი სი 
გა ხორ ცი ე ლე ბის მე თო დე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ხილ ვა მოს წავ
ლე ე ბი სა და მა თი მშობ ლე ბის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ, 
მშო ბელ თა სა ზო გა დო ე ბის ფსი ქო ლო გი უ რი და პე და გო გი უ რი კომ პე
ტენ ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, მშობ ლებ თან პარ ტ ნი ო რო ბის დამ ყა რე ბა და 
ურ თი ერ თ დახ მა რე ბის ატ მოს ფე როს შექ მ ნა.

პარტნიორობის პროგრამა სამ მთავარ ამოცანას უნდა ითვა
ლისწინებდეს:
1. მშო ბელ თა ფსი ქო ლო გი უ რი და პე და გო გი უ რი გა ნათ ლე ბა
2. მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბა სას წავ ლო პრო ცეს ში
3. მშო ბელ თა მო ნა წი ლე ო ბა სკო ლის მე ნეჯ მენ ტ ში
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მშო ბელ თა ფსი ქო ლო გი უ რი და პე და გო გი უ რი გა ნათ ლე ბა

ყვე ლა ზე მთა ვა რი, რაც მას წავ ლე ბელ მა ბავ შ ვის შე სა ხებ უნ და იცო
დეს არის მოს წავ ლის გან ვი თა რე ბი სა და ქცე ვის კა ნო ნე ბი, – ში ნა გა
ნი, – და ფა რუ ლი, მი სი ქცე ვის მო ტი ვე ბი. მას წავ ლე ბელს არ ევა ლე ბა 
და არც შე იძ ლე ბა იყოს და კა ვე ბუ ლი ბავ შ ვის აღ ზ რ დით, მარ ტო იმი
ტომ, რომ მოს წავ ლე ერ თ დ რო უ ლად იმ ყო ფე ბა, რო გორც მას წავ
ლებ ლის, ისე მშობ ლე ბის გავ ლე ნის ქვეშ. თუმ ცა სა სურ ვე ლი ა, რომ 
თა ვი სი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა მშო ბელს გა დას ცეს და მოს წავ ლეს
თან თა ნამ შ რომ ლო ბა გააიოლოს. 

გთა  ვა  ზობთ რამ   დე  ნი  მე აპ   რო  ბი  რე  ბულ ხერხს მშო  ბელ   თა ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბის თ ვის. ესე  ნი  ა: 

ტრე ნინ გი, კონ სულ ტა ცი ა, სე მი ნა რი, ლექ ცი ა, შემ თხ ვე ვის გან ხილ ვა, 
დი აგ ნოს ტი რე ბა, გა მო კითხ ვა, კვლე ვა, პრო ფე სი უ ლი გან ხილ ვე ბი 
და სხვ.

ლექცია – ფორ   მა, რო  მე  ლიც ხელს უწყობს და დე  ტა  ლი  ზე  ბუ  ლად 
ამ   ჟ   ღავ   ნებს კონ   კ   რე  ტუ  ლი გა  და  საჭ   რე  ლი პრობ   ლე  მის არსს. ლექ  
ცი  ა  ში მთა  ვა  რია სი  ტუ  ა  ცი  ის ანა  ლი  ზი. ლექ   ცია ეხ   მა  რე  ბა მშო  ბელს 
გან   საზღ   ვ   როს თე  ო  რი  უ  ლი ცოდ   ნის არ   სი და თუ სა  ჭი  რო  ე  ბა შე  იქ   ნა 
მო  ძებ   ნოს რე  სურ   სი და  სახ   მა  რებ   ლად. სა  ყუ  რადღე  ბო  ა, რომ მშობ  
ლებ   თან ჩა  სა  ტა  რე  ბე  ლი ლექ   ცი  უ  რი კურ   სი იყოს მარ   ტი  ვად გად   მო 
ცე  მუ  ლი, არ იყოს გა  დატ   ვირ   თუ  ლი პე  და  გო  გი  უ  რი ტერ   მი  ნო  ლო 
გი  ით, გა  ჯე  რე  ბუ  ლი იყოს მა  გა  ლი  თე  ბით და შემ   თხ   ვე  ვე  ბი ახ   ლოს 
იყოს რე  ა  ლურ ცხოვ   რე  ბას   თან. ასე  ვე აუცი  ლე  ბე  ლი  ა, ლექ ტორ მა 
ხა ზი გა უს ვას თე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბას და რამ   დენ   ჯერ   მე მი  ა  ნიშ   ნოს 
მსმე  ნე  ლი, რა  ში და  ეხ   მა  რე  ბა ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი ლექ   ცი  უ  რი კურ   სი მას. 

ტრენინგი – სა სურ ვე ლია ჩა ტარ დეს რო გორც მხო ლოდ მშობ ლე ბი
სათ ვის, ასე ვე მშობ ლე ბი სა და ბავ შ ვე ბი სათ ვის, სა დაც ერ თობ ლი ვი 
კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბათ; იგი ხელს უწყობს ახა ლი ურ
თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბას, სა დაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ბავ შ
ვ თა სა ჭი რო ე ბე ბი და ინ ტე რე სე ბი; 
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ტრე ნინ გის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა უნ და მი ე ცეს მხო ლოდ სპე ცი ა ლის ტ ს 
/ ტ რე ნერს. სწავ ლე ბა აუცი ლე ბე ლია ეხე ბო დეს გარ კ ვე ულ პრობ ლე
მას, რომ ლის გა დაჭ რის რამ დე ნი მე გზა არ სე ბობს და ყვე ლა მათ გა
ნი იქ ნას შე თა ვა ზე ბუ ლი მშობ ლი სათ ვის. სწავ ლე ბი სას ეტა პობ რი ვად 
იქ ნას და ლა გე ბუ ლი პრო ცე სე ბი, გან მარ ტე ბუ ლი, – რა ში წა ად გე ბა, 
თი თო ე უ ლი მათ გა ნი, პრობ ლე მის გა დაჭ რი სას მშო ბელს და თუ ეს 
არ იმუ შა ვებს, რა იქ ნე ბა ალ ტერ ნა ტი უ ლი შე თა ვა ზე ბა. სა სურ ვე ლია 
ტრე ნინ გის თე მე ბი იყოს ლო კა ლუ რი, ეხე ბო დეს ერთ სა კითხს და არ 
იყოს მო ცუ ლო ბი თი. ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას მშობ ლის 
ძვირ ფა სი დრო და ტრე ნინ გის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა არ აღე მა ტე ბო დეს 
ორ სა ათს. 

სემინარი – სწავ ლე ბის პრაქ ტი კუ ლი ნა წი ლი ა, სა  დაც მშობ   ლე 
ბი სპე  ცი  ა  ლის   ტ   თან ერ   თად გა  ნი  ხი  ლა  ვენ პე  და  გო  გი  ურ სი  ტუ  ა  ცი  ებს, 
ბავ   შ   ვის აღ   ზ   რ   დის ფორ   მებს, აღ   ზ   რ   დის ტექ   ნი  კებს და სხვ. ეფექ   ტუ  რი 
იქ   ნე  ბა და სწავ   ლის პრო  ცესს წა  ად   გე  ბა, თუ სე  მი  ნა  რე  ბის კურსს ჩა  ა 
ტა  რებს გა  ნათ   ლე  ბის სპე  ცი  ა  ლის   ტი/მასწავლებელი, ფსი  ქო  ლო  გი და 
სხვა  დას   ხ   ვა დარ   გის სა  ჭი  რო მუ  შა  კი, რო  მელ   საც შე  უძ   ლია სას   წავ   ლო 
პრო  ცეს   ში გა  ნი  ხი  ლოს ტი  პუ  რი შემ   თხ   ვე  ვა და ყვე  ლა კუთხით გა  ა  ა  ნა 
ლი  ზოს ის. 

კონფერენცია – ამ ტი პის სწავ ლე ბას ცოდ ნის გა ფარ თო ე ბი სათ ვის, 
მშო ბელ თა მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის ბავ შ ვ თა აღ ზ რ დის სა კითხებ ზე, 
მწვა ვე პრობ ლე მებ ზე შე უც ვ ლე ლი რო ლი აკის რი ა. მი ღე ბუ ლი პრაქ
ტი კაა და მო ტი ვა ცი ას სძენს მშო ბელს, რო ცა კონ ფე რენ ცია მის მი ერ 
არის მომ ზა დე ბუ ლი, სა კითხე ბის შერ ჩე ვი სას მი სი სურ ვი ლე ბია გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ან თა ვა დაა სა კითხის წარ მ დ გე ნი მშო ბელ თა წი ნა
შე. 

კონსულტაცია – აქ იგუ ლის ხ მე ბა თე მა ტუ რი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ
სულ ტა ცი ა/ ქო უ ჩინ გი მშობ ლის მოთხოვ ნით, სა კითხ ზე, რომ ლის 
მოგ ვა რე ბა მას არ შე უძ ლი ა; შე საძ ლე ბე ლი ა, ცალ კე ჩა ტარ დეს თე
მა ტუ რი კონ სულ ტა ცია კლა სის პრობ ლე მებ ზე ყვე ლა ან მსურ ვე ლი 
მშობ ლე ბი სათ ვის; კონ სულ ტა ცია მო ი ცავს პრობ ლე მის გან ხილ ვა საც 
და პრაქ ტი კულ რე კო მენ და ცი ებ საც; კონ სულ ტა ცია აუცი ლებ ლად 
უნ და ტარ დე ბო დეს კლა სის მას წავ ლებ ლის, მშობ ლის ან ბავ შ ვის 
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თხოვ ნით; კონ სულ ტა ცი ის მო ნა წი ლე ე ბი, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ 
მშობ ლის დახ მა რე ბას, კომ პე ტენ ტურ ნი უნ და იყ ვ ნენ პრობ ლე მის 
გა და საჭ რე ლად; კონ სულ ტა ცია უნ და ჩა ტარ დეს მე გობ რულ ატ მოს
ფე რო ში, სა დაც ყუ რადღე ბა მი ექ ცე ვა მო ზარ დის ყვე ლა და დე ბით 
თვი სე ბას. კონ სულ ტა ცი ის დროს უად გი ლოა ბავ შ ვე ბის ერ თ მა ნეთ
თან შე და რე ბა, მხო ლოდ წარ მა ტე ბა ზე ან მხო ლოდ ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე 
სა უ ბა რი. კონ სულ ტი რე ბი სას მშო ბელ მა უნ და მი ი ღოს რე ა ლუ რი დახ
მა რე ბა/ რე კო მენ და ცი ე ბი. კონ სულ ტა ცი ის დროს, სწო რი კო მუ ნი კა ცი
ის პი რო ბებ ში, მშო ბე ლი უფ რო გახ ს ნი ლი ა, მი საწ ვ დო მი და მიმ ღე ბი. 

ოჯახში ვიზიტები – ეს ძვე ლი ფორ მა ძა ლი ან მო სა ხერ ხე ბე ლია 
მოს წავ ლის ოჯა ხის გა საც ნო ბად და და სა ახ ლო ებ ლად. იგი მას წავ
ლე ბელს ხელს უწყობს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მუ შა ო ბა აწარ მო ოს მშო
ბელ თან და ხე ლი შე უწყოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სა კითხებ ში მის 
გაც ნო ბი ე რე ბას, ასე ვე – საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის, სა მე ცა დი ნო 
ოთა ხის / კუთხის გაც ნო ბას.

სკო ლა ში მო სულ პი როვ ნე ბას, პა ტა რა ადა მი ანს აქვს სა კუ თა რი წარ
მოდ გე ნე ბი სამ ყა რო ზე, სი კე თე სა და ბო რო ტე ბა ზე, ავ სა და კარ გ ზე. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, არა მარ ტო ის, რო გორ მოხ და ამ ბავ შ ვ ში ამის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა, არა მედ რა პი რო ბებ შიც. ამი ტო მაა აუცი ლე ბე ლი 
მჭიდ რო კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა მშო ბელ თან, ოჯახ თან და ზო გა დად 
თემ თან, სა დაც ბავ შ ვე ბი ცხოვ რო ბენ. ეს გა ცი ლე ბით უფ რო მა ღა ლე
ფექ ტუ რი იქ ნე ბა, ვიდ რე სას წავ ლო სა აღ მ ზ რ დე ლო პრო ცე სის მხო
ლოდ მას წავ ლე ბელ ზე გა და ბა რე ბა. 
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მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბა სას წავ ლო პრო ცეს ში

ყვე ლა ზე რთუ ლი ეტა პი სკო ლი სა და მშობ ლის ურ თი ერ თო ბი სას, 
სას წავ ლო პრო ცეს ში, მი სი ჩარ თუ ლო ბა ა. თა ნამ შ რომ ლო ბის ამ 
ფორ მას მომ ხ რეც ჰყავს და მო წი ნა აღ მ დე გეც. ერ თი, რაც შე იძ ლე ბა 
თა მა მად ით ქ ვას, არის, რომ იგი სწო რად უნ და იქ ნეს და გეგ მი ლი და 
ბო ლო ნი უ ან სამ დე დე ტა ლი ზე ბუ ლი, რა თა შეც დო მი სა გან დაზღ ვე უ
ლე ბი ვი ყოთ. 

ნე ბის მი ე რი მო ნა წი ლე ო ბა ბავ შ ვე ბის გა ნათ ლე ბა ში არის მრა ვალ გან
ზო მი ლე ბი ა ნი კონ ს ტ რუქ ტი, სა დაც შე დის მშობ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა 
სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში, სას კო ლო აქ ტი ვო ბე ბის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი 
და ფი ნან სე ბა, სხვა დას ხ ვა სას კო ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბა, 
დის კუ სია გა ნათ ლე ბი სა და აღ ზ რ დის კუთხით და სხვ. 

მე ო რე მხრივ ამ კონ ს ტ რუქტს აქვს სა ში ნაო კუთხე: სახ ლ ში სა ში ნაო 
და ვა ლე ბებ ში მიხ მა რე ბა, სა გა მოც დო და სხვა ტეს ტუ რი და ვა ლე ბე ბის 
მომ ზა დე ბა, მშობ ლე ბი სა და ბავ შ ვე ბის დი ა ლო გი სას კო ლო სა კითხებ
თან და კავ ში რე ბით, პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ი სა და შემ დე გი სა გან
მა ნათ ლებ ლო მიზ ნე ბის და სახ ვა, რა საც მას წავ ლე ბე ლი ვერ ხე დავს. 
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ჩარ თუ ლო ბის ამ ორ სა ხეს შო რის კავ ში რი სუს ტია და ზოგ ჯერ არც 
ჩანს. არა და გა დამ წყ ვე ტი ა, რომ სახ ლ ში ჩარ თ ვა ჩან დეს სკო ლა ში და 
სკო ლა ში ჩარ თუ ლო ბა გავ ლე ნას ახ დენ დეს სახ ლ ში აქ ტი უ რო ბა ზე. 

პირ ვე ლი საყ რ დე ნი, რო მე ლიც მშობ ლის ჩარ თუ ლო ბას გა ნა პი რო
ბებს არის არა სო ცი ა ლუ რი ან დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი, 
არა მედ არა ფორ მა ლუ რი ურ თი ერ თო ბის, კო მუ ნი კა ცი ის მა ხა სი ა თე
ბე ლი მას წავ ლე ბელ სა და მშო ბელს შო რის. ამის სა ფუძ ველ ზე მშობ
ლე ბი ინ ფორ მი რე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს იღე ბენ მა თი შვი ლის 
პროგ რე სის ან აკა დე მი უ რი და სხვა სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ. 

კომუნიკაცია – მშობ ლე ბის სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში ჩარ თუ ლო ბა ზე, 
ისე, რო გორც თა ვად მშობ ლის ქცე ვებ ზე, გავ ლე ნას ახ დენს სკო ლის 
ნე ბის მი ე რი სეგ მენ ტის შეგ ნე ბუ ლი და /ან გა უც ნო ბი ე რე ბე ლი და მო
კი დე ბუ ლე ბა, სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბი, აგ რეთ ვე ყო ველ დღი უ რი 
რე ა ლო ბა, რო მე ლიც ქმნის ბა რი ე რებს, ან პი რი ქით მო ტი ვა ცი ას აძ
ლევს მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბას. 

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე მშობ ლებს ამ 
ურ თი ერ თო ბე ბის დე ფი ცი ტი აქვთ, ისი ნი აღ ზ რ და გა ნათ ლე ბას სკო
ლის პრე რო გა ტი ვად მი იჩ ნე ვენ და ამ პრო ცე სებ ში თავს ნაკ ლე ბად 
ეფექ ტუ რად გრძნო ბენ. ამის სა პი რის პი როდ მა ღა ლი და საქ მე ბაც, 
შე იძ ლე ბა ხელს უშ ლი დეს ჩარ თუ ლო ბას. და ბა ლი შე მო სა ვა ლი და 
მა ღა ლი და საქ მე ბა ორი ვე მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის შეზღუდ ვის 
მი ზე ზად გვევ ლი ნე ბა. შეზღუდ ვა იზ რ დე ბა იმ შემ თხ ვე ვა შიც, რო ცა 
მშო ბე ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბით არ არის და თავს უსი ა მოვ ნოდ 
გრძნობს სას კო ლო სის ტე მა ში, არ აქვს ენერ გია საკ მა რი სად გა უმ კ
ლავ დეს გა მოწ ვე ვებს და არც მო ტი ვა ცია ჩა ე რი ოს და გან საზღ ვ როს 
სა გა ნა მა ნათ ლებ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი სა კუ თა რი შვი ლი სათ ვის. 

ამ შეზღუდ ვე ბის გა და სა ლა ხად აუცი ლე ბე ლია სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი
ამ იმოქ მე დოს ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ე ბით, მოთ მი ნე ბით, 
ტაქ ტი ა ნად და კე თილ გან წყო ბით. ჯერ მათ თან ერ თად უნ და მო სინ ჯოს 
რა ტი პის ღო ნის ძი ე ბებ ში შე ეძ ლე ბათ ჩარ თ ვა, თა ნაც ამას თა ვი სი ნე
ბით რო ცა გა ა კე თე ბენ, მე რე კი შე ა ფა სონ მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და 
იქიდან გა მომ დი ნა რე შეს თა ვა ზონ სხვა დას ხ ვა ტი პის პრო ექ ტე ბი.
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სკო  ლის ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  ას უნ   და ჰქონ   დეს თა  ვი  სი მოს   წავ   ლე  ე  ბის 
ოჯა  ხე  ბის მო  ნა  ცემ   თა ბა  ზა, სა  დაც გან   საზღ   ვ   რუ  ლი ექ   ნე  ბა, შეს   წავ  
ლის ნი  ა  დაგ   ზე და არა მშრა  ლი სტა  ტის   ტი  კუ  რი მო  ნა  ცე  მე  ბით, ამ 
ოჯა  ხე  ბის რე  სურ   სე  ბი, შე  ფა  სე  ბუ  ლი ექ   ნე  ბა მა  თი ძლი  ე  რი და სუს   ტი 
მხა  რე  ე  ბი. მო ნა ცემ თა ბა ზა ში გა მო ყო ფი ლი უნ და იყოს ის ოჯა ხე ბი, 
რო  მელ   თაც ორი ან მე  ტი შვი  ლი ჰყავთ სკო  ლა  ში. ასე  თი ოჯა  ხე  ბი 
მზად არი  ან მე  ტი ინ   ვეს   ტი  ცია ჩა  დონ სკო  ლა  ში სხვა  დას   ხ   ვა ტი  პის 
რე  სურ   სე  ბის სა  ხით. 

რა უწყობს ხელს კომუნიკაციის გაუმჯობესების ხარჯზე
მშობელთაჩართულობისგაზრდას?

და გეგ მი ლი და წი ნას წარ გა წე რი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო მე ლიც სკო
ლამ უნ და შე ი მუ შა ოს.
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ნა ბი ჯი 1. მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი
მშობ ლე ბის ჩარ თ ვა მო ითხოვს ხედ ვას, პო ლი ტი კას და ჩარ ჩოს. 
უნ და გვახ სოვ დეს, რომ წე სებს მხო ლოდ იქ იცა ვენ, სა დაც ეს წე სე
ბი არ სე ბობს. თა ნამ შ რომ ლო ბის წე სე ბი მშობ ლე ბის აქ ტი უ რი ჩარ
თუ ლო ბით უნ და შე იქ მ ნას, გავ რ ცელ დეს და მი სი შეს რუ ლე ბის მო
ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ დეს. ეს პრო ცე სი კი მარ თ ვას სა ჭი რო ებს. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სკო ლას ჰყავ დეს კონ კ რე ტუ ლი პი რი, რო მე ლიც პა
სუ ხის მ გე ბე ლი იქ ნე ბა მშობ ლებ თან და თემ თან ურ თი ერ თო ბა ზე. ეს 
გა ა მარ ტი ვებს საქ მეს და შე ამ ცი რებს შეც დო მის დაშ ვე ბის რის კებს. 
თუ სკო ლას არ ჰყავს მშობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
პი რი ან ხა რის ხის მარ თ ვის მე ნე ჯე რი, ცალ კე ულ მას წავ ლე ბელ საც 
შე უძ ლია კლა სის ფარ გ ლებ ში მო ამ ზა დოს მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის 
გეგ მა და თა ვად უზ რუნ ველ ყოს მი სი აღ ს რუ ლე ბა. 

ნა ბი ჯი 2. მო მა ვა ლი მოს წავ ლე ე ბის მშობ ლე ბის მი ღე ბა
მშობ ლებს სკო ლის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნა ჯერ კი დევ მა ნამ დე ექ მ ნე
ბათ, ვიდ რე შვილს სკო ლა ში მი იყ ვა ნენ. ამი ტომ სა სურ ვე ლი იქ ნე
ბა, სკო ლამ მო მა ვა ლი პირ ველ კ ლა სე ლებ თან და მათ მშობ ლებ თან 
შეხ ვედ რა სას წავ ლო წლის დად გო მამ დე და გეგ მოს. და ათ ვა ლი ე რე
ბი ნოს მათ სკო ლის შე ნო ბა, შე უქ მ ნას და დე ბი თი გან წყო ბა, რო მე
ლიც მო მა ვალ ში ჯან სა ღი კო მუ ნი კა ცი ის წი ნა პი რო ბა ა. შე საძ ლო ა, ამ 
ღო ნის ძი ე ბას ეწო დოს ღია კა რის დღე სკო ლა ში. 

ნა ბი ჯი 3. რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბი მშობ ლებ თან 
იმი სათ ვის, რომ მშობ ლებ მა შეძ ლონ შვი ლის სას კო ლო ცხოვ რე ბა
ში ჩარ თუ ლო ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სკო ლამ წლის და საწყის ში მი ა
წო დოს მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ვალ დე ბუ ლო კო მუ ნი კა ცი ის 
გეგ მა გ რა ფი კი. სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა ა, თუ მშობ ლებს მი ე ცე მათ სა
შუ ა ლე ბა, შე თა ვა ზე ბულ ჩარ ჩო ში აირ ჩი ონ მათ თ ვის სა სურ ვე ლი თა
რი ღე ბი და დრო ე ბი, რო ცა ისი ნი ნამ დ ვი ლად შეძ ლე ბენ სკო ლა ში 
მის ვ ლას ან შე თან ხ მე ბუ ლი ფორ მა ტით მას წავ ლე ბელ თან კო მუ ნი კა
ცი ას. 

რა აუცი ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და და გეგ მოს სკო ლამ მშობ ლებ
თან კო მუ ნი კა ცი ის თ ვის? 
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აქტივობა1. –დამრიგებლებისშეხვედრამშობლებთან – კლა
სის მშო ბელ თა შეხ ვედ რა უნ და ტარ დე ბო დეს წე ლი წად ში 45 – ჯერ, 
სა დაც გა ნი ხი ლე ბა სას წავ ლო პრო ცე სის ამო ცა ნე ბი, და ი გეგ მე ბა 
ახა ლი თა ნამ შ რომ ლო ბა, შე ჯამ დე ბა წლის შე დე გე ბი, გა ნი ხი ლე ბა 
სკო ლი სა და მშობ ლის თა ნამ შ რომ ლო ბის სა კითხე ბი, მათ შო რის 
კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მე ბი. მოს წავ ლე თა პროგ რე სის გან ხილ ვა ან აკა
დე მი უ რი წარ მა ტე ბა წა რუ მა ტებ ლო ბა არ უნ და იყოს კლა სის მშობ
ლებ თან შეხ ვედ რის მი ზა ნი. მშობ ლებ თან შეხ ვედ რე ბი შე იძ ლე ბა 
იყოს ორ გა ნი ზა ცი ულ სა კითხებ ზე, მიმ დი ნა რე ან თე მა ტურ სი ახ ლე
ებ ზე, წლის დას რუ ლე ბა სა და მო მავ ლის გეგ მებ ზე, ზო გა დად სკო ლა
ზე ან კლას ზე. 

დაგეგმვა – მშო ბელ თა კრე ბის მომ ზა დე ბი სას მას წავ ლე ბელ მა უნ და 
და გეგ მოს იგი ეტა პობ რი ვად: მო ახ დი ნოს კრე ბის ორ გა ნი ზე ბა, გან
საზღ ვ როს დღის წეს რი გი, კლა სის დამ რი გე ბე ლი გა ე სა უბ როს საგ ნე ბის 
მას წავ ლებ ლებს, სას კო ლო საქ მი ა ნო ბა ში მოს წავ ლე თა მო ნა წი ლე ო
ბის ძი რი თა დი აქ ცენ ტე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით, არა კერ ძოდ რო მე ლი მე 
მოს წავ ლის, არა მედ ზო გა დი სა კითხე ბის აქ ცენ ტუ ა ცი ი სათ ვის. 

მშობ ლის დას წ რე ბის ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის დამ რი გე ბელ მა, სა სურ ვე
ლი ა, პერ სო ნა ლუ რი მო საწ ვე ვე ბი და აგ ზავ ნოს მათ თან, ალ ბო მე ბი 
და ვი დე ო ე ბი მო ამ ზა დოს ბავ შ ვე ბის კლას გა რე შე ცხოვ რე ბა ზე, წა

მშობლებთანურთიერთობისმარტივიგეგმა

აქტივობა1.–დამრიგებლებისშეხვედრამშობლებთან

აქტივობა2–მშობლებისადასაგნის
მასწავლებლებისგაცნობა.

აქტივობა3.მშობლებისადამასწავლებლების
პირისპირშეხვედრებისორგანიზება.
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ხა ლი სე ბის წე რი ლე ბი და აგ ზავ ნოს იმ მშო ბელ თათ ვის, რო მელ თა 
შვი ლებ მაც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს კონ კურ სებ სა და ოლიმ პი ა დებ ში. 
წე რი ლე ბი, რომ ლე ბიც სა კითხ თან მი მარ თე ბით ბავ შ ვის მი მართ რე
კო მენ და ცი ებს შე ი ცა ვენ, მშობ ლებს ეგ ზავ ნე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად და 
არ გა ნი ხი ლე ბა სკო ლის კრე ბა ზე. 

კლა სის დამ რი გე ბელ მა უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს კლა სის დი ზა ი ნიც, 
სა დაც შეხ ვედ რა მო ეწყო ბა, – მშო ბელ თა გან წყო ბა გა ცი ლე ბით 
ამაღ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა, რო ცა სუფ თად და ლა გე ბულ საკ ლა სო სივ რ ცე
ში მე გობ რუ ლად გან წყო ბი ლი მას წავ ლე ბე ლი შეხ ვ დე ბა. 

ზოგადიანალიზი – კლას ში მოს წავ ლე თა სა გან მა ნათ ლებ ლო მიღ
წე ვე ბის ანა ლიზ ზე სა უ ბა რი ზო გა დი უნ და იყოს. კლა სის დამ რი გე
ბელ მა წი ნას წარ უნ და გა აფ რ თხი ლოს მშობ ლე ბი იმის თა ო ბა ზე, რომ 
პი რად კითხ ვებ ზე პა სუხს მხო ლოდ პი რა დი შეხ ვედ რის დროს მი ი ღე
ბენ. მშო ბელ თა შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე საგ ნე ბის მას წავ ლებ ლებს სა
სურ ვე ლია ახ სოვ დეთ, რომ გან ს ჯი სას სუ ბი ექ ტურ ინ ტერ პ რე ტა ცი ებ ზე 
უარი თქვან და ზო გა დად მი მო ი ხი ლონ საგ ნის სწავ ლე ბის ხედ ვე ბი 
და პრობ ლე მე ბი, – გა მო ი ტა ნონ ტი პუ რი პრობ ლე მა და მშობ ლებ თან 
ერ თად იმ ს ჯე ლონ. ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ მშო ბე ლი დი
ა ლო გის სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი მო ნა წი ლეა და მოს მე ნა ჭირ დე ბა. 

კლა სის დამ რი გე ბელ მა შე საძ ლე ბე ლია მშობ ლებს, ასე ვე, გა აც ნოს 
კლა სის სო ცი ა ლუ რი და ემო ცი უ რი კლი მა ტი, გა ნა ზო გა დოს ბავ შ ვე
ბის ქცე ვა ზე დაკ ვირ ვე ბა კლას ში, დე რე ფან ში, ექ ს კურ სი ებ ზე, ეზო ში, 
სა სა დი ლო ში და ა.შ. სა უბ რის თე მა და საშ ვე ბია იყოს კო მუ ნი კა ცი ა, 
მეტყ ვე ლე ბა, მოს წავ ლის გა რეგ ნო ბა ზო გა დად და სხვა სა კითხე ბი. 
შეხ ვედ რის დროს ონა ვარ მოს წავ ლე თა ქცე ვე ბი ან მა თი წარ მო ჩე ნა 
არ გა ნი ხი ლე ბა. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, შეხ ვედ რე ბის დროს კლა სის დამ რი გე ბელ მა გა
ით ვა ლის წი ნოს და მშო ბელ თა ფსი ქო ლო გი უ რი და პე და გო გი უ რი 
კომ პე ტენ ცი ის დო ნის ასა მაღ ლებ ლად სა გან მა ნათ ლებ ლო ლი ტე რა
ტუ რის გან ხილ ვა მო აწყოს, ან ესა უბ როს სა ინ ტე რე სო გა მო ფე ნა ზე, 
ფილ მი ან წიგ ნი გა ნი ხი ლოს მათ თან ერ თად და ა.შ. 
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ერ თერ თი სა უ კე თე სო თე მა, მშო ბელ თა შეხ ვედ რე ბის დროს, ექ ს
კურ სი ე ბის, საკ ლა სო და სას კო ლო სა ღა მო ე ბის და გეგ მ ვა ა.

შეხვედრისოქმისშედგენა – მშო ბელ თა შეხ ვედ რე ბის ასახ ვა კლა
სის დამ რი გე ბელ მა შეხ ვედ რის თა ნა ვე უნ და და იწყოს, რად გან მშობ
ლე ბი აკე თე ბენ დას კ ვ ნებს, ფორ მუ ლი რე ბას უკე თე ბენ სა ჭი რო გა
დაწყ ვე ტი ლე ბებს, სთა ვა ზო ბენ წი ნა და დე ბებს, რე კო მენ და ცი ებს და 
ა.შ. სა სურ ვე ლია ოქ მ ში ასა ხუ ლი იქ ნას მშო ბელ თა ყვე ლა გა მოთ
ქ მუ ლი სურ ვი ლი, რო მე ლიც შემ დეგ გა ეც ნო ბა პე და გო გი ურ საბ ჭოს 
და ად მი ნის ტ რა ცი ას. 

უკუკავშირი – უკუ კავ ში რი აუცი ლე ბე ლი პი რო ბაა ასეთი და არა 
მხოლოდ მსგავსი ტიპის შეხვედრებისას. კარ გი იქ ნე ბა, თუ კლა სის 
დამ რი გე ბე ლი მშო ბელს უკუ კავ შირ საც გა ა კე თე ბი ნებს და გა არ კ ვევს 
მის და მო კი დე ბუ ლე ბას შეხ ვედ რი სად მი, მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი სად
მი, სა ერ თო პრობ ლე მე ბი სად მი. 

თე  მა, რო  მელ   საც კლა  სის დამ   რი  გე  ბე  ლი გა  ნი  ხი  ლავს შეხ   ვედ   რებ   ზე 
აქ   ტუ  ა  ლუ  რი უნ   და იყოს თა  ვი  სი არ   სით, აინ   ტე  რე  სებ   დეს მშო  ბელ   თა 
უმე  ტე  სო  ბას მა  ინც; უნ   და ჩა  ტარ   დეს შე  სა  ფერ დროს, – წი ნას წარ გან
საზღ ვ რუ ლი გეგ   მით, – პე  და  გო  გი  უ  რად სა  სარ   გებ   ლო უნ   და იყოს და 
კარ   გად მომ   ზა  დე  ბუ  ლი. შეხ   ვედ   რის და  გეგ   მ   ვი  სას, მოწ   ვე  ვი  სას, უშუ  ა 
ლოდ კრე  ბის მსვლე  ლო  ბი  სას, კო  მუ  ნი  კა  ცი  ა, კლა  სის   /   საგ   ნის მას   წავ  
ლე  ბელ   სა და მშო  ბელს შო  რის უნ   და იყოს ტაქ   ტი  ა  ნი და თა  ვა  ზი  ა  ნი. 

აქტივობა2–მშობლებისადასაგნისმასწავლებლებისგაცნობა. ამ 
შეხ ვედ რა ზე საგ ნის მას წავ ლებ ლე ბი მშობ ლებს აც ნო ბენ: ეს გ ის მი
ხედ ვით წლის გან მავ ლო ბა ში მისაღწევ შე დე გებს. სას წავ ლო პროგ
რა მე ბის ში ნა არსს, ძირითად მე თო დო ლო გი ას, ექ ნე ბათ თუ არა და 
რა ტი პის სა ში ნაო და ვა ლე ბებს მოს თხოვს მას წავ ლე ბე ლი, რო გორ 
და ეხ მა რონ მშობ ლე ბი შვი ლებს სა ში ნაო და ვა ლე ბის მომ ზა დე ბა ში, 
რამ დე ნი შე მა ჯა მე ბე ლი თუ სა ტეს ტო სა მუ შაო უნდა გა ნა ხორ ცი ე ლონ 
და რო გო რი იქ ნე ბა შე ფა სე ბის რუბ რი კე ბი/ კ რი ტე რი უ მე ბი.
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აქტივობა3.მშობლებისადამასწავლებლებისპირისპირშეხ
ვედრებისორგანიზება. სკო ლამ და კლა სის დამ რი გე ბელ მა დი დი 
ყუ რადღე ბა უნ და მი აქ ცი ოს და გა ით ვა ლის წი ნოს პი რა დი სა უბ რე
ბის და გეგ მ ვაც მშობ ლებ თან, სა დაც ყუ რადღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს 
სწავ ლი სა და გან ვი თა რე ბის სირ თუ ლე ებ ზე, ქცე ვით პრობ ლე მებ ზე 
და ა.შ. მშობ ლე ბი, კრი ტი კის ში შით თავს არი დე ბენ ასეთ შეხ ვედ
რებს. მას წავ ლე ბე ლი უნ და შე ე ცა დოს, რომ უზ რუნ ველ ყოს მა თი 
უსაფ რ თო ხე ბის გან ც და, მშო ბელს გა ნუ მარ ტოს, რომ მათ დახ მა რე
ბის გა წე ვა სურთ და არა კრი ტი კა, ასე ვე ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ოს საგ ნე
ბის მას წავ ლებ ლებ თან მშო ბელ თა პი რად შეხ ვედ რებს და ვი ზი ტებს. 
მშობ ლე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის პი რის პირ შეხ ვედ რე ბი შე იძ ლე ბა 
წე ლი წად ში 3ჯერ ან 4ჯერ ჩა ტარ დეს. ამის თ ვის სკო ლა უნ და მო ემ
ზა დოს, ინ ფორ მა ცია ყვე ლა მშო ბელს მი ა წო დოს, საგ ნის მას წავ ლებ
ლე ბის გან სა თავ სებ ლად სას კო ლო სივ რ ცის ორ გა ნი ზე ბა მო ახ დი ნოს 
და მშობ ლებ საც მკა ფი ოდ აუხ ს ნას, რამ დე ნი დრო შე იძ ლე ბა დაჰ ყოს 
თი თო ე ულ მას წავ ლე ბელ თან. შეხ ვედ რა ზე მას წავ ლე ბე ლი უნ და იჯ
დეს მომ ზა დე ბუ ლი. შე საძ ლე ბე ლი ა, თან იქო ნი ოს იმ მოს წავ ლე ე ბის 
მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი შე მა ჯა მე ბე ლი სა მუ შო ე ბი, რო მელ თა მშობ ლებ
საც ხვდე ბა. ყვე ლა ზე დი დი შეც დო მა, რაც ამ შეხ ვედ რა ზე შე იძ ლე ბა 
და უშ ვას მას წავ ლე ბელ მა – 1. ვერ გა იხ სე ნოს, რო მე ლი ბავ შ ვის მშო
ბელს ესა უბ რე ბა. 2. მშო ბელს შვი ლის შე სა ხებ მხო ლოდ უარ ყო ფი თი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი გა უ ზი ა როს. 

ჩა მოთ ვ ლი ლი აქ ტი ვო ბე ბის გარ და, მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის გა
უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის სკო ლის თა ნამ შ რომ ლებს შე უძ ლი ათ და გეგ მონ: 

სასკოლოშეხვედრებიმშობლებთან – ერ თერ თი აუცი ლე ბე ლი 
პი რო ბა სას წავ ლო პრო ცეს ში მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბი სა, რო მელ
ზეც სკო ლის დი რექ ცი ის მოწ ვე ვით მშობ ლე ბი გა ეც ნო ბი ან ახალ 
გეგ მას, სწავ ლე ბის მე თო დებს, მას წავ ლებ ლის მოთხოვ ნებს. პე
და გოგ თა უმე ტე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ ჩარ თუ ლო ბის ეს ტი პი არა
ე ფექ ტუ რი ა, რად გან მშო ბელ მა არა ფე რი იცის სას წავ ლო პრო
ცე სის შე სა ხებ და შე იძ ლე ბა სა უ კე თე სოს წარ მო ჩე ნის მცდე ლო ბა 
სა პი რის პი როდ აღიქ ვას. სა სურ ვე ლი ა, ამ პრო ცესს, წინ უძღო დეს 
მშო ბელ თა მომ ზა დე ბა და ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და პე და გო გი უ რი 
გა ნათ ლე ბის მიზ ნით, ე.წ. მშო ბელ თა პე და გო გი ზა ცია და ასე ვე 
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აუცი ლე ბე ლია გაკ ვე თი ლის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ მას წავ ლე ბელ მა 5 
წუ თი ა ნი რე ზი უ მი რე ბა გა ა კე თოს სწო რი აქ ცენ ტე ბი სათ ვის, სპე ცი ა
ლუ რად მშო ბელ თათ ვის. 

სწო რად წარ მარ თუ ლი კო მუ ნი კა ცით, ღია გაკ ვე თი ლე ბი ბევრ კონ
ფ ლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ას შე ამ სუ ბუ ქებს ან ჩა ახ შობს, რად გან გა უ გებ რო
ბი სა და მშო ბელ თა უგუ ლე ბელ ყო ფის პრობ ლე მა მოხ ს ნი ლი იქ ნე ბა. 

სა სურ ვე ლია სკო ლამ / მას წავ ლე ბელ მა ღია გაკ ვე თი ლი და გეგ მოს 
ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გ ვი სას, რა ი მე მო დე ლის შე მუ შა ვე
ბი სას, მიღ წე ვე ბის საჩ ვე ნებ ლად, ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის წარ
მო სა ჩე ნად, რაც ხელს შე უწყობს სკო ლის ავ ტო რი ტე ტის ზრდას და 
მშო ბელ საც გა არ კ ვევს სი ახ ლე ებ ში. 

აქტივობებისჩამონათვალი:

}  მშობ ლე ბი სა და ბავ შ ვე ბის წი ნას წარ გაც ნო ბა სკო ლა ში – შე იძ
ლე ბა ამას რამ დე ნი მე გაკ ვე თი ლი და ეთ მოს და საწყის ში, მაგ რამ 
ეს არ იქ ნე ბა გაც დე ნი ლი დრო; საწყის ფა ზა ში, პირ ვე ლი გაც
ნო ბი სას ვლინ დე ბა მშობ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი და ხა სი ა თი 
მას წავ ლებ ლის მი მართ, აქ ვე დგინ დე ბა ოჯახ თან ურ თი ერ თო ბის 
საზღ ვ რე ბიც. მას წავ ლე ბე ლი იღებს ინ ფორ მა ცი ას ბავ შ ვის გან
ვი თა რე ბის, ოჯა ხის პო ტენ ცი ის შე სა ხებ აღ ზ რ დის სა კითხებ ზე და 
სხვ. 

}  მშობ ლებს უნ და აჩ ვე ნოს მას წავ ლე ბელ მა, რომ მის თ ვის მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნია მა თი გაც ნო ბა და ხან გ რ ძ ლი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბა და 
შეხ ვედ რა ზრუნ ვი სა და თბი ლი კლი მა ტის გა რე მო ში ჩა ა ტა როს;

}  მორ გე ბუ ლია შეხ ვედ რე ბი არა ფორ მა ლურ სი ტუ ა ცი ებ ში, სა დაც 
ხდე ბა ბავ შ ვის პო ზი ტი ურ ას პექ ტებ ზე ხაზ გას მა და მა თი გან მამ ტ
კი ცებ ლე ბის ერ თობ ლი ვი ძი ე ბა;

}  წე რი ლო ბი თი კო მუ ნი კა ცი ის ამუ შა ვე ბა, მათ შო რის ინ ტერ ნეტ მე
სი ჯე ბი თაც და მე ილ ბოქ სე ბი თაც, სა დაც შე იძ ლე ბა მას წავ ლე ბელ
მა მად ლი ე რე ბა გა მო ხა ტოს არა მარ ტო აკა დე მი ურ მაჩ ვე ნებ ლებ
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ზე და პროგ რეს ზე, არა მედ ბავ შ ვის საქ ცი ელ ზე, თა ვა ზი ა ნო ბა ზე, 
თუნ დაც მონ დო მე ბა სა და ძა ლის ხ მე ვა ზე, ასე ვე მშობ ლის მო ნა წი
ლე ო ბა ზე კლა სი სა და სკო ლის საქ მე ებ ში; 

}  ტე ლე ფო ნით და რეკ ვა მშო ბელ თან, სა დაც მას წავ ლე ბე ლი არა 
რა ი მე და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბას მო ითხოვს, არა მედ უბ რა ლოდ 
ეკითხე ბა გან წყო ბას და სა სა უბ როდ იწ ვევს;

}  მად ლი ე რე ბის, პა ტი ვის ცე მი სა და სი ხა რუ ლის გა მო ხატ ვა თა ნამ
შ რომ ლო ბის დროს, ასე ვე მოთ მი ნე ბა კო მუ ნი კა ცი ი სას, იმ მშობ
ლებ თან, ვინც სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის გა მო აქ ტი უ რად არ არის პრო
ცე სებ ში ჩარ თუ ლი ან პი რი ქით, ჰი პერ ჩარ თუ ლო ბით გა მო ირ ჩე ვა. 

}  წა ხა ლი სე ბა კონ სულ ტა ცი ებ სა და შეხ ვედ რებ ზე და სას წ რე ბად; წა
სა ხა ლი სებ ლად არ არის აუცი ლე ბე ლი ძვი რად ღი რე ბუ ლი ნივ
თე ბის შე ძე ნა ან ზედ მე ტად თა ვის შე წუ ხე ბა. მას წავ ლე ბელ მა ეს 
შე იძ ლე ბა უბ რა ლო გუ ლით და წე რი ლი ბა რა თი თაც მო ა ხერ ხოს. 

}  ერ თობ ლი ვი იმე დე ბი სა და პერ ს პექ ტი ვე ბის გან ხილ ვა – და გეგ
მოს და მშობ ლებს გა აც ნოს გეგ მე ბი;

}  სა ჭი რო ბიბ ლი ო თე კის შექ მ ნა მათ თ ვის, ვი საც ხე ლი არ მი უწ
ვ დე ბა ბიბ ლი ო თე კა ზე. სა ჭი რო წიგ ნე ბის მი წო დე ბა გა საც ნო ბად 
და მე რე ერ თობ ლი ვი გან ხილ ვა; ამ ტი პის აქ ტი ვო ბე ბი შე იძ ლე ბა 
ჩა ა ტა როს იმ ოჯა ხე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც და მა ტე ბით ლი ტე რა ტუ
რას ვერ იძე ნენ. ადა მი ა ნებ მა, რომ თა ვი შე უ რაცხ ყო ფი ლად არ 
იგ რ ძ ნონ, სა სურ ვე ლია წიგ ნე ბის გა მო ყე ნე ბას გაც ვ ლი თი ხა სი ა თი 
მის ცენ მას წავ ლებ ლებ მა და მშობ ლებ მა და წა კითხუ ლი ლი ტე რა
ტუ რა თუ ნაშ რო მი გა უც ვა ლონ ერ თ მა ნეთს. 

}  სა უ კე თე სო იქ ნე ბა მშო ბელ თა კლა სი ფი კა ცია მა თი შე საძ ლებ ლო
ბე ბის მი ხედ ვით, რაც მას წავ ლე ბელს და ეხ მა რე ბა ჩა ა ყე ნოს ისი ნი 
სხვა დას ხ ვა როლ ში: კლა სის სტუ მა რი, მთხრო ბე ლი, მხატ ვ რუ ლი 
კითხ ვის ოს ტა ტი, მომ ღე რა ლი, სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რი, დამ რი
გებ ლის თა ნა შემ წე, მო ხა ლი სე და ა.შ.
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}  მთე ლი ოჯა ხის ჩარ თ ვის გა მოწ ვე ვა და მა თი წა ხა ლი სე ბა, მა
გა ლი თის გან ზო გა დე ბა სხვა მშობ ლე ბი სათ ვის; მას წავ ლე ბე ლი 
ხში რად ხდე ბა ოჯა ხუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის უნებ ლიე მოწ მე ან მო
სურ ნე, რომ ლის დრო საც მან ოჯა ხის შე სა ხებ მთე ლი ცოდ ნა უნ და 
გა მო ი ყე ნოს, რა თა ტაქ ტი ა ნად შეძ ლოს მშობ ლე ბის დახ მა რე ბა 
შვი ლე ბის აღ ზ რ და ში. 

}  ბე ბი ა ბა ბუ ე ბის ჩარ თ ვა – სა სურ ვე ლი ა, სკო ლამ ურ თი ერ თო ბა 
და ამ ყა როს არა მხო ლოდ ბავ შ ვის მშობ ლებ თან, არა მედ მათ ბე
ბი ა ბა ბუ ებ თან, რად გან აღ ზ რ დი სა და სწავ ლა გა ნათ ლე ბის პრო
ცე სის მო ნა წი ლე ე ბი, ნებ სით თუ უნებ ლი ეთ, ისი ნიც არი ან; სკო
ლამ შე იძ ლე ბა მო იწ ვი ოს ისი ნი სკო ლა ში, აზ რი ჰკითხოს, ძვე ლი 
სა აღ მ ზ რ დე ლო სის ტე მა გა იც ნოს მა თი სა შუ ა ლე ბით, და ა საქ მოს, 
რო გორც მო ხა ლი სე ე ბი, გა მო ი ყე ნოს მა თი ცხოვ რე ბი სე უ ლი წარ
მა ტე ბე ბი და მარ ცხიც სა ნი მუ შოდ, სა აღ მ ზ რ დე ლოდ და სხვ. 

}  ურ თი ერ თ ნ დო ბის ამაღ ლე ბა და გაფ რ თხი ლე ბა; მას წავ ლებ ლის 
კო მუ ნი კა ცია უნ და იყოს მშობ ლის თ ვის უბ რა ლო, მის თ ვის გა სა
გებ ენა ზე და სა ერ თო სა ჭი რო ბო რო ტო სა კითხე ბით დატ ვირ თუ
ლი, თან მის დამოკიდებულებისას, სა უ ბარ ში, ურ თი ერ თო ბა ში 
უნ და იგ რ ძ ნო ბო დეს მოს წავ ლის სიყ ვა რუ ლი. ბაშ ვე ბის ოჯა ხებ
თან მას წავ ლებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის სა ჭი როა სიფ რ თხი ლე. 
თი თო ე უ ლი ოჯა ხის საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის, მშობ ლე ბის ასა
კის, წარ მო მავ ლო ბის, გა ნათ ლე ბის სა კითხებ ში მზა ო ბის დო ნის, 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბი სა და მგრძნო ბე ლო ბის დაც ვა და ტაქ ტის 
გა მო ჩე ნა; 

}  პა რა ლე ლუ რად ოჯა ხე ბი შე იძ ლე ბა სკო ლას თან და ბავ შ ვებ თან 
ერ თად მონაწილეობდნენ მას წავ ლებ ლის ან მის მი ერ ორ გა ნი
ზე ბულ აქ ცი ებ ში, ექ ს კურ სი ებ ში, პრო ექ ტე ბის შედ გე ნა სა და გან
ხორ ცი ე ლე ბა ში, სპორ ტულ ღო ნის ძი ე ბებ ში, მას ტერ კ ლა სებ ში, 
მრგვა ლი მა გი დე ბის მოწყო ბა სა და დის კუ სი ებ ში. 

მშობ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა გა მო რიცხუ ლია დი
დაქ ტი კუ რი, მო რა ლი ზე ბუ ლი და კა ტე გო რი უ ლი ტო ნით. იგი უნ და 
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ეყ რ დ ნო ბო დეს პა ტი ვის ცე მას, პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, სა მო ქა ლა ქო მო
ვა ლე ო ბის შეგ რ ძ ნე ბას და კომ პე ტენ ტუ რო ბას, რაც პირ ველ რიგ ში 
მას წავ ლებ ლის მი მარ თ ვებ ში და და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში უნ და ჩან დეს. 

მშო ბელ თა მო ნა წი ლე ო ბა სკო ლის მე ნეჯ მენ ტ ში

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ მოს წავ ლის 
მშო ბელ ს / კა ნო ნი ერ წარ მო მად გე ნელს სკო ლის მარ თ ვა ში მო ნა წი
ლე ო ბის უფ ლე ბას ანი ჭებს. იმის თ ვის, რომ მშობ ლებ მა შეძ ლონ და 
გა აზ რე ბუ ლად ისარ გებ ლონ ამ უფ ლე ბით, გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო
ბა აქვს, რო გორ აც ნობს სკო ლა მშო ბელს ამ უფ ლე ბას. 

სა მე ურ ვეო საბ ჭოს არ ჩევ ნე ბის წელს სკო ლას უნ და ჰქონ დეს და გეგ
მი ლი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა, რომ ლი თაც აუხ ს ნის და წა ა ხა ლი
სებს მშობ ლებს, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ არ ჩევ ნებ ში, სას კო ლო სა
ზო გა დო ე ბას წარ მო უდ გი ნონ თა ვინ თი ხედ ვა, გან ვი თა რე ბის გეგ მა, 
რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა საც გა მარ ჯ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში შე ეც დე ბი ან. 

ამის გარ და, მშობ ლე ბი ან მშობ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ყვე ლა 
კლა სი დან უნ და მო ნა წი ლებ დ ნენ შიდა დოკუმენტაციის შემუშა
ვებასა და პოპულარიზაციაში. აუცი ლე ბე ლია მშობ ლე ბი აქ ტი უ
რად ებ მე ბოდ ნენ, მოს წავ ლე ებ თან ერ თად, ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
დო კუ მენ ტე ბის შექ მ ნა ში, რო გო რი ცაა სკო ლის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი
თა რე ბის გეგ მა, წლის ოპე რა ტი უ ლი გეგ მა, სკო ლის წეს დე ბა, ში ნა
გა ნა წე სი, სას კო ლო სას წავ ლო გეგ მა, სა კა თედ რო მუ შა ო ბის გეგ მა, 
სა დამ რი გებ ლო პროგ რა მა, ბიბ ლი ო თე კის წლი უ რი გეგ მა, უსაფ რ
თხო ე ბის წე სე ბი, მას წავ ლე ბელ თა, მოს წავ ლე თა და მშო ბელ თა და
მა ტე ბი თი ფუნ ქ ცი ა მო ვა ლე ო ბე ბი, რაც სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზით არ 
არის გან საზღ ვ რუ ლი და სხვ. 

სკო ლის დი რექ ცი ამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს და დო კუ მენ ტე ბის შექ
მ ნა ზე მო იწ ვი ოს სა მი ვე სა ფე ხუ რის მოს წავ ლე თა მშობ ლე ბი და აქ
ტი უ რად ითა ნამ შ რომ ლოს მათ თან. შე საძ ლე ბე ლი ა, შე მუ შავ დეს 
მშო ბელ თა რე კო მენ და ცი ე ბის დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც აღ რიცხუ ლი 
იქ ნე ბა მშო ბელ თა მი ერ, სხვა დას ხ ვა დროს მი წო დე ბუ ლი რჩე ვე ბი 
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და რე კო მენ და ცი ე ბი, თუნ დაც სურ ვი ლე ბი, რო მელ თა გან ხილ ვას და 
და ნერ გ ვას წლის ბო ლოს, ან გა რი შის ერთ ნა წილ ში, წარ მო ად გენს 
დი რექ ტო რი ან პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ ტი პის 
სერ ვი სის მომ ხ მა რე ბე ლი სულ ჰყავს სკო ლას და იგი გა ნათ ლე ბის 
მოქ ნი ლო ბა საც შე უწყობს ხელს. 

საგანმანათლებლოპროგრამებისმართვა– მშობ ლის ინ ტე რე
სებ ში შე დის სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა აღ მ ზ რ დე ლო პროგ რა მე
ბის მარ თ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა და /ან ხელ შეწყო ბა მი სი და ნერ გ ვის 
მიზ ნით. მშო ბელ თა კრე ბებ ზე გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბე ბი, სურ ვი
ლე ბი, რე კო მენ და ცი ე ბი თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა ახა ლი სა გან მა
ნათ ლებ ლო ან სა აღ მ ზ რ დე ლო პრო ექ ტის იდე ად იქ ცეს, რო მელ
საც ად მი ნის ტ რა ცია პროგ რა მად აქ ცევს და და ნერ გავს. არ არის 
აუცი ლე ბე ლი პროგ რა მის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად მო აზ რე ბუ ლი მშო ბე ლი 
მა ინ ც და მა ინც რო მე ლი მე საგ ნის სპე ცი ა ლის ტი იყოს ან შე სა ბა მი სი 
გა ნათ ლე ბა ჰქონ დეს. საკ მა რი სი პი რო ბაა ინი ცი ა ტი ვი ა ნი და სა ბა
ზო უნა რე ბით აღ ჭურ ვი ლი ადა მი ა ნი იყოს და თვალ ყუ რი ადევ ნოს 
მის გან ხორ ცი ე ლე ბას და რე ზულ ტატს მას წავ ლებ ლებ თან ერ თად. 
ეს გაზ რ დის მშობ ლის მონ დო მე ბას და მო ტი ვა ცი ას მო ი ტა ნოს ახა
ლი იდე ე ბი სკო ლა ში, ეძე ბოს და იკ ვ ლი ოს ანა ლო გი უ რი პროგ რა
მე ბი და ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მის გა ნა ხორ ცი ე ლე ბას შეძ ლე ბენ 
და სხვ. ასეთ დროს, ბუ ნებ რი ვი ა, არ სე ბობს რის კი, რომ ვერ მო ი
ცა ლოს მშო ბელ მა, დრო ვერ და უთ მოს სკო ლას და პროგ რა მა ჩა
ვარ დეს, მაგ რამ ად მი ნის ტ რა ცი ას, კარ გი და გეგ მა რე ბით შე უძ ლია 
მი ნი მუ მა დე და იყ ვა ნოს ეს რის კე ბი და ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვა მშობ
ლებ თან ერ თად შეძ ლოს. 

მა გა ლი თად, სკო ლამ მშობ ლებ თან ერ თად შე ი მუ შა ვა თა ნას წო რო
ბის პროგ რა მა და და იწყო გან ხორ ცი ე ლე ბა. შე იძ ლე ბა მარ თ ვის 
ტვირ თი რამ დე ნი მე მშო ბელ ზე გა და ნა წილ დეს და ყვე ლამ თა ვის 
ვიწ რო, ლო კა ლურ მი მარ თუ ლე ბას მი აქ ცი ოს ყუ რადღე ბა. ერ თ მა – 
რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბის ინ ტეგ რა ცი ას, მე ო რემ – ეროვ ნუ ლი უმ ცი
რე ო ბის, მე სა მემ – მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მო ნი ტო რინ გი აიღოს სა
კონ ტ რო ლოდ და ა.შ. თი თო ე უ ლი მათ გა ნი შერ ჩე უ ლი უნ და იქ ნას 
სწო რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და ფა სე უ ლო ბე ბის პი რო ბით. სე მეს ტ რ ში 
ერ თხელ, ამ მშო ბე ლებს შე უძ ლი ათ და იხ მა რონ სხვა მშობ ლე ბიც და 
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სა ერ თო ღო ნის ძი ე ბა მო აწყონ, გან სა კუთ რე ბით ბავ შ ვე ბის აქ ტი უ რო
ბი თა და ჩარ თუ ლო ბით. ან საკ ლა სო დო ნე ზე და ა გეგ მი ნონ თუნ დაც 
მცი რე აქ ტი ვო ბა. 

წახალისების სისტემა მშობელთათვის – სკო ლამ, სა სურ ვე ლი ა, 
შე ი მუ შა ოს მშო ბელ თა წა ხა ლი სე ბის დი ნა მი კუ რი სის ტე მა, რო მე ლიც 
იმოქ მე დებს წლი დან წლამ დე და წლის ბო ლოს ახ ლით, უფ რო ინო
ვა ცი უ რით შე იც ვ ლე ბა. შე იძ ლე ბა ამ სის ტე მამ დი დი მა ტე რი ა ლუ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბი არ მო ითხო ვოს, რად გან სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, 
რომ მო რა ლუ რი წა ხა ლი სე ბა მშო ბელს გულ გ რილს არ ტო ვებს და 
სკო ლი სად მი კე თი ლად გა ნაწყობს. სე მეს ტ რის ან წლის ბო ლოს აქ
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ტი ურ, ჩარ თულ, და ინ ტე რე სე ბულ, მო ტი ვი რე ბულ, კე თილ გან წყო
ბილ, ცნო ბის მოყ ვა რე მშო ბელს შე იძ ლე ბა სკო ლამ მო უწყოს მი ღე ბა 
და ამ მი ღე ბის ცე რე მო ნია და რი ტუ ა ლი დო კუ მენ ტუ რად გა წე როს 
ში ნა გა ნა წეს ში, რო გორც ტრა დი ცი ა, სკო ლის კულ ტუ რის გამ დიდ
რე ბის აუცი ლე ბე ლი ნა წი ლი. მი ღე ბა ზე შე იძ ლე ბა მიწ ვე უ ლი იქ ნას 
რამ დე ნი მე მშო ბე ლი, სა დაც ად მი ნის ტ რა ცი ას თან და კა თედ რე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან ერ თად ისა უბ რე ბენ სკო ლის მო მა ვალ შე საძ
ლებ ლო ბებ სა და სა ჭი რო ბებ ზე. სა სურ ვე ლი ა, მი ღე ბას ეს წ რე ბოდ
ნენ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რე ბი. მი ღე ბის ოფი ცი ა ლუ რი სა ხი სათ ვის 
კარ გი იქ ნე ბა, თუ ადა მი ა ნე ბი რამ დე ნი მე დღით ად რე, წე რი ლო ბით, 
ოფი ცი ა ლუ რად მი ი ღე ბენ მიწ ვე ვას. 

აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა არ არის, რომ მშო ბე ლი, რო მელ საც ად მი
ნის ტ რა ცია მი ღე ბა ზე მი იწ ვევს, სა ნი მუ შო აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბის 
მოს წავ ლის მშო ბე ლი იყოს. მი სა ღე ბია და ორ მა გად ეფექ ტუ რი, თუ 
მი ღე ბა ზე მიწ ვე უ ლი მშო ბე ლი სა შუ ა ლო და /ან და ბა ლი აკა დე მი უ რი 
მოს წ რე ბის მშო ბელ თა რი გე ბი დან იქ ნე ბა. ამ ჟეს ტით მათ შვი ლებს 
გა ცი ლე ბით გა ეზ რ დე ბათ მო ტი ვა ცია და სკო ლის ღირ სე ულ და და
ფა სე ბულ წევ რე ბად იგ რ ძ ნო ბენ თავს. 

სკოლისგანვითარებისფონდი– და ფა სე ბუ ლი და ღირ სე ბით სავ
სე მშო ბე ლი, აბ სო ლუ ტუ რად მო სა ლოდ ნე ლი ა,  სპონ სო რე ბის მო
ზიდ ვის მთა ვა რი აქ ტო რი გახ დეს და შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ხედ ვით, 
დამ ფი ნან სე ბე ლიც. 

მშო ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბამ, საბ ჭომ, ჯგუფ მა, შე საძ ლე ბე ლი ა, იზ რუ
ნოს და არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შექ მ ნას 
სკო ლის გან ვი თა რე ბის ფონ დი, რო მელ თა რი გებ ში მო იწ ვი ოს სკო
ლის ორ ბი ტა ზე მოძ რა ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ადა მი ა ნე ბი, კურ ს დამ თავ
რე ბუ ლე ბი, მშობ ლე ბი, ქველ მოქ მე დი პი რე ბი და ა.შ. სკო ლის გან
ვი თა რე ბის ფონ დ მა შე იძ ლე ბა იმუ შა ოს იმ ინო ვა ცი უ რი პრო ცე სე ბის 
მხარ და სა ჭე რად, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც სკო ლა შეძ ლებს მა ტე
რი ა ლურ  ტექ ნი კუ რი ბა ზის სრულ ყო ფას, სას წავ ლო პრო ცე სის ხა
რის ხის გან ვი თა რე ბას, მშო ბელ თა სურ ვი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას, 
ახა ლი სას წავ ლო პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვას, აღ ზ რ დის ელე მენ ტე ბის 
გა აქ ტი უ რე ბას და სხვ. 
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სკო ლას თან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბით აუცი ლე ბე ლია მშო ბელ თა 
სა მარ თ ლებ რი ვი კულ ტუ რის ამაღ ლე ბა და არა მარ ტო უფ ლე ბა მო
ვა ლე ო ბე ბის გაც ნო ბა, არა მედ სას კო ლო სა ზო გა დო ე ბა ში სპე ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბის ამუ შა ვე ბა და და ნერ გ ვა. 

მშობელთა ჩართულობის სტრატეგიული გეგმის არსე
ბობის და მისი სწორად განხორციელების შემთხვევაში
მშობლები მეტად მობილიზებულები, მეტად მონდომე
ბულები ხდებიან,რომმონაწილეობა მიიღონსასკოლო
ცხოვრებაში.ამგვარიაქტივობებიმათიმისგაცნობიერე
ბაშიეხმარება,რომსკოლისთანასწორუფლებიანიპარ
ტნიორებიარიანდაშესაბამისადმათაქვთპასუხისმგებ
ლობები.

წყაროებიდაგამოყენებულილიტერატურა:
Parental Involvement; Education GPS; OECD https://gpseducation.oecd.org/
revieweducationpolicies/?fbclid=IwAR2ZQQM1qwyMXp9Hz9rzsBSvP7VF
gEMGCz5cf7ceqhBj8OcRMhd4FQIMJYk#!node=41727&filter=all

ACT Government. (2014). მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის სას კო ლო სა ინ ფორ
მა ციო ფურ ცე ლი. https://www.education.act.gov.au/__data/assets/
pdf_file/0005/807431/150897BuildingaStrongCultureofParentSchool
Engagement_2.pdf 

მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბა http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_GUIDE_2015.pdf 



მშობელთა ჩარ თუ ლო ბა

35

სკო  ლებ   ში მშო  ბელ   თა ჩარ   თუ  ლო  ბის 
ქართული გა  მოც   დი  ლე  ბა

კვლე ვის შე დე გე ბი

საქართველოსსკოლებშიმშობელთაჩართულობისპრაქტიკის
კვლევა 2020 წლის ბოლოს არასამთავრობო ორგანიზაციამ
„მშობლებიგანათლებისთვის“ჩაატარა.(კვლევისსრულიშე
დეგებიიხილეთვებგვერდზეwww.mshobeltaskola.ge)

კვლევის მიზანი იყო, საქართველოს საჯარო სკოლებში მშო
ბელთადემოკრატიულიჩართულობისმასშტაბისადახარისხის
შესწავლისსაფუძველზე,მშობლებისადასკოლებისსხვადას
ხვადონისმმართველებისთვისრეკომენდაციებისშემუშავება.

კვლევისამოცანაასკოლაშიმშობელთაჩართულობისპრაქტი
კისკვლევაშემდეგიმიმართულებებით:

1.მშობლებისფორმალურიუფლებამოსილებებიდაპასუხის
მგებლობა

2.მშობელთაჩართულობისრეალურიპრაქტიკა
3.მშობელთაინიციატივისადამოხალისეობისპრაქტიკა
4.მშობლებთანკომუნიკაციისფორმებიდაშინაარსი
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ინფორმაციაკვლევისშესახებ:
პროექტის სახელწოდება სკოლაში მშობელთა ჩართულობის 

პრაქტიკის კვლევა
პროექტის დაწყების  პერიოდი ოქტომბერი. 2020წ.
პროექტის მიმდინარეობის 
ხანგრძლივობა

ოქტომბერი ნოემბერი. 2020წ.

პროექტის ბენეფიციარები მშობლები, კლასის დამრიგებლები, 
სკოლის დირექტორები

პროექტის განხორციელების ადგილი 3 საჯარო სკოლა: დიდი ქალაქის 
სკოლა A  (1939 მოსწავლე), მცირე 
ქალაქის სკოლა B  (585 მოსწავლე) 
და სოფლის სკოლა C (362 
მოსწავლე) 

პროექტში მონაწილეების რაოდენობა 61 მონაწილე (6 ფოკუს ჯგუფი), 
3 მონაწილე (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ), 970 მონაწილე 
(ანკეტირება)

მონაწილე სკოლების  შერჩევის 
კრიტერიუმები 

კვლევაში მონაწილე სკოლების 
შერჩევა მოხდა დასახლების ტიპის 
მიხედვით სოციალურეკონომიკური, 
გეოგრაფიული რეპრეზენტაციის 
კრიტერიუმის დაცვით. 

კვლევის განხორციელების ეტაპები კვლევა განხორციელდა 4 
ეტაპად: 1. მონაწილე საჯარო 
სკოლებისა და მშობლების 
ურთიერთობის მარეგულირებელი 
დოკუმენტების ანალიზი; 2. 
ჯგუფური ინტერვიუები კლასის 
დამრიგებელთა და მშობელთა 
ფოკუს ჯგუფებში; 3. ჩაღრმავებული 
ინტერვიუები მონაწილე სკოლების 
დირექტორებთან; 4. მონაწილე 
სკოლების მშობელთა ანკეტირება.

პროექტის  განხორციელებაზე 
პასუხისმგებელი  გუნდი

ააიპ მშობლები განათლებისთვის:
გიორგი გახელაძე; როზი 
დევნოზაშვილი 

დონორი ორგანიზაცია კონრად ადენაუერის ფონდი
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ნა ერ თი კვლე ვის შე დე გე ბი

ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ნა ერ თი შე დე გე ბი, სა მი სხვა დას ხ ვა ტი პუ რი 
სა ჯა რო სკო ლის შემ თხ ვე ვა ში, გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას გა ვა კე თოთ 
შემ დე გი დას კ ვ ნე ბი:

}  სკო ლი სა და მოს წავ ლე თა მშობ ლე ბის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად
გენ ლე ბის უფ ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი რე გუ ლირ დე ბა მკაც რად 
ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მარ თ ვის ვერ ტი კა ლით;

}  მშო ბელ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის უფ ლე ბის სა
ვალ დე ბუ ლო გან ხორ ცი ე ლე ბა ვერ ფა რავს კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
უფ ლე ბე ბის უმე ტეს ნა წილს;

}  სკო ლი სა და მოს წავ ლე თა მშობ ლე ბის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ
ლე ბის უფ ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის უდი დე სი ნა წი ლი არ არის 
ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბუ ლი სა ჯა რო სკო ლებ ში მა თი ავ ტო ნო მი უ
რო ბი სა და სპე ცი ფი კუ რო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

}  სა ჯა რო სკო ლე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და მშობ ლე ბის / კა ნო ნი ე რი 
წარ მო მად გენ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბამ არ იცის კა ნო ნით დად გე ნი
ლი სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბი სა და მა თი გან ხორ ცი ე ლე
ბის გზე ბის შე სა ხებ;

}  სკო ლა სა და მშობ ლებს შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში ძა ლა უფ ლე ბის 
სიმ ძი მის ცენ ტ რი არის სკო ლა ში.

}  სკო ლა სა და მშობ ლებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბი უპი რა ტე სად და
მო კი დე ბუ ლი ა: 1. სკო ლის დი რექ ტო რის მო ტი ვა ცი ა სა, პი როვ
ნულ თვი სე ბებ სა და კომ პე ტენ ცი ა ზე; 2. კლა სის დამ რი გებ ლე ბის 
პი როვ ნულ თვი სე ბებ სა და კომ პე ტენ ცი ა ზე; 

}  მშო ბელ თა რე ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა და ინი ცი ა ტი ვე ბი სკო ლის 
ცხოვ რე ბა ში შეზღუ დუ ლია მხო ლოდ: სკო ლის მი ერ ინი ცი რე ბულ 
კლას გა რე შე აქ ტი ვო ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბით; მოს წავ ლე თა აკა დე
მი უ რი მოს წ რე ბი სა და დის ციპ ლი ნის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო
ბით;

}  მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვი ა ნი ჩარ თუ ლო ბა სკო ლის მარ თ ვის სხვა
დას ხ ვა სა კითხ ში ნე გა ტი უ რად აღიქ მე ბა სკო ლე ბის მხრი დან;



38

მშობლები განათლებისთვის

}  მშობ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბამ არ იცის, როგორ შე იძ ლე ბა ჩა ერ თოს 
სკო ლის ცხოვ რე ბა ში.

}  მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ სა მარ თ ლებ რი ვი ურ თი
ერ თო ბე ბი სკო ლას თან გასაუმჯობესებელია და მა თი ინი ცი ა ტი ვე
ბი სა სარ გებ ლოა მოს წავ ლე თა გა ნათ ლე ბი სათ ვის.

}  სკო ლა სა და მშო ბელს შო რის რე გუ ლა რუ ლი, სტრუქ ტუ რი რე ბუ
ლი კო მუ ნი კა ცია შეზღუ დუ ლია ფორ მე ბი თაც და ში ნა არ სი თაც. 
ძი რი თა დი კო მუ ნი კა ტო რი არის კლა სის დამ რი გე ბე ლი.

}  სკო ლა სა და მშო ბელს შო რის კო მუ ნი კა ცია უპი რა ტე სად მი მარ
თუ ლია მოს წავ ლის აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბი სა და ქცე ვის მეთ ვალ
ყუ რე ო ბა ზე. 

}  მშო ბელ თა უმე ტე სო ბი სათ ვის სა სურ ვე ლია კო მუ ნი კა ცი ის მე ტად 
პერ სო ნა ლი ზა ცი ა.

}  სკო ლე ბის მხრი დან მშობ ლე ბის პრო აქ ტი უ რი ინ ფორ მი რე ბა მა თი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა და სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში ჩარ თუ ლო ბის 
შე სა ხებ არ არის სის ტე მუ რი და უფ რო ფრაგ მენ ტუ ლი ექ ს პე რი
მენ ტე ბის ხა სი ა თი აქვს.

}  მოს წავ ლე თა რიცხოვ ნო ბის მა ტე ბას თან ერ თად მცირ დე ბა სკოლ
სა და მშობ ლებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ის ხა რის ხი.

}  სკო ლე ბის მი ერ მშობ ლებ თან ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის სის ტე მის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას აფერ ხებს სკო ლის შეზღუ დუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ
ლი ავ ტო ნო მია – სა ჯა რო სკო ლის მმარ თ ვე ლო ბა მე ტად და მო კი
დე ბუ ლია სა მი ნის ტ რო ზე და შე სა ბა მი სად მის კონ ტ როლ ზე, ვიდ
რე მშო ბე ლა სა და ად გი ლობ რივ თემ ზე

}  მშობ ლე ბი მცი რედ არი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა კუ თა რი უფ ლე
ბა მო სი ლე ბე ბი სა და სკო ლა ში ჩარ თუ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შე სა ხებ. 
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მშობ ლე ბის ფორ მა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი 
და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა

სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და მშობ ლე ბის ურ თი ერ თო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი  
დო კუ მენ ტე ბის ანა ლი ზი

სკო ლა ში მშობ ლე ბის ძი რი თად უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს აღ
წერს სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ. კა ნონ ში 
ხში რად არის ნახ სე ნე ბი სკო ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, და ა წე სოს აღ
ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბე ბის, თა ვი სუფ ლე ბე ბი სა და მა თი შეზღუდ ვე ბის გა
მო ყე ნე ბის გო ნივ რუ ლი ფარ გ ლე ბი. 

სკოლისწესდება:

სა ქარ თ ვე ლოს სა ჯა რო სკო ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ად მი ნის ტ რა ცი უ
ლი ავ ტო ნო მი უ რო ბის ფუ ძემ დებ ლუ რი გა მო ხა ტუ ლე ბა არის სკო
ლის წეს დე ბა. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა სა ჯა
რო სკო ლას (რამდენიმე ერ თე უ ლის გა მოკ ლე ბით) და მათ შო რის, 
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე სკო ლებ საც აქვთ იდენ ტუ რი წეს დე ბე ბი. ამ წეს
დე ბა ში კა ნო ნის ზე მოთ ქ მუ ლი ნორ მე ბის მხო ლოდ მცი რე დი და ზუს
ტე ბა ა. კერ ძოდ, საჯარო სკოლის წესდება აღწერს მშობლების
უფლებებისა თუ თავისუფლებების მხოლოდ დარღვევასთან
დაკავშირებულუფლებამოსილებებსადამექანიზმებს,როგო
რიცარის,მაგალითად,საჩივრებისგანხილვისწესი. 

სკოლისშინაგანაწესი:

სა ქარ თ ვე ლო ში სა ჯა რო სკო ლე ბის ში ნა გა ნა წე სე ბი წარ მო ად გენს, 
სკო ლის სა ერ თო ფუ ძემ დებ ლურ დო კუ მენ ტებს შო რის, ყვე ლა
ზე ავ ტო ნო მი ურს. თითოეული სკოლის შინაგანაწესის შესწავ
ლისადაშედარებისშედეგადმივიღეთ,რომსამივესკოლის
შინაგანაწესი სიტყვასიტყვით იმეორებს ერთმანეთს – ერთი
დაიგივეტექსტია,უმცირესიცვლილებებით.სხვადასხვამახა
სიათებლებისმქონესკოლებისშინაგანაწესებში,მცირეგამო
ნაკლისებისგარდა,სხვაგანსხვავებებიარარსებობს.შინაგა
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ნაწესშიყველაზემოცულობითადდადეტალურადაღწერილია
სკოლისა და მშობლების ურთიერთობის ნეგატიური მხარე,
რაც გა მოწ ვე უ ლია მოს წავ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბი თა 
და შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბით. ასე ვე აღ წე რი ლია მოს წავ ლის 
მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის წე სი, რო მე ლიც ხში რად და კავ
ში რე ბუ ლი ა: მშობ ლე ბის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მი
რე ბას თან, მათ თან შე თან ხ მე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ თან ან / და მათ 
უშუ ა ლო მოქ მე დე ბებ თან. მშობ ლის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის, 
რო მე ლიც არ არის სკო ლის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის რო მე ლი მე ორ
გა ნოს წევ რი, სასკოლო ცხოვრებაში ლეგიტიმურად ჩართვის
საშუალებებად აღწერილია მხოლოდ რეგისტრირებული გან
ცხადებითან საჩივრითმიმართვა სკოლისათვის. აღნიშნული
განცხადებებისგანხილვისწესიაღწერილიარარის. სას წავ ლო 
პრო ცე სის მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მებ ში მშობ ლის / კა ნო ნი ე რი წარ მო
მად გენ ლის რო ლი აღ წე რი ლია მხო ლოდ მოს წავ ლის გაკ ვე თი ლე ბი
დან გა თა ვი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში.

ხელშეკრულებასკოლასადამშობლებს/კანონიერწარმომად
გენლებსშორის:

რაც შე ე ხე ბა, ხელ შეკ რუ ლე ბას სკო ლა სა და მშობ ლებ ს / კა ნო ნი ერ 
წარ მო მად გენ ლებს შო რის – სა მი ვე სკო ლის მშო ბელ თან და სა დე
ბი ხელშეკრულებებისრულადიდენტურია,გარდასკოლისადა
მშობლისსაიდენტიფიკაციოინფორმაციისა.

}  ხელ შეკ რუ ლე ბის სა გა ნია სკო ლი სა და მშობლის/ კა ნო ნი ე რი წარ
მო მად გენ ლის ურ თი ერ თო ბე ბის რე გუ ლი რე ბა; 

}  ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია სკო ლის ში ნა გა ნა წე სი 
და მი სი გაც ნო ბა უნ და და დას ტურ დეს მხა რე თა ხელ მო წე რით;

}  ხელ შეკ რუ ლე ბა ძი რი თა დად აღ წერს სკო ლის, მოს წავ ლი სა და 
მშობ ლის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის ვალ დე ბუ ლე ბებ სა და 
უფ ლე ბებს.

}  სკო ლის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მშო ბელ თან / კა ნო ნი ერ წარ მო
მად გე ნელ თან ურ თი ერ თო ბა ში შე მო ი ფარ გ ლე ბა მხო ლოდ 
შინაგანაწესისა და მოს წავ ლის აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბი სა და გაც
დე ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბით.
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}  ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, სკო ლას აქვს ცალ მ ხ რი ვი უფ ლე ბა 
მშობ ლის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის სკო ლა ში დაშ ვე ბის თა
ო ბა ზე. 

}  ხელ შეკ რუ ლე ბა ყვე ლა ზე მე ტად და დე ტა ლუ რად აღ წერს მშობ
ლის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის ვალ დე ბუ ლე ბებს. 

}  ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, მხა რე თა შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში 
არის მშობ ლის / კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის ცალ მ ხ რი ვი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბი სკო ლას თან კო მუ ნი კა ცი ის სფე რო ში. უმე ტეს შემ თხ
ვე ვა ში, ეს კო მუ ნი კა ცია სკო ლის მოთხოვ ნე ბი სა მებრ ხდე ბა.

}  ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, მხა რე თა შო რის ურ თი ერ თო ბის ეთი
კუ რი (თავაზიანობა, პა ტი ვის ცე მა, კე თილ გან წყო ბის შე ნარ ჩუ ნე
ბა და ა.შ.) ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აქვთ მხო ლოდ მშო ბელ ს / კა ნო ნი
ერ წარ მო მად გე ნელ სა და მოს წავ ლეს. ანა ლო გი უ რი ში ნა არ სის 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სკო ლის მხა რეს სა ერ თოდ არ არის ნახ სე ნე ბი. 
ამ გ ვა რი მოპყ რო ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა აქვს მშო ბელ ს / კა ნო ნი
ერ წარ მო მად გე ნელს 

}  ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, მშო ბელ ს / კა ნო ნი ერ წარ მო მად გე
ნელს აქვს უფ ლე ბა მო ითხო ვოს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის 
დაც ვა. მაგ რამ ხელ შეკ რუ ლე ბა არ აღ წერს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის 
შე სა ხებ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ
ლე ბე ბის შე სა ხებ (თავი II.), ამა ვე კა ნო ნის მე10 მუხ ლით გან
საზღ ვ რულ სკო ლის ვალ დე ბუ ლე ბას ინ ფორ მი რე ბის შე სა ხებ.

საჯაროსკოლებისადამშობელს/კანონიერწარმომადგე
ნელსშორისურთიერთობებისმარეგულირებელიდოკუ
მენტები(წესდება,შინაგანაწესიდახელშეკრულება)არ
შეიცავსზოგადიგანათლებისშესახებსაქართველოსკა
ნონითგანსაზღვრულიუფლებებისადათავისუფლებების
შესახებცოდნისუფლებისგანხორციელების პირობებსა
დამექანიზმებს,გარდაგასაჩივრებისდადისციპლინის
საკითხებისა.
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ფო კუს ჯ გუ ფე ბის ანა ლი ზი 

კვლევისაღნიშნულიმიმართულებითფოკუსჯგუფებშიჯგუფური
ინტერვიუებითგამოჩნდა,რომ:

}  სა მი ვე სკო ლა ში დამ რი გებ ლე ბი სას წავ ლო წლის და საწყის ში 
მშო ბელ თა კრე ბა ზე უკითხა ვენ დამ ს წ რე ებს ხელ შეკ რუ ლე ბას და 
ში ნა გა ნა წე სის შე სა ბა მის ნა წი ლებს, ური გე ბენ მათ იქ ვე და ინ დი
ვი დუ ა ლუ რა დაც ხელ შეკ რუ ლე ბას და ითხო ვენ ხელ მო წე რი ლის 
დაბ რუ ნე ბას.

}  სა მი ვე სკო ლა ში დამ რი გებ ლებს არ ჰქო ნი ათ სა ჭი რო ე ბა, რომ 
გა ნე მარ ტათ მშობ ლე ბი სათ ვის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ი ლი 
უფ ლე ბე ბი. მხო ლოდ სკო ლა Bში გა იხ სე ნეს, რომ გა სულ წელს 
დი რექ ტორ მა ამო ბეჭ და ეს ინ ფორ მა ცი ა, ხო ლო დამ რი გებ ლებ მა 
და უ რი გეს მშობ ლებს.

}  სა მი ვე სკო ლა ში დამ რი გებ ლებს უჭირთ მშობ ლე ბის უფ ლე ბე ბის 
კონ კ რე ტუ ლი და სა ხე ლე ბა, თუმ ცა იცი ან მა თი მო ვა ლე ო ბე ბი. 
მშობ ლე ბის უფ ლე ბე ბი დან მკა ფი ოდ იხ სე ნე ბენ სა მე ურ ვეო საბ ჭო
სა და დის ციპ ლი ნურ კო მი ტეტ ში მა თი მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბას.

}  სა მი ვე სკო ლა ში დამ რი გებ ლე ბი აფა სე ბენ, რომ მშობ ლებ თან 
ურ თი ერ თო ბა ში მა თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მე ტი ა, ვიდ რე უფ ლე ბე ბი. 
ისი ნი ასა ხე ლე ბენ მოს წავ ლის უსაფ რ თხო ე ბა ზე ზრუნ ვას, გაც დე
ნე ბი სა და აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბის შე სა ხებ მშო ბელ თა ინ ფორ მი
რე ბას, მშო ბელ თა კითხ ვებ ზე რე ა გი რე ბას.

}  სა მი ვე სკო ლის დამ რი გებ ლე ბის შე ფა სე ბით, მშობ ლე ბის უმე ტე
სო ბა ყუ რადღე ბით არ ეც ნო ბა ხელ შეკ რუ ლე ბას და ფორ მა ლუ
რად ეკი დე ბა მას. 

}  მშობ ლე ბი სა მი ვე სკო ლა ში სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი დან მკა ფი ოდ 
გა მო ყო ფენ მხო ლოდ პე და გო გე ბი სა და დი რექ ცი ი სათ ვის მი მარ
თ ვის უფ ლე ბას, რა ი მე სა ხის პრე ტენ ზი ის შემ თხ ვე ვა ში. 

}  სა მი ვე სკო ლის მშობ ლებ მა იცი ან, რომ მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე
ბე ბი და პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი აღ წე რი ლია ხელ შეკ რუ ლე ბა სა და 
ში ნა გა ნა წეს ში. 

}  სა მი ვე სკო ლის მშობ ლე ბი ასა ხე ლე ბენ, რომ უმე ტე სად ხელ შეკ
რუ ლე ბას სკო ლი დან სახ ლ ში ატა ნენ მოს წავ ლეს და ანა ლო გი უ
რად აბ რუ ნე ბენ ხელ მო წე რილს სკო ლა ში. 
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}  სა მი ვე სკო ლის მშობ ლე ბის შე ფა სე ბით, მა თი უმ რავ ლე სო ბა ყუ
რადღე ბით არ ეც ნო ბა და ინ ტე რეს დე ბა სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი
ლე ბე ბით.

}  სა მი ვე სკო ლის მშობ ლე ბი ასა ხე ლე ბენ სა კუ თა რი ვალ დე ბუ ლე ბე
ბი სა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბის ნა წილს, რაც უკავ შირ დე ბა: სას კო
ლო ქო ნე ბის მოფ რ თხი ლე ბას, მოს წავ ლის დას წ რე ბას გაკ ვე თი
ლებ ზე, მოს წავ ლის აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბი თა და დის ციპ ლი ნით 
და ინ ტე რე სე ბას.

სამივესკოლაშიროგორცდამრიგებლებს,ისემშობლებს
კანონიერი უფლებამოვალეობებისა და მათი განხორ
ციელების შესახებ დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა
უჭირთ:აყოვნებენ,ასახელებენანძალიანზოგადდებუ
ლებებს,ანძალიანიშვიათფრაგმენტულგამოხატულე
ბას

ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი მო ნა წი ლე სკო ლე ბის დი რექ ტო რებ თან

მშობ ლე ბის ფორ მა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა და პა სუ ხის მ გებ
ლო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მი ვი ღეთ სკო ლის დი რექ ტო რებ თან 
ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი დან. 

კვლევისაღნიშნულიმიმართულებითსკოლისდირექტორებთან
ინტერვიუებითგამოჩნდა,რომ:

}  ყვე ლა მო ნა წი ლე სკო ლის დი რექ ტორს უჭირს შე სა ბა მის კითხ
ვებ ზე პა სუ ხი და მეტ წი ლად შე მო ი ფარ გ ლე ბი ან ხელ შეკ რუ ლე ბის 
გაც ნო ბის შე სა ხებ სა უბ რით.

}  სა მი ვე დი რექ ტორ მა აღ ნიშ ნა, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის შაბ ლო
ნი გა და ე ცათ და ჰქონ დათ ფორ მა ლუ რი ერ თ ჯე რა დი გან ხილ ვა 
მშობ ლე ბის მცი რე ჯგუფ თან, თუმ ცა ეს არ ასა ხუ ლა ხელ შეკ რუ
ლე ბის ში ნა არ ს ზე.

}  სკო ლის დი რექ ტო რე ბი დან მხო ლოდ ერთს გა ახ სენ და ზო გა დი გა
ნათ ლე ბის შე სა ხებ კა ნო ნით და ცუ ლი შეკრების თა ვი სუფ ლე ბა.
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}  სა მი ვე სკო ლის დი რექ ტო რი არ არის დარ წ მუ ნე ბუ ლი მშობ ლე ბის 
მი ერ სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ კარგ ცოდ ნა ში.

}  სა მი ვე სკო ლის დი რექ ტორს მი აჩ ნია არა საკ მა რი სად მშო ბელ თა 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის გავ რ ცე ლე ბის სა მუ შა ო ე
ბი.

}  მხო ლოდ ერ თი სკო ლის დი რექ ტორს მი აჩ ნი ა, რომ მშო ბელ თა 
უფ ლე ბე ბი სკო ლას თან ურ თი ერ თო ბა ში შეზღუ დუ ლი ა.

მშო ბელ თა ან კე ტი რე ბა 

მშობ ლე ბის ფორ მა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა და პა სუ ხის მ გებ
ლო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მი ვი ღეთ მშო ბელ თა ან კე ტი რე ბი დან. 
ამ გზით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ასა ხავს შესაბამისი გა მოც დი ლე ბის 
სტატისტიკურ სუ რათს. 

კვლევისაღნიშნულიმიმართულებითმშობელთაანკეტირებიდან
გამოჩნდა,რომ:

}  გა მო კითხულ მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ ინ ფორ მი
რე ბუ ლია სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ. აქე დან, ნა
ხე ვარ ზე მე ტი (52.3%) ფიქ რობს, რომ სრუ ლად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა.

}  მშობ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო ვა ლე
ო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის წყა რო არის მას წავ ლებ ლე ბი 
(61.9%) და სკო ლის დი რექ ცია (27.7%).

}  გა მო კითხულ მშო ბელ თა უპი რა ტე სი უმ რავ ლე სო ბა დარ წ მუ ნე ბუ
ლი ა, რომ მა თი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბი აღ წე რი ლია სკო ლას თან 
და დე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში (72.7%).

}  გა მო კითხულ მშო ბელ თა უმე ტე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ სკო ლის ხელ
შეკ რუ ლე ბა აღ წერს შემ დეგ სა კითხებს: მოს წავ ლის ჯან მ რ თე ლო
ბა და უსაფ რ თხო ე ბა (69.9%), დის ციპ ლი ნა (44.2%), სას წავ ლო 
პროგ რა მე ბი (34.3%), სწავ ლის რე ჟი მი (22.9%) და მოს წავ ლე თა 
შე ფა სე ბა (22.6%). 

}  სკო ლას თან რე ა ლუ რად და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა აქვს მშო
ბელ თა ნა ხე ვარ ზე მეტს (66%), თუმ ცა თით ქ მის მე ოთხედ მა 
(23.2%) არ იცის (ან არ ახ სოვს) ამის შე სა ხებ.
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}  გა მო კითხულ მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ მშო ბელ სა 
და სკო ლას შო რის უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის ბა ლან სი სა მარ თ ლი
ა ნად არის გა ნა წი ლე ბუ ლი.

}  ამავ დ რო უ ლად მშო ბელ თა 2/3ზე მე ტის (67.9%) აზ რით, სკო ლა
სა და მშო ბელს შო რის სა მარ თ ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი გა სა უმ
ჯო ბე სე ბე ლი ა.

მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის რე ა ლუ რი პრაქ ტი კა 

სას კო ლო ცხვრე ბა ში მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის რე ა ლუ რი გა მოც დი ლე
ბის შე სას წავ ლად გა მო ვი ყე ნეთ ფო კუს ჯგუ ფე ბი დან, დი რექ ტო რის ინ
ტერ ვი უ ე ბი დან და მშო ბელ თა ან კე ტი რე ბი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი. 

კლა სის დამ რი გებ ლე ბი სა და მშო ბელ თა ფო კუს ჯგუ ფებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ჯგუ ფუ რი ინ ტერ ვი უ ე ბი დან გა მოჩ ნ და, რომ:

}  ორი ვე ტი პის ფო კუს ჯგუ ფის წევ რებს მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის 
გა მოც დი ლე ბა ზე სა უ ბა რი არ უჭირთ, თუმ ცა მეტ წი ლად იხ სე ნე ბენ 
ცალ კე ულ, არა რე გუ ლა რულ შემ თხ ვე ვებს.

}  სა მი ვე სკო ლის, რო გორც დამ რი გებ ლე ბის, ისე მშობ ლე ბის ფო
კუს ჯგუ ფებ ში მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის პრაქ ტი კა უპი რა ტე სად 
უკავ შირ დე ბა კლას გა რე შე საგანმანათლებლოშემეცნებით აქ ტი
ვო ბებ ში ან / და კონ ფ ლიქ ტუ რი ვი თა რე ბის გან მუხ ტ ვა ში მო ნა წი
ლე ო ბას. 

}  მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა მოს წავ ლის სას წავ ლო პროგ რა მე ბის 
ნა წილ ში სა ხელ დე ბა მხო ლოდ სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბის შემ თხ ვე ვა ში.

}  სა მი ვე სკო ლა ში დამ რი გებ ლე ბი და მშობ ლე ბი ვერ ასა ხე ლე ბენ 
მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის მა გა ლი თებს: სკო ლის წე სე ბის შე მუ შა
ვე ბა ში, სკო ლის ქო ნე ბის გან კარ გ ვა ში, სას წავ ლო პროგ რა მე ბი სა 
და მე თო დე ბის გან ხილ ვა ში. ასეთ მა გა ლი თებს უკავ ში რე ბენ მხო
ლოდ სა მე ურ ვე ოს საბ ჭოს, დის ციპ ლი ნუ რი კო მი ტე ტი სა და მშო
ბელ თა კო მი ტე ტის (სკოლა Aს შემ თხ ვე ვა ში) წევ რებს. 
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ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი სკო ლის დი რექ ტო რებ თან აჩ ვე ნებს, რომ: 

სკო ლის მარ თ ვა ში მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბას სა მი ვე დი რექ ტო რი გა
ნი ხი ლავს და უკავ ში რებს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს, მათ წევ რებს. აქ ვე, დი
რექ ტო რე ბი მსგავ სად აფა სე ბენ სა მურ ვე ოს საბ ჭოს ინერ ტუ ლო ბას.

ორი სკო ლის დი რექ ტო რი აღ ნიშ ნავს მშობ ლე ბის ბე ჯით მო ნა წი ლე
ო ბას სკო ლის დის ციპ ლი ნურ კო მი ტეტ ში.

სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბას სას კო ლო ცხოვ
რე ბა ში სა მი ვე დი რექ ტო რი აფა სებს ნაკ ლებ შე დე გი ა ნად. სა მი ვე მათ გა ნი 
ამ მდგო მა რე ო ბას ხსნის მშო ბელ თა უმე ტე სო ბა ში ინ ტე რე სის უქონ ლო
ბით ან / და არა კომ პე ტენ ტუ რო ბით. მათ მი ერ გახ სე ნე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი 
მა გა ლი თე ბი ძი რი თა დად ნე გა ტი ურ გა მოც დი ლე ბას აღ წერს.

სა მი დან ორი სკო ლის დი რექ ტო რი არა სა კამ რი სად მი იჩ ნევს სკო
ლის მხრი დან გა ტა რე ბულ ღო ნის ძი ე ბებს მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის 
გა აქ ტი უ რე ბი სა და შე დე გი ა ნო ბის ამაღ ლე ბი სა კენ. 

მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის რე ა ლუ რი პრაქ ტი კის შეს წავ ლამ მშო ბელ თა 
ან კე ტი რე ბით გა მო ავ ლი ნა, რომ:

გა მო კითხულ მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა გა დამ წყ ვეტ მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ანი ჭებს სა კუ თარ ჩარ თუ ლო ბას სკო ლის მარ თ ვის შემ დეგ სა კითხებ
ში: მოს წავ ლის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო
ფა; ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის დაც ვა და დის ციპ ლი ნუ რი წე სე ბის შე მუ შა
ვე ბა დაც ვა. 

სკო ლის მარ თ ვის რა ი მე სა კითხებ ში მო ნა წი ლე ო ბის გა მოც დი ლე ბა აქვს 
გა მო კითხულ მშო ბელ თა მაქ სი მუმ 36.5%ს – მე სა მედ ზე ოდ ნავ მეტს.

გა მო კითხუ ლი მშობ ლე ბის სკო ლის მარ თ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბის მთა
ვა რი გა მოც დი ლე ბა არის სა კუ თა რი მო საზ რე ბის გაც ნო ბა კლა სის 
დამ რი გებ ლი სათ ვის (ყველაზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია 41.2%). მხო
ლოდ 3%ს გა უც ვ ნია სა კუ თა რი მო საზ რე ბა დი რექ ცი ი სათ ვის. ამ ტი
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პი სა და სიხ ში რის მო ნა წი ლე ო ბის შე დე გი ა ნო ბა სრუ ლად და მაკ მა ყო
ფი ლე ბე ლია მე სა მედ ზე ოდ ნავ მე ტი სათ ვის (35.5%).

მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ მა თი ინ ტე რე სე ბის ყვე ლა
ზე შე დე გი ა ნი დამ ც ვე ლე ბი არი ან დამ რი გებ ლე ბი (75.2%).

სკო ლა ში მშო ბელ თა რა ი მე თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს შე სა ხებ 
წარ მოდ გე ნა აქვს გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარ ზე ოდ ნავ მეტს (55%). 
სკო ლის  მარ თ ვა ში მშო ბელ თა მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე
სე ბას ეთან ხ მე ბა გა მო კითხულ თა მე სა მედ ზე ნაკ ლე ბი (29.7%).

მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვი სა და მო ხა ლი სე ო ბის პრაქ ტი კა 

მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის მო ტი ვა ცი ი სა და მი სი წა ხა ლი სე ბის გა მოც
დი ლე ბის შეს წავ ლი სას გა მოვ ლინ და ქვე მოთ მო ტა ნი ლი შე დე გე ბი.

ჯგუ ფუ რი ინ ტერ ვი უ ე ბი კლა სის დამ რი გე ბელ თა და მშო ბელ თა ფო კუს ჯგუ ფებ ში

მო ნა წი ლე სკო ლე ბის ორი ვე ტი პის ფო კუს ჯგუ ფებ ში მშო ბელ თა ინი
ცი ა ტი ვი სა და მო ხა ლი სე ო ბის გა მოც დი ლე ბის აღ წე რა გა უ ჭირ დათ. 
გა იხ სე ნეს მხო ლოდ ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი, რაც ძი რი თა დად უკავ
შირ დე ბა კლასგარეშე აქ ტი ვო ბე ბის / ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბას.

ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი მო ნა წი ლე სკო ლე ბის დი რექ ტო რებ თან

სა მი ვე დი რექ ტორს მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვი სა და მო ხა ლი სე ო ბის გა
მოც დი ლე ბის აღ წე რა გა უ ჭირ დათ. გა იხ სე ნეს მხო ლოდ ერ თე უ ლი 
შემ თხ ვე ვე ბი, რაც ძი რი თა დად უკავ შირ დე ბა კლას გ რე შე აქ ტი ვო ბე
ბის / ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბას. 

სკო ლა Cს დი რექ ტორ მა გა იხ სე ნა ერ თი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც მშო
ბელ თა ერ თი მცი რე ჯგუ ფის ინი ცი ა ტი ვით მო ეწყო საქ ველ მოქ მე დო 
აქ ცია სო ფელ ში მცხოვ რე ბი გა ჭირ ვე ბუ ლი ოჯა ხე ბის და სახ მა რებ ლად. 
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მო ნა წი ლე სკო ლე ბის მშო ბელ თა ან კე ტი რე ბა

მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვი სა და მო ხა ლი სე ო ბის გა მოც დი ლე ბის რა ო დე
ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი მწი რი ა. სკო ლი სათ ვის რა ი მე სა ხის ინი ცი ა
ტი ვა ჰქო ნია მშო ბელ თა მხო ლოდ 16.7%ს.

მშო ბელ თა უმ ცი რე სო ბის ინიციატივები ძი რი თა დად უკავ შირ დე ბო და: 
სკო ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის კე თილ მოწყო ბას, კლას გა რე შე აქ ტი ვო
ბე ბის სიხ ში რის გაზ რ დას, მოს წავ ლე თა შე ფა სე ბის დრო ულ შეტყო ბი
ნე ბას. 

მშო ბელ თა შო რის ინი ცი ა ტი ვე ბის უქონ ლო ბის მი ზე ზებს შო რის და წი
ნა უ რე ბუ ლია იდე ის დე ფი ცი ტი. ამავ დ რო უ ლად, გა მო კითხულ მშო
ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა (3/4ზე მე ტი) დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ მშობ ლე
ბის ინი ცი ა ტი ვე ბი მოს წავ ლის გა ნათ ლე ბი სა და სას კო ლო ცხოვ რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის სა სარ გებ ლო ა.

მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მე ბი და ში ნა არ სი

მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მებ სა და ში ნა არ ს ზე რა ო დე ნობ
რი ვად მეტ ინ ფორ მა ცი ას გვაძ ლევს მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი. მა თი 
ანა ლი ზის შე დე გე ბი კი ასე თი ა: 

მო ნა წი ლე სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და მშობ ლე ბის ურ თი ერ თო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
დო კუ მენ ტე ბი

მო  ნა  წი  ლე სკო  ლე  ბი  სა და მშობ   ლე  ბის ურ   თი  ერ   თო  ბის მა რე გუ ლი რე
ბელ დო  კუ  მენ   ტებ   ში ასა  ხუ  ლია კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის ფორ   მე  ბი და ში  ნა  არ   სი. 
რო  გორც ში  ნა  გა  ნა  წე  სებ   ში, ისე მშო  ბელ   თან   /   კა  ნო  ნი  ერ წარ   მო  მად   გე 
ნელ   თან და  დე  ბულ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა  ში მეტ   წი  ლად ვხვდე  ბით პი  რის  
პირ შეხ   ვედ   რის ფორ   მებს, რო  მელ   თა ინი  ცი  ა  ტო  რი შე  იძ   ლე  ბა იყოს 
სკო  ლა. თუმ   ცა, ამ   გ   ვა  რი შეხ   ვედ   რე  ბი  სა და გან   ხილ   ვე  ბის ში  ნა  არ   სი 
უმე  ტე  სად უკავ   შირ   დე  ბა მოს   წავ   ლის დას   წ   რე  ბა  სა და დის   ციპ   ლი  ნა 
რულ გა  დაც   დო  მებს. 
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მოს წავ ლის აკა დე მი ურ მოს წ რე ბა სა და პროგ რეს თან და კავ ში რე ბუ
ლი კო მუ ნი კა ცი ის ინი ცი ა ტი ვა გა და ტა ნა ლია მშობ ლის მო ვა ლე ო ბა
თა ნა წილ ში. 

სას წავ ლო პროგ რა მებ თან, სკო ლის სა მოქ მე დო გეგ მებ თან, სკო ლის 
რე სურ სე ბის მარ თ ვას თან, სწავ ლის მე თო დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ში ნა არ სის რე გუ ლა რუ ლი კო მუ ნი კა ცია სა ერ თოდ არ არის ნახსენები 
აღ ნიშ ნულ დო კუ მენ ტებ ში.

ჯგუ ფუ რი ინ ტერ ვი უ ე ბი კლა სის დამ რი გე ბელ თა და მშო ბელ თა ფო კუს ჯგუ ფებ ში

სა მი ვე სკო ლის კლა სის დამ რი გებ ლე ბის შე ფა სე ბით, მშო ბელ თა 
მხრი დან კო მუ ნი კა ცი ის მთა ვა რი მო ტი ვია მოს წავ ლის აკა დე მი უ რი 
მოს წ რე ბი სა და შე სა ბა მი სი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი
ღე ბა. 

სა მი ვე სკო ლის დამ რი გებ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
და ხში რი კო მუ ნი კა ცი ი სათ ვის იყე ნე ბენ სა ტე ლე ფო ნო კავ შირ სა და 
სო ცი ა ლურ ქსე ლებს ინ ტერ ნეტ ში. მა თი თქმით, ამ სა შუ ა ლე ბე ბით 
კო მუ ნი კა ცი ის სიხ ში რე და ში ნა არ სი და მო კი დე ბუ ლია მშობ ლის ან 
დამ რი გებ ლის სა ჭი რო ე ბა ზე. 

სკო ლებ ში A და B მშობ ლებ თან რე გუ ლა რუ ლი, სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ის პრაქ ტი კა ძი რი თა დად გა მო ხა ტუ ლია კვი რა ში ერ თი 
დღის და წე სე ბით მშო ბელ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი სათ
ვის. ასე ვე, სე მეს ტ რ ში მი ნი მუმ 2ჯერ მშო ბელ თა კრე ბე ბის მოწ ვე
ვა (ძირითადად სე მეს ტ რის დას წყის სა და ბო ლო ში). აღ ნიშ ნულ ორ 
სკო ლის კლა სის დამ რი გებ ლე ბის სა ერ თო გა მოც დი ლე ბას თვალ სა
ჩი ნოდ გა მო ხა ტავს ერ თ ერ თი რეს პო დენ ტი:

„მშობლების მხრი დან ძი რი თა დი ინ ტე რე სი აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბა 
და შე ფა სე ბა ა. ჩვენც გვა ინ ტე რე სებს, რა თქმა უნ და, ეს შე დე გე ბი, 
თუმ ცა ამა ვე დროს ჩვე ნი ინ ტე რე სი გა დის დის ციპ ლი ნა ზე, მოს წავ
ლე თა შო რის ურ თი ერ თო ბა ზე, კონ ფ ლიქ ტებ ზე. რის გა მოც ვუ კავ
შირ დე ბით ხოლ მე მშობ ლებს. არის ასე ვე გარ კ ვე უ ლი პრო ექ ტე ბი, 
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ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო ცა მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბაც გვჭირ დე ბა ხოლ მე 
და ამ შემ თხ ვე ვა შიც ვუ კავ შირ დე ბით. ჩვე ნი მხრი დან უფ რო ფართოა 
სპექ ტ რი კო მუ ნი კა ცი ის, ვიდ რე მშობ ლე ბის მხრი დან, სამ წუ ხა როდ. 
ინი ცი ა ტი ვე ბი რა ღაც პრო ექ ტებ ზე და იდე ე ბი ნაკ ლე ბად მო დის ხოლ
მე. ძი რი თა დად, სწავ ლა, შე ფა სე ბა, მო დი ასე ვიტყოდი, არა მა ინც 
და მა ინც გა ნათ ლე ბის ხა რიხ სი“. 

მშობ ლებ თან პო ზი ტი უ რი მი ზე ზით დამ რი გებ ლე ბი დან ინი ცი რე ბუ ლი 
შეხ ვედ რე ბის მხო ლოდ ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი გა იხ სე ნეს სკო ლებ ში 
A და B. ასე ვე, სკო ლა ში A მშობ ლებ მა გვი პა სუ ხეს, რომ გეგ მი უ რი 
შეხ ვედ რე ბი თვე ში ერ თხელ ჰქონ დათ და ნიშ ნუ ლი.

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ვი თა რე ბაა სკო ლა ში C – აქ მშობ ლებ თან ინ დი ვი
დუ ა ლუ რი, რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლია თვე
ში ერ თი დღე, თუმ ცა კრე ბებ საც ამა ვე სიხ ში რით იწ ვე ვენ, მი აჩ ნი ათ 
რომ ამის სა ჭი რო ე ბა არის: 

„კრებაზე გან ვი ხი ლავთ მა გა ლი თად, რო გორ შე ვუწყოთ ხე ლი რომ 
ბავ შ ვი იყოს აქ ტი უ რი. რა არის მოს წავ ლის მო ვა ლე ო ბე ბი. სი სუფ თა
ვის, ჰი გი ე ნის დაც ვა სკო ლა ში. მოს წავ ლის კო დექსს ვაც ნობთ სწავ
ლის და საწყის ში. რამ დე ნად უნ და იყოს მშო ბე ლი ჩარ თუ ლი ბავ შ ვის 
აღ ზ რ და გა ნათ ლე ბა ში. არის სხვა სა კითხე ბიც და არ მახ სენ დე ბა ახ
ლა. თუ მა გა ლი თად გაც დე ნე ბი კლას ში ტენ დენ ცი ად იქ ცა, ზო გა დი 
თვალ საზ რი სით, რა თქმა უნ და კრე ბა ზეც ვმსჯე ლობთ. კონ კ რე ტულ 
დროს დღის წეს რიგ ში რაც არის და რი სი სა ჭი რო ე ბაც დგას, იმ სა
კითხებ ზე ვმსჯე ლობთ. იქ მშო ბე ლიც რა ღა ცას იტყ ვის, რა ღაც აზ რი 
იქ ნე ბა. ექსკურსიებთან და კავ ში რე ბით ვგეგ მავ დით ხოლ მე კრე ბებ
ზე“.

მხო ლოდ სკო ლა C ს დამ რი გებ ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მშობ ლის და
ბა რე ბა სკო ლა ში არ ხდე ბა მხო ლოდ ნე გა ტი უ რი მო ტი ვით: 

„მაშინაც ვი ბა რებთ მშობ ლებს, რო ცა კარ გად იქ ცე ვა მოს წავ ლე. მა
გა ლი თად ახ ლა რაც მახ სენ დე ბა, არის ბავ შ ვი, რო მე ლიც ძა ლი ან 
მო წეს რი გე ბუ ლი ა. არ აგ ვი ა ნებს, გაკ ვე თი ლებს სწავ ლობს და შე სა
ბა მი სად პე და გო გე ბი მის მი მართ და დე ბი თად არი ან გან წყო ბილ ნი 
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მი სი საქციელის და სწავ ლის გა მო. მად ლო ბის სათ ქ მე ლად და ვი ბა
რეთ მი სი მშო ბე ლი. ცელ ქი ბავ შ ვე ბის შე ქე ბის შემ თხ ვე ვე ბიც გვქო
ნი ა, რო მე ლიც მათ დიდ სტი მულს აძ ლევს“.

ქა ლა ქე ბის სკო ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სოფ ლის სკო ლის დამ რი
გებ ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მშობ ლე ბი არ ერი დე ბი ან რო გორც კრი ტი
კუ ლი მო საზ რე ბე ბის გა მოთ ქ მას სკო ლის მი მართ, ისე ბავ შ ვის გან ვი
თა რე ბას თან და კავ ში რე ბით დახ მა რე ბის თხოვ ნას.

დამ რი გებ ლე ბი სა მი ვე სკო ლი დან აღ ნიშ ნა ვენ, რომ სას წავ ლო წლის 
დასაწყისში გა მარ თულ მშო ბელ თა კრე ბა ზე ისი ნი აც ნო ბენ მშობ ლებს 
ში ნა გა ნა წეს სა და ხელ შეკ რუ ლე ბას, გა ნუ მარ ტა ვენ მოს წავ ლე ე ბი სა 
და მათ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს. თუმ ცა, ამ პა სუ ხებს ისი ნი იძ ლე ოდ ნენ 
დამაზუსტებელი შე კითხ ვის შემ დეგ. ხო ლო თავ და პირ ველ შე კითხ
ვა ზე უფ რო ხში რად პასუხობდნენ, რომ აც ნო ბენ სას კო ლო წე სებ სა 
და ხელს აწე რი ნე ბენ წიგ ნებ თან და კავ ში რე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბას. 
მშობ ლე ბიც სა მი ვე სკო ლა ში ამას ადას ტუ რე ბენ: „ძირითადად სას
წავ ლო წლის პრო ცე სი. წიგ ნე ბი. რა წიგ ნე ბი გვექ ნე ბო და, რომ უნ
და მო ვუფ რ თხილ დეთ მათ. ში ნა გა ნა წესს გვაც ნობ და დამ რი გე ბე ლი. 
ერ თი პე რი ო დი ჩაც მუ ლო ბის სა კითხიც იდ გა დღის წეს რიგ ში და მე
რე აღარ“.

სკო ლა ში A მშობ ლებ მა გვი პა სუ ხეს, რომ დი რექ ტო რის მო ად გი ლე 
მარ თავ და ყვე ლა კლასის მშობ ლებ თან ცალ კე შეხ ვედ რებს ბუ ლინ
გ თან და კავ ში რე ბით.

სკო ლა ში B მშობ ლე ბის მი ერ სა კო მუ ნი კა ციო სიხ ში რე სხვა დას ხ ვა ნა
ი რად ხა სი ათ დე ბო და. ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში, ძი რი თა დი კო მუ ნი კა ტო
რი კლა სის დამ რი გე ბე ლია და ისი ნი საკ მა რი სად მი იჩ ნე ვენ სკო ლის 
მხრი დან გა წე ულ ძა ლის ხ მე ვას.

სკო ლა ში С მშობ ლე ბი დამ რი გებ ლე ბის მსგავ სად აღ წე რენ კო მუ ნი
კა ცი ის სიხ ში რე სა და ში ნა არსს. ამას გარ და, ხში რად ახ ს ნე ბენ მათ
თან სკო ლის დი რექ ტო რის კო მუ ნი კა ცი ას, ძი რი თა დად სას წავ ლო 
გა რე მოს, სას კო ლო ფორ მის შერ ჩე ვა სა და კლას გა რე შე აქ ტი ვო ბე
ბის ორ გა ნი ზე ბას თან და კავ ში რე ბით.
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სა მი ვე სკო ლის მშობ ლე ბი ადას ტუ რე ბენ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა
მო ყე ნე ბით დამ რი გებ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სიხ ში რე სა და მო ხერ ხე
ბუ ლო ბას.

სა მი ვე სკო ლის დამ რი გებ ლე ბი და მშობ ლე ბი რიგ გა რე შე სა ჭი რო ე
ბით გა მოწ ვე ულ კო მუ ნი კა ცი ას უკავ ში რე ბენ რა ი მე სა ხის კონ ფ ლიქ
ტურ სი ტუ ა ცი ას, რა შიც აღ მოჩ ნ და მოს წავ ლე ან კლა სი.

სა მი ვე სკო ლის დამ რი გებ ლე ბი და მშობ ლე ბი ვერ იხ სე ნე ბენ კო მუ ნი
კა ცი ას სას კო ლო წე სე ბი სა თუ სას წავ ლო პრო ცე სის კომ პო ნენ ტე ბის 
(პროგრამა, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, დატ ვირ თ ვა და ა.შ.) შე თან ხ მე ბის 
შე სა ხებ: „თვითონ სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მი დან მო დის გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბი ასეთ სა კითხებ ზე და ჩვენ ვერ ვე რე ვით“.

ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი მო ნა წი ლე სკო ლე ბის დი რექ ტო რებ თან

მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ნა წილ ში სა მი ვე სკო ლის დი რექ ტო რი 
მსგავ სად ახა სი ა თებს მშო ბელ თა და ბალ მო ტი ვა ცი ას. მა თი და ხა სი ა
თე ბით, მშობ ლე ბი ძი რი თა დად ინ ტე რეს დე ბი ან მოს წავ ლე თა აკა დე
მი უ რი მოს წ რე ბით (ნიშნებით) და მცი რე ნა წი ლი კლას გა რე შე აქ ტი
ვო ბე ბით. სა მი ვე სკო ლის დი რექ ტო რის და ხა სი ა თე ბით, მშობ ლე ბი 
არ ინ ტე რეს დე ბი ან სკო ლის მარ თ ვა ში მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი თა 
და შე საძ ლებ ლო ბე ბით. თუმ ცა, ისი ნი ადას ტუ რე ბენ, რომ ამ მხრივ 
სკო ლის მხრი დან მშობ ლე ბის აქ ტი უ რი ინ ფორ მი რე ბა არ ხდე ბა. 

სკო ლა Сს დი რექ ტო რის ინი ცი ა ტი ვით, შექ მ ნი ლია მშო ბელ თა ნე ბა
ყო ფი ლო ბი თი მცი რე კლუ ბი. ამ კლუბ თან მას აქვს ყო ველ თ ვი უ რი 
შეხ ვედ რე ბი, რა თა ჰქონ დეს მშო ბელ თა სა ზო გა დო ე ბას თან რე გუ ლა
რუ ლი უშუ ა ლო კავ ში რი. ამას გარ და, ხში რად თა ვად მო ნა წი ლე ობს 
ხოლ მე დამ რი გებ ლე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ მშო ბელ თა სა ერ თო 
შეხ ვედ რებ ში (მეტწილად სას წავ ლო წლის და საწყის ში). ამ სკო ლის 
დი რექ ტორ თან ცალ კე ულ მშო ბელ თან შეხ ვედ რა, რა ი მე სა ჭი რო ე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, არ არის შეზღუ დუ ლი და მშობ ლე ბი ამ სა შუ ა ლე ბით 
სარ გებ ლო ბენ. სა გუ ლის ხ მოა სკო ლა Сს დი რექ ტო რის გან მარ ტე ბა 
კლა სის დამ რი გებ ლებ თან და კავ ში რე ბით: 
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„ზოგადად სკოლებში ერ თი რამ სჩვე ვი ათ კლა სის დამ რი გებ ლებს – 
პრობ ლე მის და მალ ვა და მშო ბე ლი შე ნამ დე არ უნ და მო უშ ვას. რას 
ამ ბობ, მე რის თ ვის ვარ აქ, მე ვერ მო ვაგ ვა რებ?! აი, ასე თი და მო
კი დე ბუ ლე ბა არის, სამ წუ ხა როდ. სულ მი წევს იმა ზე სა უ ბა რი, რომ 
პრობ ლე მა უნ და იყოს გახ ს ნი ლი. ერ თად უნ და დავ სა ხოთ გა დაჭ რის 
გზე ბი. ეს იცი ან ჩემ მა მშობ ლებ მა და მო დი ან ხოლ მე ხან და ხან ჩემ
თან“. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სკო ლა Aს დი რექ ტო რიც აღ წერს მშო ბელ თა 
კლუ ბის ინ ს ტი ტუტს, რო გორც და მა კავ ში რე ბელ რგოლს. ასე ვე ისიც 
ხაზს უს ვამს კლა სის დამ რი გე ბელ თა მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილ ში სტე
რე ო ტი პულ აზ როვ ნე ბას მშობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის თვალ საზ რი
სით. ის ერ თი მხრივ აღ წერს დი რექ ცი ის მა ღალ მო ტი ვა ცი ას მშობ
ლებ თან ჯან სა ღი, ორ მ ხ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ი სა და თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის 
სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შე სა ხებ. მე ო რე მხრივ იგი ვე დი რექ ტო რი, 
აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა ფიქ რის რე ა ლი ზა ცი ა ში დაბ რ კო ლე ბად მი იჩ ნევს ამ 
საქ მი ა ნო ბის დიდ მო ცუ ლო ბას (2020 მოს წავ ლე), მშო ბელ თა დი დი 
ნა წი ლის ინერ ტუ ლო ბა სა და ზე მოხ სე ნე ბულ სტე რე ო ტი პულ დამ რი
გებ ლებს. თუმ ცა, დი რექ ტო რი აღ ნიშ ნავს მშო ბელ თა გაზ რ დილ და
ინ ტე რე სე ბას სას კო ლო რე გუ ლა ცი ე ბით მიმ დი ნა რე სას წავ ლო წელს, 
წი ნას თან შე და რე ბით. ამას იგი უკავ ში რებს COVID19 პან დე მი ით გა
მოწ ვე ულ ცვლი ლე ბებს სას წავ ლო პრო ცეს ში, რა მაც ოჯა ხე ბის თა ნა
მო ნა წი ლე ო ბა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა გა ზარ და.

სკო ლა Bს დი რექ ტო რი, და ნარ ჩე ნი ორი კო ლე გის მსგავ სად არ 
არის დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ კლა სის ყვე ლა დამ რი გე ბე ლი ერ თ ნა ი
რად კარ გად არ თ მევს თავს მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ამო ცა ნას. 
ეს დი რექ ტო რი, მი სი თქმით უფ რო ხში რად მი მარ თავს მშო ბელ თა 
გა მო კითხ ვებს:

„ერთერთი ბო ლო კვლე ვი სას, გა მო იკ ვე თა, რომ მშო ბელ თა ნა წი
ლი მი იჩ ნევ და, რომ ყუ რადღე ბას კლა სე ბის თ ვის თა ნაბ რად ვერ ვა
ნა წი ლებ დი. ზოგს მე ტად ვაქ ცევ დი ყუ რადღე ბას, რის ხარ ჯ ზეც სხვებს 
აკ ლ დე ბო დათ. მე რე გა დავ წყ ვი ტე, რომ ყვე ლა კლას ში თი თო გაკ ვე
თი ლი ჩა მე ტა რე ბი ნა, მი უ ხე და ვად იმი სა, ვას წავ ლი დი იმ კლასს თუ 
არა. დი რექ ტო რის გაკ ვე თი ლი და ვარ ქ ვი და ვა ტა რებ დი ყველ გან. 
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აი, ეს ნაკ ლო ვა ნე ბა მე ნიშ ნა. მშობ ლე ბის გან კარ გი სიგ ნა ლი იყო წა
მო სუ ლი. მე მე გო ნა, რომ ყვე ლას თ ვის თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მი 
ვი ყა ვი, თუმ ცა აღ მოჩ ნ და, რომ ასე არ იყო. მშობ ლე ბის ნა წი ლი ასე 
არ თვლი და. მშობ ლე ბის გან მი ვი ღე ეს სიგ ნა ლი და და ვიწყე მოქ მე
დე ბა“.

სკო ლა Bს შემ თხ ვე ვა შიც, მშობ ლის ინი ცი ა ტი ვით დი რექ ტორ თან 
უშუ ა ლო შეხ ვედ რა შე უზღუ და ვი ა, თუმ ცა ეს სა შუ ა ლე ბა მშობ ლე ბის 
მხრი დან უფ რო მე ტად რა ი მე პრე ტენ ზი ე ბის გან სა ხილ ვე ლად გა მო
ი ყე ნე ბა.

სა მი ვე სკო ლის დი რექ ტო რი სკო ლის მხრი დან მშობ ლებ თან პრო
აქ ტი ურ კო მუ ნი კა ცი ას ერ თ ნა ი რად არა საკ მა რი სად აფა სებს, თუმ ცა 
იქ ვე აღ ნიშ ნა ვენ მე ო რე მხა რის და ბალ მო ტი ვა ცი ა საც. სა მი ვე სკო
ლის დი რექ ტო რი და დე ბი თად აფა სებს მათ მი ერ გა წე ულ სა ინ ფორ
მა ციო სა მუ შა ოს სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის არ ჩევ ნე ბის წინ, მშო ბელ თა 
უფლებებისა და სკო ლის მარ თ ვა ში მა თი მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბის შე სა ხებ.

დი რექ ტო რე ბი და დე ბი თად აფა სე ბენ სკო ლის Facebookგვერდის გა
მო ყე ნე ბას კო მუ ნი კა ცი ი სათ ვის, თუმ ცა არა ფერს ამ ბო ბენ ვებ  გ ვერ დის 
შე სა ხებ.

მო ნა წი ლე სკო ლე ბის მშო ბელ თა ან კე ტი რე ბა

მშო ბელ თა გა მო კითხ ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ 62%სათვის 
ბავ შ ვის სას კო ლო ცხოვ რე ბის შე სა ხებ ძა ლი ან ხში რად ინ ფორ მა ცი
ის ძი თა დი წყა რო არის კლა სი დამ რი გე ბე ლი, 20%თვის ბავ შ ვი ან 
მი სი თა ნაკ ლა სე ლი და მხო ლოდ 10%თვის საგ ნის მას წავ ლე ბე ლი.

}  სკო ლას თან ურ   თი  ერ   თო  ბი  სა და ინ   ფორ   მა  ცი  ის გაც   ვ   ლის რე გუ ლა
რულ სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი  დან ყვე  ლა  ზე მე  ტად კვლავ მშო  ბელ   თა კრე 
ბებს, სა  ტე  ლე  ფო  ნო კავ   შირ   სა და სო  ცი  ა  ლურ ქსე  ლებს იყე  ნე  ბენ.

}  სკო ლი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ში ნა არ სი, ძი რი თა დად უკავ
შირ დე ბა: მოს წავ ლის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის უზ
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რუნ ველ ყო ფას, ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის დაც ვას, დის ციპ ლი ნა რუ ლი 
წე სე ბის დად გე ნა სა და შე ფა სე ბას, მოს წავ ლის აკა დე მი ურ შე ფა
სე ბას.

}  მშო ბელ თა მხო ლოდ 2%ს აქვს დაბ რ კო ლე ბა პე და გო გებ თან და 
სკო ლის დი რექ ცი ას თან ურ თი ერ თო ბა ში.

}  გა მო კითხულ თა შე ფა სე ბით, სკო ლი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი
ის ხა სი ა თი უმე ტე სად და ბა ლან სე ბუ ლია (დადებითიუარყოფითი) 

}  მშო ბელ თა უმე ტე სო ბი სათ ვის სკო ლას თან კო მუ ნი კა ცი ის ყვე ლა ზე 
მი სა ღე ბი მე თო დე ბია პი რის პირ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი და 
სა ტე ლე ფო ნო კავ ში რი. ამას თან, მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბი სათ
ვის სა სურ ვე ლი ა, რომ მშო ბელ თა კრე ბე ბი ჩა ნაც ვ ლ დეს ინ დი ვი
დუ ა ლუ რი შეხ ვედ რე ბით.

}  მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა სკო ლა ში პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას საწყის ეტაპ ზე იღებს (91.2%).

}  გა მო კითხულ თა შე ფა სე ბით, სკო ლა სა და მათ შო რის კო მუ ნი კა ცი
ის ინი ცი ა ტი ვა უმე ტეს წი ლად კლა სის დამ რი გებ ლე ბის გან მო დის.

}  სა გუ ლის ხ მო ა, რომ მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა თავს არი დებს სკო
ლი სათ ვის შეტყო ბი ნე ბას ბავ შ ვ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე
ბის შე სა ხებ.

}  იმავ დ რო უ ლად, სკო ლი სათ ვის გა ზი ა რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ
ვა რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მა ღა ლი ა.

}  გა მო კითხულ მშო ბელ თა 41.4%მა არ იცის, სკო ლა ში მათ სი ხა
რუ ლით ელი ან თუ არა.

}  მშობ ლე ბის უმე ტე სო ბა სკო ლას თან კო მუ ნი კა ცი ით კმა ყო ფი ლი ა, 
მაგ რამ გა უმ ჯო ბე სე ბაც სურს.
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რე კო მენ და ცი ე ბი 
განხორციელებულიკვლევის,მისიშედეგებისადადასკვნების
გათვალისწინებითრეკომენდებულია:

}  სა ჯა რო სკო  ლე  ბის დი  რექ   ცი  ებ   მა და სა  მე  ურ   ვეო საბ   ჭო  ებ   მა ერ  
თობ   ლი  ვად და  იწყონ სკო  ლის ფუ  ძემ   დებ   ლუ  რი მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე 
ლი დო  კუ  მენ   ტე  ბის (წესდება, ში  ნა  გა  ნა  წე  სი და ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა) 
შე  მუ  შა  ვე  ბის თან   მიმ   დევ   რუ  ლი და ფარ   თო მო  ნა  წი  ლე  ო  ბი  თი პრო 
ცე  სი. ამ პრო  ცე  სის შე  დე  გად უნ   და ჩა  მო  ყა  ლიბ   დეს სას   კო  ლო სა 
ზო  გა  დო  ე  ბის წევ   რ   თა ყვე  ლა კა  ნო  ნი  ე  რი უფ   ლე  ბის რე  ა  ლი  ზა  ცი  ის 
ავ   თენ   ტუ  რი და  მა  ზუს   ტე  ბე  ლი პი  რო  ბე  ბი და მე  ქა  ნიზ   მე  ბი. ეს ერ   თი 
მხრივ, უნ   და გახ   დეს სას   კო  ლო ცხოვ   რე  ბა  ში მშო  ბელ   თა ინ ფორ მი
რე ბუ ლი და შე  დე  გი  ა  ნი ჩარ   თუ  ლო  ბის ფუ  ძემ   დებ   ლუ  რი პრაქ   ტი  კა. 
მე  ო  რე მხრივ, სა  ბო  ლო  ოდ ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბუ  ლი ურ   თი  ერ   თ   ქ   მე  დე  ბის 
ში  ნა  არ   სი და მე  ქა  ნიზ   მე  ბი იქ   ნე  ბა კონ   კ   რე  ტუ  ლი სკო  ლი  სა და მი 
სი სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ავ   თენ   ტუ  რი ასახ   ვა. მე  სა  მე მხრივ, ამ პრო  ცე  სის 
გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლო  ბა და სა  ჯა  რო  ო  ბა უზ   რუნ   ველ   ყოფს მი  სი შე  დე  გე  ბი 
სად   მი სას   კო  ლო სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ნდო  ბას.

}  სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში მშო ბელ თა შე დე გი ა ნი ჩარ თუ ლო ბის გა
საზ რ დე ლად, სკო ლის დი რექ ცი ამ, სა მე ურ ვეო საბ ჭომ და პე და
გო გი ურ მა საბ ჭომ ერ თობ ლი ვად უნ და შეიმუშავონ: მშო ბელ თა 
პრო აქ ტი უ რი რე გუ ლა რუ ლი და სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მი რე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბი, ასე ვე მშობ ლებ თან ორ მ ხ რი ვი და პერ სო ნა ლი ზე ბუ
ლი კო მუ ნი კა ცი ის მე ქა ნიზ მე ბი.

}  სას კო ლო ცხოვ   რე  ბა  ში მშო  ბელ   თა ჩარ   თუ  ლო  ბის კარ   გი პრაქ   ტი 
კის გავ   რ   ცე  ლე  ბის, და  ნერ   გ   ვი  სა და ინ   ს   ტი  ტუ  ცი  ო  ნა  ლი  ზა  ცი  ის ხელ
შე საწყო ბად, ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ამ „მშობლები გა ნათ ლე ბის თ ვის“ შექ  
მ   ნას გა  მოც   დი  ლე  ბის რე  გუ  ლა  რუ  ლი გა  ზი  ა  რე  ბის პლატ   ფორ   მა. 
ამ   გვა   რი ინი  ცი  ა  ტი  ვის მხარ   და  ჭე  რი  სა, ეფექ   ტი  ა  ნო  ბი  სა და მდგრა 
დო  ბი  სათ   ვის უკე  თე  სი იქ   ნე  ბა სხვა მო  ტი  ვი  რე  ბულ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ  
თან თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა (მაგ: სკო  ლის ად   მი  ნის   ტ   რა  ტორ   თა ასო  ცი  ა 
ცი  ა, სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლის ოფი  სი და სხვა). 
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სკო ლებ ში მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის 
გერ მა ნუ ლი გა მოც დი ლე ბა

შეს წავ ლის არე ა ლის მა ხა სი ა თებ ლე ბი და თა ვი სე ბუ რე ბე ბი

გერმანიისყველამიწაზეგანათლებისსაკითხებსადგილობრი
ვისენატიარეგულირებს.სკოლისარდადეგები,მშობლებთან
ურთიერთობის ნორმები და ფორმები, სახელმძღვანელოები
დაზოგიერთშემთხვევაში,სასკოლოსაგნებიცკი,სხვადასხვა
მიწაზეგანსხვავებულია.

შესწავლის არეალი ბერლინია, სადაც სკოლისადა მშობლე
ბისურთიერთობას,პირველრიგში,ბერლინისსკოლისკანო
ნიარეგულირებს.აღნიშნულიკანონიბერლინისსენატმა2004
წელსმიიღო.კანონისრამდენიმეთავიეძღვნებასკოლებისა
დამშობლებისურთიერთობასადაამურთიერთობისვალდე
ბულებას.კანონშიწერია,რომმშობელივალდებულია,ჩართუ
ლიიყოსსაგანმანათლებლოდასააღმზრდელოპროცესშიდა
თავისმხრივ,სკოლამმათიჩართულობაუნდაუზრუნველყოს.
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მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის სა მი სა ფე ხუ რი

საკ ლა სო შეკ რე ბა, არ ჩევ ნე ბი 

}  სას წავ ლო პრო ცე სის დაწყე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს ერ თი თვი სა სკო
ლის ყვე ლა კლა სის მშო ბე ლი იკ რი ბე ბა და ირ ჩევს წარ მო მად
გენ ლებს ე.წ. საკ ლა სო შეკ რე ბე ბის თ ვის. ეს შეგ ვიძ ლია გა ვი გოთ, 
რო გორც მშო ბელ თა კრე ბა, ოღონდ ნიშ ნე ბის და ბავ შ ვე ბის ქცე
ვე ბის გან ხილ ვის გა რე შე თე მე ბით. 

}  კლა სის წარ მო მად გე ნე ლი ორი მშობ ლის ასარ ჩე ვად ტარ დე ბა 
ფა რუ ლი არ ჩევ ნე ბი, ხმის ორი მე სა მე დით მშობ ლე ბი ირ ჩე ვენ 
მათ წარ მო მად გე ნელს. 

}  ორი მშო ბე ლი ვინც არ ჩევ ნებ ში მხარ და ჭე რას მი ი ღებს, მა თი შვი
ლე ბის კლა სის ინ ტე რე სებს ავ ტო მა ტუ რად წარ მო ად გენს მშობ
ლე ბის სას კო ლო შეკ რე ბებ ზე. მა თი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია 
აქვს ყვე ლას და ისი ნი ვალ დე ბულ ნი არი ან სხვა მშობ ლებს მი ა
წო დონ მოთხოვ ნი ლი ინ ფორ მა ცია კლა სის ინ ტე რე სებ ზე, ან თა
ვად ჩა ე კითხონ სხვა დას ხ ვა სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით და მო
უს მი ნონ მათ. ეს ორი მშო ბე ლი  წარ მო ად გენს და მა კავ ში რე ბელ 
რგოლს სკო ლა სა და მშობ ლებს შო რის.
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}  არ ჩევ ნე ბი სას ყვე ლა მშო ბელს აქვს ორი ხმა, მათ ნაც ვ ლად ხმის 
მი ცე მა შე უძ ლია ოჯა ხის სხვა სრულ წ ლო ვან წევრს მინ დო ბი ლო
ბის სა ფუძ ველ ზე.

}  საკ ლა სო შეკ რე ბა, რო მელ საც მშობ ლე ბი და მა თი სურ ვი ლის შემ
თხ ვე ვა ში, მას წავ ლებ ლე ბი ან სხვა სტუმ რე ბი ეს წ რე ბი ან ტარ დე ბა 
წე ლი წად ში სამ ჯერ. პირ ველ სე მეს ტ რ ში ორ ჯერ, მე ო რე სე მეს ტ
რ ში ერ თხელ. კრე ბის თე მა თა ვი სუ ფა ლი ა.

}  არ ჩევ ნე ბი წე ლი წად ში ერ თხე ლა ა. საკ ლა სო და სას კო ლო შეხ
ვედ რე ბის თ ვის არ ჩე ულ მშო ბელ თა გან რო მე ლი მეს თუ სურ ვი
ლი აქვს დარ ჩეს ამა ვე პო ზი ცი ა ზე, მხარ და ჭე რის შემ თხ ვე ვა ში 
შე უძ ლია მო მა ვალ წელ საც იყოს კლა სის წარ მო მად გე ნე ლი.   

წარ მო მად გე ნელ მშობ ლებს შე უძ ლი ათ: 

}  კლა სის შეკ რე ბე ბის მომ ზა დე ბა – თა რი ღის შერ ჩე ვა, დღის წეს
რი გის გან საზღ ვ რა, მაგ. რა ი მე ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვა ზე, ბავ
შ ვე ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მებ ზე, სკო ლის და სახ მა რებ ლად, 
გა სა ლა მა ზებ ლად  და ა. შ. (მათ მი ნი მუმ ორი კვი რით ად რე უნ და 
აც ნო ბონ სხვა მშობ ლებს შეხ ვედ რის შე სა ხებ); 

}  დღის წეს რი გის წი ნას წარ გაგ ზავ ნა სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ა
ში, რო მე ლიც თა ვის მხრივ მის გავ რ ცე ლე ბას უზ რუნ ველ ყოფს 
(შეიძლება დო კუ მენ ტის ელექ ტ რო ნუ ლად გავ რ ცე ლე ბა);

}  და გეგ მილ შეხ ვედ რა ზე მიწ ვე ვა: გა რე პი რის, სტუმ რის (მხოლოდ 
სხვა მშობ ლებ თან წი ნას წა რი შე თან ხ მე ბის შემ დეგ), მას წავ ლებ
ლე ბის ან კონ კ რე ტუ ლი მას წავ ლებ ლის (მასწავლებლები ვალ დე
ბუ ლე ბი არი ან ამ შეხ ვედ რას და ეს წ რონ), ასე ვე  სპე ცი ა ლუ რი მას
წავ ლებ ლის, სოც მას წავ ლებ ლის, ფსი ქო ლო გის (ფსიქოლოგი/
ები ყვე ლა სკო ლას ჰყავს. ისი ნი ბავ შ ვებს, მას წავ ლებ ლებს და 
მშობ ლებს ეხ მა რე ბი ან  პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვა ში, რაც სკო ლას, 
მე გობ რებს, ოჯახს, ბუ ლინგს უკავ შირ დე ბა).

}  სკო ლის კონ ფე რენ ცი ე ბის დროს, თა ნამ შ რომ ლო ბის მიზ ნით,   
პა რა ლე ლუ რი კლა სის მშობ ლე ბის ჩარ თ ვა. შეკ რე ბის თე მა 
შე იძ ლე ბა იყოს მარ ტი ვი სა კითხი, კონ ცერ ტი, სტუმ რის მოწ ვე
ვა ერთდროულად ორი კლა სის თ ვის და ასე ვე – გა ნათ ლე ბის 
სა კითხ ზე მი ღე ბულ გა დაწ ვე ტი ლე ბა ზე დის კუ სი ა. მაგ. სე ნატ მა 
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პი რო ბი თად, მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც ეხე ბა მეცხ
რეკ ლა სე ლებს, მა შინ მთე ლი მეცხ რეკ ლა სე ლე ბის მშობ ლე ბი 
იღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იმ ს ჯე ლონ ამა ზე, ხო ლო წარ მო მად
გე ნე ლი მშობ ლე ბი გა დაწყ ვე ტი ლე ბას გა ი ტა ნენ სე ნა ტის სხდო
მა ზე.

}  კლა სის შეხ ვედ რის წარ მარ თ ვა
}  შეხ ვედ რის შე მა ჯა მე ბე ლი ტექ ს ტის / რე პორ ტის გაგ ზავ ნა სხვა 

მშობ ლებ თან
}  მო ნა წი ლე ო ბა სკო ლის შეხ ვედ რებ ში
}  თა ნამ შ რომ ლო ბა სხვა მშობ ლებ თან, თუ რა ი მე პრობ ლე მა ან ინი

ცი ა ტი ვა აქვთ, რო მე ლიც არ ეხე ბა უშუ ა ლოდ ბავ შ ვის აკა დე მი ურ 
მოს წ რე ბას და მის მი ერ ქცე ვის წე სე ბის დარ ღ ვე ვას, და სა კითხის 
და ყე ნე ბა საკ ლა სო/ სას კო ლო შეხ ვედ რა ზე

}  სხვა მშობ ლე ბის მო ტი ვა ცი ა ზე ზრუნ ვა

კლასისწარმომადგენელიკარგავსსტატუსსდახმისუფლებას,თუ
მისიშვილიკლასსტოვებსანთავადაღარენდომებაგააგრძელოს
ესსაქმე.

სხვა მშობ ლე ბის მო ტი ვა ცი ა ზე ზრუნ ვა გა მო ი ხა ტე ბა: 

} ამომ წუ რა ვი დღის წეს რი გის შედ გე ნით
} გა მოწ ვე ვებ თან ახ ლოს მყო ფი სა კითხე ბის წა მოჭ რით
} პრო ცეს ში მას წავ ლებ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დით
}  სურ ვი ლით მშობ ლებ მა უკეთ გა იც ნონ ერ თ მა ნე თი – ისი ნი შე

იძ ლე ბა სკო ლის გა რე თაც შეხ ვ დ ნენ ერ თ მა ნეთს, ხდე ბა ხოლ მე, 
რომ ერ თ მა ნეთს ეპა ტი ჟე ბი ან გა საც ნო ბად ან ყა ვას სვა მენ ერ
თად. გან სა კუთ რე ბით დაწყე ბით კლა სებ ში. ბერლინში, ხში რად, 
ბავ შ ვე ბი ერ თ მა ნე თის სახ ლ ში რჩე ბი ან და ამი ტომ მშობ ლებს 
ამის გა მოც ურ ჩევ ნი ათ უკეთ იც ნობ დ ნენ ერ თ მა ნეთს.

}  სა ინ ტე რე სო მოკ ლე მოხ სე ნე ბის მომ ზა დე ბით – ვრცე ლი მოხ სე ნე
ბა შე იძ ლე ბა ეხე ბო დეს ბავ შ ვის აღ ზ რ დის, გან ვი თა რე ბის, კვე ბის, 
უსაფ რ თხო ე ბის, სკო ლის ან სხვა თე მებს. ჩარ თუ ლი მშობ ლე ბი 
ახალ კვლე ვებ ზე აკე თე ბენ პა ტა რა მოხ სე ნე ბებს. ან თუ მშო ბე ლი 
პრო ფე სი ით  პი რო ბი თად კვე ბის სპე ცი ა ლის ტი ა, შე იძ ლე ბა მას 
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სთხო ვონ რა ი მე კონ კ რე ტუ ლი სა კითხის შეს წავ ლა, მოხ სე ნე ბის 
წარ დ გე ნა, პრე ზენ ტა ცი ა.

}  პი რა დი მა გა ლი თი სა და გა მოც დი ლე ბის წა მო წე ვით
}  სა სი ა მოვ ნო, მე გობ რუ ლი ატ მოს ფე როს შექ მ ნით
}  დრო ის სწო რად მარ თ ვით

სკოლისმხრიდანპასუხისმგებლობა:სა უ კე თე სო შემ თხ ვე
ვა ში შეხ ვედ რე ბის დროს იზ რუ ნოს ბავ შ ვებ ზე. შე საძ ლე ბე ლი ა, 
გა მო ყოს ერ თი ან ორი ადა მი ა ნი, ვინც ბავ შ ვებ ზე იზ რუ ნებს, თუ 
მშობ ლებს კლა სის / ს კო ლის შეხ ვედ რე ბის დროს მა თი სახ ლ ში 
და ტო ვე ბა არ შე უძ ლი ათ.

საკ ლა სო შეკ რე ბის ამო ცა ნე ბი და და ვა ლე ბე ბი 

}  საკ ლა სო შეკ რე ბე ბის მი ზა ნია ინ ფორ მა ცი ი სა და მო საზ რე ბე ბის 
გაც ვ ლა მშობ ლებ სა და პე და გო გებს შო რის, რომ ლის სა შუ ა ლე
ბი თაც, ბავ შ ვე ბის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მშობ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა, ამ პრო ცეს ში, უნ და გაძ ლი ერ დეს.

}  შეკ რე ბე ბის დროს არა ვის აქვს ე,წ „იმპერატიული მან და ტი“, 
მათ შო რის არც მშობ ლე ბის მი ერ არ ჩე ულ ორ წარ მო მად გე
ნელს, რაც ნიშ ნავს, რომ დის კუ სია და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი
ღე ბა ეფუძ ნე ბა დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებს – წი ნას წა რი დათ
ქ მით, ან ხმე ბის უმ რავ ლე სო ბა ან ხმე ბის 2/3. იმა ზე, რო გორ 
მი ი ღე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მშობ ლე ბის არ ჩე ვის დღეს ვე თან
ხ მ დე ბი ან. 

}  მსჯე ლო ბის თე მე ბი არის მრა ვალ ფე რო ვა ნი. მაგ. შე კითხ ვე ბი გაკ
ვე თი ლე ბის გეგ მას თან, და ვა ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბა, ექ ს კურ სი ე ბის 
და გეგ მ ვა და ხმის მი ცე მა, თუ სად შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს ექ ს კურ სია 
და ა.შ.

}  მშობ ლებს შო  რის, ასე  ვე მშობ   ლებ   სა და სკო  ლას შო  რის ნდო  ბის 
გან   მ   ტ   კი  ცე  ბა (მაგ. სკო  ლას აქვს მშობ ლე ბის რე გუ ლა რუ ლი გა მო
კითხ ვის მე თო დი, სა  ი  და  ნაც უკუ კავ შირს იღებს. კითხ   ვე  ბის ნა  წი 
ლი ასე  თი  ა:
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–  ამ ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში რო გორ შე ა ფა სებ დით სკო ლას
თან თა ნამ შ რომ ლო ბას (010) 

–  კო მუ ნი კა ცი ის რო მელ ფორ მას ანი ჭებთ უპი რა ტე სო ბას 
(ჩამოთვლილია – მას წავ ლებ ლის მი ღე ბის სა ა თე ბი, სა ტე ლე
ფო ნო სა უ ბა რი, წე რი ლი, ელ. ფოსტა). მოკ ლედ, არ სე ბობს 
სხვა დას ხ ვა ფორ მის გა მო კითხ ვა, თუმ ცა ეს პრაქ ტი კა ყვე ლა 
სკო ლას არ აქვს.) 

}  ბავ შ ვე ბის თ ვის სკო ლა ში და მის გა რეთ სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს უზ
რუნ ველ ყო ფა
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სას კო ლო შეკ რე ბის ამო ცა ნე ბი და და ვა ლე ბე ბი 

სას კო ლო შეკ რე ბა მი იჩ ნე ვა, რო გორც მშობ ლე ბის ინ ტე რე სე ბის გაჟ
ღე რე ბი სა და ამ ინ ტე რე სე ბის დაც ვის სა უ კე თე სო ად გი ლი/ სა შუ ა ლე
ბა. ამ შეკ რე ბა ზე გა ნი ხი ლე ბა ზო გა დი და კონ კ რე ტუ ლი, აქ ტუ ა ლუ
რი სას კო ლო სა კითხე ბი, შე სა ბა მი სად, შეხ ვედ რას უძღ ვე ბა და ამა ვე 
დროს მო პა სუ ხე მხა რეა სკო ლის დი რექ ტო რი. 

სას კო ლო შეკ რე ბა აუცი ლე ბე ლია წე ლი წად ში მი ნი მუმ სამ ჯერ ჩა ტარ დეს. 

პირ ვე ლი შეხ ვედ რა ტარ დე ბა სე მეს ტ რის დაწყე ბი დან ექვს კვი რა ში 
ანუ სას კო ლო წარ მო მად გენ ლე ბის არ ჩე ვი დან ორი კვი რის შემ დეგ. 
შეხ ვედ რა ზე და სას წ რე ბად სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცია დი რექ ტო რის 
ხელ მო წე რი თა და ამ შეხ ვედ რის დღის წეს რი გით აგ ზავ ნის ინ ფორ
მა ცი ას კლა სის წარ მო მად გე ნელ ყვე ლა მშო ბელ თან. სკო ლის ხელ მ
ღ ვა ნე ლო ბას შე უძ ლია ამ შეხ ვედ რა ზე და პა ტი ჟოს გა რე შე სტუმ რე ბი, 
მა გა ლი თად ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან რო მე ლი მე პარ ტი
ის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც გა ნათ ლე ბის საკითხებზე მუ შა ობს 
ან აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ზე პა სუ ხის გა ცე მა შე უძ ლი ა. ექ ს პერ ტი ან მას
წავ ლე ბელ თა კავ ში რის წარ მო მად გე ნე ლი (დაახლოებით მას წავ
ლე ბელ თა სახ ლის ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც არა ნა ი რი ან
გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა არ აქვს სკო ლებ თან. ისი ნი მას წავ ლე ბელ თა 
და მო უ კი დე ბე ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი ა, მაგ რამ არა პროფ კავ ში რე ბი. ეს 
სახ ლე ბი/ გა ერ თი ა ნე ბე ბი ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი არი ან მათ პრო ფე სი
ულ გან ვი თა რე ბა ზე, საგ ნის დაც ვა ზე და ა. შ.).

სას კო ლო შეკ რე ბა ზე ძი რი თა დად მშობ ლე ბის მი ერ და ყე ნე ბუ ლი სა
კითხე ბი გა ნი ხი ლე ბა, ის რაც მათ აინ ტე რე სებთ სკო ლის ად მი ნის ტ რა
ცი ის გან ან აქვთ რა ი მე ინი ცი ა ტი ვა, რომ ლის გაც ნო ბა საც აპი რე ბენ. 
თუ კი ეს იდე ე ბი ლო კა ლუ რი ხა სი ა თი საა და ორი ვე მხა რე თა ნახ მა ა, 
სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცია იქ ვე ადას ტუ რებს მის თან ხ მო ბას ამ ინი ცი ა ტი
ვის შეს რუ ლე ბა ზე, ან პა სუ ხობს მშობ ლე ბის მი ერ წა მო ყე ნე ბულ სა კითხს 
ან პრობ ლე მას. ამ შეხ ვედ რა ზე ხმის მი ცე მა არ ხდე ბა და გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა მი ი ღე ბა ან არ მი ი ღე ბა ზე პი რი მსჯე ლო ბის სა ფუძ ველ ზე. თუ კი 
სა კითხი მას შ ტა ბუ რია და ცვლის ან გან საზღ ვ რავს სკო ლის გა ნათ ლე
ბის პო ლი ტი კას, ის გა და ი ნაც ვ ლებს სკო ლის კონ ფე რენ ცი ა ზე.
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სას კო ლო კონ ფე რენ ცია 

კონფერენციაშიმონაწილეობენ:

}  სკო ლის დი რექ ტო რი, ოთხი არ ჩე უ ლი მშო ბე ლი, რო მე ლიც ორი 
წლის გან მავ ლო ბა ში ვალ დე ბუ ლია კონ ფე რენ ცი ას და ეს წ როს და 
ხმის უფ ლე ბა გა მო ი ყე ნოს (ამ მშობ ლე ბის ასარ ჩე ვად ტარ დე ბა 
და მა ტე ბი თი არ ჩევ ნე ბი), ოთხი არ ჩე უ ლი აღ მ ზ რ დე ლი ან მას წავ
ლე ბე ლი (დამოკიდებულია სკო ლის ტიპ ზე), ოთხი არ ჩე უ ლი მოს
წავ ლე მეშ ვი დე კლა სის ზე მოთ.

}  კლა სე ბის წარ მო მად გე ნე ლი მშობ ლე ბი; 

სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ი დან გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა ხმე ბის ორი 
მე სა მე დით.

გადასაწყვეტითემებიშეიძლებაიყოს:

}  სკო ლის გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბებ თან და კავ ში
რე ბუ ლი თე მე ბი 

}  აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის შე ჯე რე ბის სა უ კე თე სო გზე ბის გა მო
სავ ლე ნი სა კითხე ბი

}  მას წავ ლებ ლე ბის პრო ფე სი ულ განვითარებასთან და კავ ში რე ბუ
ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი

}  პე და გო გე ბის სწავ   ლე  ბი  სა და უნა  რე  ბის შე  ფა  სე  ბის კრი  ტე  რი  უ  მე 
ბის გან   საზღ   ვ   რა (ძირითადად ეს ეყ   რ   დ   ნო  ბა მოს   წავ   ლე  ე  ბის აკა 
დე  მი  ურ შე  დე  გებს, მა  ღალ კლა  სებ   ში მათ რეფ   ლექ   სი  ებს. გერ  
მა  ნი  ა  ში სკო  ლებ   სა და ყვე  ლა უნი  ვერ   სი  ტეტ   ში არის სე  მეს   ტ   რის 
შემ   დე  გი გა  მო  კითხ   ვა, რო  მე  ლიც გან   საზღ   ვ   რავს მას   წავ   ლებ   ლე  ბის 
სწავ   ლე  ბის „ხარისხს“  და არა მხო  ლოდ მას. ეს არის ძა  ლი  ან დე 
ტა  ლუ  რი კითხ   ვე  ბი, წვრილ   მა  ნით დაწყე  ბუ  ლი მას   წავ   ლებ   ლის თა 
ვა  ზი  ა  ნო  ბით დამ   თავ   რე  ბუ  ლი. ფას   დე  ბა ყვე  ლა  ფე  რი, – საკ   ლა  სო 
გა  რე  მო, მონ   დო  მე  ბა, ახ   ს   ნის მა  ნე  რა, ხმის ტემ   ბ   რი, და  ვა  ლე  ბე  ბი 
სა  ინ   ტე  რე  სოა თუ არა, ბევ   რია თუ არა და ამ კითხ   ვარს ავ   სე  ბენ 
ბავ   შ   ვე  ბი და სტუ  დენ   ტე  ბი. ასე  ვე ქვეყ   ნის ან მი  წის მას   შ   ტა  ბით ხში 
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რად ტარ   დე  ბა სხვა  დას   ხ   ვა კვლე  ვა მას წავ ლებ ლე ბის კომ   პენ   ტენ  
ცი  ებ   სა და უნა  რებ   ზე –  ზო  გი გარ   კ   ვე  უ  ლი სის   ტე  მა  ტუ  რო  ბით, ზო  გი 
– ერ   თ   ჯე  რა  დად.) 

}  საკ ლა სო და ვა ლე ბე ბის შე ფა სე ბე ბის კრი ტე რი უ მე ბი
}  უკუ კავ ში რი სა და სწავ ლე ბის შე ფა სე ბის მე თო დე ბი სა და კრი ტე

რი უ მე ბის სტან დარ ტის გან საზღ ვ რა
}  სკო ლის და მა ტე ბი თი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის არ ჩე ვა ან არ სე ბულ

ზე მსჯე ლო ბა
}  სკო ლის წეს რი გის დად გე ნა/ გა და ხედ ვა
}  სხვა სკო ლას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა (შეიძლება მას წავ ლებ ლებ მა 

ერ თად და გეგ მონ კონ ფე რენ ცი ა, ამ სკო ლე ბის ბავ შ ვებს შო რის 
სა ფეხ ბურ თო თა მა ში და ი გეგ მოს ან ერ თად წა ვიდ ნენ ბა ნაკ ში და 
სხვ.) 

}  სკო ლის ფარ თის დრო ე ბით სხვის თ ვის დათ მო ბა /ი ჯა რით გა ცე მა

სას კო ლო შეხ ვედ რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით ამ შეხ ვედ რის შე სა ხებ დგე
ბა ოქ მი და პრო ტო კო ლის შე სა ბა მი სად ყვე ლა ფორ მა ლუ რი წე სის 
დაც ვით კონ ფე რენ ცი ის შე სა ხებ კეთ დე ბა ჩა ნა წე რი. ეს ჩა ნა წე რი და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი არ რჩე ბა სკო ლა ში, არა მედ მი აქვთ სე ნატ ში და 
შე სა ბა მი სად ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის ცნო ბი ლი ხდე ბა 
სკო ლის, რო მე ლიც მო ი ცავს მშობ ლებ საც, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და 
მო საზ რე ბე ბი ამა თუ იმ სა კითხ ზე ან ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი, რო მე ლიც 
გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბებს უკავ შირ დე ბა. 

მშობ ლებს, კონ ფე რენ ცი ა ზე დას წ რე ბის უფ ლე ბა არ აქვთ, თუ ატეს
ტა ტე ბის, დიპ ლო მე ბის ან მსგავ სი ტი პის დო კუ მენ ტე ბის შე სა ხებ მიმ
დი ნა რე ობს მსჯე ლო ბა.

ყვე ლა რე სურ სის თ ვის, რო მე ლიც საკ ლა სო, სას კო ლო შეხ ვედ რე
ბი სა და კონ ფე რენ ცი ის თ ვი საა სა ჭი რო, მა გა ლი თად ას ლე ბის გა და
ღე ბა, სა ბუ თე ბის ფოს ტით გაგ ზავ ნა და სხვ.  ფი ნან სებს გა მო ყოფს 
სკო ლა. 
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შეხვედრებისდროსდაუშვებელია:

}  კონ კ რე ტუ ლი ბავ შ ვის, მშობ ლის, ან მას წავ ლებ ლის სა კითხის, 
ქცე ვის, რეპ ლი კის გან ხილ ვა. სა ერ თო პრობ ლე მის შემ თხ ვე ვა ში 
სა უ ბა რი უნ და წა რი მარ თოს კონ კ რე ტუ ლი პი რე ბის და სა ხე ლე ბის 
გა რე შე.

}  დღის წეს რი გი დან გა დახ ვე ვა
}  წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი დრო ის გა დაც დე ნა
}  ამ შეხ ვედ რის ფო ტოგ რა ფი რე ბა/ გა და ღე ბა

ვინ მარ თავს სკო ლა ში მშობ ლებ თან 

ურ თი ერ თო ბას?
სკო ლა ში მშო ბელ თან ურ თი ერ თო ბას აგ ვა რებს სკო ლის სამ დივ ნო. 
ყვე ლა წი ნას წარ და გეგ მი ლი შეხ ვედ რის შე სა ხებ ბავ შ ვე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას ად მი ნის ტ რა ცი ის გან. ზო გი ერთ 
სკო ლა ში სა გან გე ბოდ არის გა მო ყო ფი ლი პო ზი ცი ა, რო მე ლიც მშობ
ლე ბის წე რი ლებს ან ზა რებს პა სუ ხობს. 

კონ კ რე ტუ ლი მას წავ ლე ბე ლი (არა მხო ლოდ კლა სის დამ რი გე ბე ლი) 
სე მეს ტ რის დაწყე ბის თა ნა ვე აქ ვეყ ნებს მი სი „შეხვედრის სა ა თებს“. ეს 
შე იძ ლე ბა იყოს პი რო ბი თად თვე ში ორ ჯერ, ორ შა ბათს 1517 სა ა
თამ დე. 

შეხ ვედ რის სა ა თე ბი და მო კი დე ბუ ლია მოს წავ ლე ე ბის ასაკ სა და რა
ო დე ნო ბა ზე. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა უბ რის თ ვის, მათ შო რის ბავ შ ვე ბის 
აკა დე მი ურ მოს წ რე ბა ზე, მშო ბე ლი ვალ დე ბუ ლი არ არის წი ნას წარ 
გა აფ რ თხი ლოს მას წავ ლე ბე ლი, მაგ რამ რო გორც წე სი, ისი ნი წი ნას
წარ ელექ ტ რო ნუ ლად ატყო ბი ნე ბენ.

თუ კი მშო ბე ლი ვერ ახერ ხებს მის ვ ლას, შე უძ ლია ტე ლე ფო ნით ესა
უბ როს მას წავ ლე ბელს. კო ვიდ პან დე მი ის დროს კი მას წავ ლებ ლებ
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თან მი ღე ბა აკ რ ძა ლუ ლია და ტარ დე ბა მხო ლოდ ონ ლა ინ შეხ ვედ რა 
იმა ვე სა ა თებ ში.

მშო ბე ლი მხო ლოდ ბავ შ ვის აკა დე მი ურ მოს წ რე ბა ზე, მის შე ფა სე ბა
ზე ან პრობ ლე მებ ზე არ მი დის მას წავ ლე ბელ თან სა სა უბ როდ. ძა ლი
ან ხში რად მშობ ლებს უნ დათ მი ა წო დონ ინ ფორ მა ცია მა თი შვი ლის 
პროგ რე სის, რა ი მე უნა რის გა უმ ჯო ბე სე ბის, ინ ტე რე სე ბის გა მოკ ვე თის 
ან ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. 

მშობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის ფორ მე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა მი სი სა ჭი რო
ე ბი დან გა მომ დი ნა რე. თუ კი სკო ლა ყვე ლა მშო ბელს აწ ვ დის ინ
ფორ მა ცი ას, მა შინ მათ უგ ზავ ნის სა ერ თო ში ნა არ სის ელექ ტ რო ნულ 
წე რილს. თუ ინ ფორ მა ცია ად მი ნის ტ რა ცი ის გან უნ და ჰქონ დეს მხო
ლოდ  ერ თი კლა სის მშობ ლებს, ასე ვე იგზავნება ელ. წე რი ლე ბი, 
სმს, ან მშობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი რე კავს 
მშობ ლებ თან. 

 თუ მას წავ ლე ბელს, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, კონ კ რე ტუ ლი ბავ შ ვის მშო
ბელ თან სურს სა უ ბა რი, ის რე კავს და უთან ხ მ დე ბა ვი ზი ტის დრო ზე, 
დამ რი გე ბელ თან ერ თად. 

მოკ ლე დრო ში სკო ლა მშო ბელს უკავ შირ დე ბა, რო დე საც მნიშ ვ ნე
ლო ვან გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს, მა გა ლი თად ცვლის გაკ ვე თი ლე ბის 
დაწყე ბის დროს, ან პან დე მი ის დროს რა ი მე ღო ნის ძი ე ბებს ატა რებს, 
ან სხვა რა ი მე შემ თხ ვე ვის გა მო სკო ლა ში დე ზინ ფექ ცია ტარ დე ბა და 
სა გაკ ვე თი ლო პრო ცე სი გარ კ ვე უ ლი ხნით წყდე ბა. სხვა შემ თხ ვე ვა ში 
სკო ლა მშო ბელს წი ნას წარ და გეგ მილ გრა ფიკს აძ ლევს, რო მელ ზეც 
ჩა ნიშ ნუ ლია სას კო ლო შეხ ვედ რე ბი ან კონ ფე რენ ცია ან სხვა მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბა. 

მას წავ ლე ბე ლი მშო ბელს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად უკავ შირ დე ბა,  თუ 
ბავშვს რა მე შე ემ თხ ვე ვა, ან სურს მის აკა დე მი ურ მოს წ რე ბა ზე სა უ
ბა რი ან ამ ჩ ნევს ჩა მორ ჩე ნას, ან მი აჩ ნი ა, რომ ბავშვს ფსი ქო ლო გის 
დახ მა რე ბა სჭირ დე ბა, ან რო ცა ბუ ლინ გის ნიშ ნე ბი ჩანს. 
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მშო ბელ თან ურ თი ერ თო ბა ევა ლე ბა სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ის წარ
მო მად გე ნელს, რო მე ლიც პა სუ ხის მ გე ბე ლია მხო ლოდ მშობ ლებ თან 
ურ თი ერ თო ბა ზე, თუმ ცა ყვე ლა სკო ლა ში არ არის ეს პო ზი ცი ა. ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში ად მი ნის ტ რა ცი ის რო მე ლი მე თა ნამ შ რო მე ლი ითავ სებს 
ამ საქ მეს. 

ამი ტომ სა კითხის მნიშ ვ ნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე მშობ ლებ თან ურ
თი ერ თო ბენ ან ად მი ნის ტ რა ცი ის, სამ დივ ნოს წარ მო მად გენ ლე ბი ან 
მას წავ ლებ ლე ბი.

შეხ ვედ რე ბის თ ვის და თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის ყვე ლა სკო ლას აქვს 
წი ნას წარ შედ გე ნი ლი კო მუ ნი კა ცი ის გეგ მა და თა რი ღე ბი. 

გერმანიისთვისდამახასიათებელიამთელიწლისმნიშვნელო
ვანითარიღების წინასწარგანსაზღვრა. შესაბამისად, მშობე
ლიკალენდარულგეგმასწინასწარიღებს.

ეს ეხე ბა არა მხო ლოდ კო მუ ნი კა ცი ას, არა მედ რა ი მე ცვლი ლე ბებს. 
პი რო ბი თად, თუ კი რო მე ლი მე კლა სი იც ვ ლის ოთახს 1 დე კემ ბერს, 
ან ბავ შ ვე ბის რა ი მე ღო ნის ძი ე ბა უნ და ჩა ტარ დეს 1 თე ბერ ვალს. ან 1 
მარტს და გეგ მი ლია გამ წ ვა ნე ბა. აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა თა რი ღი რო
მე ლიც სკო ლას უკავ შირ დე ბა წი ნას წა რაა შე თან ხ მე ბუ ლი. 

ზუს ტად ასე თი ვე პრინ ცი პით იღებს კა ლენ და რულ გეგ მას თი თო ე უ
ლი კლა სი. 

სკო ლის ნე ბარ თ ვით მშო ბელს უფ ლე ბა აქვს რო მე ლი მე გაკ ვე თილ
ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს და ასის ტენ ტო ბა გა უ წი ოს მას წავ ლე ბელს. 
ეს ხდე ბა იშ ვი ა თად და წი ნას წარ, ძა ლი ან კარ გად შე თან ხ მე ბუ ლი სა
მუ შაო გეგ მით. ასის ტენ ტო ბა შე იძ ლე ბა იყოს ში ნა არ სის გა ზი ა რე ბა ან 
მხო ლოდ ფურ ც ლე ბის და რი გე ბაც კი.
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კანონი, სკოლებს, მშობლებთან თანამშომლობას ავალდებუ
ლებს,რაცნიშნავს,რომსკოლავალდებულიადამზადაა,მო
უსმინოსკრიტიკულაზრსაც.

მშობ ლე ბის პე და გო გი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის გა საზ რ დე ლად სკო
ლებს სა გან გე ბო პროგ რა მა არ აქვთ, მაგ რამ ყო ველ დღი ურ ურ
თი ერ თო ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის დროს მშობ ლებს ეს კომ პე
ტენ ცი ე ბი უუმ ჯო ბეს დე ბათ. თუ მშობ ლებს სურთ, რომ პრო ექ ტი 
გა ა კე თონ, ან ხან გ რ ძ ლი ვად იმ ს ჯე ლონ ამა ზე, ან შე ის წავ ლონ 
სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა და ა. შ. შე უძ ლი ათ, ამ ინი ცი ა ტი
ვით, მი მარ თონ სკო ლას და ერ თობ ლი ვად და გეგ მონ სხვა დას ხ ვა 
აქ ტი ვო ბე ბი. 

ყვე ლა სკო ლას აქვს ოჯა ხის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ა. გერ მა ნი ა ში, სკო ლებს, საკ მა ოდ დი დი გა მოც დი ლე ბა 
და უგ როვ დათ, მას შემ დეგ რაც ლტოლ ვი ლე ბის ნა კა დის მი ღე ბა და
იწყეს და სკო ლებ ში ლტოლ ვი ლი ბავ შ ვე ბის თ ვის სხვა დას ხ ვა პრო
ექ ტე ბი შე იქ მ ნა. მა თი ინ ტეგ რა ცი ის, გა ნათ ლე ბის და სხვა შე საძ ლებ
ლო ბე ბის შე სა ხებ, სკო ლე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ას ინ ფორ მა ცია აქვთ 
ოჯა ხე ბის გან ან შე სა ბა მი სი სა ჯა რო უწყე ბე ბის გან.

მაგ . კო მუ ნი კა ცი ის გა მარ ტი ვე ბის თ ვის, 2015 წელს, სკო ლებ ში და ი
მა ტეს კად რე ბი, რომ ლე ბიც არა ბულ ენა ზე სა უბ რობ დ ნენ. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მშობ ლებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბი სას, თა ვა ზი ა
ნო ბა არის კო მუ ნი კა ცი ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი: თქვე ნო ბით სა უ
ბა რი, ბო დი შის მოხ და, მად ლო ბის გა დახ და, მად ლო ბის წე რი ლი 
და ა. შ.
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მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვი სა და მო ხა ლი სე ო ბის 
პრაქ ტი კა ბერ ლი ნის სკო ლებ ში
სკო ლე ბის დიდ ნა წილ ში გა მო ყო ფი ლია „მშობლების ოთა ხი“, რო
მე ლიც მუდ მი ვად ღი ა ა. ეს არ არის მო საც დე ლი ოთა ხი, სა დაც მშობ
ლე ბი გაკ ვე თი ლე ბის დას რუ ლე ბას და ბავ შ ვებს ელი ან. ეს სივ რ ცე 
არის მა თი აქ ტი ვო ბე ბი სა და შეხ ვედ რე ბის და სა გეგ მად, რო მელ საც 
სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცია არ ეს წ რე ბა. 

მშობ ლე ბის, მას წავ ლებ ლე ბი სა და ად მი ნის ტ რა ცი ის წარ მო მად გენ
ლე ბის ურ თი ერ თო ბა მკაც რად საქ მი ა ნი, მაგ რამ ამა ვე დროს მე გობ
რუ ლი ა.  

სკო ლა ში სხვა დას ხ ვა ტი პის და გეგ მილ ღო ნის ძი ე ბებ ზე, ცვლი ლე ბებ
ზე, გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე ინ ფორ მა ცი ას მშობ ლე ბი  ელექ ტ რო ნუ ლად 
იღე ბენ, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, – წი ნას წარ კა ლენ და რუ ლი გეგ
მით შეხ ვედ რე ბის დრო საც. 

წე ლი წად ში ორ ჯერ ან სამ ჯერ ეწყო ბა მშობ ლე ბის სა ღა მო ე ბი. ეს 
არის შეხ ვედ რა სკო ლა ში, რა დრო საც მშობ ლე ბი მას წავ ლებ ლებ
თან ერ თად მსჯე ლო ბენ სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე მოს წავ ლე ე ბის აკა დე
მი უ რი მოს წ რე ბის გა მოკ ლე ბით. მაგ. მო მა ვალ წელს, სკო ლას სურს 
შეც ვა ლოს კონ კ რე ტუ ლი საკ ლა სო ოთა ხის ინ ტე რი ე რი, სურს რა
მე პრო ექ ტის და გეგ მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, სჭირ დე ბა მშობ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა, სა ორ გა ნი ზა ციო სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბა, მხარ და ჭე რა. 
ასე ვე, თუ იმ პე რი ოდ ში, გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში რაიმე შე იც ვა ლა, 
ამოქ მედ და ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა ან სე ნატ მა რა ი მე 
კონ კ რე ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო, და ეს ეხე ბა მა თი შვი ლე ბის 
ასა კის მოს წავ ლე ებს, ესეც შე იძ ლე ბა იყოს მსჯე ლო ბის თე მა.



72

მშობლები განათლებისთვის

მშობ ლებ სა და სკო ლას შო რის კონ ფ ლიქ ტის 
პრე ვენ ცია  და მარ თ ვა
პა ტა რა /უმ ნიშ ვ ნე ლო კონ ფ ლიქ ტის დროს ორი ვე მხა რე, ამ შემ თხ ვე
ვა ში მას წავ ლე ბე ლი /ად მი ნის ტ რა ცი ის თა ნამ შ რო მე ლი და მშო ბე ლი, 
ვალ დე ბუ ლია პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ით გა დაჭ რან ეს პრობ ლე მა 
და არ გახ დეს სა ყო ველ თაო მსჯე ლო ბის სა გა ნი.

პრობ ლე მა სხვებ თან ერ თად გა ნი ხი ლე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
თუ კონ ფ ლიქ ტი არ ამო ი წუ რა და იგი აზი ა ნებს ბავ შ ვის ინ ტე რე სებს, 
და /ან რო ცა მი სი გა დაჭ რა ავ ტო მა ტუ რად გა ა უმ ჯო ბე სებს სკო ლა ში 
რა ი მე ად მი ნის ტ რა ცი ულ ან ში ნა არ სობ რივ სა კითხს. 

სხვებ თან ერ თად გან ხილ ვა გუ ლის ხ მობს კლა სის წარ მო მად გე ნე ლი 
მშობ ლე ბი სა და ად მი ნის ტ რა ცი ის დას წ რე ბას, სა დაც ორი ვე მხა რე თა
ვა ზი ა ნად, ტაქ ტი ა ნად, სა კუ თარ პო ზი ცი ას გა მო ხა ტავს. ამ შემ თხ ვე ვა ში 
მო დე რა ტო რის ფუნ ქ ცია აქვთ დამ ს წ რე ებს, რომ ლებ მაც მხა რე ე ბი შე
თან ხ მე ბამ დე უნ და მი იყ ვა ნონ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კონ ფ ლიქ ტე ბის 
მარ თ ვა და მო კი დე ბუ ლია მის სიმ ძი მე ზეც. რად გან მო ზარ დე ბი არი ან 
ჩარ თუ ლე ბი, მი იჩ ნე ვა, რომ ისი ნი შეძ ლე ბენ შე თან ხ მე ბას.

მოს წავ ლე ებს შო რის კონ ფ ლიქ ტის შემ თხ ვე ვა ში თით ქ მის ყვე ლა 
სკო ლა ში და უ წე რე ლი წე სი ა, რომ ეს მოს წავ ლე ე ბი სა ერ თო პრო
ექ ტ ზე უნ და და საქ მ დ ნენ, გარ კ ვე უ ლი ხნის გან მავ ლო ბა ში გა ა კე თონ 
სა ერ თო საქ მე, მა გა ლი თად, ორ გა ნი ზე ბა გა უ წი ონ ექ ს კურ სი ას და 
გა მო ი კითხონ სხვა ბავ შ ვე ბის აზ რი, და ეხ მა რონ სპე ცი ა ლურ მას წავ
ლებ ლებს სსსმ ბავ შ ვებ თან მუ შა ო ბის დროს, გა მო აცხონ ნამ ცხ ვა რი 
კლა სის სა ღა მოს თ ვის, თუ ეს დღე ემ თხ ვე ვა და ა.შ. 

ამ ღო ნის ძი ე ბას არ უნ და ჰქონ დეს დას ჯის სა ხე და არ უნ და მი ა წო
დონ ბავ შ ვებს ეს და ვა ლე ბა, თით ქოს მათ სჯი ან. უნ და აუხ ს ნან, რომ 
იმ დრო ის მან ძილ ზე, რა საც ერ თად გა ა ტა რე ბენ, ისი ნი უკეთ გა იც ნო
ბენ ერ თ მა ნეთს და თან გა ა კე თე ბენ სა სარ გებ ლო საქ მეს.

ცხა დი ა, ბავ შ ვებს შო რის კონ ფ ლიქ ტე ბის შე სა ხებ სკო ლა და უ ყო ნებ ლივ 
აც ნო ბებს მშობ ლებს და მათ თან ათან ხ მებს თან მ დევ ღო ნის ძი ე ბებს.
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ბერ ლი ნის ცალ კე ულ სკო ლებ ში მშო ბელ თა 
ჩარ თუ ლო ბის პრაქ ტი კა
ჰილ დე გარ დის სკო ლის თა ნამ შ რომ ლო ბის ცხრი ლი

ჰილ დე გარ დის დაწყე ბით სკო ლას ცხრი ლი აქვს, რო მე ლიც ზუს ტად 
გან საზღ ვ რავს მშობ ლე ბი სა და სკო ლის ურ თი ერ თო ბას. მთლი ა ნი 
დო კუ მენ ტი შედ გე ბა რამ დე ნი მე ნა წი ლის გან.

1. მშობ ლე ბის უფ ლე ბე ბი:
2. მშობ ლე ბის და მას წავ ლებ ლე ბის მო ვა ლე ო ბე ბი
3.სა ერ თო სა ორ გა ნი ზა ციო სა კითხე ბი 
4.  დათ ქ მა, რომ პრობ ლე მე ბის გან ხილ ვა და უშ ვე ბე ლია საკ ლა სო 

კა რებ თან ან დე რე ფან ში 

ამ დო კუ მენტს არ ცერ თი მხა რე ხელს არ აწერს, მი უ ხე და ვად ამი სა, 
მას ორი ვე მხა რე იცავს. მა თი დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში, სა კითხის 
გან ხილ ვა გრძელ დე ბა კლა სის შეკ რე ბა ზე. 

სკოლავალდებულიამშობლებსდრო
ულადშეატყობინოსინფორმაცია: სკოლასუფლებაარაქვს:

}  სექ სუ ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ 
}  ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სა კითხე ბის შე სა ხებ
}  აღ მ ზ რ დე ლო ბით პრო ცეს ში რა ი მე ში

ნა არ სობ რი ვი ცვლი ლე ბის შე სა ხებ

}  აკ რი ტი კოს მშო ბე ლი მი სი აღ მ ზ
რ დე ლო ბი თი მე თო დე ბის გა მო
}  შე ვი დეს დის კუ სი ა ში ამ სა კითხ ზე
}  მოს წავ ლის თან დას წ რე ბით ნე გა

ტი უ რად ისა უბ როს მშობ ლებ ზე

მშობელსუფლებააქვს მშობელსუფლებაარაქვს

}  მას წავ ლებ ლებს სთხო ვოს შეც ვა
ლოს და მო კი დე ბუ ლე ბა ბავ შ ვ თან 
დაკავშირებით. 
}  იკითხოს და მო ის მი ნოს არ გუ მენ ტე ბი 

მი სი შვი ლის და ბა ლი ნიშ ნის გა მო
}  ჩა ე რი ოს ექ ს კურ სი ე ბი სა და სხვა აქ

ტი ვო ვე ბე ბის და გეგ მ ვა ში და ფი ნან სუ
რი სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბა ში
}  მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს სკო ლის მხარ

დამ ჭერ პროგ რა მებ ში

}  შეც ვა ლოს სკო ლის წიგ ნე ბი
}  შეც ვა ლოს სას წავ ლო სა ა თე ბი
}  ჩა ე რი ოს სხვა ბავ შ ვის აღ ზ რ დის 

პრო ცეს ში
}  შე არ ჩი ოს და მო ითხო ვოს გაკ ვე

თი ლე ბის თე მის შეც ვ ლა
}  უგულ ვე ბელ ყოს სა ში ნაო და ვა

ლე ბე ბი
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სანკტ ურ სუ ლას სკო ლის  მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ფორმა 

მას წავ ლე ბელს და სკო ლას მშო ბელ თან მრა ვა ლი გზით, ყო ველ დღი
უ რად აქვს კონ ტაქ ტი. გა მო ი ყე ნე ბა კო მუ ნი კა ცი ის შემ დე გი ფორ მე ბი: 

}  სამ დივ ნო დან – ელ. წერილის გაგზავნა, და რეკ ვა. 

}  გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი დან  – ელ. წერილის გაგზავნა , და რეკ ვა, პი
რა დი გა სა უბ რე ბა.

}  მასწავლებლის მი ერ –  ელ. წე რი ლის გაგ ზავ ნა, და  რეკ   ვა, პი  რა  დი 
გა  სა  უბ   რე  ბა და ყო ველ დღი უ რი მი  მო  წე  რა სპე  ცი  ა  ლურ და  ვა  ლე 
ბა  თა რვე  ულ   ში (მაგალითად – დარ   ჩა საშ   ლე  ლი, კა  ლიგ   რა  ფი  ა  ში 
სა  ვარ   ჯი  შო  ა) 

}  მშობ ლე ბის მხრი და ნაც ამ რვე ულ ში კეთ დე ბა ჩა ნა წე რი მას წავ
ლებ ლის მი სა მარ თით. მაგ: დღეს ნი ნოს ადა მის დე და წა იყ ვანს, 
ან გუ შინ ცუ დად იყო და სკო ლა ში ვერ გა მო ვუშ ვით, რის თ ვი საც 
ვიხ დით ბო დიშს. ბო დი შის მოხ და აუცი ლე ბე ლია და დი დაქ ტი კუ
რი დატ ვირ თ ვა აქვს.

სკო ლი დან მშო ბელს აწ ვ დი ან, რო გორც პო ზი ტი ურ, ისე ნე გა ტი ურ 
ინ ფორ მა ცი ას. მაგ რამ მას წავ ლებ ლებს, სწავ ლის თ ვის, ძა ლი ან ბევ
რი წა მა ხა ლი სე ბე ლი მე თო დი აქვთ შე მუ შა ვე ბუ ლი: პა ტა რა სა ჩუქ რე
ბი, ტკბი ლე უ ლი... 

მაგ. მე ო რე კლა სელ მა ბავ შ ვ მა ყო ველ დღე სულ მცირე 10 წუ თი უნ
და იკითხოს წიგ ნი. მას წავ ლე ბე ლი აძ ლევს პა ტა რა თვით ნა კეთ წიგ
ნაკს, სა დაც იმ დღეს, რო დე საც ბავ შ ვი წიგნს კითხუ ლობს, მშო ბე ლი 
ხელს უწერს. რო ცა გა ივ სე ბა წიგ ნა კი მშობ ლის ხელ მო წე რე ბით, ბავ
შ ვი იღებს მას წავ ლებ ლის გან სა ჩუ ქარს. ასე ვე – მა თე მა ტი კა შიც.

მშო ბელ თა კრე ბა ზე გა ნი ხი ლე ბა სა ერ თო პრობ ლე მე ბი, ახა ლი ინ
ფორ მა ცი ე ბი და არა სო დეს კონ კ რე ტუ ლი ბავ შ ვე ბის აკა დე მი უ რი 
მოს წ რე ბის ან ქცე ვის შე სა ხებ სა კითხი. ამის თ ვის ცალ კე შეხ ვედ რე
ბია მშობ ლებ თან. 
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ყო ველ დი ლას სწავ ლის დაწყე ბის წინ მშობ ლე ბი უსაფ რ თხო ე ბის 
მიზ ნით სკო ლამ დე მისასვლელ გზა ზე პატ რუ ლი რე ბენ –  შუქ ნი შან
თან, სა მან ქა ნო გზას თან. რად გან ზო გი ერ თი სკო ლა ცენ ტ რა ლუ
რი გზის პი რას მდებარეობს, ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა  ბავ შ ვე ბის უსაფ
რ თხოდ მოძ რა ო ბას. ამის თ ვის სკო ლას სი ე ბი აქვს შექ მ ნი ლი და 
წლის გან მა ლო ბა ში თით ქ მის ყვე ლა მშო ბელს შე უძ ლია იმო რი
გე ოს. 

და ბო ლოს, რა არის გან სა კუთ რე ბუ ლი ამ სკო ლა ში? 

ლა ღი ურ თი ერ თო ბე ბი – მოს წავ ლეს  მას წავ ლე ბელ ს  მ შო ბელს შო
რის.  

ცი ლეს სა ხე ლო ბის დაწყე ბი თი სკო ლის მშობ ლებ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბის სქე მა

ცი ლეს სა ხე ლო ბის დაწყე ბი თი სკო ლის მა გა ლით ზე, სა დაც მშობ ლე
ბის ოთა ხე ბი და მათ თან სა მუ შაო ფორ მა ტი არ სე ბობს, შეგ ვიძ ლია 
ვთქვათ, რომ სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ის თ ვის მშო ბე ლი სრულ ფა სო
ვა ნი პარ ტ ნი ო რია და ამი ტომ მი სი მო ტი ვა ცი ის თ ვის აქ ტი უ რად მუ შა
ობს. 

ვერ ბა ლუ რი და არა ვერ ბა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის დროს მას წავ ლებ ლე
ბი და ად მი ნის ტ რა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი მათ კე თილ გან წყო ბას 
ღი მი ლით და თა ვა ზი ა ნო ბით მუდ მი ვად ადას ტუ რე ბენ. 

ამ პრო ცეს ში სირ თუ ლე შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს დრო, რად გან არ 
არ სე ბობს შემ თხ ვე ვა, რო ცა მშო ბე ლი პირ და პირ, შე თან ხ მე ბის გა
რე შე ან სპონ ტა ნუ რად მი დის მას წავ ლე ბელ თან ან ურე კავს მას. 
მშო ბე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, იფიქ როს და პა ტი ვი სცეს მას წავ ლებ ლის 
დროს,  შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ად რე მისწეროს წე რი ლი და შე ა თან
ხ მოს ვი ზი ტი. 
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ასე ვე სცემს პა ტივს მას წავ ლე ბე ლი მშო ბელს და შეხ ვედ რა ზე სპონ
ტა ნუ რად არ იბა რებს, გა და უ დე ბე ლი სი ტუ ა ცი ის გარ და. ეს ერ თი 
მხრივ შე იძ ლე ბა მო უქ ნელ, ბი უ როკ რა ტი ულ ფორ მა ლო ბად ჩან დეს, 
თუმ ცა ასე თი წე სე ბის დაც ვა ყვე ლას მხრი დან სა ვალ დე ბუ ლო ა, რაც 
ამ ურ თი ერ თო ბას საქ მი ან ჩარ ჩო ში სვამს. 

გა მო ნაკ ლი სია ბავ შ ვის ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა. ამ შემ თხ ვე
ვა ში სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცია პირ და პირ ურე კავს მშო ბელს ან ბავ შ ვ
ზე პა სუ ხის მ გე ბელ სხვა პირს და მშო ბე ლი ხვდე ბა მას წავ ლე ბელს ან 
სკო ლის სხვა წარ მო მად გენ ლებს.

წყაროები:
https://deutschesschulportal.de/bildungswesen/gruendlichaufraeu
menbitte/

https://www.berlin.de/familie/de/informationen/mitbestimmungvoneltern
inderschule309

https://st.hildegardgrundschule.de/1/cms/upload/Elternrechte.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=M6bJ4wJ546Q&feature=emb_title

https://st.hildegardgrundschule.de/

https://www.tagesspiegel.de/wissen/elternlehrerbeziehungwiedieschule
einortdesmiteinanderswird/8047024.html 

https://www.schulgesetzberlin.de/berlin/schulgesetz.php

file:///C:/Users/mike/Downloads/web_leitfaden_elternvertreter.pdf

https://berlinerelternvideos.de/
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სკო ლებ ში მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის 
ავ ს ტ რი უ ლი გა მოც დი ლე ბა

შეს წავ ლის არე ა ლის მა ხა სი ა თებ ლე ბი და თა ვი სე ბუ რე ბე ბი

ავსტრიის კონსტიტუციაში 2005 წელს შევიდა შესწორება და
ჩამოყალიბდაშემდეგნაირადპარტნიორულითანამშრომლო
ბით მშობლებმა და სკოლამ ბავშვებსა და მოზარდებს უნდა
მისცენ საუკეთესო შესაძლებლობები მათი ფსიქოლოგიური,
სულიერიდაფიზიკური განვითარებისთვის,რათა ისინი ჯან
რთელები, ბედნიერები, სწავლაზე ორიენტირებულები, საკუ
თარი მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლები, მუსიკალურები
დაკრეატიულიადამიანებიგახდნენ,იყვნენორიენტირებულნი
სოციალურ,რელიგიურდამორალურღირებულებებზე,ადამი
ანობაზე,გარემოსადამომავალთაობებზე.
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მოს წავ ლე თა მშობ ლე ბის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი

კა  ნო  ნი გა  ნათ   ლე  ბის შე  სა  ხებ ავ   ს   ტ   რი  ის ყვე  ლა სკო  ლა  ში ყვე ლა კლა
სის მშობ ლებს ავალ დე ბუ ლებს აირ   ჩი  ონ ორი წარ   მო  მად   გე  ნე  ლი, 
რო  მე  ლიც აქ   ტი  უ  რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი სკო  ლის ცხოვ   რე  ბა  ში. ისი  ნი 
აგ   ვა  რე  ბენ სა  ორ   გა  ნი  ზა  ციო სა  კითხებს და ასე  ვე ეს   წ   რე  ბი  ან გა  ნათ  
ლე  ბის კო  მი  ტე  ტის სხდო მებს, იცა  ვენ მშობ   ლე  ბის პო  ზი  ცი  ებს. 

სკო ლის კა ნო ნის ერ თ ერ თი მუხ ლი არე გუ ლი რებს სკო ლის ფარ გ
ლებ ში მშო ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბის მხარ და ჭე რას. თუკისკოლაში
რამდენიმემშობელსსურსდააფუძნოსგაერთიანებადააქტიუ
რადმონაწილეობდესსკოლისსაკითხებში,კანონისთანახმად,
რომ სკოლამდა მასწავლებლებმა მათთან აუცილებლად უნ
და ითანამშრომლონ, მოუსმინონ, განიხილონ მათი საჩივრე
ბიანინიციატივები.  მშო ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბი, პირ ველ რიგ ში 
წე სის მი ხედ ვით, საქ მეს ორ წარ მო მად გე ნელ მშო ბელს აც ნო ბენ და 
მათ თან ერ თად იღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რა ფორ მა ჰქონ დეს მათ 
კონ კ რე ტულ აქ ტი უ რო ბას.
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ავ ს ტ რი ის სა ჯა რო სკო ლე ბი მუდ მი ვად მუ შა ო ბენ და ავ რ ცე ლე ბენ 
ინ ფორ მა ცი ას მშობ ლებ ში მა თი უფ ლე ბე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის შე
სა ხებ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სკო ლის კა ნონ ში თით ქ მის არა ფე რი 
წე რი ა, მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ზე, თა ვად სკო ლე
ბი მუდ მი ვად ამ ზა დე ბენ სხვა დას ხ ვა ში ნა არ სი სა და ფორ მის ბრო
შუ რებს, რო მელ საც მშობ ლე ბი პერიოდულად იღე ბენ. მა გა ლი თად 
ასე თია „ მშობ ლე ბი და სკო ლა – პარ ტ ნი ო რე ბი“ და ეხე ბა ჯან დაც
ვი სა და სწო რად კვე ბის სა კითხებს, ბრო შუ რა ში დე ტა ლუ რა დაა აღ
წე რი ლი ბავ შ ვე ბის ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით ფი ზი კუ რი და 
ფსი ქო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბი და ამ ეტა პებ თან და კავ ში
რე ბუ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის რის კე ბი ან ჯან მ რ თე ლო ბის პო ტენ ცი უ რი 
პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა ასა კობ რივ კა ტე გო რი ას უკავ
შირ დე ბა.  

ავ ს ტ რი ა ში ხში რი პრაქ ტი კაა მშო ბელ თა და მო უ კი დე ბე ლი გა ერ თი ა
ნე ბე ბის, რომ ლე ბიც მა თი ინი ცი ა ტი ვით ფუძ ნ დე ბა და მოქ მე დებს. ეს 
გა ერ თი ა ნე ბა შე იძ ლე ბა იყოს მხო ლოდ ერ თი სკო ლის ან სხვა დას
ხ ვა სკო ლის მშობ ლე ბის, ან ერ თი უბ ნის მშობ ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა. 
ეს გა ერ თი ა ნე ბე ბი არ არი ან სკო ლე ბის ოფი ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რე ბი, 
თუმ ცა მა თი აქ ტი უ რო ბის გა მო ხში რად მო ნა წი ლე ო ბენ და ახ მო ვა
ნე ბენ ახალ იდე ებს, რაც შე იძ ლე ბა ქვეყ ნის მას შ ტა ბის გა ნათ ლე ბის 
პო ლი ტი კას თან იყოს კავ შირ ში. 

მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის რე ა ლუ რი პრაქ ტი კა

მოს წავ ლის ცუ დი აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბის დროს სკო ლე ბი გან სა
კუთ რე ბით ააქ ტი უ რე ბენ მშობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბას, გა იდ ლა ი ნე
ბის მი ხედ ვით ისი ნი მშობ ლებ თან ერ თად გა ნი ხი ლა ვენ ამ შე დე გე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის გზებს და სთა ვა ზო ბენ მხარ და ჭე რას. პირ ველ რიგ
ში საქ მი ან და თა ვა ზი ან გა რე მო ში გა ნი ხი ლე ბა მი ზე ზე ბი, აქვს თუ 
არა მოს წავ ლეს გან ვი თა რე ბის ჩა მორ ჩე ნა, აკ ლია თუ არა მას დრო 
მშობ ლე ბის მხრი დან, აკ ლია თუ არა მო რა ლუ რი მხარ და ჭე რა, აკ რი
ტი კე ბენ თუ არა მას მუდ მი ვად, იღებს თუ არა წა მა ხა ლი სე ბელ რეპ
ლი კებს, უყ ვარს თუ არა სკო ლა ში სი ა რუ ლი, ამ ბობს თუ არა სახ ლ ში, 
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რომ ეს გაკ ვე თი ლი ვერ გა ი გო, ახ სე ნებს თუ არა ამ კონ კ რე ტუ ლი 
საგ ნის მას წავ ლე ბელს, ხში რად ტი რის თუ არა და ა.შ. სა უბ რი სა და 
ანა ლი ზის შემ დეგ ერთობლივად იგეგ მე ბა ღო ნის ძი ე ბა და ეს ხდე ბა 
ძი რი თა დად ფსი ქო ლო გის ჩარ თუ ლო ბით. 

მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბა პირ ვე ლი კლა სის პირ ვე ლი ვე დღი დან მა თი 
აუცი ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბა ა. 

პირ ვე ლი ვე დღეს ყვე ლა მშო ბე ლი იღებს სკო ლის გან სპე ცი ა ლურ 
რვე ულს, რო მელ საც მშო ბე ლი და მას წავ ლე ბე ლი ერ თობ ლი ვად 
აწარ მო ე ბენ. მას წავ ლე ბე ლი ყო ველ დღე წერს, რა ი მე ინ ფორ მა ცი ას 
ბავ შ ვის შე სა ხებ. თუ კი იმ დღეს გან სა კუთ რე ბუ ლი არა ფე რი ხდე ბა, 
მას წავ ლე ბე ლი ამოწ მებს  რვე ულს და აწერს ხელს ამ თა რიღ ზე. 
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მშო ბე ლიც ასე ვე აუცი ლებ ლად აწერს ხელს და ამოწ მებს ყო ველ
დღე რვე ულს. მათ შო რის კო მუ ნი კა ცი ის ძი რი თა დი ფორ მა არის ეს 
რვე უ ლი. 

მშო ბე ლი ამ ფორ მით ატყო ბი ნებს მას წავ ლე ბელს, რომ უახ ლო ეს 
ხან ში მი სი ნახ ვა სურს და თუ შე უძ ლია მას და უ კავ შირ დეს. 

ეს რვე უ ლი მოქ მე დებს მე ექ ვ სე კლა სამ დე ანუ დაწყე ბი თი კლა სის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ კო მუ ნი კა ცია გრძელ დე ბა სხვა დას ხ ვა ნა ი რად.

თი თო ე ულ მას წავ ლე ბელს აქვს მი სა ღე ბი სა ა თე ბი, რა დრო საც 
მშობ ლებს მათ თან გა სა უბ რე ბის სა შუ ა ლე ბა აქვთ.

ე. წ მშო ბელ თა დღი უ რის პრაქ ტი კა სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბაა იმა ზე 
და საკ ვირ ვებ ლად, ჩარ თუ ლია თუ არა მშო ბე ლი ბავ შ ვის ყო ველ
დღი ურ სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში და პირ და პირ ავალ დე ბუ ლებს მშობ
ლებს ამის კენ. თუ კი მშო ბე ლი რამ დე ნი მე დღის გან მავ ლო ბა ში დღი
ურ ში ხელს არ აწერს, მას უკავ შირ დე ბი ან სკო ლის სამ დივ ნო დან და 
იბა რე ბენ გა სა უბ რე ბა ზე. თუ კი ამის მი უ ხე და ვად მშო ბე ლი ისევ დი დი 
ხნის მან ძილ ზე აიგ ნო რებს დღი ურს და სკო ლას, ეს სკო ლის თ ვის სიგ
ნა ლია და მოს წავ ლის საქ მით ინ ტე რეს დე ბა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი.

ზუს ტად ასე თი ვე კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მია დღი უ რი მშობ ლე ბის ხელ
შიც, თუმ ცა მას წავ ლე ბე ლი, თით ქ მის არას დ როს აიგ ნო რებს ურ თი
ერ თო ბის ამ ფორ მას.

მშობლებისადასკოლისთანამშრომლობისთვისსაგანგებოაპ
ლიკაციაSchooFoxშეიქნა,რომელშიც5000ზემეტისკოლაა
ჩართული.

ეს აპ ლი კა ცია არის ალ ტერ ნა ტი ვა ყვე ლა სხვა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის 
და თავს უყ რის ყვე ლა ტი პის ინ ფორ მა ცი ას. იგეგ მე ბა, რომ სა მო მავ
ლოდ appში სა ბავ შ ვო ბა ღე ბიც ჩა ერ თ ვე ბი ან. 

რა უპი რა ტე სო ბა აქვს აპ ლი კა ცი ას? 
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} აპ ლი კა ცია სხვა დას ხ ვა ენა ზე მოქ მე დებს
} ყვე ლა ინ ფორ მა ცია ერთ სივ რ ცე შია თავ მოყ რი ლი
} მას წავ ლებ ლებს და მშობ ლებს უზო გავს დროს 
} უმარ ტი ვებს დრო ის მარ თ ვას.
} აქვს ინ ფორ მა ცი ის და ცუ ლი არ ქი ვის ფუნ ქ ცია
} და ცუ ლია პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი
}  აქვს გა და მოწ მე ბის სა შუ ა ლე ბა, ნა ხა თუ არა ად რე სატ მა შეტყო ბი

ნე ბა ან სხვა რა ი მე ტი პის ინ ფორ მა ცი ა. 
}  აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია დო კუ მენ ტე ბის და ფო ტო

ე ბის გაც ვ ლა. გა მო კითხ ვე ბის ჩა ტა რე ბა
}  იზო გე ბა ქა ღალ დი და სხვა რე სურ სი, რომ ლის გაფ რ თხი ლე ბაც 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა რე მოს თ ვის, თუმ ცა სმარ ტ ფო ნებს სჭირ დე ბათ 
ელ. ენერ გი ა.

}  ამ ცი რებს ბი უ როკ რა ტი ას
}  აქვს სას კო ლო კა ლენ დ რის ეფექ ტი ა ნად მარ თ ვის ფუნ ქ ცი ა. 
}  მარ ტი ვია სა ში ნაო და ვა ლე ბე ბის გა დაგ ზავ ნა. 
}  აპ ლი კა ცი ით სარ გებ ლო ბა მარ ტი ვი და უფა სო ა. 

რო გორც ავ ს ტ რი ა ში გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი ამ ბო ბენ, ეს არის 
მას წავ ლებ ლის ციფ რუ ლი ასის ტენ ტი, რო მე ლიც მა ლე წარ მა ტე ბით 
ჩაანაცვლებს საკ ლა სო კრე ბებს ან მშობ ლე ბის დღი ურს. 

აპ ლი კა ცი ის თ ვის ყვე ლა ჩარ თუ ლი პი რი იღებს ინ დი ვი დუ ა ლურ 
კოდს, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც მარ თავს სის ტე მას. 

ეს აპ ლი კა ცია სა ხელ მ წი ფოს ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით შე იქ მ ნა, 
თუმ ცა დი დი ნა წი ლი და ფი ნან სე ბის მო დის ფონ დებ ზე. თა ვის მხრივ 
გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო, კო მი ტე ტე ბი მუდ მი ვად ცდი ლო ბენ მა თი 
მხარ და ჭე რა და ა დას ტუ რონ და პო პუ ლა რო ბა გა უ წი ონ.

მშობ ლე ბი შე ფა სე ბის დროს ხაზს უს მა ვენ, რომ ეს აპ ლი კა ცია მათ 
დროს ზო გავს და ამას თან არა ფე რი ყუ რადღე ბის მიღ მა არ რჩე ბათ.

მას წავ ლებ ლე ბი მუდ მი ვად იღე ბენ უკუ კავ შირს მშობ ლე ბის გან, უფ
რო სწრა ფად ახერ ხე ბენ მათ თან კო მუ ნი კა ცი ას და ავ რ ცე ლე ბენ და
ვა ლე ბებს ბავ შ ვე ბის თ ვის, რომ ლებ მაც სკო ლა გა აც დი ნეს.
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მოს წავ ლე ე ბი (მშობლების სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში) ასე ვე ჩარ თუ ლე
ბი არი ან აპ ლი კა ცი ა ში და თვალს ადევ ნე ბენ თით ქ მის ყვე ლა პრო
ცესს და პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია აქვთ მას წავ ლებ ლებ თან. 

! მიუხედავად იმისა, რომ ეს აპ ლი კა ცია მუდ მი ვად ხელმისაწვდომია 
და მშობ ლებს და ბავ შ ვებს სულ თან აქვთ, ისი ნი პა ტივს სცე მენ მას
წავ ლებ ლე ბის დროს და ცდი ლო ბენ არა სა მუ შაო სა ა თებ ში მათ თან 
კონ ტაქ ტი არ ჰქონ დეთ.

მშობ   ლე  ბი  სა და სკო  ლის კო  მუ  ნი  კა  ცი  ა  ში მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვანს როლს 
ას   რუ  ლებს ვებ   გ   ვერ   დი https://www.elternbildung.at/  მას ჰქვია 
მშობ   ლე  ბი   გა  ნათ   ლე  ბა და შეგ   ვიძ   ლი  ა, წარ   მო  ვიდ   გი  ნოთ, რო  გორც 
მშო  ბელ   თა სკო  ლა. სა  იტს მარ   თავს მშო  ბელ   თა და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა. სა იტ ზე გან თავ სე ბუ ლი თე მე ბი მო ი ცავს ბავ   შ   ვ   თან და 
კავ   ში  რე  ბულ ყვე  ლა ას   პექტს: გა  ნათ   ლე  ბა, ოჯა  ხი, ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა, 
პი  რა  დი ინ   ფორ   მა  ცი  ა, ბავ   შ   ვ   თა უფ   ლე  ბე  ბი და ასე შემ   დეგ. სა  ინ   ტე 
რე  სო  ა, რომ აღ   მ   ზ   რ   დე  ლო  ბი  თი კომ   პე  ტენ   ცი  ე  ბის გა  სა  უმ   ჯო  ბე  სებ   ლად 
მშობ   ლებს ამ რე  სურ   სის გა  მო  ყე  ნე  ბას ყვე  ლა სკო  ლა ურ   ჩევს. 
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სკოლებში მშო  ბელ   თა ჩარ   თუ  ლო  ბის 
ესტონუ რი გა  მოც   დი  ლე  ბა

შეს წავ ლის არე ა ლის აღ წე რა 

ესტონეთიბალტიისპირაპატარასახელმწიფოა,რომლისმოსახ
ლეობაც1.3მილიონმაცხოვრებელსშეადგენს.ქვეყანასაბჭოთა
ოკუპაციისქვეშ50წლისგანმავლობაშიიმყოფებოდა.

დამოუკიდებლობისმოპოვებიდან,1991წლიდანესტონეთმაპო
ლიტიკური,სოციალურითუეკონომიკურიტრანსფორმაციაგანი
ცადა.
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საგანმანათლებლო სფეროში გატარებული რეფორმებისა და
პოლიტიკიდანგამომდინარეესტონეთიOECDისმიერწარმატე
ბულქვეყანადაააღიარებული.PISA2018ისშედეგებმააჩვენა,
რომესტონელიმოსწავლეებიპირველადგილსიკავებენევრო
პაშისაბუნებისმეტყველომეცნიერებებისშესწავლაში.ესტონური
განათლებისსისტემაყველაახალგაზრდასთანაბარშესაძლებ
ლობასაძლევს,რათაისწავლონდასაგანმანათლებლორესურ
სებიცთანასწორობისადასამართლიანობისპრინციპითააგადა
ნაწილებული.

სახელმწიფოთავისიმთლიანიშიდაპროდუქტის6%ისინვესტი
ციასახერხებსგანათლებისსექტორში.სკოლისხარჯებსადგი
ლობრივიმუნიციპალიტეტებიფარავენ. სკოლისდირექტორებს
საკმაოდმაღალიხარისხისავტონომიააქვთ,რათამართონსკო
ლისბიუჯეტიდაგაწიონსასწავლოდაწესებულებისთვისაუცილე
ბელიხარჯები.

განათლების სამინისტროს ძირითადი სამუშაო დოკუმენტია
„სტრატეგიამთელისიცოცხლისმანძილზესწავლისათვის“რო
მელშიც5ძირითადიმიზანიაგამოყოფილი:

1.სასწავლომიდგომებისცვლილება
2.კომპეტენტური და მოტივირებული მასწავლებლები და სკო
ლისლიდერები

3.სასწავლოშესაძლებლობებისადასამუშაობაზრისშესატყვი
სობა

4.ციფრულიუნარები
5.თანაბარი შესაძლებლობები და ჩართულობის ზრდა მთელი
სიცოცხლისმანძილზესწავლისპროცესში.
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მშობ ლე ბის ფორ მა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი 
და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა
„კანონი სა ბა ზო და სა შუ ა ლო სკო ლე ბის შე სა ხებ“ არე გუ ლი რებს 
მშო ბელ თა უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბებს. 

სკო ლა მო ვა ლეა ხა რის ხი ა ნი ზო გა დი გა ნათ ლე ბა მი ა წო დოს ყველას, 
გა ნურ ჩევ ლად მა თი სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი სა, 
ეროვ ნე ბის, გენ დე რის, საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის თუ სპე ცი ა ლუ
რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბი სა. სა ზო გა დო ე ბის მო ლო დი ნე
ბი ეროვ ნულ სას წავ ლო გეგ მა შია ასა ხუ ლი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც 
სკო ლა წარ მარ თავს თა ვის აქ ტი ვო ბებს; ით ვა ლის წი ნებს მოს წავ ლე
თა სა ჭი რო ე ბებ სა და ინ ტე რე სებს, ასე ვე ყუ რად იღებს მოს წავ ლე თა 
და მშო ბელ თა შემოთავაზებებს საცხოვ რე ბე ლი რე გი ო ნის თა ვი სე ბუ
რე ბებ თან ერ თად.   

ამა ვე კა ნო ნის მე11 მუხ ლი გან საზღ ვ რავს მშო ბელ თა მო ვა ლე
ო ბებს: 1) მშო ბელ მა სახ ლ სა და სკო ლა ში უნ და შექ მ ნას სწავ ლის 
პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბე ბი;  2) მი
ა წო დოს სკო ლას თა ვი სი სა კონ ტაქ ტო დე ტა ლე ბი და ამას თან და
კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ცვლი ლე ბის შე სა ხებ შე ატყო ბი ნოს; 3) წა
ი კითხოს სას კო ლო ცხოვ რე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი დო კუ მენ ტა ცი ა; 
4) ითა ნამ შ რომ ლოს სკო ლას თან მო ცე მუ ლი კა ნო ნი სა და ზო გა დი 
კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით; 5) გა ა ტა როს სკო ლის და ად გი ლობ
რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის / საცხოვ რე ბე ლი ქა ლა ქის თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ზო მე ბი; 6) მი მარ თოს სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭოს სკო ლის შე მო თა ვა ზე ბის სა ფუძ ველ ზე; 7) სა ჭი რო ე ბის მი ხედ
ვით, მო ითხო ვოს სკო ლის გან და ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის / 
საცხოვ რე ბე ლი ქა ლა ქის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან შე სა ბა მი სი ზო მე
ბის გა ტა რე ბა, რაც ხელს შე უწყობს მოს წავ ლეს და ეს წ როს სკო ლის 
გაკ ვე თი ლებს. 

თუ კი მშო ბე ლი ამ მო ვა ლე ო ბებს ვერ შე ას რუ ლებს, ად გი ლობ რი ვი 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ს / საცხოვ რე ბე ლი ქა ლა ქის თვით მ მარ თ ვე ლო ბას შე
უძ ლია ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად სა ჭი რო ზო მე ბის მი ღე ბა. მუ
ნი ცი პა ლი ტეტს ან ქა ლაქს უფ ლე ბა აქვს: 1) შე იტყოს, რა ტომ ვერ 
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ახერ ხებს მოს წავ ლე სკო ლა ში დას წ რე ბას; 2) რო ცა შე საძ ლე ბე ლი ა, 
მო აწყოს ტრე ნინ გე ბი იმ მშობელთათვის, რო მელ თა შვი ლე ბიც ვერ 
ას რუ ლე ბენ სწავ ლის წი ნა შე და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბებს.  3) არას
რულ წ ლო ვან თა სან ქ ცი ე ბის აქ ტის თა ნახ მად, შე სა ბა მის კო მი ტეტს 
მი მარ თოს არას რულ წ ლო ვან თა მი ერ ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლებ რი ვი 
შემ თხ ვე ვე ბის გან სა ხილ ვე ლად.  

სწავლისწინაშედაკისრებულიმოვალეობებისშეუსრულებლო
ბის გამო მშობელი შეიძლება დაჯარიმდეს 200 ევროს ოდე
ნობით,თუკიმისიშვილიარცერთსკოლაშიარაღირიცხება
ანგაკვეთილების20%ზემეტიუმიზეზოდგააცდინა10კვირის
განმავლობაში. ჯარიმა შეიძლება შეიცვალოს მშობლის თან
ხმობის საფუძველზე საზოგადოებრივი შრომით, საგანმანათ
ლებლოტრენინგითანბავშვთანერთადერთობლივიაქტივო
ბით.

სკო ლა ში მოს წავ ლე თა მი ღე ბა

მშო ბელს უფ ლე ბა აქვს აირ ჩი ოს ნე ბის მი ე რი სკო ლა ბავ შ ვის ჩა სა
რიცხად, თუ კი სა სურ ველ სკო ლას აქვს თა ვი სუ ფა ლი ად გი ლე ბი მი
სა ღე ბად. 

გაც დე ნა

გაკ ვე თი ლის გაც დე ნის პირ ვე ლი ვე დღეს მშო ბელ მა უნ და შე ატყო ბი
ნოს სკო ლას ამის შე სა ხებ და და ა კონ კ რე ტოს გაც დე ნის მი ზე ზი. თუ კი 
ინ ფორ მი რე ბა არ მოხ და, სკო ლამ უნ და შე ატყო ბი ნოს მშო ბელს არა 
უგ ვი ა ნეს მე ო რე დღი სა. მშო ბელ მა უნ და აც ნო ბოს სკო ლას გაც დე ნის 
ხან გ რ ძ ლი ვო ბაც. თუ კი სკო ლის თა ნამ შ რო მელს გა უჩ ნ და გო ნივ რუ
ლი ეჭ ვი, რომ მცდა რი ინ ფორ მა ცია მი ა წო დეს მოს წავ ლის არ ყოფ
ნის შე სა ხებ, სკო ლას უფ ლე ბა აქვს მო ითხო ვოს და მა ტე ბი თი ახ ს ნა 
გან მარ ტე ბა მშობ ლის გან ან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ს / ქა ლა ქის მთავ რო ბას 
მი მარ თოს და მათ და ად გი ნონ გაც დე ნის რე ა ლუ რი მი ზე ზე ბი. 
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მოს წავ ლე ე ბი და მშობ ლე ბი 

მოს წავ ლე ებ სა და მათ მშობ ლებს უფ ლე ბა აქვთ მი ი ღონ ინ ფორ მა
ცია და ახ ს ნა გან მარ ტე ბა სკო ლის მი ერ სწავ ლის ორ გა ნი ზე ბა სა და 
მოს წავ ლე თა უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბებ ზე. სკო ლას მო ეთხო ვე ბა მშო
ბელს მი ა წო დოს მათ ხელთ არ სე ბუ ლი ბავ შ ვის სწავ ლას თან და კავ
ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, მათ შო რის, გაკ ვე თი ლე ბის გან რი გი, ნიშ ნე
ბი (ელექტრონული, წე რი ლო ბი თი ფორ მით).

მოს წავ ლე თა და მშო ბელ თა უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ას მო ი ცავს სკო ლის წეს დე ბა.  

მშო ბელ თა კრე ბა

სკო ლა სა და მშობ ლებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის გა საღ რ მა ვებ ლად 
სკო ლის დი რექ ტორს შე უძ ლია მშო ბელ თა კრე ბის მოწყო ბა, ამით 
ყვე ლა მშო ბელს ეძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბა, სულ მცი რე წე ლი წად ში 
ერ თხელ მა ინც და ეს წ როს შეხ ვედ რას. 

სა მე ურ ვეო საბ ჭო

მი სი ფუნ ქ ციაა მოს წავ ლე თა, მას წავ ლე ბელ თა, სკო ლის მფლო ბე
ლის, მოს წავ ლე თა მშობ ლე ბის, სკო ლის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი სა 
და სკო ლის მხარ დამ ჭე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი
ე ბე ბის ხელ შეწყო ბა. ნე ბის მი ერ მოს წავ ლე სა და მშო ბელს აქვს უფ
ლე ბა, მი მარ თოს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს სწავ ლა ს წავ ლე ბას თან და კავ
ში რე ბუ ლი სა და ვო სა კითხის გან სა ხილ ვე ლად. 

მშობ ლე ბი სა და სკო ლის ზო გი ერ თი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის სა ი
ლუს ტ რა ცი ოდ ეს ტო ნე თის ერ თ ერ თი ქა ლა ქის, კუ რე სა ა რეს გიმ ნა
ზი ის წეს დე ბი დან ნაწყ ვე ტე ბი აჩ ვე ნებს, რომ მოს წავ ლის მშო ბე ლი 
სკო ლის დღის წეს რი გის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას იღებს ვებ  გ ვერ დის 
მეშ ვე ო ბით; გაკ ვე თილ ზე არ დას წ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში იმა ვე დღეს 
მშო ბე ლი მას წავ ლე ბელს აც ნო ბებს ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ ფორ
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მის მეშ ვე ო ბით ან სხვა ფორ მით; მოს წავ ლე ვალ დე ბუ ლია სკო ლის 
ქო ნე ბას მო უფ რ თხილ დეს და და ზი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში მშო ბე ლი 
აანაზღა უ რებს ზი ანს. 

მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის რე ა ლუ რი პრაქ ტი კა

მშო ბე ლი სკო ლის მარ თ ვა ში მო ნა წი ლე ობს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს მეშ
ვე ო ბით, რო მელ საც სხვა დას ხ ვა მო ვა ლე ო ბა აკის რი ა, მათ შო რის:  
მის ცეს რე კო მენ და ცი ე ბი სკო ლის მფლო ბელს, რა თა უკე თე სად წარ
მარ თოს სკო ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მე ე ბი, გას ცეს უკუ კავ ში რი 
ბი უ ჯეტ სა და სკო ლის სას წავ ლო გეგ მა ზე,  საბ ჭო მო ნა წი ლე ობს სკო
ლის გან ვი თა რე ბის გეგ მის მომ ზა დე ბის პრო ცეს შიც. (1)

სა ა რე მას გიმ ნა ზი ის სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რე ბი თვე ში ერ თხელ ან 
ორჯერ  ხვდე ბი ან ერ თ მა ნეთ ს , წა მოჭ რილ პრობ ლე მებ ზე ღი ად სა უბ
რო ბენ და ცდი ლო ბენ იპო ვონ გა მო სა ვა ლი სკო ლის დი რექ ტორ თან 
ერ თად.  

კუ რე სა ა რეს გიმ ნა ზი ის შემ თხ ვე ვა ში სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭო წე
ლი წად ში ოთხ ჯერ მარ თავს შეხ ვედ რას ყვე ლა კლას ში, მშობ ლებს 
წი ნას წარ უგ ზავ ნი ან მო საწ ვევს. შეხ ვედ რას აუცი ლებ ლად ეს წ რე
ბა საბ ჭოს წევ რი მშობ ლე ბი, და ნარ ჩე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში დას წ რე ბა 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ა. აქ გა ნი ხი ლა ვენ სას კო ლო სა კითხებს, სვა მენ 
შე კითხ ვებს და ხდე ბა კენ ჭის ყ რა ხმის მი ცე მით რო მე ლი მე წი ნა და
დე ბი სათ ვის. საბჭო სკო ლის ვებ გ ვერ დ ზე (https://www.oesel.ee/
kg/?s=66) ტვირ თავს შეხ ვედ რის წე რი ლო ბით ჩა ნა წე რებს. მა გა ლი
თად, ერთერთშეხვედრაზესამეურვეოსაბჭოსწევრებმაგანი
ხილეს,როგორწარმოუდგენიათსკოლაორიწლისშემდგომ,
რას შეცვლიდნენ და რას დატოვებდნენ. მშობლები სამუშაო
ჯგუფებად იყვნენდაყოფილნიდა ერთობლივად მუშაობდნენ
იდეებზე.
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სკოლაშიარსებულიპროცესებისშესახებუკუკავშირისდა
ნებისმიერსახისკომენტარისმისაღებად,სამეურვეოსაბ
ჭოGoogleFormsისმეშვეობითმშობელთაპერსონალურ
ელ.ფოსტაზეაგზავნისანონიმურკითხვარებს.ესხდებანო
ემბრისთვეში.კითხვარისთემებიდროდადროიცვლება,
ეხებაცხრილს,კვებას,სასწავლოგარემოს,ინფრასტრუქ
ტურას,ბულინგისთემატიკასდასხვ.კითხვარიდაახლოე
ბით10ღიატიპისშეკითხვასმოიცავს.ყოველგაზაფხულზე
სამეურვეო საბჭო მოსწავლეებს უგზავნის კითხვარს, რა
თაგაარკვიონრამდენადკმაყოფილებიარიანსწავლით,
მასწავლებლებით. პედაგოგები პირადად იღებენ უკუკავ
შირს.კითხვარებიდანმიღებულიინფორმაციაგანიხილება
სკოლისდირექტორთან. იმ შემთხვევაში,თუკი კითხვარ
შირომელიმესაკითხზეჩანსუარყოფითიუკუკავშირი,ინ
ფორმაციისმიწოდებადაუყოვნებლივხდებადირექტორის
მისამართითდასამეურვეოსაბჭოსთხოვსგადამოწმებას.
უკუკავშირისშედეგებისკოლისგაზეთშიციბეჭდება,აზია
რებენსკოლისფეისბუქგვერდზე,ვებსაიტსადამშობელთა
პერსონალურელ.ფოსტაზე.
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დასკვნა: სკო ლის მარ თ ვის პრო ცეს ში ეს ტო ნეთ ში ამ ჟა მინ დე ლი 
ბერ კე ტი სა მე ურ ვეო საბ ჭო ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ საბ ჭოს წარ
მო მად გენ ლე ბი არი ან რო გორც სკო ლის მფლო ბე ლი, ამ შემ თხ ვე
ვა ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, ასე ვე, დი რექ ტო რი, პე და გო გე ბი, მშობ ლე
ბი( ყო ვე ლი კლა სი დან თი თო ე უ ლი მშო ბე ლი მა ინც) , მოს წავ ლე ე ბი, 
სკო ლა დამ თავ რე ბუ ლე ბი და ის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი რომ ლე ბიც სკო ლას 
ეხ მა რე ბი ან. ამას თა ნა ვე, სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წარ მო მად გენ
ლე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი მშო ბე ლია და სკო ლა იყე ნებს მათ ცოდ ნა სა 
და კომ პე ტენ ცი ას. 

კუ რე სა ა რეს გიმ ნა ზი ის მა გა ლი თი აჩ ვე ნებს, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს 
შეხ ვედ რებ ზე ყვე ლა მშო ბელს შე უძ ლია მო ნა წი ლე ო ბა და თა ვი სი 
მო საზ რე ბის და ფიქ სი რე ბა მიმ დი ნა რე სა კითხებ ზე. მათ შე უძ ლი ათ 
იპო ვონ სა კუ თა რი რო ლი და ინ ტე რე სის მი ხედ ვით აირ ჩი ონ საქ მი ა
ნო ბა რო მელ შიც ჩა ერ თ ვე ბი ან. საბ ჭოს წევ რე ბი მო ხა ლი სე ობ რი ვად 
ად გე ნენ ყო ველ ჯერ ზე ახალ კითხ ვა რებს, აგ რო ვე ბენ, ამუ შა ვე ბენ 
სკო ლის მარ თ ვის თ ვის აუცი ლე ბელ ინ ფორ მა ცი ას და ამის თ ვის ნო
ემ ბ რის თვეს ირჩევენ, რა თა მომ დევ ნო სე მეს ტ რის გან მავ ლო ბა ში 
ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბა მო ას წ რონ. დი რექ ტო რი სრულ ნდო ბას 
უცხა დებს საბ ჭოს, უს მენს პე და გო გებ სა და მშობ ლებს, არ ეში ნია ექ
ს პე რი მენ ტე ბი სა და მუდ მი ვად ცდი ლობს სკო ლის სის ტე მის გა უმ ჯო
ბე სე ბას.

მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვი სა და მო ხა ლი სე ო ბის პრაქ ტი კა

სკო ლის მას წავ ლებ ლე ბი (ზოგჯერ დი რექ ტო რიც) ურე კა ვენ, ესა უბ
რე ბი ან მოს წავ ლე თა მშობ ლებს; სა უბ რი სას გა მო ხა ტა ვენ პა ტი ვის ცე
მას და ცდი ლო ბენ, წა ა ხა ლი სონ სკო ლის აქ ტი ვო ბებ ში (მაგალითად, 
ექ ს კურ სი ებ ში) ჩარ თუ ლო ბის კენ, ცხა დი ა, არ ხდე ბა ძალ და ტა ნე ბა. 

მშო ბელ თა მხრი დან ინი ცი ა ტი ვე ბის გა მო ჩე ნას და მო ხა ლი სე ო ბას 
ხელს უწყობს ნდო ბის ფაქ ტო რი: გა მორ ჩე უ ლი სკო ლე ბის დი რექ
ტო რე ბი ცდი ლო ბენ მყა რი, ნდო ბით სავ სე ურ თი ერ თო ბა ჰქონ დეთ 
მოს წავ ლე თა მშობ ლებ თან. ისი ნი ახერ ხე ბენ დე ლე გი რე ბა სა და 
მშო ბელ თათ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ბერ კე ტის მი ცე მას. ეს 
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დი რექ ტო რე ბი და პე და გო გე ბი მზად არი ან მი ი ღონ წი ნა და დე ბე ბი 
მშობ ლე ბის გან, პირ და პირ აცხა დე ბენ ღი ა ო ბას და და ინ ტე რე სე ბას 
სხვე ბის მო საზ რე ბე ბი სად მი, ით ვა ლის წი ნე ბენ მშო ბელ თა აზ რებს და 
ეს ყვე ლა ფე რი ქმე დე ბებ ში გა მო ი ხა ტე ბა. 

მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვებ სა და მო ხა ლი სე ო ბას ერაზ მუს +_ის პროგ
რა მე ბიც უწყობს ხელს, ერ თ ერ თი მათ გა ნია სკო ლის სა მე ურ ვეო 
საბ ჭო ე ბის გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მა.

ზო გი ერთ სკო ლა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კაა მშობ ლე ბის ვი ზი ტი, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ისი ნი მას წავ ლე ბელ თა ნაც ვ ლად გაკ ვე თი
ლებს ატა რე ბენ; მოს წავ ლე ებს ესა უბ რე ბი ან თა ვი ანთ პრო ფე სი ა ზე, 
თუ რა სფე რო და რა ტომ აირ ჩი ეს და იწ ვე ვენ თა ვი ანთ სა მუ შაო სივ
რ ცე ებ ში. 
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ეს ტო ნე თის რე გი ო ნუ ლი სკო ლე ბი უფ რო გა მო ირ ჩე ვა მშო ბელ თა აქ
ტი უ რო ბით, მათ მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ხში რად სკო ლის 
შე ნო ბას ეხე ბა. 

მშობელთა ინიციატივებისა და მოხალისეობის მაგალითები
სხვადასხვასაგანმანათლებლოდაწესებულებიდან:

}  ერ თ ერთ სკო ლა ში მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვით აღი წე რა სკო ლის 
სა საწყო ბე ოთა ხი. გა და ა ხა რის ხეს მას ში არ სე ბუ ლი ნივ თე ბი და 
შემ დ გომ გა და ა მუ შა ვეს. მშობ ლებ თან ერ თად მოს წავ ლე ებ მა მი
ი ღეს ოთა ხის და ნიშ ნუ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში მო ნა
წი ლე ო ბა და სხვა დას ხ ვა მო საზ რე ბის წარ დ გე ნის შემ დ გომ, ყო
ფი ლი საწყო ბი ხე ლოვ ნე ბის ოთა ხად აქ ცი ეს. თავ და პირ ვე ლად 
მათ და ფი ნან სე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სთხო ვეს, თუმ ცა ვერ მი ი ღეს; 
მშო ბელ თა ნა წი ლი ამა ვე დროს მე წარ მეც იყო, თა ვი ან თი საქ მი ა
ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლით გარ კ ვე უ ლი თან ხა მო აგ რო ვეს, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს კვლავ სთხო ვეს თა ნა და ფი ნან სე ბა და ერ თობ
ლი ვი ძა ლე ბით სკო ლა ში ხე ლოვ ნე ბის ოთა ხი შე იქ მ ნა.    

}  სკო ლის ბუ ფე ტის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მშო ბელ თა სა მუ შაო ჯგუ
ფებ მა ჯან საღ კვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კითხ ვა რი შე ად გი ნეს 
და შე დე გე ბის მი ხედ ვით ბუ ფე ტის მე ნიუ შეც ვა ლეს. 

}  მას წავ ლებ ლის დღეს თან და კავ ში რე ბით მშობ ლებ მა ჩა ა ტა რეს 
პე და გოგ თა ნაც ვ ლად გაკ ვე თი ლე ბი IIV კლა სის თ ვის.

}  სკო ლის ეზო სა და ბა ღის მო სა წეს რი გებ ლად მშობ ლე ბი, მოს წავ
ლე ე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი შე იკ რიბ ნენ.

}  მშობლები, რომ ლე ბიც არა სა მე წარ მეო ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი 
არი ან, და წე რეს პრო ექ ტი, მო აწყ ვეს სა ლაშ ქ რო ბი ლი კი ბავ შ ვე
ბის თ ვის, გა ა კე თეს სა ბავ შ ვო მო ე და ნი, ორ გა ნი ზე ბა გა უ წი ეს სხვა 
სკო ლა ში ვი ზიტს ერ თ მა ნეთ თან გა მოც დი ლე ბის გაც ვ ლის მიზ ნით.
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გარ და ამი სა, ზო გი ერთ სკო ლა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კა ა:

}  მშობლები პე და გო გებ თან და მოს წავ ლე ებ თან ერ თად აწყო ბენ 
თე ატ რა ლურ სა ნა ხა ო ბებს, სპორ ტულ და ინტელექტუალურ შე
ჯიბ რე ბებს; სკო ლის ეზო ში ზამ თ რის ბა ზარს, სა დაც ნივ თე ბის გაც
ვ ლა და ყიდ ვა გა ყიდ ვა შე უძ ლი ათ.  

}  მშობ ლე ბი სკო ლებ ში ვი ზი ტი სას მოს წავ ლე ებს უყ ვე ბი ან სა მო ტი
ვა ციო ის ტო რი ებ სა და ესა უბ რე ბი ან თა ვი ანთ პრო ფე სი ა ზე, თუ რა 
სფე რო და რა ტომ აირ ჩი ეს. მიჰ ყავთ ბავ შ ვე ბი თა ვი ანთ სამ სა ხუ
რებ ში. 

}  მშობ ლე ბი ორ გა ნი ზე ბას უწ ვე ვენ სას კო ლო წვე უ ლე ბებს.

}  პე და გო გებ თან ერ თად მშობ ლე ბი ჩარ თუ ლე ბი არი ან სა გან მა ნათ
ლებ ლო პრო ექ ტებ ში, ფინანსური სახსრების მოზიდვაში, ექ ს კურ
სი ებ ში, პიკ ნი კე ბის მოწყო ბა ში, სკო ლის სამ ზა რე უ ლო ში სა ერ თო 
სა დი ლე ბის მოწყო ბა ში.

დას კ ვ ნა: მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვე ბის ზრდას ხელს უწყობს დი რექ ტო
რი სა და მას წავ ლე ბელ თა და ინ ტე რე სე ბა, რომ მშობ ლე ბი ჩარ თუ
ლე ბი იყ ვ ნენ სკო ლის მარ თ ვის პრო ცე სებ ში. ამ პრო ცეს ზე მოქ მე დი 
ფაქ ტო რე ბი ა: დი რექ ტო რის მხრი დან გა მოცხა დე ბუ ლი ნდო ბა, თა
ნამ შ რომ ლო ბი თი ურ თი ერ თო ბის გამ ყა რე ბა მშობ ლებ თან, არა ნა ი
რი ძალ და ტა ნე ბა და წნე ხი, მშობ ლე ბის მზა ო ბა, რე ა ლუ რად გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის და გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ფაქ ტო რე ბის სია შე იძ ლე ბა გა ერ თი ან დეს გა ზი
ა რე ბუ ლი ლი დე რო ბის(Shared Leadership) კონცეფციაში, რომ ლის 
მეშ ვე ო ბი თაც ყა ლიბ დე ბა ინ კ ლუ ზი უ რი სას კო ლო გა რე მო და ხელს 
უწყობს პო ზი ტი უ რი სას კო ლო კლი მა ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ეს სტრა
ტე გია გან ს ხ ვავ დე ბა სკო ლის ტრა დი ცი უ ლი მარ თ ვის პრინციპისგან, 
სა დაც დი რექ ტო რი ერ თ პი როვ ნუ ლად იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს და 
უკუ კავ შირს, რჩე ვას ან სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბის გან რა ი მე 
სა ხის ჩარ თუ ლო ბას არ მო ე ლის. გა ზი ა რე ბუ ლი ლი დე რო ბა გუ ლის
ხ მობს კო მუ ნი კა ცი ას, ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბებს სკო ლის დი რექ ტორს, 
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მას წავ ლებ ლებს, სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ას, მშობ ლებ სა და მოს წავ
ლე ებს შო რის და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა ნა წი ლე ბას მა თი ფუნ ქ ცი ე ბი
სა და  ცოდ ნის დო ნის მი ხედ ვით(NEPC, 2018). 

მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცია 

ეს ტო ნუ რი სკო ლე ბი მეტ წი ლად ორ ვებ აპ ლი კა ცი ას იყე ნე ბენ, ესე
ნი ა: eKool და Stuudium. ამ ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის მეშ ვე ო
ბით მშობ ლე ბი, პე და გო გე ბი და მოს წავ ლე ე ბი ერ თ მა ნეთ თან თა ნამ შ
რომ ლო ბენ და სწავ ლა ს წავ ლე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის 
ორ გა ნი ზე ბას ახ დე ნენ. ამ აპ ლი კა ცი ე ბით მას წავ ლე ბე ლი უგ ზავ ნის 
მშობ ლებს შეტყო ბი ნე ბებს, რაც მა თი შვი ლე ბის გა ნათ ლე ბას ეხე ბა: 
სა ში ნაო და ვა ლე ბე ბი, ნიშ ნე ბი, მოს წავ ლის ყო ფაქ ცე ვა, მას წავ ლე
ბელ თა ჩა ნა წე რე ბი და რაც მთა ვა რი ა, მშობ ლებს პირ და პი რი კავ ში
რი აქვთ პე და გო გებ თან. (ekool)

სკო ლა უკავ შირ დე ბა მშო ბელს, რო დე საც სა კითხი ეხე ბა სწავ ლას, 
ყო ფაქ ცე ვას, პრო ექ ტ ში ჩარ თუ ლო ბას, რა ი მე ღო ნის ძი ე ბის მოწყო
ბას, სა ა ხალ წ ლო სა შო ბაო სა ჩუქ რებს, ექ ს კურ სი ებს.  ყო ველ გა
ზაფხულ ზე სკო ლე ბი მარ თა ვენ მოს წავ ლე თა კონ ცერ ტებს, სა დაც 
მშობ ლე ბი აუცი ლებ ლად ეს წ რე ბი ან და ზოგ ჯერ იღე ბენ მო ნა წი ლე
ო ბას. გარ და ამი სა, მას წავ ლე ბე ლი ეკონ ტაქ ტე ბა მშობ ლებს, რო დე
საც პრო ექ ტებ ში იღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას. 

წელიწადშიორჯერდირექტორი,მოადგილე,ადმინისტ
რაციის სხვა წარმომადგენლები და პედაგოგები ხვდე
ბიან ყველა მშობელს. პირველ შეხვედრაზე ეცნობიან
მთელი წლის გეგმას, მეორე შეხვედრაზე კი  როგორ
მიმდინარეობს სასკოლო აქტივობები. აწვდიან ყველა
საჭიროინფორმაციას,განიხილავენპრობლემებს.დამ
რიგებლები ცალკე ხვდებიან მშობლებს. პირველკლა
სელების შემთხვევაში ეს შეხვედრები აგვისტოს თვეში
იმართება.
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მა გა ლი თად, სა ა რე მას გიმ ნა ზი ა ში ყო ველ თ ვის ხვდე ბი ან სკო ლის 
დი რექ ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი IIII კლა სის, შემ დ გომ IVVII, VIIIIX 
და XXIII კლა სე ბის მოს წავ ლე თა მშობ ლებს. სა ინ ფორ მა ციო სე სი ებ
ზე მშობ ლებს სკო ლის ცხოვ რე ბას თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა თე მას 
აც ნო ბენ. 

მშობ ლებს ყო ველ თ ვის შე უძ ლი ათ მის წე რონ პე და გო გებს, მი ვიდ ნენ 
სკო ლა ში. შეხ ვედ რებ ზე სა უბ რო ბენ ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა ზე, რო გორ 
მიმ დი ნა რე ობს სწავ ლა, რა მოს წონთ და არ მოს წონთ მოს წავ ლე ებს. 
შეხ ვედ რებს მოს წავ ლე ე ბიც ეს წ რე ბი ან. 

მშობ   ლებს, მას   წავ   ლებ   ლებ   თან შე  თან   ხ   მე  ბით, ნე  ბის   მი  ერ დროს შე უძ
ლი ათ სკო  ლა  ში შეს   ვ   ლა, ასე  ვე, ნე  ბა  დარ   თუ  ლია და  ეს   წ   როს გაკ   ვე  თი 
ლებს და თა  ვა  დაც მი  ი  ღოს მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა.
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ზო გი ერთ სკო ლა ში არის წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის 
გეგ მა. სკო ლე ბის ნა წილ ში მოს წავ ლე თა უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბი წე ლი წად ში ორ ჯერ იმარ თე ბა, ზო
გან  ოთხ ჯერ.  

სკოლის ბიუჯეტში ყოველთვის არის სემინარებისა და
ტრენინგებისთვის გამოყოფილი თანხა, სკოლის/მშობ
ლებისმოწვევითესტონელმშობელთაასოციაციაცატა
რებსტრენინგებს,ისეთთემებზე,როგორიცაამშობელს,
ბავშვსადასკოლასშორისურთიერთობები,მოსწავლე
თასამომავლომიზნებიდასხვ.რიგშემთხვევებშისე
მინარის თანხას ფარავს მუნიციპალიტეტი, ხოლო და
ნარჩენშემთხვევებშითავადმშობლები.მაგალითად,
საარემას გიმნაზიაში სკოლაორგანიზებას უწევსლექ
ციებს, რომელიც ეხება ბავშვის ზრდაგანვითარებას,
სკოლაში მიმდინარე პროცესებს, პირველკლასელთა
მშობლების მომზადებას; სკოლის ვებსაიტზეც განთავ
სებულიამრავალი,უფასორესურსი(https://www.syg.
edu.ee/uus/syg/).

როდესაც სკოლას უწევს უარყოფითი ხასიათის ინფორ
მაცია მიაწოდოს მშობელს ბავშვის შესახებ, ცდილობენ
არისაუბრონსასჯელზე,არამედჩართონმხარდაჭერის
კათედრა ( აქ მუშაობენ ლოგოპედები, ფსიქოლოგე
ბი,სოციალურიმუშაკები,შემცვლელიმასწავლებლები,
ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები და სხვ.). ეს
კათედრა უზრუნველყოფს მოსწავლეთა პრობლემების
იდენტიფიკაციას. პირველ რიგში, ბავშვს ესაუბრებიან,
ხოლოშემდეგწერენმშობელსStuudiumშიანურეკა
ვენ.
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მიღებულიაკომუნიკაციისთავაზიანიდაზრდილობიანიფორმა,
გამოიყენებენფრაზებს„ბოდიშსგიხდით“,„თუარვცდები“,„რა
შემიძლიაგავაკეთო“,„რისიგაკეთებაშეგვიძლიაერთად“.

სკო ლის ცხოვ რე ბის პირ ვე ლი ვე ეტა პებს მშობ ლე ბი გე ნე რა ლურ და 
კლა სის შეხ ვედ რებ ზე ეც ნო ბი ან, შემ დ გო მი კო მუ ნი კა ცი აც მუდ მი ვად 
ორ გა ნი ზე ბულ ხა სი ათს იღებს. კვლე ვა „მასწავლებელსა და მშო
ბელს შო რის არ სე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის ციფ რუ ლი არ ხე ბი  ეს ტო ნე
თის მა გა ლი თი“ ( პალ ცი & კალ მუ სი, 2015)  აჩ ვე ნებს, რომ ეს ტო ნე
ლი მას წავ ლებ ლე ბის ციფ რუ ლი კომ პ ტე ნე ცი ე ბი ერ თ ერთ ყვე ლა ზე 
მა ღალ სა ფე ხურ ზეა ევ რო პულ კონ ტექ ს ტ ში და მშობ ლებ თან სა კო
მუ ნი კა ცი ოდ იყე ნე ბენ eKoolს, იმე ილს, მო ბი ლურს (შეტყობინება, 
ზა რი). eKoolის მი მართ მეტ წი ლად და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ა. 
მშობ ლე ბი აღნიშნავენ, რომ აპ ლი კა ცი ა ში ეც ნო ბი ან სას წავ ლო მა სა
ლებს და გან სა კუთ რე ბით მა შინ ხდე ბა გა მო სა დე გი, რო დე საც ბავშვს 
გაკ ვე თი ლის გაც დე ნა უწევს. გარ და ამი სა, eKoolით თვალ ყურს 
ადევ ნე ბენ მოს წავ ლის აკა დე მი ურ პროგ რესს და მშობ ლე ბი შვი
ლებ თან გა ნი ხი ლა ვენ სკო ლას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს. მას
წავ ლე ბელ სა და მშო ბელს შო რის დი ა ლოგს იმე ი ლი უწყობს ხელს, 
მა გა ლი თად, პე და გო გი აც ნობს მშო ბელს, თუ რა აქ ტი ვო ბე ბით იყო 
და კა ვე ბუ ლი ბავ შ ვი სკო ლა ში, ხო ლო მშო ბე ლი წერს ბავ შ ვის საქ მი
ა ნო ბა ზე სკო ლის მიღ მა.  

სკო ლა სა და მოს წავ ლის ოჯახს შო რის კო მუ ნი კა ცი ა, მათ შო რის 
ციფ რუ ლი გზით, მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ბავ შ ვის სო ცი ა
ლი ზა ცი ა სა და აკა დე მი ურ წარ მა ტე ბა ზე (პალცი & კალ მუ სი, 2015).  
კო მუ ნი კა ცია ხდე ბა უმ თავ რე სად დამ რი გებ ლის, მას წავ ლებ ლის და 
ზოგ ჯერ დი რექ ტო რის მხრი დან. გა მო ი ყე ნე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი დღი
უ რი, ელ. ფოსტა, ზო გი ერ თი პე და გო გი ურე კავს მშობ ლებს, ზოგს კი 
წე რი ლო ბი თი კო მუ ნი კა ცია ურ ჩევ ნი ა, მშო ბელს ყო ველ თ ვის აქვს შე
საძ ლებ ლო ბა შეხ ვედ რის დრო და კო მუ ნი კა ცი ის ქსე ლი აირ ჩი ოს, ეს 
და მო კი დე ბუ ლია ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბა ზე. სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე
ბე ბი მზად არი ან უკუ კავ ში რის მი სა ღე ბად და შე სა ბა მი სი ცვლი ლე
ბე ბის გა სა ტა რებ ლად. სკო ლე ბი ზრუ ნა ვენ მშო ბელ თა ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბა ზე და მოს წავ ლის სა ჭი რო ე ბის დად გე ნა მა თი უმ თავ რე სი 
ამო ცა ნა ა. 
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აღ სა ნიშ ნა ვია რომ მშობ ლის სკო ლას თან ურ თი ერ თო ბა სტა ტის ტი კუ
რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრე დიქ ტო რია ბავ შ ვის კე თილ დღე ო ბის თ ვის, 
რო გორც უმ ც რო სი, ასე ვე უფ რო სი ასა კის მოს წავ ლე ე ბის თ ვი საც, 
რად გან მათ თ ვის აუცი ლე ბე ლია მშობ ლის მხრი დან დახ მა რე ბა და 
ჩარ თუ ლო ბა შვი ლე ბის სას წავ ლო ცხოვ რე ბა ში;  მშობ ლის ჩარ თუ
ლო ბა ში კი იგუ ლის ხ მე ბა სკო ლას თან კო მუ ნი კა ცია და სკო ლა ში ვი
ზი ტე ბი( რატ ნი კი & რუ უ ტე ლი, 2017). 

 

წყაროები:
https://www.hm.ee/en/activities/statisticsandanalysis 

https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_2018_schoolresources_est.pdf 

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_tulemusaruanne_2019_en.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/530102013042/consolide  https://www.
oesel.ee/kg/bin/kodukord_2020.pdf

https://www.oecdilibrary.org/docserver/97892642517318en.pdf?expires=
1603570186&id=id&accname=guest&checksum=F43935910D4900A026E
CB24A59E3FEA0 

ინ ტერ ვი უ: აივარ ჰა ლე რი, ეს ტო ნელ მშო ბელ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე, ევ
რო პელ მშო ბელ თა ასო ცი ა ცი ის ვი ცე პ რე ზი დენ ტი

ინ ტერ ვი უ: მა რის რე ბე ლი, კუ რე სა ა რეს გიმ ნა ზი ის სა მე ურ ვეო საბ ჭოს თავ მ ჯ დო
მა რე

ინ ტერ ვი უ: ან ტონ ტე რა სი, სა ა რე მას გიმ ნა ზი ის სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რი

ინ ტერ ვი უ: კერ ს ტი კალ დ მა ე, ჰა რი უ მას რე გი ო ნის მას წავ ლე ბელ თა პროფ კავ ში
რის თავ მ ჯ დო მა რე

ინ ტერ ვი უ: კრის ტი სა ა რი, პიჰ ტ ლას სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რი

http://www.praxis.ee/wpcontent/uploads/2018/05/Bravedu_analytical_re
port.pdf

https://eestonia.com/solutions/education/eschool/ 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086652.pdf   

http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/files/pdf/vol75/599611.Ratnik_
Vol.756_PEC.pdf 
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სკო  ლებ   ში მშო  ბელ   თა ჩარ   თუ  ლო  ბის 
ამე რი კუ ლი გა  მოც   დი  ლე  ბა
შეს წავ ლის არე ა ლის აღ წე რა 

შესწავლისარეალსწარმოადგენსამერიკისშეერთებულიშტატე
ბისარიზონასშტატი.როგორცცნობილია,ამერიკისშეერთებულ
შტატებში განათლების საკითხებს ძირითადად შტატის ხელი
სუფლებაარეგულირებს.შესაბამისად,არიზონასშტატშიფუნქ
ციონირებს განათლებისდეპარტამენტი (ArizonaDepartment
ofEducation–ADE),რომელიცერთერთიმთავარიაქტორია
შტატშიზოგადიგანათლებისსაკითხებში.

ზოგადი განათლების სისტემა აღნიშნულ შტატში წარმოდგენი
ლიარამდენიმეტიპისსკოლით:

1.საჯაროსკოლები
1.1ტრადიციულისაოლქოსკოლები(traditionaldistrict)
1.2ქარტიისსკოლა(charterschool)
2.კერძოსკოლები
2.1ავტორიზებულიკერძოსკოლები(approvedprivateschools)
2.2კერძოსკოლები
3.შინსწავლება(homeschools)
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ტრადიციულ საოლქო სკოლებს ზედამხედველობას უწევს არი
ზონასგანათლებისდეპარტამენტიდაასეთისკოლებისრულად
ფინანსდება შტატის ხელისუფლების მიერ. არსებობს დაწყები
თი (elementarydistrict schools მე8 კლასამდე), უმაღლესი
(unionhighdistrictschools–მე9–მე12კლასი)დაგაერთი
ანებულიტიპისსკოლები(unifieddistrictschools),რომლებიც
ყველადონესმოიცავს.საოლქოსკოლებიძირითადადგათვლი
ლიაკონკრეტულოლქშიმცხოვრებიმოსწავლეებისათვისდაჩა
რიცხვასწორედსაცხოვრებელიადგილისმიხედვითხდება.

ქარტიის სკოლები წარმოადგენენ ნახევრად ავტონომიურ სკო
ლებს,რომლებიცფინანსდებაშტატისაგან,იყენებენსახელმწი
ფოსმიერდამტკიცებულკურიკულუმსდამათიმართვაეფუძნება
შტატთან,ოლქთან ან სხვა ტიპის გაერთიანებასთან გაფორმე
ბულხელშეკრულებას.ასეთისკოლები,როგორცწესი,დაარსე
ბულიამასწავლებლების,მშობლებისანსხვატიპისსაზოგადოებ
რივიჯგუფებისმიერ.ქარტიისსკოლებშიმოსწავლეთაჩარიცხვა
არ არის შეზღუდული საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. აქ
მთავარიმოთხოვნაა,რომმოსწავლისასაკი იყოსშესაფერისი
დაარსებობდესვაკანტურიადგილისკოლაში.

ავტორიზებული კერძო სკოლები მიეკუთვნებიან ავტონომი
ურდაწესებულებებს,თუმცაისინიკონტროლდებაშტატისგა
ნათლებისდეპარტამენტის მიერ, იყენებენ სახელმწიფოს მი
ერდამტკიცებულკურიკულუმსდაისინიშეიძლებავაუჩერული
სისტემითფინანსდებოდეს.მათგანგანსხვავებით,კერძოსკო
ლებიწარმოადგენენსრულიადავტონომიურდაწესებულებებს
სწავლასწავლებისადამართვისყველაასპექტში.

არიზონასშტატშიყველასასკოლოუბანშიარისმმართველისაბ
ჭო(governingboard),რომლისპასუხისმგებლობებისაკმაოდ
ფართოა.როგორცწესი,აღნიშნულსაბჭოსირჩევენსაოლქოსკო
ლებში,ხოლოქარტიისდაკერძოსკოლებშიმათიდანიშვნახდე
ბა.სასკოლოუბნებსასევეჰყავსაღმასრულებელიდირექტორი,
რომლისძირითადიფუნქციაარისზედამხედველობა.უშუალოდ
ყოველდღიურიოპერაციებისადასასკოლოცხოვრებისწარმარ
თვაზეპასუხისმგებელიასკოლისდირექტორი(principal).
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მშობ ლე ბის ფორ მა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი 
და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა

არი ზო ნას შტატ ში მოქ მე დებს შტა ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი 1061 ბი ლი, 
რო მე ლიც ერ თი მხრივ, არი ზო ნას გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენტს ავალ
დე ბუ ლებს შე ი მუ შა ოს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მშო ბელ თა უფ ლე ბე ბის შე
სა ხებ და მე ო რე მხრივ, სა ოლ ქო და ქარ ტი ის სკო ლებს აკის რებს 
ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ გა ნა თავ სონ აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
სა კუ თარ ვებ  გ ვერ დებ ზე და უზ რუნ ველ ყონ მი სი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 
ყვე ლა მშობ ლი სათ ვის.  

აღ ნიშ ნუ ლი ბი ლის #15102 სექ ცი ას წარ მო ად გენს „მშობლების 
ჩარ თუ ლო ბა სკო ლა ში“, რომ ლის მი ხედ ვი თაც თთო ე უ ლი სკო ლის 
მარ თ ველ მა საბ ჭომ, მშობ ლებ თან, მას წავ ლებ ლებ თან და ად მი ნის
ტ რა ცი ას თან ერ თად უნ და შე ი მუ შა ოს სკო ლის პო ლი ტი კა მშო ბელ თა 
ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.  

ამა ვე კა ნო ნის მი ხედ ვით, პო ლი ტი კა უნ და მო ი ცავ დეს:

}  გეგ მას თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გა უმ ჯო ბეს დეს მშობ ლე ბი სა და მას
წავ ლებ ლე ბის კო ო პე რა ცია  მოს წავ ლე ე ბის მი ერ სა ში ნაო და ვა
ლე ბე ბის მომ ზა დე ბის, დას წ რე ბი სა და ზო გა დი დის ციპ ლი ნის მი
მარ თუ ლე ბით;

}  მშობ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბის პრო ცე დუ რებს მა თი შვი ლე ბის სას
წავ ლო კურ სე ბის, ძი რი თა დი და დამ ხ მა რე მა სა ლე ბის შე სა ხებ;

}  პრო ცე დუ რებს თუ რო გორ შე უძ ლი ათ მშობ ლებს მოს წავ ლე ე ბის 
გა თა ვი სუფ ლე ბა ამა თუ იმ კურ სი დან ან გაკ ვე თი ლი დან, ან მათ
თ ვის კონ კ რე ტუ ლი სას წავ ლო რე სურ სის მი წო დე ბის შეზღუდ ვა 
თუ კი ისი ნი ხე და ვენ საფ რ თხეს მა თი შვი ლე ბი სათ ვის (ეს შე იძ ლე
ბა იყოს საფ რ თხე სექ სუ ა ლუ რი, მო რა ლუ რი, რე ლი გი უ რი პერ
ს პექ ტი ვი დან, რა დრო საც მშო ბელს შე უძ ლია მო ითხო ვოს მი სი 
შვი ლის გა თა ვი სუფ ლე ბა ამა თუ იმ კურ სი დან / გაკ ვე თი ლი დან);
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}  კლას გა რე შე და ექ ს ტ რა კუ რი კუ ლუ რი აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ მშობ
ლე ბის ინ ფორ მი რე ბის პრო ცე დუ რებს;

}  სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ მშო ბელ თა ინ
ფორ მი რე ბის მე ქა ნიზ მებს;

დასკვნა იმის გა  მო, რომ შტატ   ში მშო  ბელ   თა სას   კო  ლო ცხოვ   რე  ბა 
ში ჩარ   თ   ვის სა  კითხი სა  ხელ   მ   წი  ფო  ებ   რივ, სის   ტე  მურ დო  ნე  ზე რე გუ
ლირ დე ბა, ყვე  ლა სა  ჯა  რო სკო  ლას უწევს უნი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი მიდ   გო  მის 
და  ნერ   გ   ვა, რაც გა  მო  რიცხავს რო  მე  ლი  მე სკო  ლის მი  ერ ამ სა  კითხის 
უგუ  ლე  ბელ   ყო  ფას. შტა  ტის ხე  ლი  სუფ   ლე  ბი  სათ   ვის მშო  ბელ   თა სას   კო 
ლო ცხოვ   რე  ბა  ში ჩარ   თუ  ლო  ბა ერ   თ   ერ   თი ფუნ   და  მენ   ტუ  რი სა  კითხი  ა, 
რად   გა  ნაც აღ   ნიშ   ნულ მაჩ   ვე  ნე  ბელს პირ   და  პირ აკავ   ში  რე  ბენ მოს   წავ  
ლე  თა მიღ   წე  ვებ   თან. შე  სა  ბა  მი  სად, მშო  ბელ   თა  ჩარ   თუ  ლო  ბა სის   ტე 
მუ  რად არის მხარ   და  ჭე  რი  ლი. კა  ნო  ნის არ   სე  ბო  ბა უზ   რუნ   ველ   ყოფს, 
რომ ყვე  ლა სა  ჯა  რო სკო  ლამ სა  თა  ნა  დო ყუ  რადღე  ბა და  უთ   მოს მშო 
ბელ   თა ჩარ   თუ  ლო  ბის სა  კითხს.

მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის რე ა ლუ რი პრაქ ტი კა

აშშ_ს გა  ნათ   ლე  ბის სის   ტე  მის სპე  ცი  ფი  კის მი  ხედ   ვით, სკო  ლის მმარ   თ  
ვე  ლი საბ   ჭო, რო  მე  ლიც გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მიმ   ღე  ბი ძი  რი  თა  დი რგო
ლი ა,  მარ   თავს სა  ჯა  რო შეხ   ვედ   რებს, წი  ნას   წარ გა  წე  რი  ლი გან   რი  გის 
მი  ხედ   ვით. მშობ   ლებს სა  შუ  ა  ლე  ბა აქვთ და  ეს   წ   რონ აღ   ნიშ   ნულ შეხ  
ვედ   რებს (თუ შეხ   ვედ   რა არ არის და  ხუ  რუ  ლი სპე  ცი  ფი  უ  რი სა  კითხის 
გან   ხილ   ვის გა  მო) და გა  აჟ   ღე  რონ სა  კუ  თა  რი ინი  ცი  ა  ტი  ვე  ბი, წა  მო  ა  ყე 
ნონ წი  ნა  და  დე  ბე  ბი, ისა  უბ   რონ არ   სე  ბულ გა  მოწ   ვე  ვებ   ზე. მშობ   ლებს 
სხვა  დას   ხ   ვა სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო არ   ხის მეშ   ვე  ო  ბით მი  ე  წო  დე  ბათ ინ   ფორ  
მა  ცია აღ   ნიშ   ნუ  ლი შეხ   ვედ   რის შე  სა  ხებ ჯერ კი  დევ სას   წავ   ლო წლის 
და  საწყის   ში.

სა ჯა რო სკო ლე ბის (district, charter) მშობ ლებ თან ჩა ტა რე ბულ მა 
სირ ღ მი სე ულ მა ინ ტერ ვი უ ებ მა აჩ ვე ნა, რომ სკო ლის მმარ თ ველ საბ
ჭო ში სა თათ ბი რო ხმის უფ ლე ბით შე დის მშო ბე ლი/ მ შობ ლე ბი, რაც 
უზ რუნ ველ ყოფს მშო ბელ თა ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას გა დაწყ
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ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის დროს.  აღ ნიშ ნუ ლი წევ რის / წევ რე ბის შე სარ
ჩე ვად ცხად დე ბა კონ კურ სი, რის შე სა ხე ბაც ეც ნო ბე ბა ყვე ლა მშო
ბელს და მათ უფ ლე ბა აქვთ წა რად გი ნონ სა კუ თა რი კან დი და ტუ რა. 
ასე ვე, სას კო ლო ოლ ქის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის ან საბ ჭოს წევ რის არ ჩე ვის 
დროს, კან დი და ტე ბი მარ თა ვენ რე გუ ლა რულ შეხ ვედ რებს მშობ ლებ
თან, აც ნო ბენ სა კუ თარ ხედ ვას, ასე ვე იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას მშობ ლე
ბის ინი ცი ა ტი ვე ბი სა და სურ ვი ლე ბის შე სა ხებ. 

თუმ ცა, სკო ლის მარ თ ვა ში რე ა ლურ მო ნა წი ლე ო ბას მშო ბელ თა გა
ერ თი ა ნე ბე ბი იღე ბენ. რო გორც კერ ძო, ისე სა ჯა რო სკო ლებ ში შექ მ
ნი ლია მშო ბელ თა ასო ცი ა ცი ე ბი. ხში რად, სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი ასო
ცი ა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი შე დი ან სკო ლის მმარ თ ველ საბ ჭო ში. 
მშობ ლე ბი ინ ფორ მი რე ბუ ლი არი ან სკო ლა ში არ სე ბუ ლი მშო ბელ თა 
გა ერ თი ა ნე ბე ბის შე სა ხებ და მათ შე უძ ლი ათ ნე ბის მი ერ დროს შე უ ერ
თ დ ნენ აღ ნიშ ნულ გა ერ თი ა ნე ბებს.

მშო ბელ თა ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის მიზ ნით გავ რ ცე ლე ბუ ლია 
კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა. ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მი ერ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე, სკო ლა აგ ზავ ნის კითხ ვა რებს მშობ ლებ თან 
და ცდი ლობს მათ გან მი ღე ბუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე იქ ნას გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ღე ბუ ლი. 

დასკვნა: არი ზო ნას შტატ ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, 
მშო ბელ თა წარ მო მად გე ნე ლი/ წარ მო მად გენ ლე ბი უშუ ა ლოდ არი ან 
ჩარ თულ ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, რო გორც სკო ლის 
მმარ თ ვე ლი საბ ჭოს წევ რე ბი. ასე ვე, მშო ბელ თა ასო ცი ა ცი ე ბი გვევ
ლი ნე ბა ეფექ ტურ ინ ს ტ რუ მენ ტად, რო მელ საც რე ა ლუ რად შე უძ ლია 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა. თუ ვი სა უბ რებთ 
არა მცი რე წარ მო მად გენ ლო ბით, არა მედ ფარ თო მას შ ტა ბურ მო ნა
წი ლე ო ბა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, მა შინ მშობ ლე ბი 
პა სი უ რად არი ან ჩარ თულ ნი. ისი ნი  ის მე ნენ სი ახ ლე ებს, ეც ნო ბი ან 
კან დი და ტე ბის, უკ ვე არ ჩე უ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის, საბ ჭოს წევ რე ბის 
ხედ ვას, უზი ა რე ბენ ინი ცი ა ტი ვებს, აფიქ სი რე ბენ სა კუ თარ მო საზ რე
ბებს სხვა დას ხ ვა გზით, თუმ ცა უშუ ა ლოდ არ წარ მო ად გე ნენ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა თა მიმ ღე ბებს.
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მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვი სა და მო ხა ლი სე ო ბის პრაქ ტი კა

შტა ტის სკო ლებ ში ნე ბის მი ერ მშო ბელს აქვს პირ და პი რი კო მუ ნი კა
ცია სკო ლის დი რექ ცი ას თან /ად მი ნის ტ რა ცი ას თან სხვა დას ხ ვა არ
ხე ბის სა შუ ა ლე ბით. მათ შე უძ ლი ათ პორ ტა ლის, ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტის, ვი ზი ტის და ჯავ შ ვ ნის, სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის სა შუ ა ლე ბით 
მი ა წო დონ სკო ლას სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვე ბი, თუმ ცა რო გორც რე ა
ლუ რი პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა და 
მათ სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში ჩარ თუ ლო ბა მშო ბელ თა ასო ცი ა ცი ე ბის 
დახ მა რე ბით ხდე ბა.

მშო ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბი

არი ზო ნას შტატ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს მშო ბელ თა და მას წავ ლე ბელ თა 
ასო ცი ა ცია (Arizona PTA), რო გორც მშო ბელ თა და მას წავ ლე ბელ თა 
ეროვ ნუ ლი ასო ცი ა ცი ის წარ მო მად გენ ლო ბა.  ეს არის მო ხა ლი სე ობ
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც მხარს უჭერს, ეხ მა რე ბა და ავი თა რებს 
მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბას სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში.  აღ ნიშ ნულ ორ გა
ნი ზა ცი ას თით ქ მის ყვე ლა სკო ლა ში ჰყავს სა კუ თა რი ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო მად გენ ლე ბი და ხში რად სწო რედ ეს ორ გა ნი ზა ციაა მშო ბელ
თა გა ერ თი ა ნე ბე ბის ძი რი თა დი სა ხე. მას ში გა წევ რი ა ნე ბის უფ ლე ბა 
ნე ბის მი ერ მშო ბელს აქვს.

აშ შ  ში ასე ვე შექ მ ნი ლია ნი ჭი ე ბი ბავ შ ვე ბის ეროვ ნუ ლი ასო ცი ა ცია 
(National association for gifted children), რო მელ საც ყვე ლა შტატ
ში აქვს თა ვი სი ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად გენ ლო ბა (მათ შო რის არი
ზო ნა შიც). აღ ნიშ ნულ ასო ცი ა ცი ა ში ერ თი ან დე ბი ან „ნიჭიერ და წარ
ჩი ნე ბულ“ (gifted and talented) მოს წავ ლე თა მშობ ლე ბი. ასო ცი ა ცია 
ეხ მა რე ბა მშობ ლებს გა ერ კ ვ ნენ მა თი შვი ლე ბის სპე ცი ფი ურ სა ჭი რო
ე ბებ ში, ხელს უწყობს ინი ცი ა ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბას, მშო ბელ თა შო
რის მჭიდ რო კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბას და მათ სას კო ლო ცხოვ რე
ბა ში ჩარ თ ვას.
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მო ხა ლი სე ო ბის პრაქ ტი კა

არი ზო ნას რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო სკო ლებ ში ფართოდაა გავ
რ ცე ლე ბუ ლი მშო ბელ თა მო ხა ლი სე ობ რი ვი აქ ტი ვო ბე ბი. თი თო ე ულ 
სკო ლას თა ვი სი მიდ გო მა გა აჩ ნია ამ სა კითხ თან მი მარ თე ბით, თუმ ცა 
სკო ლის მხრი დან მო ხა ლი სე ო ბის ხელშეწყობა ყველ გან შე ი ნიშ ნე ბა. 
მო ხა ლი სე ო ბის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი მა გა ლი თე ბია სპორ ტულ 
აქ ტი ვო ბებ ზე დახ მა რე ბა, სკო ლა ში მიმ დი ნა რე ღო ნის ძი ე ბებ ზე დახ
მა რე ბა – იქ ნე ბა ეს რი გე ბის მარ თ ვა, ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვა და ა.შ. ექ
ს კურ სი ებ ზე დახ მა რე ბა, სა გაკ ვე თი ლო პრო ცე სი სათ ვის სხვა დას ხ ვა 
სა ჭი რო ნივ თე ბის მომზადება, მაგ. პლა კა ტე ბი, მა კე ტე ბი და ა.შ. გაკ
ვე თილ ზე გა მო სა ყე ნე ბე ლი სა კან ცე ლა რიო ნივ თე ბის შე ძე ნა მშობ
ლის მი ერ,  სხვა დას ხ ვა კლუ ბე ბის მუ შა ო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბა 
და სხვ.

ზო გი ერთ ქარ ტი ის სკო ლა ში სა ვალ დე ბუ ლოა მშობ ლე ბის ჩარ თ
ვა მო ხა ლი სე ობ რივ საქ მი ა ნო ბა ში, ეს შე იძ ლე ბა იყოს ექ ს კურ სი ა ზე 
დახ მა რე ბა, ღო ნის ძი ე ბის და დეგ მ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა, სა გაკ ვე თი ლო 
პრო ცეს ში ჩარ თ ვა ან რა ი მე მა ტე რი ა ლუ რი დახმარება, იქ ნე ბა ეს 
მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის სა ჭი რო ნივ თე ბის შე ძე ნა( სა მუ შაო ნივ თე ბი, წა
მა ხა ლი სე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბი) და სხვ.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ისე თი ტი პის მოხალისეობრივ აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ
თ ვა, რომ ლე ბიც მო ითხოვს მოს წავ ლე ებ თან კომუნიკაციას, მკაც რად 
კონ ტ როლ დე ბა სკო ლის მი ერ. სკო ლა წი ნას წარ აწ ვ დის მშობ ლებს 
ინ ფორ მა ცი ას მო ხა ლი სე ო ბის პრაქ ტი კე ბის შე სა ხებ და თუ ისი ნი გა
მოთ ქ ვა მენ მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვილს, სკო ლა ამოწ მებს ინ ფორ მა ცი
ას მათ შე სა ხებ და რწმუნ დე ბა, რომ მა თი მოს წავ ლე ებ თან დაშ ვე ბა 
უსაფ რ თხო ა. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
სკო ლის თ ვის და ნე ბის მი ერ მსურ ველს არ ეძ ლე ვა მოს წავ ლე ებ თან 
ურ თი ერ თო ბის შე საძ ლებ ლო ბა.  თუმ ცა, არის ისე თი ტი პის აქ ტი ვო
ბე ბი, რომ ლებ შიც ნე ბის მი ერ მსურ ველს შე უძ ლია ჩარ თ ვა. სკო ლა, 
რო გორც წე სი, მი ნი მუმ ორი კვი რით ად რე აგ ზავ ნის ინ ფორ მა ცი ას 
თუ რა ტი პის მოხალისეობრივი დახ მა რე ბა ესა ჭი რო ე ბა მშობ ლე ბის 
მხრი დან. მშობ ლე ბი ავ სე ბენ შე სა ბა მის ფორ მას ელექ ტ რო ნუ ლად 
და აფიქ სი რე ბენ სა კუ თარ მზა ო ბას.  
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ზო გი ერთ სკო ლა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლია კლა სის მშობ ლის პრაქ ტი
კა, რაც გუ ლის ხ მობს, რომ თი თო ე ულ კლასს ჰყავს ორი მო ხა ლი სე 
მშო ბე ლი, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბებ ში იღე ბენ მო ნა წი ლე ო
ბას. ასე ვე, გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, წლის და საწყის ში 
მშობ ლებს ეგ ზავ ნე ბათ სა რე გის ტ რა ციო ბმუ ლი პორ ტა ლის სა შუ ა ლე
ბით და ისი ნი აფიქ სი რე ბენ თუ რა ტი პის მოხალისეობრივ აქ ტი ვო
ბებ ში სურთ ჩარ თ ვა. ეს შე იძ ლე ბა იყოს სპორ ტუ ლი, თე ატ რა ლუ რი, 
სა ხე ლოვ ნე ბო, მუ სი კა ლუ რი, შე მეც ნე ბი თი და სხვ. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო ხა ლი სე ობ რი ვი აქ ტი ვო ბე ბი ასე ვე ხში რად  იგეგ
მე ბა მშო ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბის მი ერ, რომ ლე ბიც ყვე ლა სკო ლა ში 
არ სე ბობს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ასეთ გა ერ თი ა ნე ბებ ში ძი რი
თა დად ერ თი ან დე ბი ან აქ ტი უ რი და სკო ლის ცხოვ რე ბა ში ჩარ თუ ლი 
მშობ ლე ბი, ისი ნი კარ გად იც ნო ბენ რო გორც სკო ლის, ისე მოს წავ ლე
თა სა ჭი რო ე ბებს და შე სა ბა მი სად გეგ მა ვენ სხვა დას ხ ვა მო ხა ლი სე ობ
რივ აქ ტი ვო ბას. ასე ვე, გავ რ ცე ლე ბუ ლია მშო ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბის 
მი ერ საქ ველ მოქ მე დო ღო ნის ძი ე ბე ბის / კამ პა ნი ე ბის და გეგ მ ვა, ოლ ქის 
მას შ ტა ბით მნიშ ვ ნე ლო ვან ღო ნის ძი ე ბებ ში ჩარ თუ ლო ბა და სხვ.

დას კ ვ ნა: მშო ბელ თა მო ხა ლი სე ობ რი ვი აქ ტი ვო ბე ბი რო გორც ხე
ლი სუფ ლე ბის, ისე თი თო ე უ ლი სკო ლის მი ერ აღიქ მე ბა, რო გორც 
მშო ბელ თა სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში ჩარ თ ვის ერ თ ერ თი სა უ კე თე სო 
ინ ს ტ რუ მენ ტი. სკო ლა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უზ რუნ ველ ყოფს მშობ
ლე ბის წი ნას წარ ინ ფორ მი რე ბას შე საძ ლო მო ხა ლი სე ობ რი ვი პრო
ექ ტე ბის შე სა ხებ, ით ვა ლის წი ნებს და სწავ ლობს მათ ინ ტე რე სებს და 
სწო რედ მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით სთა ვა ზობს ამა თუ 
იმ აქ ტი ვო ბა ში ჩარ თ ვას. რო გორც დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კა აჩ ვე
ნებს, სკო ლა პა ტივს სცემს და ით ვა ლის წი ნებს მშობ ლე ბის დრო ის 
დე ფი ციტს და მათ მო ხა ლი სე ობ რი ვი აქ ტი ვო ბე ბის იმ დე ნად მრა
ვალ ფე რო ვან სპექტრს სთა ვა ზობს, რომ მშობ ლე ბის და თან ხ მე ბა და 
ჩარ თუ ლო ბის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა. ასე ვე, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
მშობ ლებ თან დრო უ ლი და ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის პო ლი ტი კა, რაც 
მათ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, რომ წი ნას წარ და გეგ მონ თუ რა დო ზი თა 
და ფორ მით ჩა ერ თ ვე ბინ მსგავს პრო ექ ტებ ში.  
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მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცია

სკო ლის შერ ჩე ვა

ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ვებ  გ ვერ დი 
Greatshcools.org  – ეს არის არა მომ გე ბი ა ნი ეროვ ნუ ლი ორ გა ნი ზა
ცი ა, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა მშობ ლებს სკო ლის შერ ჩე ვა ში. სტა ტის ტი
კის მი ხედ ვით, აშ შ  ში მცხოვ რე ბი მშობ ლე ბის 50%ზე მე ტი სწო რედ 
ამ პორ ტალს იყე ნებს სკო ლის შე სარ ჩე ვად.  ვებ  გ ვერ დი იძ ლე ვა 
ინ ფორ მა ცი ას სკო ლებ ში ხა რის ხის შე სა ხებ, რაც მო ი ცავს ცნო ბებს 
სკო ლის რე ი ტინ გის, რე სურ სე ბის, სტუ დენ ტე ბის შე დე გე ბის და ა.შ.  
შე სა ხებ. მშობ ლებს სა შუ ა ლე ბა აქვთ შე ა და რონ სკო ლე ბი და შე არ
ჩი ონ სა უ კე თე სო მა თი შვი ლე ბი სათ ვის.  ვებ  გ ვერ დ ზე მო ცე მუ ლია 
სკო ლის შე მა ჯა მე ბე ლი რე ი ტინ გი, რო მე ლიც ოთხი ცვლა დის გათ
ვა ლის წი ნე ბით მი ი ღე ბა – ეს არის მოს წავ ლე თა აკა დე მი უ რი პროგ
რე სი, უნი ვერ სი ტეტ სა და კო ლეჯ ში სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბის მაჩ ვე
ნე ბე ლი, თა ნას წო რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ტეს ტი რე ბე ბის შე დე გე ბი. 
შე სა ბა მი სად, მშობ ლებს ინ ფორ მი რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა 
შე უძ ლი ათ, რად გა ნაც ისი ნი ფარ თო სა ხის ინ ფორ მა ცი ას იღე ბენ 
აღ ნიშ ნუ ლი პლატ ფორ მი დან.  გარ და ამი სა, მშობ ლე ბი სათ ვის შე
თა ვა ზე ბუ ლია მრა ვალ ფე რო ვა ნი რე სურ სე ბი, რომ ლე ბიც თით ქ მის 
10000მდე სტა ტი ას, ვი დე ოს, პოდ კასტს, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს, ინ
ფოგ რა ფი კა სა და სხვადასხვა ინ ტე რაქ ცი ულ სა კო მუ ნი კა ციო მე ქა
ნიზმს აერ თი ა ნებს, რა საც ყო ველ წ ლი უ რად 10 მი ლი ო ნამ დე მშო
ბე ლი იყე ნებს. 

გარ და ამი სა, სკო ლე ბის შე სარ ჩე ვად ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა კი დევ 
ერ თი პორ ტა ლი Niche.com, რო მე ლიც აშშს მას შ ტა ბით არ სე ბუ ლი 
სკო ლე ბის შე და რე ბი სა და მა თი რე ი ტინ გის გან საზღ ვ რის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა. მშობ ლებს შე უძ ლი ათ შე ა და რონ სკო ლე ბი მას წავ ლებ ლე ბის, 
მოს წავ ლე თა კონ ტინ გენ ტის, მრა ვალ ფე როვ ნე ბის, მოს წავ ლე თა მი
ერ სა ხელ მ წი ფო ტეს ტი რე ბებ ში მი ღე ბუ ლი ქუ ლე ბის მი ხედ ვით. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ თუ მშო ბელს გა დაწყ ვე ტი ლი აქვს მოს წავ ლის 
შეყ ვა ნა ტრა დი ცი ულ, სა ოლ ქო სკო ლა ში აქ არ ჩე ვა ნის შე საძ ლებ
ლო ბა არ არ სე ბობს, რად გა ნაც მსგავ სი ტი პის სკო ლა ში ჩა რიცხ ვა 
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მკაც რად გა ნი საზღ ვ რე ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი ხედ ვით და, 
რო გორც წე სი,  მშობ ლებს მხო ლოდ ერ თი ალ ტერ ნა ტი ვა აქვთ. 

ჩა რიცხ ვის ეტა პი და პირ ვე ლი კო მუ ნი კა ცია სკო ლას თან

აშშს სკო ლებ ში მოს წავ ლე თა თი თო ე უ ლი წლის ნა კადს ჰყავს სპე
ცი ა ლუ რად და ნიშ ნუ ლი კონ სულ ტან ტი (counseller), რო მე ლიც სხვა 
ფუნ ქ ცი ებ თან ერ თად პა სუ ხის მ გე ბე ლია მშობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბა
ზე. სწო რედ ის ხვდე ბა სკო ლა ში ჩა რიცხ ვის მსურ ველ აპ ლი კან ტებ სა 
და მათ მშობ ლებს, აწ ვ დის დე ტა ლურ ინ ფორ მა ცი ას სკო ლის, სწავ
ლე ბის სის ტე მის, მოს წავ ლი სა და მშობ ლის ფუნ ქ ცი ა მო ვა ლე ო ბე ბის 
შე სა ხებ, ეხ მა რე ბა მოს წავ ლე ებს სას წავ ლო წლის სწო რად და გეგ მ
ვა ში, ხვდე ბა მშობ ლებს და მაქ სი მა ლუ რად ზრუ ნავს მათ ინ ფორ მი
რე ბა ზე ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. 

სკო ლა მშო ბელს უგ ზავ ნის გზამ კ ვ ლევს, სა დაც დე ტა ლუ რად და ლა
კო ნუ რა დაა ახ ს ნი ლი მის თ ვის სა ჭი რო ყვე ლა ინ ფორ მა ცი ა. აღ ნიშ
ნულ დო კუ მენ ტ ში მი თი თე ბუ ლია გზე ბი თუ რო გორ  და რა ფორ მით 
შე უძ ლია მშო ბელს მას წავ ლე ბელ თან ან ად მი ნის ტ რა ცი ას თან კო მუ
ნი კა ცი ა, შეხ ვედ რის და ჯავ შ ვ ნა, სკო ლა ში ვი ზი ტი. აქ ვე თავ მოყ რი
ლია ყვე ლა შე საძ ლო სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც შე იძ ლე
ბა მშო ბელს წლის გან მავ ლო ბა ში დას ჭირ დეს. ამას თა ნა ვე, სკო ლა 
მშო ბელს უგ ზავ ნის წლის კა ლენ დარს, სა დაც წი ნას წა რაა გა წე რი ლი 
და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბი, ეს იქ ნე ბა შეხ ვედ რე ბი, პრო ექ ტე ბი, კონ ფე
რენ ცი ე ბი, რომ ლებ შიც ჩარ თ ვა შე უძ ლი ა.

სას წავ ლო პრო ცე სის დაწყე ბამ დე და ახ ლო ე ბით ორი კვი რით ად რე 
სკო ლა ში ტარ დე ბა გა ფარ თო ე ბუ ლი შეხ ვედ რა/ ღია კა რის დღე, სა
დაც მიწ ვე უ ლია ყვე ლა მშო ბე ლი. აქ ისი ნი ხვდე ბი ან სკო ლის ხელ მ
ძღ ვა ნე ლო ბას, მასწავლებლებს, იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას სი ახ ლე ე ბის, 
და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბის, მა თი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ. 
მშობ ლე ბი იქ მ ნი ან ზო გად წარ მოდ გე ნას თუ რო გორ წა რი მარ თე ბა 
სას წავ ლო წე ლი. აქ ვე, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მსგავ სი ტი პის შეხ
ვედ რებ ზე არ ხდე ბა მოს წავ ლე თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა 
მშო ბელ სა და მას წავ ლე ბელს შო რის. მოს წავ ლის შე სა ხებ მას წავ
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ლებ ლის მი ერ ინ ფორ მა ცი ას გა ცე მა მხო ლოდ მშო ბელ თან ინ დი ვი
დუ ა ლუ რი შეხ ვედ რის დროს ხდე ბა. თუ მოს წავ ლე უკ ვე სას წავ ლო 
წლის მიმ დი ნა რე ო ბი სას გა და დის სკო ლა ში, მა შინ მის თ ვის და მი სი 
მშობ ლე ბი სათ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ტარ დე ბა ღია კა რის დღე, რა 
დრო საც მი ე წო დე ბათ ყვე ლა სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა.

სა ინ ტე რე სო ა, რომ სკო ლა არ აგ რო ვებს ინ ფორ მა ცი ას მშობ ლე
ბის / მოს წავ ლის ოჯა ხის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის, 
წარ მო მავ ლო ბის, ეთ ნი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის შე სა ხებ.  გა მო ნაკ ლისს 
წარ მო ად გენს ინ ფორ მა ცია საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის შე სა ხებ, რი
სი და ფიქ სი რე ბაც აუცი ლე ბე ლი ა, რად გან სა ოლ ქო სკო ლებ ში მოს
წავ ლე ე ბი სწო რედ საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი ხედ ვით ირიცხე ბი ან. 
სა ინ ტე რე სო ა, რომ თუ მშო ბელს სურ ვი ლი აქვს მი ი ღოს ფი ნან სუ რი 
შე ღა ვა თე ბი სკო ლი სა გან მოს წავ ლის ლან ჩ ზე და ასე ვე სხვა დას
ხ ვა ტი პის აქ ტი ვო ბა ზე, მა შინ ის ვალ დე ბუ ლია მი ა წო დოს სკო ლას 
ინ ფორ მა ცია ოჯა ხის წლი უ რი შე მო სავ ლის შე სა ხებ. მოს წავ ლე ებს, 
რომ ლე ბიც და ბა ლი შე მო სავ ლის ოჯა ხებ ში ცხოვ რო ბენ, უფა სო სა
უზ მე და სა დი ლი აქვთ.  აქ ვე, სკო ლა აუცი ლებ ლად ინ ტე რეს დე ბა 
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მოს წავ ლის ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბით, ჩა ტა რე ბუ ლი აც რე
ბით, დაზღ ვე ვის სა კითხით და იღებს ინ ფორ მა ცი ას აქვს თუ არა მოს
წავ ლეს დაზღ ვე ვა. 

ასე ვე, სკო ლა იღებს ინ ფორ მა ცი ას მოს წავ ლის ინ გ ლი სუ რი ენის 
ცოდ ნის დო ნი სა და ზო გა დი აკა დე მი უ რი დო ნის შე სა ხებ, რად გა ნაც 
სწო რედ ამ ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა მოს წავ ლის გა და ნა წი
ლე ბა ამა თუ იმ სიძ ლი ე რის კლას ში. 

სკო ლა წი ნას წარ გა ნი ხი ლავს კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის სა კითხს თი
თო ე ულ მშო ბელ თან და იღებს მის გან ნე ბარ თ ვას მოს წავ ლის ფო
ტო სუ რა თე ბის, ვი დე ო /ა უ დიო ჩა ნა წე რე ბის, მი სი სხვა მო ნა ცე მე ბის 
სხვა დას ხ ვა კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. თუ კი მშო ბე ლი არ გა
ნაცხა დებს თან ხ მო ბას, მა შინ და უშ ვე ბე ლია მოს წავ ლის შე სა ხებ რა ი
მე ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბა.

კო მუ ნი კა ცია მას წავ ლე ბელ თან

ყო ვე ლი სას წავ ლო წლის და საწყის ში მშობ ლე ბი იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას 
მას წავ ლებ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის გზე ბი სა და ფორ მე ბის შე სა ხებ. მას წავ
ლე ბელ თან ინტენსიური და ყო ველ დღი უ რი კო მუ ნი კა ცი ი სათ ვის გა მო ი
ყე ნე ბა სხვა დას ხ ვა აპ ლი კა ცი ე ბი, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა და სკო ლე ბის 
მი ერ შექ მ ნი ლი სპე ცი ა ლუ რი  პორ ტა ლი, სა დაც მშობ ლებს სა კუ თა რი 
ან გა რი ში გა აჩ ნი ათ. აღ ნიშ ნუ ლი პორ ტა ლის სა შუ ა ლე ბით გარ და იმი სა, 
რომ მშო ბელს შე უძ ლია და უ კავ შირ დეს სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ა სა და 
მასწავლებელს, ასე ვე, ის თვალს ადევ ნებს შვი ლის აკა დე მი ურ მოს წ
რე ბას, ყო ველ დღი უ რად მი ღე ბულ ნიშ ნებს, შეს რუ ლე ბულ და ვა ლე ბებს, 
ეც ნო ბა მას წავ ლებ ლის და ხა სი ა თე ბებს, შე ნიშ ვ ნებს, რე კო მენ და ცი ებს, 
იღებს ინ ფორ მა ცი ას შე სას რუ ლე ბე ლი და ვა ლე ბე ბის შე სა ხებ.. მსგავ სი 
სა ხის პორ ტა ლი ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ყვე ლა სა ხის სა ჯა რო სკო ლა ში.

ამას თა ნა ვე, სკო ლა წი ნას წარ ად გენს მშობ ლი სა და მას წავ ლებ
ლე ბის შეხ ვედ რის გან რიგს. კერ ძოდ, წლის გან მავ ლო ბა ში სამ ჯერ 
მშო ბე ლი ხვდე ბა ყვე ლა საგ ნის მას წავ ლე ბელს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, 
სა დაც იღებს დე ტა ლურ და ამომ წუ რავ ინ ფორ მა ცი ას მი სი შვი ლის 
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მიღ წე ვე ბის, ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის, აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბის 
შე სა ხებ. მსგავ სი სა ხის შეხ ვედ რე ბი საკ მა ოდ მოქ ნი ლი ა, მშო ბე ლი 
თა ვად ირ ჩევს რამ დე ნი მე ალ ტერ ნა ტი ვი დან რო მე ლი დროა მის თ
ვის უფ რო მი სა ღე ბი, რად გა ნაც და საქ მე ბულ მა მშობ ლებ მაც შეძ ლონ 
შეხ ვედ რა ზე დას წ რე ბა.  ასე თი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ ფე რენ ცი ე ბი 
1520 წუთს გრძელ დე ბა თი თო ე ულ მას წავ ლე ბელ თან. შეხ ვედ რა ზე 
შე საძ ლე ბე ლია მოს წავ ლის დას წ რე ბაც. სა ინ ტე რე სო ა, რომ მსგავ სი 
პრაქ ტი კა აღარ გა მო ი ყე ნე ბა  უმაღ ლეს სკო ლა ში.

იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ მშო ბელს და მა ტე ბით სურს მას წავ ლე ბელ თან 
შეხვედრა, მას შე უძ ლია პი რა დად და უ კავ შირ დეს მას წავ ლე ბელს და 
შე ა თან ხ მოს ვი ზი ტი ან და ტო ვოს ინ ფორ მა ცია ად მი ნის ტ რა ცი ა ში და 
მას წავ ლე ბე ლი თა ვად და უ კავ შირ დე ბა შეხ ვედ რის და გეგ მ ვის მიზ
ნით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მშობ ლი სა და მას წავ ლებ ლის შეხ ვედ რებს 
არ აქვს ქა ო ტუ რი ხა სი ა თი. მსგავ სი შეხ ვედ რე ბი არ ხდე ბა წი ნას წა რი 
შე თან ხ მე ბის გა რე შე და რო გორც წე სი, მას წავ ლებ ლებს კონ კ რე ტუ
ლი დღე აქვთ გა მო ყო ფი ლი მშობ ლებ თან შეხ ვედ რე ბი სათ ვის.
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სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცია მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ი სათ ვის იყე ნებს 
სხვა დას ხ ვა სა ხის სა შუ ა ლე ბებს. ეს შე იძ ლე ბა იყოს ინ ფორ მა ცი ის გა
მოქ ვეყ ნე ბა ვებ  გ ვერ დ ზე, მშობ ლე ბი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის გაგ ზავ ნა 
ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თ ზე, ასე ვე პორ ტალ ზე, ტე ლე ფო
ნით და კავ ში რე ბა და სა ინ ფორ მა ციო სა ქა ღალ დის გაგ ზავ ნა, რო
მელ საც მშო ბე ლი ხელს აწერს და ადას ტუ რებს, რომ ნამ დ ვი ლად 
გა ეც ნო ინ ფორ მა ცი ას. ძი რი თა დი პრინ ცი პი მდგო მა რე ობს ინ ფორ
მა ცი ის რე ა ლურ მი წო დე ბა ში ანუ ნე ბის მი ე რი მშო ბე ლი უნ და იყოს 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ და რად გა ნაც კო მუ ნი კა ცი ის 
ესა თუ ის მე თო დი შე იძ ლე ბა მხო ლოდ გარ კ ვე ულ ჯგუფ თან იყოს 
ეფექ ტუ რი, სკო ლის მი ერ გა მო ი ყე ნე ბა მაქ სი მა ლუ რად მრა ვალ ფე
რო ვა ნი სა შუ ა ლე ბე ბი.

მშობ ლე ბი ეს წ რე ბი ან სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ის მი ერ გა მარ თულ 
შეხ ვედ რებს, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში შე უძ ლი ათ და უ კავ შირ დ ნენ 
შე სა ბა მის სამ სა ხურს და მო ითხო ვონ შეხ ვედ რა ნე ბის მი ერ პირ თან, 
მათ შო რის სკო ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან. მათ თან კო მუ ნი კა ცი ი
სათ ვის ასე ვე აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა, რი
სი სა შუ ა ლე ბი თაც მშო ბელს შე უძ ლია ნე ბის მი ერ დროს მი აწ ვ დი ნოს 
ხმა სკო ლის მმარ თ ველ რგოლს. გავ რ ცე ლე ბუ ლია სკო ლის ში და 
ნო მერ ზე და რეკ ვა და ხმო ვა ნი შეტყო ბი ნე ბის და ტო ვე ბა ან სკო ლის 
ცხელ ხაზ თან და კავ ში რე ბა, სა ი და ნაც მშო ბელს გა და ა მი სა მარ თე ბენ 
შე სა ბა მის სამ სა ხურ თან. 

მშობ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა სას კო ლო კუ რი კუ ლუ მის შე სა ხებ

სკო ლა ზრუ ნავს მშობ ლე ბის მაქ სი მა ლურ ინ ფორ მი რე ბა ზე და ცდი
ლობს მარ ტი ვი და ლა კო ნუ რი ფორ მით მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია 
სას წავ ლო პროგ რა მის შე სა ხებ. ამი სათ ვის, რო გორც წე სი, გა მო ი ყე
ნე ბა გზამ კ ვ ლე ვე ბი, სა დაც მშობ ლე ბი სათ ვის ყვე ლა სა ჭი რო ინ ფორ
მა ციიაა თავ მოყ რი ლი მიმ დი ნა რე სას წავ ლო წლის, შე ფა სე ბე ბის, 
ზო გა დად კუ რი კუ ლუ მი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის შე სა ხებ. 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის გან ხილ ვა ასე ვე ხდე ბა მშობ ლებ თან გა ფარ
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თო ე ბულ შეხ ვედ რებ ზე და სკო ლე ბი სხვა დას ხ ვა დამ ხ მა რე რე სურ
სებს აქ ვეყ ნე ბენ სა კუ თარ ვებ  გ ვერ დ ზე. 

წლის და საწყის ში გა მარ თულ გა ფარ თო ე ბულ შეხ ვედ რებ ზე თი თო
ე უ ლი მას წავ ლე ბე ლი აც ნობს მშობ ლებს სას წავ ლო გეგ მას და აწ ვ
დის ინ ფორ მა ცი ას თუ რო გორ წა რი მარ თე ბა სწავ ლე ბა მის სა გან ში, 
რო გორ მოხ დე ბა შე ფა სე ბა, რა მიდ გო მებს გა მო ი ყე ნებს სწავ ლე ბის 
პრო ცეს ში და ა.შ.

რო დე საც მოს წავ ლეს შე სას რუ ლე ბე ლი აქვს სპეციფიური და ვა ლე ბა, 
რაც მო ითხოვს რა ი მე და მა ტე ბი თი წიგ ნის, ნივ თის შე ძე ნას ან ოჯა ხის 
წევ რე ბის ჩარ თუ ლო ბას, მშო ბელს წი ნას წარ მი ე წო დე ბა ინ ფორ მა
ცია ამის შე სა ხებ. სხვა შემ თხ ვე ვებ ში, მშობ ლე ბი არ არი ან ჩარ თულ
ნი სა ში ნაო და ვა ლე ბე ბის მომ ზა დე ბა ში, რად გა ნაც მი იჩ ნე ვა, რომ ამ 
პრო ცესს მოს წავ ლე და მო უ კი დებ ლად უნ და გა უმ კ ლავ დეს. რაც შე ე
ხე ბა დაწყე ბით სკო ლას, აქ მოს წავ ლე ებს სა ერ თოდ არ აქვთ სა ში
ნაო და ვა ლე ბე ბი.

ცალ კე უ ლი სკო ლის პრაქ ტი კე ბი მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით

საოლქოსკოლები

CATALINAFOOTHILLSSCHOOLDISTRICT – სკო ლა ში შექ მ ნი
ლია ფა კულ ტე ტი სა და ოჯა ხის ორ გა ნი ზა ცია (familyfaculty organi
zation), რო მე ლიც წარ მო ად გენს მას წავ ლებ ლე ბი სა და მშობ ლე ბის 
მხარ დამ ჭერ ჯგუფს, ხელს უწყობს მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის ზრდას, 
აქ ტი ურ კო ო პე რა ცი ას. თი თო ე ულ სკო ლას იქ ნე ბა ეს დაწყე ბი თი თუ 
სა შუ ა ლო სკო ლა აქვს სა კუ თა რი FF ორ გა ნი ზა ცი ა.  გარ და ამი სა, სკო
ლა იყე ნებს სპე ცი ა ლურ ონ ლა ინ აპ ლი კა ცი ას, რო მელ ზე დაც პი რა დი 
ან გა რი ში აქვს თი თო ე უ ლი მოს წავ ლის მშო ბელ ს / კა ნო ნი ერ წარ მო
მად გე ნელს. აღ ნიშ ნულ პლატ ფორ მა ზე მშობ ლე ბი ნებისმიერ დროს 
ამოწ მე ბენ მა თი შვი ლე ბის აკა დე მი ურ მოს წ რე ბას, ყო ველ დღი უ რად 
მი ღე ბულ შე ფა სე ბებს, და ვა ლე ბებს, მიღ წე ვებს,  ასე ვე სა შუ ა ლე ბა 
აქვთ და უ კავ შირ დ ნენ მას წავ ლებ ლებს და ჰქონ დეთ აქ ტი უ რი კო მუ
ნი კა ცია მათ თან. მშო ბელ თა ინ ფორ მი რე ბი სათ ვის სკო ლა იყე ნებს  
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SCHOOL MESSENGER სის ტე მას – ეს არის Online აპ ლი კა ცი ა, რო
მელ შიც მშო ბე ლი თა ვად ირ ჩევს თუ რა სა ხით სურს სკო ლი სა გან 
ინ ფორ მა ცი ის მიღება, იქ ნე ბა ეს მოკ ლე ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბი, 
ხმო ვა ნი შეტყო ბი ნე ბე ბი და ა.შ. სკო ლა მშო ბელს უგ ზავ ნის ინ ფორ
მა ცი ას ნე ბის მი ე რი სი ახ ლის, და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ.

ChandlerUnifiedSchoolDistrict – სკო ლის ვებ  გ ვერ დ ზე ცალ
კე გან ყო ფი ლე ბა ეთ მო ბა მშობ ლე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნილ რე სურ
სებს, სა დაც თი თო ე უ ლი სა ფე ხუ რის მი ხედ ვით მომ ზა დე ბუ ლი და 
ატ ვირ თუ ლია რო გორც კურ სე ბის კა ტა ლო გე ბი, ასე ვე სა ხელ მ ძღ ვა
ნე ლო/ გ ზამ კ ვ ლე ვე ბი მშობ ლე ბი სათ ვის. სკო ლა მშო ბელ თა ინ ფორ
მი რე ბი სათ ვის იყე ნებს SCHOOL MESSENGER სის ტე მას, რომ ლი თაც 
აუდიო და ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბით, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტი სა და 
ვი დე ო ა უ დიო ზა რე ბის გა მო ყე ნე ბით ატყო ბი ნებს მშობ ლებს სი ახ ლე
ე ბის შე სა ხებ. მშობ ლე ბი online პორ ტა ლის მეშ ვე ბით აკონ ტ რო ლე
ბენ სა კუ თა რი შვი ლე ბის ყო ველ დღი ურ მიღ წე ვებს. 

ქარტიისსკოლები

LegacyTraditionalSchool– ეს არის ერ თ ერ თი წამ ყ ვა ნი სკო
ლა არი ზო ნას შტატ ში. სკო ლას შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს სპე ცი ა ლუ რი 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მშობ ლე ბი სათ ვის, სა დაც მო ცე მუ ლია დე ტა ლუ
რი ინ ფორ მა ცია მშო ბელ თა უფლება მო ვა ლე ო ბე ბის,  სას წავ ლო 
პრო ცე სის, სას წავ ლო მა სა ლე ბის, ექ ს ტ რა კუ რი კუ ლუ რი აქ ტი ვო ბე
ბის შე სა ხებ.  სკო ლა, შტა ტის სხვა წამ ყ ვა ნი სკო ლე ბის მსგავ სად, 
იყე ნებს მრა ვალ ფე რო ვან სა შუ ა ლე ბებს მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ი
სათ ვის, ისი ნი სა კუ თარ პორ ტალ ზე ეც ნო ბი ან ინ ფორ მა ცი ას მოს წავ
ლის ყო ველ დღი უ რი მიღ წე ვე ბის შე სა ხებ. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სკო
ლა ში და ნერ გი ლია მშო ბელ თა მო ხა ლი სე ო ბის პრაქ ტი კა. კერ ძოდ, 
წე ლი წად ში 12 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში თი თო ე უ ლი მშო ბე ლი უნ და 
ჩა ერ თოს მო ხა ლი სე ობ რივ აქტივობებში, ეს იქ ნე ბა გაკ ვე თი ლებ ზე 
დახ მა რე ბა, კუ რი კუ ლუმს მიღ მა აქ ტი ვო ბე ბი, კარ ნა ვა ლი სათ ვის მომ
ზა დე ბა, სას კო ლო მა სა ლე ბის დამ ზა დე ბა სახ ლ ში და ა.შ. ამ გზით 
სკო ლა ცდი ლობს, რომ მაქ სი მა ლუ რად შე უწყოს ხე ლი მშობ ლე ბის 
სას კო ლო გა რე მოს თან ინ ტეგ რა ცი ას.  სკო ლის პო ლი ტი კის მი ხედ
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ვით, რეკომენდირებულია, რომ ყო ველ დღე ერ თი მშო ბე ლი მა
ინც ას რუ ლებ დეს კლას ში მო ხა ლი სე ობ რივ სა მუ შა ოს. შე სა ბა მი სად, 
მშობ ლებს, რო მელ თაც აქვთ სურ ვი ლი და საკ მა რი სი თა ვი სუ ფა ლი 
დრო, შე უძ ლი ათ ბევ რად მე ტი დრო და უთ მონ მო ხა ლი სე ო ბას. რა 
თქმა უნ და, საკ ლა სო ოთახ ში შეს ვ ლამ დე, მშობ ლე ბი იღე ბენ სპე
ცი ა ლურ მი თი თე ბებს, ეძ ლე ვათ მა სა ლე ბი, რომ ლებ საც უნ და გა ეც
ნონ და მხო ლოდ ამის შემ დეგ აძ ლევს სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცია მათ 
მე ცა დი ნე ო ბა ზე დას წ რე ბის უფ ლე ბას.  მშობ ლებს ასე ვე  შე უძ ლი ათ 
შე უ ერ თ დ ნენ შვი ლებს ლან ჩის დროს და მათ თან ერ თად ისა დი ლონ 
სკო ლის კა ფე ტე რი ა ში, რითიც სკო ლა ცდი ლობს მაქ სი მა ლუ რად შე
უწყოს ხე ლი მშობ ლე ბის მოს წავ ლის სო ცი უმ ში ინ ტეგ რა ცი ას. რაც 
შე ე ხე ბა მას წავ ლე ბელ თან კო მუ ნი კა ცი ას, ამი სათ ვის მშობ ლებს შე
უძ ლი ათ გა მო ი ყე ნონ ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა ან პორ ტა ლი. მას წავ
ლე ბელ თან პი რის პირ შეხ ვედ რა შეზღუ დუ ლი ა, რად გა ნაც მი იჩ ნე ვა 
რომ სა გაკ ვე თი ლო პე რი ოდ ში მას წავ ლე ბე ლი მხო ლოდ სწავ ლე ბი სა 
და მოს წავ ლე ებ თან ურ თი ერ თო ბის სა კითხე ბით უნ და იყოს და კა ვე
ბუ ლი. და ბო ლოს, მშო ბელს შე უძ ლია ნე ბის მი ერ დროს და ნე ბის მი
ერ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით გა ა კე თოს უკუ კავ ში რი, გა აჟ ღე როს სა
კუ თა რი პრე ტენ ცი ე ბი ან რე კო მენ და ცი ე ბი, რის თ ვი საც სპე ცი ა ლუ რი 
ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ ფორ მაა შექ მ ნი ლი.

Leman academy of excellence – სკო ლა რე გუ ლა რუ ლად აწ
ვ დის მშობ ლებს ან გა რიშს მოს წავ ლის მიღ წე ვე ბის, შე დე გე ბის შე
სა ხებ. სკო ლა ში შე მუ შა ვე ბუ ლია მას წავ ლებ ლე ბი სა და მშობ ლე ბის 
შეხ ვედ რის კა ლენ და რი, რო მე ლიც წლის და საწყის ში ვეა ცნო ბი ლი 
მშობ ლე ბი სათ ვის. სკო ლა მხარს უჭერს მშობ ლე ბის მო ხა ლი სე ობ რივ 
საქ მი ა ნო ბას, რო გო რი ცაა კითხ ვის კლუბებში მო ნა წი ლე ო ბა, ექ ს
კურ სი ებ ზე დახ მა რე ბა, საკ ლა სო ოთახ ში მას წავ ლებ ლის დახ მა რე ბა 
და ა.შ. 

კერძოსკოლები

Phoenix country day school – სკო ლა ში შექ მ ნი ლია მშო ბელ თა ასო
ცი ა ცი ა, რო მელ შიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია ყვე ლა მშო ბე ლი. ასო ცი ა ცი ის 
მი ზა ნია და ეხ მა როს მშობ ლებს სკო ლას თან უკე თეს კო მუ ნი კა ცი ა
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ში, იდე ე ბი სა და ინი ცი ა ტი ვე ბის გა ზი ა რე ბა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 
ასო ცი ა ცია ზრუ ნავს მშო ბელ სა და სკო ლას / მას წავ ლე ბელს შო რის 
ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბა ზე, აწ ვ დის მშობ ლებს ყვე ლა სა
ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას, რა თა მათ წარ მა ტე ბით შეძ ლონ მოს წავ ლე ე
ბის მხარ და ჭე რა სა ში ნაო და ვა ლე ბებ სა თუ სხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო, 
სო ცი ა ლურ აქ ტი ვო ბებ ში. ასო ცი ა ცი ის დახ მა რე ბით, მშობ ლე ბი მო ნა
წი ლე ო ბენ სკო ლის მარ თ ვა ში.

Arizona cultural academy & college pre – სკო ლა ში შექ მ ნი ლია 
მშობ ლე ბის ასო ცი ა ცია და მოქ მე დებს მშო ბელ თა მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მა. სკო ლის მმარ თ ველ საბ ჭო ში მშობ ლებს ჰყავთ სა კუ თა რი 
წარ მო მად გენ ლე ბი. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სკო ლის მი ერ მშობ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა მაქ სი მა ლუ რად არის წა ხა ლი სე ბუ ლი. საბ ჭოს შეხ ვედ
რებ ზე დას წ რე ბა ში მშობ ლებს შე უძ ლი ათ 25$ ფას დაკ ლე ბა მი ი ღონ 
სწავ ლის წლი ურ გა და სა ხად ზე.

დას კ ვ ნა: მშო ბელს მი ნი მა ლუ რი ძა ლის ხ მე ვა სჭირ დე ბა იმი სათ ვის, 
რომ მაქ სი მა ლუ რად ინ ფორ მი რე ბუ ლი  იყოს სა კუ თა რი შვი ლის 
მდგო მა რე ო ბის/ მიღ წე ვე ბის , ასე ვე ზო გა დად სას კო ლო ცხოვ რე ბის 
შე სა ხებ. კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი მაქ სი მა ლუ რად მრა ვალ ფე რო
ვა ნია და არ რჩე ბა არც ერ თი კა ტე გო რი ის მშო ბე ლი სი ახ ლე ე ბის 
მიღ მა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სკო ლე ბი დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბენ 
მშობ ლე ბის დრო უ ლად და წინ ს წ რე ბით ინ ფორ მი რე ბას, რად გა ნაც 
ით ვა ლის წი ნე ბენ მა თი დრო ის დე ფი ციტს და სა შუ ა ლე ბას აძ ლე ვენ, 
რომ მათ დრო ის არ ქო ნის გა მო არ მო უ წი ოთ ამა თუ იმ მი მარ თუ ლე
ბით ჩარ თუ ლო ბა ზე უარის თქმა. სკო ლე ბი ხე და ვენ, თუ რამ დე ნა დაც 
მრა ვალ ფე რო ვა ნია მოს წავ ლე თა კონ ტინ გენ ტი, ასე ვე მრა ვალ ფე
რო ვან ნი არი ან მა თი მშობ ლე ბი და მიდ გო მე ბი უნ და იყოს გან ს ხ ვა ვე
ბუ ლი. სკო ლე ბი რე ა ლუ რად ზრუ ნა ვენ და ხელს უწყო ბენ მშო ბელ თა 
ინ ფორ მი რე ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის ზრდას, რაც პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას 
ახ დენს მოს წავ ლე თა მიღ წე ვებ ზე.
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წყაროები:
 2016 Arizona Revised Statutes. Title 15 – Education. § 15102 Parental in
volvement in the school; definition ; JUSTIA US law https://law.justia.com/
codes/arizona/2016/title15/section15102/;

Arizona Department of Education Parental Rights Handbook; Last Updated: 
September 10, 2020 https://www.academyoftucson.com/Downloads/Paren
tal%20Rights%20Handbook.pdf 

Arizona Department of Education https://www.azed.gov/

Arizona PRA http://www.azpta.org/

Greatschools; Parent power https://www.greatschools.org/gk/parentpower/

National Association for Gifted Children https://www.nagc.org/

Arizona Department of Education https://www.azed.gov/

Arizona PRA http://www.azpta.org/

Greatschools; Parent power https://www.greatschools.org/gk/parentpower/

National Association for Gifted Children https://www.nagc.org/

CATALINA FOOTHILLS SCHOOL DISTRICT https://www.cfsd16.org/;

Chandler Unified School District https://www.cusd80.com/SaferStrongerTo
gether 

Legacy traditional school – https://legacytraditional.org/ 

Leman academy of excellence  – https://lemanacademy.com/

 Phoenix country day school – https://www.pcds.org/community/parentsas
sociation 

Arizona cultural academy & college pre – https://www.azacademy.org/

Great schools’ portal https://www.greatschools.org/

ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს შე დე გე ბი


