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ავტორები

გერმანია

ვალდემარ 
შტანგე

დიპლომირებული პედაგოგი, მასწავლებელი, 
მოდერატორი, ტრენერი და ექსპერტი ბავშვებისა და 
მოზარდების მონაწილეობის სფეროში. ექსპერტთა 
საბჭოების წევრი, მაგალითად,  „mitWirkung!“ და 
ბერტელსმანის სახელობის ფონდში „jungbewegt“, 
ასევე ექსპერტი კომისიაში „ბავშვთა საჭიროებების 
შესაბამისი მუნიციპალიტეტები“ (Unicef გაეროს 
ბავშვთა ფონდი და ბავშვთა დახმარების გერმანული 
ფონდი). ქვემო საქსონიის ფედერალური მიწების 
პარლამენტში ბავშვთა კომისიის პირველი 
თავმჯდომარე. ლეიფანის სოციალური მუშაობის 
ინსტიტუტისა და სოციალური პედაგოგიკის 
უნივერსიტეტის პროფესორი.

უკრაინის ეროვნული ახალგაზრდული საბჭოს 
ფასილიტატორი და ტრენერი ახალგაზრდული 
მონაწილეობის მიმართულებით. ადგილობრივ 
თემებთან მომუშავე ფონდის Hope and homes 
for every child სპეციალისტების მომზადების 
პროგრამის, ასევე, გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF 
მხარდაჭერით, პროგრამის „ვაშენებთ მომავალს 
ერთად“  სერთიფიცირებული ტრენერი. „უკრაინის 
სკაუტთა ეროვნული ორგანიზაციის“ სკაუტ-ლიდერი. 

ოდესის სამხარეო საბჭოს უწყვეტი განათლების 
ოდესის აკადემიის  განათლების პოლიტიკის 
კათედრის სოციალური პარტნიორობისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობების სამეცნიერო-
მეთოდური ლაბორატორიის მეთოდისტი. 2014 
წლიდან მუშაობს სამოქალაქო განათლების 
სფეროში უფროსებთან, ბავშვებთან და 
ახალგაზრდებთან, შეიმუშავებს სასწავლო-
მეთოდურ მასალებს. 2016 წლიდან 
თანამშრომლობას „საგანმანათლებლო პოლიტიკის 
განვითარების სააგენტოსთან“, სადაც არის 
ექსპერტი, ტრენერი, ბავშვთა და ახალგაზრდების 
სამოქალაქო აღზრდისა და პოლიტიკური 
განათლების სრულიად უკრაინული საზოგადოება 
M18-ის პროექტის „M18: მეტი შეგვიძლია!“ ოდესის 
რეგიონული კოორდინატორი.

ფსიქოლოგი, „სიქა -საგანმანათლებლო 
ინიციატივების ქართული ასოციაციის“ 
დამფუძნებელი, ტრენერი, პროგრამების 
კოორდინატორი, სამოქალაქო განათლების 
ექსპერტი. საჯარო სკოლაში ფსიქოლოგად 
მუშაობის პარალელურად, 1999 წლიდან 
თანამშრომლობს არაერთ ადგილობრივ და 
საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამებსა და 
პროექტებში ახალგაზრდებისა და პედაგოგების 
არაფორმალური განათლების მიმართულებით. 
არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს მიერ განხორციელებული განათლების 
რეფორმის ტრენერი, კონსულტანტი და მონაწილე. 
მონაწილეობდა მასწავლებლების გადამზადებაში, 
სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვა-
ნელოების შექმნაში, პილოტირებასა და დანერგვაში.  

უკრაინა

ალიონა 
პოპოვა

უკრაინა

მარია 
გრინოვა

საქართველო

ცირა 
თავშავაძე

ავტორებმა მიიღეს მხარდაჭერა:
მაქსიმ ივანცოვი (რუსეთი): ინიციატივა „სასკოლო 
პროექტების" კოორდინატორი (სანკტ-პეტერბურგი).
კლაუდია ბრუნზემანი: დიპლომირებული 
სოციალური მუშაკი და  ტრენერი.
იან ვალდემარ შტანგე: პოლიტოლოგი, პროცესების 
სერთფიცირებული მოდერატორი და ტრენერი.
ავტორთა გუნდის კოორდინატორი:
სიუზანა გალსტიანი: პროექტის „მეტი შეგვიძლია! 
- ახალგაზრდების აქტიური სამოქალაქო 
მონაწილეობისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში" 
კოორდინატორი, გერმანულ-რუსული გაცვლა, 
ქ. ბერლინი.

ამ სახელმძღვანელოს შესაქმნელად 
კოორდინაციაში ასევე მონაწილეობდნენ:
რომან ელსნერი: პროექტის „მეტი შეგვიძლია! 
- ახალგაზრდების აქტიური სამოქალაქო 
მონაწილეობისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში" 
ხელმძღვანელი, გერმანულ - რუსული გაცვლა, ქ. 
ბერლინი.
ნორა კორტე: პროექტის „მეტი შეგვიძლია! 
- ახალგაზრდების აქტიური სამოქალაქო 
მონაწილეობისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში" 
კოორდინატორი, გერმანულ-რუსული გაცვლა, 
ქ. ბერლინი.
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შესავალი

როგორ შეიქმნა ეს 
სახელმძღვანელო!

თავი 1





თანამედროვე სამყაროში უფრო და უფრო  
აქტუალური ხდება მონაწილეობა, როგორც  

ბავშვებისა და ახალგაზრდების  ჩართულობა  
თავიანთი სასწავლო  დაწესებულებების,  

ადგილობრივი თემის, სოფლის, ქალაქის, 
ქვეყნის ცხოვრებაში. მონაწილეობა 

აუცილებელი ელემენტია აღმოსავლეთ ევროპის 
ქვეყნებში სამოქალაქო ცნობიერების მქონე 

საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად.



ძვირფასო მკითხველებო!

თანამედროვე სამყაროში მონაწილეობა, როგორც 
ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჩართულობა 
თავიანთი სასწავლო დაწესებულებების, 
ადგილობრივი თემის, სოფლის, ქალაქის, ქვეყნის 
ცხოვრებაში, უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. 
ის აუცილებელი ელემენტია აღმოსავლეთი 
ევროპის ქვეყნებში შეგნებული საზოგადოების 
ჩამოსაყალიბებლად. 

სახელმძღვანელოს მთავარ ამოცანას 
წარმოადგენს ახალგაზრდებთან მომუშავე 
ადამიანების, პედაგოგების, საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების მხარდაჭერა. მათი მიზანია, 
შექმნან ისეთი პროცესები, რომლებიც ცხოვრების 
ყველა სფეროში დაეხმარება ახალგაზრდებს 
განახორციელონ პროექტები და მიიღონ 
გადაწყვეტილება.  

ამ სახელმძღვანელოს იდეა გაჩნდა პროექტის 
ფარგლებში „მეტი შეგვიძლია! - ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის 
გაძლიერებისათვის აღმოსავლეთ ევროპაში“, 
რომელიც განხორციელდა  „გერმანულ-რუსული 
გაცვლა“ (გრგ) მრავალრიცხოვან პარტნიორებთან 
თანამშრომლობით ეგიდით უკრაინაში, რუსეთში, 
საქართველოსა და სომხეთში 2019-2020 წლებში.   

გრგ თავის საერთაშორისო პარტნიორებთან 
ერთად 1992 წლიდან უჭერს მხარს ღია და 
მშვიდობიან დიალოგს გერმანიასა და ცენტრალური 
და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის. 
ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და 
მოზარდების სამოქალაქო პოზიციების გაძლიერება 
და მათი ჩართულობა. ჩვენ დარწმუნებულნი 
ვართ, რომ ბავშვებისა და მოზარდების ჩართვა 
დემოკრატიულ პროცესებში, გადაწყვეტილების 
ძიებასა და მიღებაში ხელს უწყობს საზოგადოებების 
დაახლოებას და იძლევა მუდმივად ცვალებადი 
სამყაროს მზარდი გამოწვევების გამკლავების 
საშუალებას. ეს ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია, რაც 
საფუძვლად უდევს ჩვენს ნაშრომს.

ეს სახელმძღვანელო შეიქმნა ერთობლივი 
ძალისხმევით და  წარმოადგენს მრავალწლიანი 
შრომის განმავლობაში ჩამოყალიბებული 

მეთოდური აპარატის განვითარებას. იმისათვის, 
რომ ცნება „სამოქალაქო განათლება“ არ დარჩეს 
ცარიელ სიტყვებად, სახელმძღვანელოში 
ჩვენ გთავაზობთ მონაწილეობის პრინციპებზე 
დაფუძნებულ პრაქტიკულ ნაწილს, რომლის 
გამოყენებაც შეუძლიათ ბავშვებსა და 
ახალგაზრდებს. 

სახელმძღვანელოში აღწერილია ინტერაქტიული 
მეთოდიკები და პრაქტიკები გერმანიიდან, 
უკრაინიდან, რუსეთიდან და საქართველოდან, 
რომლებიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდობის 
სამოქალაქო განათლების განვითარებაში 
ახალი ვექტორის შექმნას,  ადრეული ასაკიდან 
ბავშვებისა და მოზარდებისთვის ხელშეწყობას 
საზოგადოების ცხოვრებაში რეალურ ჩართულობაში 
განსახორციელებელი პროექტების ნებისმიერ 
ეტაპზე.  ჩვენთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, 
რომ სახელმძღვანელოზე მუშაობამ გაგვაერთიანა 
თანამოაზრეები სხვადასხვა ქვეყნიდან. იმედი 
გვაქვს, რომ ეს იქნება არა მხოლოდ სახალისო 
საკითხავი უფროსებისა და ახალგაზრდებისათვის, 
არამედ მამოტივირებელი საშუალებაც მათი 
საქმიანობისა და კონკრეტული ნაბიჯებისათვის.  

გვინდა მადლობა გადავუხადოთ ყველას, 
ვინც მონაწილეობა მიიღო სახელმძღვანელოს 
მომზადების პროცესში საქართველოში, უკრაინასა 
და რუსეთში. ასევე, ჩვენს პარტნიორებს - 
პროფესორ ვალდემარ შტანგეს, საგანმანათლებლო 
პოლიტიკის განვითარების სააგენტოს (კიევი), 
სამოქალაქო ინიციატივას „სასკოლო პროექტები“ 
(სანკტ-პეტერბურგი) და სიქა - საგანმანათლებლო 
ინიციატივების ქართული ასოციაცია (რუსთავი) - 
მუშაობაში შეტანილი წვლილისა და ნაყოფიერი 
თანამშრომლობისთვის.  მადლობას ვუხდით, ასევე, 
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ქ. 
ბერლინის სენატის განათლების, ახალგაზრდობისა 
და მეცნიერების საკითხების სამმართველოსა 
და ქ. ბერლინის პარიტეტულ საქველმოქმედო 
გაერთიანებას გაწეული ფინანსური 
მხარდაჭერისთვის, რომლის გარეშეც პროექტის 
რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა. 

წარმატებებსა და შთაგონებას გისურვებთ 
მონაწილეობითი პროექტების შექმნაში!



საფუძვლები

რა უნდა ვიცოდეთ 
დემოკრატიისა და 

მონაწილეობის შესახებ, 
რათა შევძლოთ ბავშვებისა 
და მოზარდების  ჩართვა 
მათთვის მნიშვნელოვან 

პროცესებში?





რა არის დემოკრატია? 
რა არის მონაწილეობა?

თავი 2



ბავშვები და ახალგაზრდები შეიძლება 
ჩავრთოთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

მათ შეუძლიათ მონაწილეობა 
დემოკრატიულ პროცესებში. ეს 

სახელმძღვანელო მოგვითხრობს 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა 
და მოზარდების, როგორც საზოგადოების 
სრულფასოვანი წევრების ჩართვაზე, მათ 

ინტეგრაციაზე ანუ ინკლუზიაზე, ამ სიტყვის 
სრული მნიშვნელობით.



ბავშვები და ახალგაზრდები შეიძლება ჩავრთოთ 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მათ შეუძლიათ 
მონაწილეობა დემოკრატიულ პროცესებში. ეს 
სახელმძღვანელო  მოგვითხრობს საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში ბავშვებისა და მოზარდების ჩართვაზე, 
როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრებისა; 
მათ ინტეგრაციაზე ანუ ინკლუზიაზე, ამ სიტყვის 
სრული მნიშვნელობით.

ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
თანასწორუფლებიანობის იდეის საფუძველი – 
ეს არის ადამიანის უფლებები, რომლებიც 
დაფიქსირებულია ეროვნული კონსტიტუციების 
უმრავლესობაში. ასევე, ბავშვთა უფლებები - 
გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციასთან  
შესაბამისობაში, რომელიც რატიფიცირებულია 
მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში (აშშ-ს 

გამოკლებით). კონვენცია ითვალისწინებს, რომ 
ბავშვებსა და ახალგაზრდებს აქვთ საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება და ამ უფლების 
რეალიზებით ისინი აქტიურად ერთვებიან მასში. 

 
ავტორი მიიჩნევს, რომ მკითხველი გაცნობილია 
ადამიანისა და ბავშვის უფლებებს. ამასთანავე, 
მანამდე, ვიდრე დავიწყებთ ძირითად ნაწილს, 
მიზანშეწონილია მოკლედ შევეხოთ ისეთ ცნებებს 
როგორიცაა „საზოგადოება“, „დემოკრატია“, 
„მონაწილეობა“ და „თვითგამორკვევა“.  მათ, ვინც 
აპირებს ბავშვებისა და მოზარდების დემოკრატიულ 
პროცესებში ჩასართავად სახელმძღვანელოში 
მოცემული მეთოდების გამოყენებას, 
მნიშვნელოვანია, შეძლონ პასუხს გაცემა კითხვაზე: 
რისთვის  ვაკეთებთ ჩვენ ამას?

კონცეპტ-გეგმა (სტრუქტურული და კონცეპტუალური ქსელი) 1: შესავალი

ბავშვები და მოზარდები

მონაწილეობა

დემოკრატია

ინკლუზია ინტეგრაცია

საზოგადოების ნაწილი

საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები

საზოგადოების 
ფორმირება 

ადგილოვრივ დონეზე

ადამიანისა და ბავშვის 
უფლებები
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კლასიფიკაცია და განსაზღვრებები: 
საზოგადოება – დემოკრატია – 
საზოგადოებრივი საქმიანობა
ჩვენ გვჭირდება დემოკრატია, გვჭირდება 
გარშემომყოფების ჩართვა გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესებში თუნდაც იმიტომ, რომ 
ვცხოვრობთ არა მარტონი, არამედ ყოველთვის 
სხვებთან ერთად - საზოგადოებაში. მაგრამ რას 
ნიშნავს ტერმინი „საზოგადოება“? 

”საზოგადოება” გულისხმობს ურთიერთობებს, 
რომლებიც ყალიბდება ადამიანებს შორის, 
უზრუნველყოფს მათ თანაცხოვრებას და 
აყალიბებს ცხოვრების ჩარჩო-პირობებს. ადამიანს 
თავისი ბუნებით სჭირდება სხვა ადამიანებთან 
თანამშრომლობა. მას შეუძლია გადარჩენა 

მხოლოდ თავისივე მსგავსთან ორმხრივი 
ურთიერთზემოქმედების პირობებში. იმისათვის, 
რომ გადარჩნენ, ადამიანებმა უნდა იმუშაონ 
და ერთობლივი ძალისხმევით აწარმოონ 
ყველაფერი, რაც სიცოცხლისთვის ჭირდებათ. 
ასევე, წარმოებული პროდუქცია უნდა გაინაწილონ 
ერთმანეთში. ეს პროცესები ეფექტიანია მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანებს შეეძლებათ 
თანაცხოვრება. ადამიანებს სჭირდებათ შეთანხმება 
იმაზე, თუ როგორ სურთ ერთად შრომა და როგორი 
იქნება მათი ცხოვრება შრომითი ურთიერთობების 
გარდა. ასე რომ, შრომა და კომუნიკაცია - ესაა 

კონცეპტ-გეგმა 2: საზოგადოება

საზოგადოება

სისტემა

ურთიერთობები ხალხს შორის

სხვა ადამიანებზე ურთიერთზემოქმედება

ერთმანეთს შორის კომუნიკაცია

არსებობის 
უზრუნველყოფა

ცხოვრების მოწყობა

ერთობლივი 
წარმოება

ნაწარმის 
განაწილება

საზოგადოებრივი ქცევა

მთლიანი სისტემა ქვესისტემები

დემოკრატიული

დემოკრატიული

მონაწილეობა გადაწყვეტილებებსა 
და მოქმედებებში

არადემოკრატიული

არადემოკრატიული

რომლის პრინციპული პირობაა

სთავაზობს სთავაზობს

ან

ან
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საზოგადოების წინაშე დასმული ძირითადი 
საკითხები.  (შტურცენჰეკერი  2019, 2.2). 
საზოგადოების შესახებ მრავალი თეორია არსებობს. 
მაგრამ ეს თეორიული მრავალფეროვნება - 
ჩვენთვის მთავარი არაა. ეს სახელმძღვანელო 
უმეტესწილად პრაქტიკაზეა ორიენტირებული. 
ამავე დროს, ხაზი უნდა გავუსვათ ბოლო წლებში 
ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ 
საზოგადოების ანალიზის დროს საჭიროა სისტემური 
მიდგომის გამოყენება (მაგალითად, ლუნანი 1997). 
ეს ნიშნავს, რომ რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის 
საზოგადოება უნდა განვიხილოთ არა მხოლოდ 
როგორც ერთიანი სისტემა, არამედ როგორც 
ქვესისტემების ერთიანობაც - მაგ.: პოლიტიკური 
სისტემები, ეკონომიკა/მრეწველობა, პროფესიული 
და შრომითი ურთიერთობების, მეცნიერებისა და 
რელიგიის, ხელოვნების, კულტურის, სპორტისა 
და დასვენების სფეროს, სოციალური მოწყობის 
(ასაკი, დაავადებები, უმუშევრობა, სოციალური 
უზრუნველყოფა და სხვ.) ან ტექნიკური სისტემების 
და სხვ. ერთობლიობა (იხ. ჰიმელმანი 2007, 123). 

სხვა სიტყვებით, ყველაფერი დამოკიდებულია 

იმაზე, რა დონეზე დავიწყოთ თავის დასაწყისში 
მოყვანილი საზოგადოების განსაზღვრება. ამ 
სახელმძღვანელოში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, 
რომ მუნიციპალიტეტიც, ქალაქის რაიონიც, 
სოციალური სივრცეც, ორგანიზაციაც და ნებისმიერი 
დაწესებულება (ეს იქნება სკოლა, საბავშვო ბაღი 
თუ ახალგაზრდული ცენტრი) - ეს საზოგადოების 
ქვესისტემებია, ერთგვარი „საზოგადოება 
მინიატურაში“. შტურცენჰეკერი ამას თვალსაჩინოდ 
გვიჩვენებს ისეთი პატარა სისტემის მაგალითზე, 
როგორიცაა საბავშვო ბაღი.

როგორ არიან ბავშვები დაკავშირებულნი 
საზოგადოებასთან საბავშვო ბაღში? იქ ბავშვები 
იმყოფებიან ერთიან სოციალურ კონტექსტში, 
რომელიც აორგანიზებს და აყალიბებს ერთობლივ 
ცხოვრებას. ყოველ შემთხვევაში, იმ დროის 
განმავლობაში მაინც, ვიდრე ისინი საბავშვო 
ბაღში იმყოფებიან. ამერიკელი ფილოსოფოსი 

და პედაგოგი ჯონ დიუი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს უწოდებს „სოციალური ცხოვრების 
ემბრიონებს“ (Embryonic Society).  ყველა მოვლენა, 
რომელიც ტიპურია „დიდი“ საზოგადოებისთვის, 
ამა თუ იმ ხარისხით აისახება საბავშვო ბაღის 
„პატარა“ საზოგადოებაზეც. აქ ისევეა საუბარი 
იმაზე, როგორ მოხდეს ერთობლივი ყოფის 
ორგანიზება  გაერთიანებული ძალებით, რათა 
გარანტირებული იყოს სიცოცხლის შენარჩუნება 
და ურთიერთშეთანხმებები. ამას  ემატება  
ფაქტორები, როგორიცაა განათლება, თამაში და 
კმაყოფილება. საჭიროა შეთანხმება იმაზე, როგორ 
გაერთიანდეს ეს ყველაფერი, რათა სისტემამ 
იმუშაოს. რაც უფრო მეტი შესაძლებლობები 
ექნებათ ბავშვებს,  ჩაერთონ გადაწყვეტილებების 
მიღებასა და მათ რეალიზაციაში, მით მეტად 
გააცნობიერებენ ისინი, რომ თუნდაც პატარა, მაგრამ 
საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ 
საზოგადოებისა და ამასთანავე შეუძლიათ 
მასზე ზეგავლენის მოხდენაც. „ეს გაცნობიერება 
შთააგონებს მათ, ინტერესით და ენერგიულად 
მოეკიდონ განსხვავებულ ამოცანებს, რომლებსაც 
წააწყდებიან საბავშვო ბაღში. (შტურცერჰეკერი 
2019, 2.2; იხ. ასევე კნაუერ/შტურცერჰეკერი/ჰანზენი 
2011, 15 და ა.შ; ჰანზენი/კნაუერი 2015, 15 და ა.შ; 
შტურცენჰეკერი  2016, 25 და ა.შ.).

საზოგადოება შეიძლება იყოს ორგანიზებული 
დემოკრატიული და არადემოკრატიული 
პრინციპებით. რა არის დემოკრატის ნიშნები, იქნება 
ეს „დიდი“ თუ „პატარა“ სისტემა?

 

დემოკრატიის ნიშნები

ტერმინი „დემოკრატია" ბერძნულ ენას უკავშირდება 
(δῆμος „ხალხი“ + κράτος „ძალაუფლება“). 
დემოკრატიას უწოდებენ ხალხის ძალაუფლებას, 
რომელსაც ხალხი ახორციელებს ხალხის 
ინტერესებისთვის. საზოგადოების მიერ მართვა 
შესაძლებელია „პირდაპირი დემოკრატიით“. 
ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება 
უშუალოდ მოქალაქეების მიერ, რომლებსაც 
აქვთ ხმის უფლება. ასევე, შესაძლებელია 
„წარმომადგენლობითი დემოკრატიის“  საშუალებით, 
როცა გადაწყვეტილებას იღებენ ხალხის მიერ 
არჩეული ან დელეგირებული წარმომადგენლები. 
დემოკრატიის ნიშნებია:საყოველთაო, თავისუფალი 
და თანასწორუფლებიანი არჩევნები, აზრისა 
და ინტერესების თავისუფალი გამოხატვის 
გარანტირებული შესაძლებლობა, ინტერესების 
გაერთიანება და ოპოზიციის შექმნა, ასევე, 
კონსტიტუციური ინსტიტუტების არსებობა.

ამავე დროს, საზოგადოებაში დემოკრატიის 
შეღწევის ხარისხი და მისი მოცულობა, შესაძლოა 
განსხვავდებოდეს. მაშინაც კი, თუ საზოგადოებას 
გააჩნია ზემოთ ჩამოთვლილი დემოკრატიის 
ძირითადი ნიშნები, მოქალაქეების საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში მონაწილეობის ინტენსივობის ხარისხი 
შეიძლება იყოს მეტ–ნაკლები განსხვავებული (იხ. 
შმიდტი 2010, 164 და შემდეგ).–, შესაძლებელია 
მკვეთრად განსხვავდებოდეს მოცულობა 
და ხარისხი, იმ ხალხის შესაძლებლობების 
გაფართოების არეალი, რომელთაც მონაწილეობის 

დემოკრატიას შესაძლებელია 
გააჩნდეს ინტენსივობის 
განსხვავებული დონეები. 
თითოეულ კონკრეტულ 
შემთხვევაშიც კი, მონაწილეობის 
მასშტაბები შესაძლებელია 
განსხვავებული იყოს - სამოქალაქო 
აქტიურობის მოცულობა, 
ასევე საკითხების დიაპაზონი, 
რომლებშიც დასაშვებია 
მონაწილეობა, შეიძლება 
მკვეთრად იცვლებოდეს.
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უფლება გააჩნიათ და, ასევე,  იმ საკითხთა 
რაოდენობა,  რომლებზეც ნებადართულია 
მოქალაქეების მონაწილეობა. თუ კი დემოკრატიული 
საზოგადოების ცხოვრებაში ხალხის მონაწილეობის 
ხარისხს წარმოვიდგენთ სკალაზე, მაშინ ერთ 
პოლუსზე აღმოჩნდება „დემოკრატიული ელიტა“, 
ხოლო მეორეზე - „მონაწილეობითი დემოკრატია“ 
ან „მოქალაქეების მაქსიმალური რაოდენობა, 
რომლებიც მონაწილეობენ  საზოგადოების 
ცხოვრებისეული საკითხების მაქსიმალური 
რაოდენობის გადაჭრაში“ (შმიდტი 2010, 589).

დემოკრატიული საზოგადოების 
განმასხვავებელი ნიშანი ტოტალიტარულისგან, 
უპირველეს ყოვლისა, არის ის, თუ როგორ 
ყალიბდება კავშირები საზოგადოების სხვადასხვა 
ქვესისტემებს შორის - წერს ჰიმელმანი.  
ტოტალიტარული საზოგადოების ერთიანობა 
მიიღწევა ავტორიტარული ინსტრუმენტების 
საშუალებით. მაგ.: რომელიმე კონკრეტული 
იდეოლოგიით, ან ძალაუფლების მონოპოლიზაციით 
ლიდერის ან გავლენიანი ჯგუფის ხელში, ან 
იარაღის ძალით. დემოკრატიულ საზოგადოებაში 
უნიფიკაციის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ შიდა 
კონფლიქტებს, მრავალპოლარულობას, 
პლურალიზმსა და ღია სამოქალაქო საზოგადოებას 
(ჰიმელმანი 2007, 123 და შემდეგ).

ყველაფერი ზემოთ თქმული აქტუალურია 

არა მხოლოდ დიდი სისტემებისთვის, რომლებიც 
გავლენას ახდენენ მთლიან საზოგადოებაზე, არამედ 
პატარებისთვისაც - მუნიციპალიტეტები, სკოლები 
ან ბავშვთა სახლები. მაგალითად,  მცირე თემებში 
გვხვდება დემოკრატიის სხვადასხვა ვარიანტები: 
პირდაპირი (საერთო კრებები ახალგაზრდულ 
ცენტრში) ან წარმომადგენლობითი (ახალგაზრდული 
პარლამენტი სკოლაში).

 

დემოკრატია, როგორც 
მმართველობის ფორმა თუ როგორც 
ცხოვრების წესი

დემოკრატია - ეს არა მხოლოდ მმართველობის 
ფორმაა. პირველ რიგში, ეს არის „ცხოვრების წესი“ 
(ჯონ დიუი) და „პოლიტიკური პრინციპი“ (ულრიხ 
ფონ ალემანი).

როგორც ალემანმა აღნიშნა, „დემოკრატიის 
სწავლა შეუძლებელია სახელმძღვანელოების 
კითხვით სახელმწიფოსა და უფლებების შესახებ, 
არამედ შესაძლებელია მხოლოდ ყოველდღიური 
პრაქტიკით“. გულუბრყვილობაა გვჯეროდეს, წერს 
იგი,  რომ დემოკრატია გააგრძელებს არსებობას 
მხოლოდ „აპოლიტიკურ და პასიურ ამომრჩევლებზე“ 
დაყრდნობით,  რომლებსაც საზოგადოების მართვა 
დელეგირებული აქვთ  პარტიული ელიტებისთვის. 
დემოკრატია ვერ იარსებებს დემოკრატების გარეშე. 

დემოკრატია

სახელმწიფო წყობა, ძალაუფლების 
ფორმა და მმართველობა

ცხოვრების წესი

მმართველობა

ელიტური 
დემოკრატია

მონაწილეობითი 
დემოკრატია

დემოკრატიის სახეები

ხალხის ხალხისთვის პირდაპირი 
დემოკრატია

მოქმედების, ინტენსივობის, 
განვითარების დონის 

განსხვავებული რადიუსი

ხალხის ჯგუფი, ვისაც აქვს 
მონაწილეობის უფლება

განხილვისთვის 
დაშვებული თემები

წარმომადგენლობითი 
დემოკრატია

ხალხის მიერ განხორციელებული

კონცეპტ გეგმა 3: დემოკრატია
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იმისათვის, რომ აღვზარდოთ არა „აპოლიტიკური 
ამომრჩეველი“, არამედ ადამიანები დემოკრატიული 
ცნობიერებით, საჭიროა პოლიტიკური 
სოციალიზაცია, რაც მაშინ იქნება წარმატებული, 
როცა ხალხი შეძლებს დემოკრატიული პრინციპების 
გამოყენებას არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ 
საზოგადოებრივ სფეროებშიც, – ხაზგასმით 
აღნიშნავს ავტორი. პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ 
სოციალიზაციაზე (რომლის პროცესშიც ხდება  
დემოკრატიული ფასეულობების გადაცემა 
wათვისება,  როგორც საგანმანათლებლო, 
ასევე, პროფესიულ კონტექსტში,) სასკოლო 
სისტემის გარდა, საზოგადოებრივი კომუნიკაციის 
გარემოს გათვალისწინებით, ეკისრება ოჯახსაც. 
დემოკრატიული ცნობიერება დარჩება აბსტრაქციად, 
თუ დემოკრატიული პრინციპები არ გამოიყენება 
პრაქტიკაში“ (ალემანი 1986, გვ. 78 და შემდეგ).

მაშასადამე, დემოკრატია არა მხოლოდ 
მმართველობის ფორმაა, არამედ ცხოვრების 
წესიც. დემოკრატია, როგორც მმართველობის 
ფორმა ვერ იარსებებს, თუ თვით მოქალაქეებსა 
და საზოგადოებაში არ იქნება საამისოდ 
„ინდივიდუალური და სოციალურ-მორალური 
საფუძვლები“ (გ. მიუნკლერი). ამიტომაც, 
დემოკრატია, როგორც ცხოვრების წესი, ეს 
არის „წინასწარი მომზადება“, „ხერხემალი“ 
მმართველობის დემოკრატიული ფორმისთვის 
(დ. ეგლინი). სწორედ ამ „წინასწარი მომზადების“ 
ეტაპზეა უფრო მოსახერხებელი ბავშვებისა და 
მოზარდებისთვის სოციალური ურთიერთქმედების, 

თანასწორობისა და თავისუფლების წესების 
გაცნობა (ს. ოტინგერი). ცხოვრების დემოკრატიული 
წესის გამოყენებისას ახალგაზრდები იღებენ 
გამოცდილებას, რომელსაც შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ 
აფართოებენ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ 
სფეროებში - წერს ჰიმელმანნი (ჰიმელმანნი 2007, 
264).

ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგ. მუნიციპალურ 
დონეზე და სოციალური სივრცის დონეზე, 
ბავშვებსა და ახალგაზრდებს შეუძლიათ 
მიიღონ დემოკრატიასთან პირდაპირი 
ურთიერთზემოქმედების საკუთარი გამოცდილება. 
სიტუაციებზე ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობა 
აძლევს ბევრ ემოციასა და ძლიერ მოტივაციას, 
რაც შესანიშნავი პირობაა იმისათვის, რომ 
ახალგაზრდებმა მიიღონ დემოკრატია, როგორც 
ცხოვრების წესი. 

ბავშვებსა და მოზარდებს დემოკრატია, როგორც 
მმართველობის ფორმა, ხშირად მიაჩნიათ 
განცალკევებულად „მათი ცხოვრების რეალობიდან 
და უშუალოდ სოციალური გამოცდილებიდან. 
დემოკრატიულ ძალაუფლებას პრაქტიკულად 
თითქმის ყოველთვის აკლია „ცოცხალი სახელები“, 
სიახლოვე, ცნობადობა და უშუალობა“ (ჰიმელმანი 
2007, 191).

სხვათა შორის, ბავშვებისა და მოზარდებისთვის 
სწორედ მუნიციპალური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური მმართველობის დონეზეა უფრო 
მოსახერხებელი გაეცნონ დემოკრატიას, როგორც 
მმართველობის ფორმას. სწორედ ამ დონეზე 

დემოკრატია

სახელმწიფო წყობა, ძალაუფლებისა 
და მმართველობის ფორმა

ცხოვრების წესი

უშუალო 
გარემოცვა

დიდი გავლენა

თვითეფექტურობა

სოციალურ 
სივრცეში

მცირე 
სივრცეებში

ძნელად შესაგრძნობი 
უშუალო გამოცდილებით

დემოკრატიის შესწავლა

უახლესი გარემო, 
საგზაო მოძრაობა

ქალაქმშენებლობა, 
საცხოვრებელი

სასკოლო განათლება 
და ა.შ.

მჟღავნდება ადგილობრივ 
დონეზე

კონცეპტ-გეგმა 4: დემოკრატია II
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სწავლობენ ისინი დემოკრატიის პოლიტიკურ 
სტრუქტურებთან ურთიერთობას. გარდა ამისა, 
ბავშვები და ახალგაზრდები რეგულარულად 
ხედავენ საზოგადოების მაღალ დონეზე მთავრობის 
მოქმედების შედეგებს, როდესაც იქ მიღებული 
შედეგები „ჩამოვა“ მათ ყოველდღიურ ცხოვრებამდე 
(საცხოვრებელი გარემო, საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტი, ქალაქის დაგეგმარება, 
საყოფაცხოვრებო და სასკოლო საკითხები და სხვ).

 

დემოკრატიული საზოგადოებრივი 
საქმიანობა

ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ცნება „საზოგადოება“  
ნიშნავს „ურთიერთობებს, რომლებიც ყალიბდება 
ადამიანებს შორის, იძლევა მათი თანაცხოვრების 
გარანტიას და აყალიბებს ცხოვრების ჩარჩო 
პირობებს“. მათი ქმედებებიდან გამომდინარე ეს 
ურთიერთობები კი შეიძლება იყოს დემოკრატიული 
ან არადემოკრატიული. 

ოსკარ ნეგტი თვალსაჩინოდ და ხატოვნად 
აყალიბებს: დემოკრატია - ეს ერთადერთი 
პოლიტიკური და საზოგადოებრივი წყობაა, 
რომელიც უნდა ვისწავლოთ“ (ნეგტი 2010, 515).

იმისათვის, რომ დემოკრატიამ გარანტირებულად 
გააგრძელოს არსებობა ხანგრძლივ პერსპექტივაში, 
სწავლება არაა საკმარისი. პირველ რიგში, საჭიროა 

საზოგადოების წევრების, საზოგადო მოღვაწეების 
აქტიური მოქმედებები, რათა გადარჩეს არა 
მხოლოდ საზოგადოება, არამედ, გადარჩეს 
და ხანგრძლივად შენარჩუნდეს დემოკრატია. 
საზოგადოებრივი საქმიანობა მხოლოდ მაშინ ხდება 
დემოკრატიული, როდესაც ის სცდება საუბრებს 
და რეალური მონაწილეობის დონეზე გადადის 
გადაწყვეტილების მიღებასა და წინადადებების 
განხორციელებაში. (იხ. კნაუერი/შტურცენჰეკერი/
ჰანზენი 2011, 15 და შემდეგ). დემოკრატია 
გულისხმობს, რომ ხალხი, ვისაც ეხება ესა თუ 
ის  გადაწყვეტილება, თავად მონაწილეობს მის 
შემუშავებაში. 

ამ სახელმძღვანელოს პრაქტიკული 
რეკომენდაციები მიმართულია, სწორედ, 
დემოკრატიული საზოგადოებრივი ქცევის 
ჩამოყალიბებისკენ. ამ რეკომენდაციების 
დახმარებით, მათ, ვისზეც გავლენას ახდენს  ესა თუ 
ის გადაწყვეტილება, შეუძლიათ ისწავლონ საკუთარი 
წვლილის შეტანა გადაწყვეტილების შემუშავება-
მიღებაში და ამით ისწავლონ დემოკრატია.  
მხოლოდ დასწრება და სხვების მითითებების 
შესრულება კი არა, აქტიურობის გამოჩენა - აი 
რაშია დემოკრატიული საზოგადოებრივი ქცევით 
დემოკრატიის სწავლების არსი. ასე ვუახლოვდებით 
მნიშვნელოვან ცნებას - მონაწილეობას.

დემოკრატია და მონაწილეობა

რა არის მონაწილეობა? განმარტებები

ლათინურ ტრადიციაში არის ტერმინი 
„მონაწილეობა“ (ფართიციფაცია), რომელიც 
წარმოდგება ლათინურიდან: „pars, partis“ - ნაწილი, 
მონაწილეობა  და  „capere“ - აღება, მიღება. 
ქართულად თარგმანის ყველაზე შესაბამისი 
ვარიანტია „თანამონაწილეობა“. 

ლათინურ ტრადიციაში განსაკუთრებული 
აქცენტი მოდის სიტყვის ნაწილზე „pars“, რაც 
შეიძლება განიმარტოს, როგორც  „ნაწილი“, 
გაყოფა“, „განაწილება“. ლაპარაკია სწორედ 
იმაზე, რომ განაწილდეს ძალაუფლება, 
კომპეტენციები, გადაწყვეტილების მიღების 
უფლება და პასუხისმგებლობა იმ ბავშვებთან 
და ახალგაზრდებთან ერთად, ვის მომავალზეც 
ვსაუბრობთ.

მონაწილეობა - უფრო მეტია, ვიდრე 
მხოლოდ „უფლების მინიჭება“ 

ზოგჯერ ტოლობის ნიშანს სვამენ „მონაწილეობისა“ 
და „უფლების მინიჭების“ ცნებებს შორის, მაგრამ 
ეს არასწორია. მონაწილეობა ყოველთვის აქტიურ 
პოზიციას გულისხმობს, ხოლო „უფლების მინიჭება“ 
- ეს არის რაღაც პასიური. გამოდის, რომ  ბავშვებსა 
და მოზარდებს თითქოს  უბრალოდ გადაეცემოდეთ 
უფლებათა ნაწილი უფროსების ხელიდან. 
„უფლებების მინიჭების” გაგებაში იგრძნობა 

მფარველობითი ტენდენციები. ბავშვებს სთავაზობენ 
მხოლოდ სხვების მიერ მიღებულ შედეგებზე 
ზემოქმედებას და არა აქტიურ მონაწილეობას 
იმ გადაწყვეტილებების მომზადებასა და 

განხორცილებაში, რომლებმაც, შესაძლოა, გავლენა 
იქონიონ საბოლოო შედეგზე.

მაგრამ დემოკრატიულ პროცესებში იმ ხალხს, 
ვისაც ეხება ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ყოველთვის 
უნდა ჰქონდეთ მათ მომზადებაში მონაწილეობის, 
თანაავტორობის შესაძლებლობა. 

მონაწილეობა ნიშნავს 
“გააზიარებას”! უფროსები 

უფლებამოსილების გარკვეულ 
ნაწილს უზიარებენ ბავშვებსა 
და მოზარდებს. ბავშვები და 

თინეიჯერები იღებენ უფლებას, 
მიიღონ მონაწილეობა მათ 

ინტერესებთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების მიღებაში.
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ჩართულობა და ინტერესების 
გაცნობიერება

მონაწილეობით პროცესებში ჩართულები თავად 
უნდა მიხვდნენ, როგორია მათი ინტერესები. ცნებები 
„საკუთარი ინტერესი“, „განსხვავებული ინტერესები“, 
„საკუთარი ინტერესების გაცნობიერება“ და „უშუალო 
მონაწილეობა“ - მონაწილეობის შემადგენელი 
ნაწილებია. სწორედ ამ პარამეტრებითაა 
შესაძლებელი განვასხვავოთ ერთმანეთისგან 
ბავშვებისა და მოზარდების მონაწილეობის 
მაგალითები ნამდვილი მონაწილეობის 

მაგალითებისგან.  (იხ. ნაწილი 2.4).

რა შეიძლება „განაწილდეს“ და რა 
სფეროში? 

ზოგი უფროსი წამოეგება ხოლმე შეცდომას, 
რომ მონაწილეობა (მაგ. მუნიციპალიტეტის 
მართვაში) ნიშნავს, თითქოს ბავშვები და 
მოზარდები  მონაწილეობას უნდა იღებდნენ ამა 
თუ იმ მუნიციპალიტეტის ყველა საქმიანობაში და 
ჰქონდეთ ხმის უფლება ყველა დაწესებულებაში. 
ამ მცდარი შეხედულებიდან გამომდინარე, ისინი 

დემოკრატია

თვითმმართველობა

მონაწილეობა

პოლიტიკური 
მონაწილეობა

Pars (ნაწილი)

ნაწილი, გაყოფა, 
გადაცემა

ძალაუფლების და გავლენის 
განაწილება

ურთოერთსაწინააღმდეგო
 ინტერესების შეთანხმება

განაწილების რეჟიმი,
 შეთანხმება

Capere 
(აღება/ატაცება)

„მონაწილეობა“

„თანამონაწილეობა“, 
„მონაწილეობა“

არა მხოლოდ „პასიური 
მონაწილეობა“

გადაწყვეტილების
 მიღების 

სუბიექტები

გადაწყვეტილებაზე 
გავლენის ობიექტები

გავლენა:
 თვითეფექტურობა

აქტიური 
მოქმედებები

ინტერესების
დამოუკიდებლად

 რეალიზაცია

წინაპირობა

თავისუფლება ნებაყოფლობითობა 

სოციალური 
მონაწილეობაგადაწყვეტილებებში

 პასიური 
მონაწილეობა

საყოფაცხოვრებო 
მონაწილეობა

ერთდროულად

კონცეპტ-გეგმა 5: მონაწილეობა

22



აკეთებენ დასკვნას, რომ სერიოზულად უნდა 
გაუყონ ბავშვებს ძალაუფლება, რაც ნამეტანია. 
სინამდვილეში ბავშვების აბსოლუტურად ყველა 
პროცესში ჩართვა შუძლებელია. მოიაზრება 
მხოლოდ ის სფეროები, რომლებიც პირდაპირ 
უკავშირდება ბავშვებისა და მოზარდების 
ინტერესებს. გაეროს ბავშვთა უფლებების 
კონვენციის შესაბამისად (მაგ.: მუხლი 3, 12 და13) 
ბავშვებს ცალსახად აქვთ ასეთ საკითხებში ხმის 
უფლება. 

როდისაა მონაწილეობა მისაღები? 
პრინციპები

1. ბავშვებისა და ახალგაზრდების ახალი 
უფლებების  მკაფიო განმარტება და 
იმ სიტუაციების ნათლად განსაზღვრა, 
რომლებშიც მათი მონაწილეობა შეუძლებელია: 
მონაწილეობის გამჭვირვალე საზღვრები, 
რომლებსაც იურიდიული ძალა აქვს.

2. რა თქმა უნდა, არსებობს ისეთი საკითხებიც, 
რომლებსაც მხოლოდ უფროსები უძღვებიან.  
ასეთ საკითხებში სწორედ მათ უნდა შეათანხმონ 
ერთმანეთში პოზიციები. მხედველობაში 
იქონიეთ, რომ ასეთი საკითხებიც არ 
გამორიცხავს, ბავშვებისა და მოზარდების 
გარკვეულწილად  მონაწილეობას იმ 
შემთხვევაში, თუ ისინი თავად არიან მოცემული 
საკითხით დაინტერესებულნი. ბევრი საკითხი და 
გადაწყვეტილება, რომლებიც ერთი შეხედვით, 
მხოლოდ „უფროსების“ გვგონია, ნაწილობრივ 
ბავშვებისა და მოზარდების მომავალსაც ეხება. 
მნიშვნელოვანია წესის დაცვა, რომ ნებისმიერი 
საკითხის გადაწყვეტა, თუნდაც „მხოლოდ 
უფროსების საკითხის“, უნდა იყოს გამჭვირვალე 
და დასაბუთებული. ბავშვებს ყოველთვის უნდა 
ჰქონდეთ შესაძლებლობა შეამოწმონ, თუ რა 
პირობებშია მიღებული ეს გადაწყვეტილება. 

3. საკითხები, რომლებიც ეხება როგორც 
ბავშვებსა და მოზარდებს, ისე უფროსებს, 
უნდა გადაწყვიტონ  უფროსებმა, ბავშვებმა და 
მოზარდებმა ერთად, თანაბარი განხილვის 
პირობებში. 

4. ყველა საკითხი, რომლებიც ეხება მხოლოდ 
ბავშვებსა და მოზრიდებს და რომელთა 
გადაჭრაც თავადვე შეუძლიათ, უნდა დავუთმოთ 
მათ. საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი სივრცის 
ყოფა-ცხოვრებაში არის უამრავი საკითხი 
(ხშირად არც თუ მასშტაბური), რომელთა 
მოგვარებაც ბავშვებსა და მოზარდებს 
დამოუკიდებლად  შეუძლიათ (იხ. თავი 2.3 თემა 
„თვითგამორკვევა და თვითმმართველობა“). 

5. მთლიანობაში ორიენტირი უნდა გაკეთდეს 
ძირითად აზრზე: „ნუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას 
ჩვენთვის  ჩვენს გარეშე". 

მონაწილეობითი პროექტირების 
კიდევ ერთი მახასიათებელი: 
ურთიერთობა ხელისუფლებასთან

ერთი მხრივ, ბავშვებისა და მოზარდების და 

მეორე მხრივ, უფროსების მხრიდან ძალაუფლების 
განაწილება ყოველთვის სხვადასხვაგვარად 
ხდება. სხვათა შორის, ეს ეხება არა მხოლოდ 
პოლიტიკას, არამედ სკოლებს, ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციებს, ოჯახებს და ა.შ. ბალანსის მიღწევა 
შესაძლებელია სამართლებრივი ინსტრუმენტების 
გამოყენებით  ან  ურთიერთობების დამყარებაში  
პასუხისმგებლობითი მიდგომით. 

ხელისუფლების გადანაწილებისთვის 
საჭიროა განხილვები და მოლაპარაკებები. 
ამასთანავე, მოლაპარაკებებისას მნიშვნელოვანია 
„საჭიროებებისა“ და „ინტერესების“ 
გათვალისწინება. ორივე ასპექტის განხილვა უნდა 
წარიმართოს გამჭვირვალედ და ღიად. საქმე 
ეხება მოლაპარაკებაში მონაწილე პარტნიორების 
პოზიციების გაგებასა და გათვალისწინებას. 

ამგვარად, მონაწილეობითი პროექტირების 
ნებისმიერი პროცესის საფუძვლად (მიუხედავად 
სამუშაოდ არჩეული მეთოდისა და ფორმისა) 
რჩება შემდეგი: ერთი მხრივ, საჭიროა პირობების 
უზრუნველყოფა, რომლებშიც ყველა მონაწილეს 
შეეძლება გამოთქვას აზრი, ღიად და უშიშრად 
აღნიშნოს თავისი საჭიროებები და ინტერესები. 
მეორე მხრივ, საჭიროა მოსაუბრის პოზიციის 
მოსმენა და გაგება, რათა მოლაპარაკების პროცესში 
მოხდეს მათი გათვალისწინება.                                                                   

მონაწილეობითი პროექტირება 
საჭიროა დემოკრატიისთვის

ზემოთ ვწერდით, რომ დემოკრატია შესაძლოა 
გამოვლინდეს განსხვავებულად და მეტ-ნაკლები 
სიღრმით. განსხვავებულ  საზოგადოებებსა და 
საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილეობის 
უფლება შეიძლება იყოს მეტ-ნაკლებად 
გავრცელებული, მონაწილეობის სფერო კი – ფართო 
ან ვიწრო. ე.წ. მონაწილეობითი დემოკრატია 
(ტერმინი, რომელიც მიღებულია პოლიტიკოსების 
გარემოში), როგორც წესი, აღიქმება „ძლიერ 
დემოკრატიად“ (საუბრობენ ასევე „ექსპანსიურ 
დემოკრატიაზე“) ,„სუსტი დემოკრატიის“ 
საწინააღმდეგოდ (იხ. შმიდტი 2010, 164)., 

პოლიტიკური და სოციალური 
დემოკრატია

ზემოთ მოყვანილი მოსაზრებები მონაწილეობის 
შესახებ კარგად აჩვენებს, თუ რა იგულისხმება 
დემოკრატიისა და პოლიტიკის ქვეშ.  პოლიტიკური 
მონაწილეობაა,როდესაც ხდება საკითხების 
გადაჭრის საზოგადოებრივი მექანიზმების 
განხილვა, რომლებიც ეხება, როგორც ბავშვებისა 
და ახალგაზრდების, ასევე უფროსების ინტერესებს 
(ასევე საკითხებს, რომლებიც ბავშვებსა და 
ახალგაზრდებს ეხებათ და რომელთა გადაჭრაც მათ 
თვითონვე შეუძლიათ - იხ. ნაწილი 2.3). 

მაგრამ ჩვენ მონაწილეობას უფრო ფართოდ 
განვიხილავთ. ამ ტერმინში მოვიაზრებთ როგორც 
პოლიტიკურ, ისე სოციალურ მონაწილეობას, და 
ყველაზე მთავარს - მონაწილეობას ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში.  მონაწილეობის ცნება გამოიყენება 
ბევრ „უმნიშვნელო“ სიტუაციაშიც, რომლებიც 
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უკავშირდება ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
საყოფაცხოვრებო ინტერესებს მათ ყოველდღიურ 
საცხოვრებელ გარემოში. 

მონაწილეობითი პროექტირების 10 სტრატეგიას 
შორის ერთ-ერთ  შედარებით მნიშვნელოვნად 

ითვლება მონაწილეობა ყოველდღიურ ცხოვრებასა 
და საცხოვრებელ გარემოში (იხ. თავი 7). მათ 
შორისაა განხილვისა და მოლაპარაკების მარტივი 
ფორმები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 
(მაგ. კონფლიქტის შემთხვევები).

დემოკრატიის ორი განზომილება: 
მონაწილეობა და თვითგამორკვევა 
(თვითმმართველობა) 
რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი პრაქტიკული 
საქმიანობისთვის ამ ტერმინების დიფერენცირება? 

დემოკრატია და ავტონომია

წინა თავებში მონაწილეობის შესახებ 
მსჯელობისას მხედველობაში გვქონდა მოდელი, 
რომლის მიხედვითაც საზოგადოების ნებისმიერ 
ქვესისტემაში არის ურთიერთსაწინააღმდეგო 
ინტერესების მქონე ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც 
წარმართავენ მოლაპარაკებებს და თანხმდებიან 
„ძალაუფლების განაწილებაზე“. ეს კარგი მოდელია, 
თუმცა, სრულად ვერ ასახავს დემოკრატიის არსს. 

ზოგჯერ დემოკრატია შეიძლება იმაში 
მდგომარეობდეს, რომ რომელიღაც ჯგუფები 
ან ინსტიტუტები იღებენ  თვითგამორკვევისა 
და თვითმმართველობის უფლებას, მაგ. 
განათლება ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში 
სახელმწიფოსთან მიმართებაში ეროვნულ დონეზე. 
ამასთანავე, სახელმწიფოსა და ერთმანეთთან 

მიმართებაში ავტონომია შეიძლება ჰქონდეთ 
არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტებს, არამედ 
არაკომერციულ  ან საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, 
ფონდებს, ახალგაზრდულ გაერთიანებებს. მოკლედ, 
სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ორგანიზაციას.  

ამ მომენტიდან სიტუაცია რთულდება. ამ 
ორგანიზაციების ნაწილი ასრულებენ ორმაგ 
ამოცანას. იმის მიხედვით, თუ რა კუთხით 
შევხედავთ, ისინი შეიძლება მივაკუთვნოთ როგორც 
თვითგამორკვევისა და თვითმმართველობის 
სფეროს, ასევე მონაწილეობის სფეროს (სხვა 
საზოგადოებრივ ქვესისტემასთან შედარებით). 
მაგალითად, ბავშვთა და ახალგაზრდული 
პარლამენტი ზოგიერთ საკითხში მუშაობს 
თვითმმართველობის პრინციპით, ხოლო ზოგიერთ 
საკითხში  თანამშრომლობს მუნიციპალიტეტის 
„უფროსთა“ პარლამენტთან ე.ი. მონაწილეობს 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

ბევრი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
(საბავშვო ბაღების, სკოლების, ახალგაზრდული 

მონაწილეობა თვითმმართველობა თვითდახმარებაორმაგი ფუნქციაორმაგი ფუნქცია

გარე რესურსების 
გარეშე

იდენტური 
ინტერესები

თვითმმართველობის 
მცირე ზონები

ურთიერთსაწინააღმდეგო 
ინტერესები

თვითმმართველობის 
ფორმა

საკუთარი 
კითხვები/საქმე

მონაწილეობის 
სფეროები

უფროსების 
პარლამენტთან

უფლებამოსილების
 განაწილება

მაგალითი: ახალგაზრდული პარლამენტი

შეთანხმება

ასევე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის

ურთიერთობის სისტემასთან 

დამოკიდებულების მიხედვით

ურთიერთობის სისტემასთან 

დამოკიდებულების მიხედვით

კონცეპტ-გეგმა 6: მონაწილეობა vs. 
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ცენტრების, ბავშვთა სახლების) ცხოვრებისეულ 
პრინციპებს ძირითადად უფროსები 
განსაზღვრავენ. ამავე დროს, ზოგიერთი მათგანი 
ბავშვებსა და მოზარდებს უტოვებს სივრცეს  
მონაწილეობისთვის. ასეთ დაწესებულებებში 
არსებობს გარკვეული წინაპირობა - ბავშვებისა 
და მოზარდების თვითმმართველობის რამდენიმე 
სფერო, რომლებშიც მათ თვითონვე შეუძლიათ 
გადაწყვეტილებების მიღება. მაგალითად, 
ახალგაზრდულ ცენტრებში, სადაც ახალგაზრდები 
დამოუკიდებლად შეიმუშავებენ ახალგაზრდული 
ცენტრის ღონისძიების პროგრამას ან 
განსაზღვრავენ ცენტრის მუშაობის პრინციპებს; 
ან საბავშვო ბაღებში, სადაც ბავშვები თავად 
გადაწყვეტენ, როგორ მოეწყობა მათი სათამაშო 
სივრცე; ან ბავშვთა სახლებში, სადაც არსებობს 
ბიუჯეტი, რომლებსაც მოზარდები თავადვე სრულად 
განკარგავენ;    

მნიშვნელოვანი განსხვავება 
თვითმმართველობის პრინციპებზე და 
მონაწილეობის პრინციპებზე დაფუძნებულ 
სტრუქტურებს შორის არის ის ფაქტი, რომ 
თვითმმართველობის სტრუქტურის საფუძველში 
არ არის ინტერესთა კონფლიქტი - მონაწილეთა 
ინტერესები თავისი არსით იდენტურია. ეს, რა 
თქმა უნდა, არ გამორიცხავს მხარეთა შორის 
განსხვავებულ მოსაზრებებს ამა თუ იმ საკითხზე, 
თუმცა, ხარისხობრივად განსხვავდება იმ 
საკითხებზე მოლაპარაკებათა სიტუაციისგან, 
სადაც მხარეთა ინტერესები სრულიად 
ურთიერთსაწინააღმდეგოა. 

განსაკუთრებული კატეგორია: 
თვითდახმარება

თვითმმართველობის უმაღლესი ფორმაა 
თვითდახმარება. (ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი 
ჯგუფი უმკლავდება სიტუაციას გარე 
რესურსების გარეშე, რომელსაც სთავაზობს სხვა 
საზოგადოებრივი ქვესისტემა და მართავს მხოლოდ 
საკუთარი ძალებით.)

თვითმმართველობა ძალიან ჰგავს დემოკრატიის 
თავდაპირველ მოდელს საბერძნეთში, რომელიც 
იყო პირდაპირი და გულისხმობდა მოქალაქეების 
უშუალო მონაწილეობას მმართველობაში. 
ამ მოდელში სავალდებულო პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილება 
ენიჭებოდა  თითოეულ მოქალაქეს,  რომელსაც  
ჰქონდა ხმის მიცემის უფლება და ესწრებოდა 
განხილვის მომენტს (განსხვავებით პირდაპირი 
დემოკრატიის მოდელისაგან, რომელიც 
გულისხმობს რეფერენდუმში ხმის მიცემის 
უფლებას). 

პასუხი წინა თავში დასმულ შეკითხვაზე, 
რატომ არის მნიშვნელოვანი ტერმინების 
დიფერენცირება, აშკარაა. ყოველთვის, როდესაც 
ვგეგმავთ პროექტს დემოკრატიის საწყისებზე, 
მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, თუ სად 
ვართ - თვითმმართველობის განზომილებაში თუ 
მონაწილეობის განზომილებაში. პრაქტიკული 
მუშაობისას ეს ორი განზომილება განსხვავებულ 
მეთოდურ მიდგომებს საჭიროებს. პირველ 
შემთხვევაში, საკმარისია თვითორგანიზების 
შედარებით მარტივი მეთოდები იმ ტექნიკების 
დახმარებით, რომლებსაც ბავშვები და მოზარდები 
უკვე თავადვე ფლობენ. მეორე შემთხვევაში კი, 
საჭიროა უფროსებთან თანამშრომლობის უფრო 
რთული ტექნიკები, როგორიცაა, მაგ. მე-9 თავში 
აღწერილი კომპლექსური მეთოდები („მომავლის 
სახელოსნო“, „მსოფლიო კაფე“ და სხვ).

რა განასხვავებს მონაწილეობით 
პროექტებს უბრალოდ სოციალური 
პროექტებისგან? 
სიტუაცია ისევ რთულდება - ყველა სოციალური 
პროექტი მონაწილეობითი არაა

დრო და დრო ხდება ხოლმე, რომ 
მონაწილეობის ცნებას გაცილებით ფართოდ 
გამოიყენებენ. ჯგუფური აქტივობა ყოველთვის 
არაა დაკავშირებული დემოკრატიასთან ან 
მონაწილეობასთან. ასევე, სულაც არაა აუცილებელი, 
რომ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა ასპექტი 
მონაწილეობის პრინციპებით რეგულირდებოდეს. 
სავალდებულო საზოგადოებრივი სამუშაოს 
ბევრი ასპექტი ეკონომიკაში, ჯანდაცვაში, 
სამართლებრივ და ტექნიკურ სფეროებში 
შესაძლებელია ეფექტურად იმართოს შრომატევადი 
მონაწილეობითი პროცესების გამოყენების გარეშეც 
(თუ არსებობს გამჭვირვალე გზით მიღწეული 
წინასწარი შეთანხმება ლეგიტიმური უფლებების 
შესახებ, რომლებზეც აგებულია ასეთი სამუშაო და 

ამ წესებს საფუძვლად უდევს საერთო ინტერესები). 
საზოგადოებრივი საქმიანობა და საზოგადოებრივი 
ჩართულობა, ამგვარად, უფრო ფართო 
კონცეფციებია, ვიდრე წმინდა  დემოკრატიული 
მონაწილეობა.

სამოქალაქო საზოგადოების ბევრი პროექტი, 
რომლებიც აღიარებულია, როგორც სხვა 
ადამიანების ინტერესებიდან გამომდინარე 
სოციალური პროექტები, სრულიად შესაძლებელია, 
არც იყოს დემოკრატიული განზომილების. ასეთ 
სამოქალაქო პროექტებს არ გააჩნიათ პირადი 
ჩართულობისა და საკუთარი ინტერესების 
გაცნობიერების კრიტერიუმები, რომლებიც 
წარმოიქმნება მონაწილეობითი მოლაპარაკებების 
შედეგად, ან თვითმმართველობა ”საკუთარ” 
საკითხებზე.

ასეთი პროექტები, ისევე როგორც ყველა 
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სახელმწიფო, არა-სამოქალაქო სოციალური 
პროექტები, რომლებიც უკიდურესად დადებით 
შეფასებას იმსახურებს (მაგ. მასშტაბური 
კამპანია შიდსის თემაზე), არ უნდა იყოს 
გაიგივებული დემოკრატიულ და მონაწილეობით 
პროექტებთან. ამ უკანასკნელებისთვის 
საჭიროა განსაკუთრებული, სპეციფიური 
დემოკრატიული მეთოდიკები და არა მხოლოდ 
პროექტების მართვის მეთოდიკები. სოციალური 
პროექტებით დაკავებული ადამიანები 
უპირველესად ფიქრობენ ისეთ ფასეულობებზე, 
როგორიცაა გულმოწყალება, ზრუნვა და 
სოლიდარობა, ხოლო საერთო საკითხების 
განხილვისას  დემოკრატიული ფასეულობები 
მათთვის ნაკლებად პრიორიტეტულია. ასეთი 
სოციალური პროექტები, რა თქმა უნდა, ასევე 
ეყრდნობა ადამიანის უფლებებს და ბავშვთა 
უფლებებს, მაგრამ ნაკლებად ეხებიან ადამიანის 
საზოგადოების ცხოვრებაში მონაწილეობის 
უფლებებს.

ზოგჯერ შესამჩნევია, რომ თუ ასეთ 
სოციალურ პროექტებში ჩართული არიან 

ბავშვები და მოზარდები, მაშინ ორგანიზატორები 
ნაკლებად არიან დაინტერესებული მათი 
აქტიური მონაწილეობით. ხშირად ეს 
პროექტები არც შეესაბამება მონაწილეობითი 
პროექტების უმნიშვნელოვანეს კრიტერიუმებს 
- თავისუფლებას ყველა მიღებულ 
გადაწყვეტილებაში და ნებაყოფლობით 
მონაწილეობას.

ბავშვებისა და მოზარდებისთვის პროექტის 
თემა აშკარად აქტუალურია, მაგრამ  ხშირად 
ხდება, რომ მისი განხორციელების იდეა და ამ 
თემაზე მუშაობის სურვილი ეკუთვნით არა მათ, 
არამედ უფროსებს. თუ პროექტი რეალურად 
ეხება ბავშვებისა და მოზარდების ინტერესებს, 
მაშინ მათ შეუძლიათ ენთუზიაზმით ჩაერთონ 
და მიიღონ მონაწილეობა. იმის გაცნობიერება, 
რომ პროექტი შეესაბამება მათ ჯერჯერობით 
დაუდგენელ სურვილებსა და ინტერესებს,  
მხოლოდ მოგვიანებით მოხდება. გაცნობიერება 
არ წარმოადგენს პროექტის მიზანს, თუმცა, ძალზე 
ფაქიზი საკითხია.
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სოციალური 
პროექტები

მონაწილეობითი პროექტების 
კრიტერიუმების არარსებობა

სამოქალაქო პროექტები

პირადი ჩართულობის 
არქონა

სხვა ადამიანებისთვის წმინდად პროექტის 
მენეჯმენტი

საკუთარი ინტერესების 
აღქმის არქონა

თვითმმართველობის 
არქონა საკუთარ 

საკითხებთან/საქმეებთან
 დამოკიდებულებაში

მონაწილეობის 
შეთანხმების არქონა

თავისუფლებისა და
თვითმმართველობის

 უკმარისობა

სახელმწიფო 
პროექტები

მოწყალება, ზრუნვა, 
სოლიდარობა

ბავშვებისა და
 მოზარდების 
ინტერესებს

ნაწილობრივ ემსახურება

ნაწილობრივ

მოტივი

კონცეპტ-გეგმა 7: მონაწილეობითი პროექტები VS. სოციალური პროექტები
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სამიზნე ჯგუფები, სივრცეები და თემები 
მონაწილეობითი დაპროექტებისთვის 

მუნიციპალურ დონეზე

ვინ და როგორ შეიძლება 
ჩავრთოთ მონაწილეობით 

პროცესებში? რომელ 
სფეროებში?

თავი 3თავი 3



მუნიციპალური პროექტებისა და 

ინიციატივების დაგეგმვა, როგორც წესი, 

იწყება გარკვეული საწყისი წერტილიდან. 

მაგალითად, სურვილით, გაკეთდეს რაიმე 

კონკრეტული სამიზნე ჯგუფისთვის. 

საუბარია გარკვეულ სივრცეზე (საქმიანობის სფერო, ადგილი), რომლისთვისაც 
გვინდა მონაწილეობითი პრაქტიკის გამოყენება. ეს შეიძლება იყოს სათამაშო 
მოედანი, ახალგაზრდული ცენტრი, სკოლა, საბავშვო ბაღი და სხვ. საწყისი წერტილი 
შეიძლება იყოს გარკვეული თემა, მაგ.: გარემოსა  და ბუნების დაცვა, ბრძოლა 
გლობალურ დათბობასთან, დასვენების გადეგმვა, ქალაქის დაგეგმარება და 
განვითარება (როგორც პროექტში „ბავშვებისთვის მეგობრული ქალაქი"), საგზაო 
მოძრაობის დაგეგმვა, სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა, სათამაშო სივრცის დაგეგმარება 
და ა.შ. მუნიციპალური დაგეგმარების ყველა ამ კატეგორიას აქვს სპეციფიური 
მოთხოვნები.



ვინ შეიძლება ჩავრთოთ 
მონაწილეობით პროცესებში? სამიზნე 
ჯგუფები მონაწილეობისთვის
• რატომ არის მნიშვნელოვანი, მონაწილეობითი 

პროექტის საწყის ეტაპზე ზუსტად განისაზღვროს, 
თუ რომელ სამიზნე ჯგუფთან მუშაობთ? 
წარმატებას მხოლოდ მაშინ შეიძლება 
მიაღწიოთ, თუ სტრატეგიები და მეთოდები 
შეესაბამება ამ სამიზნე ჯგუფს. თითოეულ 
ჯგუფს სჭირდება კონკრეტული დახმარება და 
შესაბამისი მეთოდიკები.

• რამდენად სტრესგამძლეები არიან შერჩეული 
ჯგუფის წარმომადგენლები? აქვთ თუ არა 
მე ტყველების შეზღუდვები? იქნებ მათთან 
უმჯობესია უპირატესად არავერბალური 
მეთო დებით მუშა ობა? რამდენად ძლიერია 
მათი მოტივაცია? რომელი გენდერული 
თავისებურებები და გან  სხვავებები უნდა 
გავითვალისწინოთ? მეთოდოლოგიური 
თვალსაზრისით, რაზე ახ დენს გავლენას მათი 
ასაკი? რამდენად უნდა გაითვალისწინოთ ის 
გარემო, რომელშიც ისინი გაიზარდნენ და 
ცხოვრობენ? რა ზომები უნდა მივიღოთ, რომ 
პროექტი მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს? 
როგორ შევცვალოთ ამ სამიზნე ჯგუფის 
წარმომადგენლების დისკრიმინაციასთან დაკავ-
შირებული სიტუაცია? და ა.შ.

• ქვემოთ ჩამოვთვლით მუნიციპალურ დონეზე 
დაპროექტებისთვის სამიზნე ჯგუფების ვარი-
ანტებს. ცხადია, ასეთი მრავალფეროვნების 
შე მთხვევაში ამ შეკითხვებზე პასუხის პოვნა არაა 
მარტივი პროცესი.

• მაგალითები: შესაძლო სამიზნე ჯგუფების 
• მიმო ხილვა
• * სტანდარტული ჯგუფები;

• * გენდერული ჯგუფები (გოგონები, ვაჟები);
• * სკოლამდელი ასაკის ბავშვები (ბაგის და ბაღის 

ბავშვები);
• * საწარმოების მოსწავლეები, პროფესიული 

სკოლის მოსწავლეები ან სტუდენტები;
• * ბავშვები და მოზარდები სოციალურად დაუც-

ველი ოჯახებიდან და მარგინალური სოციალური 
ჯგუფებიდან (მიგრანტები, ეთ ნიკური და სოცია-
ლური უმცირესობების წარმომადგენლები, 
ლტოლ ვილობის პრეტ ენდენტთა შვილები და 
ა.შ.);

• * ბავშვები და მოზარდები სხვადასხვა პრობ-
ლემური სიტუაციებით (ღარიბი ბავშვები, 
მაგ.: უმუშევარი მშობლების შვილები ან 
სოციალურ დახმარებაზე მყოფი ოჯახების 
შვილები, ბავშვები და მოზარდები ფსიქიკური 
დაავადებებით, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონეები, ნარკოდამოკიდებულები, უსახ ლკარო, 
ქუ  ჩის ბავშვები, ბავშვთა და მო ზარდობის ასაკის 
სამართალდამრღვევები, ახალგაზრდული დაჯ-
გუ ფებების წევრები, გა კვეთილების გამცდენები/ 
სკოლაში სიარულით დაღლილი ბავშვები და 
სხვ.);

• * ახალგაზრდული სუბკულტურის წარმო მად-
გე ნ ლები (როკერები, პანკები, სკინჰედები, 
მემარჯვენე რადიკალები და სხვ.);

• * ბევრი სხვა. 
• ყველაზე ხშირად, სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს 

ამოსავალ წერტილს მონაწილეობითი პროექ-
ტების დასაწყებად, რომლებიც, თავისი მხრივ, 
დაკავშირებულია საქმიანობის კონკრეტულ 
სფეროსთან.

დასაწყისში უნდა განისაზღვროს, რომელ 
ჯგუ ფებთან იქნება საჭირო ურთიერთობა, რომელ სა-

ჭიროებებს დაეთმოს ყურადღება, სამიზნე 
ჯგუ ფთან დაკავშირებული რა შეზღუდვები შეიძლება 
გადაგვეღობოს პროექტის განხორციელებისას და 
რომელი გზა იქნება საუკეთესო სამიზნე ჯგუფის 

მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.
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პირველი მიდგომა:

სამიზნე ჯგუფი

საწყისი წერტილი: 
ლოკალური/ადგილობრივი დონე

გოგონები-ვაჟები ღარიბი ბავშვები როკერები

უფრო ხშირი 
საწყისი

 წერტილი

უმცირესობები

დაწყებითი სკოლების 
მოსწალეები

შეზღუდული 

შესაძლებლობების

 მქონე პირები

სკინჰედები

დაკავშირებული
მოქმედების
 სფეროსთან

მიგრანტები

საწარმოების 

მოსწავლეები, სტუდეტები
დელიკვენტური

 მოზარდები

და ა.შ.

სკოლამდელები ფსიქიკურად
დაავადებული 

ბავშვები

პანკები

სამიზნე ჯგუფი

დევნილები

უფროსკლასელები უსახლკარო 
ბავშვები

ულტრამემარჯვენეებისინტი და რომა 
(ე.წ. ბოშები)

მთლიანი ოჯახები

ტიპური სამიზნე ჯგუფები

სამიზნე ჯგუფი

მოქმედების სფერო

საკითხი

სტანდარტული
ჯგუფები

განსაკუთრებული
პრობლემური

 სიტუაციები

მარგინალები,

რომლებიც არათანაბარ

 პირობებში იმყოფებიან

სუბკულტურები

ან

ან

       კონცეპტ-გეგმა 8: სამიზნე ჯგუფები
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სად შეიძლება ჩატარდეს 
მონაწილეობითი პროექტები?სივრცეები 
მონაწილეობითი პროცესებისთვის
სად შეიძლება ჩატარდეს მონაწილეობითი 
პროექტები? არსებობს სხვადასხვა სახის სივრცეები 
(სამუშაო ველი, ადგილი), რომლებიც შესაფერისია 
მონაწილეობითი პროექტებისთვის.

* მონაწილეობითი დაპროექტება ნე ბის მი  ერი 
საბავშვო და ახალგაზრდული ორგა ნიზაციისა და 
დაწესებულების დონეზე (შიდა მონაწილეობა). 
მაგალითად: სკოლებში, ახა ლგაზრდულ ცენტრებში, 
ახალგაზრდულ და სა სვენებელ და წესებულებებში, 
ბავშვთა კუ ლტურის სახლებში, მასობრივი 
ღონისძიებების ჩატარების ადგილებში, საბავშვო 
ბაღებში, ბავშვთა სახლებში, ლტოლვილთა 
განთავსების ცენტრებში, ახალგაზრდების 
საკონსულტაციო ბიუროებში, უნივერსიტეტებში და 
ა.შ.
* მონაწილეობითი პროექტები საზო გა დ ო-
ებრივ სივრცეებში, რომლებიც მუნიცი პალური 
ადმინისტრაციის დაქვემდება რებაშია. 
მაგალ  ითად: საზოგადოებრივ მოედნებზე პარ-
კებში, დასვენების ცენტრებში, სავაჭრო ცენტრებში, 
საზოგადოებრივ სათამაშო სივრ ცეებსა და 
მოედნებზე, სპორტულ დაწესებულებებში; და-
წესებულებებში, რომ ლებიც დაკავებული არიან 
ქალაქის და საგზაო მოძრაობის დაგეგმარებით, 
სოფლის დასახლებების განვითარებით, ახა-
ლგაზრდულ საქმეთა სამმართველოებში, სა ბავშვო 
და ახლგაზრდულ საავადმყოფოებსა და კულტურულ 
დაწესებულებებში, მუნიციპალურ ბავშვთა და 
ახალგაზრდულ პარლამენტში, მუნ იციპალურ 
კომისიებში და ა.შ.  

* მონაწილეობითი დაპროექტება ლოკალური 
სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე (სოციალური 
სივრცისა და მუნიციპალური საზოგადოების 
დონეზე). მაგალითად: ასოციაციებსა და გაე-
რთიანებებში (სპორტული, დასასვენებელი, კულ-
ტურული, ახალგაზრდული), თვითდახმარების 
ორ განიზაციებში, უფროსების არასამთავრობო 
ორ განიზაციებში (მაგ. ჯანდაცვის საკითხებზე 
მომუშავე), არასამთავრობო ორგანიზაციები გან-
ყოფილებებით, რომლებიც მუშაობენ ბავ  შვებთან 
(მაგ. იუნისეფი), სამოქალაქო საზოგადოების 
ინიციატივების, სოციალური პროექტების, სა    ბა  ვშვო 
და ახალგაზრდული ფო ნდების, თვითორგანიზებული 
ჯგუფების, ბავ შვთა და ახალგაზრდული 
გაერთიანებების ინი ციატივების გამოვლენის 
ფარგლებში,  გარემოსა და ბუნების დამცველ 
კავშირებში.
* მონაწილეობითი დაპროექტება პირად სი ვ-
რცეში. მაგალითად: ოჯახის შიგნით (ბი ნაში ან 
საცხოვრებელ სივრცეში), უახლოეს შემოგარენსა და 
მიკრორაიონში, მეგობრებთან და ახ ლობლებთან, 
არაფორმალურ ჯგუფებსა და შე  კრებებზე 
ინტერესების მიხედვით, პირადი მიზნებისთვის 
ინტერნეტის გამოყენებისას.
უკვე სივრცეების ამ მრავალფეროვნებიდანაც ჩანს, 
რომ თითოეულ მათგანს ყოველთვის სჭირდება 
საკუთარი სამუშაო პირობები და მონაწილეობითი 
დაპროექტების სპეციალურ მეთოდები. პროექტის 
თემის არჩევისას ჩვენ ნაწილობრივ განვსაზღვრავთ 
იმ სამიზნე ჯგუ ფსაც, რომელიც კავშირშია ამ 
თემასთან.

მუნიციპალური დონის მონაწილეობითი პრო-
ექტები შესაძლებელია განხორციელდეს განსხვა-
ვებულ სფეროებში - საზოგადოებრივ სივრცეში, 
ორგანიზაციებსა და გაერთიანებებში, ისეთ დაწე-

სებულებებში, როგორიცაა სკოლები, 
ასევე კერძო სივრცეებში.
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ხელმისაწვდომობა:
სამოქმედო სივრცე

“მონაწილეობის სივრცე”, “აქციების 
სივრცე”, “ადგილი”

საწყისი წერტილი: 
ადგილობრივი/კომუნალური დონე

ახალგაზრდული 
ცენტრები

ახალგაზრდების
გაერთიანებები,

 კავშირები

ოჯახი, ბინა

უფრო ხშირი
 საწყისი წერტილი

საზოგადოებრივი
ადგილები, პარკები

სკოლები

არასამთავრობოები

სამეზობლოები

დაკავშირებულია
 სამოქმედო
 სივრცესთან

სპორტული 
დაწესებულებები

საგზაო მოძრაობის 
დაგეგმარება

უნივერსიტეტები

სამოქალაქო 
ინიციატივები

ჯგუფები და 
კომპანიები

საბავშვო ბაღები
თვითდახმარების 

ინსტიტუტები

საცხოვრებელი 
გარემო

სამიზნე ჯგუფი

სათამაშო სივრცეები, 
სათამაშო მოედნები

ბავშვთა სახლები

გარემოს დაცვის 
ინიციატივები

სოციალური 
პროექტები

თანატოლები, 
მეგობრები

ქალაქის 
დაგეგმარება

ბავშვთა და 
ახალგაზრდული 
პარლამენტები

მოქმედების ტიპური
 სივრცეები

სამიზნე ჯგუფი

სამოქმედო სივრცე

საკითხი

დაწესებულებებში
ბავშვებისა და

 მოზარდებისათვის

ადგილობრივი
სამოქალაქო

 საზოგადოება

ადგილები
საზოგადოებრივ

 სივრცეებში
პირადი სივრცე

ან

ან

კონცეპტ-გეგმა 9: სამოქმედო სივრცეები
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რაში შეიძლება ჩავრთოთ ბავშვები და 
მოზარდები მონაწილეობისას? თემები 
მონაწილეობისთვის

როგორც წინა თავიდან ჩანს, ბავშვებსა და 
მოზარდებს შეუძლიათ გავლენა მოა ხდინონ პირველ 
რიგში, ცხოვრებაზე საკუთარ უახლოეს გარემოცვაში. 
სოციალური მუშა ობის სფეროში საუბრობენ 
„საცხოვრებელ გარემოზე" ან „სოციალურ სივრცეზე". 
სწორედ ამ, მუნიციპალიტეტის უახლოეს გარემოშია 
გა ნლაგებული ბავშვებისა და მოზარდებისთვის 
მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ დასასვენებელი, 
სათამაშო მოედნები და რეკრეაციული ზონები, 
არამედ საგანმანათლებლო დაწესებულებებიც 
(საბავშვო ბაღები, ახალგაზრდული ცენტრები, 
სკოლები), ასევე, ახალგაზრდული კავშირები და 
გაერთიანებები. სწორედ ამ სივრცეში გამო იკვეთება 
თემები მონაწილეობითი და პროექტებისთვის 
(საჭიროებები, პრობლემური სიტუაციები და 
ნაკლოვანებები).

სხვათა შორის, ამ დონეზე მუშაობისას 
თემები შეიძლება გამოიკვეთოს არა მხოლოდ 
ცხოვრებისეული პროცესებიდან, არამედ ჩამ-
ოყალიბდეს  თავისთავად იმ დაძაბულობისგან, 
რომელიც ჩადებულია „სტრუქტურასა და ყო ფით 
სამყაროს" შორის ურთიერთობების სა ფ უძველში 
(იურგენი, ჰაბერმასი). ამ სფეროს მუნიციპალიტეტის 
პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებები სტრუქ-
ტურული ხასიათის საკით ხებზე ხომ ბავშვებისა 
და მოზარდების ცხოვრებაზე აისახება. 
გადაწყვეტილებები მშე ნებლობის გეგმები 
და სათამაშო სივრცეების დაპ როექტება, 
სატრანსპორტო პოლიტიკა, ახ ალგაზრდული 
პოლიტიკა, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა 
და ორგანი ზაციების გარ კვეული სახის მხარდაჭერა, 
პირდაპირ გავლენას ახდენს ბავშვებისა და 
მოზარდების საცხოვრებელ გარემოსა და 
სოციალურ სივრ ცეზე.

რომელი თემები გამოგვადგება ბავშვებისა და 
ახალგაზრდობის მონაწილოებითი პროექტების 
დასაგეგმად? 

თითქმის ყველა. შესაძლოა მივმარ თოთ 
მუნიციპალური დონის ყველა თე მას, რომლებიც 
ახალგაზრდებისთვის მნიშვნე ლოვანია. თუმცა, 
ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ, პირველ რიგში, 
მხედველობაში გვაქვს თემები, რომლებიც უშუალოდ 
ქალაქის ან მუნიციპალიტეტის იურისდიქციაშია 
(ნაკ-ლებად რეგიონული ან სახელმწიფო დონის 
თემები). 

• თემები, რომლებიც მუნიციპალური პრო   ექ ტების 
ფარგლებში, მუნიციპალური/ქა ლაქის განათლების 
განხილვებზე სა ჭი როებს ყველა ბავშვისა და 
მოზარდის ინტერესის წარმოდგენას (მაგ.: 
პროფილური კომიტეტების და/ან ქალაქის მერთან 
გან ხილვებზე).

• ბავშვებისა და მოზარდების პრობ ლემებისა 
და კრიტიკული შენიშვნების, მათი წინადადებების, 

იდეებისა და სუ რვილების მიტანა მუნიციპალიტეტის 
ადმი ნისტრაციის წარმომადგენლებამდე;

• საბავშვო და ახალგაზრდული პერ სპ ე ქტივების 
ჩართვა ყველა საქალაქო პრო ექტში, რომელთა 
საფუძველშიც, თითქმის ყოველთვის, მხოლოდ 
უფროსების პერს პექტივებია. 

• განურჩევლად ყველა საბავშვო და 
ახალგაზრდული თემა, რომელთა შემუშავება, 
მართვა და რეალიზაციაც შეუძლიათ თვი თონ 
ბავშვებსა და მოზარდებს.მაგ.: ახალგაზრდული 
ცენტრების ბიუჯეტები, მათი ღონისძიებების 
დაგეგმვა, ერთობლივი თე  მატური გასვლების 
მიმართულებები, წიგნების არჩევა საბავშვო ბაღში 
ხმამაღალი კითხვისთვის და ა.შ.  

მაგალითები: 
თემები, რომლებიც ეხება ვიწრო გაგებით 

მუნიციპალურ პოლიტიკას:
• პოლიტიკური მოლაპარაკებითი პროცესები; 
• ახალგაზრდების საჩივრები და პრეტენზიები; 
• ქალაქის დაგეგმვა და განვითარება, სარემონტო 

სამუშაოები ქალაქის ზოგიერთ რაიონში (იხ. კო  ნ -
ცეფცია „ბავშვებისადმი მეგობრული ქალაქები");

• მშენებლობების დაგეგმვა: მუნიციპალური 
მშენებლობების დაგეგმვა; 

• სატრანსპორტო დაგეგმვა;
• გარემოსა და ბუნების დაცვა, „XXI საუკუნის 

გლობალური მდგრადი განვითარების პრო გრამის 
დღის წესრიგი 21"(Agenda 21), კლიმატის დაცვა და 
სხვ;  

• საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილ მოწყობა 
აქცენტით ცხოვრების აქტიური და ჯანსაღი წესის 
წასახალისებლად;

• სათამაშო მოედნების დაპროექტება (სა -
თამაშო და სპორტული მოედნები საზ ოგადოებრივ 
სივრცეებში);

• სოფლის დასახლებების მოდერნიზაცია და 
განვითარება; 

• ახალგაზრდობის ინიციატივები სოფლად 
რთული დემოგრაფიული ცვლილებების 
და საძლევად.

თემები პედაგოგიური დაწესე ბუ ლე ბე ბი ს თვის:
• საბავშვო ბაღებისა და ახალგაზრდული ცენ-

ტრების მიმდებარე ტერიტორიების კე თი ლმოწყობა 
(მათი ბუნებრივი კომ პონენტის გაზრდით);

• ახალგაზრდული ცენტრების მშენებლობა და 
კეთილმოწყობა;

• ყოველდღიური დავალებების ორგანიზება 
(დალაგება,კვება);

• სკოლების გარდაქმნა (რესტრუქ ტუ რი ზაცია); 
• სასკოლო თემების და პროექტების არჩევა;
• ერთობლივი მუშაობისა და ცხოვრების წესები.
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მიდგომა: საკითხები

საწყისი წერტილი

საჩივრები,
 წინააღმდეგობები

საცხოვრებელი
სივრცე

საცხოვრებელი
გარემოს

კეთილმოწყობა

სამოქალაქო 
ბიუჯეტი

საკონსულტაციო

თანადგომა ადგილობრივი

ხელისუფლების ორგანოებთან
საკითხები ადგილობრივი

ხელისუფლების   სფეროდან

პრობლემები და 
კრიტიკა

სურვილები

გადაწყვეტილებები,
 იდეები

სკოლის
 რეკონსტრუქცია

საგზაო მოძრაობის

 დაგეგმვა

სტრუქტურული
საკითხები

ახალგაზრდული
 ცენტრების

ბიუჯეტი

ქალაქის მშენებლობა 
და მოზარდთა 

პერსპექტივები

მოზარდების
 თვითმმართველობა

საკითხები
თვითმმართველობის

 სფეროდან

საკითხების არჩევა 

და პროექტები 

სკოლაში

პროგრამის დაგეგმვა
(გაერთიანებები,
ახალგაზრდული

ცენტრები)

საზოგადოებრივი
ადგილების

კეთილმოწყობა

დასასვენებელი
 ორგანიზაციები

ახალგაზრდული
 ფონდები

მშენებლობის 
გეგმები

სოციალური
სივრცე 

(ვიწრო სივრცე)

სათამაშო 
ადგილების 

კეთილმოწყობა

მოსწავლეების
ბიუჯეტი

მოზარდთა 
ინტერესების

 წარმომადგენლობა

თანამშრომლობის
წესები

ქალაქის  შენებლობა

და ქალაქის

 დაგეგმარება

ადგილობრივი
 პოლიტიკა და 

მართვა

სამოქალაქო
აქტიურობა

სოციალური
 პროექტები

ახალგაზრდული
 პარლამენტის

ბიუჯეტი
საბავშვო ბაღი:

საყოფაცხოვრებო

ამოცანების შესრულება 

(საკვების მიღება, დალაგება)

ტიპური
საკითხები

საკითხები
უშუალო

გარემოცვიდან
მიზნები

ვიწრო გაგებით
ადგილობრივი 

პოლიტიკის
 საკითხები

საკითხები
უშუალო 

გარემოცვიდან

პედაგოგიური
 დაწესებულებები

ბიუჯეტი

მაგრამ

კონცეპტ-გეგმა 10: მონაწილეობს საკითხები
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საცხოვრებელ გარემოსთან დაკავში რებული 
თემები:

• მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
• დასვენების თემები;
• მონაწილეობა სოციალურ  ან უფროსების 

სა მოქა ლაქო პროექტებში (მაგალითად: მოხუცების, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, 
ლტოლვილების და ა.შ. დახმარება).

თემები, დაკავშირებული ბიუჯეტირებაში 
მონაწილეობასთან:

• ახალგაზრდების ჩართულობა მონაწი-
ლეობითი ბიუჯეტირების პროცესებში (მაგა ლითად, 
მოქალაქეების ონლაინ ხმის მიცემა მუნიციპალური 
ბიუჯეტის ზოგიერთი ნაწილის განაწილებაზე);

• საკუთარი სასკოლო ბიუჯეტი, სადაც 
მოსწავლეები თავადვე განსაზღვრავენ, რაში 
დაიხარჯება თანხა;

• ახალგაზრდული ცენტრების ბიუჯეტის 
თვითმართვა;

• მუნიციპალური ბიუჯეტის გარკვეული უმნი-
შვნელო ნაწილების თვითმართვა (მაგალითად, 
ახალგაზრდული მუშაობა მუნიციპალურ წარ-
მონაქმნებში, რომლის მარ თვაც გადაეცემა 
ახალგაზრდულ პარლამენტს);

• თვითმართვა სპეციალური ახალგ აზ რდული 
ფო ნდების ფარგლებში, რომლებსაც  სპონსორები 
(მო  ქალაქეები, ასოციაციები ან ორგანიზაციები) 
გადასცემენ ბავშვებსა და მოზარდებს მათივე 
პროექტების მხარ დასაჭერად, ხოლო ამ პროექტების 
თემებს განსაზღვრავენ თვითონ მომხმარებლები.

• და ა.შ
არსებობს მრავალი წარმატებული მაგალითი, 

რომელიც გვარწმუნებს, რომ ბავშვებსა და 
მო ზარდებს, მართლაც, ეფექტურად შეუ-
ძლ იათ გავლენის მოხდენა პროცესებსა 

და გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მათ 
ეხ ებათ.  ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ   
ბე ვრ მუნიციპალურ წარმონაქმ ნში ხშირად  
არასაკმარისია ინფორმაცია ბავშვები სა და 
მოზარდების პროექტებში მონაწილეობის 
შე საძლებლობების შესახებ. ამისათვის სა  -
ჭი როა მოცემულ სფეროში მუნიციპალური 
ხელისუფლების წარმომადგენლების ცოდნისა და 
ინფორმირებულობის ამაღლება. 
• ერთი შეხედვით, შეიძლება იფიქროთ, რომ ამ 

თავის შინაარსი, შეიძლება გარკვეულწილად 
ეწინააღმდეგებოდეს 2.4  თავის შინაარსს, სადაც 
აღწერილია განსხვავება მონაწილობით და 
სოციალურ პროექტებს შორის. თუ თემას უფრო 
დაწვრილებით განვიხილავთ, დასკვნა ნათელი 
გახდება: როდესაც ბავშვები და მოზრდები 
ახორციელებენ საკუთარ სოციალურ პროექტებს, 
ეს მნიშვნელოვანია და იმსახურებს ყურადღებას. 
ამასთან, თუ ახალგაზრდები არ იცავენ თავიანთ 
ინტერესებს, მაშინ მათი პროექტები აღმოჩნდება 
მიბმული სამოქალაქო აქტ ივობასთან. 
თუმცა, არა აუცილებლად დემოკრატიულთან 
ან მონაწილეობითთან. მონაწილეობის 
განზომილება ჩნდება მაშინ, როდესაც ბავშვებსა 
და მოზარდებს მიეცემათ შესაძლებლობა, 
მონაწილეობა მიიღონ მუნიციპალიტეტის 
ცხოვრების გა საუმჯობესებელ მოზრდილთა 
სო ციალურ პროექტებში. შეიძლება ეს რთულად 
ჟღერდეს, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს 
თეზისი: სოციალურ პროექტებში, რომლებსაც 
ახორციელებენ თვითონ ბავშვები, მოთხოვნები 
მეთ ოდიკებისადმი მნიშვნელოვნად განს-
ხვავდება მათგან, რომლებსაც უყენებენ 
მონაწილეობით პროექტებს, სადაც ბავშვები და 
უფროსები ერთად მუშაობენ. 

ბავშვებისა და მოზარდების მონაწილეობისთვის 
უფრო მეტად შესაფერისია ადგილობრივი 
დონის საკითხები, რომლებიც უშუალოდაა 
დაკავშირებული მათ ყოველდღიურობასა და  
საცხოვრებელ ადგილებთან. ეს ისეთი სახასიათო 
სფეროებია, როგორიცაა განათლება, გართობა, 
ადგილობრივი პოლიტიკა და წარმომადგენლობა 
ისეთ სფეროებში, რომლებშიც შესაძლებელია 
მათ მიენიჭოთ გადაწყვეტილების მიღების და 

თვითმმართველობის უფლებამოსილება
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დასაბუთება — არგუმენტები —  თეზისები

როგორ დავარწმუნოთ 
სხვები ბავშვებისა 
და მოზარდების 
მონაწილეობის 

აუცილებლობაში? 

თავი 4თავი 4



ბევრ ევროპულ და სხვა ქვეყანაში ეროვნულ 
და მუნიციპალურ დონეებზე შეიქმნა მრავალი 
მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩო, 

რომელიც ავალდებულებს მუნიციპალიტეტების 
ხელისუფლებას, უზრუნველყონ ბავშვებისა და 
მოზარდების მონაწილეობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში.



1. ბავშვებისა და მოზარდების 
მონაწილეობითი პროექტები - ეს არის 
მუნიციპალური პროექტების ეფექტურობის 
ამაღლების საშუალება. 

თანამედროვე პროექტებში ყოველთვის 
იგ ულისხმება, რომ მათი შემუშავების ეტაპზევე 
მონაწილეობენ მომავალი მოსარგებლეები. 
მე ცნიერულად დასაბუთებულია, რომ ამით იზრდება 
დაგეგმვის ხარისხიც. მოზარდები სპეციალური 
ცოდნის უდიდესი რაოდენობის მატარებლები 
არიან, რომელიც შესაძლებელია  გამოვიყენოთ; 
ისინი შეიძლება ჩავრთოთ, როგორც ექსპერტები, 
საცხოვრებელი გარემოს თავისებურებებში. ამავე 
დროს, მონაწილეობითი დაპროექტება აყალიბებს 
ახალგაზრდებში ახალ ექსპერტულ ცოდნას, 
რომელიც შეუძლიათ პრაქტიკაში გამოიყენონ. 
ამის წარმატებული მაგალითები შეგვიძლია მთელ 
მსოფლიოში მოვიძიოთ: მაგალითად, დანიურმა 
ქალაქმა ოდენსემ ბავშვებისა და მოზარდების 
მონაწილეობით, სკოლებთან ინტენსიური 
თა ნამშრომლობით განახორციელა უზარმაზარი 
მუნიციპალური სატრანსპორტო პროექტი.  

2.    პრაქტიკამ დაამტკიცა, რომ 
მონაწილეობითი დაპროექტება ხელს უწყობს 
ძალადობისა და ვანდალიზმის თავიდან 
აცილებას

არავინ ანგრევს იმას, რის შექმნაშიც თვითონ 
მონაწი ლეობდა. მონაწილეობითი დაპროექტება 
ამცირებს ვან დალიზმს. ეს ემპირიულად დასა-
ბუთებულია საბავშვო მოედ ნების მაგალითზე. 
შვედეთში შეამჩნიეს, რომ იმ სკოლის ეზოები, 
რომელთა კეთილმოწყობაშიც მოსწავლეები 
მონაწილეობდნენ, ვანდალიზმის ნაკლები შემ-
თხვევა დაფიქსირდა. ((პროექტი„XXI საუკუნის 
გლობალური მდგრადი განვითარების პროგრამის 
„დღის წესრიგი 21"(Agenda 21) (Skolans Uterum)). 
იგივეა საზოგადოებრივ პროექტებშიც, რომლებიც 
დანაშაულის პრევენციას ეხება. უამრავი პროექტი 
(მაგ. ამერიკული პროექტი Communities that 

care) აჩვენებს, რომ როდესაც ახალგაზრდებს 
შესაძლებლობა ჰქონდათ გავლენა მოეხდინათ 
იმაზე, რაც მუნიციპალიტეტში ხდებოდა და 
პასუხისმგებლობას  გრძნობდნენ  მიღებულ 
გადაწყვეტილებაზე, მნიშვნელოვნად შემცირდა 
კანონსაწინააღმდეგო  ქცევის მაჩვენებელი.

3. მონაწილეობითი დაპროექტება 
ზრდის ჩარ თულობას  საზოგადოებისა და 
მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში 

თუ სახელმწიფო ხალხის მნიშვნელოვან 
ჯგუფებს არ აძლევს გადაწყვეტილების მიღების 
საშუალებას, საზოგადოების ერთიანობას 
სა ფრთხე ემუქრება. იმ საზოგადოებებსა 
და სო ციალურ სივრცეებში, სადაც ბავშვები 
და მოზარდები აქტიურად არიან ჩართულნი 
სო ციალურ ცხოვრებაში,  სადაც ბევრი ბავშვი და 
ახალგაზრდული გაერთიანებაა, სადაც ადამიანები 
უფრო სრულად აცნობიერებენ საკუთარ თავს, 
როგორც საზოგადოების წევრს, იქ ხალხი თავს 
უფრო ბედნიერად და კმაყოფილად გრძნობს.

4. მცირდება დისტანცია ახალგაზრდებსა 
და პოლიტიკას (და პოლიტიკოსებს) შორის. 
ცნებები „დემოკრატია" და „დემოკრატიული 
საზოგადოება" უფრო უახლოვდება ერთმანეთს

ევროპულმა კვლევებმა აჩვენა, ახალგაზრდების 
ინდიფერენტულობა პოლიტიკით, დისტანცია 
ახალგაზრდებსა და პოლიტიკას შორის (რაც 
სინამდვილეში, უფრო მეტად, მოზარდებსა და 
პოლიტიკოსებს შორის დისტანციაა) - ესაა საფრთხე 
დემოკრატიის მომავლისთვის.

5. მონაწილეობითი დაპროექტების პროცესში 
ბევრი რამის სწავლა და გამოცდილების მიღებაა 
შესაძლებელი

მონაწილეობითი დაპროექტება ბავშვებ სა და 
მოზარდებს აძლევს სერიოზულ თვი თე ფექტურობის 
გამოცდილებას. ეს კი მნი შვ ნელოვანი ფსი-
ქოლოგიური წინაპირობაა შე  მ   დგომში საზო გა-
დოებრივ ცხოვრებაში  აქ ტიურად ჩაბმისა და 
მო ნაწილეობისათვის. ისინი სწავლობენ საკუთარი 
ინტერესების დაცვას, მოლაპარაკებების წარმო-
ებასა და ამავდროულად ინტეგრაციისთვის საერთო 
პერსპექტივის შე ნარჩუნებას. მონაწილეობითი 
დაპროექტების ად რეული გამოცდილება 
უვითარებს დემოკრატიის კომპეტენციებსა და 
სტიმულს აძლევს მათ სურვილს, მომავალშიც 
დაკავდნენ საზოგადოებრივი სა ქმიანობებით. 
ეს აყალიბებს მზაობას აქტიური პოლიტიკური 
მოღვაწეობისთვისაც, მათ შორის, რომელიმე 
პარტიის რიგებში. ემპირიულად და დასტურებულია, 

მონაწილეობას გააჩნია ინტეგრაციული ფუნქცია 
და ხელს უშლის პოლიტიკის გაუცხოებას ახალ-
გაზრდებისგან, რის შედეგადაც უკმაყო-ფილება 
არ გადადის ძალადობაში. ეს ამაღლებს 
ღონისძიებების და პროექტების ეფექტიანობას. 
ამას გარდა, მონაწილეობას გააჩნია სწავლების 
ეფექტი (კომპეტენციების შეძენა დემოკრატიის 

სფეროში).
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თუ ადა მიანს მოზარდობის ასაკში ჰქონდა 
მონაწილეობითი დაპროექტების გამოც დი ლება, 
ის აგრძელებს საზოგადოების ცხოვრებაში აქტიურ 
მონაწილეობას ცხოვრების უფრო გვიან ეტაპებზეც. 

ამას გარდა, მონაწი ლეობითი დაპროექტება 
სტ იმულს აძლევს სას წავლო პროცესს სკო-
ლაში. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული 
მოსწავლეები უკეთესად იქცევიან გაკვეთილებზე, 
უფრო მოტივირებულები არიან, მზად არიან 
შრომისთვის, სჯერათ საკუთარი თავის და აღწევენ 
უკეთეს შედეგებს (ხოლტაპელსი 2004, 269). ისინი 
სკოლაში სწავლას აღიქვამენ, როგორც მომზადებას 
მომავალი პროფესიისთვის (იხ. ერპლეხ-ის  კვლევის 
შედეგები).

მაგალითი: მონაწილეობითი დაპროექტება, 
როგორც საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა 
მუნიციპალური თემის სასარგებლოდ.

მონაწილეობითი დაპროექტების გამოცდილება 
ირიბად აისახება მოსწავლეთა აკადემიურ მოს-
წრებაზე. მკვლევრები ლენგერი, ალბერტსი და 
ბობეკი (ლენგერი/ ალბერტსი/ბობეკი 2007, 72) 
ამტკიცებენ, რომ  სკოლის ან მუნიციპალიტეტის 
დონეზე პროექტების განხორციელების გამოც-
დილების მქონე მოსწავლეებმა, მსგავსი 
გა მოცდილების არმქონე  მოწაფეებთან შედარებით, 
ტესტირებებში უკეთესი შედეგები აჩვენეს.

მეცნიერები ფეოკასი და ბლოხი (ლენგერი/ 
ალბერტსი/ბობეკი 2007, 74) აღნიშნავენ, რომ 
მონაწილეობითი დაპროექტების გამოცდილების 
შედეგად:

• იზრდება მოსწრების მაჩვენებელი სკო ლაში; 
• იზრდება საკუთარი თვითშეფასება და ნდობა; 
• შესაძლებელი ხდება ისეთი საფრთხეების 

თა ვიდან აცილება, როგორიცაა ნარკოტიკების 
მოხმარება;

• იზრდება არჩევნებში მონაწილეობის ალ ბათ-
ობა;

• ყალიბდება უფრო პოზიტიური დამოკიდე ბუ ლე ბა 
შრომისა და მუშაობისადმი;

• იზრდება სოციალური პასუხისმგებლობი სა და 
შეგნებული ქცევის ალბათობა ზრდა სრულობის 
ასაკში.

• მკვლევარმა ლევინმა (ლენგერი/ ალ ბერტსი/
ბო ბეკი 2007, 77)  დაამტკიცა, რომ სკოლის 
მოხალისეობრივი საქმიანობები:

• ზრდის მოსწავლეების მოტივაციასა და 

მიზანდასახულობას. აძლიერებს სკოლისადმი 
მიკუთვნებულობის განცდას და სურვილს, 
გაიძლიეროს საკუთარი უნარები და შესა-
ძლებლობები;

• ზრდის უმაღლეს სასწავლებელში ჩა ბარების და 
საუნივერსიტეტო განათლების მიღების ალბათობას;

• საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აღზრდა 
და სა მოქალაქო განათლება გავლენას ახდენს  
შემდგომ მიღწევებზე, პროფესიის არჩევასა და 
სამუშაოთი კმაყოფილების გრძნობაზე.

6. სამართლებრივი ნორმები
ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არის სა მართლებრივი 

სტან დარტები პროექტებისთვის ბავშვებისა და 
მოზარდების მონაწილეობით (განსა კუთ რებით ეს 
ეხება გერმანიას, სკან დინავიის ქვეყნებს, ავსტრიასა 
და სამხრეთ ტიროლს (იტალიის პრო ვინცია)). ეს 
სტანდარტები ავალებს მუნიციპალიტეტებს სრულად  
ჩართონ ბავშვები და მოზარდები იმ საკითხების 
გან ხილვაში, რომლებიც მათივე ინტერესებს 
ეხება. ის ფაქტი, რომ ბევრ ქვეყანას არ აქვს ასეთი 
პროგრესული სამართლებრივი ნორმები, არა ნაირად 
არ უშლის ხელს მუნიციპალიტეტებს საკუთარი 
ინიციატივით მისცენ სტიმული ბა ვ შვებისა და 
მოზარდების ჩართვას სა ზო გა  დოებრივ ცხოვრებაში. 
საკრებულოს ან მუნი ციპალიტეტის ადმინისტრაციის 
ნებაყოფ ლობით გადაწყვეტილებასაც შესაძლოა 
ჰქონდეს სავალდებულო იურიდიული ხასიათი. 

ამ საკითხში არსებული მრავალფეროვნების 
მიუხედავად, შეიძლება გამოიყოს ერთი საერთო 
ფაქტორი. ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა ქვეყანამ 
მოახდინა გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციისა 
და ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე  
ახალგაზრდობის საზოგადოებრივ ცხო ვრებაში 
მონაწილეობის შესახებ განახლებული ევროპული 
ქარტიის რატიფიკაცია. 

გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია ყველა 
მუნიციპალიტეტისათვის სავალდებულოა.

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების მონაწილეობის თვალსაზრისით 
საკვანძოა შემდეგი მუხლები:

1. მუხლი 12 (1): ბავშვების შეხედულებებისთვის 
სათანადო ყურადღების  დათმობა. 

2. მუხლი 13 (1): აზრის გამოხატვის თავისუფლება 
და ინფორმაციაზე ხელმი საწვდომობა.

3. მუხლი 14 (1): აზრის, სინდისისა და რელიგიის 

საერთაშორისო, ევროპულ და ბევრ 
ქვეყნებში ეროვნულ და მუნიციპალურ 

დონეებზე შეიქმნა მრავალი მარეგულირებელი 
სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც 

ავალდებულებს 
მუნიციპალიტეტების ხელისუფლებას 

უზრუნველყონ ბავშვებისა და მოზარდების 
მონაწილეობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში.
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თავისუფლების უფლება.
4. მუხლი 15 (1): გაერთიანების უფლება და 

მშვიდობიანი შეკრების უფლება.
5. მუხლი 27 (1):  ღირსეული საცხოვრებელი 

პირობები
6. მუხლი 31 (1): დასვენებისა და გართობის, 

ასევე, კულტურულ ცხოვრებაში თავისუფლად 
მონაწილეობისა და შემოქმედებითი საქმი ანობის 
უფლება. 

ეს ქმნის საინტერესო ნორმატიულ-სამარ-
თლებრივ ბაზას და იძლევა არგუმენტების მოძებნის 
საშუალებას მუნიციპალურ დონეზე სუბიექტების 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის მხარ-
დასაჭერად. კონვენციის ტექსტი საშუალებას 
გვაძლევს, ჩამოვაყალიბოთ ამოცანები ბავშვებისა 
და მოზარდების ჩასართავად მათი საცხოვრებელი 
გარემოს გაუმჯობესების საკითხებში.

ყველა ქვეყნისთვის, რომლებსაც ხელი აქვს 
მოწერილი გაეროს კონვენციაზე უფლებების 
შესახებ, მუნიციპალურ დონეზე გადაწყვეტილების 
მიღებისას, რომლებიც ბავშვებსა და ახალგაზრდებს 
ეხებათ, იურიდიულად ვალდებულები არიან დაიცვან 
გადაწყვეტილების მიღების დირექტივები საკუთარი 
შეხედულებისამებრ. 

გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციის მუ ხლი 
3 თანახმად, ყველა ქმედებას, რაც ეხება ბავშვებს, 
უპირატესობა ენიჭება ბავშვის ინტერესების 
და ცვის საუკეთესო უზრუნველყოფას. იმის 
გა თვალისწინებითაც, რომ ადმინისტრაციული 
სა მართალი ქვეყნებს შორის განსხვავდება,  
სამართლებრივი შეფა სების შეცდომები და 
მუ ნიციპალიტეტის შეხე დუ ლებისამებრ გამოყენება, 
რომლებიც არ ითვალისწინებს ბავშვისა და 
ახალგაზრდების ინტერესებს (გაეროს კონვენ-
ციის თანახმად,  18 წლის ასაკამდე ყველა ადამიანი 
ითვლება ბავშვად), შესაძლოა გასაჩივრდეს 
სასამართლოში. 

განახლებული ევროპული ქარტია ახა-
ლ გაზრდობის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
მო ნაწილეობის შესახებ ადგილობრივ და რეგიონულ 
დონეზე (მიღებულია ევროპის ადგილობრივი და 
რეგიონალური ხელისუფლების კონგრესის მიერ 
2003 წლის 21 მაისს, პირველი გამოცემა 1992).

ევროპის საბჭო არის წამყვანი ორგანიზაცია 
ევროპაში ადამიანის უფლებების შესახებ. მის 
შემადგენლობაში შედის 47 სახელმწიფო, მათგან 
27 კი, ამავდროულად, არის ევროკავშირის 
წევრი. ევროპის ადგილობრივი და რეგიონული 
ხელისუფლების კონგრესი წარმოადგენს 
ევროპის მუნიციპალიტეტებსა და რეგიონებს და 
უზრუნველყოფს ადგილობრივი დემოკრატიის მხარ-
დაჭერას. კონგრესი ორი პალატისგან შედგება: 
ადგილობრივი ხელისუფლების პალატები და 
რეგიონული პალატები. მათ ჰყავთ 648 წევრი, 
რომლებიც წარმოადგენენ 200 ათასზე მეტ 
ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებას. 

შესწორებული ქარტია შეიცავს პრინციპებს, 
საუკეთესო ინსტრუმენტებსა და რეკომენდაციებს 
ახალგაზრდების საზოგადოების ცხოვრებაში ფართო 
ჩართულობისათვის ადგილობრივ და რეგიონულ 

დონეზე. ამას გარდა, მასში ჩამოყალიბებულია 
მოთხოვნები გააზრებული მონაწილეობისათვის, 
რომელიც მოიცავს ახალ გაზრდებისთვის 
საჭირო უფლებებს, საშუალებებს, სივრცეს, 
შესაძლებლობებსა და მხარდაჭერას. 

ქარტია შეიცავს  გამონათქვამებს  მრავალ 
მნიშვნელოვან ასპექტზე ბავშვებისა და ახა-
ლგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
მო ნაწილეობის შესახებ. 

1. ახალგაზრდების მომზადება საზოგადოების 
ცხოვრებაში მონაწილეობისთვის.

2. ახალგაზრდების ინფორმირება.
3. ახალგაზრდების საზოგადოების ცხოვრებაში 

ჩართვა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების დახმარებით.

4. მედიის მუშაობაში ახალგაზრდების მონა-
წილეობის გაფართოება.

5. ახალგაზრდების წახალისება უანგარო მუშა-
ობასა და საზოგადოების სამსახურში.

6. ახალგაზრდების პროექტების და ინიცია-
ტივების მხარდაჭერა.

7. ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვი-
თარება.

8. ახალგაზრდების ჩართულობა არასამ თა ვრობო 
ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებში.

გარდა ამისა, ქარტია შეიცავს ახალგაზრდული 
საბჭოების, ახალგაზრდული ფორუმებისა და 
ახალგაზრდული პარლამენტის განსაკუ თრებულ 
რეკომენდაციებს, ასევე, იმ სტრუ ქტურების 
მხარდაჭერის შესახებ, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
ახალგაზრდების მონაწილეობას საზოგადოების 
ცხოვრებაში.

განახლებული ქარტიის თანახმად, საჭიროა 
ახალგაზრდების ჩართვა დემოკრატიულ სტრუ-
ქტურებსა და პროცესებში, მათი მოსაზრებების 
მოსმენა და შესაძლებლობების მიცემა მონა-
წილეობა მიიღონ იმ გადაწყვეტილებების 
მიღებაში, რომლებიც გავლენას ახდენს მათზე 
და მათ ცხოვრებაზე. საზოგადოების ცხოვრებაში 
მოზარდების აქტიურ მონაწილეობას უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს, იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ 
ნამდვილად ვაპირებთ უფრო დემოკრატიული, 
სოლიდარული და აყვავებული საზოგადოების 
შექმნას. 

ევროპის ადგილობრივი და რეგიონული 
ხელისუფლების კონგრესი დარწმუნებულია, რომ 
საზოგადოების ცხოვრებაში ახალგაზრდების 
მონაწილეობის კულტურა ყველაზე ეფექტურად 
შეიძლება ჩამოყალიბდეს და განვითარდეს, სწორედ, 
ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე.

შესწორებული ქარტიის მნიშვნელოვანი 
პრაქტიკული დამატებაა „ბავშვთა მონაწილეობის 
შეფასების ინსტრუმენტი", რომელიც შეიმუშავა 
ევროპის საბჭომ 2016 წელს. ეს არის პროგრესის 
თვითშეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც საშუა-
ლებას იძლევა გავიგოთ, რა დონეზეა ესა თუ ის 
ქვეყანა ბავშვთა და მოზარდთა საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში ჩართულობის თვალსაზრისით (მცი-
რე კორექტირებით, ამ ინსტრუმენტის გამოყენება, 
ასევე, შესაძლებელია ადგილობრივ დონეზეც).
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სათამაშო მოედნების

 შესწავლა

ყველა ჯგუფის 

ჩართვა

სკოლის ეზოების

 რეკონსტრუქცია

საზოგადოებასთან 

იდენტიფიკაციის გაზრდა

5. სწავლების ეფექტური
 და გამოცდილების

მიღება

კონცეპტ-გეგმა 11: დასაბუთება

რისთვისაა საჭირო

მონაწილეობა?

დასაბუთება და არგუმენტები

1. ადგილობრივი 
დაგეგმვის პროცესების 

ეფექტურობის 
ამაღლების საშუალებები

2. ძალადობის და
ვანდალიზმის

პროფილაქტიკა

3.ინტეგრაცია
საზოგადოებასა და

ადგილობრივ თემში

4. პოლიტიკისგან
დისტანცირების

შემცირება

6. სამართლებრივი
 წინაპირობები

მოზარდები როგორც 

ექსპერტები  საკუთარი  

ნტერესების სფეროში

პროექტები დანაშაულის  

პროფილაქტიკისთვის  

გაზრდილი ცხოვრებით 

კმაყოფილების და

 ბედნიერების განცდის გაზრდა

მომხმარებლის ჩართვა

დაგეგმვის თანამედროვე 

მეთოდები

დემოკრატიის პრინციპებთან

 დაახლოება

საფრთხე 

დემოკრატიისთვის

ევროპული გამოკვლევა

მოზარდების პოლიტიკისგან

 დისტანცირების თემაზე

თვითეფექტურობის

გამოცდილება

მონაწილეობის ადრეული

გამოცდილება ზრდის

 აქტიურობას მოზრდილობაში

დემოკრატიული 

განათლება

გავლენა სასკოლო 

მოსწრებაზე

გაეროს კონვენცია ბავშვის

 უფლებების შესახებ

მუხლი 12-15

მუხლი 3(1) ბავშვთა

 კეთილდღეობის პრიორიტეტი
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„გუნდში სასიამოვნო 
ატმოსფეროს შექმნა 
და მთლიანად გუნდის 
მენეჯმენტი მნიშვნელოვანი 
ცოდნაა, რაც პროექტში 
შევიძინე."

მონაწილეობის მნიშვნელობა 
თანამედროვე საზოგადოებაში. პროექტში 
მონაწილეობის შემდეგ მე მკვეთრად  
განვსაზღვრავ ჩემი უფლებებისა და 
მოვალეობების საზღვრებს ჩემი ქალაქის 
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 
სამართლებრივ ურთიერთობებში და 
მესმის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
აქტიური მონაწილეობის მნიშვნელობა. 
გავიცანი პროექტის სხვა მონაწილეები და 
თანამოაზრეებიც ვიპოვე."

„პროექტში მონაწილეობა დამეხმარა, 
უკეთ შემეცნო საკუთარი თავი და მეგრძნო, 
რომ პროცესების სრულფასოვანი მონაწილე 
ვარ. ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. 
აღმოჩნდა, რომ მართლა მეტის გაკეთება 
შეგვიძლია, ვიდრე გვეგონა. დარწმუნებული 
ვარ, ჩვენ ბევრი რამის შეცვლას და 
გაუმჯობესებას შევძლებთ მომავალშიც."

„ძალიან ამაყი ვარ, როდესაც იმ ადგილის 
ახლოს ჩავივლი, სადაც ადრე სოფლის 

ნაგავსაყრელი და ანტისანიტარიის ბუდე 
იყო. ახლა ტერიტორია სუფთაა და დგას 

კომფორტული ნაგვის ურნებიც. ჩვენ 
შევძელით ამის გაკეთება!" კომფორტული 

ნაგვის ურნებიც. ჩვენ შევძელით ამის 
გაკეთება!“

7. პროექტებში მონაწილე ბავშვებისა და მო ზარდების დასაბუთება და არგუმენტები 
მონაწილეობის შესახებ.

ეს ციტატები ეკუთვნით ბავშვებსა და მოზარდებს, რომლებიც პროექტის ფარგლებში: „მეტი 
შეგვიძლია!", ჩართულნი იყვნენ მონაწილეობით პროექტებში.

„ამ პროექტმა ამიმაღლა იმის რწმენა, 
რომ ჩემი სიტყვაც და ჩემი იდეაც 
მნიშვნელოვანია ნებისმიერი საკითხის 
გადაწყვეტისას. მიზნის მისაღწევად 
ვისწავლე სირთულეებთან ბრძოლა. გავხდი 
უფრო აქტიური და მოტივირებული."

„ჩვენ მივმართეთ 
ადგილობრივ 
ხელისუფლებას ჩვენი 
წინადადებებით, 
გამოვთქვით ჩვენი აზრი, 
მათ მოგვისმინეს და 
გაითვალისწინეს."

„პროექტი ერთ-ერთი საუკეთესოა, 
რომელშიც მონაწილეობა მიმიღია. ეს 
მომავალშიც დამეხმარება. უკვე ბევრი 
შემიძლია - ვარ მრავალმხრივი პიროვნება 
და შემიძლია სოციუმში მუშაობა. პროექტმა 
შეცვალა ჩემი შეხედულება ჯგუფში 
მუშაობაზე, მასწავლა გადაწყვეტილების 
თამამად მიღება, მაჩვენა მონაწილეობითი 
დემოკრატიული გადაწყვეტილების  მიღება.

ბავშვები და მოზარდები უკრაინიდან

ბავშვები და მოზარდები საქართველოდან

„მთლიანობაში, ყველაზე 
პოპულარული უნარი და ინფორმაცია 
იყო, თუ რა არის მონაწილეობა, 
მონაწილეობის რა სახეები არსებობს 
და რომელ გადაწყვეტილებებშია 
საჭირო ბავშვებისა და მოზარდების 
მაქსიმალურად ჩართვა."

პროექტის დახმარებით გავიგე 
ჩემი მონაწილეობის უფლების 
შესახებ იმ გადაწყვეტილებების 
დემოკრატიულად მიღებაში, 
რომლებიც მე მეხება.  პროექტის 
საშუალებით გავიგე ჩემი 
მონაწილოების მნიშვნელობა".
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8. მოდერატორების აზრი მონაწილეობითი მიდგომის შესახებ 

ამჟამად, ჩვენი თანამშრომლობა 
და ეფექტური ურთიერთგავლენა 

შესაძლებელია სწორედ იმ 
მეთოდებისა და ცოდნის 

წყალობით, რაც პროექტში 
შევიძინე."

„მოვაწყობ სივრცეს ისე, რომ 
მოსწავლეები გაბედულნი 
იყვნენ და არ შეეშინდეთ  
ოცნებების ასრულების."

„სტუდენტებს მეტ 
თავისუფლებას 

შევთავაზებ პროექტებში 
ინსტრუმენტების და იდეების 

არჩევისას."

„მოსწავლეებს შევთავაზებ 
მეთოდებს, რომლებიც 

მათ საშუალებას მიცემს, 
გამოავლინონ თავიანთი 

სურვილები და პოტენციალი." 

„ახლა მე მაქვს გამოცდილება, მოტივაცია 
და იდეები, რომლებიც ახალგაზრდებს 

საშუალებას მიცემს, გამოავლინონ 
საკუთარი პოტენციალი პოზიტიური 

ცვლილებებისთვის. უკვე წარმომიდგენია, 
რამდენი რამის გაუმჯობესება შეიძლება 
მონაწილეობითი მიდგომის საშუალებით 

და თანაც, მონაწილეებიც კმაყოფილნი 
იქნებიან."

„განსაკუთრებით იმაზე დავიწყე ფიქრი, რომ 
პროექტში ჩაერთნენ ისეთი მონაწილეებიც, რომლებიც 
ადრე პასიურებად და უინტერესოებად მიიჩნეოდნენ. 
მონაწილეობითი მიდგომის დროს ისინი თითქოს 
შეცვალეს - აღმოჩნდა, რომ მათ იდეებიც ქონიათ 
და სულაც არ ყოფილან ზარმაცები. მომავალში ეს 
გამოცდილება ძალიან დამეხმარება ასეთ თითქოს 

„ზარმაც" მოსწავლეებთან მუშაობისას."
 „დაწყება ხშირად რთულია და ვფიქრობ, 

დაგროვებული გამოცდილებით და მონაწილეობითი 
მიდგომით მომავალშიც ბევრ სასურველ შედეგს 
მივიღებთ. ჩვენ ხომ სტუდენტებს ცოდნას იმისთვის 
ვაძლევთ, რომ პრაქტიკაში გამოიყენონ!"

მოდერატორები უკრაინიდან

მოდერატორები საქართველოდან

მოდერატორები რუსეთიდან

„სტუდენტებს მეტ თავისუფლებას შევთავაზებ 
პროექტებში ინსტრუმენტების და იდეების არჩევისას."

 „მოსწავლეებს შევთავაზებ მეთოდებს, რომლებიც 
მათ საშუალებას მიცემს, გამოავლინონ თავიანთი 

სურვილები და პოტენციალი." 
„მოვაწყობ სივრცეს ისე, რომ მოსწავლეები 

გაბედულნი იყვნენ და არ შეეშინდეთ  ოცნებების 
ასრულების."

„ყველაფერი, რაც ვისწავლე, როგორც პროექტის 
მოდერატორმა, უკვე გამოვიყენე სკოლაში, 
სადაც რამდენიმე წელია ვმუშაობ. სწორედ 

ჩემი მონაწილეობის დროს მიღებული ცოდნისა 
და პრაქტიკის წყალობით ვახერხებ, უფრო 

ეფექტურად ვიმუშაო ბავშვებთან და სკოლის 
ადმინისტრაციასთან."

„ვიქნები მოდერატორი 
მოსწავლეთა პროექტებში, 

ტერიტორიული  სათემოების 
საჯარო ბიუჯეტში 

მონაწილეობის მისაღებად."

„ვგეგმავ, შემდეგშიც შევუწყო ხელი ბავშვების 
მიერ პროექტების განხორციელებას. 

ამისთვის მაქვს სკოლის ადმინისტრაციისა 
და ადგილობრივი ხელისუფლების დიდი 

მხარდაჭერა. ასევე, შეძენილ ცოდნას 
გამოვიყენებ „სამოქალაქო განათლების" 

კურსის დროსაც, რომლის სკოლაში 
სწავლებასაც  მიმდინარე წლიდან ვაპირებ."
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ხარისხის კრიტერიუმები და სტანდარტები

როგორ მივხვდეთ, 
რამდენად კარგია 
მონაწილეობითი 

პროექტი?

თავი 5თავი 5



არსებობს ხარისხის მრავალი 
კრიტერიუმი, რომლებიც გამოიყენება 

ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
მონაწილეობითი პროექტების 
შესაფასებლად. მათი ნაწილი 

პროექტების განხორციელებისას 
შემუშავდა, ნაწილი კი - ამ თემის 

მეცნიერული კვლევისას.

ხარისხის კრიტერიუმები გვეხმარება როგორც მონაწილეობითი პროექტების 
დაგეგმვაში,  ასევე შედეგების შეფასებაში. ამ კრიტერიუმების საშუალებით შეგვიძლია 
განვასხვავოთ კარგი მონაწილეობითი პროექტი ცუდისგან. რა თქმა უნდა, თითოეული 
კონკრეტული პროექტი შეიძლება მეტ-ნაკლებად შეესაბამებოდეს ცალკეულ 
კრიტერიუმებს. ამიტომაც ქვემოთ მოცემულ ხარისხის კრიტერიუმების ჩამონათვალს 
უნდა შევხედოთ არა როგორც გაზომვის ზუსტ ინსტრუმენტს, არამედ როგორც 
განხილვის საფუძველს საპროექტო ჯგუფისთვის დაგეგმვისას ან პროექტის შედეგების 
შეფასებისას. ამ თავში აღწერილი ხარისხის 15 კრიტერიუმი იდეალური საწყისი 
წერტილია ასეთი განხილვებისთვის.

კრიტერიუმების ჩამონათვალი აღებულია ცნობილი, დადასტურებული წყაროდან: 
„ბავშვებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობის ხარისხის სტანდარტების" დამატება 
(გერმანიის ოჯახის, ხანდაზმული მოქალაქეების, ქალებისა და ახალგაზრდების 
ფედერალური სამინისტრო, 2015), გამოქვეყნებული გერმანიის ფედერალური 
მთავრობის მიერ დოკუმენტში სათაურით „ბავშვების ინტერესების ფარგლებში 
გერმანიის ეროვნული სამოქმედო გეგმა". ეს დოკუმენტი კარგად გამოიყენება 
პრაქტიკაში და კარგადაც მუშაობს.



ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
მონაწილეობის  ხარისხის ზოგადი 
სტანდარტები: 

• არსებობს მონაწილეობის და ამ მიმარ თუ-
ლების მხარდაჭერის საჭიროება - ყალიბდება 
მონაწილეობის კულტურა.

• შესაძლებელია, პროექტში ჩაერთოს ნების-
მიერი ბავშვი და მოზარდი.

• პროექტის მიზნები და მის ფარგლებში 
მიღებული გადაწყვეტილებები თავიდანვე 
გამჭვირვალეა.

• ნათლად არის განსაზღვრული, თუ რამდენი 
დროა გადაწყვეტილების მისაღებად. 

• მთელი ინფორმაცია მიწოდებულია გასაგები და 
ხელმისაწვდომი ფორმით, ურთიერ თობებში ყველა 
თანასწორია. 

• ბავშვები და მოზარდები თვითონ ირჩევენ 
მათთვის მნიშვნელოვან თემებს.

• სამუშაო მეთოდები საინტერესოა და მორ-
გებულია სამიზნე ჯგუფებზე.

• გათვალისწინებულია რესურსების საჭირო 

რაოდენობა თვითორგანიზაციის უნარის 
განვითარებისთვისთვის. 

• მუშაობის შედეგები დროულად ხორციე ლდება 
ცხოვრებაში.

• იქმნება ქსელური გაერთიანებები მონა-
წილეობის თემაზე.

• პროცესში ჩართული ბავშვები და მოზარდები 
იღებენ მონაწილეობისთვის საჭირო კვალი-
ფიკაციას.

• მონაწილეობითი პროცესები ისეა დაგეგ მილი, 
რომ თითოეულ მონაწილეს ჰქონდეს სარგებლის 
მიღების  შესაძლებლობა.

• შედეგების აღიარება ხელს უწყობს მონა-
წილეობის პროცესში ჩართულობას.

• მიმდინარეობს მონაწილეობის ელემენტების 
შეფასება და დოკუმენტაცია.

• შესაძლებელია მონაწილეობის მაქსიმა ლური 
დონის მიღწევა „მონაწილეობის კიბის"  მოდელის 
და სამუშაოების შედეგე ბის სავალდებულო 
განხორციელების მაქ სიმალური ხარისხის მიხედ-
ვით. იდეალ ში, სტრუქტურული (სამართლებრივი) 
ერ თეულე ბის დახმარებით.

  „მონაწილეობის კიბე“

დღეისთვის რამდენიმე „მონაწილეობის კიბე" 
არსებობს. მოდელები, რომელთა საშუალებითაც 
შეიძლება შეფასდეს, რამდენად ფართოდაა 
წარმოდგენილი მონაწილეობის კომპონენტი  
ამა თუ იმ პროექტში. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ 
სახელმძღვანელოში შედარებითი ანალიზის 
ჩატარებას და შემოვიფარგლებით მხოლოდ 
საკმაოდ ცნობილი „როჯერ ჰარტის კიბით". ეს 
მოდელი ფართოდ გავრცელებულია ევრო კავ შირში 
და უპირველესად იმის გამო, რომ ის გამოქვეყნდა 
ევროპის საბჭოს გამოცემაში.

საფეხური N8 ერთობლივი გადაწყვეტი ლებები
 
მოზარდები სთავაზობენ უფროსებს საკუთარ 

იდეებსა და პროექტებს განხორციელების მიზ-
ნით. ასევე, უფროსებს, როგორც თანასწორ-
უფლებიან პარტნიორებს, იწვევენ დისკუსიისა 
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონა-
წილეობის მისაღებად. 

საფეხური N7 საწყისი ინიციატივა და პრო-
ექტის მართვა მოზარდების ხელშია

მოზარდები წამოაყენებენ რა საკუთარ იდე-
ებს, თავადვე არიან პასუხისმგებელნი მათ გან-
ხ  ორციელებაზე. საჭიროების შემთხვევაში 
ის       ინი უფროსებსაც იწვევენ პროცესში მონა წი ლე-
ობისთვის, თუმცა, პროექტის გან ხორციელება მათი 
ჩარევის გარეშეც არის შესა ძლებელი.

საფეხური N6. პროექტის იდეა უფროსებს 
ეკუთვნით, მაგრამ გადაწყვეტილებები მიიღება 
მოზარდებთან ერთად

მიუხედავად იმისა, რომ პროექტების იდეა 
უფ როსებს ეკუთვნით, გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში თანაბრად ხდება პასუხისმგებლობის 
გადანაწილება მათსა და მოზარდებს შორის. 

საფეხური N5 მოზარდებს ეკითხებიან აზრს და 
აცნობებენ პროექტის შედეგებს

უფროსები მოზარდებს სთავაზობენ საპროექტო 
იდეებს და ახორციელებენ მათ. ამავე დროს, 
მოზარდებს შესაძლებლობა აქვთ მისცენ რჩევა, 
შესთავაზონ წინადადებები და გაიგონ, თუ რა 
ფორმით გაითვალისწინეს მათი სურვილები 
გადაწყვეტილების მიღებისას ან პროექტის 
განხორციელებისას. 

საფეხური N4 მოზარდები იღებენ 
ინსტრუქციებს და წვდომას ინფორმაციაზე 

უფროსები სთავაზობენ მოზარდებს  საპროექტო 
იდეებს და ახორციელებენ მათ. მოზარდებს კი, 
სთავაზობენ პროექტის ფარგლებში გარკვეული 
როლის ან გარკვეული ამოცანების  შესრულებას. 
მოზარდებს კარგად ესმით, რა როლს ასრულებენ 
ისინი პროექტში. 
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საფეხური N3 მოზარდებს მიმართავენ 
პროექტის მიმდინარეობისას (არ მიიჩნევა 
მონაწილეობის ფორმად) 

პროექტის განმავლობაში მოზარდები იღებენ 
გარკვეულ დავალებებს, მაგრამ მათ არ აქვთ 
არანაირი შესაძლებლობა, გავლენა მოახ დინონ  
გადაწყვეტილებებზე. იქმნება ცრუ შთა ბეჭდილება 
(განზრახ თუ შემთხვევით), რომ მოზარდები 
მონაწილეობენ პროექტში, მაგრამ სინამდვილეში 
ისინი არ განსაზღვრავენ რას და როგორ აკეთებენ.

საფეხური N2    მოზარდები ასრულებენ დე  კო  -
რა ციის ფუნქციას (არ მიიჩნევა მო ნაწილეობის 
ფორმად) 

მოზარდებს იწვევენ პროექტში, რათა მათ 
საკუთარი თანდასწრებით შექმნან განცდა, თითქოს 
წარმოადგენენ საკუთარ ინტერსებს.  ისინი არ 
ასრულებენ რაიმე გააზრებულ ფუნქციას (გარდა 
ყოფნისა ყოფნის გულისთვის), მაგრამ, როგორც 
ნებისმიერი დეკორაციისას, მათი ყოფნა პროექტთან 
ან ორგანიზაციასთან არსებულ ყველა მასალაში 
შეუიარაღებელი თვალითაც ადვილად შესამჩნევია.

საფეხური N1 ხდება მოზარდებით 
მანიპულირება (არ მიიჩნევა მონაწილეობის 
ფორმად)

მოზარდებს იწვევენ პროექტში მონაწი-
ლეო ბისათვის, თუმცა, მათ არ აქვთ არავითარი 
გავლენა გადაწყვეტილებების მიღებასა და 
პროექტის განხორციელებაზე.  მათი არსებობა 
აუცილებელია არა ამ პროექტთან დაკავშირებული 
მიზნების მისაღწევად. მაგალითად: ადგილობრივ 
არჩევნებში გამარჯვება, დაწესებულების იმიჯის 
გაუმჯობესება ან დამატებითი დაფინანსების მიღება 
იმ ორგანიზაციებისგან, რომლებიც მხარს უჭერენ 
ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
ჩართვის პროექტებს.

ხაზგასასმელია, რომ ბოლო სამი საფეხური 
არანაირად არაა დაკავშირებული მონაწილეობის 
იდეასთან. მსგავსი ინიციატივებისკენ სწრაფვას 
არანაირი აზრი არ აქვს.  მიუხედავად ამისა, 
პრაქტიკაში ხში რად გვხვდება პროექტები, 
რომლებიც სწორედ ამ კატეგორიას განეკუთვნება. 
„მონაწილეობის კიბის" საშუალებით მათი 
ამოცნობა ადვილია. იმისათვის, რომ პროექტი 
განთავსდეს "მონაწილეობის კიბის" მეოთხე 
და მეხუთე საფეხურზე, ის უნდა შეიცავდეს 
რამდენიმე მონაწილეობრივ ელემენტს მაინც. 
მსგავსი პროექტები,  უკვე კარგი დასაწყისია, 
მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის მონაწილეობის 
სასურველი დონე. მონაწილეობა, ამ სიტყვის 
სრული მნიშვნელობით, იწყება „მონაწილეობის 
კიბის" მეექვსე საფეხურიდან. ინიციატივა 
შეიძლება უფროსებისგან მოდიოდეს (ამას აზრი 
აქვს, თუ პროექტი ხორციელდება ბავშვებისა და 
მოზარდების ინტერესებიდან გამომდინარე), მაგრამ 
გადაწყვეტილებები მიიღება ერთობლივად. მეშვიდე 
საფეხური წარმოადგენს თითქმის იდეალურ 
დემოკრატიულ სიტუაციას. როგორც 
2.3 ნაწილშია აღნიშნული, დემოკრატიას აქვს ორი 
თანაბარი განზომილება: თვითმმართველობა 
და მონაწილეობა. მეშვიდე საფეხურზე საქმე 
გვაქვს ნამდვილ თვით მმართველობასთან. 
შეიძლება გაგიკვირდეთ, რომ როჯერ ჰარტი მერვე 
საფეხურს  განიხილავს, როგორც მონაწილეობის 
კიდევ უფრო მაღალ დონეს. ეს დაკავშირებულია 
იმასთან,  რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს 
რთულ პროცესებთან, რადგან მათ ში სხვადასხვა 
ინტერესის მქონე ადამიანები მონაწილეობენ და 
კონსენსუსის მისაღწევად საჭიროა სრულფასოვანი 
მოლაპარაკებების წარმოება. მსგავ სი სირთულეები 
იშვიათად წარმოიქმნება თვი თორგანიზებული 
ახალგაზრდული პროექტების შემთ ხვევაში 
(როგორიცაა ნებისმიერი ღონისძიება ან 
ეკოლოგიური ინიციატივა), რომლებიც, როგორც 
წესი, ემყარება მონაწილეთა საერთო ინტერესებს, 
რაც ავტომატურად იწვევს  კონფლიქტების 
შემცირებასა და  მარტივ ურთიერთობებს.

მონაწილეობის დონე შეიძლება შეფასდეს
კიბეების მოდელების გამოყენებით. ყველაზე

გავრცელებულია როჯერ ჰარტის მოდელი - 
8 საფეხური. პირველი საფეხური არ გულისხმობს 

მონაწილეობას, ხოლო მერვე მოიაზრებს ბავშვებისა 
და მოზარდების მიერ გადაწყვეტილებების მიღებაში 

მაქსიმალურ უფლებამოსილებას.
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რა განასხვავებს კარგ მონაწილეობით 
პროექტებს ცუდისგან?

კარგი მონაწილეობითი ინიციატივა ადვილად 
გამოირჩევა ცუდიდან ტექნიკური მომზადებისა და 
განხორციელების მაჩვენებლით (პროექტის მართვა). 
უფრო მნიშვნელოვანია (და ხშირად უფრო რთულიც) 
იმის შეფასება, თუ რამდენადაა დაცული ზემოთ 
წარმოდგენილი ხარისხის 15 კრიტერიუმი.

მოცემული კრიტერიუმები განიხილება, როგორც 
ერთგვარი სამუშაოს სტანდარტები ე.ი წარმოად-
გენს ნებაყოფლობითი მონაწილეობის ოქროს 
შუალედს. ეს სტანდარტები საშუალებას იძლევა 
გავიგოთ, რას ნიშნავს საშუალო სტატისტიკური 
ხარისხიანი მონაწილეობითი პროექტი და გვაძ-
ლევს შესაძლებლობას, შევადაროთ ერთმა ნეთს 
განსხვავებული პროექტები. 

თუ საქმე გაქვთ კარგ მონაწილეობით ინი-
ციატივასთან, შეგიძლიათ, საშუალოდ, დადები-
თად შეაფასოთ ის ყველა 15 კრიტერიუმით. 
საშუალო დადებითი შეფასება მიიღება იმ 
შემთხვევაში, თუ დაფიქსირდა და დადასტურდა, 
რომ დაცულია ზოგიერთი პარამეტრი. თუ მზად 
ხართ ზოგიერთ კრიტერიუმში საშუალოზე მაღალი 
შეფასება დაწეროთ, მაშინ საქმე წარმატებულ 
ინიციატივასთან გვაქვს. თუ ზოგიერთ კრიტე-
რიუმში შეფასება იქნება საშუალოზე დაბალი, ეს არ 
ნიშნავს, რომ ინიციატივა სრულად ჩავარდა. მისი 

დახვეწა სავსებით შესაძლებელია. ინიციატივა 
ცუდად  მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა, თუ ერთდროულად 
ბევრ კრიტერიუმში მიიღებს საშუალოზე დაბალ 
შეფასებას. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს 
ხარისხის კრიტერიუმს N15 („მონაწილეობის კიბე"). 
მონაწილეობითი პროექტი ან ინიციატივა უნდა 
უზრუნველყოფდეს ბავშვებისა და მო ზარდების 
შედეგებზე გავლენის მოხდენის მაქ სიმალურად 
მაღალ შესაძლებლობას. სხვა სიტ ყვებით, პროექტი 
უნდა შეესაბამებოდეს „კიბის" მაქსიმალურად 
მაღალ საფეხურს.

ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა, უნდა აღინიშნოს 
კიდევ ერთი კრიტერიუმი. ის არ გვხვდება 
„მონაწილეობის კიბის" მოდელში, მაგრამ ამის 
მიუხედავად, არის ხარისხიანი პროექტის მაჩვე-
ნებელი. ნებისმიერი ხარისხიანი  მონაწი ლეობითი 
ინიციატივა გულისხმობს შედეგების სავალდებულო 
შესრულების მაღალ მაჩვენებელს ანუ პოლიტიკური 
ნების არსებობას პროექტის განსახორციელებლად. 
მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ოფიციალური 
გადაწყვეტილებები და წერილობითი დოკუმენტები, 
რომლებიც ადასტურებს პოლიტიკური ნების 
ნამდვილად არსებობს.

მონაწილეობის კარგი ინიციატივები 
განსხვავდებიან  ხარისხის 15 კრიტერიუმის 

დაცვით. კარგ მონაწილეობით პროექტს აქვს 
დადებითი შეფასება ხარისხის თხუთმეტივე 
კრიტერიუმში (ანუ აქვს საშუალოზე მაღალი 

მაჩვენებელი).
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კარგი დაგეგმვა და ჩატარება 

ტექნიკური თვალსაზრისით

3. მიზნების და 

გადაწყვეტილებების 

გამჭვირვალეობა

საფეხური 7.  მოზარდები

ხელმძღვანელობენ და 

შემოაქვთ ინიციატივები

9. დროული განხორციელება

საფეხური 5. მოზარდებს 

ეკითხებიან და აწვდიან 

ინფორმაციას

15. მონაწილეობის კიბის 

მაღალი საფეხური

საფეხური 1. მოზარდებით 

მანიპულირება

მონაწილეობის კიბის საფეხური

მიზანი: როგორაა

შესაძლებელი ბავშვებისა და

 მოზარდების უფრო მაღალი 

გავლენა

1. სასურველი და 

მხარდაჭერილი მონაწილეობა

დახმარება დაგეგმვისას კარგი მონაწილეობის საზომი რაში ვლინდება ეს?

საშუალო ნორმა (მინიმალური 

მნიშვნელობა)

ცუდი მონაწილეობა

მაჩვენებლების დიდი ნაწილის 

არარსებობა

შეფასების პროცესის 

მართვა

კარგი მონაწილეობის

 განსხვავება  ცუდისგან

საფეხური 8. ერთობლივი 

გადაწყვეტილება

4. გადაწყვეტილების მიღების 

მკვეთრად განსაზღვრული 

სპექტრი

საფეხური 6. ინიციატივები

შემოაქვთ უფროსებს,

 გადაწყვეტილებებს იღებენ 

ერთობლივად

14. შეფასება და დოკუმენტაცია

საფეხური 2. მოზარდები 

როგორც დეკორაცია

ხარისხის 15 ნიშნის დაცვა

ხარისხის 15 ნიშანი, 
მაგალითად:

ფუნქცია

განსხვავება კარგ და ცუდ 
მონაწილეობას შორის

2.მაჩვენებლები

3. სტანდარტები

მონაწილეობის კიბე, 
მაგალითად:

1.ხარისხის 
კრიტერიუმები

კონცეპტ-გეგმა 12: ხარისხის კრიტერიუმები

ხარისხი: კრიტერიუმები
მაჩვენებლები

ნიშნები
სტანდარტები
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მონაწილეობის მეთოდებიმონაწილეობის მეთოდები

როგორ უზრუნველვყოთ როგორ უზრუნველვყოთ 
დემოკრატიულობა დემოკრატიულობა 

ღონისძიების ღონისძიების 
და პროექტის და პროექტის 

განხორციელებისას განხორციელებისას 
ბავშვებისა და ბავშვებისა და 
მოზარდების მოზარდების 

მონაწილეობით?მონაწილეობით?





მონაწილეობის მეთოდები

რა უნდა ვიცოდეთ 
დასაწყისშივე 

მონაწილეობითი 
მოდერაციისა და 

ვიზულიზაციის შესახებ

თავი 6თავი 6



ჯგუფების მოდერაცია - ეს ჯგუფების 
დემოკრატიული 

ხელმძღვანელობა და მართვაა, 
ეფექტურობისა და მონაწილეობის 
ერთდროული უზრუნველყოფით 



მოდერაცია - ძირითადი მეთოდი 
და მეტა-ტექნიკა მონაწილეობის 
ნებისმიერი ფორმისთვის

დემოკრატიული მართვა და კოორდინაცია 
ნაცვლად იერარქიული მართვის სისტემებისა

მონაწილეობის არსი იმაშია, რომ გა ფარ-
თოვდეს ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
შესაძლებლობები, გავლენა მოახდინონ მათივე 
საცხოვრებელ გარემოში 
მიმდინარე მოვლენებზე 
და ნაკლებად იყვნენ 
გაკონტროლებულნი. 
მაგრამ მონაწილეობითი 
ინიციატივების შედეგები 
არაა ერთადერთი, რაც 
მნი  შ ვნელოვანია. ამ 
შედეგებამდე მიმა-
ვალი გზა ასევე უნდა 
ემყარებოდეს მონა წი -
ლეობით პრინციპებს. 
ბავშვებსა და მო ზარდებს 
უნდა ჰქონდეთ შესაძ-
ლებლობა, გავლენა მოა-
ხდინონ მათ ირგვლივ მიმდინარე პროცესების 
ყველა ეტაპზე. ამავე დროს, მონაწილეობით 
პროცესებში ჩართული იქნებიან უფროსები, 
რომლებიც, რა თქმა უნდა, ყოველთვის 
მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ.  რაში 
გამოიხატება ეს?

თუ უფროსები ასეთ პროექტებს მართავენ 
ცალმხრივად, თუ მათი როლი იქნება დომინანტური, 
მაშინ ვერანაირ მონაწილეობაზე ვერ ვისაუბრებთ. 
მართვა საჭიროა დემოკრატიულად. ქვემოთ 
გაგაცნობთ მართვის ასეთ მოდელს, თუ რას 
წარმოადგენს ჯგუფური პროცესების მოდერაციის 
კონცეფცია. 

აქცენტი პროცესების თანმხლებ 
კომპეტენციაზე

ჩვეულებრივ, პროექტის ან ღონის ძიების 
მოდერატორი უფრო დემოკრატიულად უწევს მას 
კოორდინაციას, ვიდრე აკონტროლებს მის შინაარსს. 
ერთი შეხედვით, ეს მეთოდი არც თუ ძალიან 
აქტუალურია მონაწილეობითი პროექტებისთვის. 
პროცესში ჩართული უფროსი ადამიანი, პროექტის 
შინაარსთან დაკავშირებით, თავის პროფესიულ 
უნარებსა და ცოდნას იყენებს.  რა თქმა უნდა, 
ბავშვებთან და მოზარდებთან მოდერაციას 
აქვს თავისი სპეციფიკა. მოდერატორი ხშირად 
ავსებს შინაარსობრივ ასპექტებს, თუმცა, მისი 
გავლენა პროექტზე მაინც ძალზე შეზღუდული 
უნდა იყოს. მაგრამ აქცენტები პროცედურებსა და 
მონაწილეობის პრინციპებზე, ამის მიუხედავად, 
მთელი პროცესის განმავლობაში შენარჩუნებულია.

მოდერაცია - უფრო მეტია, ვიდრე მართვა: 
მეთოდები და უნარები

პროექტის მოდერაცია - ეს არა მხოლოდ 
საუბრის მართვაა. მოდერატორის ამოცანაა 
მართოს პროცესები პრობლემის გადაწყვეტის 

ძიებისას, მონაწილეობის 
პრაქტიკის გამო ყენებით. 
მოდერატორს ამოცანა 
აკისრია არა იმიტომ, 
რომ მას იერარქიაში 
მაღალი პოზიცია უჭირავს 
და გადაწყვეტილების 
მიღების უფლება აქვს, 
არამედ მხოლოდ 
იმიტომ, რომ მას აქვს 
განსაზღვრული  უნარები. 

მოდერაციის 
მეთოდი ყოველთვის 
ეფუძნება მონაწილეობის 
პრინციპებს; მისი 

დახმარებით, ადამიანები, რომლებზეც გავლენას 
ახდენს დისკუსია, იქცევიან ამ დისკუსიაში ჩართულ 
ადამიანებად. ამ მიდგომის არსია ყველას ცოდნის 
გამოყენება და გამრავლება. იდეალურ შემთხვევაში, 
მოდერაციის მოთხოვნილება თავის თავად ქრება, 
ვინაიდან ჯგუფი მიაღწევს სიმწიფის ისეთ დონეს, 
რომ მას შეუძლია დამოუკიდებლად გაუმ კლავდეს 
შემდგომ ამოცანებს (იხ. ნოილანი 1995, გვ.59-დან).

ზოგადად, მოდერა ციისას მონაწილეობის ყველა 
მეთოდი მიმარ თულია იმისკენ, რომ:

• დაიგეგმოს და წარიმართოს მოლაპარაკებები, 
სხდომები, სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები, 
პროექტები და ღონისძიებები თითოეული ჩართული 
პირის  მაღალი მონაწილეობით, მართოს დისკუსია 
და  მოიძიოს პრობლემის  გადაჭრის უფრო 
ეფექტური გზები;

• გამოიყენოს ყველა ხელმისაწვდომი რესურსი: 
ცოდნა და კომპეტენცია აქვთ არა მხოლოდ 
„ზემოთა", არამედ „ქვემოთაც". 

• თავი აარიდოს იერარქიულ დამოკიდებულე ბებს 
პროცესის განვითარებისა და პრობლემის გადა-
წყვეტისას. 

მოდერაცია გვთავაზობს განსხვავებული 
ტექნიკების გამოყენებას, მაგრამ მხოლოდ 
ტექნიკით არ ამოიწურება. უფრო მნიშვნელოვანია 
ფასეულობები, რომლებიც საფუძველშია ჩა დ-
ებული. ძირითადი  ისაა, რომ ყველა პროცესში 
აუცილებელია ვიხელმძღვანელოთ მონაწილეობის 
პრინციპებით. აი, კომპასი, რო მელიც მართავს 
მოდერატორს პრაქტიკული გადაწყვეტილებების 
მიღებისას. მოდერაციის მიზანია პროცესი გახადოს 
ერთდროულად ეფექტიანიც და დემოკრატიულიც.

ვორქშოპების ეფექტიანად 
ჩასატარებლად საჭიროა 
მოდერაციის სპეციალური 

ტექნიკები, ასევე შინაარსისა 
და შედეგების ვიზუალიზაცია. 
მოდერაციის ამ ტექნიკების 

მნიშვნელობას გააჩნია 
ღირებული საფუძვლები.
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მოდერაცია

მონაწილეობა

პროცესების ცოდნა

დეიერარქიზაცია

ყველა მონაწილის რესურსის 

გამოყენება

ზემოქმედების ქვეშ მყოფების 

გარდაქმნა ჩართულ 

მონაწილეებათ

მეთოდური ინსტრუმენტების 

ნაკრები

კორპის დაფები, ბარათები, 

ფლომასტერები და ა.შ.

საუბრები, სამუშაო ჯგუფები,

პროექტები, პროცესების

მართვა

უფროსების გავლენის 

შემცირება

ეფექტურობა 

დემოკრატიზაციასთან ერთად

მიმართულების მიცემა და

მოწესრიგება (შინაარსი და

 ჯგუფური პროცესი) 

გადაწყვეტილების მომზადება

იდეების და გამოცდილების 

გაზიარება

ფოკუსი პროცესზე

მეტა-ტექნიკა

მონაწილეობითი ტექნიკა

საბოლოო შედეგი მონაწილეობის მეთოდი

მოდერაცია მეტია, ვიდრე 

ხელმძღვანელობა

დემოკრატიული მართვა და 

ხელმძღვანელობა

მონაწილეობის ძირითადი 

განწყობა

ფასეულობები, 

განწყობები  VIPP ფილოსოფია

მოდერატორის 
კომპეტენციები

პროფესიულ-
შინაარსობრივი 
კომპეტენციები

მიზნებიფუნქცია

კონცეპტ-გეგმა 13: მოდერაციის მეტა-ტექნიკა

ყველა ელემენტი
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ვიზუალიზაცია - მეტა-ტექნიკა 
მომიჯნავე მეთოდური ფუნქციით

რისთვისაა საჭირო მუდმივი ვიზუა ლი ზაცია? 
დასაბუთება

მიდგომა, რომელიც 6.1 თავშია წარმოდგენილი, 
აერთიანებს მოდერაციის ყველა მეთოდს, 
რო მლებზეც ამ სახელმძღვანელოშია საუბარი. 
ვი ზუალიზაცია - ერთ-ერთი ძირითადი დამხმარე 
ინსტრუმენტია მონაწილეობითი დაპროექტების 
ნებისმიერი მე თოდის-
თვის, პროფესიული მო -
დ   ერაციისა და პრე-
ზენტაციებისთვის.

ვიზუალური ენა

„სიტყვა „ვიზ უალ-
იზ  აცია" აღნიშნავს რა -
იმეს თვალსაჩინოდ წარ-
მო დგენას (ზა    იფერტი, 
2001, 11). ვიზუალიზაცია 
მოდერატორს აძლევს 
სა შუალებას, შექმნას 
„მხე დველობითი გა მო-
სახულებების ენა ჯგუ -
ფური მუშაობის დროს" 
(შნელლე,1982,7). 

მონაწილეების გამო ნათქვამები და იდეები 
დაფიქსირებულია ვი  ზუალურად, სპეცია ლური 
ინსტრუმენტე ბის საშუალებით (მაგ.: ვიზუალიზაციის 
ბარათები დაფაზე დამაგრებულ ფორმატის 
ფურცლებზე, სტიკერები, ფლიპჩარტები და ა.შ.).

ამ გზით მონაწილეებისა და მოდერატორის 
გამონათქვამები და იდეები თვალსაჩინო ხდება 
ყველასთვის. ვიზუალიზაცია საშუალებას იძლევა, 
მოხერხდეს (იხ. შპერლინგი, შტაპელფელდტი და 
ვასეველდი 2007, 91):

• მონაწილეთა უფრო აქტიური ჩართულობის 
მიღწევა;

• დაფიქსირდეს გამოთქმული იდეები და 
მიღწეული შეთანხმებები, რაც სავალდებულო 
გახდება ყველასთვის;

• უთანხმოების ილუსტრირება და სიცხადის 
მიღწევა;

• გამჭვირვალედ განიმარტოს რაიმეს სტ რუქტურა 
და შინაარსი;

• გაიზარდოს მონაწილეთა ყურადღება და 
კონცენტრაცია; 

• მონაწილეთა ყურადღება მიექცეს ყველაზე 
მნიშვნელოვანს;

• გამარტივდეს რთული საკითხების აღქმა;
• დავეხმაროთ ჯგუფს პროცესში ორიენ-

ტირებისას, რათა შეძლონ განიხილონ ბევრი 
განსხვავებული საკითხი; ვაჩვენოთ მონაწილეებს, 
რომ მათი იდეები და მოსაზრებები სერიოზულად 

არის აღქმული.
ამრიგად, თითოეულ მონაწილეს შეუძლია 

ნებისმიერ დროს აღადგინოს საუბრის  მს ვლელობა 
და ძირითადი იდეა. ჯგუფურ პრ ოცესებთან 
მუშაობისას ვიზუალიზაცია ხდება უფრო 
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, ვიდრე, უბრალოდ, 
ილუსტრაცია პრეზენტაციის ან მოხსენების დროს 
(იხ. შნელლე 1982, 8).

ზოგადად, 
მონაწილეობითი 
პროექტების დროს, 
მოდერაცია და 
ვიზუალიზაცია 
საშუალებას იძლევა, 
თავი ავარიდოთ 
მრავალსიტყვაობასა 
და ბუნდოვანებას (იხ. 
ზაიფერტი 2001,  5). 

ვიზუალიზაციის 
საშუალებები

კომუნიკაციის მხ -
ა  რდასაჭერი უამრავი 
საშუალება არსებობს, 

რომ ლებიც ვი ზუა ლი  ზაციის პროცესში გამოიყენება. 
ეს საშ უალებები შეს აძლებლობას გვაძლევს, 
გამოვხატოთ აზრი და კომუნიკაცია  გვქონდეს 
არა მხოლოდ ენობრივი საშუალებებით და 
ჟესტებით. ისინი გვეხმარება, უკეთ აღვიქვათ 
და მივიღოთ ინფორმაცია, ას ევე, შემცირდეს 
მოდერატორის თუ წამყვანის დატვირთვა. ასეთ 
საშუალებებს, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ 
მონაწილეობითი დაპროექტებისას, შეიძლება 
მივაკუთვნოთ:

• საშუალებები, რომლებიც პირდაპირ 
ასტიმულირებს კომუნიკაციის პროცესს. მაგალითად: 
მაკეტები, წარწერები და გამოსახულებები, 
ფოტოები, ტექსტის აუდიო ჩანაწერები, მუსიკა, 
ხმები ან ტექსტისა და სურათის ერთობლიობა (ამ 
საშუალებებს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება 
შეუძ ლიათ არა მხოლოდ პრეზენტაციის მიმდი-
ნარეობისას, არამედ თამაშებისა და სავარჯიშოების 
დროსაც. შესაძლებელი ხდება, ჯგუფური პროცესები 
გახდეს უფრო დინამიური, გამოიწვიოს ასოციაციები 
იდეების ჩამოყრის პროცესში ან გაამარტივოს 
სამუშაოს შედეგების დამახსოვრება).

• ირიბი საშუალებები, რომლებიც ხელს 
უწყობს აზრების გამოხატვას. მაგალითად: დაფა 
და ცარცი, თეთრი სალექციო დაფა, ფლიპჩარტი, 
კორპის დაფა (პინბორდი), სალექციო პროექტორი, 
დიაპროექტორი, კინოპროექტორი, სმარტფონი, 
ნოუთბუქი ან პლანშეტი, მულტიმედიური 
პროექტორი, ვიდეოაპარატურა და ა.შ.

ვიზუალიზაცია იძლევა 
ინფორმაციის ეფექტურად 

სტრუქტურირების საშუალებას 
და მონაწილეებს ეხმარება 

რთული მასალის ათვისებაში. 
ასევე, ვიზუალიზაცია ეხმარება 

ორიენტაციასაც, რათა 
წითელი ხაზი ყოველთვის 

რჩებოდეს თვალსაჩინო და 
გამჭვირვალე.
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კონცეპტ-გეგმა 14: მეტა-ტექნიკა „ვიზუალიზაცია“

ვიზუალიზაცია

პროცესში მონაწილეობა

მონაწილეობის მეთოდისთვის მეორე დიდი მეტა-ტექნიკა

გრაფიკული გამოსახულებები

კორპის დაფა, ფლიპჩარტი

თეთრი, მაგნიტური, 

მარკერის დაფა

კომპიუტერული 

მულტიმედიაპროექტორი

კონცენტრაცია უფრო 

მნიშვნელოვანზე

პასუხისმგებლობის გრძნობის 

ჩამოყალიბება

ჯგუფური მუშაობის 

ვიზუალური ენა

ორიგინალები, მოდელები

ნახატები, მუსიკა

პროექტების ვიზუალური 

გამოსახულება

პროცესში ორიენტაზია

დისკუსიის მსვლელობის 

ვიზუალიზაცია

ყურადღების მიმართვა

მიზნები დამხმარე საშუალება

ძირითადი ფუნქცია

მომიჯნავე ფუნქცია

ყველა

59



როგორ ვიმოქმედოთ?

სტრატეგიების, მეთოდური
გადაწყვეტილებებისა და

დამხმარე მეთოდების
მიმოხილვა

თავი 7თავი 7



იმისათვის, რომ წარმატებით 
განვახორციელოთ ბავშვებისა 

და მოზარდების მონაწილეობითი 
პროექტები, საჭიროა სპეციალური 

მეთოდები
ამჟამად ამ მეთოდიკების ბევრი ასპექტი უკვე დეტალურად დამუშავებულია. ამავე 

დროს, ის შეკითხვები, რაც ადრე მარტივი და გასაგები გვეჩვენებოდა, დღეს უფრო 
რთული და კომპლექსური გვეჩვენება. სწორედ ამის გამო მნიშვნელოვანია გავერკვეთ, 
რა ლოგიკას ემყარება მეთოდების კლასიფიკაცია მონაწილეობით დაპროექტებაში. 
მეთოდურ სტრუქტურაში არსებობს სამი მნიშვნელოვანი დონე და საჭიროა, ისინი არ 
ავურიოთ.

პირველ (ფუნდამენტურ) დონეს მიეკუთვნება. მონაწილეობითი 
და პროექტების ე.წ „სტრატეგიები". მეორე დონე წარმოადგენს „ოპერატიული 
მუშაობის მეთოდების"  ნაკრებს ბავშვებისა და მოზარდების მონაწილეობითი 
პროექტების დაპროექტებისთვის (ე.წ. „პირველადი" მეთოდები მონაწილეობითი 
დაპროექტებისთვის და „მეორეული", დამხმარე), რომლებიც უნდა შე ეს აბ ამებოდეს 
არჩეულ სტრატეგიას. მესამე დონეზე გამოყოფენ კომპლექსურ („დიდ") და მარტივ 
("პატარა") მეთოდებს.

მონაწილეობით პროექტებზე მუშაობის დაწყებამდე საჭიროა სამი 
გადაწყვეტილების მიღება:

• მონაწილეობითი დაპროექტების სტრატეგიის არჩევა.
• მონაწილეობის საბაზისო ფორმის განსაზღვრა („მონაწილეობითი დაპროექ ტების 

პირველადი მეთოდი").
• დამხმარე მეთოდების არჩევა („მონაწილეობითი დაპროექტების მეორეული 

მეთოდები").

როგორ ვიმოქმედოთ?

სტრატეგიების, მეთოდური
გადაწყვეტილებებისა და

დამხმარე მეთოდების
მიმოხილვა



კონცეპტ-გეგმა 15: მეთოდური გადაწყვეტილებების მიმოხილვა

მეთოდური გადაწყვეტილებები

ძირითადი ფორმები

ერთობლივი წარმოება/
ერთობლივი მართვა, მაგალითად

მომავლის სახელოსნო

დამხმარე 
მეთოდები

მოდელების შექმნა

წარმომადგენლობითი ფორმები

თვითგამორკვეული პროექტები

საკითხების შეთანხმება

მსოფლიო კაფე

დისტანციური მონაწილეობა
 ინტერნეტის საშუალებით

გადაწყვეტილების და 
არჩევის პროცედურები

ახალგაზრდული პარლამენტი

განგრძობადი, ხანგრძლივი ერთჯერადი, მოკლევადიანი

გაფორმებული, ფორმალური ერთი  საკითხი

სტრუქტურულად გამყარებული
გაუფორმებელი, 
არაფორმალური

ბევრი საკითხი

3. მეორეული მეთოდები

1. მონაწილეობის სტრატეგიები

1.1.სტრუქტურული
 მონაწილეობა

1.2.წერტილოვანი
 მონაწილეობა

2. მონაწილეობის პირველადი მეთდები

2.1. თანამშრომლობა უფროსების 
სტრუქტურების ფარგლებში, მაგალითად

3.1. რთული მეთოდები

2.2. საკუთარ სტრუქტურებში ინტერესების  
წარმოდგენა, მაგალითად

3.2. მარტივი მეთოდები 
(მიკრო-მეთოდები)

2.3. საკუთარი საცხოვრებელი გარემოს
 არაფორმალური მოწყობა, მაგალითად
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მონაწილეობითი დაპროექტების 
სტრატეგიის არჩევა

არსებობს მონაწილეობითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ორი ურთი ერ-
თსაწინააღმდეგო მიდგომა. პირველ რიგში, უნდა გადაწყვიტოთ, მონაწილეობითი დაპროექტების ორი 
ძირითადი სტრატეგიიდან რომელს გამოიყენებთ:

მონაწილეობა სტრუქტურის შექმნაში

საქმე ეხება მონაწილეობისთვის გრძე ლ ვადიანი 
სტრუქტურების შექმნას. ასეთი სტრუქტურები ფუნქ-
ციონირებს გარკვეული ფორმებითა და გარკვეული 
წესებით, ანუ, მათ აქვთ სამართლებრივი საფუძველი 
(მაგ ალითად, ისინი შეიძლება ემყარებოდეს 
მუ-ნიციპალური ორგანოების ან ორგანიზაციების 
გადაწყვეტილებებს). ეს აუცილებელია, რად გან 
მონაწილეობის ასეთი ფორმატი უნდა მოქმედებდეს 
ხანგრძლივად, მუდმივად და არა მხოლოდ 
რო-მელიმე ცალკე აღებული პროექტის ფარგლებში. 
ხშირად ეს სტრუქტურები საჩვენებელი ხასიათისაა. 
ისინი ეხება არა ერთ კონკრეტულ საკითხს, არამედ 
იძლევა საშუალებას ვიმუშაოთ განსხვავებულ 
საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება ბავშვებსა 
და ახალგაზრდებს. ასეთი სტრუქტურა შეიძლება 
იყოს, მაგალითად, საბავშვო ან ახალგაზრდული 
პარლამენტი. 

ერთჯერადი მონაწილეობა

მონაწილეობის ერთჯერადი ფორმატები 
არაა შექმნილი ხანგრძლივი მოქმედებისთვის. 
როგორც წესი, ესაა დროში შეზღუდული და არა 
მუდმივმოქმედი პროექტი. საკითხების რა-ოდენობა, 

რომელსაც ის ეხება, ჩვეულებრივ იმაზე ნაკლებია, 
ვიდრე გრძელვადიან პროექტებში. ეს შეიძლება 
იყოს ერთი კონკრეტული თემა, რომელიც 
კარგად შეესაბამება ბავშვებისა და მოზარდების 
ინტერესებს, ზრდის მათ მოტივაციას და, ამიტომაც, 
გარანტირებული აქვს სამუშაოს მაღალი შედეგები. 
ჩვეულებრივ, მონაწილეობის ერთჯერადი 
ფორმატები გამოიყენება მაშინ, როცა საჭიროა 
გაითვალისწინოს არა ყველა ბავშვისა და მოზარდის 
ინტერესები, არამედ ცალკეული, სპეციფიური 
სამიზნე ჯგუფების. 

მონაწილეობის ერთჯერადი ფორმატე ბი სთვის 
არ არსებობს ორგანიზაციული სტ რუ ქტურა. ყველაზე 
ხშირად ასეთი პროექ ტები არაფორმალურია. არ 
არსებობს სა  მართლებრივი სა  ფუძვლებიც (როგორც 
წესი, ასეთი პროექტების განხორციელებისას შეუ-
ძლებელია ოფიციალური დოკუმენტების მითითება). 
ხშირად მუნიციპალიტეტში უფროსები იძლევიან 
ნებაყოფლობით თანხმობას მონა წილეობის 
ასეთ ფორმებზე, მაგრამ არ უზრუნველყოფენ 
სამართლებრივი ჩარჩოებით. თუმცა, ეს არ 
ნიშნავს, რომ მონაწილეობის ასეთ სახეს არ აქვს 
მნიშვნელოვანი შედეგები სამიზნე ჯგუფისთვის: 
მისი ინტერესები, ჩვეულებრივ, კარგად აისახება 
პროეტებსა და მის თემებზე.

არსებობს მონაწილეობის ორი ძირითადი 
სტრატეგია.

სტრუქტურული მონაწილეობა
საშუალებას გაძლევთ შექმნათ გრძელვადიანი

სტრუქტურები, რომლებთანაც მუდმივად მუშაობენ
თემების ფართო სპექტრზე. 
ერთჯერადი მონაწილეობა

წყვეტს კონკრეტულ, დროში შეზღუდულ
ამოცანებს მკვეთრად განსაზღვრული მიზნებით.
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მონაწილეობის საბაზო ფორმის განსაზღვრა 
(„მონაწილეობითი დაპროექტების 
პირველადი მეთოდი“)
მონაწილეობითი დაპროექტების სულ ათი სტრატეგია არსებობს. ზოგი მეტადაა გავრცელებული, ზოგი 
- ნაკლებად. ისინი განსხვავებულია ისეთი პარამეტრებით, როგორიცაა პოლიტიკური და პედაგოგიური 
შემადგენლის არსებობა, სტრატეგიული მნიშვნელობა და ეფექტურობა. ოთხ მათგანს უწოდებენ „ძირითად 
სტრატეგიებს", ან „ძლიერ ოთხეულს". ისინი უფრო ხშირად გამოიყენება და კარგად დაამტკიცეს თავი.

ა. თუ მოზრდილთა სტრუქტურებში თანამშრომ-
ლობის დამყარებაა საჭირო,  გამოგადგებათ ეს 
სტრატეგიები:
1. ინტერესთა დაცვის წარმომადგენლობითი 
ფორმები
1.1. მონაწილეობა ინტერესთა დაცვის სა შ უალებით 
(მაგალითად, ინსტიტუციებში უფლ ებამოსილება 
ბავშვთა და ახალგაზრდობის საქმეებზე).
1.2. საჩივრებისა და ბავშვთა და ახ ალგაზრდობის 
უფლებების დაცვის ორგანოები (მა   გა  ლითად: 
საჩივრის განყოფილება თა ვშესაფრებში, 
საჩივრების საფოსტო ყუთები).
2. მონაწილეობა უფროსების ინსტიტუტების 
მუშაობაში. მაგალითად, მოზარდებისთვის მა ნდატი 
და ხმის უფლება მუნიციპალიტეტების უფროსების 
ორგანოებსა და კომიტეტებში.
3. თანაპროდუქცია და თანამენეჯმენტი 
(მო ლაპარაკებებისა და განხილვების მეთოდი) 
(*პირველი ძირითადი სტრატეგია). მაგალითად: 
ახალგაზრდული კონფერენციები, სამოქალაქო 
ჟიური, ერთობლივი პროექტები და ინიციატივები [3] 
და ა.შ. (ყველაზე ხშირად საკონსულტაციო ფორმის 
სახით: ბავშვები და მოზარდები კო ნსულტაციებს 
უწევენ უფროსებს).

ბ. თუ ბავშვებსა და მოზარდებს გააჩნიათ სა-
კუთარი სტრუქტურები, რომლის ფარ გლებშიც 
შეუძლიათ წარმოადგინონ საკუთარი ინტერესები 
(თვითორგანიზაციისა და თვი თმმართველობის 
ფორმები), გამოსადეგია ეს სტრატეგიები: 
4. მონაწილეობის რეპრეზენტაციული ფორმები 
(*მეორე ძირითადი სტრატეგია). მაგალითად, 
ბავშვთა და ახალგაზრდული პარლამენტები.
5. ახალგაზრდული საბიუჯეტო კომისიები - 
ახალგაზრდული ფონდი. მაგალითად: სასკოლო 
საბიუჯეტო კომისიები, ახალგაზრდული ბანკი.
6. პირდაპირი დემოკრატია (*მესამე ძი  რი თადი 
სტრატეგია). მაგალითად, ღია შეკრებები. ისეთი, 

როგორიცაა მაცხოვრებლების შე კრება ბავშვებისა 
და მოზარდებისთვის, ღია ახალგაზრდული ფორუმი, 
ბავშვებისა და მოზარდების რეფერენდუმი ონლაინ 
ხმის მიცემის ფორმის შესახებ.
7. ახალგაზრდების თვითორგანიზაციისა და 
თვითმმართველობის ფორმები მათ საკუთარ 
ორგანიზაციებში. მაგალითად: ახალგაზრდულ 
გაერთიანებებში, კავშირებში, საზოგადოებებში და 
ა.შ.
8. თვითორგანიზებული მოძრაობები და 
ინიციატივები.
8.1. მონაწილეობის ალტერნატიული არაფ-
ორმალური ფორმები (ახალგაზრდული ინი-
ციატივები, კამპანიები, აქციები და პროტესტი). 
8.2. ერთჯერადი სიტუაციური მოქმედებები 
(დემონსტრაციები, ონლაინ პეტიციები, სა-
პროტესტო აქციები, პროდუქციის ბოიკოტი და ა.შ.).

გ. საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების 
არაფორმალური მეთოდები თვითგამორკვევის 
ფარგლებში.
9. პროექტები თვითგამორკვევის ფარგლებში 
(*მეოთხე და ყველაზე გავრცელებული სტრატეგია). 
მაგალითად: საბავშვო მოედნის პროექტი და 
ახალგაზრდული კლუბის მშენებლობა.
10. მონაწილეობა ყოველდღიურ ცხოვრებასა და 
საცხოვრებელ გარემოში.
10.1. საცხოვრებელ გარემოში ბავშვებისა და 
მოზარდების არაფორმალური მონაწილეობითი 
დაპროექტება. მაგალითად, თავისუფალ დროს 
სოციალური სივრცის გამოკვლევა.  
10.2. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ყო -
ველდღიურ ცხოვრებაში მონაწილეობა. მა გალითად, 
არაფორმალური დიალოგები და მოლაპარაკებები 
უფროსებთან.
ეს საბაზისო ფორმები უფრო დაწვრილებით 
წარმოდგენილია ნაწილში 7.

ფორმატები, რომლებიც ეხება უფროსების 
სტრუქტურებთან თანამშრომლობას ან ფორმატები, 
რომლებშიც ასახულია ბავშვებისა და უფროსების 

ინტერესები საკუთარ სტრუქტურებში, მარტივ 
არაფორმალურ თვითგამომხატველ მეთოდებამდე 

საკუთარ საცხოვრებელ გარემოში.
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გადაწყვეტილება N3

მონაწილეობითი დაპროექტების მეორეული 
მეთოდების არჩევა

ამ დონეზე გამოყოფენ კომპლექსურ („დიდ")  მეთოდებს (მაგალითად, „მომავლის სახელოსნო") და 
მარტივ („პატარა") ინსტრუმენტებს (მაგალითად, მიკრო-მეთოდი „მოდელირება"). მუშაობის კომპლექსური 
მეთოდები უმეტესად შემუშავებულია ოთხი ძირითადი სტრატეგიისთვის.

3.1. კომპლექსური („დიდი") მეთოდები. 

მაგალითად:
• ვიზუალიზაციისა და მოდერაციის მეთო დი „VIPP" 

(„Visualization in Participatory Programmes" - „ვიზუალიზაცია 
მონაწილეობით პროგრამებში");

• სოციალური სივრცის კვლევითი მეთო დები 
(საჭიროებების ანალიზი);

• „მომავლის სახელოსნო";
• Open Space (ღია სივრცის მეთოდი);
• World Café („მსოფლიო კაფე");
• დისტანციური მონაწილეობითი დაპ რო ექ ტება;
• შეხვედრებისა და მასტერკლასების კლა სიკური 

მოდერაცია;
• კონტროლი ქალაქისა და ტრანსპორტის 

დაგეგმვაზე;
• სამშენებლო პროექტები: მონაწილეო ბითი 

დაპროექტება მშენებლობაში (მას ტერკლასები 
სამშენებლო და გამწვანების სამუშაოებზე). 
მაგალითად, სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა;

• ღია ახალგაზრდული ფორუმი, ახალ გაზ რ  დული 
კონფერენცია.

ამ კომპლექსური ინსტრუმენტებიდან პირ ვე ლი 
ხუთი დეტალურადაა წარმოდგენილი მე-9 ნაწილში.

3.2. მარტივი ინსტრუმენტები (მიკრო მეთო-
დები) 

მაგალითები, რომლებიც გამოიყენება 
კომპლექსური („დიდი") მეთოდების ფარ გლებში, 
როგორც დამხმარე ინსტრუმენტები და რო მელთაც 

თვითონ არ გააჩნიათ მო ნაწილეობითი ხასიათი:
• მოდელების შექმნა;
• გადაწყვეტილების მიღებისა და არჩევის პრო-

ცესი;
• იდეების ძიების მეთოდები. მაგ. თამაში 

„გა მომგონებელი";
• მარტივი ინსტრუმენტები რეფლექსიისთვის, 

შეფასებისთვის, უკუკავშირისთვის.

მარტივი ინსტუმენტების (მიკრო-მეთო დე-
ბის) ფართო სპექტრი პროექტების განსახორ-
ციელებლად, ძირითადი ფორმების (დამხმარე 
მეთოდების) ფარგლებში, წარმოდგენილია მე-10 
ნაწილში. 

გარდა ამისა, არსებობს სხვა ფორმის დამხმარე 
მეთოდებიც, რომლებიც ყოველთვის არ არის 
მონაწილეობითი დაპროექტების მე თოდები, 
მაგალითად:

• პროექტების მენეჯმენტი;
• პრეზენტაციის ტექნიკა;
• შეხვედრებისა და სემინარების ჩვეულებრივი 

მოდერაცია;
• თამაშები: „ენერჯაიზერები", ჯგუფებში 

გა ნაწილება, შემოქმედებითი კომპონენტის განვი-
თარება;

• საზოგადოებასთან მუშაობა, მაგალითად: 
მონაწილეობის კამპანია, პროექტის დაწყება ან 
ზოგადი კონცეფცია;

• კონსულტაციისა ან ქოუჩინგის შეთავაზება;
• ვიდეოპროექტები, ახალი მედია.

მონაწილეობის მეორადი მეთოდები 
(ასოცირებადი მეთოდები) არის ზოგადი 

ხასიათის მეთოდები, რომლელთა გამოყენება 
შესაძლებელია ათივე ძირითად ფორმაში. ისინი 
მოიცავს როგორც დიდ და  რთულ მეთოდებს, 

ასევე მიკრო მეთოდებს.
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მეთოდური გადაწყვეტილება = 1

მონაწილეობის ძირითად 
ფორმად პირველადი 

მეთოდის არჩევა

თავი 8თავი 8

66



მეთოდოლოგიური 
გადაწყვეტილებით = 1-ს დროს 

მოწმდება ათიდან მთავარი
ფორმიდან (მონაწილეობის 

ძირითადი მეთოდები) რომელია 
შესაბამისი და რომელი არა 

(არჩევა)
ნაწილი 6-ის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ მონაწილეობითი დაპროექტების 

ძირითადი მეთოდის არჩევამდე საჭიროა მთავარი სტრატეგიის განსაზღვრა 
და არჩევა, მონაწილეობის რომელ სახეს გამოიყენებთ: მონაწილეობას 
სტრუქტურების შექმნაში თუ ერთჯერად მონაწილეობას. 

ამ ფუნდამენტური გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, კიდევ ერთი 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას: საჭიროა იმის განსაზღვრა, თუ 
მონაწილეობითი დაპროექტების ძირითადი სტრატეგიებიდან (ე.წ. პირველადი 
მეთოდებიდან) რომელია შესაბამისი და საჭირო თქვენი ინიციატივისთვის. მე-7 
თავში  გაგაცანით მონაწილეობითი დაპროექტების ათი ძირითადი სტრატეგია. 
მოცემულ თავში კი განვიხილავთ, თუ რა მაჩვენებლები არსებობს თითოეული 
სტრატეგიის გამოსაყენებლად ("შესაფერისია, თუ ...") და რა უკუჩვენებები ("არ 
არის შესაფერისი, თუ ...").

ზოგიერთ სიტუაციაში, ათი სტრატეგიიდან ერთი შეასრულებს დომინანტურ 
როლს, ხოლო სხვა სიტუაციებში შესაძლებელია ამ სტრატეგიების კომბინირება 
(გამოიყენეთ "მონაწილეობითი დაპროექტების სტრატეგიების ნაკრები"). 
ამავე დროს, საჭიროა თითოეული სტრატეგიის დამოუკიდებლად განხილვა და 
შეფასება. ისინი განსხვავდებიან ისეთი პარამეტრებით, როგორიცაა  გავრცელება, 
პოლიტიკური და პედაგოგიური მნიშვნელობა და ეფექტურობა. განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას დავუთმობთ ოთხ ყველაზე მეტად გავრცელებულ სტრატეგიას, 
„ძლიერ ოთხეულს". ოპერატიული მუშაობის მეთოდები (მათ უფრო დაწვრილებით 
განვიხილავთ მე-9 თავში) უმეტესად ამ ოთხი ძირითადი სტრატეგიის ფარგლებში 
ჩამოყალიბდა.
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ა. თანამშრომლობა უფროსების სტრუქტურებში

1. მონაწილეობისა და ინტერესთა დაცვის წარ-
მომადგენლობითი ფორმები.
მონაწილეობა ინტერესების დაცვის გზით.
უფროსები მხარს უჭერენ ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების ინტერესებს იმ შემთხვევებში, 
როდესაც მათ ამის გაკეთება დამოუკიდებლად 
არ შეუძლიათ. ასე ჩნდება ბავშვთა საქმეებზე 
უფლებამოსილი ადვოკატები, რომლებიც იცავენ 
ბავშვებისა და მოზარდების ინტერესებს. მაგ.: 
ნდობით აღჭურვილი მასწავლებლები სკო-
ლებში, ბავშვთა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
განყოფილებები მუნიციპალიტეტებში.
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ ბავშვებსა და 
მოზარდებს არ აქვთ შესა ძლ ებლობა, გაახმოვანონ 
თავიანთი პოზიცია და თუ ისინი არ იცნობენ 
ფორმალურ ადმინისტრაციულ პროცედურებს.
უკუჩვენებები: არაა გამოვლენილი
უპირატესობა: ძალიან ეფექტურია მხარდა ჭერის 
სტრუქტურა: საიმედოა და დაცულია კანონით.
ნაკლი: მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ ბა-
ვშვთა და მოზარდთა ნაწილზე, ზოგადი კონ-
ცეფციის ფარგლებში ის უფრო მეტად შემავსებელი 
ხასიათისაა. 
• საჩივრებისა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის 
უფლებების დაცვის ორგანოები.
მაგალითები: ომბუდსმენის სისტემა ნორვე გიაში, 
საბავშვო პროკურატურა ავსტრიაში, საჩივრებისა და 
უფლებების დაცვის ორგანოები არასრულწლოვანთა 
დახმარების სისტემის ფა რ გლებში გერმანიაში 
(ჟუგენდჰილფე), საჩივრების განყოფილებები 
თავშესაფრებში, საჩივრების საფოსტო ყუთები 
(მათ შორის ონლაინ), ბურგომისტრის მიღების 
საათები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, 
კითხვებისა და პასუხების საათი მუნიციპალურ 
საბჭოებში, წინადადებებისა და საჩივრების 
უფლება (მუნიციპალური დებულებების ფარგლებში 
გერმანიის ბევრ რეგიონში) და ა.შ. 
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ საქმე ეხება 
რთულ, ტაბუირებულ საკითხებს. თუ საჩივრის 
შეტანა შიშსა და საფრთხეს იწვევს. თუ პრობლემის 
გადასაწყვეტად საჭიროა სპე ციფიური ცოდნა, 
რომელიც მხოლოდ უფროსებს აქვთ. 
უკუჩვენებები: არაა გამოვლენილი.
უპირატესობები: ძალიან ეფექტურია მხარ დაჭერის 
სტრუქტურა, საიმედო და იური დიულად დაცული, 
აძლიერებს ბავშვთა და ახალგაზრდების უფლებებს 
და ზღუდავს უფროსების უფლებებს.
ნაკლი: მოითხოვს მყარი და იურიდიულად 
დაცული ფორმალური სტრუქტურის შექმნასა და 
მაღალკვალიფიციური პერსონალის პოვნას.

2. მონაწილეობა უფროსების  ინსტიტუტების 
მუშაობაში.
ეს სტრატეგია ნიშნავს, რომ ბავშვები და მოზარდები 
ქალაქებსა და სოფლებში იღებენ ხმის უფლებას 
უფროსების მუნიციპალურ ორ  განოებსა და 
კომიტეტებში (მაგ.: ახა ლგ აზრდობის საქმეებისა და 
სპორტის სო ციალური საკითხების კომიტეტებში).  
შედიან ერთობლივ სამუშაო ჯგუფებში. აქვთ ხმის 

უფლება არჩევნებზე (გერმანიის ბევრ რეგიონში 
არჩევნებში მონაწილეობა დასაშვებია 16 
წლიდან). მონაწილეობენ სასკოლო ორგანოების 
გადაწყვეტილებების მიღებაში (ისეთებში, როგო-
რიცაა სკოლის საბჭო, კომიტეტები, სკოლის 
მართვის ორგანოები), შედიან  რაიონული საბჭოების 
შემადგენლობაში. 
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ ზოგ იერთ 
მოზარდს გააჩნია  მოტივაცია და შესაძლებლობა, 
დაკავდეს მსგავსი საქმი ან  ობით. თუ ისინი 
მზად არიან გახდნენ "ახალგაზრდობის ხმა" 
სტრუქტურებში, სადაც დომინანტ როლს უფროსები 
ასრულებენ.
უკუჩვენებები: თუ მოზარდები არ არიან 
საკმარისად მოტივირებული და სტრესისადმი 
მდგრადი, შესაფერისი პიროვნული თვისებებით.  
უპირატესობები: მოზარდები ჩართულნი 
არიან ხელისუფლების რეალური პოლიტიკური 
სტრუქტურების მუშაობაში მუნიციპალიტეტის 
დონეზე. 
ნაკლი: ბევრი მოზარდისთვის ეს ფორმატი არაა 
მიმზიდველი.

3. თანაპროდუქცია და თანამენეჯმენტი: მოლა-
პარაკებებისა და განხილვების მეთოდი 
(„ძლიერი ოთხეულის" ძირითადი სტრატეგია N1). 
დისკუსია - ეს არის ურთიერთგაგებისა და 
კონსენსუსის მიღწევა არგუმენტების გაცვლის გზით 
თანაბარი უფლებების პირობებში. 
სტრატეგია გულისხმობს, რომ ბავშვები და 
მოზარდები მონაწილეობენ მოლაპარაკებებსა და 
გადაწყვეტილებების მიღებაში (მაგ.: სა ჭიროებათა 
ანალიზის, კონფლიქტების მო გვა რების, ქა ლაქის 
დაგეგმარებისთვის ან სკოლის გაუმ ჯობესებისთვის 
წინადადებების შემუშავების დროს) და როგორც 
წესი, კონსულტაციას უწევენ უფროსებს. მიუხედავად 
იმისა, რომ საუბარია თანამშრომლობაზე 
ინიციატივების, ერთჯერადი ღონისძიებებისა და 
პროექტების ფარგლებში, რომლებშიც უფროსები 
დომინირებენ (მაგ.:, სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში, 
შეხვედრები, ახალგაზრდულ კონფერენციები, 
დაგეგმვის წრეები, ღია სივრცის ტექნოლოგია 
პენ შპაცე, მასტერ-კლასები იდეების მოძიებაზე, 
მედიაციის პროცესი და კონფლიქტების მართვა, 
მრგვალი მაგიდები და ა.შ.).
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ საჭიროა 
მამოტივირებელი პროექტის განხორციელება 
კომპლექსურ საკითხზე, რომელიც ეხება ასევე 
უფროსების ინტერესებსაც (მაგალითად, ქალაქის 
დაგეგმარება, ქალაქში მოძრაობის დაგეგმვა, 
მშენებლობების დაგეგმვა). თუ საჭიროა ბავშვებისა 
და მოზარდების მობილიზება. თუ არსებობს 
პოლიტიკური მანდატი მათი საკონ სულტაციო 
მონაწილეობისთვის.
უკუჩვენებები: თუ სინამდვილეში არავინ 
აპირებს წინადადებების გათვალისწინებას, რო-
მლებიც განხილვისას შემუშავდა. თუ პროექტმა 
შესაძლებელია გამოიწვიოს ღრმა იმედგაცრუება 
იმის გამო, რომ ბავშვთა და მოზარდთა 
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წინადადებები არ მიიღონ სერიოზულად.
უპირატესობები: ბავშვები და ახალგაზრდები 
რეალურად არიან ჩართულნი რთული საკ-
ითხების განხილვაში. იმის დემონსტრირება, 
რომ უფროსებთან ინტერესების „გაზიარება" 

შესაძლებელია. 
ნაკლი: საჭიროებს ბევრ მოსამზადებელ სა   მუშაოსა 
და თანამშრომელთა დიდ რაო დენობას. შეიძლება 
გამოიწვიოს დიდ ხარჯები, თუ დაგეგმილია 
ღონისძიებების სერია.

ბ. ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
ინტერესების წარმოდგენა საკუთარი 
სტრუქტურების ფარგლებში 
(თვითორგანიზაცია და თვითმმართველობა)

4. წარმომადგენლობითი ფორმატი   („ძლიერი 
ოთხეულის" ძირითადი სტრატეგია N2)
ეს სტრატეგია გულისხმობს, რომ ბავშვები და 
მოზარდები ქმნიან საკუთარ ინსტიტუტებს, არჩეული 
წარმომადგენლებისთვის საკუთარი უფ ლებების 
დელეგირებით. ასეთი ინსტიტუტები შეიძლება იყოს 
ბავშვთა და ახალგაზრდული პარლამენტები და 
საბჭოები, სკოლის მოსწავლეთა წარმომადგენლობა, 
კლასის ორგანიზატორები, სხვადასხვა კავშირების 
და ორგანიზაციების სპიკერები, და ა.შ. ასეთი 
სტრუქტურები ხშირად მუშაობენ ზრდასრულთა 
ხელისუფლებასთან სამარ თლებრივ კავშირში. 
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ მუნიცი-
პალიტეტში არსებობს მოთხოვნა იმაზე, რომ ბა-
ვშვებისა და მოზარდების ინტერესები წარ    მო დ-
გენილი იყოს გრძელვადიან პერ სპექტივაში. თუ 
ბავშვთა და ახალგაზრდობის თვითმმართველობის 
უფლებამოსილ ორგანოს უწევს ფინანსების განკარ-
გვა. თუ მუნიციპალიტეტი დაინტერესებულია 
ჰყავდეს საიმედო საკონტაქტო პირი ხანგრძლივ 
პერსპექტივაში. თუ იგეგმება მდგრადი დემოკ-
რატიული სტრუქტურების შექმნა. 
უკუჩვენებები: თუ არ არის კვალიფიციური 
კადრი, რომელიც შეძლებდა სამუშაოს კური-
რებას. თუ არსებობს ეჭვი, რომ ეს ორგანოები 
იქმნება საჩვენებლად. თუ ახალგაზრდული წარ მო-
მადგენლობა არ ფლობს რეალურ კომ პეტენციებს.  
უპირატესობები: ჩართულობა უფროსების 
პოლიტიკური სტრუქტურების მუშაობაში მუნიცი-
პალიტეტის დონეზე, ლეგიტიმაცია.
ნაკლი: თითქმის არანაირი, გარდა კვა ლი ფიციური 
თანამშრომლების მუდმივი საჭი როებისა.

5. ახალგაზრდული საბიუჯეტო კომისიები/
ახალგაზრდული ფონდები.
ამ სტრატეგიის ფარგლებში შესაძლებელია 
ფონდების შექმნა, რომელსაც დამოუკიდებლად  
განკარგავენ ბავშვები და მოზარდები. მაგ ალითად, 
სკოლის საბიუჯეტო კომისიები. სა მოქალაქო 
საბიუჯეტო კომისიები, რომელთა საშუალებითაც 
მოქალაქეებს უფლება აქვთ, პირდაპირ განკარგონ 
ბიუჯეტის ზოგიერთი პუნქტი, შესაძლებელია 
არსებობდეს მუნი ციპალიტეტებშიც. პატარა დასახ-
ლებულ პუნქ ტებში შესაძლოა შეიქმნას სპეციალური 
ბიუ ჯეტი, სადაც დაირიცხება სპონსორების მიერ 
შეტანილი თანხებიც, რათა ახალგაზრდობამ 

შეძლოს ბიუჯეტის დამოუკიდებლად გადანა-
წილება. ასეთი ბიუჯეტი შეიძლება ჰქონდეს 
ახალგაზრდულ ცენტრსაც. ახალგაზრდულ ბანკს 
შეუძლია სუბსიდირება გაუწიოს ახალგაზრდულ 
ღონისძიებებსა და პროექტებს.
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ სა ჭიროა 
სახსრების სამართლიანად განა წი ლების ლეგი-
ტიმაციის მაღალი ხარისხი. თუ არის მოთხოვნა 
იმაზე, რომ მოზარდებმა ის  წავლონ საზოგადოებრივ 
ფულად სახს რე  ბთან ურთიერთობა; ახალგაზრდებში 
თვი თმმართველობისა და თვითორგანიზების უნა რ-
ების განვითარებაზე. 
უკუჩვენებები: თუ არსებობს კონკურენცია სხვა 
სტრუქტურებთან (მაგ.:, ახალგაზრდულ პარლა-
მენტთან ან ფორუმთან, რომლებიც ასევე მართავენ 
ფინანსებს). თუ ვერ ხერხდება ორგანიზაციული და 
ადმინისტრაციული პროცესების ისე წარმართვა, 
რომ არ იყოს საჭირო მაღალი ხარჯები.
უპირატესობები: ბავშვებისა და მოზარდების 
წინაშე დგება სერიოზული ამოცანა - ეძლე ვათ 
შესაძლებლობა, საკუთარ თავზე აიღონ პასუ-
ხისმგებლობა. ეს კი, ეხმარება თვით გამორკვევას. 
ნაკლი:  შეიძლება წარმოიშვას სირთულეები სხვა 
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ინტ ერესთა და 
საჭიროებათა კონფლიქტის გამო.

6. პირდაპირი დემოკრატია („ძლიერი ოთხეულის" 
ძირითადი სტრატეგია N3)
ღია კრებები: ამ ფორმატში მონაწი ლე ობისთვის 
ბავშვებსა და მოზარდებს არ სჭირდებათ 
სპეციალური მანდატი. შეხვედრები ღიაა 
ყველასთვის, მისვლა შეუძლია ნებისმიერს. მაგ.:  
ღია შეხვედრები და კრებები, ახალგაზრდული 
კონფერენციები, საბავშვო და ახალგაზრდული 
ფორუმები, მაცხოვრებლების კრებები ბავშვებისა და 
ახალგაზრდებისთვის, კლასის საბჭოები დაწყებით 
სკოლაში, ჯგუფის წევრების შეკრება,  პარალელური 
კლასების ან ჯგუფების საერთო კრებები სკოლებში, 
და ა.შ.
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ ჩვენ 
ვსაუბრობთ სწრაფ და სპონტანურ პრო  ექტზე 
სპეციალური ხარჯების გარეშე, ახალგაზრდების 
ჩვევების შესაბამისად (თუ მოზარდები მორცხვები 
არიან და არ სურთ გრძელვადიანი ვალდებულებების 
აღება). თუ დიდი ორგანიზაციული ხარჯების გარეშე 
გსურთ მიაღწიოთ იმას, რომ გადაწყვეტილება 
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მაქსიმალურად ლეგიტიმური იყოს.
უკუჩვენებები: არ გამოვლენილა.
უპირატესობები:   ჩართულობის ხარისხი და 
მოტივაციის დონე, რომელსაც ეს სტრატეგია 
მოითხოვს, შეესაბამება ახალგაზრდების ჩვევებს.
ნაკლოვანებები: შეიძლება წარმოიშვას სირთულე 
დასწრებასთან დაკავშირებით (თუ შეხვედრების 
სერიებს ესწრება ხან მეტი, ხან ნაკლები ადამიანი). 
შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვები გადაწყვეტილების 
ლეგიტიმეციის შესახებ, რომლებიც ამ კრებებზე 
მიიღეს, რადგანაც დამსწრეთა შემადგენლობა პერ-
იოდულად იცვლება. 

სახალხო ხმის მიცემა (რეფერენდუმები) 
ბავშვებსა და მოზარდებში
შეიძლება ჩატარდეს ონლაინ ხმის მიცემა 
პროექტების, ღონისძიებების, პროგრამის გეგ მების 
შესახებ. ასევე, ანკეტირება მუნ იციპალიტეტის 
მასშტაბით. ახალგაზრდობა შეიძლება გამოვიდეს 
ინიციატივით, შეიტანოს მოსახლეობის განაცხადი 
მუნიციპალიტეტში ან გამოიტანოს რომელიმე 
საკითხი კენჭის ყრაზე (გერმანიის ზოგიერთ 
რეგიონში ასეთი ინიციატივებით შეიძლება 
გამოვიდნენ 14 ან 16 წლის ასაკიდან) და ა.შ. 
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ საჭიროა, 
რომ მონაწილეობა მიიღოს ბევრმა ბავშვმა 
და მოზარდმა. მეტმა, ვიდრე ღია შეხვედრის 
შემთხვევებში. თუ საჭიროა, მიღებული 
გადაწყვეტილება იყოს მაქსიმალურად ლეგიტიმური. 
უკუჩვენებები: თუ არსებობს რისკი, რომ ბევრი 
არ მიიღებს მონაწილეობას. თუ იმდენად დიდი 
ტექნიკური და ორგანიზაციული ძალისხმევაა 
საჭირო,რომ ისინი აღარ არიან შესაბამისობაში  
მიზნებთან და დაგეგმილ შედეგებთან. 
უპირატესობები: მიღებული გადაწყვე ტი ლებების 
ლეგიტიმურობის მაღალი ხარისხი.
ნაკლი: საჭიროებს დიდ ტექნიკურ და ორგა-
ნიზაციულ ძალისხმევას. 

7. ახალგაზრდების თვითორგანიზაცია და 
თვითმმართველობა საკუთარ ორგანიზაციებში 
მოზარდების თვითორგანიზაცია და თვითმმარ-
თველობა ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში, კავ-
შირებში, საკუთარ გაერთიანებებში, სამუშაო და 
საპროექტო ჯგუფებში.
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ მოზარდებს 
სურთ და შეუძლიათ მუშაობა თვითმმართველობის 
ფორმატში. თუ არსებობს მოთხოვნა იმაზე, 
რომ ბავშვების და მოზარდების ინტერესები 
ხანგრძლივ პერსპექტივაში  იყოს წარმოდგენილი 
მუნიციპალიტეტის დონეზე.
უკუჩვენებები: თუ არსებობს კონკურენცია 
არაფორმალურ, თვითორგანიზებულ, არა ტრა-
დიციულ მოძრაობებთან ან ბავშვთა/ახალგაზრდულ 
პარლამენ ტებთან.
უპირატესობები: 70 წელზე მეტი ხნის 
განმავლობაში წარმატებით გამოიყენება გერ-
მანიაში. ჩამოყალიბებული და მდგრადი 
სტრუქტურები, მდიდარი გამოცდილება.
ნაკლი:  ვერ მოიცავს არაორგანიზებულ ახალ-
გაზრდობას.

8. თვითორგანიზებული მოძრაობები და ინიცია-
ტივები 
მონაწილეობის არაფორმალური ალტერ ნა-
ტიული ფორმები
ეს  სტრატეგია მოიცავს არაფორმალურ პო ლიტიკურ 
აქტივობას, სოციალურ და პო ლ იტიკურ მოძრაობებს: 
სამოქალაქო (ახალ გაზრდული) ინიციატივები, 
ახალგაზრ დუ  ლი აქციები, საპროტესტო ჯგუფები და 
ახალგაზრდული კამპანიები (მაგ.: Wahlalter  0-„ხმის 
უფლება 0 წლიდან", მოძრაობა ცეცხლსასროლი 
იარაღის წინააღმდეგ, ბავშვთა უფლებების დაცვის 
ჯგუფები, „პარასკევები მომავლისთვის" (Fridays for 

Future), „უფროსების" მოძრაობები ახალგაზრდების 
დომინანტური როლით (მაგ.: Occupy, „არაბული 
გაზაფხული" და ა.შ.).
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ საჭიროა 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გავლენის შექმ ნა. თუ 
არის მოთხოვნა, რომ გაუმჯობესდეს 
ახალ გაზრდობის პოზიციები და გაიზარდოს მათი 
გავლენა საზოგადოებაზე. 
უკუჩვენებები: თუ არსებობს გრძელვადიანი 
გეგმები სტრუქტურების შექმნის შესახებ, რომლებიც 
წარმოადგენენ ბავშვთა და ახალგაზრდობის 
ინტერესებს (თუმცა, სრუ ლიად შესაძლებელია, 
რომ ჩამოყალიბდეს „საზოგადოებრივად აქტიური 
ახალგაზრდობის ბაზა").
უპირატესობები: სტრატეგია შეესაბამება 
მრავალი ახალგაზრდის სურვილებს, ვინაიდან 
საუბარია ორგანიზაციის სპონტანურ ფორმებზე 
(არ არის გრძელვადიანი დამოკიდებულებები 
და მოვალეობები). ზრდის მოტივაციასა და 
ჩართულობას საზოგადოების ცხოვრებაში. 
ავითარებს დემოკრატიულ პრინციპებს.  
ნაკლი: არ იწვევს ახალი კანონების შექმნას, 
რომლებიც აფართოებენ ბავშვთა და მოზარდთა 
სამართლიანი მოთხოვნების ჩამონათვალს. 
საზოგადოების კამპანიებსა და რეზონანსს ადვილად 
შეუძლია გავლენის მოხდენა პროექტზე მოცემულ 
ფორმატში. არც თუ ძალიან საიმედო ინსტრუმენტია. 
არ იძლევა გარანტიებს, რომ მიღწეული შედეგები 
იქნება მდგრადი. 
ერთჯერადი სიტუაციური მოქმედებები
ეს შეიძლება იყოს ონლაინ პეტიციები, წერილები 
გამომცემლობების რედაქციებში, მონაწილეობა 
ხელმოწერების შეგროვებაში, მონაწილეობა 
დემონსტრაციებში, საპროტესტო აქციებში, 
გრაფიტების შექმნა, პოლიტიკური მოთხოვნები 
(პროდუქციის ბოიკოტი) და ა.შ.
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის:  თუ საჭიროა 
ზემოქმედების მარტივი ფორმები, რომლებიც 
არ მოითხოვს განსაკუთრებულ ხარჯებს. თუ ეს 
დადებით გავლენას მოახდენს მონაწილეობის სხვა 
ფორმებზე, როგორც პირველი ნაბიჯი პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში მონაწილეობის გზაზე.
უკუჩვენებები: თუ არის საშიშროება, რომ ზომები 
აღმოჩნდეს წერტილოვანი და არ გამოიწვიოს 
რეზონანსი ანუ არ გამოიწვევს ჩართვას 
მონაწილეობის უფრო მასშტაბურ ფორმებსა და 
სტრუქტურებში. 
უპირატესობები: მონაწილეობის დაბალი ზღვარი, 
ადვილად ხელმისაწვდომი ფორმატი. პირველი 
ნაბიჯები იმ ხალხისთვის, ვინც ადრე არ იღებდა 
აქტიურ მონაწილეობას პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
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ნაკლი: ზოგჯერ ეფექტი აღმოჩნდება ხოლმე უმნიშვნელო. ხშირად არ ხდება შედეგების უწყვეტობა.

გ. საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების 
არაფორმალური და არაოფიციალური 
მეთოდები თვითგამორკვევის ფარგლებში

9. პროექტები თვითგამორკვევის ფარგლებში 
(„ძლიერი ოთხეულის" ძირითადი სტრატეგია N4)
ბევრი პედაგოგის აზრით, იდეალური გზაა. 
ეს არის დროში შეზღუდული მუშაობა ერთ, 
დამოუკიდებლად არჩეულ საკითხზე („ერთი 
საკითხის" მეთოდი ე.ი განიხილება საკითხების 
არასრული პალიტრა). პროექტები ორიენტირებულია 
საბოლოო პროდუქტზე და ყოველთვის მივყავართ 
კონკრეტულ შედეგამდე. ასეთი პროექტები 
ძალიანაა მორგებული ბავშვებისა და მოზარდების 
მოთხოვნებსა და ინტერესებზე. მათი საფუძველია 
სამოტივაციო, ემოციური მიდგომა (მონაწილეებმა 
პროქტიდან სიამოვნება უნდა მიიღონ). 
მაგალითები: საბავშვო მოედნის მშენებლობა; სკეიტ 
მოედნის მშენებლობა; ახალგაზრდული კლუბის 
მშენებლობა; ახალგაზრდული ცენ ტრის შენობის 
გაფორმება; ღონისძიების ჩა ტარება ბავშვებთან და 
ახალ გაზრდებთან;  ახალგაზრდული ინიციატივები 
საზოგადოების საკეთილდღეოდ (მაგ.: გარემოსთვის, 
ლტოლვი ლებისთვის); მულტიკულტურული 
პროექტები (მა გალითად, თვითორგანიზებული 
ქუჩის ფეხბ ურთის ლიგა, რომელშიც მონაწილეობენ 
სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები და სხვ.). 
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ ახ ალგაზრ-
დებს მხოლოდ დროებით სურთ რომელიმე 
ინიციატივაში მონაწილეობის მიღება.  თუ მათი 
პოლიტიკური ინტერესი შემოისაზღვრება ერთი-ორი 
საკითხით. თუ ახალგაზრდებს სჭირდებათ იმპულსი 
საზოგადოებრივ საქმეებში შემდგომი ჩართვისთვის. 
თუ არის მოთხოვნა ინიციატივაზე, რომელიც 
აინტერესებთ და შე ესაბამებათ ახალგაზრდებს. 
თუ საჭიროა ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
კონკრეტული ინტერესების რეალიზაცია. 
უკუჩვენებები: თუ საჭიროა ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების ინტერესების წარმო მად გენლების 
მდგრადი სისტემის შექმნა გრძელვადიანი პერს-
პექტივით.
უპირატესობები:  ეს სტრატეგია კარგად ზრდის 
მოტივაციას, ახლოსაა ახალგაზრდულ კულ-
ტურასთან და მჭიდროდაა დაკავშირებული 
ბავშვებისა და მოზარდების საცხოვრებელ და 
სოციალურ სივრცესთან.
ნაკლი: ყოველთვის ვერ ხერხდება მდგრადი 
განვითარებისა და უწყვეტობის მიღწევა 
(პროექტების მონაცვლეობა). 

10. მონაწილეობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და 
საცხოვრებელ გარემოში 
ბავშვთა და მოზარდთა მონაწილეობითი 
დაპროექტების  არაფორმალური მეთოდები საც-
ხოვრებელ გარემოში
ეს სტრატეგია შესაძლებელია გამოვიყენოთ 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში: ბავშვებსა და 
მოზარდებს შეუძლიათ თვითორგანიზება, რათა 
გაატარონ თავისუფალი დრო, უფროსებთან 
დიალოგში გამოიკვლიონ სოციალური სივრცე 
(ისეირნონ სკეიტბორდებით საერთო სარგებლობის 
ადგილებში, იკვლიონ უხილავი სათამაშო 
სივრცეები) და ა.შ.
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის და ძლი-
ერი მხარეები:  თუ საჭიროა სოციალური 
სივრცის კვლევის ღია, არა სტრუქტურირებული 
ფორმატების განხორციელება წინასწარ მოცემული 
ჩარჩოების გარეშე (მაგალითად, ქუჩის ბავშვებთან 
კონტაქტების მიღება და აღიარება). ეს სტრატეგია 
შესაძლოა გამოვიყენოთ სხვა არაფორმალურ 
პედაგოგიურ პროექტებთან ერთად.
უკუჩვენებები: თუ  საჭიროა მონაწილეობითი 
დაპროექტების სტრუქტურების შექმნა გრძელ-
ვადიან პერსპექტივაში. თუ საჭიროა მიღებული 
შედეგების განმტკიცება ფორმალურად, ახალი 
კანონების შექმნის მიღწევით. 
უპირატესობები: ეს სტრატეგია ორიენტი რებულია 
ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, იძლევა საშუალებას, 
ახალგაზრდულ კულტურაში გან მტკიცდეს ახალი 
პრაქტიკა. 
ნაკლი: პროფესიონალი სოციალური პედაგო-
გებისთვის რთულია საჭირო სამიზნე ჯგუფზე 
გასვლა. 

მონაწილეობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში: 
დიალოგი და მოლაპარაკები ყოველდღიურ 
სიტუაციებში
ეს სტრატეგია საშუალებას იძლევა მონა წილეობის 
პრინციპებზე აეწყოს ყოველდღიური კომუნიკაცია 
საგანმანათლებლო დაწესებუ ლებებში, მაგალითად, 
საბავშვო ბაღში. სა ქმე ეხება ყოველდღიური 
წვრილმანი საკი თხების გადასაჭრელად 
გამოცდილების გაზი არებისა და კომპრომისების 
ძიებისთვის ბავშვებთან და მოზარდებთან 
დიალოგის უბრალო, არაფორმალურ საშუალებებს. 
ეს მეთოდი ჰგავს მოლაპარაკებებისა და განხი-
ლვების სტრატეგიას (N3), მაგრამ ნაკლებად 
ფორმალიზებულია. ამ სტრატეგიის დახმარებით 
შესაძლებელი ხდება ბავშვებისა და მოზარდების 
ჩართვა მცირე, ყოველდღიური თემების, 
კონფლიქტებისა და გეგმების, წესების შექმნისა 
და პარტნიორობის საფუძველზე, მეგობრული 
უკუკავშირებით მოლაპარაკების განხილვაში და 
ა.შ. ბავშვები მონაწილეობენ საგანმანათლებლო 
დაწესებულების ცხოვრების ორგანიზებაში, მაგა-
ლითად: მონაწილეობენ სათამაშოების ალაგებაში, 
ეხმარებიან საკვების მიღებისა და სანიტარული 
ღონისძიებების დროს, აქტიური პოზიცია აქვთ 
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თამაშების, მუსიკისა და ხელოვნების მეცადინეობის 
დროს.   
ძირითადი მიზანი: ჩამოყალიბდეს პოზიცია და 
აზროვნების სტილი, რომლებსაც საფუძვლად უდევს 
მონაწილეობის პრინციპები. ისწავლონ, სხვების 
პოზიციების გაგება და გათვალისწინება ნებისმიერ 
სიტუაციაში.
მონაწილეობის „მცირე ფორმები" დიდ კვალს 
ტოვებს ბავშვების ყოველდღიურ ცხოვრებასა და 
ცნობიერებაზე (თუნდაც იმიტომ, რომ ბავშვები მათ 
რეგულარულად ხვდებიან). ეს ფორმები ეფექტურია 
გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მაჩვენებლები გამოყენებისთვის: თუ საჭიროა 
აზროვნების სტილის ჩამოყალიბება, რომელსაც 
საფუძვლად უდევს მონაწილეობის პრინციპები. 
თუ არის მოთხოვნა თვითეფექტურობის, საკუთარი 
თავის რწმენისა და მოტივაციის ამაღლებაში. თუ 
თქვენ გჭირდებათ სამოქმედო მოდელის შექმნა, 
რომელიც მიბაძვას იმსახურებს. 
უკუჩვენებები: თუ თქვენ გიწევთ სერიოზული 
სტრუქტურული და მეთოდოლოგიური ძალისხმევა, 
რათა  დაარეგულიროთ ინტერესები მასშტაბური 
პროექტების ფარგლებში.

უპირატესობები: არაა ძვირადღირებული, მაგრამ, 
ამავე დროს, გამორჩეულად ეფექტური სტრატეგიაა.
ნაკლი: არაა გამოვლენილი.
მონაწილეობის ათი ძირითადი ფორმატის 
საკმაოდ დიდი სპექტრი, რა თქმა უნდა, 
შეუძლებელია დაწვრილებით წარმოვადგინოთ 
ისეთ სახელმძღვანელოში, როგორიც ჩვენია. 
მეთოდური წინადადებები, რომლებიც 9 და 
10 თავშია გადმოცემული, ფოკუსირებულია 
ორ ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე 
გავრცელებულ ძირითად ფორმატზე: 
საპროექტო მეთოდებზე და თანაწარმოებისა და  
თანამემეჯმენტის ფორმებზე (სტრუქტურული 
განხილვები და მოლაპარაკებები). სხვა 
ფორმატებისთვის, მაგალითად, წარმომად-
გენლობითი (საბავშვო და ახალგაზრდული 
პარლამენტი და სხვ.) საჭირო იქნებოდა ცალკე 
აღწერა. რა თქმა უნდა, სახელმძღვანელოში 
წარმოდგენილი კომპლექსური და მარტივი 
მეთოდებიდან ბევრის გამოყენებაა 
შესაძლებელი ისეთი ფორმატების ფარგლებში, 
რომლებიც ამ სახელმძღვანელოში 
დაწვრილებით არაა აღწერილი. 
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მეთოდური გადაწყვეტილება = 2

კომპლექსური, დიდი, 
დამხმარე მეთოდები

თავი 9თავი 9



არჩეული ძირითადი ფორმის 
განხორციელება და კონკრეტიზირება
მეორადი დამხმარე მონაწილეობითი

მეთოდის საშუალებით. წარმოგიდგენთ 
ხუთ რთულ, დიდ მეთოდს: 

მოდერაციის მეთოდი,საჭიროებების 
ანალიზის მასტერ-კლასი,

„მსოფლიო კაფე“ (World Cafe), 
ღია სივრცის მეთოდი (Open Space),

მომავლის სახელოსნო. 
ეს ზოგადი ხასიათის მნიშვნელოვანი 

მეთოდებია, რომლებიც 
გამოიყენება

ათივე ძირითად ფორმაში



მოდერაციის მეთოდი VIPP 
(Visualization in Participatory Programmes 
—  ვიზუალიზაცია მონაწილეობით 
პროგრამებში)

შესავალი - მიმოხილვა - თავისებურებები

ერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ 
მოდერაციის VIPP მეთოდი მხოლოდ ერთ-ერთია 
ვიზუალიზაციის მრავალრიცხოვანი მე თოდებიდან. 
ეს მეთოდი განსაკუთრებულია: ვიზუალიზაციის 
ტექნიკურ ინსტრუმენტებთან ერთად მასში 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კომუნიკაციური 
და ინტერაქტიული ასპექტები. მოცემული მეთოდი 
საშუალებას იძლევა, პრ ოცესში შემოვიტანოთ 
მონაწილეობითი მოდ ერაციის დემოკრატიული 
ელემენტი (იხ. თა ვი 8.1). ამ მეთოდის გამოყენების 
შესახებ არსებობს ზოგიერთი ფილოსოფიური და 
ფსი ქოლოგიური მიდგომა, შემუშავებულია მას-
ტერკლასების ჩატარების დეტალური სცენარები 
მისი გამოყენებით. ეს მეთოდი არის დაგეგმვის, 
პრობლემის გადაჭრის გზის ძიებისა და პროცესების 
ორგანიზების სრულფასოვანი კონცეფცია (იხ. 
ქვემოთ). მოდერაციის მეთოდი VIPP - სამუშაო 
ჯგუფებისა და პროექტების მოდერაციის ყველაზე 
ეფექტური და დემოკრატიული მიდგომაა, რომ ელსაც 
გვერდს ვერ აუვლის ვერც ერთი მონაწილეობითი 
ინიციატივა.  
აბრევიატურა VIPP იშიფრება, როგორც 
„ვიზუალიზაცია მონაწილეობით პროექტებში". 
ეს ნიშნავს ვიზუალიზაციის გამოყენებით ბა-
ვშვების, მოზარდებისა და უფროსების სოციალურ 
ცხოვრებაში სტრუქტურულ ჩართვასა  და პრო-
ცესების მხარდაჭერას (იხ. თავი 8.2). თავიდან 
VIPP მეთოდს უწოდებდნენ მეტაპლანს, რა-
დგან ის გულისხმობს სხვადასხვა მასალისა და 
მეთოდიკების გამოყენებას მკაფიოდ გან საზღვრული 
წესების მიხედვით. 
VIPP მეთოდის მოკლე მიმოხილვა
1. მიზნები
1.1. გახადოს პროცესები ეფექტური და ამავე დროს 
დემოკრატიული.

1.2. საუბრების, განხილვების, კრებების, პროექტის 
დასაგეგმი შეხვედრების, მასტე  რკ ლასებისა და ა.შ. 
სტრუქტურირება.
1.3. ყველა მონაწილის მობილიზება და პროცესში 
ჩართვა.
1.4. სამუშაო მეთოდების არჩევისას მოქ ნილობის 
უზრუნველყოფა: თავისუფალი მი დგომა ყველა 
გამოთქმული იდეისა და მიღწეული შედეგების 
მიმართ.
1.5. ერთ საკითხზე მოსაზრებების შეგროვება და 
„ზოგადი ხედვის" შექმნა.
1.6. პრობლემის გადაწყვეტის ძიებისა და იდეების 
შეგროვების სტიმულირება, გან  საკუთრებით, 
როდესაც საქმე ეხება კომპლექსურ პრობლემებს. 
1.7გარკვეულ საკითხებზე აზრის ფორმირების 
პროცესის გამარტივება. 
1.8. გამოცდილების გაზიარება.
1.9. გადაწყვეტილებების მომზადება და მიღება.
1.10. სამუშაო პროცესის დაგეგმვა და და ვალებების 
განაწილება.
1.11. აუცილებლობის გრძნობის გაძლიერება 
განხილვების სტრუქტურისა და გამჭვირვალობის 
ხარჯზე (განსაკუთრებით რთული, კომპლექსური 
საკითხების განხილვისას).
1.12. ახალი ასოციაციების გაჩენის სტი მულირება 
ვიზუალიზაციის ხარჯზე.
1.13. რეალური დროის რეჟიმში ოქმის წარმოება.
1.14. განხილვის პროცესში, ჯგუფური მუ შაობის 
ფსიქოლოგიის თვალთახედვით, მო ნაწილეთა 
კომფორტის გაზრდა მათი ჩართულობის ხარჯზე.   
1.15. VIPP მეთოდის უპირატესობები იხ. ასევე სხვა 
თავებში.

2. სამიზნე ჯგუფი
მონაწილეთა ტიპი, ასაკი და ა.შ: ჯგუ ფებისთვის, 
ვისაც შეუძლია კითხვა და წერა - 8 წლიდან. 
შესაძლოა გამონაკლისები, თუ მოდერატორი 

მოდერაციის VIPP მეთოდი მუშაობს 
ვიზუალიზაციის სპეციალური ტექნიკებით 
და თან ახლავს ჯგუფში ინტერაქტიულ და 

კომუნიკაციურ პროცესებს.  ის მიმდინარეობს 
წინასწარ დამტკიცებული სცენარით, რომელიც 

უზრუნველყოფს წევრების მონაწილეობას სამუშაო 
პროცესში
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ჯგუფთან მუშაობის პროცესში აწარმოებს 
ჩანაწერებს. 
ჯგუფის ზომა: საშუალო სიდიდის ჯგუფები 
(მაქსიმუმ 15-25 მონაწილე).

3.   დრო
დამოკიდებულია სიტუაციაზე, რამდენიმე წუთიდან 
რამდენიმე საათამდე.

4. დამხმარე საშუალებები (მასალა, 
ინფორმაციის მატარებლები, ტექნიკა)
არსებობს დამხმარე საშუალებების სტან და რტული 
ნაკრები მოდერაციისთვის:
• მოდერაციის დაფები.
არსებობს ბევრი სახეობა. მოდერაციის დაფები 
მყარი ან მუშამბის საფარით რკინის ჩარჩოში, 
როგორც წესი, დასაკეცი და მსუბუქია, მაგრამ ძვირი. 
უფრო იაფიანი ალტერნატივაა ფანერის ტიხარი, 
რომელიც შეიძლება დაიშალოს და ადვილად 
გადაადგილდეს ადგილიდან ადგილზე. 

ფურცლები
მოდერაციისას პლაკატებისა და პოს ტე რე ბისთვის, 
ჩვეულებრივ, იყენებენ სქელ ღია ყავისფერ 
ქაღალდს, რომელიც მეორადი მასალითაა 
დამზადებული. ის უფრო სასიამოვნოა თვალისთვის, 
ვიდრე თეთრი, რადგან ნაკლებ სხივს აირეკლავს. 
ფურცლები მზადდება სტანდარტული სამოდერაციო 
დაფების ზომის.  ზოგი მწარმოებელი ამზადებს 
გაფორმებულ ფურცლებს.ზოგჯერ მოდერაციის 
პლაკატების შექმნა მათზე უფრო მოსახერხებელია. 

სამოდერაციო ბარათები 
. მოდერაციის ბარათები სხვადასხვა ფერისა 
და ზომისა არსებობს. უფრო ხშირად გვხვდება 
ყვითელი, მწვანე, თეთრი და ნარინჯისფერი 
ბარათები. რეკომენდებულია პასტელის ფერის 
ბარათების გამოყენება. ნაწერი მათზე კარგად 
იკითხება ფოტოებზეც კი, ხოლო ბარათები 
კონტრასტულია ქაღალდის ფერთან.   
გამონათქვამის თითოეულ ტიპს შესაძლოა მიენიჭოს 
გარკვეული ფერი. 
როგორც წესი, თეთრი ფერი გამოიყენება 
ნეიტრალური გამონათქვამებისთვის (მაგალითად, 
რეგლამენტის აღწერა), ყვითელი - შემოქმედებითი 
პროცესებისთვის (მაგალითად, შემოქმედებითი 
იდეების ძიება „გონებრივი იერიში"), მწვანე - 
მტკიცებითი/დადებითი გამონათქვამებისთვის 
(მაგალითად, შემოქმედებითი/ფანტაზიის ფაზა 
„მომავლის სახელოსნო"), ხოლო ნარინჯისფერი 
- უარყოფითი/ნეგატიური გამონათქვამებისთვის 
(მაგალითად, კრიტიკის ფაზა „მომავლის 
სახელოსნოში"). 
სამოდერაციო ბარათის ფორმაც შეიძლება 
გამოვიყენოთ, როგორც გარკვეული ფუნქციების 
ინდიკატორი:
• მაგალითად, მართკუთხა ბარათები - საინ-
ფორმაციო განაცხადებისა და მონაწილეთა 
იდეებისთვის;
• ქაღალდის წვრილი ზოლები სათაურებისთვის; 
• ოვალური ბარათები - მართკუთხა ბარათებზე 
განაცხადის ქვეპუნქტებისთვის; 

• პატარა წრეები - გამონათქვამისა და მისი ავტორის 
სახელის შესათავსებლად;
• საშუალო და დიდი წრეები - კატეგორიების 
სათაურებისთვის კლასტერებთან მუშაობისას ან 
სათაურებისათვის;
• ღრუბლები - განსახილველი საკითხის სა თაუ-
რისთვის, ღონისძიების სახელისთვის, 
მის ალმებისთვის (მაგალითად, „კეთილი იყოს 
თქვენი მობრძანება!").

მაგრამ არ ღირს ფერებითა და ფორმებით ძალიან 
გატაცება. მოქმედებს პრინციპი: „რაც ნაკლები, 
მით უკეთესი";
მარკერები და ფლომასტერები
გამოიყენეთ ფლომასტერები წაკვეთილი 
ბოლოებით, რომლის ერთი მხარე მეორეზე განიერია 
- ასეთ დროს ნაწერი კარგად წაიკითხება. მრგვალ 
ბოლოიანი ფლომასტერები შესაფერისი არაა: 
ძალიან წვრილად იწერება. ე.წ. „სამოდერაციო 
მარკერები" 2-6 მმ სიგანის ზოლებით გამოიყენება 
იდეებისა და მონაწილეთა გამონათქვამების 
ჩასაწერად. უფრო განიერი მარკერები 
10 მმ-მდე ზოლის სიგანით („ტრენერის მარკერები") 
გამოიყენება სათაურების, შეკი თხვებისა ან 
„სამოდერაციო ღრუბლებზე"  დასაწერად. 
• სხვა მასალა.
• სპეციალური სამოდერაციო ქინძისთავები: 
ისინი მოკლე და მაგარია ჩვეულებრივ, ადვილად 
მტვრევადი,  ქინძისთავებთან შედარებით, მაგრამ 
წვრილია საკანცელარიო ჭიკარტებთან ან კორპის 
დაფის (პინბორდის) მსხვილ ქინძისთავებთან 
შედარებით, რომლებმაც შესაძლოა დაფა 
დააზიანოს;
• მატრიცა: შეფასების ცხრილი 4 სვეტით (++ / + / - / - - ), 
ზომით 42X60 სმ;
• პატარა და დიდი ღრუბლები სათაურებისთვის.

5.  ჩატარების თანმიმდევრობა
სტანდარტული ქვემეთოდი VIPP მეთოდის 
ფარგლებში ე.წ. „შეკითხვა ბარათებით": ყველა 
მონაწილე ერთდროულად საკუთარ ბარათზე წერს 
ძირითად სიტყვებს დასმული შეკითხვის პასუხად. 
მოდერატორი აგროვებს ბარათებს, ამაგრებს მათ 
კორპის დაფაზე (პინბორდზე), ახარისხებს ჯგუფების 
(კლასტერების) მიხედვით და მოიფიქრებს 
სათაურებს მიღებული კატეგორიებისთვის. ამას 
გარდა, VIPP მეთოდის ფარგლებში გამოიყენებს 
შემდეგ მეთოდიკებს (პირველი სამი მიკრო-
მეთოდის უფრო დეტალური აღწერა იხ. თავი 10.7):
 
• შეკითხვა-წამოძახილი;
• მარტივი შეკითხვა ბარათებით;
• ორმაგი შეკითხვა ბარათებით;
• შეკითხვა - შედარებითი შეფასება (ყველაზე პოპუ-
ლარული გამონათქვამების შერჩევა მონაწილეთა 
ხმების განაწილების ფორმატში („გამონათქვამის/
გამონათქვამების წინ წერტილის დასმა");
• უკუკავშირის ცხრილში წერტილების დასმა 
(იხ. მიკრომეთოდი 10.4.1. „ერთი წერტილით 
გადაწყვეტა");
• სავარჯიშო -მოთელვები (ქაღალდის წვრილ 
ზოლებზე წერია წინადადებების პირველი ნახევარი, 
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რომლებმაც მიმართულება უნდა მისცეს დისკუსიას); 
• ინფორმაციის საცავები, სიები, მოთხოვნათა 
კატალოგები, მოქმედების გეგმები.
მოდერაციის პროცესში საჭიროა მნიშვნელოვანი 
წესის დაცვა: არც ერთი ბარათი არ უნდა გაუქმდეს. 
არავინ უნდა იმართლოს თავი იმისთვის, რაც 
ბარათზე დაწერა.

რჩევები სამოდერაციო ბარათებით მუშაო-
ბისთვის
• დაიცავით პრინციპი „ერთი ბარათი - ერთი აზრი", 
რათა შემდეგ ადვილი იყოს ბარათების დახარისხება 
საკითხების მიხედვით;
• შეძლებისდაგვარად ბარათებზე დაწერეთ სიტ-
ყვათა შეთანხმებები და ნახევარი წინადადებები. 
ხშირად ცალკეული სიტყვების დამატებით გაშიფრვა 
გვიწევს, ხოლო მთლიანი წინადადებები ძალიან 
ბევრ ინფორმაციას შეიცავს. მიაქციეთ ყურადღება, 
რომ ერთ ბარათზე არ იყოს 7  სიტყვაზე მეტი;
• ერთ ბარათზე არ უნდა იყოს დაწერილი სამ 
ხაზზე მეტი. ასე კარგად ჩანს და მისი წაკითხვა 
შესაძლებელია 8 მეტრის მანძილზე; 
• წერეთ გარკვევით, რადგან ხელწერის ინდი-
ვიდუალობის გამო ტექსტი რთულად აღიქმება;
• წერეთ მარკერის განიერი მხრიდან - ასე უფრო 
ადვილია ნაწერის წაკითხვა;
• არ წეროთ პირდაპირ ფორმატზე, ზოგიერთ 
გამონათქვამს ვერ შეუცვლით ადგილს და ვერ 
დაახარისხებთ საკითხების მიხედვით.

შეკითხვების ფორმულირება
შეკითხვის სწორად ფორმულირება საჭიროა 
ჩვეულებრივ საუბარშიც და ვიზუალიზაციის 
მეთოდით მოდერაციის პროცესშიც. ფორ მულირებამ 
უნდა გამოიწვიოს მონაწილეთა ინტერესი და უნდა 
მიიპყროს თითოეული მონაწილის ყურადღება, 
უნდა ჩართოს ყველა მონაწილე განხილვის 
ან ურთიერთქმედების პროცესში. შეკითხვის 
ფორმულირებისას საჭიროა შემდეგი მოსაზრებების 
გათვალისწინება:

შეკითხვა უნდა....
• იყოს დასმული ღია ფორმით და იძლეოდეს 
პასუხების ფართო სპექტრის შესაძლებლობას;
• ახდენდეს მოსაზრებების მრავალფეროვნების 
დემონსტრირებას;
• იყოს მიმართული ჯგუფში გამჭვირვალობის 
შექმნაზე;
• იწვევდეს პირადი ჩართულობის განცდას;
• იყოს ჩამოყალიბებული მოკლედ და ლა კონურად;
• იყოს კონკრეტული და ერთმნიშვნელოვანი;
• იყოს გასაგები ყველა მონაწილისთვის;
• იყოს მიმართული იმის გაგებაზე, თუ რა 
მოსაზრებები ან წინადადებები აქვთ მონაწილეებს 
და არა იმაზე, რომ შეამოწმოს რაიმე სპეციალური 
ცოდნა;
• წაახალისოს მონაწილეები, უფრო ღრმად 
ჩასწვდნენ განსახილველ საკითხს;
• ითვალისწინებდეს შეთანხმებულ სამუშაო მიზანს;
• იყოს გრამატიკულად გამართული და კორექ ტულად 
(კითხვითი სიტყვა იყოს კითხვითი წინა დადების 
დასაწყისში);

• ჟღერდეს ცოტათი პროვოკაციულად (თუ სიტუაცია 
მოითხოვს), რათა გამოიწვიოს მონაწილეების 
საპასუხო რეაქცია.

შეკითხვა არ უნდა...
• შეიცავდეს ორმაგ შეკითხვას კავშირებით „და" ან 
„ან" (რა მაკლია ან რა მიშლის ხელს ჩვენი სკოლის 
ეზოში?);
• იყოს ჩამოყალიბებული ისე, რომ შეი ძ ლებოდეს „კი" 
ან „არა" პასუხის გაცემა;
• იყოს მიმართულების მიმცემი („ხომ არ გეჩვენებათ, 
რომ...");
• შეიცავდეს ირონიას ან სარკაზმს;
• შეიცავდეს ორმაგ უარყოფას;
• შეიცავდეს რთულ ფორმულირებებს;
• იწყებოდეს რთული, ჩახლართული ფორმუ-
ლირებით („ხომ არ იქნება შეცდომა ჩემი მხრიდან, 
შემოგთავაზოთ....");
• იწვევდეს მონაწილეების პროვოცირებას საკამა-
თოდ ან განწყობილების გაუარესებას;
• ჟღერდეს ძალიან ბანალურად და იყოს 
პროგნოზირებადი;
• ჟღერდეს ძალიან გამარტივებულად და აბს-
ტრაქტულად;
• შეიცავდეს შემფასებლურ ფორმულირებას;
• წარმოაჩენდეს ჯგუფის ან მისი ცალკეული 
წევრების არაკომპეტენტურობას.

შეკითხვების მომზადებას უნდა მივუდგეთ 
ყურადღებით: წინასწარ „ვივარაუდოთ" პასუხების 
ვარიანტები, რათა მოდერაციის დროს საკითხის 
განხილვას მისცეთ სწორი მიმართულება (სამუშაო 
მიზნებთან კავშირში).

რეფლექსია (შეფასება)
VIPP მეთოდი გვთავაზობს შეფასების მთელ რიგ 
ტექნიკებს („შეკითხვები ბარათებიდან", წერტი-
ლები, შეფასების მატრიცები და ა.შ.  - იხ. ასევე 
მიკრომეთოდი 10.4.1.).

 ვარიანტები
დღეისთვის მოდერაციის პროცესში ძალიან 
პოპულარული გახდა ვიზუალიზაციის ტექნიკა 
სტიკერების (წებოვანი ფურცლების) საშუალებით. 
სტიკერები შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც 
იაფი ალტერნატივა კლასიკური მოდერაციის 
ბარათებისთვის. ამასთან, სტიკერების გამ ოყენება 
რეკომენდებულია მხოლოდ იმ შე მთხვევაში, თუ 
დაცულია VIPP მეთოდით ვი ზუალიზაციის ყველა 
წესი და პრინციპი (არ შეიცვალოს სტიკერის ფერი 
და ფორმა, თუ არ იცვლება მსჯელობის ლოგიკა ან 
შინაარსი; არ შეიცვალოს მარკერის ფერი; დაცული 
იყოს შრიფტის ზომა, რათა ტექსტი ადვილად 
იკითხებოდეს და ა.შ.). ამასთან, VIPP მეთოდი უფრო 
გვთავაზობს ვიზუალიზაციის მრავალგვარ ფორმას 
(ზოლები, წრეები, ღრუბლები). კლა სიკურ ბარათებზე 
ინფორმაცია ადვილად იკითხება, რადგან ისინი არ 
იღუნება და არ იგრიხება. მოდერაციის კლასიკური 
ბარათების დახარისხება მაგიდაზე უფრო ადვილია 
და ა.შ. 

ინფორმაციის გადაცემა (შედეგების დაფიქსირება, 
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შემდგომი მუშაობა შედეგებთან)
VIPP მეთოდის ფარგლებში ძალიან მარტივია 
შედეგების დაფიქსირება, რადგან მოდერაციის 
დაფებზე მუდმივი ვიზუალიზაციის გამო, იქ მნება 
ღონისძიების "სინქრონული ოქმი". შეს აძლებელია, 
მუშაობის შედეგებს გადავუღოთ ფოტო. ბარათები 
შეიძლება დამაგრდეს ფო რმატის ფურცელზე, 
პოსტერი დავახვიოთ გრ აგნილად და გავშალოთ 
შემდეგ შეხვედრაზე. ასევე, საკმაოდ მარტივია 
ინფორმაციის გა დაცემა შედეგებთან შემდგომი 
მუშაობისთვის: VIPP მეთოდით გათვალისწინებულია 
სპე ცი  ალური სცენარები შედეგების განსახორ-
ციელებ ლად და შემდგომი დაგეგმვისთვის. თუ 
რამდენიმე სამოდერაციო დაფაა, პოსტერები 
შედეგებით შესაძლოა დაკიდოთ გვერდიგვერდ და 
გააგრძელოთ მუშაობა. 

რეკომენდაციები
VIPP მეთოდის ფარგლებში ძირითადი ტე ქნიკები და 
ქვემეთოდები განხილული იქნება 
თავში 10.7 და 10.4.1.
მოდერაციისთვის ყველა მასალისა და დამხმარე 
საშუალების შეძენა შესაძლებელია ონლაინ 
მაღაზიაში:  https://de.neuland.com.

ჩემი აზრით, VIPP მეთოდის გამოსაყენებლად, 
მოდერატორისთვის მთავარია, 
შეკითხვის სწორად ჩამოყალიბება და 
მონაწილეების შეფასებითი მსჯელობის 
გარეშე მოსმენის უნა რი. ეს ყველაფერი 
არაა... გამართლდა ჩემი ყველაზე ცუდი 
მოლოდინი: ასოების განსხვავებული 
ზომა, განსხვავებული შრიფტი, სიტყვების 
დიდი რაოდენობა... და რამდენჯერაც არ 
უნდა შემეხსენებინა მონაწილეებისთვის 
წერის წესები, მაინც საჭირო იყო ვარჯიში, 
ვარჯიში, ვარჯიში.... იდეა! შემდეგისთვის, 
ასოების ზომის საკონტროლებლად, აუცი-
ლებლად გავუმზადებ ბავშვებს ბარათების 
ტრაფარეტებს მონიშნული ხაზებით. თუმცა, 
ამის მიუხედავად, VIPP მეთოდი დამეხმარა, 
ოპერატიულად მომეძებნა პასუხი შეკითხვაზე: 
„სად ვიშოვო თანხა პროექტისთვის?"

(ნატალია ბოგოსლოვეცი, ტროიცკკოეს 
სკოლის პედაგოგ-ორგანიზატორი,  
სოფ. ტროიცკოე, ოდესის ოლქი, უკრაინა). 

წყარო: Stange/Meinhold-Henschel/Schack 
2012 253 ff., Stange 2001.
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მასტერკლასი საჭიროებათა ანალიზი 
(სოციალური სივრცის შესწავლით)

შესავალი - მიმოხილვა - თავისებურებები 

საწყის ეტაპს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 
პროექტების მართვის ყველა მოდელისთვის. 
მონაწილეობითი პროექტების დასაწყისი ეტაპის 
მთავარი ამოცანაა გამოავლინოს ბავშვებისა და 
მოზარდების საჭიროებები: რა აინტერესებთ? რა 
სურთ? სინამდვილეში რა ესაჭიროებათ? 
ზოგჯერ ადვილია ამ კითხვებზე პასუხის 
გაცემა, რადგან ბავშვები და მოზარდები 
თავად საუბრობენ თავიანთ საჭიროებებზე 
ან პედაგოგოები ახერხებენ მათ გამოვლენას 
აღსაზრდელებზე დაკვირვებისას. თუმცა, თუ 
თქვენ აპირებთ განახორციელოთ გრძელვადიანი, 
ფართომასშტაბიანი მონაწილეობითი პროექტი 
მთელი ქალაქისთვის, სასწავლო დაწესებუ-
ლე ბის თვის (მაგალითად, სკოლებისთვის) ან 
ახალგაზრდული ასოციაციებისთვის, პასუხის 
მოძებნა  სისტემატურადაა საჭირო. ასეთ შემ-
თხვევაში, მნიშვნელოვანია მეტი დროის 
დახარჯვა იმაზე, რომ ჩატარდეს სრულფასოვანი 
მასტერკლასი საჭიროებების გამოსავლენად.  ეს 
ნიშნავს, რომ საქმე ეხება მეთოდს, რომელსაც 
იყენებენ არა ყოველთვის, არამედ მხოლოდ 
იმ შემთხვევებში, როდესაც დროისა და ძალის 
დანახარჯი გამართლებულია. სამაგიეროდ, ეს 
მეთოდი საშუალებას იძლევა უკვე საწყის ეტაპზევე 
შემუშავდეს მონაწილეობის კონცეფცია ბავშვებისა 
და მოზარდების ჩასართავად პრობლემების 
განსაზღვრისა და საკითხების ძიების პროცესებში. 
ამავე დროს, საჭიროებების გამოსავლენად 
მასტერკლასის ფორმატი წინა პლანზე წამო-
წევს მონაწილეობას არა მხოლოდ მონა-
ცემების შეგროვების პირველად ეტაპზე, 
არამედ მოთხოვნილებების დაგემვისა და მათი 
რეალიზაციის შემდეგ ეტაპებზეც .
საჭიროებათა გამოვლენის მასტერკლასი ერთ-
ერთია იმ კომპლექსური მეთოდებიდან, რომლებსაც 
ოპერატიულ დონეზე  დიდი მნიშვნელობა აქვთ 

მონაწილეობის ძირითადი სტრატეგიის არჩევის 
შემდეგ (იხ. თავი 7).
საჭიროებათა გამოვლენის მასტერკლასის 
მეთოდი სხვა კომპლექსურ მეთოდებთან შედა-
რებით უფრო იშვიათად გამოიყენება, თუმცა – 
ტყუილუბრალოდ. ეს ძალისხმევა გამართლებულია, 
პირველ რიგში, მონაწილეობის კონცეფციის 
შემუშავებისას საშუალო და გრძელვადიან პერს-
პექტივებში გარკვეული სოციალური სტრუქ-
ტურებისთვის (მუნიციპალიტეტები, სასწავ ლო 
დაწესებულებები, ორგანიზაციები). ასევე, მონაწი-
ლეობითი პროექტების მთელი სერიის ჩატარებისას 
ან მასშტაბური, შრომატევადი, ძვირადღირებული 
მონაწილეობითი პროექტების შემთხვევაში.
მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ზოგ ჯერ 
ბავშვები და მოზარდები გამოთქვამენ სურ-
ვი ლებს და მოთხოვნილებებს, რომელთა 
განხორციელებისთვისაც უკვე არსებობს წინა-
დადებები. იმისათვის, რომ არ შეიქმნას 
დუბლირებული ფუნქციების მქონე სტრუქტურები და 
შეიმუშავონ წინადადება, რომელიც მაქსიმალურად 
ზუსტად უპასუხებს ბავშვებისა და მოზარდების 
მოთხოვნებს, პირველ რიგში,  პროფესიული დაგეგ-
მვის ფარგლებში უნდა შემოწმდეს, თუ უკვე რა 
წინადადებები არსებობს ამ სფეროში.
საბოლოო ჯამში ხომ ყველაფერი დაიყვანება 
შეკითხვის პასუხამდე, გამართლებულია თუ არა 
ბავშვებისა და მოზარდების ჩართვა საზო გადოებრივ 
პროცესებში და აქვს თუ არა ამას აზრი? უნდა 
მოხდება გაგება: რა ზომები და წინადადებებია 
საჭირო და რა ზომები და წინადადებები შეესაბამება 
თითოეულ კონკრეტულ სიტუაციას?  
საჭიროებათა ანალიზის მასტერკლასის ფილო-
სოფია იმაშია, რომ ჭეშმარიტი საჭიროებების 
განსაზღვრას, ასევე საჭირო ზომებისა და წინა-
დადებების შერჩევასა და პრიორიტეტულობას, 
რომლებიც შესაფერისია გამოვლენილი საჭიროე-
ბების დასაკმაყოფილებლად, უნდა მივუდგეთ 
სისტემურად და ამავე დროს მონაწილეობის ანუ 

მასტერ-კლასის მიმდინარეობისას საჭიროებათა 
ანალიზით განისაზღვრება, რა პრობლემები და 
სირთულეები აქვთ ბავშვებსა და მოზარდებს, 
რა არის მათი საჭიროებები. ასეთი ანალიზის 

საშუალებით განისაზღვრება ინიციატივებისა და 
ღონისძიებების საჭიროება. მონაწილეობითი 

პროცესების გზით გროვდება იდეები და 
წინადადებები და აირჩევა მათ შორის ყველაზე 

პრიორიტეტულები. იგეგმება 
რეალიზაციის პროცესი.
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ახალგაზრდების პროცესებში ჩართვის  პრინციპების  
შესაბამისად.

1. მიზნები
ბავშვებისა და მოზარდების საჭიროებების 
განსაზღვრა მათი წინადადებების, აქტივობებისა და 
პროექტების გათვალისწინებით (რა პრობლემები, 
ინტერესები, საჭიროებები და სურვილები აქვთ 
ბავშვებსა და მოზარდებს? რა ესაჭიროებათ 
სინამდვილეში?); 
• სიტუაციის ანალიზის ხარისხიანად ჩატარება 
ეხმარება უკეთ გაგებას, თუ რა ადგილი უჭირავთ 
ბავშვებსა და მოზარდებს სოციალურ სივრცეში;
• ბავშვებისა და მოზარდების ჩართვა საწყის 
ეტაპზევე  (პრობლემის განსაზღვრისა და საკით-
ხის ძიების პროცესებში). ასევე, მთელი ეტაპის 
განმავლობაში, მონაცემთა შეგროვებისას, ცხოვ-
რების კონტექსტისა და რეალური ჩარჩო პირობების 
შესახებ, რომელშიც ბავშვები და მოზარდები ცხოვ-
რობენ სოციალურ სივრცეში;
• უკვე არსებული აქტივობებისა და პროექტების სიის 
შედგენა;
• სწრაფი და ეფექტური მიდგომის გამოყენება, 
განსაკუთრებით შეზღუდული დროის პირობებში 
(მოკლე მასტერკლასი საშუალებას იძლევა ერთ-
დროულად შეგროვდეს ყველა საჭირო მონაცემი და 
გამოიყენოთ შემდგომი დაგეგმვისთვის);
• საჭიროებათა ოფიციალური განსაზღვრა (ბა-
ვშვებისა და მოზარდების მიერ დასახელებული 
საჭიროებებისა და სურვილების შედარება არსებულ 
ჩამონათვალთან, არსებული წინადადებების მიზნებ-
თან და რესურსებთან, რომლებიც რეალურად 
გააჩნიათ); 
• ინდივიდუალური მეთოდიკის გამოყენება (გამო-
სადეგია ასევე კვლევის ჩასატარებლად შედარებით 
მცირე ადგილებისთვისაც. მაგალითად, სოფლებისა 
და ქალაქების პატარა რაიონებისთვის);
• დადებითი ემოციური ეფექტის შექმნა, რომელიც 
ცვლის მონაწილის რწმენას, ჯგუფური პროცესების 
გამოცოცხლებაზე მიმართული სამუშაო მეთოდების 
გამოყენებით (სტანდარტული გამოკითხვის პასიური 
ფორმატისგან განსხვავებით);
• ჯგუფის წევრების აქტიურობისა და მოტივაციის 
გაზრდა: შემდეგი განხორციელებისა და მომავალი 
პროექტებისთვის შემსრულებელი პირების შერჩევა 
(„ბირთვის სტრატეგია").

1.  სამიზნე ჯგუფი
მონაწილეთა ტიპი, ასაკი: მოზარდები და უფროსები, 
ბავშვების მონაწილეობა ნაკლებად სავარაუდოა.
ჯგუფის ზომა: 15-25 ადამიანი.

2. დრო
შემოკლებულ ვარიანტი - 1 დღე, სტანდარტული 
ვარიანტი - 2-3 დღე, გაფართოებული ვარიანტი 
(„საველე სამუშაოების" ელემენტებით) – 5 დღე ან 
ორი დასვენების დღის წყვილი. 

3. დამხმარე საშუალებები (მასალა, 
ინფორმაციის მატარებლები, ტექნიკა)
მოდერაციისა და ვიზუალიზაციისთვის საჭირო 
სტანდარტული მასალა: კორპის დაფები (იხ. თავი 

9.1), საჭიროების შემთხვევაში - ქალაქის რაიონების 
გადიდებული რუკები წერტილების დასასმელად, 
საპრეზენტაციო მასალა სოციალური სივრცის წინა 
გამოკვლევის შედეგებით (მაგალითად, ღონისძიება 
ბავშვებისთვის ქალაქის სივრცის გამოსაკვლევად, 
ფოტო-გასეირნებები და სხვ.).

4. ჩატარების თანმიმდევრობა
საჭიროებათა  ანალიზის მასტერკლასის განმას-
ხვავებელი ნიშანი და არსი შემდეგშია: მთელი 
ინფორმაციის შეკრება, რომელიც კონცეფციის 
შემუშავებისა და დაგეგმვისთვისაა საჭირო, 
ხდება ერთი ღონისძიების ფარგლებში. ამ 
მიდგომას ბევრი უპირატესობა აქვს სხვა შესაძლო 
ალტერნეტივებთან შედარებით (სიტუაციის 
ანალიზისთვის მასშტაბური, გრძელვადიანი 
კვლევის ჩატარება, რომელიც მოიცავს კითხვარებს, 
ინტერვიუებს და სხვ.). მასტერკლასის ფორმატი 
უფრო მარტივი, ეფექტური და სწრაფია. ამასთანავე, 
აქვს დამატებითი უპირატესობა: ასტიმულირებს 
მონაწილეებს, გამოამჟღავნონ აქტიური პოზიცია და 
ზრდის მათ მოტივაციას შემდგომი მუშაობისთვის.
მასტერკლასის ფორმატი საჭიროებათა ანალი ზის-
თვის, როგორც მონაწილეობითი პროექ ტის თემის 
ასარჩევად  ან როგორც ყველაფრის მომცველი 
კონცეფციის შემუშავებისკენ  მიმარ თული პირველი 
ნაბიჯი, ზოგიერთ ასპექტში (მაგალითად, ეტაპების 
თანმიმდევრობაში), ჰგავს მეთოდს „მომავლის 
სახელოსნო". 
არსებობს რამდენიმე ვარიანტი მასტერკლასის 
ჩასატარებლად საჭიროებათა ანალიზისთვის. 
ამასთანავე, არ არსებობს სწორი და არასწორი 
ვარიანტები. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ 
რომელი ფორმატი მიესადაგება ყველაზე უკეთ ამა 
თუ იმ სიტუაციას. 

ა.ფოკუს-ჯგუფები
საჭიროებათა ანალიზის მასტერკლასი შესაძ-
ლოა ჩატარდეს ე.წ. ფოკუს-ჯგუფთან ანუ შერჩეულ 
მოზარდებსა და უფროსებთან, რომლებიც მთ-
ლიანობაში ასახავენ სოციალურ ერთეულებს, 
რომლებისთვისაც ხდება დაგეგმვა (თუ ეს 
ერთეულია სკოლა, მაშინ ფოკუს-ჯგუფში 
შევლენ სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები, 
რომლებიც მოსწავლეთა განსხვავებულ ჯგუფებს 
წარმოადგენენ, მასწავლებელთა წარმომადგენლები, 
რომლებთანაც კავშირშია დასაგეგმი პროექტი და 
ა.შ.).  

ბ. ღონისძიება მხოლოდ უფროსებისთვის
კონცეფციის შემუშავების პირველ ეტაპზე შე-
საძლოა მიზანშეწონილი იყოს საჭიროებათა ანა-
ლიზის მასტერკლასის ჩატარება მხოლოდ უფროსი 
ექსპერტებისთვის (მაგალითად, პედაგო გებისთვის, 
რომლებსაც ერთობლივი ძალით უნდათ მონაწი-
ლეობის კონცეფციის შემუშავება).

გ. პარალელური ღონისძიებები ბავშვებისა და 
უფროსებისთვის
ზოგჯერ საჭიროებათა ანალიზის მასტერკლასი 
ტარდება პარალელურად, მაგრამ ცალკე ბავშვე-
ბისთვის და ცალკე უფროსებისთვის. მოზარდების 

81



შემთხვევაში, სამუშაო ხშირად ტარდება არა 
სრულფასოვან ფოკუს-ჯგუფებთან, არამედ 
ერთგვაროვან ჯგუფებთან (მაგალითად, შედგენილი 
ახალგაზრდული ასოციაციის წევრებისგან ან 
სკოლის მოსწავლეებისგან), რომლებიც გამოდიან 
იმავე სოციალური სივრცის ყველა ახალგაზრდის 
სახელით.
ამასთან, ეს მეთოდები მუშაობს მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ მასტერკლასში ხვდება ყველა 
ადამიანი, ვინც ფლობს  მნიშვნელოვან და საჭირო 
ინფორმაციას, ანუ ის ხალხი, ვინც იცის ბევრი რამ 
ბავშვებისა და მოზარდებისთვის მნიშვნელოვანი 
ყველა სფეროდან. ეს ძალიან გულდასმით უნდა 
დაიგეგმოს.  
არსებობს ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც 
მასტერკლასში მონაწილეობს მოზარდებისა 
და უფროსების თანაბარი რაოდენობა. ასეთ 
შემთხვევაში მოზარდების ჯგუფი მუშაობს 
უფროსების ჯგუფის პარალელურად, ხოლო 
ჯგუფური სამუშაოს ყოველი ეტაპის დასრულების 
შემდეგ მასტერკლასის მონაწილეები ერთმანეთს 
წარუდგენენ გაწეული სამუშაოს შედეგებს და 
აერთიანებენ მათ. 
ჰომოგენურ ჯგუფებში მუშაობას აზრი აქვს  მაშინ, 
როცა გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ უკიდურეს 
შემთხვევაში, მოზარდებისგან მაინც,  შეიძლება 
მივიღოთ ობიექტური, სარწმუნო და ავთენტური 
შედეგები.
მოზარდები ხშირად ფლობენ ხარისხობრივად 
განსხვავებულ ინფორმაციას, ვიდრე 
უფროსები. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, 
მოზარდებსაც შეუძლიათ იყვნენ ინფორმაციის 
წყარო უკვე არსებული ღონისძიებებისა და 
პროექტების შესახებ. თუმცა, ისინი მაინც უფრო 
საცხოვრებელი გარემოს სუბიექტური აღქმის 
შესახებ საუბრობენ და გვაწვდიან მართლაც 
ღირებულ ინფორმაციას სოციალური სივრცის 
შესახებ, რაც საკუთარი გამოცდილებით 
მიიღეს. ეს ინფორმაცია, ნაწილობრივ, უფრო-
სებისთვის არცაა ხელმისაწვდომი. მოზარდები 
ხომ ექსპერტები არიან იმ საქმეებში, რასაც 
აკეთებენ!  მაგალითად, მათ შეუძლიათ გვითხრან, 
როგორ ატარებენ ახალგაზრდები თავისუფალ 
დროს და რა პრობლემური წერტილები არსებობს. 
მათ იციან შეკრებების ადგილების შესახებ, 
იცნობენ სუბკულტურებისა და მარგინალური 
ჯგუფების წარმომადგენლებს, პოზიტიურად ან 
ნეგატიურად აღიქვამენ გარკვეულ ადგილებსა და 
დაწესებულებებს სოციალურ სივრცეში და ა.შ.
სხვა მხრივ, უფროსები ფლობენ უფრო სრულ 
ინფორმაციას სტატისტიკის, სამართლებრივი 
საფუძვლების, ფინანსების, დაფინანსების მი-
ღების შესაძლებლობების, ადმინისტრაციული 
პროცედურების და ა.შ. შესახებ.

დ. ბავშვების როლი
საჭიროებათა ანალიზის მასტერკლასი მთლია-
ნობაში არაა შესაფერისი ბავშვებთან სამუშაოდ 
(ბავშვებთან სამუშაო რამდენიმე თანმხლები 
საველე მეთოდის გამოკლებით, რომელთა შედე-
გების განხილვაც ნაწილობრივ ამ ფორმატშია 
შესალებელი. იხ. მასტერკლასის I ეტაპის ჩატარების 

ერთ-ერთი ვარიანტი). 
საჭიროებათა ანალიზის მასტერკლასი დაახ ლოებით 
შემდეგნაირად მიმდინარეობს: როგორც „მომავლის 
სახელოსნოში", აქაც აგროვებენ და განიხილავენ 
მოსაზრებებს პატარა ჯგუფებში, მოდერაციის 
ინტერაქტიული მეთოდების, ღია საუბრებისა და 
თამაშის ტექნიკის, ასევე, ფერად სამოდერაციო 
ბარათებზე ვიზუალიზაციის VIPP მეთოდის 
გამოყენებით. 

ეტაპი I: კრიტიკა და ფაქტიური სიტუაციის აღწერა
ეს პირველი ეტაპი გაცილებით მოცულობითი 
და სტრუქტურირებულია კლასიკური „მომავლის 
სახელოსნოს" ანალოგიურ ეტაპთან შედარებით. 
პირველ რიგში, განსხვავდება იმით, რომ გა-
მოიყენება დეტალურად ინფორმაციის 
შესა გრ ოვებლად. 
• „სავარჯიშო-გახურება" ცხრილში წერტილების 
დასმის საშუალებით (რამდენად შეესაბამება 
საკვლევი სივრცე (დაწესებულება) ახალგაზრდების 
საჭიროებებს?");
• საკვანძო შეკითხვა N1: პასუხები ღია ფორმატით 
მოდერაციის ბარათებზე. მაგალითად: 
• „რისი გაკრიტიკება შეიძლება..... ახალგ აზრდების 
საჭიროებების კუთხით?"
• „რა პრობლემები არსებობს (კონკრეტულ სი ვრცეში) 
ახალგაზრდების საჭიროებების კუთხ ით?"
• „რა არის კარგად მოგვარებული (კონკრეტულ 
სივრცეში) ახალგაზრდების საჭიროებების კუთ ხით?"
• ქალაქის ახალგაზრდულ  რუკაზე წერტილების 
დასმა (ადგილის ობიექტური რუკა, იხ. თავი 7).
• ახალგაზრდობის კულტურისა და შეკრებების 
რეესტრი (გამზადებულ ფორმატის ფურცელზე, 
რომე ლიც საშუალებას იძლევა, დაფიქსირდეს 
საკვლევი სოციალური სივრცის აქტიური ახა-
ლგაზრდული დაჯ გუფებები და სუბკულტურები 
მზა ცხრილში);
• საკვანძო შეკითხვა N2:
• „რა წინადადებები არსებობს ..... დაკა ვშირებით?" 
ბავშვებისა და მოზარდებისთვის უკვე არსებული 
წინადადებების, აქტივობებისა და პროექტების 
სია (ანუ როგორია უკვე არსებული წინადადებების 
ხარისხი?).
• ახალგაზრდულ გარემოში არსებული ხარვ ეზების 
და პრობლემების პრიორიტეტების შეფასება/განლა-
გება (სია „რა არ არის კარგად?")

გაფართოებული ვარიანტის ფარგლებში (ხუთი დღე 
ან ორი შაბათ-კვირა): მოდული „საველე სამუშაო"
მონაწილეების მოტივაციის ასამაღლებლად 
შესაძლოა საინტერესო, თუმცა შრომატევადი ვარ-
იანტის გამოყენებაც – ჩატარდეს მოდული "საველე 
სამუშაო" I ეტაპის შუაში. ამ მოდულის ფარგლებში 
მასტერკლასის მონაწილეები შეისწავლიან და 
იკვლევენ ქალაქის კვარტალს (ბავშვებისა და 
მოზარდების სოციალური სივრცე): სეირნობენ, 
ატარებენ მიზანმიმართულ საუბრებს "საკვანძო" 
ადამიანებთან, იღებენ ფოტოებს, შეისწავლიან 
სათამაშო მოედნებს და ა.შ. (ოპერატიული მუშაობის 
მიკრო მეთოდის უფრო დეტალური აღწერა იხ. 
ნაწილში 10.2).

82



ვარიანტი და დამატება: ბავშვებისა და მოზარ-
დების მიერ სოციალური სივრცის კვლევისა და 
შესწავლისთვის, საჭიროებათა კვლევის მასტერ-
კლასის ჩატარებამდე.
ღონისძიების ჩატარებამდე, ასევე შესაძლებელია, 
ჩავრთოთ ბავშვები სოციალური სივრცის 
კვლევასა და შესწავლაში (ოპერატიული მუშაობის 
მიკრო მეთოდის უფრო დეტალური აღწერა იხ. 
ნაწილში 10.2).

ეტაპი II: გადაწყვეტის გზები და გაუმჯობესების 
წინადადებები - იდეები - სურვილები და ოცნებები 
(გამომგონებლობა და შემოქმედებითი მიდგომა)
• მიზნების ფორმულირება (რას გვინდა მივ-
აღწიოთ მონაწილეობითი აქტივობებისა და 
პროექტების საშუალებით); 
• ხარისხის კრიტერიუმების არჩევა, რომლებსაც 
უნდა პასუხობდეს მონაწილეობითი აქტივობები 
და პროექტები;
• რომელი მონაწილეობითი აქტივობებისა და 
პროექტების განხორციელებას ისურვებდით 
ჩვენს თემში?"
• „რა გადაწყვეტილებებია შესაძლებელი დასახე-
ლებული პრობლემებისთვის?"
• შემოთავაზებული აქტივობებისა და პრო ექ-
ტების სტრუქტურირება შინაარსის მიხედვით 
(კლასტერებთან მუშაობა).

ეტაპი III: განხორციელება და დაგეგმვა
• საჭიროებების ოფიციალურად განსაზღვრა. 
შეფასება, პრიორიტეტების განსაზღვრა და 
არჩევა („ჰიტ-პარადი"). ღონისძიებების საბოლოო 
სიის შე დგენა (ძირითადი პროექტების სია).
• განსაზღვრა, რომელი აქტივობები, პროექტები 
და წინადადებებია საჭირო და შესაბამისი 
დასახული მიზნებისთვის.
• განსაზღვრა, საჭიროა თუ არა ესა თუ ის აქტივობა 
- პასუხები შეკითხვებზე:
• შეესაბამება თუ არა შემოთავაზებული აქ ტი-
ვობები სიტუაციის/სოციალური სივრცის ანა-
ლიზის შედეგებს (ანუ მონაცემებსა და ფაქტებს 
ბავშვებისა და მოზარდების ცხოვრებისეული 
სიტუაციის შეს ახებ)?
• შეესაბამებიან თუ არა ისინი დასახულ მიზნებს?
• ნამდვილად საჭიროა თუ არა ისინი უკვე 
განხორციელებული აქტივობების გათვა ლისწი-
ნებით?
• განსაზღვრა, შეესაბამება თუ არა - პასუხები 
შეკითხვებზე:
• შეესაბამებიან თუ არა ისინი კარგი აქტივობებისა 
და პროექტების მოთხოვნებს (ხარისხის კრი-
ტერიუმები)?
• დამტკიცებულია თუ არა მათი ეფექტურობა?
• შეესაბამებიან თუ არა არსებულ რესურსებს 
(ფინანსები, პერსონალი, ვადები და ა.შ.)?
• რამდენად სათანადოდ უჭერს მხარს პას-
უხისმგებელი მუნიციპალიტეტის, დაწესებულების, 
ორგანიზაციის ან ასოციაციის პოლიტიკური ნება 
(რა არის პოლიტიკური მანდატის მიმართულება 
და ძალა)?
• საკვანძო სიტყვების შერჩევა მონაწილეობითი 

აქტივობებისა და პროექტების ზოგადი 
კონცეფციის აღსაწერად; 
• პროექტის ესკიზის შეძლებისდაგვარად მო კლედ 
შემუშავება და მისი განხორციელების გეგმის 
ზოგადი განხილვა ;
• შეძლებისდაგვარად მოქმედების გეგმის გან-
ხილვა და პირველი ნაბიჯების განსაზღვრა;
• შეძლებისდაგვარად, მოთხოვნების კატალოგის 
შედგენა მათ მიმართ, ვინც პასუხისმგებელია 
მუნიციპალიტეტის, დაწესებულების, 
ორგანიზაციისა ან ასოციაციის მხრიდან;
• საჭიროებათა ანალიზის მასტერკლასის შემდეგ 
კონცეფციის ესკიზის შემუშავება, რათა შეიტანოთ 
ის სარედაქციო ჯგუფის მიერ შედგენილ 
საბოლოო დოკუმენტში; 
• პასუხისმგებელი ორგანოებიდან ოფიციალური 
თანხმობის მიღება: მიღწევა, რომ კონცეფციას 
დაუჭირონ მხარი, მიიღონ გადაწყვეტილებები 
პრიორიტეტული აქტივობების, პროექტებისა და 
ფინანსირების შესახებ.

ეტაპი IV. გეგმების განხორციელება
წარმოდგენილი აქტივობებისა და პროექტების 
განხორციელება

5. რეფლექსია (შეფასება)
მრგვალი  მაგიდა (წრეში ყველა გამოთქვამს 
თავის მოსაზრებას: 10.9.1.); „შეკითხვები ბარ-
ათებით" მეთოდიკიდან „მეტაპლანი" საკვანძო 
შეკითხვებით (10.7.1, 10.7.2, 10.7.3), შეფასება 
ცხრილში წერტილების დასმით (10.4.1,  10.4.2).

6. ვარიანტები
I ეტაპის ალტერნატიული სამუშაო ფაზა: 
„სოციალური სივრცის სწრაფი შემოწმება"
„სოციალური სივრცის სწრაფი შემოწმება"  - ეს 
არის ე.წ. „ინტერვიუები გაჩერებებზე" ფორმატი 
(შტანგე 2008ბ, გვ. 113 და შემდეგ; შტანგე/
ჰოლცმანი 2009, გვ. 250 და შემდეგ). ეს მეთოდი 
შეიძლება ჩავსვათ საჭიროებათა ანალიზის 
მასტერკლასშიც. შეიძლება ამით შევცვალოთ 
მასტერკლასის I ეტაპი და მთელი მასტერკლასიც 
კი. ეს მეთოდი უფრო სწრაფი და ეფექტურია.
„სოციალური სივრცის სწრაფი შემოწმების" 
მეთოდის გამოსაყენებლად საჭიროა ერთიდან 
სამ საათამდე. ამ ფორმატში ღონისძიება 
შეიძლება ჩატარდეს 100 მოზარდთან და/ან 
უფროსთან ერთ დიდ ოთახში (სპორტდარბაზში, 
სააქტო დარბაზში, ახალგაზრდულ ცენტრში).
მონაწილეები იყოფიან პატარა ჯგუფებად და 
წრიულად პარალელურად გაივლიან რამდენიმე 
„გაჩერებას", რომლებიც არის სტენდი, სადაც 
მიმდინარეობს ინტერვიუ (ერთ-ერთ ძირითად 
შეკითხვაზე საკვანძო სიტყვების ნაკრები 
მოდერაციის დაფაზე).
ეს მეთოდი ერთგვარი „თვითინტერვიუირებაა", 
რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები 
სამოდერაციო ბარათებზე წერილობით პასუხობენ 
საკვანძო შეკითხვებს, რომლებიც დაფაზეა 
წარმოდგენილი. 
„სოციალური სივრცის სწრაფი შემოწმების" 
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მეთოდს ზოგჯერ „გაჩერებებზე დელფურ სირ-
ბილსაც" უწოდებენ. ასე უწოდებენ იმის გამო, 
მონაწილეთა ჯგუფები მოქმედებენ იგივე 
პრინციპით, როგორც პროგნოზირების ცნობილ 
მეთოდში „დელფი". მონაცემთა დამუშავება ხდება 
რამდენიმე განმეორებით, წინა ეტაპის შედეგების 
გათვალისწინებით. „სოციალური სივრცის სწრა-
ფი შემოწმების" ფარგლებშიც იგივე ხდება. 
სადგურზე მოხვედრილი ყველა ჯგუფი ხედავს წინა 
მონაწილეების პასუხებს და შეუძლიათ ამ პასუხების 
გავრცობა ან დამატება. 

8. ინფორმაციის გადაცემა (შედეგების 
დაფიქსირება, შედეგებთან შემდგომი მუშაობა)

შედეგების დაფიქსირება:
მთელი პროცესი ფორმდება წერილობით 
(მოდერაციის დაფებზე დაფიქსირებული მუშაობის 
შედეგების ფოტო-ოქმების საფუძველზე).
ღონისძიების მთელი მსვლელობისა და შემუ-
შავებული კონცეფციის საბოლოო ვერსიის შესახებ 
ეცნობებათ ადმინისტრაციას, საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების წარმომადგენლებს და ყველას, 
ვის ინტერესებსაც ეხება პროექტი.
მუშაობის გაგრძელება საჭიროებათა ანალიზის 
მასტერკლასის შემდეგ: 
• კონცეფციის ესკიზის შემუშავება საბოლოო დო-
კუმენტში შესატანად, რომელსაც შეადგენს 
სარედაქციო ჯგუფი;
• პასუხისმგებელი ორგანოების ოფიციალური თან-
ხმობა;
• დაგეგმილის განხორციელება.

9. რეკომენდაციები
„სოციალური სივრცის სწრაფი შემოწმების" 
ჩასატარებლად (ვარიანტი I) საჭიროა დიდი 
ოთახი მაგიდების გარეშე (სპორტდარბაზი, 
სააქტო დარბაზი), რომელშიც შეიძლება დიდ 
წრეზე განლაგდეს დაახლოებით 30 სამოდერაციო 
დაფა ინტერვიუს ძირითადი შეკითხვებით, 
რაც წარმოადგენს მკ ვლევარების მარშრუტს 
„გაჩერებების" მიხედვით.

10. გამოხმაურება პრაქტიკიდან

მოსწავლეთა თვითმმართველობის აქტიურმა 
წარმომადგენლებმა საკუთარ თავზე აიღეს 
უფლებამოსილება, განესაზღვრათ მოსწავლეთა 
საჭიროებები. მათ გადაწყვიტეს, რა ფორმით 
ჩაეტარებინათ სოციალური სივრცის კვლევა. 
ჩვენი მუშაობა დაიწყო ინტერვიუებით: „თი-
თოეულის აზრი მნიშვნელოვანია", სურვი-
ლების ყუთითა და ნახატების გამოფენის 
ორგანიზებით თემაზე: „მე რომ ჯადოქარი ვიყო". 
ამის შემდეგ საინიციატივო ჯგუფი მთელი თვის 
განმავლობაში რამდენჯერმე იკრიბებოდა 
გაკვეთილების შემდეგ, აანალიზებდა სა-
ჭიროებებს და ამგვარად განისაზღვრა ჩვენი 
მომავალი პროექტის თემა. შემდეგისთვის 
ვაპირებდი ბავშვებთან „მომავლის სახე-
ლოსნოს" გამოყენებას, მაგრამ გაჩნდა შე-

კითხვა: „მჭირდება კი უკვე?!" 
 (ტატიანა ბოიკუჩი, უსატოვსკის 

პ. დ. ვერნიდუბის სახელობის სკოლა-
გიმნაზიის სასწავლო-აღმზრდელობითი 
კომპლექსის პრაქტიკული ფსიქოლოგი, 

ოდესის ოლქი, უკრაინა).

11. წყარო - Stange, (2008b): 17 ff. und 107 
ff.; Stange / Holzmann (2009):  S. 235  ff.
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მსოფლიო კაფე (World Cafe)

შესავალი - მიმოხილვა - თავისებურებები
მეთოდი „World Cafe" წარმოადგენს დიდ ჯგუფებში 
დისკუსიისა და გამოცდილების გაცვლის ფორმატს. 
დიდი ჯგუფის ყველა წევრი  ხვდება კაფის უშუალო 
ატმოსფეროში, რათა ისაუბრონ წინასწარ ნაცნობ 
საკითხზე, რომელიც ყველა მონაწილეს აღელვებს. 
ხალხი ეცნობა ერთმანეთს და ცვლის ინფორმაციას, 
განწყობილებებსა და იდეებს განსახილველ სა-
კითხებზე. ჩნდება ახალი შემოქმედებითი გა-
დაწყვეტილებები. მე თოდის სახელწოდებაში 
სიტ ყვა „კაფე" არის მეტაფორა უშუალო, ღია 
დიალოგის, ერთგვარი „კაფეში საუბრის". ცოცხალი 
დიალოგის შედეგად, რომელიც რამდენიმე ეტაპად 
მიმდინარეობს, ხდება ქსელური გაერთიანებები, 
რასაც კონკრეტულ შედეგამდე მივყავართ. მეთოდი 
ქმნის პი რო ბებს კოლექტიური სწავლებისთვის, ავი-
თა რებს სხვისი მოსმენის უნარს, იძლევა იდე ების 
გაერთიანებისა და განვითარების შესაძლებლობას. 
საქმე ეხება კოლექტიური სიბრძნის, კოლექტიური 
ინტელექტისა და კო ლექტიური ცოდნის 
გამოყენებას.
World Cafe-ს ფორმატში შეხვედრების შედეგად 
შესაძლებელია მოლაპარაკება შემდგომი ერთო ბ-
ლივი მუშაობის შესახებ. 
მეთოდს საფუძვლად უდევს განსაკუთრებული 
ჯგუფური დინამიკა და საუბრების წარმართვის 
კონცეფცია. მეთოდი თავისი არსით მარტივია, 
მაგრამ ცალსახად ეფექტური, რადგან რად  გან 
მონაწილეები ძალიან მჭიდროდ ურთიერთობენ 
ერთმანეთთან. იმის ხარჯზე, რომ ყოველ მა-
გიდასთან ზის პატარა ჯგუფი (4-5 ადამიანი), 
თითოეულს აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა 
მიიღოს მიმდინარე პროცესებში. ამგვარად, World 
Cafe-ს მეთოდს საფუძვლად უდევს მონაწილეობის 
პრინციპი. ეს მეთოდი შეიძლება გახდეს ცვ-
ლილებების სტიმული დიდ ორგანიზაციაში. 
ის შესანიშნავია მასშტაბური, გრძელვადიანი 
პროექტების დასაწყებად. World Cafe მეთოდის 
ავტორად ითვლება ხუანიტა ბრაუნი და დავიდ 
იზაკსი. 

მიზნები
• ერთობლივი ძალისხმევით დამუშავდეს სა  კითხი, 
რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს  თითოეული 
მონაწილისათვის და  ყოველ მათგანში ცოცხალ 
ინტერესს იწვევს. 
• მუშაობის იმპულსის მიცემა ფართო მა სშტაბია-
ნი ინიციატივის დასაწყისში (მაგა ლითად, დიდი 
პროექტის განხორციელების და საწყისში ან ახალი 
მოწვევის არჩეული ორგანოს მუშაობის დაწყებისას).
• გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილება 
ნებისმიერი საკითხის განხილვისა და აზრთა 
გაცვლისას. 
• განსხვავებული მოსაზრებების გამოთქმა, რა თა მათ 
საფუძველზე შეიქმნას რაიმე საერთო და ახალი. 
• ატმოსფეროს შექმნა, რომელშიც აზრის გა მოთქმა 
შეუძლიათ ლაპარაკის მოყვარულებსაც და დუმილის 
მოყვარულებსაც. 
• პირობების შექმნა, რომელიც საშუალებას იძლე-

ვა, დიდ ჯგუფებშიც კი მოიძებნოს რთუ ლი საკითხის 
საერთო შემოქმედებითი გადაწ ყვეტილებები. 
• უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი.
• გაერთიანდეს ძალიან განსხვავებული 
ადამია ნების მოსაზრებები.
• დამყარდეს უფრო მჭიდრო კავშირები 
მონა წილეებს შორის.
• შეიქმნას საერთო საფუძველი შემდგომი 
მუშა ობისთვის.
• მონაწილეობითი პროექტების შემთხ ვე ვა ში-დასვას 
„ერთ მაგიდასთან" უფ რო   სები და მოზარდები, 
რომელიმე დი დი ინფრა სტრ უქტურული ობიექტის 
მომხმა რებლები და მეზობლად მაცხოვრებლები, 
დამ პრო ექ ტებლები, ადმინისტრაციისა და გან-
სხვავებული ახალგაზრდული მოძრაობის წარ-
მომადგენლები. 

სამიზნე ჯგუფი
მონაწილეთა ტიპი, ასაკი. მონაწილეთა რეკო მენ-
დებული მინიმალური ასაკი: 13 წელი.
ჯგუფის ზომა: მინიმუმ 12, უმჯობესია 16-60 
მონაწილე (World Cafe-ს ფორმატის გამოყენება 
შესაძლებელია 70, 100 და მეტ მონაწილიან ჯგუ-
ფებშიც, თუმცა ასეთ შემთხვევაში საჭირო გახდება 
გაცილებით მეტი ორგანიზაციული ძალისხმევა).

დრო
მინიმუმ 2,5 საათი

დამხმარე საშუალებები (მასალა, ინფორ მა ციის 
მატარებლები, ტექნიკა)
• პატარა მაგიდები (იდეალური სიგრძე: 80-110 სმ) 4-5 
ადამიანისთვის და სკამები;
• ყოველ მაგიდაზე - თეთრი ქაღალდის სუფრა ან 
ფორმატის გაშლილი ფურცელი. 5-6 განსხვავებული 
ფერის ფლომასტერი, ლარნაკი ორცხობილებით და 
სხვ.
• ადვილად წაკითხვადი „კედლის გაზეთები" 
(დამატებით პრეზენტაციების გარდა, რომელიც 
შეიძლება ჩანდეს ეკრანზე), რომლებზეც ჩამო-
თვლილია სამუშაოს ძირითადი ეტაპები, საკ ვანძო 
შეკითხვები, World Cafe-ს მუშაობის პრინციპები და 
თეზისები ორგანიზატორებისთვის;
• ფურცლები ყველა მაგიდაზე, რომლებზეც 
ჩამოთვლილია სამუშაოს ძირითადი ეტაპები, 
საკვანძო შეკითხვები, World Cafe-ს მუშაობის 
პრინციპები და თეზისები ორგანიზატორებისთვის;
• დაფები საყრდენებზე ან ადგილი კედელზე 
შედეგების დასაფიქსირებლად;
• მაგიდა სასმელებით (ჩაი, ლიმონათი, ყავა და ა.შ.), 
ფინჯნები და ჭიქები;
• მასალა შედეგების დასაფიქსირებლად,
• გონგი ან პატარა ზარი (ზანზალაკი) დროის 
საკონტროლოდ. 

ჩატარების თანმიმდევრობა
World Cafe-ს ფორმატს არ აქვს მკაცრი ჩარჩოები, 
ადვილია მისი მორგება სიტუაციაზე. ის მიმართულია 
იმაზე, რომ ააგოს კონსტრუქციული დიალოგი, 
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აქტიურად ჩართოს მონაწილეები პროცესში და 
შეიმუშაოს მოქმედების კონს ტრუქციული გეგმა. 
World Cafe სატარებლად საჭიროა რეზონანსული 
საკითხი. იდეალურ შემთხვევაში ეს საკითხი უნდა 
ეხებოდეს ყველა მონაწილეს, წარმოადგენდეს 
რთულ, მნიშვნელოვან პრობ ლემას, რომლის 
გადაწყვეტაც ყველასთვის მნიშვნელოვანია და 
რომელიც პასუხობს ყველა მონაწილის ინტერესს. 
ეს საკითხი უნდა იყოს გამოტანილი ეკრანზე ან 
დაწერილი მოდერაციის დაფებზე ისე, რომ ყველა 
ხედავდეს.  

მომზადება
საკვანძო შეკითხვის ფორმულირება (შეკით ხვები)
World Cafe ჩასატარებლად საჭიროა ერთი ან 
რამდენიმე საკვანძო შეკითხვა. ან ყველა მაგიდაზე 
განსახილველად გამოტანილია ერთი და იგივე 
შეკითხვა, ან ყოველ მაგიდაზე არის თავისი 
საკვანძო შეკითხვა.
მთავარია, რომ World Cafe დროს საკვანძო შეკით ხვა 
იყოს მართლაც რეზონანსული საკით ხი. იმაზე, თუ 
რამდენად კარგად და ნათლადაა ჩამოყალიბებული 
საკვანძო შეკითხვა, პირდა პირაა დამოკიდებული 
ღონისძიების წარმატება. შეკითხვა უნდა იყოს 
ჩამოყალიბებული მარტივად, მაგრამ ამავე 
დროს ისე, რომ მონაწილეებს მისცეს განხილვის 
სტიმული, გახსნას სივრ ცეები განსხვავებული 
მოსაზრებებისთვის. ფორმუ ლირე ბამ არ უნდა 
წაიყვანოს მონაწილეები რო მელიმე პოზიციისკენ, 
რომელიც მერე უნდა დაიცვას სხვების წინაშე. 
შეკითხვამ უნდა უბიძგოს მონაწილეებს იმისკენ, 
რომ გამოთქვან ახალი მოსაზრებები განსახილველ 
საკითხზე. 

მაგალითები: 
• „შუალედური შედეგები: როგორ უნდა შეფასდეს 
ახალგაზრდული პარლამენტის მუშაობის პირველი 
ორი წელი?"
• „როგორი უნდა იყოს ახალგაზრდული პარლა-
მენტი, რომ მის ყველა წევრისთვის მუშაობა 
იყოს საინტერესო და ამავე დროს, მათ მართლაც 
შეეძლოთ შეცვალონ მუნიციპალიტეტში ბავშვების, 
მოზარდებისა და უფროსების ცხოვრება?"
• „როგორ ჩავატაროთ ბავშვთა და ახალ-
გაზრდული პარლამენტის „ღია კარის დღე", რომ 
მიმზიდველი ფორმით მიიპყროს ყურადღება და 
მიიტანოს ინფორმაცია მაქსიმალური რაოდენობის 

განსხვავებულ ადამიანთან?"
• „როგორ ჩავრთოთ ბავშვების, მოზარდებისა და 
უფროსების მაქსიმალური რაოდენობა ბავ შვთა 
და ახალგაზრდული პარლამენტის აქტიურ მხარ-
დაჭერაში?"
შეკითხვა კარგადაა ფორმულირებული, თუ მისი 
პირველი წაკითხვის შემდეგ თავში მაშინვე იბადება 
რამდენიმე იდეა და ჩნდება მათი განხილვის 
სურვილი. გამართლებულია შეკითხვის წინასწარი 
დატესტვა სხვადასხვა ადამიანზე. პირველ რიგში 
უნდა შემოწმდეს, რამდენად გასაგებია შეკითხვის 
ფორმულირება, რამდენად იწვევს ინტერესსა და 
განხილვის სურვილს. მთავარია, მონაწილეები არ 
„მოადუნოს".

მასალისა და ოთახის მომზადება
მონაწილეები სხედან ფართო ოთახში, თითო 
პატარა მაგიდასთან 4-5 ადამიანი. ინტერიერი და 
ოთახის ატმოსფერო უნდა ახსენებდეთ მყუდრო 
კაფეს, რომელშიც სასიამოვნოა ყოფნა და საუბარი. 
სასმელი, ორცხობილა და ტკბილეული ყველასთვის 
საკმარისი უნდა იყოს. მაგიდებს სუფრებად გადა-
ფარებული უნდა ჰქონდეს ქაღალდი, რომელ ზეც 
შეიძლება წერა და ხატვა. 
ყოველ მაგიდაზე, სასაუბროდ, უნდა იდოს საკვანძო 
შეკითხვა, რომელიც წინასწარაა ცნობილი 
ყველასთვის. როგორც წესი, World Cafe ტარდება 
სამ ეტაპად. ყველა ახალი ეტაპის დაწყების წინ 
მონაწილეები (გარდა „მასპინძლისა") სხდებიან სხვა 
მაგიდასთან.
ერთ-ერთ ვარიანტში შეიძლება ყოველი ეტაპის თვის 
ჩამოყალიბებული იყოს სხვა საკვანძო შეკითხვა. 

მოქმედებების თანმიმდევრობა
შესავალი. მისალმება, სამუშაოს ფორმატისა 
და თანმიმდევრობის წარდგენა (პლაკატები ან 
პრეზენტაცია პატარა ეკრანზე).
პირველი ეტაპი: საუბარი (საკვანძო შეკითხვა 
N1 საკითხზე).
• მაგიდის შეცვლა.
მეორე ეტაპი: საუბარი (საკვანძო შეკითხვა 
N1 ან N2 საკითხზე).
• მაგიდის შეცვლა.
მესამე ეტაპი: საუბარი (საკვანძო შეკითხვა 
N1 ან N2 საკითხზე) და შედეგების შეჯამება.
შედეგების შეჯამება ყველასთვის: წერტი ლების 
დასმის საშუალებით ჩამოყალიბებულ დასკვნებს 

„მსოფლიო კაფე“ ემსახურება ყველა მონაწილეს 
შორის ინფორმაციის გაცვლას.

ყურადღების ცენტრშია მოცემული თემა, 
რომელიც განიხილება რამდენიმე ეტაპად 

და სხვადასხვა ფორმით, რათა საბოლოოდ 
გამოიყენონ ყველა მონაწილის ცოდნა და 

შემუშავდეს პრობლემის გადაწყვეტა.
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შორის პრიორიტეტების გამოყოფა (უფრო მნიშვ-
ნელოვანი საკითხების „ჰიტ-პარადი", რომლებზეც 
იქნება შემდეგი მუშაობა). შეძლებისდაგვარად 
შეიქმნას სამუშაო ჯგუფები უფრო მნიშვნელოვან 
საკითხებზე.

1. შესავალი
World Cafe იწყება მისალმებით და მონა-
წილეებისთვის მოკლე განმარტებით, რისთვის 
ტარდება შეხვედრა. შემდეგ საჭიროა რამდენიმე 
სიტყვის თქმა World Cafe-ს ფორმატის შესახებ. 
ამისთვის წინასწარ მომზადებული უნდა იყოს 
პლაკატები ან პატარა პრეზენტაციები შემდეგ 
საკითხებზე:
• საკვანძო შეკითხვა World Cafe-ზე გან სა ხი ლველად 
(ან რამდენიმე საკვანძო შეკითხვა ყოველ ახალ 
ეტაპზე მსჯელობისთვის);
• მოქმედებების თანმიმდევრობა;
•World Cafe-ს ჩატარების წესები;
• „მასპინძლის" როლი და მოვალეობები.
მონაწილეებს თხოვენ, თავიდანვე აირჩიონ 
თავიანთი მაგიდის „მასპინძელი" - ეს მონაწილე 
ღონისძიების ბოლომდე რჩება თავის ადგილზე და 
არ გადაჯდება სხვა მაგიდასთან. შემდეგ ზარის ან 
გონგის ხმა აცხადებს პირველი ეტაპის დაწყებას.

2. პირველი ეტაპი
ყველა მაგიდასთან იწყება საკვანძო შეკითხვის 
განხილვა. სუფრაზე შესაძლებელია რაიმეს 
დახატვა ან დაწერა. ნებისმიერ მონაწილეს შე უძლია 
მიიტანოს მაგიდაზე სასმელი ან ტკბი ლეული. 20-
30 წუთის შემდეგ World Cafe-ს მოდე რატორი ზარის 
ან გონგის ხმით აცნობებს მონაწილეებს პირველი 
ეტაპის დასრულებას და მეორე ეტაპის დაწყებას.

მაგიდის შეცვლა

3. მეორე ეტაპი
ყველა მონაწილე ("მასპინძლის" გარდა) გა და-
ჯდება სხვა მაგიდასთან. „მასპინძელი" რჩება თავის 
მაგიდასთან და მიესალმება ახალ „სტუმრებს". ის 
მოკლედ აუხსნის „სტუმრებს", რა განიხილეს ამ 
მაგიდასთან პირველ ეტაპზე. „სტუმრები" უზიარებენ 
იდეებს, მოსაზრებებს და შეკითხვებს, რაც მათ 
განიხილეს წინა მაგიდასთან. შემდეგ გრძელდება 
საკვანძო შეკითხვის განხილვა (ან იწყება ახალი 
საკვანძო შეკითხვის შესახებ მსჯელობა). 20-30 
წუთის შემდეგ მოდერატორი ზარის ან გონგის 
ხმით აცნობებს მონაწილეებს მეორე ეტაპის 
დასრულებასა და მესამე ეტაპის დაწყებას (როგორც 
წესი, ბოლო ეტაპის).

4. მაგიდის შეცვლა
4.1. ვარიანტი N1: მონაწილეები ხელახლა სხდებიან 
მაგიდასთან, სადაც დაიწყეს საუბარი პირველ 
ეტაპზე.
4.2. ვარიანტი N2: მონაწილეები ხელახლა სხდებიან 
რომელიმე ახალ მაგიდასთან („მასპინ ძლის" 
მაგიდის გარდა). ყველაფერი მეორ დება, როგორც 
მეორე ეტაპზე.
4.3. ვარიანტი N3: შეიძლება დაჯდომა როგ ორც ძველ 
ისე ახალ მაგიდასთან.

5. მესამე ეტაპი
მიუხედავად მაგიდების შეცვლის ვარიანტისა, კვლავ 
ხდება მეორე ეტაპზე ჩამოყალიბებული დასკვ ნების, 
იდეებისა და კითხვების გაცვლა. 
კონკრეტულად რას განიხილავენ, დიდადაა 
დამოკიდებული იმაზე, თუ მეორე ეტაპის დროს 
რამდენად აგრძელებდნენ მონაწილეები განხილვას 
ამოსავალ საკითხზე ან რამდენად განიხილავდნენ 
ახალ საკვანძო შეკითხვას. ასევე, იმაზე, თუ რა უნდა 
განიხილონ მესამე ეტაპზე - კვლავ საწყისი საკითხი 
თუ ახალი საკვანძო შეკითხვა.    
ზოგჯერ ერთი ეტაპის ფარგლებშიც კი განიხილება 
ერთდროულად ორი შეკითხვა. ამიტომ, 
შესაძლებელია განსხვავებული ვარიანტები 
სიტუაციის შესაბამისად. მეთოდის არჩევა 
დამოკიდებულია მხოლოდ მიზნებზე, რომელსაც 
ისახავენ ორგანიზატორები ყოველი კონკრეტული 
ღონისძიების წინ.
მესამე ეტაპის დასრულებამდე მონაწილეებს 
თითოეულ მაგიდასთან სთხოვენ ჩამოაყალიბონ 
სამი ძირითადი აზრი (ეჭვი, იდეა, მოსაზრება, 
დასკვნა, წინადადება და ა.შ.) და დაწერონ 
მოდერაციის ბარათებზე, რათა შემდეგ გამ ოიტანონ 
საერთო განხილვაზე.
მინდორზე მინაწერის მსგავსად: რა თქმა უნდა, 
შეიძლება სამი ძირითადი აზრის ჩანიშვნა ყველა 
ეტაპის შედეგების მიხედვითაც. ეს ცო ტა მეტ დროს 
მოითხოვს, მაგრამ შესაძლოა მე  ტად ეფექტური 
ინსტრუმენტი აღმოჩნდეს. „მასპინძლებსაც" 
შეუძლიათ თითოეული ეტაპის შედეგების მიხედვით 
ჩაიწერონ სამოდერაციო ბარათებზე ძირითადი 
აზრები. ისინი   გამოდგება „მოკლე ანგარიშში" 
მეორე და მესამე ეტაპების დასაწყისში. სურვილის 
შემთხვევაში შეიძლება „მასპინძლებს" ცალკე 
მივცეთ სიტყვა განხილვების ბოლო ეტაპზე.

6. შედეგების შეჯამება ყველასთვის
ყველა მაგიდა წარმოუდგენს დანარჩენ 
მონაწილეებს თავიანთი მუშაობის შედეგებს 
და აფიქსირებს მათ მოდერაციის დაფაზე. ასე 
იქმნება მთელი ჯგუფის ძირითადი მოსაზრებების 
ჩამონათვალი.
დასასრულს მონაწილეებს კიდევ ერთხელ 
შეუძლიათ განსაზღვრონ თითოეული პუნქ ტის 
მნიშვნელობა შედგენილი სრული ჩამონა თვალიდან. 
ამისთვის შეუძლიათ დასვან წერტილები მათთვის 
მნიშვნელოვან პუნქტებთან და ამით შეადგინონ 
მნიშვნელოვანი საკითხების ერთგვარი „ჰიტ-პარადი" 
შემდგომში სამუშაოდ. 
შეიძლება ასევე ჩამოყალიბდეს სამუშაო ჯგუფები 
უფრო პოპულარული საკითხების 
მიხ ედვით. ამისთვის მონაწილეებს უნდა ვთხოვოთ, 
დაწერონ თავიანთი სახელები ბარათებზე და 
მიამაგრონ მოდერაციის დაფაზე მათთვის სა ინ-
ტერესო საკითხთან. ამგვარად, შექმნილი ჯგუფები 
აგრძელებენ მუშაობას შესაბამის სა კითხზე 
ღონისძიების დასრულების შემდეგაც. 

World Cafe-ს წესები
• თქვენ ხართ ექსპერტები განსახილველ საკით ხებში.
• ყველა იდეა და მოსაზრება მნიშვნელოვანია.
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• კონცენტრირდით ყველაზე მნიშვნელოვანზე - 
მოცემულ შეკითხვაზე.
• განიხილეთ შეკითხვა ყველა პერსპექტივაში. 
მოყევით, რას ფიქრობთ და გრძნობთ.
• უსმინეთ: შეეცადეთ გაიგოთ სხვა მონაწილეთა 
პოზიცია.
• შეეცადეთ გაიგოთ რაღაც ახალი, დასვით შეკით-
ხვები, გაუზიარეთ მოსაზრებები ერთმანეთს.
• შეეცადეთ გააერთიანოთ და გაამთლიანოთ იდეე ბი, 
აზრები, მოსაზრებები, დასკვნები და წინა დადებები, 
რომლებიც გამოითქვა მიმდინარე და წინა ეტაპებზე.
• ხატეთ, ხაზეთ და წერეთ ქაღალდის სუფრებზე. 
სუფრა - თქვენი ოქმია.
• იმუშავეთ სიამოვნებით.

შენი როლი. თუ შენ ხარ „მასპინძელი", მაშინ:
• შეახსენე შენი მაგიდის „სტუმრებს", რომ მა შინვე 
დააფიქსირონ სუფრაზე გაჟღერებული ახ  ა  ლი 
იდეები, მიგნებები და საინტერესო შეკი თხვები;
• დელიკატურად მართეთ განხილვის პროცესი;
• დარჩი მაგიდასთან, როდესაც ყველა გადავა სხვა 
მაგიდასთან  და მიესალმე ახალ „სტუმრებს";
• გაუზიარე წინა ეტაპზე შენს მაგიდასთან გამო-
თქმული მნიშვნელოვანი დასკვნები, მოსაზრებები 
(უმჯო ბესია, საკუთარი ჩანიშვნების გამოყენება). 
.
რეფლექსია (შეფასება)
ღონისძიების ბოლო ეტაპი: მრგვალი მაგიდა/წრე-
ზე ყველა გამოთქვამს თავის მოსაზრებას (მეთოდი 
10.9.1, 10.4.1, 10.4.2 - ცხრილში წერტი ლე ბის დასმა).

ვარიანტები
World Cafe-ს ფორმატი შესანიშნავად მიესა დაგება 
ჯგუფურ განხილვებს პროექტების და გეგმვისთვის. 
ფორმატი „პროექტის სამჭედლოები" ან Pro - Action 
Cafe (მომავლის შეკითხვების ბიურო 2014, გვ, 84 და 
შემდეგ). 
• ინფორმაციის გადაცემა (შედეგების დაფიქ სირება, 
შედეგებთან შემდგომი მუშაობა)

შედეგების დაფიქსირება:
მუშაობის შედეგების ფოტო-ოქმი მოდერაციის 
დაფებზე

შემდგომი მუშაობა:
სამუშაო ჯგუფები „ჰიტ-პარადის" პოპულარული 
საკითხების მიხედვით.

რეკომენდაციები
World Cafe-ს ფორმატი ნაკლებად შეესაბამება 
კონფლიქტური და დელიკატური საკითხების გან-
ხილვას, რომლებმაც შესაძლოა დიდი დაძაბულობა 
გამოიწვიოს.

წყარო
Brunsemann, Claudia/ Zussy, Jens (2016); Buro fur 
Zukunftsfagen. Amt der Vorarlberger Landesregierung 
(2014): S. 63 ff und 84 ff. und 84 ff
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ეს მეთოდი ბევრჯერ გამოგვიყენებია 
განს ხვავებულ ჯგუფებში განსხვა-
ვებული ვარია ციებით. აღსანიშნავია, 
რომ მეთოდი მოითხოვს დეტალურ 
დაგეგმვას და მასალის/გარემოს წი-
ნასწარ მომზადებას, შესაბამისად, 
საჭიროებს მეტ დროს და ძალისხმევას. 
ჩვენი გამოცდილებით, შედეგები ამას 
ყველანაირად ამართლებს. ეს მეთოდი 
შესაძლებლობას იძლევა, მონაწილეები 
სრულად ჩაერთონ პროცესებში, იყვნენ 
აქტიურები, გახსნილები და თამამად 

გამოთქვან საკუთარი მოსაზრებები." 

 მაკა სუდაძე, 
(ქ. ახალციხის ახალგაზრდული 

ცენტრი, საქართველო)

„World Cafe!!! და რატომ არ ვიცოდი ამ 
მეთოდის შესახებ უფრო ადრე?! გამოვიყენე 
პროექტის დადეგმვის დროს საინიციატივო 
ჯგუფთან მუშაობისას. განვსაზღვრეთ ჩვენი 
დაინტერესებული მხარეები, განვიხილეთ 
პროექტის შესახებ ინფორმირების შესაძლო 
გზები, განვიხილეთ ყველა „წყალქვეშა ქვა", 
რომელიც შესაძლოა გველოდეს პროექტის 
განხორციელებისას, ასევე, ვიპოვეთ 
დაფინანსების წყაროები ჩვენი ინიციატივის 
მხარდასაჭერად. გუნდურმა სიბრძნემ იმუშავა! 
აუცილებლად გამოვიყენებ World Cafe-ს არა 
მხოლოდ ბავშვებთან მუშაობისას, არამედ 
მასწავლებლებთან და მშობლებთანაც. ეს 
მეთოდი ხომ შესაძლებლობას იძლევა,  
ნებისმიერ საკითხზე შეიქმნას საერთო ხედვა 

სხვადასხვა კუთხით."

ოლგა ლესკივი, 
(სოფ. ნერუბაისკოეს N2 სკოლის პედაგოგ-

ორგანიზატორი, ოდესის ოლქი, უკრაინა)

გამოხმაურება პრაქტიკიდან
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ღია სივრცის მეთოდი (Open Space)

ესავალი - მიმოხილვა - თავისებურებები 
მეთოდი Open Space ან „ღია სივრცის ტექნოლოგია" 
შემოგვთავაზა ჰარისონ ოუენმა 1980-იან წლებში. 
ამის მიზეზი გახდა დიდი კონ ფერენციების 
ჩატარების უარყოფითი გამო ცდილება. ამ 
კონფერენციებზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 
გაცვლა ხდებოდა ყა ვის შესვენებების დროს და 
ხშირად სამუშაო სექციებზე უფრო ღირებული 
არაფორმალური ურთიერთობები  იყო, ვიდრე 
თვითონ სექციების შინაარსი. ჰარისონ ოუენმა 
შეიმუშავა დიდ ჯგუ ფებთან მუშაობის მეთოდი, 
რომლის მი ზანიც იყო ღონისძიების ეფექტურობის 
ამა ღლება. მან აღწერა ამ მეთოდის ძირითადი 
პრინციპები. აი, ეს პრინციპები: მო ნაწილეები 
თვითონ განსაზღვრავენ, როგორ ჩა ტარდება ღო-
ნისძიება (თვითორგანიზებული პროცესი); არ-
ის „განცხადებების დაფა", რომლებზეც 
დაფიქსირებულია შეკითხვები და განსახილველი 
საკითხები; პროცესი თითქმის არ იმართება 
„ზემოდან"; არ არის ამოსავალი ოფიციალური დღის 
წესრიგი; მონაწილეები მზად არიან ნე ბისმიერი 
საკითხის განსახილველად; პროცესი ღიაა; ფოკუსი - 
ჯგუფის თვითმმართველობის უნარზე.

1. მიზნები:
1.1. პროექტის საწყისი ეტაპის ინიცირება.
1.2. ნამდვილად რეზონანსული, მწვავე თემების 
განხილვა.
1.3. მტკივნეული სიტუაციების გადალახვა, რომ-
ლებიც ძალიან გამწვავდა (და მონაწილეები 
სტრესულ მდგომარეობაში ან დაბნეულები არიან). 
1.4. ცვლილებების პროცესის ინიცირება და მათი 
მართვა (გარდაქმნების ორგანიზება).
1.5. გამოცდილების გაზიარება.
1.6. იდეებისა და გადაწყვეტილებების ძიება.
1.7. ახალი სტრატეგიების, კონცეფციების, მიდ გო მე-
ბისა და თემების შემუშავება.
1.8. საკუთარი სოციალური სისტემის გარდა საქ-
მნელად სწრაფი და შემოქმედებითი გადა წყვე-
ტილებების ძიება.
1.9. საკუთარ მუნიციპალიტეტში, დაწესებულე ბასა 
ან ორგანიზაციაში ცვლილებების დამო უკიდებელი 
მართვა.
1.10. კომპლექსურ, მასშტაბურ თემებზე მუშაობა 
(რომლებიც რელევანტურია მთელი ქალაქის, 
სოციალური სივრცის, დაწესებულებისა და 
ორგანიზაციისთვის).
1.11. ღია სიტუაციების დამუშავება, რომლებზეც 
არ არის წინასწარ მომზადებული პასუხები (ე.ი. 
საკმარისი სივრცე არსებობს მანევ რირებისთვის). 
1.12. სცენარების განხილვა ღია ფინალით ან 
სიტუაციის მოულოდნელი ცვლილებებით.
1.13. მოულოდნელი შედეგებისა და მოვლენების 
არაპროგნოზირებადი მიმდინარეობის მიმართ 
თმენის გამომუშავება.
1.14. ჩიხში შესული სიტუაციებისთვის გადაწყვე-
ტილებების ძიება.
1.15. მუშაობა საკითხებზე, რომლებსაც საფუ ძვ ლად 
აქვთ კონფლიქტი.

1.16. დიდ ჯგუფებს შორის კონტაქტების დალაგება.
1.17. პირადი და ჯგუფური ქსელური გაერთი ანებების 
შექმნა.
1.18. ურთიერთობისა და თანამშრომლობის უზ რუნ-
ველყოფა გადაწყვეტილების მიმღებ პი რებსა და 
იმათ შორის, ვისაც პრობლემა ეხება. 
1.19.  მოტივაციისა და ჯგუფის შეკრულობის გაზ რდა.
1.20. პირობების შექმნა თვითორგანიზებადი პრო -
ცესების წარმოქმნისა და მონაწილეთა მიმართ 
ნდობის ფორმირებისთვის.
1.21. ინდივიდუალური და კოლექტიური ენერგიის 
გამოშვება.
1.22. კოლექტიური ცოდნის ფორმირება.
1.23. უფლებების რეალიზაციისთვის შესაძ ლებ-
ლობების უზრუნველყოფა.
1.24. ღონისძიებების ჩატარება „ცოცხალ" ფორ მატში.
1.25. ახალი სამუშაო იდეების გამოსათქმელად 
პროდუქტიული და მასტიმულირებელი სამუშაო 
კლიმატის შექმნა. 
1.26. პრობლემასთან დაკავშირებული 
ადამი ან ებისა და თანამშრომლებისთვის 
შესაძლებლობების შექმნა, გამოთქვან საკუთარი 
იდეები.
1.27. ტურბულენტური ცვლილებების პერიოდში 
ორი ენტირების ძიება.
1.28. გადაწყვეტილების სწრაფი მიღება.
1.29. მიღებული შედეგებით შემდგომი მუშაობის 
უზრუნველყოფა.

2. სამიზნე ჯგუფი (მონაწილეთა ტიპი, ასაკი, 
ჯგუფის ზომა და ა.შ.)
ამ მეთოდის გამოსაყენებლად შესაბამის სა-
მიზნე ჯგუფად გამოდგებიან ის ადამიანები, ვინც 
მუშაობს ერთ ორგანიზაციაში, ინიციატივაში, 
ერთ მუნიციპალიტეტში ან დაწესებულებაში ან 
სხვადასხვა ორგანიზაციის, ინსტიტუტის ან ქსე-
ლური გაერთიანების წარმომადგენლები, ვინც 
თანამშრომლობენ ერთმანეთთან. ივარაუდება, რომ 
მონაწილეთა შემადგენლობა არა ერთ გვაროვანია. 
შესაბამისი სამიზნე აუდიტორიაა  მოქ მედი პოლი-
ტიკოსები, ადმინისტრაციის წა რ    მო მადგენლები და 
არასამთავრობო ორ გ ა ნიზაციები. ასევე, ის ხალხი, 
ვინც თან ამშრომლობს ერთმანეთთან საკუთარი 
ორგა ნიზაციის შიგნით, მუნიციპალიტეტში ან ინი-
ციატივაში და ა.შ. (ან თანამშრომლობენ სხვა 
ორგანიზაციებთან ან დაწესებულებებთან) ე.ი. 
იმ სივრცეში, სადაც ტარდება ღონისძიება Open 
Space მეთოდით, უნდა იმყოფებოდნენ „სწორი" 
ადამიანები.

ასაკი: უფროსები და მოზარდები
ჯგუფის ზომა: მონაწილეთა ზუსტი რაოდენობა 
მოცემული არაა. „ღია სივრცის" მეთოდით მუ-
შაობა მოსახერხებელია ჯგუფებისთვის 10-დან 1000 
მონაწილემდე ან უფრო მეტთანაც. 

3.  დრო 
ხანგრძლივობა
სტანდარტული ვარიანტისთვის საჭიროა 1-3,5 
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დღე, როგორც წესი, 3 დღე. მაგალითად: 1-2 დღე 
განხილვებზე, 1 დღე შედეგების შეჯამებისთვის, 
ანგარიშებისთვის, პრიორიტეტების არჩევისა 
და ღონისძიებების სიის შედგენისთვის. კარგად 
მუშაობს უფრო ხანმოკლე ღონისძიებებიც (მაგა-
ლითად, 4 საათიანი პატარა ან საშუალო ჯგუფში). 
ასეთ შემთხვევაში აღწერილი კონცეფცია მარ-
ტივდება, მაგრამ ლოგიკა და მოქმედებების თან-
მიმდევრობა იგივე რჩება. 
თუ მიზანია ქალაქის რაიონების კეთილ-
მოწყობის პროექტის შექმნა, სოციალური და საც-
ხოვრებელი სივრცის გაანალიზება, ბავშვებთან 
და ახალ გაზრ დებთან სამუშაო კონცეფციის 
შემუშავება, ასეთ შემთხვევაში, გამოსადეგია 
ერთდღიანი ღონის ძიებების  ფორმატი. თუ 
მეთოდი გამოიყენება პირველ ღონისძიებად 
ხანგრძლივი პროექტის ფარგლებში ბავშ-
ვებისა და მოზარდების მონაწილეობით, მა-
შინ თქვენთვის საჭირო პოლიტიკოსები, ად  მი -
ნისტრაციისა და არასამთავრობო ორ განიზაციების 
წარმომადგენლები. დიდი ალ ბათობით, ისინი 
დაგ თანხმდებიან ერთდღიან ღონისძიებაში 
მონაწი ლეობაზე. თუ საჭირო დროს დაუთმობთ 
მომზადებასა და მოდერაციას, მაშინ ერთდღიანი 
ღონისძიება დიდი ჯგუფებისთვისაც შეიძლება 
აღმოჩნდეს ძა ლიან ეფექტური მონა წილეების 
მობილიზებისა და პროექტისთვის იმპულსის 
მიცემის თვალსაზრისით.

4. დამხმარე საშუალებები (მასალა, 
ინფორმაციის მატარებლები, ტექნიკა)
4.1. სამუშაო გრაფიკი და ოთახის სქემა 
(პლა კატებზე).
4.2. განსხვავებული პლაკატები Open Space მეთოდის 
წესებითა და მუშაობის პრინ ციპებით.
4.3. წებოვანი ლენტი (რამდენიმე), ფლომა სტერები 
(5 ც. ჯგუფზე + 30 ც. შედეგების ერთობლივი 
შეჯამებისთვის).
4.4. კორპის დაფები (2 ც. ჯგუფზე და რამ დენიმე 
ცალი შედეგების ერთობლივი შეჯამებისთვის).
4.5. საკმარისი რაოდენობის ჭიკარტები.
4.6.  „მეტაგეგმის" ბარათები (დაახლოებით 100 ც. 
ჯგუფზე), უსადენო მიკროფონი.
4.7. ფლიპჩარტები (5 ც.).
4.8. ფორმულარები მონაწილეებისთვის, რათა 
შეძ ლონ საკუთარი მიზნებისა და ინტერესების 
ჩამოყალიბება. ასევე ფორმულარები ანგა რი-

შებისთვის.  
4.9. რამდენიმე ნოუთბუქი, პროგრამული უზრუნ ველ-
ყოფა ტექსტებზე მუშაობისთვის, პრეზენ ტაციების 
მომზადებისა და ცხრილებზე მუშაო ბისთვის. 
4.10. ნოუთბუქის გამოყენებისა და პროგრამული 
უზრუნველყოფის მოკლე ინსტრუქცია (თითო ეუ ლი 
ნოუთბუქისთვის).
4.11. პრინტერი (გათვლით მინიმუმ 100 მონა წი-
ლეზე, იდეალურ შემთხვევაში თითო ყოველი 
კომპიუტერისთვის).
4.12. ქაღალდი და კარტრიჯი პრინტერისთვის.
4.13. სამუშაო ადგილი თითოეული კომპიუ-
ტერისთვის.
4.14. ანგარიშებისთვის ბლანკები, რომლებიც თი თ ო-
ეულ კომპიუტერში შენახული იქნება შაბლონად.
4.15. საჭიროების შემთხვევაში - სწრაფ შემკვ რელები 
და სახვრეტელები (დირაკოლები), რათა შესაძ-
ლებელი იყოს დოკუმენტების შეკვრა.
4.16. ქსეროქსი (იდეალურ შემთხვევაში მანქა ნუ-
რი შეკვრის და დახარისხების ფუნქციით), ქაღალდი 
ქსეროქსისთვის.
4.17. საკანცელარიო სკრეპები.

5. ჩატარების თანმიმდევრობა
მომზადება
ღონისძიების მოსამზადებლად და ორგანი-
ზებისთვის საჭიროა კვალიფიციური გუნდის პოვნა. 
მოსამზადებელ ეტაპზე საჭიროა ჩამო ყალიბდეს 
მიზნები და განსახილველი თემები (მას შემდეგ, 
რაც ჩატარდა შემოწმება, მიესადაგება თუ არა 
Open Space მეთოდი გამოსაყენებელ სიტუაციასა 
და სავარაუდო მონაწილეთა ჯგუფს). თემები 
ჩამოყალიბებული უნდა იყოს ღიად. მოსაწვევში 
მიზნები და თემები ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, 
რომ დააინტერესოს და მოიზიდოს პოტენციური 
მონაწილეები. 
უნდა მოიძებნოს შესაფერისი ადგილი შეხვედრის 
ჩასატარებლად (საკონფერენციო ცენტრი). საჭიროა 
წინასწარი შემოწმება, რამ  დენად შეესაბამება არ-
ჩეულ ფორმატს (მაგალითად, საკმარისია თუ არა 
ადგილი დიდ ჯგუფებთან სამუშაოდ).
სამუშაო ადგილი  უნდა მომზადდეს ღონისძიების 
წინა დღეს. შენობაში, სადაც ჩატარდება 
ღონისძიება, უნდა იყოს ერთი დიდი დარბაზი 
პლენარული სხდომისთვის და რამდენიმე სივრცე 
მცირე ჯგუფების სამუშაოდ. თითოეულ სივრცეში 
უნდა გამზადდეს ვიზუ ალიზაციის საშუალებების 

ღია სივრცის მეთოდის გამოყენებისას
ორგანიზატორებს ეძლევათ მხოლოდ ზოგადი 

ჩარჩო თემა. ცალკეული საკითხი ზუსტდება 
თავად მონაწილეების მიერ, მათი დამუშავება 

ხდება ღია,მოქნილი და სპონტანური პროცესის 
დროს, როდესაც ყალიბდება შეხედულებები და 

მიიღება გადაწყვეტილებები. ხდება თემების 
კონკრეტიზაცია და კონკრეტული გუნდური 

ღონისძებების დამუშავება.
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ნაკრები (მოდერაციის დაფები, პლაკატები და ა.შ.). 
აუცილებელია გაითვა ლისწინოთ „განცხადების 
დაფები" შეკით ხვებისა და განსახილველი 
საკითხებისთვის. სკამები ოთახში წინასწარ უნდა 
იყოს გან ლაგებული წრიულად, მაქსიმუმ სამ რიგად 
(ჯგუფის საერთო ზომიდან გამომდინარე).
„განცხადების დაფები" შეკითხვებისა და განსა-
ხილველი საკითხებისთვის ისე უნდა ეკიდოს, 
რომ ადვილი იყოს მათთან მისვლა. იდეალურ 
შემთხვევაში წრის ცენტრში არ უნდა იდგეს 
არაფერი, გარდა მასალისა, რომელიც საჭიროა 

„განცხადებების დაფა ზე" და „ბაზრის მოედანზე" 
სამუშაოდ. პლაკატები Open Space მეთოდის 
წესებითა და სამუშაო პრინციპებით, ასევე, 
პლაკატები განსახილველი თემებით უნ და დაიკიდოს 
კედლებზე. ცოტა მეტი ადგ ილი დაფებზე ან ცალკე 
ცარიელ კედელზე სასურველია იმისთვის, რომ 
წარმოდგენილი იყოს სამუშაო გრაფიკი და სივრცის 
განლაგება. აგრეთვე, სამუშაო გეგმა თითოეული 
დღისთვის. ღონისძიების დაწყებისას ეს პლაკატები 
შესაძლებელია ცარიელიც იყოს. ასევე, საჭიროა 
მოეწყოს ზონები კომპიუტერთან სამუშაოდ. 

4 პრინციპი და 1 კანონი

ღია სივრცის მეთოდით მუშაობა ეყრ-
დნობა მუშაობის 4 პრინციპს:

1. ვინც არ უნდა მოვიდეს, ყველა ადამიანი 
მისაღებია. 
ამ პრინციპის მიხედვით, არაა ძალიან 
მნიშვნელოვანი, რამდენი ადამიანი მი იღებს 
მონაწილეობას თემის განხი ლვაში და რა 
თანამდებობებზე მუშაობენ ისინი. პირველ 
ადგილზეა დისკუსიის ხარისხი და შინაარსი.

2. რაც არ უნდა მოხდეს, ეს ერთადერთია, 
რაც შეიძლება მომხდარიყო.
ეს პრინციპი გვეუბნება, რომ მონაწი-
ლეები მზად უნდა იყვნენ ნამდვილი 
ცვლილებებისთვის, ახალი გამოცდი-
ლებისა და პროგრესისთვის, ასევე იმის-
თვის, რომ შედეგები შეიძლება გაცდეს მათ 
თავდაპირველ მოლოდინებსა და გეგმებს.

3. რა დროსაც არ უნდა დაიწყოს პროცესი, ეს 
სწორი დროა.
შემოქმედებითი პროცესი არ ხდება 
შეკვეთით. თუ მუშაობა აეწყობა არა 
თავიდანვე, არამედ ჯგუფში განხილვის შუა 
პროცესში, ეს კი არ უნდა გვეწყინოს,უნდა 
გაგვეხარდეს.. 

4. პროცესი როცა მთავრდება, მაშინ 
მთავრდება. 
ეს პრინციპი მჭიდროდ უკავშირდება წინას. 
თუ უკვე ყველაფერი ნათქვამია, არაა 
საჭირო დროის ხელოვნურად გაწელვა 
შემდეგი ჯგუფის მუშაობის დაწყებამდე. 
შეიძლება ეს ნაწილი გამოცხადდეს 
დახურულად. მონაწილეები სხვა ჯგუფების 
მუშაობას შეუერთდებიან ან უბრალოდ 
ყავას დალევენ. პირიქითაც, თუ მუშაობის 
დაწყებიდან რაღაც დროის შემდეგ ყველა 
მონაწილე აქტიურადაა ჩართული პროცესში 
და დისკუსია გაჩაღდა, არაა საჭირო მათი 
შეჩერება ყველაზე საინტერესო ადგილზე. 

თემის განხილვა უნდა მივიდეს ყველა 
დეტალის გარკვევამდე. 

ორი ფეხის კანონი - „ფუტკრები" და 
„პეპლები"
ღია სივრცის მეთოდით მუშაობის ზემოთ 
აღწერილი პრინციპები შეიძლება შევავ-
სოთ კიდევ ერთი კანონით - ე.წ. „ორი 
ფეხის კანონით" (ოუენი 2001, 114). თუ 
მონაწილე ხვდება, რომ ჯგუფის მუშაობაში 
მეტ წვლილს ვეღარ შეიტანს ან თუ 
ჯგუფის მუშაობას მისთვის არაფერი 
მოაქვს, უნდა ისარგებლოს ფეხებით და 
გადავიდეს სხვაგან, სადაც მისი მუშაობა 
იქნება სასარგებლო. გადაადგილება 
ერთი ჯგუფიდან მეორეში არ აღიქმება 
არათავაზიან საქციელად ღია სივრცის 
მეთოდით მუშაობის დროს. პირიქით, ასეც 
უნდა მოიქცნენ: ყველა მონაწილე ხომ 
თვითონ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რას 
ამბობს და იმაზეც, რას ისწავლის მუშაობის 
პროცესში. 
ამ წესების მიხედვით მონაწილეები იყოფიან 
ორ ტიპად: „ფუტკრები" და „პეპლები".

მონაწილე „ფუტკრები" გადაფრინდებიან 
ჯგუფიდან ჯგუფში და ამდიდრებენ 
თითოეულს განხილვებში თავისი მონა-
წილეობით. როგორც ველურ ბუნებაში, 
მათ „გადააქვთ მტვერი" ერთი ჯგუფიდან 
მეორეში ღონისძიების დროს (ოუენი, 2001, 
116). 

მონაწილე „პეპლები" ღონისძიების დროს 
შეიძლება ნახოთ კაფეში ან აუზთანაც 
კი. ისინი არ მონაწილეობენ არც ერთი 
ჯგუფის მუშაობაში. ამ არაფრისკეთებაშია 
მათი წვლილი პროცესში, რადგანაც 
სხვა მონაწილეებისთვის „პეპლებთან" 
ურთიერთობა იქცევა ერთგვარ „სიჩუ-
მის ოაზისად". საუბარი „პეპელა" მონა-
წილეებთან შეიძლება გამოდგეს ძალიან 
პროდუქტიული სხვა მონაწილეებისათვის  
(ოუენი, 2001, 116).
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მნიშვნელოვანია,  წინასწარ განისაზღვროს, რო-
გორ იქნება წარმოდგენილი მიღებული შედეგები, 
რათა Open Space ფორმატით ღონ ისძიების 
დასრულების შემდეგ ადვილად იყოს შესაძლებელი 
შემდეგ სამუშაო ეტაპზე გადასვლა. ამ ფორმატით 
დაგეგმვისას ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული 
საკითხია: ღონისძიების შედეგები ყოველთვის უნდა 
გადაიზარდოს რაიმე პრაქტიკულ ქმედებაში.
ჩატარების თანმიმდევრობა
Open Space ფორმატით ეფექტურად მუშ აო ბისათვის 
საჭიროა, რომ პროცესში მონაწილეობდეს (და 
აქტიურად ერთვებოდეს) რაც შეიძლება მეტი 
გადაწყვეტილების მიმღები პირი და ის ხალხი, ვისაც 
პირდაპირ ეხება წამოჭრილი საკითხი.
თვითორგანიზებული პროცესის არსი იმაში 
მდგომარეობს, რომ მონაწილეობა ყველასთვის 
არის მხოლოდ ნებაყოფლობითი. ამიტომაც ასეთ 
ღონისძიებაში მონაწილეობას აზრი აქვს მხოლოდ 
მათთვის, ვისაც სერიოზულად აინტერესებს 
განსახილველი საკითხი. ვინც მზადაა, გახდეს 
ისეთი პროცესების მონაწილე, რომლის შედეგებიც 
წინასწარ არაა განსაზღვრული და მათთვის, 
ვისაც გულთან ახლოს მიაქვს განსახილველი 
საკითხი. მოტივაციის მაღალი დონე, გულწრფელი 
ინტერესები საკითხისადმი და პასუხისმგებლობა 
შედეგებზე - აუცილებელი წინაპირობაა  Open Space 
ფორმატით მუშაობისათვის. 
საწყისი სიტუაცია ღიაა (არ არის წინასწარ 
მომზადებული სხდომის გეგმა, თუმცა, საჭიროა, 
განსახილველი ჩარჩო თემა და ძირითადი 
კითხვა, რომელზეც პასუხი უნდა გაეცეს, იყოს 
ჩამოყალიბებული ისე მკაფიოდ და გამჭვირვალედ, 
რომ გასაგები იყოს ყველა მონაწილისთვის). 
ამიტომაც ქვია ამ მეთოდს ღია სივრცე. 
წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორია მოდერა-
ტორების მუშაობა, რაც უნდა იყოს ეფექტური 
ღია სივრცის მიმდინარეობაში მინიმალური 
ჩარევით. მოდერატორები უზრუნველყოფენ ურთი-
ერთქმედებას გარკვეულ სივრცეში გარკვეული 
დროის განმავ ლობაში, ადგენენ სამუშაოს ზოგად 
ჩარჩოს - მაგრამ არა უმეტესს.
ძირითადად, სამუშაო პროცესს განსაზღვრავენ 
თვითონ მონაწილეები. ორგანიზატორები უნ და მიენ-
დონ ჯგუფის თვითორგანიზებისა და თვითმმარ თვე-
ლობის უნარს. 

მოქმედებების თანმიმდევრობის მაგალითი ღია 
სივრცის მეთოდით მუშაობისას:
•  ღონისძიების გახსნა;
•  შესავალი ღია სივრცის მეთოდით მუშაობის 
პრინ ციპებში; 
•  მასტერკლასის ეტაპები;
•  საკითხების გაცნობა, რომლებიც მონაწილეებმა 
გამოკვეთეს;
•  შემდგომი ნაბიჯები და შეთანხმებები;
•  დასრულების ეტაპი;
•  შედეგების შეჯამება.

მთელი ღონისძიების განმავლობაში უნდა მუშა-
ობდეს ფურშეტი.
მონაწილეებმა დასაწყისშივე უნდა გაიაზრონ, რომ 
მუშაობის დეტალური გეგმა შეგნებულად არაა 

ჩამოყალიბებული (გარდა ფორმალური ეტაპებისა, 
რომლებიც პროცესის განუყოფელი ნაწილებია) და 
პასუხისმგებლობა იმაზე, თუ როგორ ჩატარდება 
ღონისძიება, მთლიანად მათვე ეკისრებათ.

ა. ღონისძიების გახსნა
პირველი ეტაპი - ღონისძიების გახსნა. მისალმების 
შემდეგ მოდერატორი აცნობს ჯგუფს ღია სივრცის 
მეთოდით მუშაობის ფორმატსა და პრინციპებს 
(წესები, კანონები და როლები). შემდეგ იწყება 
მუშაობა „განცხადებების დაფის"  ფორმირებაზე. 
მოდერატორი სთავაზობს მონა წილეებს, შეავსონ 
ცარიელი სივრცე კედლებსა თუ დაფაზე და ამით 
საკუთარ ხელში აიღონ ღონისძიების მიმდინარეობა. 
ამისათვის თი თოეულმა მონაწილემ უნდა 
დაწეროს ფურცელზე ან მოდერაციის ბარათზე 
თემა, რომლის განხილვაში მონაწილეობითაც 
ძალიანაა დაინტერესებული. დაწეროს, ასევე, 
საკუთარი სახელი, გამოვიდეს წრის ცენტრში 
და ხმამაღლა დაასახელოს დაწერილი თემაც და 
საკუთარი სახელიც.  შემდეგ მონაწილე განათავსებს 
თავის ფურცელს სამუშაო ფურცელზე და სივრცის 
სქემაზე, რათა დააკავშიროს არჩეულ თემას 
დროის გარკვეული მონაკვეთიცა და განხილვის 
სივრცეც. გრაფიკზე არის დროის 90 წუთიანი 
მონაკვეთები (იმის მიხედვით, თუ რა დროზეა 
გათვლილი ჯგუფური მუშაობის ფაზა), რომლებიც 
თანდათანობით ივსება განსხვავებული თემებით.  
თუ ახალი თემები აღარ გამოვლინდება, „განცხა-
დებების დაფა" ითვლება დასრულებულად. ამასთან, 
ღია სივრცის მეთოდით მუშაობის პროცესში 
შესაძ ლებელია ცვლილებების და დამატებების 
შეტანა ფორმირებულ სამუშაო გრაფიკში. 
მოდერატორი აცხადებს „ბაზრის მოედნის" 
მუშაობის დაწყებას და მონაწილეები ირჩევენ 
ერთ ან რამდენიმე ჯგუფს განხილვებისთვის (იმ 
შემთხვევისთვის, თუ რომელიმე არჩეული თემის 
განხილვა არ შედგა ან არ მოეწონა მონაწილეს). 

მასტერკლასების ეტაპები
ამის შემდეგ ყველანი მიდიან არჩეულ სივრცეებში. 
იწყება თემების განხილვა. ამასთან, ყველა 
მონაწილეს აქვს თანაბარი პასუხისმგებლობა იმაზე, 
თუ როგორ წარიმართება ჯგუფის მუშაობა და რა 
შედეგებს მიიღებენ.
თითოეული სამუშაო ჯგუფის მოდერატორი უნდა 
ზრუნავდეს იმაზე, რომ მიღებული შედეგები 
წერილობით იყოს დაფიქსირებული.  ამისათვის 
საჭიროა წინასწარ დაბეჭდილი ფორმის ხელით 
შევსება ან შედეგების შეტანა ნოუთბუქში წინასწარ 
შაბლონად შენახულ ფორმაში და შემდეგ დაბეჭდვა, 
რაც უფრო გაუმჯობესებული ვარიანტია (ეს 
შეიძლება გააკეთოს ჯგუფის რომელიმე წევრმა 
ან თვითონ მოდერატორმა). შემდეგ მიღებული 
შედეგები გამოიფინება საინფორმაციო სტენდზე 
ან კედელზე. სხვა მონაწილეებს შეუძლიათ 
შეავსონ შედეგები თავიანთი კომენტარებით 
(შეძლებისდაგვარად, ასევე კომპიუტერში 
აკრეფილი და ამობეჭდილით).
იმისათვის, რომ დაფიქსირდეს შედეგები 
და სამუშაო ეტაპები, ძალიან გამოსადეგია 
მოდერაციისა და ვიზუალიზაციის VIPP მეთოდი. 
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თითოეულ ჯგუფში მონაწილეები იწერენ შედეგებს 
მოდერაციის ბარა თებზე უშუალოდ მსჯელობის 
პროცესში და ამაგრებენ კორპის დაფებზე 
(პინბორდებზე), ხოლო შემდეგ ყველას ერთად 
ახარისხებენ (თუ საჭიროა, ამაგრებენ ფორმატზე). 
ასეთ შემთხვევაში, განხილვის ყოველი რაუნდის 
შემდეგ, არის გამზადებული ვიზუალური ოქმი, 
რომლის გამოტანაც შესაძლებელია საერთო 
სხდომების დარბაზში (ან ამისათვის წინასწარ 
გამოყოფილ კედელზე ან მოდერაციის დაფაზე). 
ასეთ დროს ადვილია მიღებული შედეგებისთვის 
ფოტოს გადაღებაც და მიიღება თვალსაჩინო 
ფოტო-ოქმი. 
არსებობს ღონისძიების ჩატარების ვარიანტი, 
რომელიც არ ემთხვევა კლასიკურ კონცეფციას, 
მაგრამ კარგი შედეგები აქვს პრაქტიკაში. ამ 
ვარიანტის მიხედვით, მსჯელობის ყოველი ეტაპის/
რაუნდის დასრულების შემდეგ შედეგები არა 
მხოლოდ გამოიფინება თვალსაჩინოდ, არამედ 
ახლავს ავტორებისგან მოკლე პრეზენტაციაც 
(მაგალითად, ყველა მონაწილეს შეუძლია 
ჯგუფებად გადაადგილდეს დაფიდან დაფაზე 
და მოისმინოს კომენტარები). ამ დამატებითი, 
სიტყვიერი პრეზენტაციის უპირატესობა ისაა, 
რომ მონაწილეები ასე უკეთ ითვისებენ მუშაობის 
შედეგებს (ვარიანტთან შედარებით, როცა მხოლოდ 
კითხულობენ ცალკეული ჯგუფების წერილობით 
ოქმებს). ვიზუალიზაციის VIPP მეთოდის გამოყენების 
შემთხვევაში სწრაფადაა შესაძლებელი მიღებული 
შედეგებისთვის ფოტოს გადაღება და სწრაფი 
გაციფრულება. 
პირველ სამუშაო დღეს საერთო შეხვედრების 
დარბაზის („ბაზრის მოედნის") კედლებზე 
შესამჩნევად მოიმატებს ინფორმაცია. ამ დღის 
დასრულება შეიძლება „ახალი ამბების საღამოს 
გამოშვებით". მსურველებს შეუძლიათ მოკლედ 
აღწერონ თავიანთი შთაბეჭდილებები გასული 
დღის შესახებ („ესტაფეტის ჯოხის" მეთოდით, 
როცა „ჯოხი" გადაეცემა მონაწილიდან მონაწილეს). 
შესაძლებელია, აგრეთვე, გამოცხადდეს ახალი 
სამუშაო ჯგუფები და თემები შემდეგ დღეს 
განსახილველად.

მეორე დღე
მეორე დღეც მსგავს რეჟიმში წარიმართება: „დილის 
ახალი ამბების  გამოშვების" შემდეგ მონაწილეები 
მიდიან სამუშაო ჯგუფებში სამუშაო გრაფიკისა 
და ოთახის სქემის მიხედვით. მეორე დღის 
დასასრულს ყველა ჯგუფმა მიღებული შედეგები 
უნდა აკრიფოს კომპიუტერში, რათა შესაძლებელი 
იყოს დილამდე შესაძლებელი მისი დაბეჭდვა და 
ყველა მონაწილისთვის დარიგება. მიზანი ისაა, რომ 
წერილობით დადასტურებული შედეგები ყველა 
მონაწილეს ჰქონდეს უკვე მესამე, ბოლო სამუშაო 
დღის დასაწყისში და არა ღონისძიების ბოლოს. 

მესამე დღე
მესამე დღის დასაწყისში ყველა მონაწილეს 
აქვს 1- 1,5 საათი ჯგუფების მუშაობის შედეგების 
გასაცნობად. ამის შემდეგ ყველა მონაწილე პლა-
კატზე, სადაც ჩამოწერილია ყველა თემა, აღნიშნავს 
წერტილით იმ თემას, რომელმაც ყველაზე მეტად 

დააინტერესა. შედეგების მიხედვით მიიღება ყვე-
ლაზე პრიორიტეტული თემების სია - ტოპ-10. 
თითოეულისთვის ამ 10 თემიდან გამოიყოფა ცალკე 
ფლიპჩარტი ან მოდერაციის დაფა, რომლებიც 
გადანაწილდება მთელ სივრცეში. ფურცლის/დაფის 
ზედა ნაწილში წერია: „მოსაზღვრე თემები", ქვედა 
ნაწილში - „საჭირო ნაბიჯები და მოქმედებები". 
მონაწილეებმა უნდა მოიარონ წრეზე ყველა 
ფლიპჩარტი/დაფა და შესაბამის გრაფაში ჩაწეროს 
საკუთარი იდეა ამ თემის შესახებ, თუკი ასეთი 
გააჩნიათ. შემდეგ ყველა შედეგი გადავა ისევ 
ელექტრონულ ფორმატში და იბეჭდება, რათა 
მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ შეეძლონ მათი 
მოკლედ განხილვა და მოლაპარაკება ღონისძიების 
შემდგომ ნაბიჯებზე (საქმიანობების გადანაწილება, 
საკონტაქტო პირები და ა.შ.).

ღია სივრცის მეთოდით მუშაობის დასრულება: 
შეთანხმებები შემდგომ მუშაობაზე
ბოლო ეტაპზე მონაწილეები პასუხობენ შემდეგ 
შეკითხვებს:
რომელ იდეებზე ისურვებდით მუშაობის 
გაგრძელებას?
რომელი იდეების გაზიარებას ისურვებდით 
სხვებისთვის?

სურვილები და შეთანხმებები
ამ ეტაპის შედეგებიც ფიქსირდება შემაჯამებელ 
ოქმში. სურვილები და მონაწილეების შეთ ანხმებები 
აღინიშნება საერთო შეხვედრაზე.

6. რეფლექსია (შეფასება)
ღონისძიება ღია სივრცის მეთოდით სრულდება 
განხილვით ფართო წრეში. აქ ისევ გამოსადეგია 
„ესტაფეტის ჯოხი", რომელიც გადაეცემა მონაწი-
ლიდან მონაწილეს. ტარდება ხანმოკლე მრგვალი 
მაგიდა (ყველა გამოხატავს თავის აზრს წრეში):

•  რა მიმაქვს Open Space ფორმატის ღო ნი სძიებიდან?
• რას ნიშნავს ის ჩემთვის, ჩემი სამუშაოსთვის, ჩემი 
პროფესიული სფეროსთვის?
ალტერნატიული ვარიანტი: მცირე ჯგუფებში (2, 4, 
8 მონაწილე) შთაბეჭდილებების ზეპირი მოკლე 
გაცვლა „თოვლის გუნდის" ფორმატში.  
ალტერნატიული ვარიანტი: ერთდროული „დელ-
ფური სირბილი" გაჩერებებზე, რომლებზეც დგას 
მოდერაციის დაფები სამოდერაციო ბარათებით, 
რომლებიც ემსახურება რამდენიმე საკვანძო 
შეკითხვას. სირბილი ტარდება გამარტივებული 
ან შემცირებული სახით. მონაწილეები პასუხობენ  
სათითაოდ ან მინი ჯგუფებში რიგრიგობით ყველა 
შეკითხვას მოდერაციის ბარათებზე (იმისათვის, რომ 
ისარგებლოთ ამ ვარიანტით, უნდა გქონდეთ ბევრი 
დრო და სამოდერაციო ბარათები).
ალტერნატიული ვარიანტი: შეფასება წერტი ლები 
დასმის მეთოდით.

7. ვარიანტები
კიდევ ერთი ვარიანტია ღია სივრცის ფორმატით 
დაწყება გამოცდილების გაზიარებისთვის, 
თემების ჩამონათვალისა და პირველი იდეების 
ფორმი რებისთვის, ჩიხში შესული სიტუაციების 
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მოგვარებისა და შემდგომი მუშაობისთვის 
მოტივაციის ასამაღ ლებლად.  რამდენიმე დღის 
ან კვირის შემდეგ უნდა გაგრძელდეს სხვა 
მეთოდების გამოყენებით. მაგალითად, ჩატარდეს 
რამდენიმე „მომავლის სახელოსნო" ან 
დაგეგმვის წრე. 
ისეთი მეთოდები, როგორიცაა ინფორმაციის 
გადაცემა მოხსენების ფორმატში, პანელური დის-
კუ სიები (პრობლემის მოსაგვარებლად საბოლოო 
წინადადებების განხილვა) და ა.შ. უმჯობესია 
გამოიყენებოდეს მხოლოდ მეორე ეტაპზე.

8. ინფორმაციის გადაცემა (შედეგების 
დაფიქსირება, შედეგებზე შემდგომი მუშაობა)
შედეგების დაფიქსირება ხდება, როდესაც 
აღნიშ ნავენ შედეგებს საინფორმაციო დაფებზე. 
ასევე, ყველა ჯგუფის მუშაობის შემაჯამებელ 
ოქმში, რომელიც იბეჭდება და ურიგდება ყველა 
მონაწილეს ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე დაიწყება 
შედეგების გაცნობის ფაზა (ეს ხდება მუშაობის 
მესამე დღეს).
შეთანხმებები მუშაობის გაგრძელების შესახებ 
ფიქსირდება წერილობითი ფორმით თითოეულ 
თემაზე, რომელიც აირჩა პრიორიტეტების 
მინიჭების მიხედვით და მოიცავს საჭირო 
ნაბიჯებისა და მოქმედებების ჩამონათვალს.

9. რეკომენდაციები
არის რამდენიმე უკუჩვენება ღია სივრცის 
მეთოდის გამოყენებისთვის, რაც ხშირად ავიწყ-
დებათ ხოლმე.
არ ღირს ამ მეთოდის გამოყენება, თუ:
•  მონაწილეებს არ აქვთ მკვეთრად გამო კვეთილი 
სურვილები და განზრახვები და მათ მხოლოდ 
ერთმანეთთან შეხვედრა სურთ;
•  შეხვედრის მიზანი მხოლოდ ინფორმაციის 
გაცვლაა (ამისთვის არსებობს სხვა მეთოდები);

•  არსებობს ალბათობა იმისა, რომ ორგა ნიზა-
ც ი  ამ, რომელიც ატარებს ღონისძიებას, ხელი 
შეუშალოს შედეგების განხორციელებას;
•  უკვე კარგა ხნის ჩამოყალიბებულია მიზ-
ნები და შემუშავებულია პროექტის სტრა-
ტეგიები, რომლებიც აღარ შეიცვლება (ღია-
ობის ნაკლებობა, არასაკმარისი სივრცე 
მანევრირებისთვის);
•  განხილვის საგანია საკმაოდ ღრმა კონ-
ფლიქტები (ასეთი შემთხვევებისთვის არსე ბობს 
უფრო შესაბამისი მეთოდები);
•  მოსალოდნელია პროცესის მაღალი ხარისხით 
კონტროლი, რაც არ მიცემს თავისუფალი 
განვითარების საშუალებას;
•  ორგანიზაციაში არ არის ნდობისა და გუ-
ლახდილობის აუცილებელი დონე ურთიერთ-
ქმედებისას;
•  სინამდვილეში ღონისძიება ღია სივრცის 
ფორ მატში არის ინსტრუმენტი ძალაუფლების 
გამოსავლენად;
•  ორგანიზატორების გუნდს, რომელიც 
პასუ ხ ი  ს  მგებელია ღონისძიების მომზადებასა 
და ჩატარებაზე, არ შეუძლია გაუმკლავდეს 
მონაწილეთა პირველად თავდაუჯერებლობას, 
გაურკვევლობასა და  დაბნეულობას, რაც 
შეიძლება წარმოიშვას სამუშაო ფორმატის 
გახსნილობის გამო;
•  გუნდს, რომელიც პასუხისმგებელია ღონის-
ძიების ჩატარებაზე, არ გააჩნია შესაბამისი 
კომპეტენციები იმისათვის, რომ თავი აარიდოს 
ზედმეტ ზედა პირულობასა და უზუსტობებს 
განხილვებისას.

მთავარია, რომ ღია სივრცის ფორმატი შეე-
საბამებოდეს სამუშაო კულტურას, რომელიც 
ყა ლიბდება ამა თუ იმ ორგანიზაციასა და დაწე-
სებულებაში.
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„ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა: „ეს მეთოდი გულისხმობს 
მონაწილეების პატივისცემას, რადგან ყველას შეუძლია თავისუფალი 
არჩევნის გაკეთება, სივრცეში გადაადგილება ისე, როგორც სურს და 

თვითონვე არის პასუხისმგებელი  საკუთარ ქცევაზე". 
ამ მეთოდის გამოყენებისას სასურველია ყურადღება მიექცეს 
რესურსების (განსაკუთრებით, სივრცის) არჩევას. ასევე, საჭიროა 
მონაწილეთა ასაკისა და გამოცდილების გათვალისწინება. ძალიან 
მოსახერხებელია, რომ ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა, დაიგეგმოს და 

ინტერ-პრეტაცია გაკეთდეს საკუთარი მიზნების შესაბამისად."
 
თამარ ცქიფურიშვილი, (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. აფენის საჯარო სკოლის დირექტორი და სამოქალაქო 
განათლების მასწავლებელი, საქართველო).

„Open Space - სიმბოლური სახელია 
მეთოდის, რომელიც ჩვენი სკოლის 
ცხოვრების პრინციპების შესაბამისია. მის 
გამოსაყენებლად ბევრი დროა საჭირო, 
ამიტომ ჩვენ გადავაკეთეთ მეთოდი 
ჩვენი შესაძლებლობების შესაბამისად. 
რამდენიმე დღით სკოლის ფოიე გადაიქცა 
მოსწავლეების იდეების შადრევნად იმის 
შესახებ, როგორ გაუმჯობესდეს სასკოლო 
სივრცე. ამ დღეებში შესვენებებზე 
ძალიან ხალხმრავლობა იყო, რადგან 
წინადადებებს განიხილავდნენ არა მხოლოდ 
მოსწავლეები, არამედ მასწავლებლები 
და მშობლებიც. შემდეგ ლიცეუმის სააქტო 
დარბაზში მოვაწყეთ იდეების ესკიზების 
დასკვნითი პრეზენტაცია და „შეფასების 
წრეების" მეთოდის გამოყენებით განვი-
ხილეთ, რამდენად შესაძლებელია ამ 
იდეების განხორციელება. შედეგად მი-
ვიღეთ შესაძლებლობების პალიტრა, 
გავხადოთ სკოლის ეზო კომფორტული და 

ინტერაქტიული".

იაროსლავა გოლტვიან-ტომაჩინსკაია, 
(ოდესის N9 სკოლა-ლიცეუმის პედაგოგ-

ორგანიზატორი, ქ. ოდესა, უკრაინა).

• გამოხმაურებები პრაქტიკიდან

11. წყარო:
Jungk/Mullert 1983; Jungk 1988; Kuhnt/Mullert 
1996; Stange Holzmann,  S.  235  ff.; Maleh, C. (2002)
Owen, H. (2001): Petersen, H.-Chr. (2000)
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მომავლის სახელოსნო

შესავალი - მიმოხილვა - თავისებურებები

მეთოდი „მომავლის სახელოსნო" გამოიყენება 
როგორც ორგანიზაციის ფარგლებში და დაწესე-
ბულებებში, ისე მათ გარეთაც. ამასთანევე, 
დასახული მიზნები შეიძლება იყოს როგორც 
ლოკალური, ისე გლობალური სახიათის. ეს მეთოდი 
გამოიყენება, როგორც ინსტრუმენტი საზოგადოების 
ინოვაციური და დემოკრატიული ფორმირებისთვის. 
„მომავლის სახელოსნო" აძლევს საშუალებას 
მოქალაქეებსა და ორ განიზაციიის წევრებს, ვისი 
მოსაზრებებითაც იშ ვიათად ინტერესდება ვინმე, 
გაიგონ პრობლემებისა და ცვლილებების შესახებ, 
რომლებიც უშუალოდ მათ ეხებათ და შესთავაზონ 
მოგვარების საკუთარი ვარიანტები, გამოთქვან 
საკუთარი მოსაზრებები ცხოვრებაზე, უშუალო 
გარემოცვაზე, სამუშაოს ან მუნიციპალიტეტზე. 
ასევე, შესთავაზონ ცვლილებების საკუთარი ალტერ-
ნატივები.
მეთოდი „მომავლის სახელოსნო" გან სა კუთრებით 
ეფექტურია და რეკომენდირებულია იმ შემთ-
ხვევებისთვის, როდესაც თვითდახმარების სამო-
ქალაქო ინიციატივები ეხება ლოკალურ 
პრო ბლემებს (საცხოვრებელი, სატრანსპორტო 
პრობლემები, ადგილობრივი ეკოლოგიური 
სა  კი თხები, მუნიცი პალი ტეტის ტერიტორიის 
გა ნვითარება ადგილობრივი მო სახლეობის 
ინ ტერესების გათვალისწინებით და ა.შ.).
„მომავლის სახელოსნოს" ავტორად ითვ ლება 
რობერტ იუნგკი, რომელმაც მეთოდის გამოყენება 
დაიწყო ჯერ კიდევ 1960-იანი წლების ბოლოს. 
რობერტ იუნგკმა თავისი პირველი „მომავლის 
სახელოსნო" ჩაატარა 1965 წელს ვენაში. მაშინ 
მეთოდს ერქვა „მომავლის ბიურო" (ღონისძიება ამ 
მეთოდით ჩატარდა ფოსტის თანამშრომლებთან). 
ასევე, მეტად ცნობილი გახდა მის მიერ ჩატარებული 
სახელოსნო ქ. აიზენჰაიმში. იქ რობერტ იუნგკმა, 
მაღაროელთა დასახლების მცხოვრებლებთან 
ერთად მოახერხა ქალაქის რაიონის გადარჩენა 
დანგრევისგან. "მომავლის სახელოსნოს" 
დახმარებით იპოვა მისი კეთილმოწყობის ვარიანტი.

კონცეფციის გაფართოება ბავშვებთან და 
მოზარ დებთან სამუშაოდ
რობერტ იუნგკმა „მომავლის სახელოსნო" 
თავდა პირველად უფროსებთან სამუშაოდ შე  იმუშავა. 
ბავშვებთან და მოზარდებთან გამ ოსაყენებლად 
საწყისი მეთოდოლოგიის ადა პტირებული ვარიანტი 
1980-90 წლებში შექმნა ვალდემარ შტანგემ რობერტ 
იუნგკთან მჭიდრო თანამშრომლობით. 

1. მიზნები
1.1. მომავალზე ორიენტირებული ერთობლივი 
გადა წყვეტილებების ძიება.
1.2. პროაქტიური აზროვნება და ქმედებები 
წინ სვლისთვის.
1.3. საკუთარ მომავალზე პასუხისმგებლობის აღ ება.
1.4. ბავშვებისა და მოზარდების ჩართვა გრ-
ძელვადიან პროექტირებასა და მათი 

სა ცხოვრებელი გარემოს კეთილმოწყობაში.
1.5. სოციალური სისტემების მომავლის უზრუნ-
ველყოფა მოსახლეობის ხედვისა და უტ ოპიური 
წარმოდგენების განხილვით.
1.6. ნაკლოვანებების თამამი კრიტიკა და საცხოვ-
რებელი ადგილის საკუთარი ხელით გაუმ ჯობესება. 
1.7. გამოსავლის პოვნა, როდესაც სოციალური სის-
ტემები კრიზისში იმყოფებიან.
1.8. გადაწყვეტილებების პოვნა ცვლილებების 
პრო ცესის დასაწყისში. 
1.9. აბსოლუტურად ახალი კონცეფციების, 
ინიცია ტივებისა და პროექტების შემუშავება, 
არსებულ სიტუაციაში რეალისტური ალ ტე-
რნატივების შე თავაზება, მიღწევადი, ინ ოვაციური 
და შემოქ მედებითი იდეებითა და შემოთავაზებებით 
გამოსვლა.
1.10. შემუშავდეს კომპლექსური კონცეფციები 
მუ ნიციპალიტეტების („მუნიციპალიტეტები, 
რომლე ბიც ახლოსაა ბავშვებთან"), ქალაქის 
რაიონების, ასოციაციების, დაწესებულებების (მაგ. 
სკოლების), ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდული 
გაერთია ნებების  გან ვითარებისთვის.
1.11. შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა, 
რომელიც თითოეულ ადამიანშია ჩადებული. 
1.12. შეჩვეული აზროვნებისა და ქცევის ჩარ ჩოე ბი-
დან გამოსვლა.
1.13. ახალი იდეების, კონცეფციებისა და გა და  -
წყვეტილებების შეთავაზება შექმნილი სიტუაციის 
შესაცვლელად.
1.14. თავისუფლების მიცემა ფანტაზიისთვის, 
სო ციალური და პოლიტიკური შემოქმედებითი 
აზროვნებისთვის: სოციალური გამოგონებები და 
ექსპერიმენტები („მომავლის სახელოსნო", როგორც 
„იდეების სამჭედლო", „აზრების სახე ლოსნო", 
„ფანტაზიის ფაბრიკა").
1.15. „გარემოებების ზეწოლით" გამოწვეული 
აზ როვ ნების შეზღუდვის დაძლევა.
1.16. მოტივაციის გაზრდა და „გამოღვიძება". „მომავ-
ლის სახელოსნოს" გამოყენება, როგორც იმპულ სი, 
როგორც სოციალური და პოლიტიკური ინოვაციური 
იდეების გენერატორი.
1.17. გამბედაობის შემატება მომავლის ჩამოყა-
ლიბებისა და გაფორმების პროცესში აქ ტიურად 
ჩასართავად.
1.18. პროცესში ხალხის ჩართვა, ვისაც პრო ბლემა 
ეხება: შესაძლებლობების შექმნა მო ნაწილეობისა 
და თვითდახმარებისთვის .
1.19. სუბიექტად ყოფნა ნაცვლად იმისა, რომ იყოთ 
დაგეგმილი და მიღებული გადაწყვეტილებების 
მიმღები ობიექტები.

2. სამიზნე ჯგუფი (მონაწილეთა ტიპი, ასაკი, 
ჯგუფის ზომა და ა.შ.)
ასაკი: დაწყებითი სკოლიდან ზემოთ.
ჯგუფის ზომა: 10-30 ადამიანი.

3. ხანგრძლივობა
ერთდღიანი სახელოსნო: ერთი დღე (დაახლ. 
9 საათი ) + მომზადებისა და დალაგების დრო 
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(ორჯერ 1,5 საათი).
სახელოსნო დასვენების დღეებში: 2,5 დღე
ერთკვირიანი სახელოსნო (გამოიყენება იშვია-
თად, მხოლოდ მასშტაბური პროექტებისა და 
გრძელ ვადიანი პერსპექტივის კონცეფციების 
შემუშავებისას): 5 დღე.

4. დამხმარე საშუალებები (მასალა, 
ინფორმაციის მატარებლები, ტექნიკა)

მოდერაციისა და ვიზუალიზაციისთვის 
საჭ ირო სტანდარტული მასალა: მოდერაციის 
ნაკრები კორპის დაფები, პლაკატები, ბა რა თები, 
ფლომასტერები და ა.შ.). ზოგიერთი ტექნიკისთვის 
საჭიროა დამატებითი მასალა. მაგალითად, ცვილის 
ცარცი ან ნაკრები კოლაჟის დასამზადებლად.
თუ ისეთი თემა განიხილება, რომლის ვიზ უალი-
ზაციისთვისაც უმჯობესია მაკეტის გაკეთება (მაგ.: 
ახალგაზრდული სივრცის, კლასის ან სათამაშო 
მოედნის გაფორმება), შეიძლება დამატებით საჭირო 
გახდეს მარტივი მასალა მის დასამზადებლად 
(წებო, საღებავები, ფა ნქრები და სხვ.). ასევე, მასალა 
განტვირთვის თამაშებისათვის და შემოქმედებითი 
პოტ ენციალის გახსნისთვის (მაგ. ბურთები). 

5. გამოყენების თანმიმდევრობა

„მომავლის სახელოსნოს" ჩასატარებლად მნი შვნე-
ლოვანია, რომ განსახილველი თემა არ იყოს ძალიან 
ვიწრო და სპეციფიური.ასევე, შესაძლო მოგვარების 
გზები არ იყოს თავიდანვე განსაზღვრული.
„მომავლის სახელოსნოს" ჩატარებას აზრი აქვს 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სიტუაცია არის 
ღია. თუ ვისაუბრებთ განსახილველ თემებსა და 
პრობლემებზე, მაშინ „მომავლის სახელოსნო" უფრო 
მეტად შეესაბამება მუშა ობას კომპლექსურ, მთლიან 
და ცუდად სტრუ ქტურირებულ პრობლემებთან, 
რომელთა გა   და წყვეტაც შესაძლებელია მხოლოდ 
შე მოქმედებითი მიდგომით. ხაზოვანი, კარგად 
სტრუქტურირებული პრობლემებისთვის არს ებობს 
სხვა, უფრო შესაფერისი მეთოდები.
 „მომავლის სახელოსნოს" ფორმატის პრინციპული 
ღიაობის გამო ღონისძიების დასაწყისში, როგორც 
წესი, არ ხდება თემაში არანაირი ინფორმაციული 
ჩაღრმავება. ხან გრძლივმა საინფორმაციო 
ბლოკებმა შეიძლება იქ ამდე მიგვიყვანოს, რომ 

მონაწილეთა ფანტაზია თავიდანვე ძალიან 
შეიზღუდოს და ყველა მაშინვე „დროის ტყვეობაში" 
აღმოჩნდეს (რობერტ იუნგკი).

მომზადება
•  შეკითხვებზე პასუხის გაცემა: კონკრეტულად 
რომელი პრობლემა ან ნაკლია ყურადღების 
ცენტრში? კონკრეტულად რითაა შემო სა ზღვრული 
განსახილველი თემა? 
•  მიზნის განსაზღვრა: რა მიზანი აქვს „მომავლის 
სახელოსნოს"?
•  „მომავლის სახელოსნოს" ჩატარების დრ ო  ითი 
საზღვრებისა და მოქმედებების თანმიმდევრობის 
განსაზღვრა.
•  „მომავლის სახელოსნოს" ყოველი ფაზისთვის და 
ყოველი სამოდერაციო ბლოკისთვის 
სა კვანძო შეკითხვის ჩამოყალიბება და 
ყველასათვის მისახვედრი შესაბამისი ვიზუალური 
მასალის შექმნა.
•  მასალის მომზადება, რომელიც აუცილებელია 
„მომავლის სახელოსნოს" ჩასატარებლად. 
•  ლანჩის შერჩევა და შეკვეთა.
•  ფართის დაქირავებაზე ზრუნვა და შეძლე ბ ი ს დ-
აგვარად  დარბაზების მომზადება ღო ნის ძ იების წინა 
დღეს. 
•  „მომავლის სახელოსნოს" რეკლამის გან თა ვ სება.

„მომავლის სახელოსნოს" მოსამზადებლად მო-
დერატორებს დაჭირდებათ ნახევარი 
დღი დან მთელი დღის ჩათვლით იმ პირობით, 
თუ ყველა დამხმარე მასალა უკვე აქვთ. თუ 
მასალის დამატებით შეძენაა საჭირო მაკეტების 
მოსამზადებლად, მაშინ  გაცილებით მეტი დრო 
დაჭირდებათ. 
ქვემოთ ნიმუშის სახით მოცემულია „მო მავლის 
სახელოსნოს" სტანდარტული გეგმა თემაზე „ქალა-
ქის რაიონი, რომელიც შეესაბამება მოზარდთა 
ინტერესებს". ცალკეული მეთოდების დეტალური 
აღწერა მოცემულია ნაწილში 10.3.1 - 10.3.5.

„მომავლის სახელოსნოს" სტანდარტული გეგმა 
თემაზე „ქალაქის რაიონი, რომელიც შეესაბამება 
მოზარდთა ინტერესებს" (პირველი დღე).

შესავალი
•  მოდერაცია „მომავლის სახელოსნოს" და  საწყისში 

მომავლის სახელოსნო - ეს თემატურად
ღია და მონაწილეებისადმი მიმართული 

მეთოდია,რომელიც, უპირველეს ყოვლისა, 
ადგილობრივი პრობლემების გადასაჭრელად 

გამოიყენება. ეს არის კრიტიკის 
მრავალსაფეხურიანი პროცესი, როდესაც ხდება 

იდეებისა და განხორციელების გზების პოვნა, 
რომლის შედეგიცაა მოქმედების გეგმა.
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მოდერატორი ესალმება მო ნაწილეებს, აცნობს 
დღის სამუშაო გეგმას. 
• მონაწილეებისთვის გაცნობის თამაშების შეთა-
ვაზება (თუ მონაწილეები არ იცნობენ ერთმანეთს).
•  „მომავლის სახელოსნოს" ფაზების აღწერა, მათი 
თავისებურებები და წესები.
• კრიტიკის ფაზა: ამ ეტაპზე შეიძლება „წუწუნი"
და კრიტიკა.
• ფანტაზიის ფაზა: ამ ეტაპზე უნდა გამოიკვეთოს 
ქალაქის იდეალური რაიონი, რომელიც შეესა ბამება 
ახალგაზრდობის საჭიროებებს. ამ ფაზაზე ფინანსურ 
საკითხებს, ასევე, კანონის მოთხოვნებსა და 
ფიზიკურ პრინციპებს, ისევე როგორც ყველა „გიჟურ" 
იდეას, ყურადღება არ ექცევა. 
•  განხორციელების ფაზა: იდეების არჩევა (რომელი 
იდეები გამოდგება? რომელი იდეები საჭიროებს 
დამუშავებას? რომელი შემოთავაზებული იდეა 
შეიძლება განხორციელდეს? პრიორიტეტების 
განსაზღვრა).
•  პირველი სამუშაო ფაზის დაწყებამდე: გან მარტეთ 
„მომავლის სახელოსნოს" ზოგადი პრინციპები 
(მუშობა ერთად და არა ერთმანეთის წინააღმდეგ; 
თითოეული იდეა მნიშვნელოვანია; არ შეიძლება 
სხვების იდეების „ჩახშობა" და ა.შ.). 
კრიტიკის ფაზა

•  მოდერაცია კრიტიკის ფაზის დასაწყისში, მი სი 
მიზნებისა და მოსალოდნელი მუშაობის მეთოდების 
აღწერა (მაგალითად, „საჩივრების კედელი"). 
კრიტიკის ფაზის წესების მოკლე შეხსენება: „საწყის 
ეტაპზე შევაგროვოთ კრი ტიკული შენიშვნები და არ 
გავაანალიზოთ ამ ეტაპზე".
•  საკვანძო შეკითხვის წარდგენა, მაგალითად: „რა 
მიშლის ხელს ჩვენს რაიონში? რა არ შეესაბამება 
ახალგაზრდობის საჭიროებებს? რა მიშლის ნერვებს? 
რა უნდა შეიცვალოს?"
•  კრიტიკის ფაზაზე  შეგროვებული კრიტიკული 
შენიშვნების ერთობლივი დამუშავება „გონებრივი 
იერიშის" მეთოდით (საკვანძო სიტყვები მო-
დერაციის ბარათებზე) შემდგომი განხილვებით 
(რეფლექსია). 
•  კრიტიკის ფაზის „ოფიციალური" დასრულება.
•  განსატვირთი თამაში ან მცირე შესვენება, რათა 
მონაწილეებმა შეძლონ კრიტიკის ფაზიდან 
გადართვა. 

ფანტაზიისა და უტოპიის ფაზა

•  მოდერაცია ფანტაზიის ფაზის დასაწყისში, 
მისი მიზნებისა და მოსალოდნელი მუშაობის 
მეთოდების აღწერა (მაგალითად, „გონებრივი 
იერიში"). ფანტაზიის ფაზის წესების მოკლე 
შეხსენება: „შესაძლებელია ყველაფერი, ფულს ჯერ 
მნიშვნელობა არ აქვს".
•  სავარჯიშო შემოქმედებითი აზრების გასათავი-
სუფლებლად და  ფანტაზიის პროცესის ასამუ-
შავებლად. მაგალითად, სავარჯიშო „გამომ-
გონებლები" (იხ. მეთოდი 10.3.6.): „ნივთის/საგნის 
შექმნა - სათამაშო ინვენტარი მოზარდებისთვის 
ცენტრალურ მოედანზე"

•  საკვანძო შეკითხვის წარდგენა, მაგალითად: 
„რამ შეიძლება გახადოს ჩვენი ქალაქი/რაიონი 
მოზარდების საჭიროებებისთვის შესაფერისი? 
დასვენების რა ვარიანტები გვჭირდება თავი-
სუფალი დროის იქ გასატარებლად? როგორი უნდა 
იყოს ჩვენი რაიონი, რომ უკეთ შევძლოთ ჩვენი 
პოტენციალის განვითარება?" 
•  „გონებრივი იერიში" თემაზე „იდეალური რა -
იონი" (საკვანძო სიტყვები მოდერაციის ბარათებზე 
მცირე ჯგუფებში), შედეგების მოკლე წარდგენა, 
ერთობლივი დახარისხება, საბოლოო შედეგების 
პრეზენტაცია (მუშაობა კლასტერებთან) და 
რეფლექსიის მოკლე ფაზა.
•  შედეგების წარდგენა:  ჯგუფები წარმოუდგენენ 
ერთმანეთს ფანტაზიის ფაზაში თავიანთი მუშაო ბის 
შედეგებს. 

რეალიზაციის ფაზა

•  მნიშვნელობის ხარისხის განსაზღვრა „გონებ-
რივი იერიშის" მეთოდით: „წარმოდგენილი 
იდეებიდან რომელია უფრო მნიშვნელოვანი?" 
ქულებით შეფასება წერტილების დასმის გზით 
(პრიორიტეტების გამოკვეთა).
•  მცირე ჯგუფებად დაყოფა: „ჩვენ ავირჩიეთ 
რამდენიმე შეკითხვა, რომლებიც ყველაზე 
მნიშვნელოვანი გვგონია. ვის რომელზე გსურთ 
მუშაობა?" შედეგად მონაწილეები უნდა დაიყონ 
3-4 ჯგუფად თითოეულში 4-8 მონაწილით. 
მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფები შეიქმნას არა 
შემთხვევითობის პრინციპით, არამედ თი-
თოეულს უნდოდეს  მუშაობა ამა თუ იმ თემაზე, 
რომელიც მართლაც აინტერესებს და მისთვის 
მნიშვნელოვანია.
•  მცირე ჯგუფებში მიდის საკითხის აქტიური 
განხილვა, რომლის შედეგად მიღებულმა იდეებმაც 
უნდა შეიძინონ კონკრეტული პროექტის ესკიზის 
ფორმა. ესკიზი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს 
ნახატის, მაკეტის ან სხვა სახით.
•  თუ ცალკეა დაგეგმილი მოდელირების ფაზა (რაც 
შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს, თუ შემდგომში 
საჭირო იქნება იდეის წარდგენა პუბლიკისთვის), 
საჭიროა დაემატოს 2 საათი და წინასწარ 
მომზადდეს საკმარისი მასალა მაკეტების 
დასამ ზადებად.
•  თითოეული ჯგუფი საკუთარი მუშაობის შედეგებს 
წარუდგენს  „მომავლის სახელოსნოს" დანარჩენ 
მონაწილეებს.
•  დასასრულს მონაწილეები თანხმდებიან 
სამუ შაოს გაგრძელებაზე (მაგ.: შეიძლება 
შედგეს საქმიანობების კონკრეტული გეგმა - „ვინ 
ვისთან იმუშავებს და რა ვადებში?") და შემდეგი 
შეხვედრების ჩატარებაზე. 
•   „მომავლის სახელოსნოს" ბოლო ელემენტი - მო-
ნაწილეებთან უკუკავშირის ბლოკი (იხ. პუნქტი 6). 

 „მომავლის სახელოსნოს" ოქმის წარმოება და 
მუშაობის შეფასება:
•  ღონისძიების ოქმის საწარმოებლად უმჯობესია 
მონაწილის არჩევა, რომელიც შეძლებს ოთახში 
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კამერით გადაადგილებას და კარგი რაკურსით 
ფოტოების გადაღებას ყველაფრისთვის, რაც ხდება. 
•  ყველა მიღებული პლაკატები შედეგებით, ნახა-
ტები და მაკეტები, ასევე, საჭიროა დეტალურად 
აღვბეჭდოთ ფოტოებზე. 

რეკომენდაციები: 
მოდერატორები:
რაც უფრო მცირეწლოვნები არიან მონაწილეები, 
მით მეტი მოდერატორი უნდა ჩაერთოს პროცესში. 
თუ მცირე ჯგუფებში დამოუკიდებელი მუშაობა 
შეუძლებელია მონაწილეთა ასაკის გამო, საჭიროა 
1-2 მოდერატორი ყოველ ჯგუფში. ისინი უნდა 
ფლობდნენ მოდერაციის ძირითად მეთოდებს. 

დამხმარეები:
შეიძლება საჭირო გახდეს რამდენიმე დამხმარე, 
რომ დაორგანიზდეს ფოტო-ოქმები, ლანჩი, მასალის 
მომზადება და ა.შ. უმჯობესია 1-2 მოხალისით მეტის 
მოწვევა, რომ ყველაფერი მზად იყოს.  

6. რეფლექსია (შეფასება)

არსებობს რეფლექსიის ბევრი მეთოდი. შეიძ ლება 
ჩატარებული სამუშაო შეფასდეს წერტილების 
საშუალებით (დამაგრდეს წერტილი საკვანძო 
სიტყვებიან ცხრილში - იხ. მეთოდი 10.4.1.), 
შეიძლება აირჩეს უფრო კომპლექსური მეთოდი 
(პასუხის გაცემა მოდერაციის ბარათებზე დაწერილ 
რამდენიმე საკვანძო შეკითხვაზე, იხ. 10.9). 
მეთოდის არჩევისას არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 
რეფლექსიის მომენტამდე მონაწილეებს ჰქონდათ 
დატვირთული და რთული დღე, ასე რომ, არ ღირს 
საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი მეთოდის არჩევა.

7. ვარიანტები

განსაკუთრებული შემთხვევა: საჯარო 
პრეზენტა ციის ფაზა
• ზოგჯერ, ღონისძიების დასრულების დღეს, 
სა სურველია შესრულებული სამუშაოს 
შედე გების წარდგენას საჯარო მოსმენაზე. საჯარო 
პრეზენტაცია დაინტერესებული პირების წრეში 
(მშობლები, მეგობრები, პოლიტიკოსები, 
ჟურ ნალისტები) შესაძლებლობას აძლევს 
მონა წილეებს გაიუმჯობესონ მოტივაცია, გაუზიარონ 
სტუმრებს მიღწეული შედეგები,  დაარწმუნონ სხვები 
იმაში, რომ საჭიროა პროექტების 
გან ხორციელებისთვის მხარდაჭერა. 
• უმჯობესია პრეზენტაციის დაწყება მისა ლმებით, 
„მომავლის სახელოსნოს" მიზნებისა და 
წა რმოდგენილი პრეზენტაციის მოკლე 
აღ წერით. რადგანაც ხშირად ეს ერთადერთი 
შესაძლებლობაა, რომ ყველა მონაწილე სრული 
შემადგენლობით შეხვდეს მოწვეულ საზოგადოების 
წარმომადგენლებს, უმჯო ბესია ამ შესაძლებლობის 
გამოყენება, რათა გამოხატოთ მადლიერება ყველას 
მიმართ, ვინც პროექტს დაეხმარა.
• შემდეგ სიტყვა გადაეცემათ „მომავლის 
სა ხე ლოსნოს" მონაწილეებს, რომლებიც 
და მს წ რეებისთვის მოაწყობენ „ექსკურსიას 

გაჩე რებებზე", რაც წარმოადგენს „მომა ვლის 
სახე ლოსნოს" სამუშაო ფაზების ქრო ნოლოგიურ 
თანმიმდევრობას. ჯგუფები წარმოადგენენ 
შემუ შავებული პროექტების ესკიზებს, გამოფენენ 
ნახატებს, მაკეტებს და უპასუხებენ შეკითხვებს 
მაკეტების და დაგეგმილი საქმიანობების შესახებ. 

8. ინფორმაციის გადაცემა (შედეგების 
დაფიქსირება, შედეგებთან შემდგომი მუშაობა) 

ღონისძიების შედეგების დაფიქსირება საჭიროა 
ყველა მიღწეული შედეგის ფო ტო-ოქმების 
საშუა ლებით, რომლებიც წარ მო დგენილია 
მოდერაციის და ფებზე. ასევე, ყველა ნახატისა და 
მაკეტის ფოტოების საშუალებით. ოფიციალურ 
ანგარიშებში შედეგები შეიძლება წარმოადგინოთ 
ელექტრონული სახით (კომ პიუტერში აკრეფილი 
ტექსტით) და დაერთოს რამდენიმე ფოტოსურათი. 
ასეთი მასალის გამ ოყენება შესაძლებელია 
რეკლამისთვის, ასევე განაცხადის წარდგენისას 
პროექტისთვის და ფინანსების მისაღებად.

შემდგომი მუშაობა გრძელდება მოქმედების გეგმის 
მიხედვით („ვინ ვისთან იმუშავებს, რაზე და რა 
ვადებში?"), რომელიც მიღებულია რეალიზაციის 
ფაზაზე. ამისთვის სამუშაო ჯგუფის წევრები 
ატარებენ რეგულარულ შეხვედრებს, საჭიროების 
შემთხვევაში შესაძლებელია სახე ლოსნოს ყველა 
მონაწილის ხელახალი შეხვედრის ორგანიზებაც. 

9.  რეკომენდაციები

ოთახის მოთხოვნები: დარბაზი უნდა იყოს 
საკმა რისად დიდი, რომ დაეტიოს წრეზე სკამები 
ყველა მონაწილისთვის, ნახევარწრე 5-10 კორპის 
დაფისთვის და ღონისძიებისთვის საჭირო ყველა 
მასალა. ამის გარდა, დამატებით საჭიროა 2 ან 
3 დარბაზი, ასევე აღჭურვილი სამოდერაციო 
დაფებით, რომელთა გამოყენებაც შეეძლებათ 
მონაწილეებს მცირე ჯგუფებში სამუშაოდ. და-
რბაზების გაფორმებას შემოქმედებითი მიდგომა 
ჭირდება (მაგალითად, კედლები გაფორმდეს 
ფერადი ბუშტებით ან ფოტოებით), რათა მო-
ნაწილეებისთვის შესვლისთანავე გახდეს ნათელი, 
რომ ისინი მოხვდნენ განსაკუთრებულ, უჩვეულო 
ღონისძიებაზე. 
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„შევძელი ამ მეთოდის გამოყენება? „სამწუხაროა, 
რომ უკვე კურსდამთავრებული ვარ. აქ ისეთი 
კარგი პროექტები იწყება, რომ სულაც აღარ მინდა 
სკოლიდან წასვლა" - განაცხადა ერთ-ერთმა 
მონაწილემ. დიახ, „მომავლის სახელოსნო" ეს 
მონაწილეებისთვის საინტერესო და ამავე დროს 
მოდერატორისადმი მომთხოვნი მეთოდია, რომლის 
გამოყენება გულდასმით მომზადებას მოითხოვს. 
ბრძნული გადაწყვეტილება იყო სახელოსნოს 
ჩატარება არდადეგების დროს: ამან საშუალება 
მომცა, თავიდან მონაწილეებისთვის გამეცნო 
როჯერ ჰარტის მონაწილეობის კიბე და მეთამაშა 
მათთან „კრეატიულობის თამაში". ჩანს, ამის შემდეგ 
მონაწილეებმა თავი იგრძნეს მეშვიდე საფეხურზე 
„ახალგაზრდობა ხელმძღვანელობს და აყენებს 
ინიციატივებს  სახელოსნოს დროს ისინი იყვნენ 
სრულად დამოუკიდებლები გამონათქვამებში, 
ქმედებებში, იყვნენ ექსპერტები იმაში, რასაც 
გვთავაზობდნენ. ამიტომაც, დიახ - მე წარმატებას 
მივაღწიე!"
სვეტლანა პასტუხოვა, 
(ველიკოპლოსკოეს სასწავლო-აღმზრდელობითი 
კომპლექსის „სკოლა- სკოლამდელი სასწავლო 
დაწესებულების" პრაქტიკული ფსიქოლოგი, 
სოფელი ველიკოპლოსკოე, ოდესა, უკრაინა).

10. გამოხმაურებები პრაქტიკიდან

11. 11. წყარო
Stange, 2001, Stange/Meinhold-Hen-Stange, 2001, Stange/Meinhold-Hen-

schel/Schack 2012, Brunsemann / Zussy schel/Schack 2012, Brunsemann / Zussy 
(2016)(2016).
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მეთოდური გადაწყვეტა = 3

მარტივი ხერხები, 
როგორც მცირე დამხმარე 

მეთოდები

თავი 10თავი 10



მიკრო მეთოდები - ეს მარტივი 
ინსტრუმენტებია, რომლებსაც 
მიმართავენ დიდი და რთული 

მეთოდების გამოყენებისას: საწყის
ეტაპზე, საჭიროებების 

გაანალიზებისას, 
გადაწყვეტილებებისა და იდეების 

ძებნის ეტაპზე, 
გადაწყვეტილებების პოვნისა 

და არჩევის პროცესში, თემების 
შესწავლისას, მოლაპარაკებების 

წარმოების მეთოდის სახით, 
მოდერაციისას, თამაშისა და 

პროცესების რეფლექსიის დროს.



მიკრო მეთოდები - პირველი 
ნაბიჯები ღონისძიების 

ჩასატარებლად:

- გაცნობის დაფა/ მონაწილეობის დაფა;
- თამაშები სახელებით;
- გაცნობის თამაშები;
- ფარდის ჩამოვარდნა;
- წესების კოდექსი საპროექტო ჯგუფისთვის;
- საპროექტო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრების წესების     
ერთობლიობა.

თავი 10.1თავი 10.1



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



10.1.1           გაცნობის დაფა/მონაწილეობის დაფა      

• მონაწილეთა გაცნობა უშუალო ატმოსფეროში.
•  პროექტის ან ღონისძიების დასაწყისშივე მონაწილეებს შორის კონტაქტის 
და მყ არება.

• მონაწილეთა ტიპი, ასაკი, ჯგუფების ზომა. 
•  ბავშვები 8 წლიდან და უფროსები.
თითოეულ დაფაზე 12 მონაწილემდე.

15 წუთი.

ფლომასტერები, ფორმატის დიდი ფურცლები, სამოდერაციო დაფა ან კედელი, 
რომელზეც შეიძლება დაიკიდოს ფორმატის ფურცელი, სამოდერაციო ბარათები.

დიდ ფურცელზე, რომელიც კიდია კედელზე ან სამოდერაციო დაფაზე, იხაზება 
ცხრილი 5 სვეტით.

სახელი ასაკი საცხოვრებელი 

ადგილი

თავისუფალ დროს 

ყველაზე მეტად 

მიყვარს...

მონაწილეობის თემა 

ჩემთვის ასოცირდება...

ყველა მონაწილე, რომელიც შემოდის ოთახში, ავსებს ცხრილს. ნებისმიერს შეუძლია 
მიზეზის ახსნის  გარეშე არ შეავსოს ცხრილში ესა თუ ის გრაფა. დაფა რჩება მთელი 
ღონისძიების განმავლობაშ ისე, რომ ყველა ხედავდეს მას.

ეს მეთოდი არანაირ რეფლექსიას არ მოითხოვს. ღონისძიების განმავლობაში და 
შესვენებების დროს მონაწილეებს შეუძლიათ მივიდნენ გაცნობის დაფასთან, ნახონ, 
ვინ რა დაწერა საკუთარ თავზე და განიხილონ პასუხები ერთმანეთში.

სვეტების სათაურები გაცნობის დაფაზე შეიძლება განსხვავდებოდეს გა ნსახილველი 
თემისა და ჯგუფის შემადგენლობის მიხედვით. შესაძლებელია, სთხოვოთ 
მონაწილეებს, გაუზიარონ სხვებს როგორც „ფორმალური" ინ ფორმაცია (სახელი, 
საცხოვრებელი ადგილი, პროფესია და ა.შ.), ასევე უფრო პირადი, შემოქმედებითიც 
(„ფილმში ვითამაშებდი ..... როლს" ან „ყველაზე კარგად გამომდის...").
ალტერნატივის სახით შეიძლება სთხოვოთ თითოეულ მონაწილეს, შეავსოს ანკეტა 
საკუთარი თავის შესახებ A4 ფურცელზე და მიამაგროს კედელზე.
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ინფორმაციის გადაცემა. შედეგების დაფიქსირება, შედეგებთან შემდგომი მუშაობა
მონაწილეთა წრეზე წარდგენის დროს, ღონისძიების უფრო მოგვიანებით ეტაპზე, 
შეიძლება დაიდგას დაფა ყველასთვის თვალსაჩინოდ, რათა მონაწილეებს შეეძლოთ 
დაყრდნობა იქ მითითებულ ინფორმაციაზე. მაგალითად, მონაწილეებს შეუძლიათ 
გამოვიდნენ დაფასთან და გააკეთონ კომენტარი საკუთარ დაწერილზე. დაფა რჩება 
მთელი ღონისძიების განმავლობაში ისე, რომ ნებისმიერ მონაწილეს შეეძლოს 
მისვლა და წაკითხვა.

არ არის.

CD დისკი, გამოშვებული ბერტელსმანის ფონდის მიერ 2012 წელს.
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• ჯგუფის წევრების სახელების დამახსოვრება თამაშის ფორმით. 
•  მოდუნება და პოზიტიური ატმოსფეროს შექმნა.
•  ერთმანეთის გაცნობა.

•  ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
•  6-30 მონაწილე (შეიძლება მცირე ჯგუფებად დაყოფაც).

10-15 წუთი.

დამხმარე საშუალებები, მასალა, ინფორმაციის მატარებლები, ტექნიკა არ 
საჭი როებს.

„მარცხნიდან-მარჯვნივ". ყველანი სხედან სკამებზე წრიულად. ერთი მონაწილე 
დგება წრის ცენტრში. მისთვის წრეში თავისუფალი სკამი არ არის. ის მიუთითებს 
ნებისმიერ მონაწილეზე წრეში და ამბობს ან სიტყვას „მარცხნივ" ან სიტყვას 
„მარჯვნივ". ბრძანებაზე „მარცხნივ", მან უნდა დაასახელოს მარცხნივ მჯდომი 
მონაწილის სახელი, ხოლო ბრძანებაზე „მარჯვნივ" -  მარჯვნივ მჯდომი მონაწილის 
სახელი. თუ მონაწილე ვერ შეძლებს მეზობლის სახელის დასახელებას 3-4 წამის 
განმავლობაში, ის გამოდის წრის ცენტრში. თუ წრის ცენტრში მდგომი მონაწილე 
იძლევა ბრძანებას  „მარცხნიდან-მარჯვნივ", ყველა უნდა ადგეს და გაჯდეს სხვა 
სკამზე. მონაწილე, რომლისთვისაც აღარ დარჩება თავისუფალი სკამი, გამოდის წრის 
ცენტრში და იწყება შემდეგი რაუნდი. 
„სახელი და ჟესტი". მონაწილეები დგანან წრიულად. წამყვანი ასახელებს თავის 
სახელს და საყვარელ საქმიანობას (მაგალითად: „მე მქვია მარიამი, მიყვარს 
კულინარია" ). ამ ფრაზებს თან ახლავს შესაბამისი ჟესტი ან მოძრაობა, რომელიც 
აღწერს საყვარელ საქმიანობას (მაგალითად, შეიძლება წარმოსახვითი კოვზით 
მოურიოს ქვაბში წვნიანს).  ყველა მონაწილე იმეორებს სიტყვებს და ჟესტს („ის არის 
მარიამი. მას უყვარს კულინარია").  შემდეგ დგება სხვა მონაწილის ჯერი, რომელიც 
ასევე ასახელებს საკუთარ სახელს, საყვარელ საქმიანობას და აჩვენებს შესაბამის 
ჟესტს.  
ჯგუფის ყველა მონაწილე იმეორებს ჯერ პირველი მონაწილის სახელს და ჟესტს, 
შემდეგ - მეორე მონაწილისას. თამაში გრძელდება იგივე სცენარით მანამდე, სანამ 
ყველა მონაწილე არ წარდგება  და არ დაასახელებს სახელს, საყვარელ საქმიანობას 
და აჩვენებს ჟესტს. ყველა შემდეგი მონაწილის შემთხვევაში თანმიმდევრობა 
„სახელი, საყვარელი საქმიანობა, ჟესტის ჩვენება", რომელიც უნდა გაიმეორონ, უფრო 
და უფრო გრძელდება. ამიტომაც დიდ ჯგუფის შემთხვევაში უმჯობესია თავიდანვე 
გაიყოს რამდენიმე მცირე ჯგუფად. 
„მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი თამაში სახელებით". ყველა მონაწილე დგას წრეზე. 
ყველა მონაწილის მარცხენა ხელისგული არის მარცხენა მეზობლის მარჯვენა ხელის 
გულის ქვემოთ. ხელის გულებს შორის პატარა სივრცეა. როგორც კი ყველა დადგება 
წრეზე, თამაში იწყება. იწყებს წამყვანი, შემოკრავს ტაშს თავისი მარჯვენა ხელით 
მარჯვენა მეზობლის მარცხენა ხელის გულზე და ხმამაღლა ამბობს თავის სახელს. 
მეზობელიც აკეთებს იგივეს. თამაში გრძელდება წრეზე. თამაში წავა უფრო სწრაფად, 
თუ დაამატებთ სიჩქარის ელემენტს: ან ჩაეტიონ მითითებულ დროში („რეკორდის 
დამყარება") ან დაიწყოს თამაში ერთდროულად ორ ადგილზე მიზნით, რომ დაეწიონ 
მეორე მხარეს.

10.1.2      თამაშები სახელებით      
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სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია სწრაფად ჩატარდეს "ხმის მიცემა ცერით" 
(იხ. 10.9.2)

არ აქვს 

თუ მონაწილეებს ეცოდინებათ ერთმანეთის სახელები, მათთვის უფრო 
კომ ფორტული იქნება ერთად მუშაობა, თითოეულს გაუჩნდება საკუთარი 
მნიშვნელობის განცდა ჯგუფებში შემდგომი მუშაობისას. ასეთი თამაშები ძალიან 
სასარგებლოა ჯგუფებში, რომლის მონაწილეებიც არ იცნობენ ერთმანეთს, 
განსაკუთრებით, თუ მათ ხანგრძლივად მოუწევთ ერთად მუშაობა.

არ აქვს 

Kreisjugendring Dachau 2003, S. 12/4.
Institut für Jugendhilfe und Kommunalberatung o.J., o. S.
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10.1.3      გაცნობის თამაშები     

• მონაწილეების დახმარება ერთმანეთის გაცნობაში.
•  პირველი კონტაქტებისთვის პირობების შექმნა.
•  ახალ ჯგუფში შესვლის პროცესის გამარტივება.
•  შეიქმნას თბილი, უშუალო ატმოსფერო, რომელშიც არ ექნებათ შიში. 
•  ჯგუფში ნდობის დამყარება. დაძაბულობისა და შიშის გრძნობის დაძლევა.

•  მონაწილეთა ტიპი, ასაკი, ჯგუფის ზომა. 
•  ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
•  6-30 მონაწილე.

არჩეული თამაშისა და მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით  -  10-30 წუთი.

ბუშტები ყველა მონაწილისთვის (მხოლოდ თამაშისთვის „ბუშტები").
ფლომასტერები და ქაღალდის ფურცლები ჩანაწერებისთვის (თამაშებისთვის „იპოვე 
საერთო" და „მატყუარას პორტრეტი").

„იპოვე საერთო". მონაწილეები იყოფიან წყვილებად. თითოეულმა წყვილმა უნდა 
იპოვოს 5 ფაქტი, რომელიც მათ აქვთ საერთო და მოუყვეს მათ შესახებ მთელ ჯგუფს.  
„ყველანი ერთ რიგში". წამყვანის ბრძანების მიხედვით თითოეული ჯგუფი 
მაქსიმალურად სწრაფად  უნდა  მოეწყოს გარკვეული ნიშნის მიხედვით: ანბანური 
თანმიმდევრობით სახელის, გვარის ან საცხოვრებელი ადგილის  პირველი ასოს 
მიხედვით, სიმაღლის, ასაკის ან შინაური ცხოველების რაოდენობის  მიხედვით, 
დაბადების თარიღის მიხედვით და სხვ.
„მატყუარას პორტრეტი". მუშაობა ხდება წყვილებში. მონაწილეები იღებენ 
ერთმანეთისგან ინტერვიუს და ირჩევენ 3-4 უფრო საინტერესო ფაქტს ან დეტალს 
მეწყვილის შესახებ, რათა მერე წარუდგინონ მთელ ჯგუფს. ამასთანავე, ერთი ფაქტი, 
რომელსაც ასახელებს თითოეული მონაწილე, უნდა იყოს გამოგონილი. მონაწილის 
შესახებ ფაქტების მთელი ჯგუფისთვის გაცნობის შემდეგ ყველა დანარჩენი 
ცდილობს გამოცნობას, რომელი ფაქტი იყო გამოგონილი. 
„ბუშტი". თითოეული მონაწილე იღებს ბუშტს, ბერავს და წერს მასზე საკუთარ 
სახელს ფლომასტერით. შემდეგ ხალისიანი მუსიკის ფონზე მონაწილეები აგდებენ 
ბუშტებს ჰაერში, ისვრიან ოთახში და მოიგერიებენ თავისთან ახლოს მყოფ ბუშტებს. 
სანამ მუსიკა ისმის, ყველა ბუშტი უნდა იყოს ჰაერში. როდესაც მუსიკა გაჩერდება, 
თითოეული მონაწილე აიღებს თავისთან ყველაზე ახლოს მყოფ ბუშტს და ცდილობს 
იპოვოს ის, ვისი სახელიც აწერია ბუშტს. როდესაც იპოვის ბუშტის პატრონს, 
შეიძლება გააგრძელოს მცირე ინტერვიუ. შემდეგ იწყება ახალი რაუნდი.

მრგვალი მაგიდა (აზრს გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 წამი).
ყველა გამოთქვამს აზრს წრეზე (იხ. მეთოდი 10.9.1).
ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).

არ აქვს

გაცნობის თამაშები აადვილებს ახალ ჯგუფში შესვლის პროცესს. მათი დახმარებით 
შესაძლებელია საფუძველი ჩაეყაროს ჯგუფში ნდობასა და ნაყოფიერ მუშაობას.
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გაცნობის თამაშები შეიძლება გაერთიანდეს სახელის თამაშებთან.

Kreisjugendring Dachau 2003, S. 12/5 ff.
Institut für Jugendhilfe und Kommunalberatung e.V. o.J., o. S.
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        10.1.4           ფარდის ჩამოვარდნა      

• გაცნობა თამაშის ფორმით.
•  პირველი კონტაქტისთვის პირობების შექმნა, ახალ ჯგუფში შესვლის გაადვილება.
•  ჯგუფის წევრების სახელების დამახსოვრების გაადვილება.
•  უშუალო ატმოსფეროს შექმნა, მონაწილეების გახალისება და გამხნევება.
•  შებოჭილობისა და შიშის გრძნობის დაძლევა.

•  მონაწილეთა ტიპი, ასაკი, ჯგუფის ზომა
•  ბავშვები, მოზარდები და უფროსები. 10-30 მონაწილე.

15 წუთი.

დიდი საწოლის გადასაფარებელი ან ნებისმიერი გაუმჭვირვალე ქსოვილი, რომ ლის 
ფარდად გამოყენებაც შეიძლება

ჯგუფი იყოფა ორ ნაწილად. მონაწილეები დგებიან ერთმანეთის პირისპირ. ცენტრში 
გამოდის ორი მონაწილე ქსოვილით („ფარდით"). ფარდას ჭიმავენ ორ ჯგუფს შორის 
ისე, რომ მონაწილეები ვერ ხედავდნენ ერთმანეთს. თითოეული ჯგუფიდან გამოდის 
თითო მონაწილე და დგებიან ფარდასთან ახლოს. ბრძანებაზე „ერთი, ორი, სამი" 
ფარდა დაეშვება და მონაწილეები აღმოჩნდებიან ერთმანეთის პირისპირ. მათ რაც 
შეიძლება სწრაფად უნდა დაასახელონ მისი სახელი, ვისაც პირისპირ დაინახავენ. 
ვინც უფრო ნელი აღმოჩნდება, გადადის მოგებულ გუნდში. შემდეგ იწყება ახალი 
რაუნდი. იმარჯვებს ის გუნდი, ვის მხარესაც თამაშის ბოლოს აღმოჩნდება უფრო მეტი 
მონაწილე.

მრგვალი მაგიდა (აზრს გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 წამი).
ყველა გამოთქვამს აზრს წრეზე (იხ. მეთოდი 10.9.1).
ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).

არ აქვს

გაცნობის თამაშების საშუალებით შესაძლებელია საფუძველი ჩაეყაროს ჯგუფში 
ნდობასა და ნაყოფიერ მუშაობას.

ამ თამაშის ჩასატარებლად საჭიროა, რომ მონაწილეები ცოტათი იცნობდნენ 
ერთმანეთს ან უკვე ქონდეთ ნათამაშები რამდენიმე სხვა თამაში სახელებით, რათა 
მათ ქონდეთ შანსი, დაასახელონ მეორე გუნდის მონაწილის სახელი სწორად.

Jugendpflege Wentorf o.J., S. 11
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წესების კოდექსი საპროექტო 
ჯგუფისთვის   

• ურთიერთქმედების წესების ჩამოყალიბება საპროექტო გუნდის მუშაობაში.
•  საერთო მიზნების მისაღწევად თანამშრომლობის წესების მნიშვნელობის შესახებ 
მო ლაპარაკება.
•  პირობების შექმნა საკუთარი აზრის გამოთქმის უნარის გაუმჯობესებისთვის და 
სხ ვე ბის აზრის გათვალისწინებისთვის.

•  მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდული არაა.
•  ასაკი შეზღუდული არაა.

10-20 წუთი.

ფლიპჩარტი, მარკერები, ფლომასტერები.

მოდერატორი იძლევა დავალებას: „გამოთქვით მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ რა 
წესები დაგვეხმარება პროექტის განხორციელების დროს გუნდურად მუშაობაში.  

რეკომენდაციები:
• წესები უნდა იყოს მოკლე (3-7 სიტყვა)
•  წესები უნდა იყოს კონკრეტული და გასაგები პირველი წაკითხვისთანავე.
•  წესები უნდა იყოს მტკიცებითი ფორმით (მაგალითად, „ყოველთვის ვთქვათ 
სი მა რთლე"). მოვერიდოთ უარყოფით ფორმულირებებს (მაგალითად, „არ 
შე ვუშალოთ სხვებს ხელი დავალების შესრულებაში") და გამოვიყენოთ დადებითი 
ფორმულირებები.  

მოდერატორი ფლიპჩარტზე აფიქსირებს მონაწილეების მიერ შეთავაზებულ წესებს.
წესი არ უნდა იყოს ბევრი, ამიტომ მოდერატორი სთხოვს, სტიკერების საშუალებით 
ხმა მისცენ 5 მათგანს, რომლებიც უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ჯგუფის 
შეთანხმებული მუშაობისთვის. 

მონაწილეები ხმას აძლევენ სტიკერების საშუალებით. მოდერატორი ითვლის, 
რამდენი ხმა მიიღო თითოეულმა წესმა და აფიქსირებს შედეგებს. შემდეგ 
მოდერატორი იღებს ფლიპჩარტს სათაურით „წესების კოდექსი" და გადაწერს იმ 
წესებს (6-8), რომლებმაც სხვებზე მეტი ხმა მოაგროვა. გაითვალისწინეთ, რომ არ 
დანომროთ წესები , რადგან ისინი თანაბარმნიშვნელოვანია.  

მოდერატორი თავაზობს: „თუ თქვენ თანახმა ხართ, დაიცვათ ეს წესები, მოაწერეთ 
ხელი ან დახატეთ სიმბოლო (მცირეწლოვანი ბავშვების შემთხვევაში) ფლიპჩარტზე, 
რომელზეც წესებია ჩამოწერილი(ნებისმიერ ადგილზე)". იმავე ფურცელზე 
მოდერატორი აწერს კოდექსის შექმნის თარიღს, ადგილს და თვითონაც აწერს ხელს 
თანხმობის ნიშნად. შემდეგ აჯამებს: „აი, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი საპროექტო 
ჯგუფის სამუშაო წესების კოდექსი". იგი კიდებს ფლიპჩარტს წესების კოდექსით 
გამოსაჩენ ადგილზე, სადაც რჩება კიდეც პროექტის რეალიზაციის დასრულებამდე.

10.1.5
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თავიდან მონაწილეები ერთმანეთში საუბრობენ სავარჯიშოს შთაბეჭდილებებზე. 
შემდეგ მათ თხოვენ გამოთქვან აზრი, რა მნიშვნელობა აქვს თანამშრომლობის 
წესებს საერთო მიზნის მისაღწევად.  

შეკითხვების ნიმუშები:
•  ჯგუფური მუშაობის წესები - ეს აუცილებლობაა თუ ფორმალობა?
•  რამდენად აუცილებელია წესების  დაცვა? 
•  რა შეიძლება მოხდეს, თუ ერთ-ერთი ჩვენგანი დაარღვევს რომელიმე წესს?
•  ვინ უნდა აკონტროლოს ამ წესების დაცვა?
•  შეგვიძლია ამ წესებში ცვლილებების შეტანა? რატომ? როგორ?

მოდერატორმა შეიძლება მონაწილეებს შეთავაზოს, თვითონ გადაწერონ წესები ახალ 
ფურცელზე და გააფორმონ კოდექსი, როგორც მოინდომებენ. 

მთელი შემდგომი მუშაობის განმავლობაში მონაწილეები იყენებენ წესებს, რომელიც 
თვალსაჩინოდაა გამოფენილი ოთახში.

არ აქვს

https://www.living-democracy.com/uk/
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„საპროექტო ჯგუფების სამუშაო 
შეხვედრების წესების ერთობლიობა“

• საპროექტო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრების ურთიერთქმედების წესების 
ჩამო ყალიბება.
•  კავშირის განხილვა უფლებებს, ვალდებულებებსა და წესებს შორის.
•  პირობების შექმნა საკუთარი ღირსების გრძნობის ასამაღლბლად. 
•  ჯგუფის სამუშაო წესების ჩამოყალიბება, რომლებიც დემოკრატიული გზითაა 
მი ღებული.

•  20-მდე ადამიანი.
•  ასაკი: 14 წელი.

20-30 წუთი.

ფლიპჩარტის 4 ფურცელი (რომელთაგან 3 გაყოფილია სამ თანაბარ ნაწილად), 
მარკერები, ფლომასტერები, სტიკერები (წებოვანი ფურცლები). 

მუშაობა ჯგუფში
პრობლემური შეკითხვის დასმა: „რა აბალანსებს უფლებებსა და მოვალეობებს?"
1. მოდერატორი ანაწილებს მონაწილეებს სამ ქვეჯგუფად. თითოეული იღებს სახელს: 
ა, ბ, გ.
2. ყოველმა ქვეჯგუფმა უნდა ჩამოაყალიბოს უფლებები, რომლებიც აქვთ 
მონა წილეებს სამუშაო შეხვედრების დროს (მოდერატორის ჩათვლით) და 
ჩამოწერონ ნუმერაციით ფლიპჩარტის პირველ სვეტში.შემდეგ ქვეჯგუფები თავის 
ნაშრომს გადაცემენ შემდეგ ქვეჯგუფს (ა გადაცემს ბ-ს, ბ გადაცემს გ-ს, ხოლო 
გ ქვეჯგუფი გადაცემს ა-ს).
3. ქვეჯგუფები ეცნობიან სხვა ქვეჯგუფის მომზადებულ უფლებების ჩამონათვალს 
და აკეთებენ ჩანაწერს ყოველი პოზიციის შესაბამისად მეორე სვეტში, პასუხით 
შეკითხვაზე: „რომელი მოვალეობები გვეკისრება ამ უფლებების პატივსაცემად?"
შემდეგ ქვეჯგუფები ისევ გადაცემენ თავიანთ ნამუშევარს შემდეგ ქვეჯგუფს.
4. ყველა ქვეჯგუფი განიხილავს სხვა მონაწილეების დაწერილს და მესამე სვეტში 
აყალიბებს წესებს თითოეული პოზიციისთვის. ფორმულირება უნდა იყოს პოზიტიური 
და კონკრეტული, წესები უნდა აღწერდნენ კონკრეტულ ქცევას.  5. თითოეული 
ქვეჯგუფის ნამუშევრის პრეზენტაცია.

უფლება მოვალეობა წესი

თითოეულს აქვს უფ-
ლება, მოუსმინონ

მოსმენა მოვუსმინოთ, როდეს-
აც ვინმე საუბრობს

6. ყველა მონაწილე ირჩევს სამ ყველაზე მეტად პრიორიტეტულ წესს საპროექტო 
ჯგუფის სამუშაო შეხვედრებისთვის სტიკერების საშუალებით. 
7. მოდერატორი აჯამებს კენჭისყრის შედეგებს და ამოიწერს ცალკე ფურცელზე 5-8 
წესს, რომლებმაც ყველაზე მეტი ხმა დააგროვა.  
8. მონაწილეები წესების ჩამონათვალს აწერენ ხელს იმის ნიშნად, რომ თანახმა 
არიან, დაიცვან ისინი და ამით აყალიბებენ ჯგუფის წესებს.

10.1.6 
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თავიდან მონაწილეები უზიარებენ ერთმანეთს შთაბეჭდილებებს სავარჯიშოს შე-
სახებ. შემდეგ მათ თხოვენ, გამოთქვან მოსაზრება, რა მნიშვნელობა აქვს სხვებთან 
თანამშრომლობის წესებს საერთო მიზნების მისაღწევად.

შეკითხვების ნიმუშები:
1. ჯგუფური მუშაობის წესები - ეს საჭიროებაა თუ ფორმალობა?
2. რამდენად საჭიროა ამ წესების დაცვა?
3. რა მოხდება, თუ რომელიმე ჩვენგანი დაარღვევს რომელიმე წესს?
4. ვინ უნდა აკონტროლოს ამ წესების დაცვა?
5. რამდენად შესაძლებელია ამ წესებში ცვლილებების შეტანა? რატომ? ვისთვის? 
როგორ?
6. როგორ მოვიქცევით, თუ ჩვენს საპროექტო ჯგუფს შემოუერთდა ახალი მონაწილე?

მოდერატორმა შეიძლება წინასწარ მოამზადოს ბავშვების უფლებების ჩამონა თვალი 
ან ილუსტრაცია და გამოაკრას ოთახში თვალსაჩინოდ, როგორც გზა მკვლევი. 

ჯგუფი შემდგომი მუშაობისას იყენებს ამ წესებს, რომელიც თვალსაჩინოდაა 
გამოკრული ოთახში.

არ აქვს
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მიკრო მეთოდები 
საჭიროებათა ანალიზის 

მასტერკლასის ფარგლებში, 
განსაკუთრებით, 

სოციალური სივრცის 
შესასწავლი მეთოდები:

- მე რომ ჯადოქარი ვიყო;
- სოციალური სივრცის კვლევა;
- მიმართული საუბრები „საკვანძო“;                   
- ადამიანებთან ბავშვები შეისწავლიან; 
- თავიანთ საცხოვრებელ გარემოს;
- ტერიტორიის სუბიექტური რუკა;
- ტერიტორიის ობიექტური რუკა.

თავი 10.2თავი 10.2



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



10.2.1          მეთოდი „მე რომ ჯადოქარი ვიყო“     

• საჭიროებების კვლევა.
•  მოსაზრებების შეგროვება სასკოლო ცხოვრებაში საჭირო ცვლილებების 
შესა ხებ.
•  ჩაღრმავება თემაში „სურვილები" და „საჭიროებები".
•  ბავშვებისა და მოზარდების ჯგუფის გააქტიურება.
•  პროექტის დაგეგმვის დაწყება.
•  მონაწილეების ჩაძირვა ფანტაზიის სამყაროში.
•  სურვილებისა და საჭიროებების განხილვა, რომლებიც სასკოლო ცხოვრებას ეხება.

•  30 მონაწილემდე.
•  ასაკი: შეუზღუდავი.

30 წუთი.

A4 ფურცლები და ფლომასტერები, ნახატების გამოფენა ან წიგნების ილუსტრაციები 
თემაზე „ცნობილი ჯადოქრები", სამოდერაციო ბარათები, მარკერი, „ჯადოსნური 
ჯოხი", წებოვანი ფურცლები (სტიკერები) ხმის მისაცემად. 

1. მოდერატორი მონაწილეების ყურადღებას მიაპყრობს გამოფენას და წა ახალისებს 
მათ დისკუსიას შეკითხვებით:
•  რა განსხვავებაა ჯადოქარსა და ჩვეულებრივ ადამიანს შორის?
•   ბოლოს როდის ინატრეთ მაგიური შესაძლებლობები?
•   რა არის დღეისთვის თქვენი ყველაზე დიდი სურვილი? როგორ აისრულებდით ამ 
სურვილებს, მაგიური უნარები რომ გქონდეთ? როგორ აისრულებდით ჩვეულებრივ 
ცხოვრებაში?
2. მოდერატორი მონაწილეებს სთავაზობს წარმოიდგინონ, რომ შეხვდნენ ჯადოქარს, 
რომელიც აუსრულებს სასკოლო ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ნე ბისმიერ სამ 
სურვილს. 
3. მონაწილეები ვიზუალურად წარმოადგენენ საკუთარ სურვილებს.
4. მონაწილეები რიგრიგობით მთელ გუნდს ვიზუალურად წარმოუდგენენ საკუთარ 
სურვილებს (სკამები უნდა იდგეს წრიულად). პრეზენტაციის დროს მონაწილეს ხელში 
უჭირავს „ჯადოსნური ჯოხი". მოდერატორი აფიქსირებს სურვილებს სამოდერაციო 
ბარათებზე. 
5. მონაწილეები ასახელებენ, რომელი ახალი სურვილები დასახელდა პრეზენტაციის 
დროს:
•  შეიძლება თუ არა ტოლობის ნიშნის დასმა თქვენს სურვილებსა და საჭიროებებს 
შორის?
•  შეეცადეთ საკუთარი სიტყვებით ახსნათ განსხვავება სურვილებსა და საჭიროებებს 
შორის. როგორ განმარტავდით მათ?
6. მოდერატორი სთავაზობს გაანაწილონ ბარათებზე დაწერილი წინადადებები 
ორ სვეტში: „სურვილები" და „საჭიროებები". მოდერატორი თხოვს მონაწილეებს 
შეაფასონ, რამდენად შესრულებადია მათი სურვილები. ყოველ მონაწილეს აქვს 
5 წებოვანი ფურცელი, რომლებიც უნდა მიაკრან, მათი აზრით, უფრო რეალისტურ 
სურვილებს.
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თავიდან მონაწილეები საუბრობენ თავიანთ შთაბეჭდილებებზე სავარჯიშოს შესახებ, 
შემდეგ კი თხოვენ, გამოთქვან თავიანთი აზრი იმის შესახებ, რამდენად შეიძლება 
შეცვალოს სასკოლო ცხოვრება  მათი სურვილების ასრულებამ. 

შეკითხვების მაგალითები:
1. რატომ გაინტერესებთ სწორედ ეს ცვლილებები?
2. რა შედეგები შეიძლება მოყვეს მათ ასრულებას?
3. რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს ცვლილებები ნამდვილად მოხდეს?

გაფართოება: მონაწილეები მსჯელობენ, შეიძლება თუ არა რაიმეს გაკეთება 
იმისთვის, რომ მათი სურვილები ასრულდეს?
თემა: მოდერატორმა შეიძლება სასკოლო ცხოვრების განსახილველი საკითხი 
ჩამოაყალიბოს უფრო კონკრეტულად: სასწავლო პროცესი, აღმზრდელობითი 
პროცესი, გართობა სკოლაში, საკლასო ოთახი, სკოლის ეზო, სახლის გზა.

—

არ აქვს.
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10.2.2            სოციალური სივრცის კვლევა     

•  სოციალური სივრცის კვლევა და მოსახლეობის გაცნობა.
•  სივრცითი და სოციალური სტრუქტურებიდან მიღებული შთაბეჭდილებების 
ინტერ პრეტაცია.
•  სოციალური სივრცის კომპლექსური აღქმა.

•  უფროსები, ბავშვები და მოზარდები ასაკობრივი შეზღუდვის გარეშე.
•  ჯგუფის ზომა შეუზღუდავი, კვლევა შეიძლება ჩატარდეს მცირე ჯგუფებშიც.
•  დრო1-2 საათი ყოველ კვლევაზე. კვლევები ტარდება რეგულარული ინტერვა   ლებით 
4 კვირის განმავლობაში.

1-2 საათი ყოველ კვლევაზე. კვლევები ტარდება რეგულარული ინტერვალებით 4 
კვირის განმავლობაში.

ხმის ჩამწერი, ფოტოაპარატები, დიდი ბლოკნოტები, ფანქრები, ქაღალდი, 
სა ქა ღალდე ქაღალდის დამჭერით, მუნიციპალიტეტის რუკა (მასშტაბი 1:1000-დან 
1:5000-მდე), სამოდერაციო ჩემოდანი საბაზისო კომპლექტაციით (მაკრატლები, 
ჭიკარტები, წებოვანი ლენტი და ა.შ.).

მოსამზადებელ ეტაპზე საჭიროა დასაკვირვებელი სივრცის არჩევა და დანომრვა, 
რათა შემდეგ ადვილი იყოს შედეგების შედარება. დასაკვირვებელი სეგმენტები 
რეგიონულ რუკაზე აღინიშნება პრაქტიკული მოსაზრებებით (საწყის წერტილებად 
შეიძლება ინფრასტრუქტურის ელემენტების არჩევა - ქუჩები, საცხოვრებელი 
კვარტლები, პარკები და ა.შ). ფერადი წერტილების საშუალებით, ასევე, საჭიროა 
რუკაზე აღინიშნოს შეხვედრის ადგილები, გაზრდილი კონფლიქტის ზონები, 
დაწესებულებები, თავშეყრის ადგილები და ა.შ.
ჩატარების თანმიმდევრობა:
ფაზა N1: სოციალური სივრცის სტრუქტურული შესწავლა უფროსების ჯგუფების 
მიერ, რომელსაც თან ახლავს შესასწავლი სოციალური სივრცის რეალური 
წარმომადგენლები (უფროსები ან ზედა ასაკის მოზარდები).
მონაწილეები იყოფიან მცირე ჯგუფებად და დასაკვირვებლად ფეხით და-
დიან არჩეულ სივრცეში (პირისპირ არავის ესაუბრებიან). დაკვირვების შე-
დეგები გადააქვთ რუკაზე, რომელსაც ჯგუფის მონაწილეები თან ატარებენ. 
დამკვირვებლების ყურადღება მიპყრობილია იმაზე, თუ ვინ და რომელ ადგილებში 
ატარებს დროს ამ სივრცეში: სად თამაშობენ ბავშვები, სად იკრიბებიან ინტ ერესების 
მიხედვით, რას აკეთებენ? შეიძლება თუ არა საიდუმლო შეხვედრის ადგილების 
ამოცნობა (მაგალითად, კედლის მოსახატად)? რომელ ადგილებს ერიდებიან? სად 
დადიან გოგონები? რა წინააღმდეგობა ან შესაძლებლობები იქმნება არსებული 
მშენებლობის, ტრანსპორტის მარშრუტის, რეკრეაციული ზონის ან საბავშვო მოედნის 
განლაგების გამო? (დანართში მოცემულია შესაძლო შეკითხვებისა და დავალებების 
ნიმუშები დასაკვირვებლად). 
ფაზა N2: სოციალური სივრცის სტრუქტურული შესწავლა ბავშვებისა და მოზარდების 
მიერ (და გამოკითხვა სოციალურ სივრცეში).
დასაკვირვებლად სივრცის განმეორებითი შემოვლა ბავშვებისა და მოზარდების 
მიერ, რომლებიც კარგად ორიენტირებენ ამ ადგილებში, იცნობენ შესასწავლი 
ტერიტორიის სოციალურ-სივრცით თავისებურებებს და შეუძლიათ მასზე საუბარი, 
მონაწილეების ყურადღება ექცევა იმას, რომ პირველი ფაზის დროს მიღებული 
შთაბეჭდილებები შეადარონ ყოველდღიური ცხოვრების ინტერპრეტაციას ბავშვების 
და მოზარდების თვალსაზრისით.
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მრგვალი მაგიდა (აზრს გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 წამი).
წრიულად ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). „დაკვირვების 
ფოთლები": ოქმი, რომელსაც აწარმოებს პროცესის თანმხლები უფროსი (მოდ-
ერატორი), იმის მოკლე აღწერით, თუ როგორ ჩაიარა ყველაფერმა. საუბარი ჯგუფში 
შედეგების შეჯამებით.ველოსიპედი (მეთოდი 10.9.5).გულები (მეთოდი 10.9.4).შეფასება 

კვლევითი ოპერაციები (მეთოდი 10.2).

კვლევის შედეგად მიღებული მასალა უნდა გადაიხედოს, უნდა იყოს დოკუ-
მენტირებული და უნდა წარედგინოს განსასჯელად საზოგადოებას (სოციალურ 
მედიაში). მიღებული შედეგები გამოიყენება შემდგომში, რათა შემუშავდეს 
მონაწილეობითი პროექტების კონცეფციები.

გულმოდგინედ დაგეგმვა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მონაწილეები შე მოუვლიან 
საკვლევ სივრცეს არა შემთხვევითობის პრინციპით, არამედ ეწვევიან წინასწარ 
შერჩეულ ადგილებს. ამას გარდა, იძლევა ერთი და იმავე სივრცეზე განსხვავებული  
შთაბეჭდილებების სისტემატიური შედარების შეს აძლებლობას. ასევე, ამ სივრცეში 
სიტუაციების სხვადასხვა დროს შედარების შესაძლებლობას. 
შემოვლის გამეორება უმჯობესია სხვა და სხვა დროს (კვირის სხვა დღეებში, დღის 
სხვა მონაკვეთებში, სამუშაო/დასვენების დღეებში), რათა შეიქმნას შესასწავლი 
სოციალური სივრცის შესახებ კომპლექსური შთაბეჭდილება.
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მიმართული საუბრები 
„საკვანძო“ ადამიანებთან   

•  მოსახლეობასთან პირველი კონტაქტების დამყარება.
•  ქალაქის რაიონის სოციალური სივრცისა და საცხოვრებელი გარემოს სიღრ მისეული 
ანალიზი.
•  სოციალური სივრცის შიდა სტრუქტურაში გარკვევა.

•  ბავშვები 10 წლიდან და მოზარდები.
•  შეძლებისდაგვარად - მუშაობა მცირე ჯგუფებში. 

30-120 წუთი ინტერვიუს ჩასატარებლად. ასევე, დრო ინტერვიუს  გაშიფვრისთვის და 
შემდგომი დამუშავებისთვის.

ჩამწერი მოწყობილობა, ქაღალდი, კალამი/ფანქარი, საქაღალდე პლანშეტები, 
სამოდერაციო ჩემოდანი საბაზისო კომპლექტაციით (მაკრატლები, ჭიკარტები, 
წებოვანი ლენტი და ა.შ.).

საწყის ეტაპზე საჭიროა შედგეს იმ დაწესებულებისა და ორგანიზაციის სია, 
რო მლებიც თავაზობენ დასასვენებელ/გასართობ მომსახურებას იმ რაიონში ან 
სოციალურ სივრცეში, რომელსაც იკვლევთ. შემდეგ ეტაპზე საჭიროა შეარჩიოთ ამ 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები და „საკვანძო" ადამიანები, რომლებიც არ არიან 
არც ერთ ორგანიზაციაში, მაგრამ იციან ბევრი თქვენთვის საინტერესო რაიონის 
შესახებ. მოიწვიეთ ისინი ინტერვიუზე, რათა შეიქმნას კომპლექსური შთაბეჭდილება. 
საუბრის შესაძლო სცენარები შემუშავდება საკვლევი მიზნების შესაბამისად.
ბავშვები და/ან მოზარდები ატარებენ ინტერვიუს „საკვანძო" ადამიანებთან. 
საუბრის სცენარი მიმართულია იმაზე, რომ გამარტივდეს ლაპარაკი. საჭიროა 
განისაზღვროს განსახილველი თემის ზოგადი მონახაზი, მაგრამ, ამავე დროს, მიეცეს 
თანამოსაუბრეს საკმარისი თავისუფლება მსჯელობისთვის.

მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). წრიულად ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1).ოქმი, რომელსაც 
აწარმოებს პროცესის თანმხლები უფროსი (მოდერატორი), იმის მოკლე აღწერით, თუ 
როგორ ჩაიარა ყველაფერმა. საუბარი ჯგუფში შედეგების შეჯამებით. ველოსიპედი 
(იხ. მეთოდი 10.9.5). გულები (იხ.მეთოდი 10.9.4). შეფასება წერტილების დასმით 
ცხრილში (5 სვეტი: ++/+/0/-/- -). ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).

არ არის

10.2.3
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ინტერვიუს გაშიფრვა შეიძლება საუბრის დამთავრებისთანავე. ორი მონაწილე 
უსმენს ჩანაწერს და ამოიწერს ძირითად აზრებს. საკმარისია მხოლოდ საკვანძო 
გამონათქვამების ციტირება. სამუშაოების შედეგები უნდა იყოს დოკუმენტირებული 
და საჯაროდ ხელმისაწვდომი (მაგალითად, სოციალური მედიის საშუალებით). 
მიღებული შედეგებით შეიძლება გაკეთდეს დასკვნები, რათა შემუშავდეს კონ-
ცეფციები და დაიგეგმოს მონაწილეობითი პროექტები.

განსაკუთრებული ჩარჩო პირობები: ინტერვიუს ჩასატარებლად საჭიროა ისეთი 
პირობების უზრუნველყოფა, რომ მონაწილეებს არაფერმა გაუფანტოს ყურადღება. 
ყველა ჯგუფი უნდა მუშაობდეს მოდერატორის თანხლებით. 
სამუშაოს ძირითადი მოცულობა დაკავშირებულია აუდიო ჩანაწერების 
გაშიფრ ვასთან. 
ინტერვიუს ჩასატარებლად ხალხის შერჩევისას მნიშვნელოვანია, რომ შედეგებმა 
მოგცეთ საკვლევ სოციალურ სივრცეზე განსხვავებული კუთხით შეხედვის საშუალება. 
ამიტომ, არ აქვს აზრი, მოიწვიოთ მსგავს სფეროებში მომუშავე ორგანიზაციების ან 
დაწესებულებების წარმომადგენლები.
ინტერვიუ აუცილებლად ორმა ადამიანმა უნდა ჩაატაროს, რათა ქონდეთ საუბრის 
წარმართვის და ერთმანეთის კონტროლის შესაძლებლობა. ამგვარად, შესაძლებელი 
იქნება მნიშვნელოვანი აზრების ჩაწერა საუბრის პროცესშივე, ასევე მოსაუბრის 
მნიშვნელოვანი გამონათქვამების განხილვა, შედარება და შეფასება ინტერვიუს 
დასრულებისთანავე.
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ბავშვები შეისწავლიან თავიანთ 
საცხოვრებელ გარემოს

•  გადაიდგას სოციალური სივრცისა და საცხოვრებელი გარემოს კვლევის პირ ველი 
ნა ბიჯები, იკვლიონ სათამაშო მოედნები და დასასვენებელი ადგილები.
•  ბავშვები შეისწავლიან მუნიციპალიტეტის სივრცეს და ამოწმებენ, რამდენად 
შეესაბამება ის მათ საჭიროებებს. 

•  ბავშვები 6 წლიდან. 
•  შეძლებისდაგვარად - მუშაობა მცირე ჯგუფებში.

60-180 წუთი.

მოდერაციის დაფები, დიდი ფორმატები, ქალაქის გადიდებული რუკის რამდენიმე 
ასლი (საჭიროების შემთხვევაში - ფოტოაპარატები სწრაფი ბეჭდვით, ციფრული 
ფოტოაპარატები ან სმარტფონები, პრინტერი), ხმის ჩამწერი ინტერვიუს ას აღებად, 
საქაღალდე პლანშეტები, ფლომასტერები, ქაღალდი, მარკერები და პასტელები 
(ცვილის ცარცი), წებო, სამოდერაციო ჩემოდანი საბაზისო ნაკრებით (მაკრატლები, 
ჭიკარტები, წებოვანი ლენტი და ა.შ.).

მოსამზადებელ ეტაპზე უნდა შეიქმნას საინფორმაციო ფურცელი  მკვლ ევრებისთვის 
ამოცანებით, „მაგარი ადგილების" და „ცუდი ადგილების" ჩა მონათვალით ე.წ. „ჩეკ-
ლი სტი" (ან რაიმე საკითხზე - დაკვირვება ტრანსპორტზე, ნარჩენებზე, გარემოზე და 
ა.შ.).
საინფორმაციო ფურცლის აუცილებელი ელემენტებია: საკვლევი საკითხი, ამ-
ოცანების მოკლე აღწერა, ადგილი მკვლევრის ფოტოპორტრეტისთვის, ადგილი 
ჩანიშვნებისთვის. საკვლევი საკითხები უნდა დაიწეროს ფერად ფურცლებზე და 
მომზადდეს საკმარისი რაოდენობის ასლი თითოეული სამუშაო ჯგუფისათვის.
დასაწყისში ყველა ჯგუფი იღებს სამუშაო მასალას (დავალებები  მკვლე ვრებისთვის, 
ბლანკები დაკვირვებების ჩასაწერად, „ჩეკ-ლისტი", საქაღალდე პლანშეტი, ხმის 
ჩამწერი ინტერვიუსთვის და ა.შ.) და ხმის ჩამწერი გამოყენების მოკლე ინსტრუქციას. 
ჯგუფები მოდერატორის თანხლებით დადიან მუნი ცი პალიტეტის ტერიტორიაზე და 
ჩანაწერების ბლანკებზე და „ჩეკ-ლისტებზე" თავისუფალი კომენტარების ფორმით 
აფიქსირებენ ყველაფერს, რაც კავშირშია მათ საკვლევ ამოცანასთან.
ღონისძიების ჩატარების ადგილზე (შეხვედრის ადგილებზე) თითოეული ჯგუ-
ფისთვის საჭიროა მომზადდეს სამოდერაციო დაფა, დამაგრდეს მასზე ქალაქის 
რუკა და დაიწეროს ჯგუფის საკვლევი საკითხის სათაური. ბავშვები ამაგრებენ 
რუკაზე შევსებულ დაკვირვების ბლანკებს, „ჩეკ-ლისტებს", ჩანიშვნებს და ამო ცანებს. 
შემდეგ მათ უნდა დაწერონ სამოდერაციო ბარათებზე რამდენიმე საკვანძო სიტყვა, 
რომლებიც აღწერს ძირითად შთაბეჭდილებებს (რა მოეწონათ, რისი გაკრიტიკება 
უნდათ) და უნდა გაავლონ ხაზები, რომლებიც სამოდერაციო ბარათებს დააკავშირებს 
ქალაქის რუკის შესაბამის ადგილთან.
დასასრულს შეიძლება მოეწყოს მიღებული შედეგების პრეზენტაცია.

•  მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). 
•  წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). 
•  დაკვირვების ანკეტები ჯგუფური ინტერვიუსთვის.
•  ოქმი, რომელსაც აწარმოებს პროცესის თანმხლები უფროსი (მოდერატორი), იმის 
მოკლე აღწერით, თუ როგორ ჩაიარა ყველაფერმა. 
•  საუბარი ჯგუფში შედეგების შეჯამებით. 
•  შეფასება წერტილების დასმით ცხრილში (5 სვეტი: + +/+/0/-/- -). 
•  ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).
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1. გავლილი მარშრუტი აღინიშნება ქალაქის რუკაზე. მონაწილეები ავსებენ 
დაკ ვირვების ბლანკებს უშუალოდ სათამაშო მოედნებსა და დასასვენებელ 
ადგილებში. უღებენ ფოტოებს ბავშვებს, ასევე ადგილებს, სადაც ისინი ატარებენ 
დროს. 
2. გასერინების შემდეგ მონაწილეები ადარებენ ერთმანეთს ფოტოებს, დაკვირვების 
ანკეტებს და მსჯელობენ. 
3. ფოტოების გარდა შეიძლება ჩატარდეს ინტერვიუების სერია, თუმცა, ამისთვის 
საჭიროა სპეციალური მომზადება და შესაძლოა, ტრენინგის ჩატარებაც. 

ფოტოები და სამოდერაციო ბარათები საკვანძო სიტყვებით (იმის შესახებ, რა 
მოეწონათ და რისი გაკრიტიკება უნდათ) შეიძლება დამაგრდეს პლაკატებზე. ასე 
შესაძლებელია მათი გამოყენება თვალსაჩინოებისთვის ნებისმიერ დროს.

განსაკუთრებული ჩარჩო პირობები: შედეგების წარმოსადგენად საჭიროა, პი რ  ველ 
რიგში, დიდი ოთახი. მეორე რიგში, რამდენიმე შედარებით მცირე ოთახი, რომლებშიც 
ქვეჯგუფები მოამზადებენ პრეზენტაციებს და მესამე, თითო მო დე რატორი ყოველი 
ქვეჯგუფისთვის. 
იმისთის, რომ კვლევის დროს  ბავშვებმა ყურადღება მიაქციონ განსხვავებულ სა-
კითხებს და შეძლონ მუშაობა, უმჯობესია რაიმე ისტორიის ან სიუჟეტის მოფიქრება: 
„წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გყავთ მეგობრები ამერიკაში. ისინი აქ არასოდეს 
ყოფილან და თქვენ გინდათ გაუგზავნოთ რამდენიმე ფოტო, რომლითაც უკეთ 
მიხვდებიან, როგორ ცხოვრობენ ბავშვები ჩვენს მუნიციპალიტეტში. რა არის 
თქვენთვის მნიშვნელოვანი? რა არის ტიპური თქვენი მუნიციპალიტეტისთვის? ეს 
შეიძლება იყოს როგორც ლამაზი ადგილები, ისე ადგილები, რომლებიც არ მოგწონთ. 
მთავარია, თქვენი მეგობრები ზუსტად მიხვდნენ, როგორია თქვენი ცხოვრება".
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10.2.5           ტერიტორიის სუბიექტური რუკა     

•  სუბიექტურ საცხოვრებელ გარემოში ინტენსიური ჩაღრმავება.
•  ბავშვებთან ან უფროსებთან გასაუბრება (ცნობების შეგროვება ინტერვიუსთვის).
•  საცხოვრებელი გარემოს პირობების უკეთ გაცნობა.
•  ბავშვებისა და მოზარდების არაფორმალური შეხვედრის ადგილების გამოვლენა (ან 
ამ ადგილებთან დაკავშირებული უხილავი ბარიერები ან შიშები).

•  ბავშვები 8 წლიდან, იშვიათად მოზარდები.
•  შეძლებისდაგვარად - მცირე ჯგუფებში მუშაობა.

60-120 წუთი.

მოდერაციის დაფები, დიდი ფორმატები, სახატავი მუყაო, A4 ან A3 ფორმატის 
ქაღალდი, ფლომასტერები, მარკერები და პასტელები (ცვილის ცარცი), ცარცი, 
სამოდერაციო ჩემოდანი საბაზისო ნაკრებით (მაკრატლები, ჭიკარტები, წებოვანი 
ლენტი და ა.შ.

დასაწყისში მონაწილეები იღებენ დავალებას, დახატონ მუყაოს დიდ ფურცელზე 
თავიანთი სახლი, ბინა ან ქუჩა. შემდეგ უნდა აღნიშნონ საცხოვრებელი გარემოს ის 
ადგილები, რომლებიც მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ (მაგ. სკოლისკენ მიმავალ  გზაზე, 
დასასვენებელი ადგილებისკენ მიმავალ გზაზე). ფაქტიურ გეოგრაფიულ დაშორებას 
მნიშვნელობა არა აქვს. მთავარია, დახატონ თავიანთთვის მნიშვ ნელოვანი ადგილები 
და სივრცე. 
პატარა ჯგუფებში მონაწილეები საუბრობენ თავიანთ ნახატებზე და პასუხობენ 
შეკითხვებს. ამასთანავე, საუბრის დროს გამოვლენილი ახალი დეტალებიც უნდა 
დაიტანონ ნახატზე. ამისთვის გამოიყენება სხვა ფერის ფლომასტერი, რათა შემდეგ 
ადვილი მისახვედრი იყოს, რომელი დეტალი დაემატა განხილვის ეტაპზე. 
შედეგად თითოეულ მონაწილეს ექნება ტერიტორიის სუბიექტური რუკა. ეს რუკები 
შეიძლება დაიკიდოს გვერდიგვერდ და შედარდეს ერთმანეთს საერთო განხილვის 
დროს.
შემდეგ ტარდება ადგილების შეფასება, რომლებიც აღნიშნულია ტერიტორიის 
სუბიექტურ რუკაზე. ვარსკვლავით აღინიშნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილები, 
ხოლო „+" და „-" გამოიყენება ამა თუ იმ ადგილთან დადებითი ან უარყოფითი 
ასოციაციის აღსანიშნავად. ნახატებზე, ასევე, უნდა აღინიშნოს ყველა სახის 
საზღვარი.
შედეგების მოკლე შეჯამების შემდეგ მონაწილეები უნდა შეეცადონ, განაზოგადონ 
თავიანთი შთაბეჭდილებები ჩატარებული სამუშაოს შესახებ.

•  მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). •  წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). •  დაკვირვების 
ანკეტები. •  ოქმი, რომელსაც აწარმოებს პროცესის თანმხლები უფროსი (მოდერა-
ტორი), იმის მოკლე აღწერით, თუ როგორ ჩაიარა ყველაფერმა. •  საუბარი ჯგუფში 
შედეგების შეჯამებით. •  ველოსიპედი (იხ. მეთოდი 10.9.5). •  გულები (იხ. მეთოდი 
10.9.4). •  შეფასება წერტილების დასმით ცხრილში (5 სვეტი: + +/+/0/-/- -). •  ხმის მიცემა 
ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).
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1. ტერიტორიის სუბიექტური რუკების ერთობლივი განხილვის ნაცვლად მო-
ნაწილეებმა შესაძლოა თავიანთი რუკები განიხილონ წყვილებში. ამ შე მთხვევაში 
ერთი მონაწილე წარმოადგენს საკუთარ რუკას, საუბრობს მასთან დაკავშირებულ 
ისტორიებზე და აღწერს გამოსახულ ადგილებს. მეორეს შეუძლია დაუსვას 
შეკითხვები. შეკითხვები უნდა გადაიზარდოს საუბარში, რის შედეგადაც ავტორს 
შესაძლოა მოუნდეს კიდევ დაამატოს რაიმე თავის ნახატს, ან შესაძლოა უფრო 
დაწვრილებით აღწეროს უკვე დახატული დეტალები. მას შემდეგ, რაც ერთი 
მონაწილე დაასრულებს თავისი ნახატის პრეზენტაციას, დგება მეორე მონაწილის 
ჯერი. 
2. ვიდრე მონაწილეები ხატავენ ტერიტორიის სუბიექტურ რუკებს, უფროსებს 
შეუძლიათ ჩაატარონ ინტერვიუები ბავშვებისა და მოზარდების საცხოვრებელი 
გარემოს შესახებ (თხოვონ ავტორებს, უშუალოდ ხატვის პროცესში ისაუბრონ, რას 
ხატავენ, ხოლო შემდეგ დაუსვან დამატებითი შეკითხვები).

ტერიტორიის სუბიექტური რუკების გამოყენება შესაძლებელია პრეზენტა ციების 
დროს (მაგალითად, საჯარო ღონისძიების დროს ამ რაიონის ბავშვების ცხოვრების 
თემაზე). თუ ბავშვების ნახატები და ნათქვამი წარმოადგენს სოციოლოგიურ 
ინტერესს, საჭიროა მათი სისტემაში მოყვანა, შეფასება და დოკუმენტირება.

განსაკუთრებული ჩარჩო პირობები:
თითოეული პატარა ჯგუფისთვის საჭიროა თითო მოდერატორი. 
ეს მეთოდი თანაბარი ხარისხით შეესაბამება მუშაობას ბავშვებთან, მოზარდებთან 
და უფროსებთან, მისი გამოყენებისას უნდა ვიხელმძღვანელოთ მონაწილეების 
განვითარების დონით.

Deinet 2008
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10.2.6            ტერიტორიის ობიექტური რუკა      

• ბავშვებთან და მოზარდებთან კონტაქტის დამყარება.
• მუნიციპალიტეტში ბავშვებისა და მოზარდების მიერ დასვენების გატარების 
ვარიანტების და ადგილების გაანალიზება.

•  უფროსი ასაკის ბავშვები (10 წლიდან) და მოზარდები.
•  6 მონაწილემდე თითოეულ ჯგუფში. 

60-120 წუთი.

მოდერაციის დაფები, დიდი ფორმატები, ფერადი ფლომასტერები, ქალაქის 
გა დიდებული რუკები (მასშტაბით 1:1000-დან 1:15000-მდე; მინიმუმ N3 ფო რმატის 
ფურცელზე, უმჯობესია - უფრო დიდზე), დოკუმენტების საქაღალდე, ფო ტოაპარატები 
გამოსახულების სწრაფი ბეჭდვით, ქაღალდი, სამოდერაციო ჩემოდანი საბაზისო 
ნაკრებით (მაკრატლები, ჭიკარტები, წებოვანი ლენტი და ა.შ.

მოსამზადებელ ეტაპზე საჭიროა ქალაქის რაიონის ან მუნიციპალიტეტის რუკის 
გადიდება და მათი საკმარისი რაოდენობის ასლის დამზადება. 
დიდ ოთახში საჭიროა სამი „გაჩერების" გაფორმება (გაჩერება N1: მეთოდიკის ახსნა, 
გაჩერება N2: მასალის დარიგება, გაჩერება N3: ქვექჯუფების საკმარისი რაოდენობის 
მაგიდები ქალაქის რუკებით და სამოდერაციო დაფები).
თავიდან მონაწილეები ნაწილდებიან ქვეჯგუფებში, რომლებშიც გაჩერებაზე N1 
იღებენ დავალებას და მუშაობისთვის საჭირო ყველა მასალას იღებენ გაჩერებაზე N2.  
გაჩერებაზე N3 მონაწილეები ფერადი ფლომასტერებით აღნიშნავენ ქალაქის რუკაზე, 
ჩვეულებრივ, რა გზით მიდიან სკოლამდე (შესაძლოა ასევე ვთხოვოთ აღნიშნონ, რა 
გზით მიდიან ახალგაზრდულ ცენტრებამდე ან წრეებამდე). 
შემდეგ მონაწილეები წითელი სტიკერებით, ფლომასტრით ან ჭიკარტებით 
აღნიშნავენ იმ ადგილებს, რომლებიც მოწონთ და სადაც სიამოვნებით ატარებენ 
დროს. ყოველ მონიშნულ ადგილთან ტოვებენ საკუთარ ინიციალებს და ნომრავენ 
აღნიშვნას. 
შემდეგ მონაწილეები გადაწერენ ყველა აღნიშნულ ადგილს A4 ფორმატის 
ფურცელზე და ყოველი პუნქტის გასწვრივ მიაწერენ თავიანთ სახელს, ასაკს და 
მოკლე განმარტებას, რატომ მიიჩნევენ ამ ადგილს სასიამოვნოდ ან სახიფათოდ. 
შემდეგ ფურცლებს ამაგრებენ მოდერაციის დაფაზე ქალაქის რუკის გვერდით. 
დასასრულს, თითოეული ჯგუფი მონაწილეთა საერთო წრეში წარმოადგენს გაწეული 
მუშაობის შედეგებს და განიხილავენ მათ.

•  მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). •  წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). •  დაკვირვების 
ანკეტები. •  ოქმი, რომელსაც აწარმოებს პროცესის თანმხლები უფროსი 
(მოდერატორი), იმის მოკლე აღწერით, თუ როგორ ჩაიარა ყველაფერმა. საუბარი 
ჯგუფში შედეგების შეჯამებით. •  ველოსიპედი (იხ. მეთოდი 10.9.5). •  გულები (იხ.
მეთოდი 10.9.4). •  შეფასება წერტილების დასმით ცხრილში (5 სვეტი: + +/+/0/-/- -). •  
ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).

130



ვარიანტი N1: მუშაობა შენობაში.
მუშაობა რუკებზე. მოდერატორს შეუძლია, საჭიროების მიხედვით, დასვას 
დამატებითი შეკითხვები ან ჩაატაროს ნახევრად ღია ინტერვიუები (ორივე 
შემთხვევაში იწარმოება ოქმი). თითოეული ქვეჯგუფის მონაწილეები პასუხობენ 
ყველა შეკითხვას ქალაქის რუკებზე. 
ვარიანტი N2: ყველა ქვეჯგუფი გადის ქუჩაში და გაივლის ყველა აღნიშნულ ადგილს. 
ვარიანტი N3: მუშაობა ქუჩაში. დასაწყისში - რაიონის შემოვლა და რუკაზე 
აღნიშვნების დატანა პირდაპირ შემოვლის პროცესში (იწარმოება ოქმი), 
გამოკითხვები ტარდება უშუალოდ ადგილებზე.
თუ მონაწილეები არიან ბავშვები, რომლებსაც ჯერ გამართულად წერა არ შეუძლიათ, 
მოდერატორი იღებს საკუთარ თავზე, ჩაიწეროს ყველა გამონათქვამი „კარგი" და 
„ცუდი" ადგილების შესახებ. 
ბარათზე შესაძლებელია ინფორმაციის დატანა იმის შესახებაც, თუ კვირაში 
რამდენჯერ და  დღეში რამდენ საათს ატარებენ მონაწილეები ამა თუ იმ ადგილზე.

დოკუმენტაცია იწარმოება მუშაობის პროცესში, ასე რომ, შედეგების გამოყენება 
მაშინვე შეიძლება საჯარო პრეზენტაციისთვის. შედეგები შეიძლება გახდეს 
შესამუშავებელი კონცეფციისა და პროექტის ნაწილი. რუკები შედეგებით და 
კომენტარებით შეიძლება გადაეცეს ქალაქის დაგეგმარების განყოფილებას. და-
სასრულს შესაძლებელია დაიხატოს ქალაქის მარტივი, საბავშვო ან ახალგაზრდული 
რუკა. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ რუკაზე მონაწილეებმა აღნიშნონ მხოლოდ 
ერთი კატეგორიის ადგილები (მაგალითად, მხოლოდ „კარგი ადგილები").
სამუშაოდ საჭიროა დიდი სივრცე და თითო მოდერატორი ყოველი ქვეჯგუფისთვის.
მნიშვნელოვანია, რომ მონაწილეებს ჰქონდეთ ქალაქის რუკის საკმარისი 
რაოდენობის ასლი. თუ ერთ რუკაზე აღნიშვნებს გააკეთებს ძალიან ბევრი მონაწილე, 
რუკა მალე გახდება არა თვალსაჩინო.

Brunsemann/Stange/Tiemann 1997. 142 ff.
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მიკრო მეთოდები 
გადაწყვეტილებებისა 

და იდეების 
ძიების ეტაპზე: 

- გონებრივი იერიში;
- მეთოდი 6-3-5;
- მეთოდი „ყირამალა“;
- თამაში „გამომგონებელი“;
- მოდელების შექმნა.

თავი 10.3თავი 10.3



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



10.3.1        გონებრივი იერიში      

• ჯგუფის მიერ მოწოდებული იდეებისა და წინადადებების სპონტანური შეკრება 
ინტუიციური ასოციაციების დონეზე.
• საკითხისადმი შემოქმედებითი მიდგომა, უჩვეულო, ორიგინალური იდეების 
გაგრძელება.
• იდეების სწრაფი გენერირება შეზღუდული დროის პირობებში.

• ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
• 2-დან 12-მდე მონაწილე.

20-30 წუთი.

ფლიპჩარტის დიდი ფურცელი, სამოდერაციო დაფა ან კედელი, 1-2 მსხვილი მარკერი.

ფურცელზე ზემოთ წერია შეკითხვა, რომელსაც კარგად ხედავს ყველა მონაწილე. 
მონაწილეები ნებისმიერი თანმიმდევრობით გამოთქვამენ თავიანთ იდეებსა და 
წინადადებებს. მოდერატორი იწერს ფურცელზე ყველა გაჟღერებულ იდეასა და 
წინადადებას (დიდი ზომის ასოებით და გარკვევით).
გონებრივი იერიშის დროს მუშაობს შემდეგი წესები:
1. მიუშვით ნებაზე თქვენი ფანტაზია. არ შეგეშინდეთ უჩვეულო შემოთავაზებების.
2. არ გააკრიტიკოთ. დაიტოვეთ კომენტარები და შეფასებები თქვენთვის.
3. იფიქრეთ ერთად. აიტაცეთ და განავითარეთ სხვების იდეები.
4. რაც მეტი იდეაა, მით უკეთესი (პირველ ეტაპზე რაოდენობა ხარისხზე 
მნი შვ ნელოვანია).
როდესაც იდეებისა და წინადადებების პირველი ტალღა ჩაწყნარდება, არ 
დაასრულოთ მაშინვე გონებრივი იერიში. იფიქრეთ კიდევ რამდენიმე წუთი. 
იმ ისთვის, რომ თავში მოგივიდეთ არასტანდარტული იდეა, ცოტა მეტი დროა საჭირო. 
შემდეგ მოდერატორი ხმამაღლა კითხულობს იდეებს და კიდევ ერთხელ ეკითხება 
მონაწილეებს, ხომ არ მოუვიდა ვინმეს თავში ახალი იდეა. თუ აღარავინ გთავაზობთ 
რაიმეს, გონებრივი იერიში დასრულებულია.

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). • ხმის მიცემა 
ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).

„გონებრივი იერიში ბარათებით". ამ მეთოდით მუშაობისას თითოეულ მონაწილეს 
ურიგდება სამოდერაციო ბარათების პატარა შეკვრა და შავი მარკერი. მას შემდეგ, 
რაც მოდერატორი გააცნობს შეკითხვას, ყველა მონაწილე წერს თავის იდეებსა და 
წინადადებებს სამოდერაციო ბარათებზე (ყველა საკუთარ ბარათზე/ბარათებზე). 
ყველა მუშაობს ერთდროულად და პირველ ეტაპზე იწერენ მხოლოდ საკუთარ იდეებს. 
როდესაც იდეები გამოილევა, მონაწილეები ამაგრებენ ბარათებს  კორპის დაფაზე, 
რათა ყველამ ერთად შეძლოს იმის დანახვა, თუ რა შედეგი მიიღეს და მიეცეთ 
შთაგონება შემდგომი განხილვისთვის. ამ მეთოდის უპირატესობა ისაა, რომ ყველა 
მონაწილე ერთდროულად თავაზობს იდეებს (რადგან ყველა ერთდროულად წერს), 
ხოლო სამოდერაციო ბარათები შემდეგ ადვილად შეიძლება დალაგდეს თემებისა და 
კატეგორიების მიხედვით.
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გონებრივი იერიშის შემდეგ შეიძლება გაგრძელდეს იდეებზე მუშაობა. დაისვას 
წერტილები, რომ აირჩეს ყველაზე პოპულარული მოსაზრებები, ჩატარდეს 
შემო თავაზებული იდეების შეფასება. განისაზღვროს პრიორიტეტებია ან უბრა-
ლოდ განიხილონ იდეები თავისუფალი დისკუსიის ფორმატში. საჭიროა მკვეთრად 
შემოისაზღვროს გონებრივი იერიშის ეტაპი (რომლის ფარგლებშიც არ ხდება 
შეფასებითი მსჯელობა) შეფასებისა და მსჯელობის ეტაპისგან, რათა ყველა 
მონაწილისთვის გასაგები იყოს, როდის რომელ ფორმატში უნდა იმუშაონ.

არ აქვს.

Brunsemann/Stange/Tiemann 1997, S. 110 ff.
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10.3.2           მეთოდი 6-3-5

• იდეების ძიება.
• შემოქმედებითი მიდგომის განვითარება.

• მოზარდები და უფროსები.
• ჯგუფები 6 მონაწილით (მონაწილეთა დიდი რაოდენობის შემთხვევაში ჯგუფი 
შეიძლება დაიყოს რამდენიმე მცირე ჯგუფად).

10-30 წუთი.

ქაღალდები, კალმები.

ყველა მონაწილეს ურიგდება ფურცელი ცხრილით, რომელიც შედგება სამი 
სვეტისგან და ექვსი სტრიქონისგან. თითოეული მონაწილე წერს საკუთარ სამ იდეას 
სამ სვეტში პირველ ხაზზე. შემდეგ ფურცელს გადაცემს მარცხენა მეზობელს. ის 
ეცნობა იდეებს, მიიღებს შთაგონებას, რომ მოიფიქროს თავისი და წერს თავის 
სამ იდეას შემდეგ სტრიქონში და გადაცემს ფურცელს შემდეგ მეზობელს მარცხნივ. 
ეს პროცედურა მეორდება კიდევ სამჯერ.   
პირველი იდეებისთვის გამოიყოფა 3-4 წუთი. ყოველ შემდეგ ნაბიჯზე - 1-2 წუთით 
მეტი. 

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • თითოეული ამბობს რამეს (30 წამი): წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას 
(იხ. მეთოდი 10.9.1). • შეფასება წერტილების დასმით ცხრილში (5 სვეტი: + +/+/0/-/- -). 
• ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2). • ანკეტირება სემინარის/მასტერკლასის/
ღონისძიების დასასრულს.

ამ მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია როგორც დიდ, ისე მცირე ჯგუფებთან. 
ასეთ შემთხვევაში მას ერქმევა არა 6-3-5, მაგალითად, 5-3-4, 8-3-7 ან 9-3-8. პირველი 
ციფრი ყოველთვის აღნიშნავს მეთოდში მონაწილეთა რაოდენობას, მეორე ციფრი 
(ყოველთვის ციფრი 3) მიუთითებს იდეების რაოდენობას, რომელსაც გვთავაზობენ 
რაუნდის განმავლობაში (სამი სვეტი), ხოლო ბოლო ციფრი აჩვენებს, რამდენჯერ 
გადაცემენ ფურცელს მეზობელს (ის შეიძლება გადავცეთ მანამდე, ვიდრე არ 
დაუბრუნდება დამწერს მეორედ) ან შეიძლება აღნიშნავდეს დროს, რომელიც 
გამოყოფილია ერთი რაუნდისთვის (მაგალითად, 5 წუთი).

შეგროვებულ იდეებსა და წინადადებებს, მაგალითად, 18 ცალს (6 ადამიანი და 
ფურცელი სამი სვეტით  6 X 3 = 18 იდეა ფურცელზე), აფასებს და ანზოგადებს 
რედაქტორების ჯგუფი (მათ შეუძლიათ ამის გაკეთება, მაგალითად, თეზისების 
დაწერით სამოდერაციო ბარათებზე და შემდეგ ყველას დაფაზე დამაგრებით). 
დასასრულს მონაწილეები აფასებენ იდეებს წერტილების დასმის გზით. იდეები, 
რომლებმაც სხვებზე მეტი ხმა მოაგროვა, გადაეცემათ შემდგომი დამუშავებისთვის.

ეს სწრაფი მეთოდი არ მოითხოვს დიდ მომზადებას. მნიშვნელოვანია, შეკითხვის 
წინასწარ გულდასმით მოფიქრება (შეკითხვა ჩამოყალიბდეს ისე, რომ მიმართული 
იყოს გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც გვინდა მივაღწიოთ).

DBJR 2019
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მეთოდი „ყირამალა“      10.3.3

• გადაწყვეტილების შემუშავება.
• იდეების შეგროვებისადმი შემოქმედებითი მიდგომა განსხვავებული სახის 
„გო ნებრივი იერიშის" გამოყენებით.
• შინაგანი შეზღუდვების მოხსნა და შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარება.
• თამაშის ატმოსფეროს შექმნა პერსპექტივების შეცვლის შედეგად.

• მონაწილეთა ტიპი, ასაკი, ჯგუფების ზომა
• მოზარდები და უფროსები.

30-45 წუთი.

ქაღალდის დიდი ფურცლები, კალმები.

კლასიკური „გონებრივი იერიშის" მსგავსად, მეთოდში „ყირამალა", ყველაზე 
მნიშვნელოვანია, შეკითხვის დასმა, რომელსაც მონაწილეები პასუხობენ. 
მაგალითად, „როგორ წარვადგინოთ ჩვენი მონაწილეობითი პროექტი ისე, რომ 
აღმოჩნდეს ყველა მონაწილისთვის წარმატებული?"
მეთოდის პირველ ეტაპზე ეს შეკითხვა გარდაიქმნება აბსულუტურად სა წი-
ნააღმდეგოდ. მაგალითად: „რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი 
მონაწილეობითი პროექტი ყველა მონაწილისთვის იყოს სრული ჩავარდნა, 
რომელსაც საშინლად გავიხსენებთ?" ამ შებრუნებული ფორმულირებით ტარდება 
„გონებრივი იერიში" და ყველა (ნამდვილად ყველა!) იდეას ჩაიწერს მოდერატორი 
ქაღალდის დიდ ფურცელზე.
მეორე ეტაპზე დამუშავდება საწყისი შეკითხვა: რა  შეიძლება გაკეთდეს, რომ  
მონაწილეობითი პროექტი  აღმოჩნდეს ყველა მონაწილისთვის წარმატებული? 
ამისთვის მონაწილეები ამუშავებენ ნეგატიურ იდეებს და მათი „ამოყირავებით" 
პოულობენ მათ საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებს. 
„ამოყირავებული" იდეები ტრამპლინის როლს ასრულებს ახალი პოზიტიური 
მოსაზრებების ჩამოსაყალიბებლად. 
კლასიკური „გონებრივი იერიშის" წესები (იხ. მეთოდი 10.3.2) გამოიყენება მე თოდშიც 
„ყირამალა".

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • ყველა ამბობს რაიმეს (30 წამი): წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. 
მეთოდი 10.9.1). • ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).

მეთოდი „ყირამალა", ისევე როგორც „გონებრივი იერიში", შესაძლოა გამოვიყენოთ 
იმავე წესებით, რაც მეთოდში „გონებრივი იერიში ბარათებით" (იხ. მეთოდი 
„გონებრივი იერიში" 10.3.2).
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მეთოდის „ყირამალა" დასრულების შემდეგ საჭიროა დამუშავდეს და და კო ნ კრე ტდეს 
იდეები. მაგ.: დისკუსიის, შეფასების ან ქულების მინიჭების გზით. 

არ აქვს.

Brunsemann/Zussy 2010
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თამაში „გამომგონებელი“      10.3.4

• გადაწყვეტილების ძიების ახალი სტრატეგიების გამოყენება: ფანტაზიის უნა რის 
სტიმულირება.
• სტერეოტიპული აზროვნების დანგრევა: დახმარება ახალი იდეების ძიებაში 
გა დაწყვეტილების მისაღებად.
• ჯგუფის მოტივირება და გააქტიურება.

• ბავშვები 8 წლიდან, მოზარდები და უფროსები. 
• ქვეჯგუფები 4-6 მონაწილით, რამდენიმე ქვეჯგუფს მუშაობა შეუძლია 
პარალე ლურად.

45 წუთი.

დამხმარე საშუალებები, მასალა, ინფორმაციის მატარებლები, ტექნიკა, ქაღალდის 
დიდი ფურცლები, ხუთი ფერის სამოდერაციო ბარათები, კალმები, ფერადი 
პასტელები, ფლომასტერები.

ფერად სამოდერაციო ბარათებზე შავი კალმით იწერება ხუთი კატეგორიის სხვა-
დასხვა სიტყვა. თითოეულ კატეგორიას აქვს თავისი ფერის ბარათი.
ბარათების მაგალითები „გამომგონებლის" სათამაშოდ საბავშვო მოედნის 
გაფორმების თემაზე:
1. მარტივი მოძრაობები სხეულით. სიტყვები ყვითელ ბარათებზე: ახტომა, სი რ ბილი, 
ქანაობა, ხტუნვა.... 
2. გრძნობის ორგანოებით აღქმა. სიტყვები წითელ ბარათებზე: გემოს გასინჯვა, 
ყნოსვა, მოსმენა, შეხება...
3. მასალა. სიტყვები მწვანე ბარათებზე: ხე, შალი, პლასტმასი....
4. საგნები და მოწყობილობები. სიტყვები ლურჯ ბარათებზე: ანკესი, ტოსტერი...
5. უჩვეულო მოქმედებები. სიტყვები ნარინჯისფერ ბარათებზე: შედუღება, ინ-
ტერნეტში ძებნა....
ეს შეიძლება იყოს უცნაური, უჩვეულო და სულელური სიტყვები.
მონაწილეები ქმნიან არა უმეტეს 6 წევრიან ქვეჯგუფებს. თითოეული ქვეჯგუფი იღებს 
1-2 დიდ ფურცელსა და ფერად პასტელებს და/ან ფლომასტერებს. 
თითოეული ქვეჯგუფი ამოიღებს წაუკითხავად ორ ბარათს ყველა კატეგორიიდან და 
ამგვარად იღებს 10 განსხვავებულ სიტყვას. 
მონაწილეები იღებენ ერთობლივ დავალებას, მაგალითად, შექმნან ახალი სათამაშო, 
რომელშიც ყველა სიტყვას, რაც შეხვდათ, ექნება გარკვეული როლი.  
დისკუსიისა და განხილვის შემდეგ ქვეჯგუფები ხატავენ თავიანთ გამოგონილ 
სათამაშოს ფურცელზე და არქმევენ რაიმე სახელს. დასასრულს, ყველა ბარათი 
მაგრდება ნახატზე იმ ადგილზე, რომლითაც დაკავშირებულია სათამაშოსთან. 

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • ყველა ამბობს რაიმეს (30 წამი): წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. 
მეთოდი 10.9.1). • ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2.

არ აქვს.
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ადვილია „გამომგონებლის" თამაშის შედეგებისთვის ფოტოს გადაღება და ფოტოს 
ოქმში შეტანა. შემდგომი მუშაობისთვის შეიძლება მონაწილეებთან გასაუბრება 
იმაზე, თუ თამაშის რომელი ელემენტები გამოუვიდათ ყველაზე კარგად და რა 
შეიძლება გამოიყენონ მომავალში. ეს ჯგუფს შეუქმნის საფუძველს, რომელიც 
დაეხმარება შემდგომში განავითარონ მათ თემაზე საერთო ხედვა/უტოპია.

ახალგაზრდა მონაწილეებს ეს დავალება შესაძლოა ძალიან რთული ეჩვენოთ. 
შეძლებისდაგვარად, თითოეულ ქვეჯგუფს მუშაობისას უნდა ჰყავდეს მოდერატორი, 
რომელიც დაეხმარება მათ.

Stange 1998, გვ. 58.
CD-დისკი გამოშვებული/Meinhold-Henschel/Schack 2012 წელს.
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მოდელების შექმნა      10.3.5

• გააფართოვეთ იმ იდეების შემუშავება, რაც მონაწილეებს უკვე აქვთ.
• შემუშავდეს ახალი იდეები ვიზუალური საგნების დახმარებით (მაგალითად,  
გაუმჯობესდეს საცხოვრებელი გარემო ქალაქის განვითარების ან გაფორმების, 
ასევე, დასახლებული პუნქტების დაგეგმვის  ხარჯზე).
• შეიქმნას მკაფიო მოდელები პროექტების საჯარო პრეზენტაციისთვის.

• ექვს წელზე უფროსი ასაკის ბავშვები, ასევე მოზარდები და უფროსები, რო მ ლებიც 
დაკავებული არიან საბავშვო ობიექტების დაგეგმვით.
• ოთხ წელზე უფროსი სკოლამდელებისთვის მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ 
შეზღუდული ფორმატით: საუბარი შეიძლება იყოს მათ უშუალო საცხოვრებელ 
გარემოზე.
• 5 მონაწილემდე თითოეულ ჯგუფში.

დამოკიდებულია მონაწილეების ასაკზე - 90-120 წუთი ან მეტი.

მოდერაციის დაფები, ქაღალდის დიდი ფურცლები, სამოდერაციო ბარათები, 
კალმები, მოდერატორის  ჩემოდანი ძირითადი ინსტრუმენტებით, მაგიდები, ვიდეო-
კამერა და/ან ფოტო აპარატი.
წინადადებები ნაკეთობის მასალისთვის (ხშირად სახლში არსებული მასალიდან):
1. მასალა დიდი მოდელების შესაქმნელად: 50% ჰაგატალიტი და 50% თაბაშირი 
(ნარევი გამოდგება დიდი ფართობისთვის და შრება 30-50 წუთში). მასალა მცირე 
ზომის მოდელების შესაქმნელად: პლასტელინი, თიხა, პოლიმერული თიხა, 
მარილიანი ცომი და ა.შ.
2. ხე: ფიცრის ნარჩენები (ე.წ. დე-ეს-პე, პოლიმასალები და ა.შ.), ძველი სამშენებლო 
ბლოკები/აგურები, ხის შამფურები, კბილის საწმენდი ჩხირები და ა.შ.
3. ქაღალდი და მუყაო:  სტანდარტული სისქის თეთრი და ფერადი ქაღალდი, სქელი 
ფერადი ქაღალდი, ფერადი გოფრირებული ქაღალდი, მუყაო, გოფრირებული მუყაო.
4. სამაგრი მასალა: ხრახნები ხისთვის, ლურსმნები, საკანცელარიო ჭიკარტები, 
ქი ნძისთავები კორპის დაფისთვის, ფერადი მავთული/საქსოვი მავთული. 
5. მასალა ნაკეთობის შესაქმნელად: თოკი (სხვადასხვა სისქის), შალი/შალის ნა-
რ ჩენები, ქსოვილი/ქსოვილის ჩამონაჭრები, ჭენილის (ფუმფულა) მავთული, 
საწრუპი ჩხირები, საცობები, კვერცხის ყუთები, მუყაო, ტუალეტის ქაღალდის 
გრარნილი (რულონები) , მეტალის/ალუმინის ჩამონაჭრები, პლასტიკის პაკეტები, 
პლასტიკის გოფრირებული მილები, სხვადასხვა მასალის მილები/მილის ჩამო-
ნაჭრები, თაბაშირის ბინტი, ნარჩენები (ტომრები, ხილის/ბოსტნეულის ბადურები, 
პლასტიკის კალათები და ა.შ.), მასალა დასაყრელად და გასაფენად (ქვიშა, გაზონი 
მოდელირებისთვის, ნახერხი და ა.შ.). 
6. წებოვანი მასალა: უნივერსალური წებო, ხის წებო, წებოვანი ლენტი (გამ ჭვ ირვალე, 
ქაღალდის, შესაფუთი).
7. სხვადასხვა ფერის საღებავი, პიგმენტი, აეროზოლი.
8. ინსტრუმენტები/დამხმარე საშუალებები: ფუნჯები (სხვადასხვა სისქისა და 
სირ ბი  ლის), ქილები ან ქაღალდის ჭიქები (როგორც ჭურჭელი საღებავისთვის 
ან  წყლისთვის), ჭურჭელი თაბაშირისთვის (მასის მოსამზადებლად), ქაფჩები 
ე.წ. „შპატელები", სათლი წყლისთვის, ხერხი და ხერხის პირები (განსხვავებული 
სახის),  სახრახნისების ნაკრები, ბურღების ნაკრები, ჩაქუჩი, სახაზავები/დასაკეცი 
საზომები ე.წ. „მეტრიანები", ბრტყელტუჩა (სხვადასხვა სახის), მახათები, დამ ჭერები, 
გვერდების ჩამოსაჭრელები, მაკრატლები (სხვადასხვა ზომის), სტე პლერები, დანები. 
9. საყრდენი, რომელზეც დაიდგმება მოდელი: სქელი მუყაო (მრავალფენიანი) ან 
თხელი ფიცრის პანელები (120 X 160 სმ.), ქაფი (პენოპლასტი) და ა.შ. ყურადღება: 
საყრდენი არ უნდა იყოს ძალიან მძიმე, თორემ გართულდება მისი ტრანსპორტირება.

სხვადასხვა მასალის გამოყენებით ბავშვები ქმნიან საკუთარი საცხოვრებელი 
რაიონის, საბავშვო მოედნის, სკოლის უკანა ეზოს, ქუჩის და სხვ. მოდელებს.
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მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის იატაკზე აფენენ ცელოფანს ან გაზეთებს. 
ზემოდან დგამენ მაგიდებს და აწყობენ მოდელების საფუძველს (ძირს, საყრდენს) 
მოდელების შესაქმნელად (თხელი ხის პანელები, მუყაო ან სხვ.). თითოეული 
ჯგუფისთვის იდგმება მოდერაციის დაფა დიდი ქაღალდის ფურცლებით. მოდელების 
დასამზადებელ მასალას აწყობენ რამდენიმე მაგიდაზე. 
სამუშაო განწყობის შესაქმნელად შესაძლებელია წინა სამუშაოების ნახვა (მაგა-
ლითად, უკვე დასრულებული ქალაქის რაიონების კვლევა), რათა არსებული 
გამოცდილება გამოიყენონ ახალ სამუშაოში. 
მონაწილეებს ყოფენ ქვეჯგუფებად სამიდან ექვს მონაწილემდე და ურიგებენ 
მასალა. თავიდან მონაწილეებმა უნდა აირჩიონ, რა იქნება მათი მოდელის იდეა. 
შემდეგ ისინი იწყებენ შენებას, ხერხვას, დაწებებას, შეღებვას ... წამყვანის ამოცანაა, 
მონაწილეების მოტივაციის ამაღლება და მხარდაჭერა. 
საჭიროა დროის კონტროლი, რათა ბავშვები არ გადაიტვირთონ. თუ მოდერატორი 
შეამჩნევს, რომ მონაწილეებში საქმიანობის სურვილი თანდათანობით იკლებს, 
პროცესი უნდა შეჩერდეს. 
დასრულებისას მოდელის ცალკეულ დეტალებზე შეიძლება გაკეთდეს წარწერა, რათა 
სხვა მონაწილეებს გაუადვილდეთ მათში ორიენტირება. ამას გარდა, ზოგი დეტალის 
აღწერა შეიძლება გაკეთდეს ბარათებზე, დაინომროს და დამაგრდეს მოდერაციის 
დაფაზე (რათა მიანიშნონ: „ეს ყველაფერი არის ჩვენს მოდელზე"). ამგვარად, 
მნიშვნელოვანი ობიექტები ხდება ყველასთვის გასაგები. შესაძლებელია მოდელების 
ერთმანეთთან შედარება, ერთმა მოდელმა შესაძლოა შეავსოს მეორე. 
ქვეჯგუფები შექმნიან საკუთარ მოდელებს და წარუდგენენ სხვა მონაწილეებს. 
„მოძრავი კომისია" გადაადგილდება ერთი მოდელიდან მეორესთან, ავტორები 
კი სიტყვიერად წარადგენენ საკუთარ მოდელებს. წარდგენამდე მოდერატორი 
ამხნევებს და მხარს უჭერს მონაწილეებს სვამს კითხვებს, ყურადღებას აქცევს, რომ 
მოდელის ყველა დეტალი იყოს წარმოდგენილი და რომ შეძლებისდაგვარად ყველა 

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურვე. • მრგვალი მაგიდა 
(მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 წამი). • ყველა 
ამბობს რაიმეს (30 წამი): წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). • 
დაკვირვების ანკეტები. • ოქმი, რომელსაც აწარმოებს პროცესის თანმხლები უფროსი 
(მოდერატორი), იმის მოკლე აღწერით, თუ როგორ ჩაიარა ყველაფერმა. • საუბარი 
ჯგუფში შედეგების შეჯამებით.  • შეფასება წერტილების დასმით ცხრილში (5 
სვეტი: + +/+/0/-/- -). • ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2). • ანკეტირება სემინარის/
მასტერკლასის/ღონისძიების დასასრულს.

მოდელები შესაძლოა წარმოადგინონ არა მხოლოდ ერთ ღონისძიებაზე, არამედ 
ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. მაგალითად, პროექტის კვირეულის ან 
გაფართოებული მეცადინეობის დროს. ასევე, შესაძლოა შეიქმნას უფრო დიდი 
მოდელები (სოფლის ან ახალმშენებლობის მოდელი). თუ დრო საკმარისია, 
შესაძლებელია მუშაობა რეალურ მასშტაბებში. ეს შრომატევადი პროცესი 
აღწერილია რიჩარდ შროდერის წიგნში „სივრცე ბავშვობის ოცნებებისთვის! 
ბავშვების მონაწილეობა ქალაქის დაგეგმარებაში". ვაინჰაიმი და ბაზელი, 
1996  (Schröder, Richard. Freiräume für Kinder(t)räume! Kinderbeteiligung in der 
Stadtplanung. Weinheim und Basel 1996).  
კომბინირების შესაძლებლობები: ამ მეთოდს ხშირად იყენებან „მომავლის 
სახელოსნოს"  ბოლო ნაწილში.
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მოდელები შესაძლოა წარუდგინოთ საზოგადოებას ქალაქის დაგეგმარების, სკო ლის 
ეზოს რეკონსტრუქციის, საბავშვო მოედნის, სკეიტბორდის მოედნის დაგეგმვის და ა.შ. 
პროცესში. კარგი შთაბეჭდილება, როგორც წესი, იქმნება ლამაზი ვიზუალის გამო.
შესაძლებელია სხვადასხვა ჯგუფების მოდელების ერთმანეთთან შედარება და 
სისტემური შეფასება. უფროსებს, რომლებიც მონაწილეობენ ქალაქის დაგეგმვაში 
და ადმინისტირებაში, შეგიძლიათ გადასცეთ შეფასების შედეგები პროექტების 

განსაკუთრებული ჩარჩო-პირობები: მეთოდის გამოსაყენებლად საჭიროა დიდი 
სივრცე (შეძლებისდაგვარად საკვლევი რაიონის ახლოს), ცალკე ადგილი, სადაც 
შესაძლებელია მოდელების დასაწყობება. ასევე, რამდენიმე ადამიანი ღონისძიების 
ჩატარებაში დასახმარებლად. 
ყურადღება მიაქციეთ: მეთოდის გამოყენება მოითხოვს დიდ ძალისხმევას.

Brunsemann/Stange/Tiemann 1997. გვ. 129 - დან
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მიკრო მეთოდები 
დემოკრატიული არჩევანისა 

და გადაწყვეტილებების 
მისაღებად: 

- ერთწერტილიანი გადაწყვეტილება;
- გადაწყვეტილების მიღების წრე;
- ცხრილი „ახლა - მალე - მოგვიანებით“. 

თავი 10.4თავი 10.4



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



 10.4.1     ერთ წერტილიანი გადაწყვეტილება

• ჯგუფის სავარაუდო მოსაზრების ან განწყობილების განსაზღვრა. 
• შესაძლებლობის მიცემა გადაწყვეტილების მისაღებად ერთ-ერთი დემოკ რა ტიული 
ვარიანტის სასარგებლოდ. 

• ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
• მონაწილეთა განუსაზღვრელი რაოდენობა.

5-10 წუთი.

მომზადებული ცხრილი ან სკალა შეკითხვით და პასუხის განსხვავებული ვარ-
იანტებით. თითო წებოვანი წრე („სტიკერი") თითოეული მონაწილისთვის.

ერთ წერტილიანი გადაწყვეტილების მისაღებად ქაღალდის დიდ ფურცელზე იწერება 
შეკითხვა პასუხის განსხვავებული ვარიანტებით. პასუხების ფორმად ხშირად 
გამოიყენება ცხრილი და სკალა. მაგალითად: 

უფროსები მოზარდების იდეებს აღიქვამენ ....

+ +

ძალიან სერიოზულად

+

სერიოზულად

-

არცთუ ისე

სერიოზულად

- -

ძალიან

არასერიოზულად

რომელი წინადადებაა ყველაზე მნიშვნელოვანი?

წინადადება 1 წინადადება 2 წინადადება 3 წინადადება 4

რამდენად სავარაუდოა, რომ ეს წინადადებები განხორციელდება?

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

სრულიად შესაძლებელია სრულიად შეუძლებელია

მომზადებული ფურცელი საჭიროა დაიკიდოს მოდერაციის დაფაზე ისე, რომ ყველა 
კარგად ხედავდეს. თითოეული მონაწილე იღებს წებოვან წრეს („სტიკერს") და 
კითხვას პასუხობს წებოვანი წრის დაწებებით იმ გრაფაში, რომელიც შე ესაბამება მის 
მოსაზრებას. შემდეგ მონაწილეები ერთად აფასებენ და გან იხილავენ შედეგებს.

იმის მოკლე განხილვა, თუ რამდენად გაუჭირდათ მონაწილეებს გადაწყვეტილების 
მიღება, ელოდნენ თუ არა ასეთ შედეგებს.

წებოვანი წრეების ნაცვლად შესაძლებელია წერტილების დახატვა მარკერით. ამ 
შემთხვევაშიც თითოეულ მონაწილეს შეუძლია მხოლოდ ერთი წერტილის დახატვა. 
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დასასრულს შეიძლება საუბარი იმაზე, თუ რისკენ მივყავართ მიღებულ შედეგებს და 
როგორი იქნება შემდეგი სამუშაო ეტაპები. შესაძლებელია ასეთი გადაწყვეტილების 
შედეგების ფოტო გადაღება და ფოტო-ოქმში დაფიქსირება.

არ აქვს.

Brunsemann/Stange/Tiemann 1997, გვ. 104-დან.
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10.4.2           გადაწყვეტილების მიღების წრე

• მონაწილეებთან ერთად შემოწმება, თუ რამდენად განხორციელებადია (გან-
სხვავებული კრიტერიუმებით) შეგროვებული იდეები და წინადადებები.
• მართვის დემოკრატიული პროცესებისა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში 
გად აწყვეტილების მიღების უნარის გაუმჯობესება.
• განსხვავებულ მოსაზრებებთან ურთიერთქმედების გამოცდილების მიღება.

• ბავშვები 6 წლამდე, მოზარდები და უფროსები.
• ქვეჯგუფები 6 მონაწილემდე (შერეული, განსხვავებული ასაკის).
• შესაძლებელია დიდი ჯგუფებისთვისაც, თუ რამდენიმე ქვეჯგუფი იმუშავებს 
პარალელურად.

30-45 წუთი.

დიდი ტენტი („ბრეზენტი") ან დიდი ფურცელი, დახატული კონცენტრული წრეებით - 
საერთო ცენტრით. (ალტერნატივა: იატაკზე წრის ფორმით განლაგებული თოკები). 12 
ფერადი A4 ფორმატის ფურცელი საკონტროლო კითხვების დასაწერად. ამ მეთოდის 
გამოსაყენებლად საჭიროა ბევრი ადგილი.

„გადაწყვეტილების მიღების წრეების" მეთოდის გამოყენების მომენტში მონა წილეებს 
უკვე აქვთ შეკრებილი იდეები და წინადადებები პროექტის შესახებ.  ყველა იდეა 
იწერება სამოდერაციო ბარათებზე (ერთი იდეა ერთ ბარათზე).
ოთახის ცენტრში დევს წინასწარ მომზადებული ტენტი (ან ქაღალდის დიდი 
ფურცელი), რომელზეც დახატულია ექვსი კონცენტრული წრე. თითოეულ წრეზე 
განლაგებულია A4 ფორმატის ფურცელი, რომელზეც გარკვევით წერია კონ კრ ეტული 
შეკითხვა. შეკითხვები, რომლებიც გან ლაგებულია გარეთა წრიდან ცენტრისკენ, 
ასეთია:
1. შეესაბამება თუ არა ეს იდეა ბავშვებს? იქნება თუ არა სასარგებლო ბავშვებისთვის?
2. იმუშავებს ეს იდეა? რამდენად განხორ ცი ე ლე ბ ადია ეს იდეა ტექნიკური/
პროფესიული თვალსაზრისით?
3. ეს ნებადართულია? რამდენად შესაძლებელია ამ იდეის განხორციელება 
სამართლებრივი თვალსაზრისით?
4. შეგვიძლია ამ იდეის დაფინანსება? რამდენად განხორციელებადია ეს იდეა 
ფინანსური თვალსაზრისით?
5. რამდენად გვყავს საკმარისი პერსონალი ამ იდეის განსახორციელებლად?
6. გვაქვს საკმარისი დრო? შევძლებთ, რომ ვიხილოთ ამ იდეის განხორციელების 
შედეგები თუ მას ნახავენ მხოლოდ ჩვენი შვილები?
როდესაც ეს მეთოდი გამოიყენება უფროსებთან მუშაობისას, საჭიროა შეკითხვების 
ადაპტირება. 
თითოეული ქვეჯგუფი იღებს რამდენიმე წინასწარ მომზადებულ ბარათს იდეით. 
მონაწილეები დგებიან დაფენილი კონცენტრულ წრეებიანი ტენტის ირგვლივ. 
ქვეჯგუფებს აქვთ ბარათები განსახორციელებელი იდეებით და პასუხობენ წრეების 
შეკითხვებს. მონაწილეები დებენ ბარათს იდეით გარეთა წრეზე და ხმამაღლა 
კითხულობენ შეკითხვას. თუ პასუხია „დიახ", ბარათი გადაადგილდება შემდეგ 
წრეზე. შემდეგ მონაწილეები კითხულობენ მეორე წრის შეკითხვას. თუ პასუხი ისევ 
დადებითია, ბარათი გადაადგილდება შემდეგ წრეზე. თუ შეკითხვაზე პასუხი იყო 
„არა", მაშინ ბარათი იდეით რჩება იმ წრეზე დადებული. დასასრულს ყველა მონაწილე 
ერთად ეცნობა შედეგებს და განიხილავენ შექმნილ წინააღმდეგობებს. ჯგუფი 
აგრძელებს ერთობლივ მუშაობას იმ ბარათებზე, რომლებიც ბოლოს აღმოჩნდნენ 
გადაწყვეტილების მიღების წრის ცენტრში.

„გადაწყვეტილების მიღების წრეების" მეთოდის გამოყენების მომენტში მონა წილეებს 
უკვე აქვთ შეკრებილი იდეები და წინადადებები პროექტის შესახებ.  ყველა იდეა იწერება 
სამოდერაციო ბარათებზე (ერთი იდეა ერთ ბარათზე).

ოთახის ცენტრში დევს წინასწარ 
მომზადებული ტენტი (ან ქაღალდის დიდი 
ფურცელი), რომელზეც დახატულია ექვსი 
კონცენტრული წრე. თითოეულ წრეზე 
განლაგებულია A4 ფორმატის ფურცელი, 
რომელზეც გარკვევით წერია კონ კრ ეტული 
შეკითხვა. შეკითხვები, რომლებიც გან ლაგებულია 
გარეთა წრიდან ცენტრისკენ, ასეთია:

1. შეესაბამება თუ არა ეს იდეა ბავშვებს? 
იქნება თუ არა სასარგებლო ბავშვებისთვის?

2. იმუშავებს ეს იდეა? რამდენად განხორ-
ცი ე ლე ბ ადია ეს იდეა ტექნიკური/პროფესიული 
თვალსაზრისით?

3. ეს ნებადართულია? რამდენად 
შესაძლებელია ამ იდეის განხორციელება სამართლებრივი თვალსაზრისით?

4. შეგვიძლია ამ იდეის დაფინანსება? რამდენად განხორციელებადია ეს იდეა 
ფინანსური თვალსაზრისით?

5. რამდენად გვყავს საკმარისი პერსონალი ამ იდეის განსახორციელებლად?
6. გვაქვს საკმარისი დრო? შევძლებთ, რომ ვიხილოთ ამ იდეის განხორციელების 

შედეგები თუ მას ნახავენ მხოლოდ ჩვენი შვილები?
როდესაც ეს მეთოდი გამოიყენება უფროსებთან მუშაობისას, საჭიროა შეკითხვების 

ადაპტირება. 
თითოეული ქვეჯგუფი იღებს რამდენიმე წინასწარ მომზადებულ ბარათს იდეით. 

მონაწილეები დგებიან დაფენილი კონცენტრულ წრეებიანი ტენტის ირგვლივ. 
ქვეჯგუფებს აქვთ ბარათები განსახორციელებელი იდეებით და პასუხობენ წრეების 
შეკითხვებს. მონაწილეები დებენ ბარათს იდეით გარეთა წრეზე და ხმამაღლა 
კითხულობენ შეკითხვას. თუ პასუხია „დიახ", ბარათი გადაადგილდება შემდეგ წრეზე. 
შემდეგ მონაწილეები კითხულობენ მეორე წრის შეკითხვას. თუ პასუხი ისევ დადებითია, 
ბარათი გადაადგილდება შემდეგ წრეზე. თუ შეკითხვაზე პასუხი იყო „არა", მაშინ ბარათი 
იდეით რჩება იმ წრეზე დადებული. დასასრულს ყველა მონაწილე ერთად ეცნობა 
შედეგებს და განიხილავენ შექმნილ წინააღმდეგობებს. ჯგუფი აგრძელებს ერთობლივ 
მუშაობას იმ ბარათებზე, რომლებიც ბოლოს აღმოჩნდნენ გადაწყვეტილების მიღების 
წრის ცენტრში.
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• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • ყველა ამბობს რაიმეს (30 წამი): წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. 

კონცენტრული წრეები შეიძლება დაიხაზოს იატაკზე ცარცით. როდესაც მუშაობთ 
ჯგუფებთან, რომლებშიც რამდენიმე თაობის წარმომადგენლები ერთიანდებიან, 
შესაძლებელია მუშაობა შერეულ პატარა ჯგუფებშიც. მაგალითად, ორი ბავშვი, 
ორი მოზარდი, ორი უფროსი. თუ წინადადებები ბარათებზე ძალიან ბევრია, 
წრეზე შესაძლებელია რამდენიმე ჯგუფმა იმუშაოს პარალელურად და დაიწყონ 
განსხვავებული მხარეებიდან.

შემდგომი მუშაობისთვის საინტერესოა წრის ცენტრში ვერ მოხვედრილი ბარ ათების 
ხელახლა განხილვას და დაფიქრებას, როგორ შევცვალოთ იდეები, რომ ისინი გახდეს 
განხორციელებადი (შესაძლოა, ექსპერტების ჩართულობით).

მონაწილეთა შემადგენლობის მიხედვით, შესაძლოა, სასარგებლო აღმოჩნდეს, თუ 
ყოველ პატარა ჯგუფს ეყოლება თავისი მოდერატორი. შერეულ ასაკიან ჯგუფებში 
მოდერატორი შესაძლოა იყოს ადვოკატის როლში, რომელიც დაიცავს ბავშვების 
ინტერესებს.
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10.4.3      ცხრილი „ახლა-მალე-მოგვიანებით“ 

• წინადადებებისა და იდეების სტრუქტურირება.
• პროექტის ფარგლებში საქმიანობების თანმიმდევრობის დაგეგმვა და მონა წი-
ლეებში მოტივაციის გაზრდა პროექტის რეალიზაციისთვის.

• მოზარდები 13 წლიდან და უფროსები.
• ქვეჯგუფები 6 მონაწილემდე, რამდენიმე ქვეჯგუფი შეიძლება მუშაობდეს პარა-
ლელურად.

45-60 წუთი.

თითოეული ქვეჯგუფისთვის: 1-2 დიდი ქაღალდის ფურცელი, რომლებზეც დახა ტულია 
ცხრილი „ახლა - მალე - მოგვიანებით", მოდერაციის დაფა ან ქაღალდის ფურცელი 
კედელზე ან იატაკზე, წინასწარ მომზადებული ბარათები, რომლებზეც დაწერილია 
მონაწილეების მიერ განხილული იდეები. 

„ახლა - მალე - მოგვიანებით" მეთოდით მუშაობისას მონაწილეებს უკვე შეკრებილი 
აქვთ იდეები და წინადადებები პროექტის შესახებ. ყველა იდეა დაწერილია 
სამოდერაციო ბარათზე (ერთი იდეა ერთ ბარათზე). ქვეჯგუფები იღებენ ბარათებს 
იდეებით და ქაღალდი დახატული „ახლა - მალე - მოგვიანებით" ცხრილით. 
ქვეჯგუფების ამოცანაა, განიხილონ თითოეული იდეა და ბარათები, რომლებზეც 
იდეები წერია, განათავსონ ცხრილის შესაბამის გრაფაში.

ცხრილი „ახლა - მალე - მოგვიანებით"

ეს ჩვენვე 

შეგვიძლია 

გავაკეთოთ უფასოდ

ეს ჩვენვე 

შეგვიძლია 

გავაკეთოთ მცირე 

ინვეს ტიციით

ჩვენ შეგვიძლია 

ამის გაკეთება, 

მაგრამ 

დაგვჭირდება 

მცირე თანხა და 

კონსულტაცია

ჩვენ შეგვიძლია 

ამის გაკეთება 

დეპარტამენტებთან 

ან სხვა 

ორგანიზაციებთან, 

ინსტიტუტებთან 

ან კომპანიებთან 

ერთად

ამის გაკეთება 

დამოუკიდებლად 

არ შეგვიძლია, მა-

გრამ შეგვიძლია 

შევატყობინოთ 

უწყებებს ან სხვა 

ორგანიზაციებსა და 

დაწესებულებებს, 

რა არის 

გასაკეთებელი

ახლა ახლა ახლა ახლა ახლა

მალე მალე მალე მალე მალე

მოგვიანებით მოგვიანებით მოგვიანებით მოგვიანებით მოგვიანებით

საჭიროა წინასწარ განისაზღვროს, რა დროის შუალედზეა ლაპარაკი ცნებებში 
„ახლა", „მალე" და „მოგვიანებით" (მაგალითად, „ახლა" - უახლოეს 4 კვირაში, „მალე" - 
უახლოეს 6 თვეში, „მოგვიანებით" - უახლოეს 2 წელში).
საკამათო ან ისეთი იდეების გასწვრივ, რომლებიც განუხორციელებლად გვე ჩვენება, 
შეიძლება დავწეროთ ელვის ნიშანი, ხოლო შემდეგ განიხილოთ მო ნაწილეების 
ფართო წრეში.
შემდეგ ქვეჯგუფები ყველა მონაწილეს წარუდგენენ თავიანთ შედეგებს.
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• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • ყველა ამბობს რაიმეს (30 წამი): წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. 
მეთოდი 10.9.1). • ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).

არ აქვს.

საკამათო იდეების შესახებ ქვეჯგუფების პრეზენტაციის შემდეგ საჭიროა კი დევ 
ერთხელ განხილვა საერთო წრეში. შემდგომი მუშაობისთვის საჭიროა საქმიანობების 
კონკრეტული გეგმის შემუშავება („ვინ ვისთან ერთად მუშაობს, რაზე და რა 
ვადებში?"), რომელშიც განსაზღვრული იქნება კონკრეტული ნაბიჯები პროექტის/
ინიციატივის განხორციელებისთვის.

მოდერატორის ამოცანა ისაა, რომ მონაწილეებს ყურადღება მიაქცევინოს 
პირველ რიგში იდეებზე, რომელიც ცხრილის მარცხენა კუთხეშია განლაგებული. 
სწორედ აქაა იდეები, რომელთა განხორციელებაც შესაძლებელია შედარებით 
სწრაფად და მარტივად, რასაც შეუძლია მონაწილეების მოტივირება პროექტის 
განხორციელებისთვის პირველი ნაბიჯების გადასადგმელად.
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მიკრო მეთოდები 
ღონისძიების 

ფარგლებში საკითხების 
განსახილველად: 

- დისკუსია „ატომიდან მოლეკულამდე“;
- „ფუტკრის სკები“;
- „ბურთულიანი საკისარი“;
- „სტოპ კადრი“;
- სოციოგრამა „მოსაზრებების ხაზი“, „ოთხი    
კუთხის სოციოგრამა“;
- მეთოდი „ცხენი“;
- მეთოდი „მონაწილეობის კიბე“. 

თავი 10.5თავი 10.5



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



10.5.1          დისკუსია „ატომიდან მოლეკულამდე“ 

• საკითხში მეთოდური ჩაღრმავება.
• განსხვავებული მოსაზრებების შეკრება.
• დისკუსია/ინფორმაციის გაცვლა.
• საკითხების შევიწროება.
• პრობლემის ოპტიმალური გადაწყვეტილების ძიება.

• მოზარდები და უფროსები.
• შესაფერისია საკმაოდ დიდ ჯგუფებთან სამუშაოდ (80 ადამიანამდე).

არანაკლებ 40 წუთი.

ქაღალდი ან სამოდერაციო ბარათები, კალმები.

დასაწყისში ყველა მონაწილე იყოფა წყვილებად და ყოველი წყვილი 5 წუთის 
განმავლობაში განიხილავს დასმულ შეკითხვას ან საკითხს.შემდეგ ურთიერთობის 
წრე ფართოვდება და თითოეული წყვილი აგრძელებს განხილვას ჯგუფის სხვა 
წყვილთან ერთად. ამჯერად განხილვა გრძელდება 10 წუთი. შემდეგ თითოეული ოთხ 
წევრიანი ჯგუფი უერთდება სხვა ოთხეულს ჩამოყალიბებული შეკითხვის (დავალების, 
საკითხის) განსახილველად და საუბარი გრძელდება 15 წუთს.
ამის შემდეგ თითოეული რვა კაციანი ჯგუფი ხუთი წუთის განმავლობაში განხილვის 
შედეგად აყალიბებს სამ ძირითად დასკვნას (სამ წინადადებაში) და წერს 
სამოდერაციო ბარათზე. ჯგუფი ირჩევს მონაწილეს, რომელიც შედეგებს წარუდგენს 
მთელ ჯგუფს.

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • ყველა ამბობს რაიმეს (30 წამი): წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. 
მეთოდი 10.9.1). • შეფასება წერტილების დასმით ცხრილში (5 სვეტი: + +/+/0/-/- -). 
• ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2). • ანკეტირება სემინარის/მასტერკლასის/
ღონისძიების დასასრულს.

შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს მსჯელობის შედეგების ჩაწერა სამოდერაციო 
ბარათებზე არამხოლოდ ბოლოში, არამედ ყოველი სადისკუსიო რაუნდის 
დასრულებისას.

იმის გამო, რომ მუშაობის შედეგები იწერება მოდერაციის დაფებზე, შესაძლებელია 
მუშაობის გაგრძელება მცირე ჯგუფებში ისე, რომ თითოეულმა ჯგუფმა განიხილოს 
არჩეული 5 საკითხიდან ერთი. მთლიანობაში, შესაძლებელია სამუშაოს ისე და-
გეგმვაც, რომ ყოველმა მცირე ჯგუფმა განიხილოს ერთდროულად ყველა ხუთივე 
საკითხი (მაგრამ ეს დამოკიდებულია საკითხის სტრუქტურასა და ტიპზე).

არ აქვს.

მეთოდების კრებული

154



ფუტკრის სკები       10.5.2  

• მთლიანი ჯგუფის დაყოფა ქვეჯგუფებად (სწრაფად და განსაკუთრებული მომ-
ზადების გარეშე).
• მასშტაბურ ღონისძიებებზე სიტუაციის განმუხტვა.

• მოზარდები და უფროსები.
• ქვეჯგუფები 3-7 მონაწილით.
• შესაძლებელია ჩატარდეს როგორც სემინარის, ისე უფრო მასშტაბიანი ღონ ი სძიების 
ფარგლებში.

10-30 წუთი.

არჩეული ვარიანტის მიხედვით - ფლიპჩარტები (მოდერაციის დაფები), ცარიელი 
პლაკატები, ჭიკარტები, კალმები, მასალა კედლის გაზეთებისთვის.

მონაწილეთა მთლიანი რაოდენობის მიხედვით ყალიბდება ქვეჯგუფები 3-7 
მონაწილით რაიმე საკითხის განსახილველად, შეკითხვის დასამუშავებლად ან სხვ. 
შესაძლოა ვარიანტებიც, როდესაც მთელი ჯგუფი განიხილავს ერთ საკითხს ან 
თითოეული ჯგუფი განიხილავს თავის ქვესაკითხს. დავალება ჩამოყალიბებულ იყოს 
ნათლად და მკვეთრად გამოყოფილი საზღვრებით (მაგ.: „გთხოვთ, განიხილოთ, 
თქვენი თვალსაზრისით, მოხსენების ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები. როგორ 
შეავსებდით მოხსენებას, სადაც შენიშნეთ წინააღმდეგობები?").
ყველანი რჩებიან ერთ ოთახში. გარეშე თვალისთვის დაკვირვებისას ყველაფერი 
აღიქმება, როგორც ბზუილი და სწორედ ამიტომ ქვია სახელად „ფუტკრის სკები". 
ამავე დროს, ხმაურის დონეს ქვეჯგუფებზე ისეთივე გავლენა აქვს, როგორც „გამყოფ 
თეჯირს" - მათ შეუძლიათ იმუშაონ ხელის შეშლის გარეშე. გამოყოფილი დროის 
ამოწურვის შემდეგ (10-30 წუთი საკითხის და მისი მასშტაბების მიხედვით), ყველა 
მონაწილე გადააადგილებს სკამებს, რათა მუშაობა გააგრძელონ საერთო წრეში.

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • ყველა ამბობს რაიმეს (30 წამი): წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. 
მეთოდი 10.9.1). • ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2). • ანკეტირება სემინარის/
მასტერკლასის/ღონისძიების დასასრულს.

პრეზენტაციის ვარიანტები: „ფუტკრის სკების" გამოყენება, ასევე, შესაძლებელია, 
თუ ქვეჯგუფების მუშაობის შედეგები უნდა წარუდგინონ ყველა მონაწილეს. ამ-
ისათვის საჭიროა საკმარისი რაოდენობის მასალის მომზადება (კედლის გა ზე თები, 
ფლიპჩარტები, კალმები და ა.შ.). ამასთანავე, მონაწილეთა მთლიანი რ აოდენობა 
არ უნდა აღემატებოდეს 30-70 ადამიანს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყვე ლა ქვე ჯგუ-
ფის შედეგების პრეზენტაცია ძალიან დიდ დროს წაიღებს და გა რთულდება სხვა 
მონაწილეების მიერ გამომსვლელისადმი ყურადღების კო ნცენტრირება. ამ მეთოდის 
ალტერნატივაა მეთოდი „დისკუსია ატომიდან მო ლეკულამდე" (მეთოდი 10.5.1).

არჩეული ვარიანტის მიხედვით შესაძლებელია ყველა მონაწილისთვის შედეგების 
წარდგენა და მუშაობის გაგრძელება ახალ დავალებაზე.

არ აქვს.
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10.5.3      „ბურთულიანი საკისარი“

• საკითხის შესახებ მოსაზრებების გაცვლა.
• დიდ ჯგუფებში საინტერესო, მრავალფეროვანი და აქტიური კომუნიკაციის 
სტი მუ ლირება.
• ყველა მონაწილის ჩართულობის ხარისხის გაზრდა.
• უშუალო გარემოს შექმნა თემების გასაცნობად (თემატური მოთელვა).
• ვარიანტი: იდეების და წინადადებების შეკრება კონკრეტულ საკითხზე.
• ვარიანტი: ჯგუფის მონაწილეებმა სწრაფად გაიცნონ ერთმანეთი.
• ვარიანტი: გაირკვეს, რა მოლოდინები აქვთ მონაწილეებს ღონისძიების ან 
თემატური ბლოკის ირგვლივ, რა საჭიროებები და სურვილები აქვთ მათ. 

• მოზარდები და უფროსები.
• მონაწილეთა ლუწი რაოდენობა.

15-30 წუთი.

ფურცლები და საწერი მოწყობილობები, შესაფუთი ქაღალდი, ფლომასტერები.

ამ დისკუსიის ჩასატარებლად საჭიროა მონაწილეთა ლუწი რაოდენობა. მონაწილეთა 
ნახევარი ჯდება წრის გარეთა სკამებზე, პირით წრის ცენტრისკენ. მეორე ნახევარი 
კი ჯდება წრის ცენტრალურ ნაწილში, პირით გარეთა წრისკენ. ასე ყალიბდება 
მონაწილეთა წყვილები, რომლებიც სხედან ერთმანეთის პირისპირ.  
5 წუთის განმავლობაში (ზოგჯერ 10 წუთის - დამოკიდებულია საკითხზე), წყვილები 
ერთდროულად საუბრობენ მიცემულ საკითხზე. შემდეგ საუბარი წყდება და 
მონაწილეები, რომლებიც სხედან შიდა წრეზე, გადასხდებიან მეზობელ სკამებზე 
საათის ისრის მიმართულებით. შედეგად ყველა მონაწილეს ეყოლება ახალი 
მოსაუბრე და წყვილები ისევ განიხილავენ საკითხს 5 წუთის განმავლობაში.
შემდეგ საუბარი ისევ წყდება და ახლა გარეთა წრის მონაწილეები გადასხდებიან 
მეზობელ სკამზე, ოღონდ უკვე საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 
(შესაძლებელია ისიც, რომ ისევ შიდა წრის მონაწილეები გადაადგილდნენ ერთი 
სკამით, საათის ისრის მიმართულებით). გამოდის, რომ თითოეულ მონაწილეს ჰქონდა 
ინტენსიური საუბარი სამ ადამიანთან (ყველა საუბარი პირისპირ, ერთი-ერთზე).
სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მეოთხე რაუნდის ჩატარებაც, მაგრამ თუ 
ყოველ ჯერზე განიხილება ერთი და იგივე საკითხი, შესაძლებელია მონაწილეები 
დაიღალონ. ქვემოთ აღწერილი ვარიანტი საშუალებას იძლევა, ეს ავიცილოთ 
თავიდან.

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). • ხმის მიცემა 
ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2). • ანკეტირება სემინარის/მასტერკლასის/ღონისძიების 
დასასრულს.
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შესაძლებელია ყოველ რაუნდზე ახალი საკითხის გამოტანა და ამგვარად დიდი 
თემის თანდათანობით დამუშავება. ამ ფორმატში საჭიროა დიდი რაოდენობით 
სადისკუსიო რაუნდების ჩატარება: დაღლილობის განცდა მონაწილეებს ცოტა 
მოგვიანებით გაუჩნდებათ.
ზოგიერთი დავალებისთვის (მაგალითად, იდეებისა და წინადადებების შეგროვება), 
აზრი აქვს გაჟღერებული იდეებისა და წინადადებების ჩაწერას სამოდერაციო 
ბარათებზე. 
თუ მეთოდი „ბურთულიანი საკისარი" გამოიყენება მონაწილეთა გაცნობისთვის, 
შესაძლებელია რაუნდების დროის შემცირება (1-2 წუთი თითო მონაწილისთვის), 
რათა მონაწილეთა მეტმა რაოდენობამ მოასწროს ერთმანეთის გაცნობა. ან ალ-
ოგიური წესია იმ შემთხვევისთვისაც, თუ მეთოდი გამოიყენება მოლოდინების, 
საჭიროებებისა და სურვილების გასარკვევად, ღონისძიების დასაწყისში.

თუ მეთოდი გამოიყენება იდეებისა და წინადადებების შესაკრებად, მაშინ სა-
ვარჯიშოს შემდეგ შესაძლებელია სამოდერაციო ბარათების დამაგრება დაფაზე, 
მათი დახარისხება კატეგორიების მიხედვით, სტრუქტურირება და გამოყენება 
შემდგომ მუშაობაში.

დისკუსიის ასეთი ფორმა ყველაზე კარგად შეესაბამება მონაწილეთა გაცნობას და 
პრაქტიკულ საკითხებზე ინფორმაციის სტრუქტურირებულ გაცვლას.
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10.5.4       სტოპ კადრი

• ხატოვანი წარმოდგენა საკითხების, დამოკიდებულებების, პოზიციების, გრძ ნობების, 
შეფასების, პრობლემების.
• კონკრეტული, აბსტრაქტული ცნებებისა და საკითხების წარმოდგენა (ისეთების, 
როგორიცაა „დემოკრატია“, „მონაწილეობა“, „ძალაუფლება“, „კონფლიქტი“, „პო-
ზიტივი/წარმატება“, „წვეულების წევრები“, „ჩამორჩენილები“ და ა.შ.), პანტომიმის 
საშუალებით („სტოპ-კადრის“ ან „ქანდაკების“ შექმნით), რათა შესაძლებელი იყოს ამ 
ცნებების აღქმა უსიტყვოდ.  
• ახალი ცოდნის მიღება არავერბალური წარმოდგენიდან.

• მოზარდები.
• უფროსები.
• შესაფერისია ქვეჯგუფებისთვის. 

10-30 წუთი.

საჭიროების შემთხვევაში - ციფრული ფოტო აპარატი.

მონაწილეები ერთად ირჩევენ საკითხს. ეს შეიძლება იყოს აქტუალური შეკითხვა, 
პირადი გამოცდილება ან გარკვეული მოსაზრება.

ერთ-ერთი მონაწილე ინიშნება რეჟისორად, რომელიც საკუთარი შეხედულების 
მიხედვით ქმნის „სტოპ კადრს“ მიცემულ საკითხზე. ამისთვის რეჟისორი ირჩევს 
ჯგუფიდან რამდენიმე მონაწილეს, აყენებს მათ საჭირო პოზაში და ხსნის 
(შეძლებისდაგვარად, უსიტყვოდ), როგორი უნდა იყოს სხეულის მდგომარეობა, 
ჟესტი ან მიმიკა. დამოკიდებულება სტოპ კადრის პერონაჟებს შორის აიგება 
რეჟისორის ხელმძღვანელობით. მნიშვნელოვანია, რომ სტოპ კადრის შექმნის დროს 
მონაწილეები იყვნენ პასიურად და არ ლაპარაკობდნენ. 
როდესაც სტოპ კადრი მზადაა, ყველა მონაწილე გაშეშდება 30 წამის განმავლობაში. 
ამ დროს დანარჩენები შეისწავლიან, რას განასახიერებენ. ასევე, შესაძლებელია 
ფოტოს გადაღება და მისი შეტანა ღონისძიების შემაჯამებელ ოქმში.
შეფასების დროს მაყურებლები ჯერ აღწერენ და ინტერპრეტაციას უკეთებენ სტოპ 
კადრს, ხოლო შემდეგ - მსახიობების მუშაობას. დასასრულს რეჟისორს შეუძლია 
გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება შექმნილი ნიმუშის შესახებ და გააზიაროს 
საკუთარი ინტერპრეტაციები. მონაწილეებს შეუძლიათ მსჯელობა სიტუაციის 
შესახებ, ასევე, სტოპ კადრში ცვლილების შეტანა.

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 
30 წამი). • წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). • ქულებით 
შეფასება ცხრილში (5 სვეტი: + +/+/0/-/- -). • ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2). • 
ანკეტირება სემინარის/მასტერკლასის/ღონისძიების დასასრულს.

სოციოგრამა „მოსაზრებების ხაზი“ და ვარიანტი „ოთხი კუთხის სოციოგრამა“ 
(მეთოდი 10.5.5).
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თუ სტოპ კადრს გადაუღეს ფოტო, შესაძლებელია მისი შეტანა მეთოდის 
შემაჯამებელ ოქმში. თუ არა, მაშინ ჯგუფთან შემდგომი მუშაობისას შესაძლებელია 
გაანალიზება, როგორ იმოქმედა ამ სავარჯიშომ მონაწილეებზე. ასევე, 
შესაძლებელია ამ სავარჯიშოსთან მიბრუნება და გახსენება, როგორ მიმდინარეობდა 
მუშაობდა.

არ აქვს.

DBJR 2019
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სოციოგრამა „მოსაზრებების  
ხაზი“ და  ვარიანტი „ოთხი 
კუთხის სოციოგრამა“

• საკითხის გაცნობა, ჯგუფის მუშაობის გააქტიურება.
• მოსაზრებების, პოზიციების და ჯგუფის შეფასებების ვიზუალიზაცია.
• ერთობლივი დისკუსიის დაწყება.

• ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
• 6-30 მონაწილე.

15-45 წუთი (ჯგუფის მიერ გამოთქმული მოსაზრებების/თეზისების რაოდენობისა და 
ჯგუფის მიერ დისკუსიის სურვილის მიხედვით).

წებოვანი/ქაღალდის ლენტი (ან ორი თოკი), 2 ფურცელი A4 ფორმატის, წინასწარ 
ჩამოყალიბებული თეზისები/მოსაზრებები, რომლების ილუსტრაციასაც შეეძლებათ 
მონაწილეებს სოციოგრამის ფარგლებში, სამოდერაციო ბარათები და ფოტო აპარატი 
შედეგების დასაფიქსირებლად. 

იატაკზე მთელი ოთახის სიგრძეზე ეკვრება წებოვანი  ლენტი (ან იჭიმება თოკი). 
ლენტის (ან თოკის) ორივე ბოლოში იდება თითო A4 ფორმატის ფურცელი. ერთ 
მხარეს წერია „ვეთანხმები", მეორეზე - „არ ვეთანხმები".

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ვეთანხმები არ ვეთანხმები

შემდეგ მოდერატორი სათითაოდ კითხულობს განსხვავებულ მოსაზრებებს ან 
თეზისებს. თითოეულის წაკითხვის შემდეგ მონაწილეებს აქვთ დრო, დადგნენ 
ხაზის გასწვრივ. რაც მეტია მონაწილის დათანხმების (ან არ დათანხმების) ხარისხი, 
მით უფრო ახლოს დგება შესაბამის ბოლოსთან. ცენტრში რჩებიან ისინი, ვისაც 
მოსაზრების შესახებ აქვს ნეიტრალური პოზიცია ან ვერ იღებს გადაწყვეტილებას. 
როდესაც ყველა დაიკავებს სასურველ ადგილს, მოდერატორი სთხოვს მსურველებს, 
გააკეთონ კომენტარი საკუთარი პოზიციის შესახებ. ამის შემდეგ, მოდერატორი 
კითხულობს ახალ მოსაზრებას და მონაწილეები იკავებენ ახალ პოზიციებს ხაზის 
გასწვრივ.
მოსაზრებების/თეზისების ვარიანტები ახალგაზრდების მონაწილეობის თემაზე:
1. დიალოგი ახალგაზრდებსა და პოლიტიკოსებს შორის შეუძლებელია.
2. ნებისმიერ  მოზარდს აქვს მონაწილეობის უფლება.
3. ახალგაზრდების მონაწილეობა შესაძლებელია ნებისმიერ პოლიტიკურ სფეროში 
და ა.შ.

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). • ხმის მიცემა 
ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2).

„ოთხი კუთხის სოციოგრამა": ხაზის გასწვრივ დადგომის ნაცვლად მონაწილეები 
დგებიან ოთახის კუთხეებში. თითოეული კუთხე შეესაბამება კონკრეტულ პა-
სუ ხს შეკითხვებზე, მაგალითად, „დიახ", „არა", „ზუსტად არ ვიცი", „მე მგონი, ეს 
მნიშვნელოვანი არაა".

10.5.5
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„მოსაზრებების ხაზის" შედეგების დასაფიქსირებლად მონაწილეებს შეუძლიათ 
სამოდერაციო ბარათების დადება იმ ადგილზე, სადაც იდგნენ. შემდეგ ისინი 
გადგებიან გვერდზე და ვინმე გადაიღებს „მოსაზრებების ხაზს" მასზე განლაგებული 
სამოდერაციო ბარათებით.

ეს მეთოდი კარგად შეესაბამება საკითხის პირველ გაცნობას. ამ მეთოდის 
გამოყენების შემდეგ აზრი აქვს საინფორმაციო ბლოკის დაგეგმვას (მაგ. მოხსენებას), 
რომელიც მოიცავს კომენტარებს სოციოგრამის შედეგების შესახებ.

Wester/Soltau/Paradies 2006
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10.5.6           მეთოდი „ცხენი“      

• შემოქმედებითი უნარებისა და ჯგუფური პროცესების გაუმჯობესება.
• ერთობლივი მოქმედებების კოორდინირება.
• იდეების გენერირების უნარის განვითარება.
• უჩვეულო პრობლემის  გადაჭრის გუნდური  გზის მოძებნის სწავლება. არ ას-
ტანდარტული პრობლემის გადაჭრის გუნდური გზების ძიება.
• გუნდური მუშაობისა და საპროექტო საქმიანობის ორგანიზების განსხვავებული 
ასპექტების ეფექტურობის გაანალიზება.
• საკუთარი იდეების გამოთქმისა და დაცვის უნარის განვითარება.
• ჯგუფური ერთიანობის გაზრდა. 
• მონაწილეებში დადებითი ემოციების გამოწვევა.

• ასაკი: 12-18 წელი.
• მონაწილეთა რაოდენობა: 12-20 ადამიანი.

20-25 წუთი.

სანტიმეტრი, საათი, ცხენის გამოსახულება, 4 ნაკრები: 2 ქაღალდის ფურცელი A4 
ფორმატის, 1 გასაბერი ბუშტი, 1 მაკრატელი, 1 ც. წებოვანი ლენტი, 1 ქაღალდის ჭიქა.

1. მოდერატორი ყოფს მონაწილეებს 4 ქვეჯგუფად და ხსნის ურთ იერთ და მო კი დე-
ბულების წესებს დავალების შესრულებისას (ჯგუფური მუშაობის სტანდარტული 
წესები).
2. თითოეული ქვეჯგუფს აძლევენ მასალის იდენტურ ნაკრებს: 2 ცალი ქაღალდის 
ფურცელი A4 ფორმატის, 1 გასაბერი ბუშტი, 1 მაკრატელი, 1 ც. წებოვანი ლენტი, 1 
ქაღალდის ჭიქა.
3. მოდერატორი იძლევა დავალებას: თქვენი მიზანია, მიღებული მასალის 
გამოყენებით, 10 წუთის განმავლობაში, გააკეთოთ ცხენი, რომელიც იქნება 1 მეტრზე 
მაღალი და რომელიც შეძლებს დამოუკიდებლად დგომას 1 წუთის განმავლობაში.
4. მოდერატორი აზუსტებს, გასაგებია თუ არა დავალება და მონაწილეებს თხოვს მის 
გამეორებას.
5. მოდერატორი ინიშნავს დროს. მონაწილეები იწყებენ დავალების შესრულებას.
შესაძლო სცენარები:
მონაწილეებიდან ვინმე გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ დავალების წარმატებით 
შესასრულებლად საჭიროა ქვეჯგუფების გაერთიანება. განხილვის შემდეგ 
ქვეჯგუფები ერთიანდებიან და ერთად აგრძელებენ დავალების შესრულებას. 
მოდერატორი აკვირდება პროცესს, მაგრამ არ ერევა მის მსვლელობაში.
დავალების შესრულების პროცესში მოდერატორი ყურადღებით აკვირდება ქვე -
ჯგუფებს. თუ დავალების შესრულების პირველივე წუთებში არავის აქვს გა  -
ერთიანების იდეა რომელიმე ქვეჯგუფში აპირებენ ქაღალდის დაჭრას, მოდერატორი 
ყველას თხოვს გაჩერებას. მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ ხმამაღლა უნდა 
გაიმეორონ დავალება. შემდეგ ისინი აგრძელებენ მუშაობას და შესაძლოა, მივიდნენ 
პირველ სცენარამდე. 
თუ პირველი გაჩერების შემდეგაც მონაწილეები ვერ მივიდნენ პირველ სცენარამდე, 
მოდერატორი კიდევ ერთხელ აჩერებს პროცესს და თხოვს მონაწილეებს დავალების 
გამეორებას. შემდეგ ის აზუსტებს:
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 „მე თქვენ გთხოვეთ ცხენის გაკეთება. თქვენ რას აკეთებთ?"
მოდერატორი რამდენჯერმე იმეორებს შეკითხვას და აქცენტს აკეთებს სიტყვებზე 
„თქვენ" და „ცხენი" და აკეთებს პაუზას, რომ მონაწილეებს ქონდეთ დაფიქრების 
შესაძლებლობა. საბოლოოდ, მონაწილეები უნდა მივიდნენ იმ აზრამდე, რომ 
აკეთებენ „ცხენებს", როდესაც გასაკეთებელი აქვთ „ცხენი".  გაერთიანების შემდეგ 
მონაწილეები აგრძელებენ დავალების შესრულებას. მოდერატორი აკვირდება 
პროცესს, მაგრამ არ ერევა მის მსვლელობაში. 
6. მიცემული დროის ამოწურვამდე ერთი წუთით ადრე მოდერატორი იწყებს დროის 
უკუღმა ათვლას.
7. 10 წუთის გასვლის შემდეგ მოდერატორი აჩერებს მუშაობას, სთხოვს მონაწილეებს 
დავალების გამეორებას და იწყება შედეგების შეფასება:
„რამდენ ხანს უნდა შეძლოს ცხენმა დგომა? (ინიშნება 1 წუთი. თუ ცხენი არ წაიქცა, 
მონაწილეებმა თავი გაართვეს ამ დავალებას). 
„რა უნდა გაგეკეთებინათ?" (მიღებულ შედეგს ადარებენ ცხენის გამოსახულებას).
„რა სიმაღლის უნდა იყოს ცხენი?" (სანტიმეტრით იზომება ცხენი. 10 სმ ცდომილება 
ჯგუფს ჩაეთვლება შესრულებულ დავალებად).
„რამდენი დრო გქონდათ დავალების შესასრულებლად?" (ჩაითვლება, რომ დავალება 
შესრულებულია, თუ ცხენი მზად იყო 10 წუთში და თუ არავინ მოითხოვა დროის 
დამატება).
„რა რესურსის გამოყენება შეგეძლოთ?" (ამოწმებენ, ხომ არ არის გამოყენებული 
ზედმეტი მასალა).
8. მოდერატორი აცხადებს დავალების წარმატებით შესრულების შესახებ, თუ 5 
კრი ტერიუმიდან 3-4 შეესაბამება მოთხოვნებს. წარმატების შემთხვევაში ისმის 
აპლოდისმენტები, მოდერატორი კარგი გუნდური მუშაობისთვის ხელს ართმევს 
მონაწილეებს. 
კომენტარები: მოდერატორი უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით ყველა პროცესის 
დროს, რაც დავალების შესრულების დროს ხდება. არ ღირს პაუზის გაჭიანურება 
დავალების განსახილველად. მონაწილეების ქვეჯგუფებად დაყოფის შემდეგ 
უნდა დარჩეს საკმარისი დრო დავალების დასასრულებლად (მინიმუმ 5 წუთი). 
მოდერატორის დავალებაა: მიიყვანოს მონაწილეები დავალების წარმატებით 
შესრულებამდე.

თავდაპირველად მონაწილეები ცვლიან შთაბეჭდილებებს სავარჯიშოს ირგვლივ. 
შემდეგ მათ თხოვენ, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ რა 
ფაქტორებმა იქონია გავლენა დავალების შესრულებაზე და რა ცხოვრებისეული 
სიტუაციები გაახსენდათ. 
შეკითხვების მაგალითები: 1. რა სირთულეებს წააწყდით დავალების შესრულების 
დაწყებისას? როგორ დაძლიეთ ისინი? 2. ვის ეკუთვნოდა ქვეჯგუფების გაერთიანების 
იდეა? რა თვისება დაგჭირდათ, რომ დაგეცვათ ეს იდეა? რა გააკეთეთ იმისთვის, 
რომ თქვენთვის მოესმინათ და დაგთანხმებოდნენ?3. როგორ გადანაწილდა 
მუშაობა ჯგუფის შიგნით? ვინ რა როლს ასრულებდა? რა მოხდებოდა, თუ ყველა 
მონაწილე მხოლოდ იდებს გამოთქვამდა, ან მხოლოდ გააკრიტიკებდა, ან მხოლოდ 
დაელოდებოდა მითითებებს? 4. რა იყო მნიშვნელოვანი/ღირებული დავალების 
წარმატებით შესასრულებლად? 5. რა პირობები იყო საჭირო, რომ წარმატებით 
შეგესრულებინათ დავალება?
დასკვნები სავარჯიშოს შედეგებიდან: ჩვენ ძლიერი ვართ, როგორც გუნდი, 
რადგან ჩვენ ყველანი პიროვნებები ვართ, ჩვენ ერთად ვმუშაობთ საერთო 
სარგებლობისთვის.

არ აქვს.
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შემდგომი მუშაობისას მუდმივად შეიძლება იმის შეხსენება, თუ როგორ მიმდი-
ნარეობდა ამ დავალების შესრულების პროცესი და რა დაასკვნები გააკეთეს 
მონაწილეებმა.

არ აქვს.

სავარჯიშო აქტიურად გამოიყენებოდა მოზარდებთან და უფროსებთან ტრენინგების 
ჩატარების დროს პროექტის „U 18: მეტი შეგვიძლია!"  ფარგლებში (უკრაინა).
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მეთოდი „მონაწილეობის კიბე“      10.5.7

• „მონაწილეობის" თემაში უფრო მეტად ჩაღრმავება.
• იმის გააზრება, რომ შესაძლოა ახალგაზრდები განსხვავებული ხარისხით იყვნენ 
ჩართული ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მუშაობაში. 
• „მონაწილეობის კიბის" კონცეფციის გაგება.იდეების შეკრება იმის შესახებ, რო გორ 
განისაზღვროს კრიტერიუმები.
• მონაწილეობის ხარისხის შესაფასე ბლად.
• გაანალიზება, რამდენადაა არის სხვადასხვა თემში ახალგაზრდებისა და უფ როსების 
ურთიერთზემოქმედება აგებული მონაწილეობაზე.

• მონაწილეთა რაოდენობა მკაცრად განსაზღვრული არაა.
• ასაკი: 12-18 წელი.

45-60 წუთი.

ბარათები თითოეული მონაწილისთვის, რომლებზეც არეული თანმიმდევრობითაა 
დაწერილი ჰარტის „მონაწილეობის საფეხურები" (ყოველ ფურცელზე - ჰარტის 
„მონაწილეობის საფეხურების" თითო დასახელება და მისი დახასიათება), მა რკერები, 
კიბე, წებოვანი ფურცლები (სტიკერები).

მოდერატორი წარმოადგენს ჰარტის „მონაწილეობის კიბის" მოდელის მიხედვით 
ახალგაზრდობის მონაწილეობის ხარისხის/დონის კონცეფციას. 
ინდივიდუალური მუშაობა:   
მონაწილეები იღებენ ბარათებს, რომლებზეც შემთხვევითი  თანმიმდევრობითაა 
დაწერილი ჰარტის „მონაწილეობის საფეხურების" მაგალითები. მათ უნდა დანომრონ 
საფეხურები ახალგაზრდების მონაწილეობის ყველაზე დაბალიდან ყველაზე მაღალ 
ხარისხამდე. როდესაც ინდივიდუალური მუშაობა დასრულდება, მოდერატორი 
ეკითხება მონაწილეებს, რამდენად ადვილი იყო დავალების შესრულება (აქცენტი 
ინფორმაციის ნაკლებობაზე და მოთათბირების შეუძლებლობაზე).
გუნდური მუშაობა:
მოდერატორი ურიგებს მონაწილეებს დიდ ფურცლებს, რომელთაგან თითოეულზე 
წერია ჰარტის ერთ-ერთი „საფეხური" და დიდ ფურცლებს, რომელთაგან თითოეულზე 
წერია ერთ-ერთი საფეხურის დახასიათება. მონაწილეებმა უნდა მოძებნონ 
შესაბამისობა საფეხურის სახელსა და დახასიათებას შორის, შემდეგ კი განალაგონ 
იატაკზე წყვილად ყველაზე დაბალი საფეხურიდან ყველაზე მაღალ საფეხურამდე. 
მას შემდეგ, რაც მონაწილეები შეასრულებენ ამ დავალებას, მოდერატორი 
ასახელებს სწორ შესაბამისობას საფეხურების დასახელებასა და აღწერას შორის. 
საჭიროების შემთხვევაში ცვლის ფურცლების განლაგებას (ან რომელიმე მონაწილეს 
სთხოვს ამის გაკეთებას).
შემდეგ მოდერატორი ასახელებს „მონაწილეობის საფეხურების" განლაგების სწორ 
ვარიანტს და ფურცლები საფეხურების დასახელებებით გადააქვს კიბეზე. თუ არ არის 
ნამდვილი კიბის გამოყენების შესაძლებლობა, შესაძლებელია გაკეთდეს ქაღალდის 
კიბე ან ფურცლები საფეხურებად განლაგდეს იატაკზე. 
ჯგუფებში მუშაობა:
მოდერატორი ყოფს მონაწილეებს სამ ქვეჯგუფად: „კლასი", „სკოლა", „თემი 
(სოფელი/ქალაქი)". თითოეულმა ჯგუფმა უნდა გაიხსენოს მონაწილეობის 1-5 
მაგალითი (რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტულ სიტუაციაზე და არეგულირებს 
მოდერატორი) და უნდა დაწერონ მათი დასახელებები წებოვან ფურცლებზე 
(თითოეული ჯგუფი იღებს განსაზღვრული ფერის წებოვან ფურცლებს).
შემდეგ მოდერატორი აკეთებს კომენტარებს მონაწილეობის მოდელის შესახებ და 
მონაწილეებს სთხოვს დაფიქრდნენ, მათი მოყვანილი მაგალითებიდან რომელი 
ასახავს უკეთ ახალგაზრდების მონაწილეობას მათ თემში (კლასი, სკოლა, ქალაქი).
პლენარული დისკუსია:
მოდერატორი სთხოვს ჯგუფების წარმომადგენლებს, მოიყვანონ მონაწილეობის 
მაგალითი და განათავსონ წებოვანი ფურცელი შესაბამის საფეხურზე: „მონა-
წილეობის კიბის რომელ საფეხურზეა თქვენი მაგალითი? რატომ ფიქრობთ ასე?"
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დასაწყისში მონაწილეები ცვლიან შთაბეჭდილებებს სავარჯიშოს შესახებ. შემდეგ 
მათ სთხოვენ გამოთქვან აზრი იმის შესახებ, თუ რამდენად სასარგებლო იყო 
მათთვის „მონაწილეობის კიბის" მოდელზე მუშაობა (ინდივიდუალური, ქვეჯგუფში, 
ჯგუფში).
შეკითხვების მაგალითები:
1. როგორ უზრუნველვყოთ ახალგაზრდობის უფრო სიღრმისეული ჩართულობა 
კლასის/სკოლის/ქალაქის ცხოვრებაში?
2. „გონებრივი იერიშის" დროს მიღებული რომელი იდეა შეიძლება გამოიყენოთ 
პრაქტიკაში? რატომ და როგორ?

სფერო: ანალიზისთვის შესაძლოა აირჩეს მონაწილეობის მხოლოდ ერთი სფერო 
კლასი/სკოლა/ქალაქი, რომელიც აინტერესებს მოდერატორს და რომელიც 
მნიშვნელოვანია მომავალი პროექტისთვის.
თემა: სავარჯიშო შესაძლოა დაუკავშირდეს არა მხოლოდ ახალგაზრდების მო-
ნაწილეობას სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში, არამედ 
პროექტებსაც ბავშვებისა და მოზარდების მონაწილეობით.
მონაწილეები: სავარჯიშო შესაძლებელია ჩატარდეს შერეულ ჯგუფებშიც, სადაც 
მოზარდები იმუშავებენ უფროსებთან ერთად (მაგალითად, მოსწავლეები და 
მასწავლებლები). მიღებული შედეგები შესაძლოა გახდეს შემდგომი დისკუსიების 
საფუძველი.
ჩატარების თანმიმდევრობა: დროის დაზოგვის მიზნით მოდერატორს შეუძლია 
თვითონ დაახასიათოს და აღწეროს „მონაწილეობის საფეხურები". ასეთ შემთხვევაში 
შესაძლებელია პუნქტების N2 და N3 გამოტოვება.
გამოკვლევა: სავარჯოშო შესაძლებელია ჩატარდეს პროეტის დაწყებისას და 
დასრულებისას იმისთვის, რომ შეფასდეს მისი გავლენა კონკრეტულ სფეროში 
ბავშვებისა და მოზარდების მონაწილეობის ხარისხზე.

საკუთარ მომავალ პროექტებში „მონაწილეობის კიბის" გამოყენება შესაძლებელია, 
როგორც ინსტრუმენტის, რომელიც მოგცემთ პროექტში მონაწილეობის ხარისხის 
შეფასების საშუალებას.

არ აქვს.

https://rm.coe.int/have-your-say-manual-ukr/1680789a84

„თქვი შენი სიტყვა! განახლებული ევროპული ქარტიის განხორციელების პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე ახალგაზრდების 
საზო გადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის შესახებ".

166





თავი 10.6თავი 10.6

მიკრო მეთოდები 
დისკუსიის 

ჩასატარებლად

- ჯგუფური მუშაობის მეთოდი 
„აკვარიუმი“;
- დებატები ჯგუფის დაცვით.



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



ჯგუფური მუშაობის მეთოდი 
„აკვარიუმი“    

• დიალოგი და არგუმენტების გაცვლა აქტუალური საკითხის შესახებ.
• კრიტიკული მიდგომა და არჩეულ საკითხზე შეხედულების შეცვლის მზაობა.
• ფოკუსირება დისკუსიაზე.

• ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
• ჯგუფები მინიმუმ 10 მონაწილით. მეთოდი კარგად მუშაობს დიდ ჯგუფებშიც. 

30-45 წუთი.

მოთხოვნები არ აქვს

სკამებით კეთდება ორი წრე: მთელი ჯგუფი ზის გარეთა წრის სკამებზე, რომლის 
ცენტრშიც სკამებით გაკეთებულია პატარა წრე  5-10 თავისუფალი ადგილით (დამო-
კიდებულია ჯგუფის ზომაზე).
მოდერატორი აკეთებს მოკლე შესავალს განსახილველ საკითხსა თუ კითხვაზე. ყველა 
მონაწილეს შეუძლია გამოთქვას საკუთარი აზრი ან არგუმენტი საკითხზე, მაგრამ 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაიკავებენ ადგილს წრის შიგნით („აკვარიუმში"). აზრის 
გამოთქმის მსურველები გადადიან ცენტრში, პოულობენ თავისუფალ ადგილს და 
აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას. შემდეგ გამოდიან შიდა წრიდან და ათავისუფლებენ 
ადგილს სხვა მონაწილეებისთვის. 
დისკუსია „აკვარიუმისთვის" მოქმედებს შემდეგი წესები: 1. დისკუსია ხდება მხოლოდ 
შიდა წრეში. 2. ნებისმიერ მონაწილეს შეუძლია გადაჯდეს გარე წრიდან შიდა წრის 
თავისუფალ ადგილზე. 3. შიდა წრეში აზრის გამოთქმის შემდეგ მონაწილე ბრუნდება 
გარე წრეში. 
თუ კი ვინმე იმდენად დიდხანს ზის შიდა წრეში, რომ გარე წრეში მყოფ მონაწილეებს  
აღარ აქვთ თავისუფალი ადგილი, მათ შეუძლიათ ზურგს უკან დაუდგნენ შიდა წრეში 
მჯდომს და ამით გამოხატონ თავიანთი სურვილი, რომ უნდათ აზრის გამოთქმა. ასეთ 
შემთხვევაში ადგილი შიდა წრეში მაშინვე უნდა გათავისუფლდეს.

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). 
• ხმის მიცემა ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2). • ერთ წერტილიანი გადაწყვეტილების 
მეთოდი  შემდგომი განხილვით მრგვალ მაგიდასთან (იხ. მეთოდი 10.4.1). 

არ აქვს.

საჭიროა „აკვარიუმში" დისკუსიის დროს გამოთქმული მნიშვნელოვანი იდეები და 
აზრები  შეიტანოთ ოქმში მაშინვე ან განაზოგადოთ და დააფიქსიროთ მონაწილეების 
დახმარებით განხილვის დასრულების შემდეგ. შედეგები აუცილებლად უნდა 
შეიტანოთ ღონისძიების შემაჯამებელ დოკუმენტებში.

„აკვარიუმის" მეთოდით დისკუსიის ჩატარების წინ, მოსახერხებელია, წინასწარ 
განიხილოთ საკითხი ქვეჯგუფებში. „აკვარიუმში" განხილვა შესაძლებელია დაიწყოს 
იმით, რომ თითოეული ქვეჯგუფიდან აირჩევა მონაწილე, რომელიც გამოვა ცენტრში 
და დაიკავებს ადგილს შიდა წრეში.

Brunsemann/Zussy 2010

10.6.1 
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 10.6.2

• ურთიერთსაწინააღმდეგო პრობლემების გააზრება და სტრუქტურირება.
• ურთიერთსაწინააღმდეგო პრობლემებისთვის ერთობლივი გადაწყვეტილების 
მიღება.
• კონფლიქტური საკითხების დაცულ გარემოში განხილვის შესაძლებლობის მიცემა. 
• ოპტიმალური გადაწყვეტილებისა და პრობლემის გადაჭრის გზის პოვნა.

• მოზარდები და უფროსები. მონაწილეები უნდა იცნობდნენ ერთმანეთს.
• 30 მონაწილემდე, რომლებიც დაიყოფიან 4-5 ქვეჯგუფად თითო „დელეგატით" 
ყოველი ჯგუფიდან.

დაახლოებით 30 წუთი.

ფურცლები ან სამოდერაციო ბარათები, კალმები.

თითო სადისკუსიო საკითხზე საჭიროა 4-5 ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრების 
პოვნა, ასევე, მონაწილეებიდან 4-5 წევრის მოძებნა, რომლებიც ისურვებდნენ 
შესაბამისი პოზიციით გამოსვლას. ამის შემდეგ შეიძლება დებატების დაწყება ამ 4-5 
დელეგატს შორის. ამისთვის ისინი სხდებიან ერთმანეთის პირისპირ, კვადრატის ან 
ხუთკუთხედის სახით. დანარჩენი მონაწილეები სხდებიან ნახევარწრის ფორმით იმ 
დელეგატების უკან, ვის პოზიციასაც ეთანხმებიან. 
დებატები გრძელდება 10 წუთი. შემდეგ ცხადდება პირველი შესვენება კონ-
სულტაციებისთვის. შესვენების დროს ჯგუფის მონაწილეები კონსულტაციას უწევენ 
თავის დელეგატს, სთავაზობენ ახალ არგუმენტებსა ან კრიტიკულ რჩევებს. ასევე, 
ჯგუფს შეუძლია  მიიღოს გადაწყვეტილება დელეგატის შეცვლის შესახებაც.  
5-10 წუთიანი შესვენების შემდეგ გრძელდება დებატების მეორე რაუნდი დელეგატებს 
შორის. 7-8 წუთის შემდეგ არის მეორე შესვენება კონსულტაციებისთვის. ასე გრძე-
ლდება მანამდე, ვიდრე საკითხი არ ამოიწურება ან არ მოხდება დელეგატების 
პოზიციების მნიშვნელოვანი დაახლოება. შესაძლებელია, ჩამოყალიბდეს ერთ-
ობლივი გადაწყვეტილებაც. 

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი). • წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). • დაკვირვების 
ანკეტები. • ქულებით შეფასება ცხრილში (5 სვეტი: + +/+/0/-/- -). • ხმის მიცემა ცერით (იხ. 
მეთოდი 10.9.2).  ანკეტირება სემინარის/მასტერკლასის/ღონისძიების დასასრულს.

ოქმზე მომუშავე ჯგუფი დისკუსიის მსვლელობისას იწერს მხარეების მნიშვნელოვან 
არგუმენტებს სამოდერაციო ბარათებზე და ამაგრებს კორპის დაფაზე (მოდერაციის 
დაფაზე) უშუალოდ დებატების დროს. ამ მეთოდის ალტერნატივებია: „ბურთულიანი 
საკისარი" (იხ. მეთოდი 10.5.3), დის კუსია „აკვარიუმი" (იხ. მეთოდი 10.6.1).

თუ დებატების მსვლელობისას მონაწილეები აწარმოებდნენ ოქმს, მაშინ მათ სის-
ტემაში მოყავთ ბარათები (ყოფენ მათ კლასტერებად), რომელთაც შემდეგ ყველა 
მონაწილე აფასებს (წერტილების დასმის საშუალებით). განვითარების ერთ-ერთი 
სცენარი შეიძლება იყოს პასუხი შეკითხვაზე (გადაწყვეტილების მიღება): „რაზე 
ვიმუშავებთ შემდგომში?"

დებატები ჯგუფის დაცვით 
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დელეგატის შეცვლის შესაძლებლობა უნდა განიხილოთ თავიდანვე, როგორც თა-
მაშის წესი, რათა უკან გამოწვეულმა დელეგატმა ეს არ მიიღოს, როგორც დი-
სკრიმინაცია. დელეგატების ხშირი შეცვლა დებატებს უფრო მრავალფეროვანს ხდის 
და მეტ მონაწილეს რთავს აქტიურ დისკუსიაში.

მეთოდების კრებული.
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მიკრო მეთოდები 
მოდერაციის VIPP 

მეთოდის ფარგლებში:

- მარტივი შეკითხვა ბარათებით; 
- ორმაგი შეკითხვა ბარათებით;
- შეკითხვა-წამოძახილი.

თავი 10.7თავი 10.7



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



მარტივი შეკითხვა 
ბარათებით (მოდერაციის 
VIPP მეთოდი) 

• შეიკრიბოს ცოდნა, გამოცდილება, იდეები, სურვილები, კრიტიკა, წინადადებები ან 
გადაწყვეტილებები განსაზღვრული შეკითხვის ირგვლივ.
• დახარისხდეს და სტრუქტურირდეს იდეები, მოსაზრებები, სურვილები და ა.შ.
• ყველა მონაწილეს მიეცეს დემოკრატიული შესაძლებლობა, გამოთქვას აზრი.

• ბავშვები 9 წლიდან, მოზარდები და უფროსები.
• ჯგუფები 3-25 მონაწილით. ჯგუფები 15-ზე მეტი მონაწილით უმჯობესია გაიყოს 
ქვეჯგუფებად.

30-45 წუთი.

მასალა VIPP მოდერაციისთვის (იხ. მოდერაციის VIPP მეთოდი, თავი 9.1): ორი კო რ პის 
დაფა (მოდერაციის დაფა), ქაღალდის ორი ფურცელი, სამოდერაციო ჭიკარტები, შავი 
კალმები, ერთი ფერადი მსხვილი ტრენერის მარკერი, სა მოდერაციო ბარათები: ერთი 
ფერის მართკუთხედი ბარათები, ერთი ფერის საშუალო ზომის წრეები, ქაღალდის 
ზოლები.

„მარტივი შეკითხვა ბარათებით" მეთოდის გამოსაყენებლად, პირველ რიგში, საჭიროა 
შეკითხვის ჩამოყალიბება. ის უნდა იყოს მამოტივირებელი და ღია ე.ი. შესაძლებელი 
იყოს პასუხების რამდენიმე ვარიანტი. მაგალითად: „როგორ გვინდა ჩვენი 
საზაფხულო ზეიმის ჩატარება? ჩვენი იდეები და წინადადებები". შეკითხვა იწერება 
სამოდერაციო ქაღალდის წვრილ ზოლზე და მაგრდება კორპის დაფაზე, რათა ყველას 
შეეძლოს მისი წაკითხვა.
ყველა მონაწილეს გადაეცემა ერთი ფერის მართკუთხედი ბარათების პატარა შეკვრა, 
შავი კალამი და დავალება, დაწეროს ბარათებზე პასუხები დასმულ შეკითხვაზე. 
ყველა მონაწილე მუშაობს დამოუკიდებლად და წერს პასუხებს ცალ-ცალკე 
ბარათებზე. ბარათების შევსების წესი მითითებულია მოდერაციის VIPP მეთოდის 
აღწერაში (იხ. თავი 9.1).
5-10 წუთის შემდეგ მოდერატორი იწყებს ბარათების თანდათანობით შეკრებას. 
იწყება ბარათების სისტემატიზაციისა და კლასტერებად გადანაწილების პროცესი. 
ამისთვის მოდერატორი რიგრიგობით კითხულობს ბარათებს და ამაგრებს კორპის 
დაფაზე. ამასთან, შინაარსით მსგავსი ბარათები მაგრდება ერთმანეთთან ახლოს. 
შედეგად ბარათები ლაგდება ჯგუფებად (ე.წ. კლასტერებად) ქვესაკითხების 
მიხედვით. ბარათების გადანაწილება ხდება მოდერატორის ინიციატივით ან 
მონაწილეების შეხედულების მიხედვით, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჯგუფთან 
შეთანხმებით.
როდესაც ბარათები გადანაწილებულია და ჯგუფიც კმაყოფილია მიღებული 
კლასტერებით, თითოეული ქვესაკითხისთვის მოიძებნება სათაური. ის დაიწერება 
მრგვალ სამოდერაციო ბარათებზე და მაგრდება კორპის დაფაზე შესაბამისი 
კლასტერის ზემოთ. დასასრულს მოდერატორი ფერადი მარკერით გამოყოფს 
კლასტერებს, რათა ადვილად დასანახი იყოს ყველა ქვესაკითხი, რომლებიც მიიღეს 
დასმული შეკითხვის კონტექსტში.

ამ მეთოდის გამოყენებისას, დასასრულს, საინტერესოა, საუბარი იმის შესახებ, 
ყველა მონაწილე ეთანხმება თუ არა მიღებულ შედეგებს ან დარჩა თუ არა ღია 
საკითხები, რომლებიც შემდგომ განხილვას საჭიროებს. ამისთვის შესაძლებელია 
ისეთი მეთოდების გამოყენება, როგორიცაა ერთ წერტილიანი გადაწყვეტილების 
მეთოდი  შემდგომი განხილვით მრგვალ მაგიდასთან (იხ. მეთოდი 10.4.1) ან ქუ ლებით 
შეფასება ცხრილში (5 სვეტი: + +/+/0/-/- -).

10.7.1 

176



ვარიანტად გამოდგება „შეკითხვა-წამოძახილი" (იხ. მეთოდი 10.7.3) ან „ორმაგი 
შეკითხვა ბარათებით" (იხ. მეთოდი 10.7.2).ვა ბარათებით           

თუ შემდეგში მუშაობის გასაგრძელებლად საჭიროა ერთ-ერთი საკითხის არჩევა, 
შესაძლებელია ერთ წერტილიანი გადაწყვეტილების მეთოდის გამოყენება (იხ. მე-
თოდი 10.4.1).
შედეგების დაფიქსირება: „მარტივი შეკითხვა ბარათებით" მეთოდის გამოყენების 
მსგავსად, კორპის დაფაზე უკვე მზადაა  ღონისძიების ოქმი. შესაძლებელია მისთვის 
ფოტოს გადაღება და ფოტო-ოქმში შეტანა.

უფრო დაწვრილებით იხ. თავი მოდერაციის VIPP მეთოდის გამოყენების აღწერით (იხ. 
თავი 9.1).

Metaplan o.J., გვ. 13 და შემდეგ.
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ორმაგი შეკითხვა ბარათებით 
(მოდერაციის VIPP მეთოდი) 

• საკითხის წარმოდგენა ორი მხრიდან (განსხვავებული ასპექტები, მოსაზრებები, 
არგუმენტები საკითხის შესახებ. მაგ.:, მხარდამჭერი და საწინააღმდეგო არგ-
უმენტები).
• შეიკრიბოს ცოდნა, გამოცდილება, იდეები, სურვილები, კრიტიკა, წინადადებები ან 
გადაწყვეტილებები განსაზღვრული საკითხის ირგვლივ.
• დახარისხდეს და სტრუქტურირდეს იდეები, მოსაზრებები, სურვილები და ა.შ.
• ყველა მონაწილეს მიეცეს დემოკრატიული შესაძლებლობა, გამოთქვას აზრი

• ბავშვები 9 წლიდან, მოზარდები და უფროსები.
• ჯგუფები 3-25 მონაწილით. ჯგუფები 15-ზე მეტი მონაწილით უმჯობესია გაიყოს 
ქვეჯგუფებად.

30-45 წუთი.

მასალა VIPP მოდერაციისთვის (იხ. მოდერაციის VIPP მეთოდი, თავი 9.1.4): ორი 
კორპის დაფა (მოდერაციის დაფა), ქაღალდის ორი ფურცელი, სამოდერაციო ქინ-
ძისთავები, შავი კალმები, ერთი ფერადი მსხვილი ტრენერის მარკერი, სამოდერაციო 
ბარათები: ორი ფერის (ნარინჯისფერი და მწვანე) მართკუთხედი ბარათები, ერთი 
ფერის საშუალო ზომის წრეები, ქაღალდის ზოლები.

ამ მეთოდის გამოსაყენებლად, პირველ რიგში, საჭიროა ორი სამუშაო შეკითხვის 
ჩამოყალიბება. ისინი უნდა ეხებოდეს ერთ საკითხს და აშუქებდეს მის ორ გა-
ნ სხვავებულ ასპექტს (ორი მოსაზრებას საკითხის შესახებ). მაგალითად: „მო-
სწავლეების მონაწილეობა გაკვეთილის ორგანიზებაში: რა არგუმენტებია მხა-
რდასაჭერად? რა არგუმენტებია საწინააღმდეგოდ?"
შეკითხვები იწერება ორი სამოდერაციო ქაღალდის ზოლზე და მაგრდება ორ 
გვერდიგვერდ მდგარ კორპის დაფაზე, რათა ყველას შეეძლოს მათი წაკითხვა. 
დამატებით, საორიენტაციოდ, პირველ შეკითხვასთან („რა არგუმენტებია 
მხარდასაჭერად?") მაგრდება მწვანე მართკუთხედი ბარათი, ხოლო მეორე 
შეკითხვასთან („რა არგუმენტებია საწინააღმდეგოდ?") - ნარინჯისფერი მარ-
თკუთხედი ბარათი.
თითოეულ მონაწილეს გადაეცემა ნარინჯისფერი და მწვანე მართკუთხედი სა-
მოდერაციო ბარათების პატარა შეკვრა, შავი კალამი და დავალება, დაწეროს 
ბარათებზე დასმულ შეკითხვებზე პასუხები. ყველა მონაწილე მუშაობს და-
მოუკიდებლად და წერს პასუხებს ცალკე ბარათებზე. ბარათების შევსების წესები 
მოცემული და აღწერილია მოდერაციის VIPP მეთოდში (იხ. თავი 9.1).
5-10 წუთის შემდეგ მოდერატორი იწყებს მათ თანდათანობით შეგროვებასა და 
დახარისხებას ფერების მიხედვით.
იწყება ბარათების სისტემაში მოყვანისა და კლასტერებად განაწილების პროცესი. 
თუ ბარათი ბევრია, უმჯობესია მათი შეკრება, „მხარდამჭერი" და „საწინააღმდეგო" 
არგუმენტების მიხედვით დახარისხება ცალ-ცალკე კორპის დაფებზე. 
მოდერატორი რიგრიგობით კითხულობს ბარათების ტექსტს და ამაგრებს შესაბამის 
დაფაზე. ამასთან, შინაარსით მსგავსი ბარათები მაგრდება ერთმანეთთან ახლოს. 
შედეგად ბარათები ლაგდება ჯგუფებად (ე.წ. კლასტერებად) ქვესაკითხების მიხედვით. 
ბარათების გადანაწილება ხდება  მოდერატორის ინიციატივით ან მონაწილეების 
შეხედულების მიხედვით, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჯგუფთან შეთანხმებით.
როდესაც ბარათები გადანაწილებულია და ჯგუფიც კმაყოფილია მიღებული 
კლასტერებით, თითოეული ქვესაკითხისთვის მოიძებნება სათაური. ის დაიწერება 
მრგვალ სამოდერაციო ბარათებზე და მაგრდება დაფაზე შესაბამისი კლასტერის 
ზემოთ. დასასრულს მოდერატორი ფერადი მარკერით გამოყოფს კლასტერებს, რათა 
ადვილად დასანახი იყოს ყველა ქვესაკითხი, რომლებიც მიიღეს დასმული შეკითხვის 
კონტექსტში.

10.7.2
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მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 
30 წამი). წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). ხმის მიცემა 
ცერით (იხ. მეთოდი 10.9.2). ერთ წერტილიანი გადაწყვეტილების მეთოდი  შემდგომი 
განხილვით მრგვალ მაგიდასთან (იხ. მეთოდი 10.4.1).

შეკითხვა-წამოძახილი (იხ. მეთოდი 10.7.3).

„ორმაგი შეკითხვა ბარათებით" მეთოდით მუშაობის შედეგად შესაძლებელია,  ჯგუ-
ფი მოემზადოს, მაგალითად, საზოგადოებრივი დისკუსიისთვის (ექნებათ რა 
განსხვავებული არგუმენტები საკითხის ირგვლივ).

უფრო დაწვრილებით იხილეთ მოდერაციის VIPP მეთოდის აღწერა (იხ. თავი 9.1).

Metaplan o. J., გვ. 14  და შემდეგი.
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შეკითხვა-წამოძახილი 
(მოდერაციის VIPP მეთოდი)

• სწრაფად შეიკრიბოს ცოდნა, გამოცდილება, იდეები, სურვილები, კრიტიკა, წინა-
დადებები ან გადაწყვეტილებები განსაზღვრული საკითხის ირგვლივ.
• დახარისხდეს და სტრუქტურირდეს იდეები, მოსაზრებები, სურვილები და ა.შ.
• გაუმარტივდეთ მუშაობა ჯგუფებს, რომლებსაც არ უყვართ დამოუკიდებლად წერა.

• ბავშვები 8 წლიდან, მოზარდები და უფროსები.
• 3-25 მონაწილე.

30-45 წუთი.

მასალა VIPP მოდერაციისთვის (იხ. მოდერაციის VIPP მეთოდი, თავი 9.1.4): ორი 
კორპის დაფა (მოდერაციის დაფა), ქაღალდის ორი ფურცელი, სამოდერაციო 
ქინძისთავები, შავი კალმები, ერთი ფერადი მსხვილი ტრენერის მარკერი, 
სამოდერაციო ბარათები: ერთი ფერის მართკუთხედი ბარათები, ერთი ფერის 
საშუალო ზომის წრეები, ქაღალდის ზოლები.

„შეკითხვა - წამოძახილი" მეთოდით სამუშაოდ მთავარ მოდერატორს ჭირდება 
დამხმარე, რომელიც თავის თავზე აიღებს მონაწილეების გამონათქვამების ჩა-
წერას. ამას გარდა, საჭიროა ჩამოყალიბდეს საკვანძო შეკითხვა, რომელზეც აიგება 
შემდგომი სამუშაო. ის უნდა იყოს მამოტივირებელი და ღია ე.ი. იძლეოდეს პასუხების 
განსხვავებული ვარიანტების შესაძლებლობას. მაგალითად: „როგორ გვინდა 
ჩავატაროთ ჩვენი ზაფხულის ზეიმი? ჩვენი იდეები და წინადადებები". შეკითხვა 
იწერება ქაღალდის ზოლზე და მაგრდება დაფაზე ისე, რომ ყველას შეეძლოს მისი 
წაკითხვა.  
მოდერატორი სვამს კითხვას და ჯგუფს თავაზობს, ადგილებიდან სპონტანურად 
წამოიძახონ პასუხები. მოდერატორი ჯგუფის თანხმობით თავაზობს საკვანძო 
სიტყვას, რომელიც შედარებით ზუსტად ასახავს მიღებულ წამოძახილებს. მო-
დერატორის დამხმარე წერს ამ სიტყვას სამოდერაციო ბარათზე. იმისთვის, რომ 
მოგვიანებით შესაძლებელი იყოს განსხვავებული გამონათქვამების აზრობრივად 
დახარისხება და რომ ყველა მონაწილეს შეეძლოს მათი წაკითხვა, ბარათების 
შესავსებად მოქმედებს გარკვეული წესები, რომლებიც აღწერილია მოდერაციის VIPP 
მეთოდში (იხ. თავი 9.1). 
იწყება ბარათების სისტემატიზაციისა და კლასტერებად დახარისხების პროცესი. 
ამისთვის, მოდერატორი სათითაოდ კითხულობს ბარათების ტექსტებს და ამაგრებს 
მათ კორპის დაფაზე. ამასთან, შინაარსობრივად ახლოს მდგომი გამონათქვამები 
დაფაზე მაგრდება ერთმანეთთან ახლოს. შედეგად ბარათები ლაგდება ჯგუფებად 
(ე.წ. კლასტერებად) ქვესაკითხების მიხედვით. ბარათების განაწილება ხდება 
მოდერატორის ინიციატივით ან მონაწილეების გადაწყვეტილებით, მაგრამ 
ნებისმიერ შემთხვევაში ჯგუფთან შეთანხმებით. როდესაც ყველა ბარათი და-
ლაგებულია, თითოეული ქვესაკითხისთვის იძებნება სათაური. სათაური იწერება 
მრგვალ სამოდერაციო ბარათზე და მაგრდება კორპის დაფაზე შესაბამისი 
კლასტერის ზემოთ. დასასრულს მოდერატორი ფერადი მარკერით გამოყოფს 
კლასტერებს, რათა ადვილად დასანახი იყოს ყველა ქვესაკითხი, რომლებიც მიიღეს 
დასმული შეკითხვის კონტექსტში.

ამ მეთოდის დასასრულს შესაძლებელია საუბარი იმის შესახებ, რამდენად ეთანხმება 
ყველა მონაწილე მიღებულ შედეგებს ან დარჩა თუ არა ღია საკითხები, რომლებიც 
საჭიროებს შემდგომ განხილვას.

10.7.3
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მარტივი ან ორმაგი შეკითხვა ბარათებით (იხ. მეთოდი 10.7.1 და 10.7.2).

თუ საჭიროა ერთ-ერთი საკითხის არჩევა შემდგომი მუშაობისთვის, შესაძლებელია 
ერთ წერტილიანი გადაწყვეტის მეთოდის გამოყენება (იხ. მეთოდი 10.4.1).  
შედეგების დაფიქსირება: რადგან მეთოდის გამოყენებისას კორპის დაფაზე უკვე 
არის ღონისძიების ოქმი, შესაძლებელია შედეგებისთვის ფოტოს გადაღება და 
ფოტო-ოქმში შეტანა.

„მარტივი ან ორმაგი შეკითხვა ბარათებით" მეთოდთან შედარებით „შეკითხვა- 
წამოძახილი" კარგად შეესაბამება ისეთ შემთხვევებს, როდესაც მონაწილეებს 
ძალიან კარგად არ შეუძლიათ წერა. უფრო დაწვრილებით იხილეთ მოდერაციის VIPP 
მეთოდის აღწერა (იხ. თავი 9.1).

Metaplan o. J., გვ. 21 და შემდეგი.
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მიკრო მეთოდები 
თამაშების ჩასატარებლად 
(ენერჯაიზერები, მოთელვა, 
შემოქმედებითი მიდგომის 

განვითარება, ჯგუფური 
პროცესები) 

- მოთელვა ოთახში;
- პანტომიმა;
- მოთელვა წრეში სკამებით.

თავი 10.8თავი 10.8



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



თამაში - მოთელვა ოთახში
(მოდერაციის VIPP მეთოდი)

• მონაწილეების გახალისება, თუ ისინი დაიღალნენ ან დაკარგეს ინტერესი.
• ჯგუფის გახურება/მოთელვა.
• მოდუნება დიდი შესვენების ან ხანგრძლივი სამუშაო ეტაპის შემდეგ

• ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
• 8-30 მონაწილე.

5-15 წუთი.

მოთხოვნები არ აქვს.

„რობოტები". მონაწილეები იყოფიან ჯგუფებად სამი მონაწილით. ორი მონაწილე 
დგება ერთმანეთთან ზურგით - ისინი რობოტები არიან. მესამე მონაწილე - ინჟინერია. 
ინჟინერი ჩართავს რობოტებს (ხელით მსუბუქად ეხება შესაბამისი რობოტის თავს). 
ისინი იწყებენ ნელ, ტეხილ მოძრაობას და შეუძლიათ გადაადგილება მხოლოდ 
პირდაპირ. თუ რობოტი გადააწყდება წინაღობას (სკამი, მაგიდა, კედელი ან სხვ.), 
ის აგრძელებს სიარულს ადგილზე. ინჟინერს შეუძლია რობოტისთვის მოძრაობის 
მიმართულების შეცვლა მის მარჯვენა ან მარცხენა მხარზე შეხებით. რობოტი 
შემობრუნდება 45 გრადუსით შესაბამის მხარეს და აგრძელებს მოძრაობას ამ მი-
მართულებით. ყურადღება: ინჟინერმა რობოტებთან უნდა იმუშაოს სათითაოდ 
(არ შეუძლია ზედიზედ ორჯერ შეეხოს მხარზე რომელიმე რობოტს, შუალედში 
საჭიროა შეეხოს მეორე რობოტსაც). მიზანი ისაა, რომ ორივე რობოტი შეხვდნენ და 
ერთმანეთს ჩამოართვან ხელი. 
„ევოლუცია". ამ თამაშში მონაწილეები გადიან ევოლუციის ხუთ ეტაპს, რომლებიც 
შეძლებისდაგვარად დამაჯერებლად უნდა წარმოადგინონ (იხ. ქვემოთ). ყველა 
იწყებს ევოლუციის პირველი ეტაპიდან. შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად საჭიროა 
მოძებნოს კიდევ ერთი მონაწილე იმავე საფეხურიდან და ითამაშოს მასთან 
„ქვა, მაკრატელი, ქაღალდი" (იგივე „ჯეირანი"). გამარჯვებული გადადის შემდეგ 
საფეხურზე. წაგებული რჩება ევოლუციის იმავე საფეხურზე. 
თამაშში არსებობს ევოლუციის შემდეგი საფეხურები:
საფეხური 1 - ამება. ამებები გადაადგილდებიან ოთახში, ხელები უწყვიათ თავზე, 
როგორც საცეცები და გამოცემენ ხმებს „პლემ, პლემ, პლემ..."  
საფეხური 2 - თევზი. თევზები გადაადგილდებიან ოთახში, მოძრაობით განა სა-
ხიერებენ ცურვას და გამოცემენ ხმებს „ბლუმ, ბლუმ, ბლუმ...."
საფეხური 3 - ქათამი.  ქათმები გადაადგილდებიან ოთახში, იქნევენ ფრთებს და 
ყივიან ან კაკანებენ.  
საფეხური 4 - მაიმუნი.  მაიმუნები გადაადგილდებიან ოთახში, იქექავენ იღლიებს და 
ყვი რიან „ჰოუჰოუჰოუჰოუ...."
საფეხური 5 - გონიერი ადამიანი.  გონიერი ადამიანებს შეუძლიათ ჩამოსხდნენ, 
დაფიქრებული სახით ჩამოდონ ნიკაპი ხელზე, დააკვირდნენ ირგვლივ ქაოსს.

10.8.1
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ჩვეულებრივ, ასეთი სარელაქსაციო სავარჯიშოების შემდეგ რეფლექსია არაა სა-
ჭირო. თამაშის მოდერატორი მუდმივად უნდა აკვირდებოდეს, თუ როგორ აღიქვამს 
ჯგუფი თამაშს, გრძნობს თუ არა თავს კომფორტულად ყველა მონაწილე. ეს 
დაკვირვებები აუცილებლად უნდა გამოიყენოს შემდგომი მუშაობის დროს.

არ აქვს.

ასეთი ტიპის მოსადუნებელ თამაშს ხშირად თან სდევს ეტაპი, რომელიც კონ-
ცენტრირებულ მუშაობას მოითხოვს.

არ აქვს.

Kreisjugendring Dachau 2003, გვ. 12/8 ff.
Jugendpflege Wentorf (o. J.), გვ. 11
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10.8.2           პანტომიმა      

• მხიარული და კარგი განწყობილება.
• შემოქმედებითი იდეების გამოთავისუფლება. 
• კრეატიული, მხიარული განწყობილების შექმნა.

• ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
• 8-40 მონაწილემდე.

10-20 წუთი.

10-20 სამოდერაციო ბარათი (ალტერნატივა: A5 ფორმატის ფურცლები ან კარ ტო-
თეკის ბარათები), სქელი შავი ფლომასტერი ბარათების მოსამზადებლად.

სათამაშოდ მოდერატორს დაჭირდება ბარათების დასტა სიტყვებით, რომლებიც 
მონაწილეებმა ერთმანეთს პანტომიმით უნდა აჩვენონ და გამოიცნონ. სიტყვების/
ცნებების მაგალითები საჩვენებლად: თვითმფრინავის მოდელი, სენსორული ეკრანი, 
გრიპის ეპიდემია, საათის მექანიზმიანი ყუმბარა, ციგა, ორთქლის უთო, პარაშუტით 
გადმოხტომა, სოკოთი მოწამვლა, იუბილარი, ავტობუსის ქალი მძღოლი, ზომბი, 
შუქურა, ვერტმფრენი, წყალქვეშა ნავი და ა.შ.
მონაწილეები დგებიან ორ რიგად ერთმანეთის პირისპირ. იქმნება ერთგვარი 
დერეფანი, რომლის ორივე მხარეს დგანან თანაგუნდელები. მათ შორის დაშორება - 
დაახლოებით 1,5 მეტრი. 
იწყება თამაში. მოდერატორი გაივლის რიგებს შორის და ერთ-ერთ რიგს აჩვენებს 
ბარათზე დაწერილ სიტყვას/ცნებას (მეორე რიგი მას არ უნდა ხედავდეს). რიგის 
ბოლოში მისვლისას მოდერატორი აძლევს ნიშანს დაწყების შესახებ. 
ყველა, ვისაც  მოდერატორმა წააკითხა სიტყვა/ცნება, პანტომიმით აჩვენებს 
თავის პირდაპირ მდგარ მოთამაშეს სიტყვას/ცნებას. მეორე მხარეს მდგომი ყველა 
მოთამაშე ცდილობს მის გამოცნობას და ხმამაღლა ამბობს თავის ვერსიებს. 
მოთამაშეს, რომელიც აჩვენებს, არ აქვს უფლება ილაპარაკოს, გამოსცეს რაიმე 
ხმები, გამოიყენოს საგნები ან მიანიშნოს მათზე. შეუძლია აჩვენოს მხოლოდ სა-
კუთარი სხეულის ნაწილებზე. თუ ერთმა ან რამდენიმე მონაწილემ გამოიცნო 
თუნდაც ერთი სიტყვა, მოდერატორი აჩერებს რაუნდს და აჩვენებს ყველას ბარათზე 
დაწერილს. შემდეგ იწყება ახალი რაუნდი. მხარეები ცვლიან როლებს (აჩვენებს 
მეორე მხარე, პირველი კი გამოიცნობს).

მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 30 
წამი).წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). ხმის მიცემა ცერით 
(იხ. მეთოდი 10.9.2).

თუ თამაშში მონაწილეობენ ბავშვები, რომლებმაც ჯერ არ იციან კითხვა, შესა-
ძლებელია ბარათზე გამოსახულებების დახატვა, რომლებსაც ბავშვები აჩვენებენ 
პანტომიმით. სიტყვები უნდა იყოს შერჩეული ასაკის შესაბამისად (მაგალითად: 
საქანელა, ყვავილების თაიგული, ნათურა და ა.შ.).
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ეს თამაში კარგად გამოდგება იმისთვის, რომ მის შემდეგ გადავიდნენ იდეების ძი-
ების შემოქმედებით პროცესზე („ყირამალა" - იხ.მეთოდი 10.3.3, „გონებრივი იერიში" - 
იხ.მეთოდი 10.3.1, „მარტივი შეკითხვა ბარათებით" - იხ. მეთოდი 10.7.1 და ა.შ.).

მოდერატორმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ თამაშის დასაწყისში გამოიყენონ 
მარტივი სიტყვები და სირთულის ხარისხი თანდათანობით გაიზარდოს. თამაშმა, 
პირველ რიგში, სიამოვნება უნდა მიანიჭოთ, ვინ გამოიცნობს პირველი - ეს არაა 
გადამწყვეტი.

თამაშების კრებული.
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10.8.3            თამაში - მოთელვა წრეში სკამებით      

• მონაწილეების გახალისება, თუ ისინი დაიღალნენ ან დაკარდეს ინტერესი.
• მოდუნება დიდი შესვენების ან ხანგრძლივი სამუშაო ეტაპის შემდეგ.
• ჯგუფის სამუშაოდ მომზადება.

• ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
• 8-30 მონაწილე.

5-15 წუთი.

ორი განსხვავებული ფერის ბალიში (მხოლოდ თამაშისთვის „ბალიშების რბოლა").

„ბალიშების რბოლა". მონაწილეები სხედან სკამებზე, რომლებიც განლაგებულია 
წრიულად. „პირველ-მეორეზე" გათვლით ისინი იყოფიან ორ გუნდად. პირველი 
გუნდის მონაწილეს გადაეცემა ბალიში. მეორე ბალიში (სასურველია განსხვავებული 
ფერის), გადაეცემა მოპირდაპირედ მჯდომ მეორე გუნდის მოთამაშეს. ნიშანზე 
საჭიროა ბალიში რაც შეიძლება სწრაფად გადასცენ საკუთარი გუნდის წევრს საათის 
ისრის მიმართულებით. მოწინააღმდეგეებისთვის ბალიშის გადაცემაში ხელის შეშლა 
არ შეიძლება. მოიგებს ის გუნდი, ვისი ბალიშიც გადაასწრებს მეორე გუნდის ბალიშს. 
თუ რომელიმე გუნდს ბალიში დაბლა დაუვარდება, გუნდი ითვლება წაგებულად. 

„კალათა ხილით". მონაწილეები სხედან სკამებზე, რომლებიც განლაგებულია 
წრიულად. წამყვანი დგას წრის ცენტრში, მისთვის სკამი არაა. თამაშის წამყვანი 
ყველა მონაწილეს არქმევს სხვადასხვა ხილის სახელს („შენ იქნები ვაშლი, შენ 
- მსხალი, ალუბალი, ქლიავი, ვაშლი, მსხალი..."). წამყვანი იწყებს თამაშს და ას-
ახელებს რომელიმე ხილს (მაგ. ალუბალი). ყველა მონაწილემ, რომლებსაც და არქვეს 
ალუბალი, უნდა გაცვალონ ადგილები. ამ დროს ცენტრში მდგარი წა მყვანი ცდილობს 
დაიკავოს რომელიმე თავისუფალი ადგილი. თუ მან ეს მოახერხა, მაშინ მოთამაშე, 
რომელიც დარჩა ცენტრში, იწყებს მეორე რაუნდს და ასახელებს რომელიმე ხილს. თუ 
ცენტრში მდგომი მოთამაშე იტყვის „ხილის სალათი", ყველა მონაწილე უნდა ადგეს 
და უნდა გაცვალონ ადგილები. 

„მუნჯი დირიჟორი". მონაწილეები სხედან სკამებზე, რომლებიც განლაგებულია წრი-
ულად. ერთი მონაწილე ნებაყოფლობით გამოდის ოთახიდან. დანარჩენები ირჩევენ 
„მუნჯ დირიჟორს", ვისი მოძრაობებიც უნდა გაიმეოროს მთელმა ჯგუფმა (ტაშის 
დაკვრა, ხელის დაქნევა, თავის ქნევა, ფეხის ფეხზე გადადება, ფეხების ბაკუნი და 
ა.შ.). ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, რომ მაშინვე არ გახდეს შესამჩნევი, ვინ იწყებს 
ამ მოძრაობებს. გარეთ გასული მონაწილე ბრუნდება, დგება ცენტრში და ცდილობს 
გამოიცნოს, ვინაა „მუნჯი დირიჟორი". თამაში იქნება უფრო ცოცხალი და მოძრავი, 
თუ მოძრაობები შესრულდება ფეხზე დგომით და მუსიკის ფონზე.
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ჩვეულებრივ, ასეთი სარელაქსაციო სავარჯიშოების შემდეგ რეფლექსია არაა სა-
ჭირო. თამაშის მოდერატორი მუდმივად უნდა აკვირდებოდეს, თუ როგორ აღიქვამს 
ჯგუ ფი თამაშს, გრძნობს თუ არა თავს კომფორტულად ყველა მონაწილე. ეს და-
კვირვებები აუცილებლად უნდა გამოიყენოს შემდგომი მუშაობის დროს. 

არ აქვს.

ასეთი ტიპის მოთელვით თამაშებს ხშირად მოსდევს კონცენტრირებული მუშაობის 
ეტაპი.

არ აქვს.

Kreisjugendring Dachau 2003, გვ. 12/8 ff.
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მიკრო მეთოდები 
რეფლექსიის, შედეგების 

შეჯამებისა და 
უკუკავშირისთვის: 

- წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას;
- ხმის მიცემა ცერით;
- ჩემი აზრი; 
- მეთოდი „გულები“;
- „ველოსიპედი“.

თავი 10.9თავი 10.9



მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დრო

დამხმარე საშუალებები

ჩატარების 

თანმიმდევრობა

რეფლექსია (შეფასება)

ვარიანტები

ინფორმაციის გადაცემა

რეკომენდაციები

წყარო



10.9.1           წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას    

•  უკუკავშირის მიცემა და მიღება.
•  ჯგუფის განწყობისა და მოსაზრებების განხილვა.
•  სწრაფი რეაგირების მიღება იმაზე, რაც ხდება.

•  ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
•  3-25 მონაწილე.

10-30 წუთი.

პატარა საგანი (მოსაუბრის ატრიბუტი).

ყველანი სხედან სკამებზე წრიულად. მოდერატორი სვამს შეკითხვას (იხ. ქვემოთ), 
რომელზეც ყველა მონაწილეს შეუძლია გამოთქვას თავისი აზრი 1-2 წინადადებით 
(მაქსიმუმ ერთი წუთის განმავლობაში). თუ გამოიყენება საგანი საუბრის უფლების 
მისაღებად, მაშინ საუბრობს ის ადამიანი, ვისაც ეს საგანი უჭირავს ხელში. 
იმისთვის, რომ მეთოდმა კარგად იმუშაოს, საჭიროა შემდეგი წესების დაცვა:
1. ის, ვისაც მოუწია საუბრის რიგმა, საუბრობს მხოლოდ საკუთარ თავზე და სა კუთარ 
წარმოდგენებზე.
2. ის ცდილობს, ილაპარაკოს პირველ პირში და უპასუხოს დასმულ შეკითხვას. 
3. ყველანი უსმენენ მოსაუბრეს, არ აწყვეტინებენ მას.
4. კომენტარები, კრიტიკა და სხვების ნათქვამის შეფასება არ შეიძლება.
5. დისკუსია სრულდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ყველა მსურველმა გამოთქვა აზრი.
შეკითხვების მაგალითები წრეზე აზრის გამოსახატავად:
1. როგორი პირადი გამოცდილება გაქვს ამ სფეროში? რას წააწყდით ან რა გსმე ნიათ 
ნაცნობებისგან?
2. როგორ გრძნობდი თავს წინა მეთოდით მუშაობისას?
3. რა მოგეწონა? რა გამოგივიდა არც თუ ძალიან კარგად?
4. რა იყო შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? რა დასკვნები გამოიტანე საკუთარი 
თავისთვის? რა დაგამახსოვრდება სამუდამოდ?
5. გაქვს კიდევ შეკითხვები? რა დარჩა გაუგებარი?
6. რაზე უნდა ვიმუშაოთ კიდევ? რისი განხილვა ვერ მოვასწარით??

ვინაიდან ეს მეთოდი მიეკუთვნება რეფლექსიის მეთოდებს, აღარ აქვს განსა-
კუთრებული აზრი კიდევ რაიმე მეტარეფლექსიის მეთოდის გამოყენებას.

ეს მეთოდი გამოდგება იმისთვის, რომ მონაწილეები წარუდგნენ ერთმანეთს, გაეცნონ 
საკითხს სადისკუსიოდ (მაგალითად: „ოდესმე მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა 
თქვენი მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ ცხოვრებაში? თუ დიახ, მაშინ სად? თუ არა, 
რატომ?"), შუალედური შეფასებისთვის (მაგალითად: „როგორ მოგეწონა დისკუსია? 
რისი განხილვა გინდოდა კიდევ აუცილებლად?") ან შედეგების შესაფასებლად 
(მაგალითად: „რა ახალი იდეები გამოიტანე განხილვიდან? რომელი ასპექტები გგო-
ნია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი?").
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შედეგების გათვალისწინება ხდება მუშაობის შემდეგ ეტაპებზე. მოსაზრებები, რო-
მლებიც წრეში გამოითქვა, არ შედის დოკუმენტებში. სურვილის შემთხვევაში შე  -
საძლებელია მთელმა ჯგუფმა ერთად განაზოგადოს და დაწეროს საკვანძო 
მოსაზრებები. თუ წრეზე გამოთქმულ აზრებს შორის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი 
მოსაზრებები, შესაძლებელია მათი განხილვა წრეში (მაგალითად, შესვენების 
შემდეგ), რათა გაირკვეს, როგორ გამოვიყენოთ ისინი შემდგომი მუშაობისას.

არ არის.

DBJR 2019
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10.9.2            ხმის მიცემა ცერით      

სწრაფი შეფასება ცალკეული მეთოდის ან ღონისძიების დასრულების შემდეგ.

•  ბავშვები, მოზარდები და უფროსები.
•  3-50 მონაწილე.

5 წუთი.

მოთხოვნები არ აქვს.

მონაწილეები დგებიან წრიულად, ხელს წინ გამოწევენ და ერთდროულად ხუჭავენ 
თვალებს. მოდერატორი სვამს შეკითხვას რეფლექსიისთვის, მონაწილეები კი 
გამოხატავენ საკუთარ აზრს ცერის საშუალებით:
1. აწეული ცერი: დადებითი აზრი.
2. დაწეული ცერი: უარყოფითი აზრი.
3. ცერი ჰორიზონტალურად: ნეიტრალური დამოკიდებულება. 
მოდერატორის ნიშანზე ყველა ერთდროულად ახელს თვალებს და შეუძლიათ 
დანახვა, რას ფიქრობენ სხვა მონაწილეები. მოდერატორი თხოვს რომელიმე მო-
ნაწილეს, გააკეთოს მოკლე კომენტარი საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ.
შეკითხვების მაგალითები ცერით ხმის მისაცემად:
1. რას ფიქრობ ამ მეთოდზე?
2. როგორ გრძნობდი თავს ბოლო სამუშაო ბლოკის დროს?
3. კმაყოფილი ხარ ჩვენი შედეგით?
4. თუ მოგეწონა პროგრამის რომელიმე პუნქტი?

რეფლექსია. შეფასება თუ ცერით ხმის მიცემის პროცესში გამოვლინდება რაიმე 
შეუსაბამობა, პრობლემა ან კრიტიკული შენიშვნები, სასურველია წრეზე საუბრის 
ჩატარება, რათა გაირკვეს სიტუაცია.

ხმის მიცემა ცერით მხოლოდ ნაწილობრივ შეესაბამება პასუხების მიღებას რთულ 
შეკითხვებზე. ასეთი შემთხვევებისთვის ალტერნატიული მეთოდებია: „ერთ 
წერტილიანი გადაწყვეტილების მეთოდი შემდგომი განხილვით მრგვალ მაგიდასთან 
(იხ. მეთოდი 10.4.1), „მარტივი შეკითხვა ბარათებით" (იხ. მეთოდი 10.7.1) ან „ორმაგი 
შეკითხვა ბარათებით" (იხ. მეთოდი 10.7.2). 

ცერით ხმის მიცემის მეთოდის მომხიბვლელობა ისაა, რომ საშუალებას იძლევა, 
სწრაფად და ადვილად ჩატარდეს რეფლექსია, შედეგების ჩაწერის გარეშე.
ამასთანავე, მოდერატორმა უნდა დაიმახსოვროს ხმის მიცემის შედეგები და 
გაითვალისწინოს შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვისას.

ხმის მიცემა ცერით ანონიმური არაა, რაც შეიძლება ბარიერი იყოს ზოგიერთი 
მონაწილისთვის - მათ შესაძლოა არ გამოთქვან საკუთარი ნამდვილი მოსაზრება, 
რომელიც შეიცავს კრიტიკას.

vcp-kurhessen 2019
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ჩემი აზრი      10.9.3      

• აზრის სწრაფად გამოხატვა.
• გადაწყვეტილების სწრაფად მიღება.
• სწრაფი და უშუალო უკუკავშირის მიღება დიდი ჯგუფიდანაც კი.
• პირობების შექმნა იმისთვის, რომ ერთდროულად რამდენიმე მონაწილეს შეეძ ლოს 
საკუთარი კომენტარის დატოვება.
• მონაწილეების ჩართვა პროცესში და ჯგუფის მუშაობის გააქტიურება.

• მოზარდები და უფროსები.
• მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდული არაა.

5-15 წუთი.

სამოდერაციო ბარათები წითელი, ყვითელი და მწვანე ფერის (თითოეულ მონაწილეს 
სამივე ფერის თითო ბარათი) იდება სკამების ქვეშ ღონისძიების დაწყებამდე. 

თუ ვინმე წაიკითხავს იდეების და წინადადებების დიდ სიას, მონაწილეებს შეუძლიათ 
მყისიერად გამოხატონ საკუთარი აზრი, მიიღონ გადაწყვეტილება ან კომენტარი 
გააკეთონ გამონათქვამზე, შესაბამისი ფერის ბარათის აწევით:

1. წითელი ბარათი: „მე არ მომწონს"/„მე წინააღმდეგი ვარ!"
2. ყვითელი ბარათი: „თავს ვიკავებ".
3. მწვანე ბარათი: „მომწონს"/"თანახმა ვარ!"

• მრგვალი მაგიდა (მოსაზრებას გამოთქვამენ მხოლოდ მსურველები, მაქსიმუმ 
30 წამი).
• წრეზე ყველა გამოთქვამს მოსაზრებას (იხ. მეთოდი 10.9.1). 
• ანკეტირება სემინარის/მასტერკლასის/ღონისძიების დასასრულს.

ერთ წერტილიანი გადაწყვეტილება (იხ. მეთოდი 10.4.1).

შესაძლებელია ფოტოების გადაღება, რათა მოგვიანებით დავითვალოთ ბარათების 
რაოდენობა.

არ აქვს.

მეთოდების კრებული.
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10.9.4            მეთოდი „გულები“     

• რეფლექსიის უნარის განვითარება.
• პროექტის დასრულებისას ერთობლივი საქმიანობის რეფლექსია.
• პირობების შექმნა იმისთვის, რომ:
1. გაუმჯობესდეს ურთიერთგაგება და უკუკავშირის ხარისხი ერთობლივი 
საქმი ან ობისას.
2.  საპროექტო ჯგუფის მონაწილეებს შორის მგრძნობელობის,  სხვების ქცევის 
გაგ ებ ისა და ემპათიის გაზრდა.
3. შთაბეჭდილებების გაცვლა, რომლებიც პროექტის განხორციელებისას წარ მო იშვა.

• მონაწილეთა ასაკი: შეზღუდვის გარეშე.
• მონაწილეთა რაოდენობა: 30 ადამიანამდე

15-20 წუთი.

ქაღალდის ფერადი გულები ძაფებზე ან გულის ფორმის ფერადი სტიკერები, რო-
მლებზეც წერია მონაწილეებისა და მოდერატორის სახელები.

მონაწილეები სხდებიან წრიულად. წრის ცენტრში, იატაკზე, დალაგებულია ფერადი 
ქაღალდის გულები. თითოეულ გულზე წერია მონაწილის სახელი. ცენტრში დევს 
ასევე ერთი გული მოდერატორის სახელით. გულები ისე აწყვია, რომ ზედ დაწერილი 
სახელები არ ჩანს. 
მოდერატორი იწყებს საუბარს: „ვიცნობთ სახელებით ჯგუფის ყველა მონაწილეს? 
რატომ?"
ერთ-ერთი მონაწილე იღებს გულს სხვა მონაწილის სახელით, კითხულობს სახელს 
და სთხოვს ამ მონაწილეს, გამოვიდეს წრის ცენტრში.
შემდეგ მონაწილეები პასუხობენ შემდეგ შეკითხვებს:
1. რა მომწონს ამ მონაწილეში? 
2. რა გავაკეთე მასთან ერთად პროექტის განხორციელებისას?
3. რატომ დამაკლდებოდა ეს მონაწილე, თუ აქ არ იქნებოდა? 
მას შემდეგ, რაც მონაწილემ გამოთქვა თავისი აზრი იმ მონაწილეზე, ვისი სახელიც 
ეწერა გულზე,  გულს გადაცემს ამ მონაწილეს.
ახლა მონაწილე, რომელმაც მიიღო გული საკუთარი სახელით, იღებს გულს ცენ-
ტრიდან და მოქმედებს ისევე, როგორც წინა შემთხვევაში. პროცესი გრძელდება 
მანამდე, ვიდრე ყველა მონაწილე არ მიიღებს თავის გულს.

დასაწყისში მონაწილეები ცვლიან შთაბეჭდილებებს სავარჯიშოს შესახებ. შემდეგ 
სთხოვენ აზრი გამოთქვან იმის შესახებ, თუ როგორი წვლილი შეიტანა თითოეულმა 
მონაწილემ სამუშაო პროცესში და რა მნიშვნელობა ქონდა ამას პროექტის წარ მა-
ტებით განხორციელებისთვის.
შეკითხვების მაგალითები:
1. რატომ აირჩია მოდერატორმა განსხვავებული ფერის გულები?
2. რა მნიშვნელობა აქვს პროექტის განხორციელებისას მონაწილეთა 
მრავალ ფე რო ვნებას?

თუ მონაწილეები ცოტათი მაინც იცნობენ ერთმანეთს, ჯგუფში მეგობრული ატმო-
სფეროს შექმნის მიზნით შესაძლებელია, ეს სავარჯიშო ჩატარდეს პროექტზე მუშა-
ობის დაწყებისას.
სავარჯიშოს დასასრულს ყველა მონაწილეს ხელში უჭირავს გული საკუთარი 
სახელით. შესაძლებელია, ის ბეიჯის სახით ატაროს მანამდე, სანამ ყველა მონაწილე 
არ დაიმახსოვრებს ერთმანეთის სახელს.
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ეს სავარჯიშო კარგად აისახება მონაწილეების შემდგომ თანამშრომლობაზე ღო-
ნისძიების დასრულების შემდეგაც.

არ აქვს.

https://www.living-democracy.com/uk/
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10.9.5            „ველოსიპედი“    

• რეფლექსიის უნარის განვითარება.
• პროექტის დასასრულს ერთობლივი საქმიანობის რეფლექსია.
• პირობების შექმნა იმისთვის, რომ:
1. გაუმჯობესდეს ურთიერთგაგება და უკუკავშირის ხარისხი ერთობლივი 
საქ მია ნო ბისას.
2. საპროექტო ჯგუფის მონაწილეებს შორის მგრძნობელობის,  სხვების ქცევის 
გა გებისა და ემპათიის გაზრდა.
3. შთაბეჭდილებების გაცვლა, რომლებიც პროექტის განხორციელებისას წარ მო იშვა.

• 30 მონაწილემდე.
• ასაკი შეზღუდული არაა.

15-20 წუთი.

სტიკერები (წებოვანი ფურცლები), ველოსიპედი, ყუთი, ფლომასტერები.

მონაწილეები სხედან წრიულად. მოდერატორი თხოვს მონაწილეებს, დაწერონ სა-
კუთარი სახელები სტიკერებზე და აწყობს მათ ყუთში. 
მოდერატორი წრის ცენტრში დებს ველოსიპედს და თხოვს მონაწილეებს, ამოიღონ 
ყუთიდან თითო სტიკერი.
მონაწილეები დგებიან ველოსიპედის ირგვლივ. მოდერატორი თხოვს, ყურადღებით 
დაათვალიერონ ველოსიპედი, მისი ყველა დეტალი და დაფიქრდნენ, რომელ 
დეტალთან ასოცირდება პროექტში იმ მონაწილის როლი, რომლის სახელიც წერია 
სტიკერზე.  
შემდეგ მოდერატორი თავაზობს მონაწილეებს, სურვილის მიხედვით, გააცნონ 
სხვებსაც საკუთარი ასოციაცია და დაამაგრონ სტიკერი ველოსიპედის შესაბამის 
დეტალზე: „ჩემთვის „ა-ს" როლი პროექტში ასოცირდება ველოსიპედის „იქს" დეტა-
ლთან, რადგან პროექტის განხორციელებისას....".
შემდეგ „ა" მონაწილე გამოთქვამს თავის ასოციაციას. პროცესი გრძელდება მანა მდე, 
ვიდრე ყველა მონაწილე არ გამოთქვამს აზრს.

დასაწყისში მონაწილეები ცვლიან შთაბეჭდილებებს სავარჯიშოს შესახებ. შემდეგ 
მათ სთხოვენ გაუზიარონ სხვებს საკუთარი აზრი  გუნდური მუშაობის მნიშვნელობის 
შესახებ პროექტის განხორციელებისას.
შეკითხვების მაგალითები:
1. ველოსიპედი - ეს მთლიანი მექანიზმია. რა ხდება, როდესაც ერთ-ერთი დე-
ტალი არაა გამართული? როგორ იმოქმედებს ველოსიპედის მუშაობაზე რომელიმე 
დეტალის უქონლობა? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ველოსიპედმა გამართულად 
იმუშაოს?
2. საპროექტო ჯგუფი - ესეც მთლიანი მექანიზმია. რა ხდება, თუ რომელიმე 
მონაწილე უხარისხოდ შეასრულებს საკუთარ როლს? როგორ იმოქმედებს გუნ დის 
მუშაობაზე რომელიმე მონაწილის არ ყოფნა? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ გუნდმა  
გამართულად იმუშაოს?
3. რა როლს ასრულებს გუნდი პროექტის განხორციელებისას?

ველოსიპედის ნაცვლად შესაძლებელია დიდი სათამაშო მანქანის გამოყენება.
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ეს სავარჯისო საჭიროა იმისთვის, რომ ღონისძიების შემდეგაც მუშაობა გაგრძელდეს 
ეფექტურად.

არ აქვს.

სავარჯიშო აქტიურად გამოიყენებოდა მოზარდებთან და უფროსებთან ტრე ნინგების 
ჩატარების დროს, პროექტის "U18:  მეტი  შეგვიძლია!" ფარგლებში (უკრაინა).
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ეტაპების როგორი თანმიმდევრობა ეტაპების როგორი თანმიმდევრობა 

უნდა დავიცვათ მონაწილეობითი უნდა დავიცვათ მონაწილეობითი 

პროექტების დროს?პროექტების დროს?

ეტაპების ეტაპების 
თანმიმდევრობათანმიმდევრობა
დაგეგმვისას დადაგეგმვისას და

განხორციელებისასგანხორციელებისას

თავი 11თავი 11





 პროექტების ლოგიკა და 
სტრუქტურა: მონაწილეობის 
ადგილი პროექტების დაგეგმვის 
ეტაპების სტრუქტურაში

მონაწილეობის პრინციპებით ნებისმიერი ინიცია-
ტივის საფუძველია მკვეთრად სტრუქტურირებული 
სქემა ან სხვა სიტყვებით, პროექტის მართვის 
მოდელი. ეს ეხება როგორც პატარა ღონისძიებას, 
ისე მასშტაბურ მონაწილეობით პროექტებს.   
პროექტის მართვა შესაძლოა იყოს რთული და 
შრომატევადი პროცესი, მაგრამ შესაძლოა იყოს 
მარტივი, ლაკონური და ოპერატიულიც. ამასთანავე, 
ლოგიკა და ნაბიჯების თანმიმდევრობა პროექტის 
მართვის პროექტში ყოველთვის იდენტურია. 
ამ ნაწილში წარმოდგენილია მართვის ეტ ა-
პების თანმიმდევრობა მონაწილეობითი პროე-
ქტებისთვის, რომელთაგან თითოეული მოიცავს 
მო ნაწილეობის ელემენტებს. სამწუხაროდ, მოცე-
მული სახელმძღვანელოს მოცულობა არ იძლევა 
საშუალებას, წარმოვადგინოთ  პროექტების მარ-
თვის დაწვრილებითი სცენარები და   პროექტის 
მართვის ფარგლებში დეტალურად აღვწეროთ 
და გეგმვის თითოეული ეტაპი (მაგალითად: პრ-
ო ექტის ესკიზი, მიზნის დასახვა, სამუშაო ამო-
ცა ნების პაკეტის აღწერა, სამოქმედო გეგმა, 
სამუშაო გრაფიკი). ინტერნეტში ადვილად შეი-
ძლება პროექტის მართვის თემაზე დეტალური 
ინ ფორმაციის მოძებნა. სამაგიეროდ, ამ სახე-
ლმძღვანელოში აღწერილია ბევრი მეთოდი, რო-
მლებიც მიზნად ისახავს მონაწილეობითი პრი-

ნციპების ინტეგრირებას პროექტის მართვის 
პროცესში.
დასაწყისშივე უნდა აღინიშნოს, რომ თავისი არსით 
პროექტების მართვა არ არის არც დემოკრატიული, 
არც მონაწილეობითი პროცესი! როგორც წესი, 
პროექტის მართვა წარმოადგენს მხოლოდ 
დამხმარე ინსტრუმენტს, სამუშაოების დაგეგმვისა 
და ორგანიზების ტექნიკურ მეთოდს.

ამასთანავე, მონაწილეობითი პროექტების 
მართვის შემთხვევაში ასეთი მიდგომა დაუ-
შვებელია! ასეთი პროქტების მართვის 
ში ნაგანი სტრუქტურა აუცილებლად უნდა იყოს 
ორგანიზებული დემოკრატიისა და მონაწი-
ლეობის პრინციპების მიხედვით. და ამის 
მიღწევა ადვილია! პროექტების დაგეგმვისა და 
განხორციელების წმინდა ტექნიკურ ნიუ ანსებში, 
„უკანა ფონზე", ყოველთვისაა შე საძლებელი 
მონაწილეობის ელემენტის დამა ტება! მსგავსი 
მონაწილეობითი დაგეგმვის ელემენტები გვხვდება 
ამ სახელმძღვანელოს სხვადასხვა ნაწილში. 
ამიტომაც, ქვემოთ მოყვანილი პროექტების 
მართვის ეტაპების მოკლე მიმოხილვაში მოცემულია 
ბმულები ცალკეული მონაწილეობითი ელემენტების 
შესახებ (სახელმძღვანელოს შესაბამისი ნაწილის 
მითითებით).

1. საწყისი ეტაპი 

ინიციატივა - ანალიზი - საჭიროებები - მომზადება
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საჭიროებათა ანალიზისა და საკით ხების ძიება. ბავშვები და მოზარდები 
მონაწილეობითი ღონის ძიებებისა და პროექტების დროს თვითონვე გამოავლენენ სა კუთარ 
საჭიროებებს, აყალიბებენ თემებს, რომლებშიც შესა ძლებელია მონაწილეობა. შესაძლებელია 
შემდეგი ინსტრუ მენტების გამოყენება:
ა) საჭიროებებისა და სურვილების გამოვლენის მარტივი ვა რიანტი მეთოდით „მე რომ ჯადოქარი 
ვიყო" (იხ. მეთოდი 10.2.1);
ბ) მეთოდი „სოციალური სივრცის კვლევა" (იხ. მეთოდი 10.2.2);
გ) „მარტივი შეკითხვა ბარათებით" (იხ. მეთოდი 10.7.1);
დ) ქალაქის ან დაწესებულებისთვის მასშტაბური მონაწი ლე  ობითი კონცეფციის შესამუშავებლად 
პირველი ნაბიჯე ბისთვის: საჭიროებათა ანალიზის დიდი მასტერკლასი (იხ. მეთოდი 9.1);
ე) ყველა მეთოდი, რომელიც ემსახურება საკითხში/პრობ ლემაში ჩაღრმავებასა და მის განხილვას 
(იხ. მეთოდები 10.5);
ვ) ყველა მეთოდი, რომელიც ემსახურება ურთიერთ სა წი ნა აღმდეგო საკითხების განხილვას 
დიალოგის ფორმით (იხ. მეთოდები 10.6.1 – 10.6.2);
ზ) ყველა მეთოდი, რომელიც ემსახურება შეხვედრასა და სა კითხის განხილვას მონაწილეთა 
ფართე წრეში:  World Café  (იხ. მეთოდი 9.3) ან Open Space  (იხ. მეთოდი 9.4);
თ) მეთოდები, რომლებიც ემსახურება ინიციატივისა და პროექ ტისთვის გადაწყვეტილების 
მიღებასა და თემის არჩევას (იხ. გადაწყვეტილების დემოკრატიული გზით მიღების 
ყველა მეთოდი 10.4.1 – 10.4.3).
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4. რეალიზაციის ეტაპი 

(პროგრამების, პროექტებისა და ღონისძიებების 
ჩატარება)

ამ ეტაპზე რეალიზდება დაგეგმილი 
მონაწილეობითი პროექტები და ღონისძიებები:

ა) ცალკეული სამშენებლო პროექტები;
ბ) ცალკეული საჯარო აქციები და ღონისძიებები;
გ) მასშტაბური ღონისძიება მრავალდღიანი სამშე-

ნებ ლო მასტერკლასის ფორმატში.

2. იდეებისა და 
გადაწყვეტილებების ძიების ეტაპი 

(მიზანი - გადაწყვეტილების, პროექტებისა და 
ღონისძიებების შემუშავება)

ამ ეტაპზე ეძებენ წინადადებებს, იდეებსა 
და გადაწყვეტილებებს პროექტებისა და 
ღო ნისძიებებისთვის. სხვებთან ერთად, შესაძ-
ლებელია ამ ინსტრუმენტების გამოყე ნება:

ა) სწრაფი და მარტივი შემოქმედებითი 
მე თოდები (იხ. მეთოდები 10.3.1 – 10.3.5);

ბ) იდეებისა და წინადადებების ძიების 
უფრო ხანგრძლივი და შრომატევადი მეთოდები 
(ამაღლებს მონაწილეების მოტივაციას): 
ღონისძიების ჩატარების ისეთი მასშტაბური 
ფორმატები, როგორიცაა „მომავლის სახ ელოსნო" 
(იხ. მეთოდი 9.5),  World Café (იხ. მეთოდი 9.3) ან 
Open Space (იხ. მეთოდი 9.4);

გ) იდეებისა და წინადადებების არჩევის 
დე მოკრატიული მეთოდები (იხ. მეთოდები 10.4.1 – 
10.4 3).

3. დაგეგმვის ეტაპი 

(ამოცანების, რესურსებისა და ვადების 
დაგეგმვა): 

ახლა იგეგმება ნაბიჯები, რომლებიც 
აუცილებელია კონ კრეტული იდეებისა და 
ღონისძიებების რეალ იზაციისთვის. სხვებთან 
ერთად შესაძლებელია შემდ ეგი ინსტრუმენტების 
გამოყენება:

ა) ცხრილი „ახლა - მალე - მოგვიანებით" (იხ. 
მეთოდი 10.4.3);

ბ) მასშტაბური ღონისძიება „დაგეგმვის მასტერ-
კლ ასის" ფორმატში (დაგეგმვის წრეები) მოდე-
რაციის VIPP მეთოდის გამოყენებით (იხ. მეთოდები 
9.1 და 10.7.1 – 10.7.3).

5. დასრულებისა და მდგრადობის ეტაპი 

(შედეგების შეჯამება, პროექტის დასრულება, შედეგების მდგრადობის უზრუნველყოფა და 
შემდგომი ღონისძიებები)

პროექტის დასრულების შემდეგ საჭიროა მიღწეულ შედეგებთან მომავალში მუშაობის 
უზრუნველყოფა, რეალიზებული ინიციატივების შეფასება და სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია 
შემდგომი პროექტის დაწყება. სხვა ინსტრუმენტებთან  ერთად შე საძლებელია შემდეგი 
ინსტრუმენტების გამოყენება: 

ა) მთავარი კონტროლი პროექტებსა და ინიციატივებზე (მაგალითად, სათამაშო მოედნის ან 
სკოლის ეზოს რეორგანიზაცია);

ბ) ინიციატივებისა და პროექტების შეფასება (იხ. მეთოდები 10.9.1 – 10.9.5);
გ) მასშტაბური ღონისძიებები ერთდღიანი მასტერკლასის ფარგლებში „მტკიცებულებების 

მონაწილეობითი შემოწმება" (შემოწმება მოდერაციის VIPP მეთოდებით: იხ.მეთოდები 9.1 და 10.7.1 
– 10.7.3, ასევე გადაწყვეტილების მიღებისა და შეფასების დემოკრატიული მეთოდები: იხ. მეთოდები 
10.4.1 და დისკუსიის დიალოგის ფორმატში წარმართვის ყველა მეთოდი: იხ. მეთოდები 10.5.1 – 10.5.7);

დ) შემდგომი პროექტები
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სამი ქვეყნის სამი ქვეყნის 
პროექტების პროექტების 
მაგალითებიმაგალითები

თავი 12თავი 12



პროექტის „მეტი შეგვიძლია! - 
ახალგაზრდების აქტიური სამოქალაქო 

ჩართულობისთვის აღმოსავლეთ 
ევროპაში“ განხორციელებისას, 
მოდერატორებმა უკრაინიდან, 

საქართველოდან და რუსეთიდან, 
რომლებიც გადამზადებულნი 

იყვნენ  პარტნიორი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მიერ, განახორციელეს 
საკუთარი მონაწილეობითი პროექტები. 

ზოგიერთი მათგანი მოკლედაა 
წარმოდგენილი ამ თავში.



უკრაინა

„დაწყების სტადიაზე ლიცეუმის მოსწავლეებსა 
და თანამშრომლებს შორის ჩავატარეთ გამ ო-
კითხვა პლაკატის დახმარებით „დააფიქსირე 
შენი პოზი ცია". ასე გამოვავლინეთ მათი 
საჭიროებები. „წინა დადებების ხელისგულები" 
კონკურენციის გარეშე იყო. მე მქონდა სტენდის 
გვერდით მუ შაობის ბედნიერება. მიმიწია 
გამომეტანა „ხელები" ყველა მსურველისთვის, 
ვისაც დაწერა უნდოდა. რა თქმა უნდა, იყო 
ირონიული ნაწერებიც, მაგ რამ მთლიანობაში 
მოსწავცვლეები პროცესს პა სუხისმგებლობით 
მოეკიდნენ. სიტყვიერი ბრძო ლებიც კი იყო. 
თავიდან პასიური დამკვირ ვებელი ვიყავი, 
შემდეგ კი დისკუსიებმა მეც ჩამითრია" - 
ასეთი გამოხმაურება დატოვა ლიცეუმის თა-
ნამშრომელმა ნატალია ეფიმოვამ.
 „იდეისა და პროექტის ესკიზის შესამუშავებლად 
ბევრი მეთოდი გამოვიყენეთ, კერძოდ, 
„მომავლის სახელოსნო". ბავშვები 
აღფრთოვანებულები იყ ვნენ. ჩვენ გავაანალიზეთ, 
როგორ გაგვეხორ ცი  ელებინა იდეა რეალობაში, 
რა იყო ამისთვის საჭირო და რა წყალქვეშა ქვები 
შეიძლებოდა დაგვხვედროდა. 
პროექტის გეგმის შესადგენად გამოვიყენეთ  VIPP, 
„SMART - მიზნები", „წყალქვეშა ქვები", „სა სტვენი 
და ბურთი (შაიბა)", „დანა და ჩანგალი" და World 
Cafe. ამ ეტაპზე გამიჩნდა განცდა, რომ ბავშვებმა 
ახლა უკვე იცოდნენ, დამოუკიდებლად როგორ 
განახორციელონ ნებისმიერი იდეა - და ისინიც 
იგივეს გრძნობდნენ. 
ჩვენ წარვადგინეთ პროექტი, შევაფასეთ მი-
სი ეფექტურობა და დავიწყეთ კიდეც სივრცის 
კეთილმოწყობა, მაგრამ კარანტინის გამო, 
2020 წლის მარტში, შევაჩერეთ მუშაობა. 
ჯერჯერობით, პროექტის ჯგუფმა შეძლო 
ემოციური განტვირთვის ზონის - შიშის ოთახის 
აღჭურვა."  

პროექტის ესკიზი:  Emotion - სივრცე" 

საწყისი მდგომარეობა (პრობლემური სიტუა-
ცია, საჭიროებები): ოდესის იურიდიულ ლიცე უმ -
ში (ქ. ოდესა, უკრაინა), არ არის ზონები თავი სუ   ფალი 
ურთიერთობებისთვის, ემოციური გა    ნ  ტვი-
რთვისთვის, შემოქმედებისთვის, შეხვედ რებისთვის 
და უბრალოდ, მოსწავლეთა დასას ვენებლად.
მიზანი და სასურველი შედეგი: ასეთი სივრცის 
შექმნა.
ამოცანები:
1. გამოკითხვის საშუალებით მოსწავლეთა საჭი რო-
ებების გამოვლენა;
2. პროექტის იდეისა და ესკიზის შემუშავება;
3. საჭირო რესურსების გამოვლენა და მათი მიღე ბის 
მეთოდები;
4. პროექტის რეალიზაციის გეგმის შედგენა საჭი-
როებებისა და ხელმისაწვდომი რესურსების გათ-
ვალისწინებით;
5. პროექტის განხორციელება გეგმის შესაბამისად.

სამიზნე აუდიტორია:  8-11 კლასის მოსწავლეები.
მოქმედების გეგმა: 
თავისუფალი ადგილის პოვნა.
1. ლიცეუმის ადმინისტრაციის მიერ მის გამო ყე-
ნებაზე ნებართვის მიღება;
2. სივრცის მომზადება, მისი შეფასება ტექნიკური 
უსაფრთხოების თვალსაზრისით;
3. დაფინანსების მოპოვება;
4. თემატური ზონების მოწყობა ურთიერთობისთვის, 
შემოქმედებისთვის, სწავლისთვის, ემოციური გან-
მუხტვისთვის („შიშის ოთახი");
5. Emotion - სივრცის პრეზენტაცია.
პარტნიორები (შიდა და გარე): თანატოლები, 
ლიცეუმის ადმინისტრაცია, მასწავლებლები, მშო-
ბლები, საქველმოქმედო ფონდი „პრავოვიკი", სა-
ზოგადოებრივი ორგანიზაციები.
სავარაუდო დროის  ჩარჩო: 4-6 თვე.
შესაძლო სირთულეები: დროისა და რესურსების 
უკმარისობა, მონაწილეთა დაინტერესების შემცი-
რება.
პროექტის შესახებ ინფორმირების საშუალებები: 
საინფორმაციო კამპანის Facebook, Instragram და 
ლიცეუმის საიტის საშუალებით.

პროექტის ესკიზი: „სკეიტ პარკი"  

„დასაწყისში, გამოკითხვის საშუალებით, ჩვენ 
განვსაზღვრეთ მოსწავლეების საჭიროებები. შემ-
დეგ 25 წევრიანმა საინიციატივო ჯგუფმა დაიწყო 
იდეების ძიება (გამოვიყენეთ ისეთი მეთოდები, 
როგორიცაა „გაცნობის დაფა", გერმანული გამო ც-
დილების პრეზენტაცია, „წესების კოდექსი", VIPP 
მეთოდი, „მომავლის სახელოსნო", პროექტის შე-
ფასების მეთოდი „წრეები"). იდეების შეკრების 
პროცესში დარჩა ორი: აუზი და სკეიტ პარკი. 
იდეების შემოწმების შემდეგ მოსწავლეები მივიდ-
ნენ დასკვნამდე, რომ სკეიტ პარკით დაწყება უფრო 
რელისტურია და გუნდი შეთანხმდა ამაზე. 
პროექტის ესკიზის შექმნის შემდეგ დავიწყეთ 
დაგეგმვა (World Cafe დახმარებით, მოდელების 
შექმნის მეთოდის, გამოკითხვის 
მეთოდის „მო სახლეობის შემოვლის" 
გამოყენებით). შემაშ ფო თებელი იყო: მე ვერ 
ვხვდებოდი, შეძლებდნენ თუ ვერა ბავშვები 
ერთობლივ მუშაობას, მაგრამ პროცესში 
გამოვლინდნენ ლიდერები, რომლებიც მართავდნენ 
გუნდს.  სოციოლოგიური გამოკითხვის დროს 
ბავშვებს ბევრი ენერგია ჰქონდათ. ისინი არა 
მხოლოდ ეკ  ითხებოდნენ, რა აკლდა მაკეტს, არამედ 
ინ ფო რ მაციასაც აგროვებდნენ იმის შესახებ, თუ 
რამდენად საჭიროა 
პროექტი ქალაქისთვის. 
ჩვენ წარმოვადგინეთ და შევაფასეთ პროექტი 
(გამოვიყენეთ მეთოდები: „დაგეგმვის წრეები", 
პროექტის ეფექტურობის შემოწმება, პროექტის 
პორტფოლიო), მაგრამ კარანტინის გამო შევაჩე-
რეთ მისი განხორციელება." საწყისი მდგომარეობა 
(პრობლებური სიტუაცია, საჭიროებები): ქ. 
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მირგოროდში (უკრაინა), არ არის სკეიტით 
სასრიალო ადგილი.  მოზარდები თვითონ ეძებენ 
ასეთ ადგილებს. 
თუმცა, ხშირად - უშედეგოდ. 
მიზანი: ქ. მირგოროდში შეიქმნას სკეიტ პარკი 
ახალგაზრდებისთვის.
ამოცანები:
1. მოზარდების დასვენების იდეების შეკრება და 
შესწავლა;
2. არჩეული იდეის განხილვა;
3. სკეიტ პარკის მაკეტის შექმნა;
4. ქალაქის მოსახლეობას შორის სოციოლოგიური 
გამოკითხვის ჩატარება პროექტის მიზანშე წონი-
ლობის შესახებ;
5. პარტნიორების მოძიება;
6. ფუნქციების გადანაწილება გუნდის წევრებს შო-
რის;
7. პროექტის განხორციელება.
სამიზნე აუდიტორია: მოზარდები.
მოქმედების გეგმა: 
1. სარეკლამო კამპანიის ჩატარება;
2. სპონსორების მოძებნა;
3. თანხების შეგროვების გამოცხადება ყველა ს თ ვის, 
ვისაც სურს მშენებლობაში დახმარება; 
4. არაგულგრილი ხალხის ჩართვა მშენებლობაში 
(თანხის, მასალის ან ფიზიკური დახმარების მი ღება);
5. მასალის შეძენა;
6. პროფესიონალ სკეიტერებთან კონსულტაცია 
სკ ეიტ პარკში ობიექტების სწორად განლაგების 
შესახებ; 
7. სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.
პარტნიორები (შიდა და გარე): მირგოროდის ქა-
ლაქის საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი, მე-
წარმეები, მოსწავლეთა მშობლები, თანატო ლები.. 
სავარაუდო დროის  ჩარჩო: 2019 დეკემბერი - 2020 
სექტემბერი.
შესაძლო სირთულეები: ბავშვების მიერ შერჩეულ 
ტერიტორიაზე ნებართვის ვერ მიღება; ფაქტის 
წინაშე აღმოჩენა, რომ მთელ გუნდს არ სჯერა 
შედეგის; საკმარისი დაფინანსების ვერ მოძიება.
პროექტის შესახებ ინფორმირების საშუალებები: 
რეკლამა, პლაკატები, რგოლები სოციალურ ქსე-
ლებში.

პროექტის ესკიზი: „გავლენა ძალა უფ ლე ბზე"     

„გადაწყვეტილების ძიების სტადიაზე ჩვენ 
გამოვიყენეთ VIPP მეთოდი და მივიღეთ ორი 
იდეა. პირველი - ახალგაზრდული საბჭოს შექმნა 
(უკრაინის ეროვნული ახალგაზრდული რადას მიერ 
შემუშავებული ახალგაზრდობის კოორდინაციისა 
და მრჩეველთა ორგანოს შესახებ დებულების 
საფუძველზე). მეორე - შეიქმნას, „ახალგაზრდული 
კაფე", ადგილი, რომელიც ახალგაზრდებს მის ცემს 
დასვენების 
გამრავალფეროვნების შესაძ ლე ბლობას. 
დაგეგმვის სტადიაზე (VIPP და  World Cafe 
მეთოდების გამოყენებით), ჩვენ გადავწყვიტეთ ორ 
ჯგუფად გაყოფა. თითოეულს უნდა გვემუშავა თითო 
პროექტზე. კარანტინის გამო ჯგუფები ვმუშაობდით 
ონლაინ რეჟიმში.  
რეალიზაციის ეტაპზე უფრო მეტი აქტიურობით 

გამოირჩეოდა ჯგუფი, რომელიც ახორციელებდა 
პროექტს „გავლენა ძალაუფლებზე". ჩვენ ერ თად 
გავაანალიზეთ ტიპური დებულებები ახალ გა ზ-
რდული საკონსულტაციო-სათათბირო ორ გა   ნოსა და 
ახალგაზრდული საკოორდინაციო სა კონსულტაციო 
- სათათბიროს შესახებ, შემუშა ვებული უკრაინის 
ეროვნული ახალგაზრდული სა ბჭოს მიერ  და 
ამ უკანასკნელზე შევჩერდით. დარჩა მხოლოდ 
მდგომარეობის დამტკიცება 
ქალაქის საბჭოს სესიაზე."
საწყისი მდგომარეობა (პრობლემური სიტუაცია, 
საჭიროებები): როგორც გამოკითხვამ აჩვენა, ახ-
ა ლგაზრდები ქ. სვეტლოდარსკში (უკრაინა) 
უკმაყოფილო არიან დაწესებულებების მუშაობით, 
რომლებიც ახალგაზრდული სექტორით არიან და-
კავებული და უმრავლესობა ქალაქიდან წას-
ვლას აპირებს სრულწლოვანების შემდეგ. ქალაქ-
ში ცოტაა დასვენების შესაძლებლობა, არ არის 
ახალგაზრდული სექტორის განვითარების სტრა-
ტეგია, ახალგაზრდები კი არ მონაწილეობენ გა-
დაწყვეტილებების მიღებაში. 
მიზანი:  სვეტლოდარსკის მოზარდებისა და ახ-
ალ   გაზრდების  დახმარება, რათა უფრო მეტად გა-
აცნობიერონ დემოკრატია, ახალგაზრდული სა-
კო ორდინაციო - საკონსულტაციო  სათათბირო 
ორგანოს შექმნით.
ამოცანები: საინიციატივო ჯგუფის შექმნა პრო-
ექტის განსახორციელებლად ახალგაზრდების გა-
დაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართუ-
ლობისთვის.
სამიზნე აუდიტორია: მოზარდები და ახა ლ გა ზრ დები 
12-18 წლის.
სასურველი შედეგი: საინიციატივო ჯგუფი მიიღებს 
გამოცდილებასა და ცოდნას დემოკრატიული ინ-
სტრუმენტების გამოსაყენებლად.
მოქმედების გეგმა:
1. ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის შექმნა;
2. ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სა-
ჭიროებების განსაზღვრა და ახალგაზრდების ჩა-
რთვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;
3. ორი პროექტის შემუშავება;
4. ერთ-ერთის არჩევა;
5. პროექტის დანერგვა.
პარტნიორები (შიდა და გარე): საზოგადოებრივი 
გაერთიანებები: „უკრაინის ეროვნული ახალგაზრ-
დული საბჭო",  „იუეი ჯგუფი".
სავარაუდო დროის  ჩარჩო: თებერვალი-ივლისი 
2020 წ.
შესაძლო სირთულეები: შესაძლოა არ გვეყოს 
მონაწილეთა რაოდენობა საინიციატივო ჯგუფის 
შესაქმნელად, ხელისუფლება საკმარისად არ და-
ინტერესდეს თანამშრომლობით.
პროექტის შესახებ ინფორმირების საშუალებები: 
სოციალური ქსელები.

პროექტის ესკიზი: 
„კულტურული დედა ქა ლაქი 2020"

„კვლევის სტადიაზე საპროექტო ჯგუფმა გან-
საზღვრა პრობლემები, რომლებიც აქვთ ქა ლაქის 
საზოგადოებებს და მათგან გამოყო ხუთი მათი 
მნიშვნელობისა და მათ გადაჭრაში ახალგაზრდების 
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ჩართვის შესაძლებლობის მიხედ ვით. მონაწილეები 
შეთანხმდნენ,  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
პრობლემაა ის ფაქტი, რომ არ ხდება კიევის 
შენობების რესტავრაცია, არ ხდება მათი გარეგნული 
იერსახის სრულყოფა. 
„მომავლის სახელოსნოს" საშუალებით საპრო ექტო 
ჯგუფმა იპოვა პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი 
ვარიანტი: მურალების შექმნა (გიგან ტური გრაფიტი-
ნახატი), რომლებიც, ბოლო წლების გან მავლობაში, 
აქტიურად გამოჩნდა  დედა ქალაქის შენობების 
კედლებზე. 
პროექტის აღწერის, მისი გეგმის შედგენისას, Smart 
- მიზნების მეთოდის გამოყენებით, სა ინიციატივო 
ჯგუფის მონაწილეები შეთან ხმდნენ, რომ ნახატი 
უნდა შეესაბამებოდეს ახალგაზრდების გემოვნებას, 
უნდა ასახავდეს მათ განწყობილებას. მურალი 
იმისთვისაა, რომ გამოიწვიოს გამვლელებში 
პოზიტიური ემო ცი ები, შეაჩეროს ისინი და 
რამდენიმე წუთით დაავიწყოს ყოველდღიური 
პრობლემები. ჯგუფმა განსაზღვრა პროექტის 
განხორციელების შესაძლო სირთულეები და 
გათვალა ვადები, რომელშიც პროექტი უნდა 
განხორციელდეს."
საწყისი მდგომარეობა (პრობლემური სიტუაცია, 
საჭიროებები): კიევის ბევრ შენობას აკლია რეს-
ტავრაცია; რეკლამები ფასადებზე და უხარისხო 
გრაფიტი აფუჭებს ქალაქის ატმოსფეროს.
მიზანი: შენობების იერსახის აღდგენა და უკრა-
ინის დედაქალაქის გადაქცევა თანამედროვე 
ხელ ოვნების ცენტრად; ახალგაზრდების ჩართვა 
მურალის შექმნაში.
ამოცანები:
1. კომუნიკაციის მოგვარება იმ სახელმწიფო დაწე-
სებულებებთან, რომლებიც პასუხისმგებელნი არი ან 
საცხოვრებელი შენობების იერსახეზე;
2. ნებართვის მიღება მურალების შექმნაზე;
3. დაფინანსების მიღება ან პროექტის შეტანა ქა-
ლაქის ბიუჯეტის მომავალი წლის გეგმაში;
4. პარტნიორების მოძიება და ჩართვა.

სამიზნე აუდიტორია: კიევის სტუმრები და მოს-
ახლეობა, კერძოდ, პროგრესული შემოქმედი ახა-
ლგაზრდები.
სასურველი შედეგი: კიევში შენობების ფასადზე 
მურალის შექმნა.
მოქმედების გეგმა:
1. ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის შეს წავ ლ ა,  
რომელიც არეგულირებს ქალაქის კეთილ მოწყობას;
2. შენობების შერჩევა, რომელთა კედლებიც 
მოიხატება (ყურადღება მიექცეს კულტურული 
და ისტორიული ძეგლების არსებობას, ნაგე-
ბობის დანიშნულებას, გამოსახულების მიზან-
შეწონილობას);
3.  მურალის შექმნაზე ნებართვის მიღება;
4. პროექტის დაფინანსების უზრუნველყოფა: სა-
ხსრების მიღება ქალაქის ბიუჯეტიდან და/ან 
ინვესტორების მოძიება;
5.  „კულტურული დედაქალაქი 2020" საინიციატივო 
ჯგუფის ძალებით ახალგაზრდული პროექტების 
კონკურსის ჩატარება;
6. სპეციალისტების მოძიება, რომლებიც მონაწი-
ლეობას მიიღებენ ჩანაფიქრის განხორციელებაში;
7. მხატვრების მუშაობის ორგანიზება, მათი უზრუნ-
ველყოფა მასალით;
8. მურალების შექმნა.
პარტნიორები (შიდა და გარე): ახალგაზრდული 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც მუ -
შაობენ კიევის შენობების პრობლემებზე, კერ ძოდ, 
საზოგადოებრივი გაერთიანება „რენო ვა ციის რუკა", 
მხატვრების, დიზაინერების, არქი ტექტორების 
შემოქმედებითი ორგანიზაციები.
სავარაუდო დროის  ჩარჩო: 4 თვე.
შესაძლო სირთულეები: დაფინანსების მოძიება, 
ნებართვის მიღება, ნახატის ადგილმდებარეობის 
განსაზღვრა.
პროექტის შესახებ ინფორმირების საშუალებები: 
სოციალური ქსელები,  თელეგრამ-არხები, 
პროცესში პროექტის პარტნიორების მოზიდვა და 
პროექტის ეგიდით ფესტივალის ორგანიზება.

საქართველო

პროექტის ესკიზი: „მრავალფეროვნება 
სი ა ხლეშია"

„პირველ ეტაპზე ჩვენ ჩავატარეთ ტრენინგი 
თემაზე „მონაწილეობა", გავაცანით გერმანული 
გა მოცდილება მოსწავლეებს და გამოვიყენეთ 
VIPP მეთოდი - ასე შევძელით მოხალისე-მონა-
წილეების შეკრება. ასევე, პრობლემების შეკრე-
ბა, რომელთა გადაჭრაც შესაძლებელია მოსწავ-
ლეთა მონაწილეობით და ამ პრობლემების 
პრიორიტეტების მიხედვით რანჟირება. თავიდან 
50-მდე მოსწავლე შეიკრიბა, მაგრამ საბოლოოდ 
პროექტზე იმუშავა 25-მა მათგანმა. 
VIPP მეთოდის საშუალებით მოსწავლეებმა 
შეკრიბეს იდეები და გაცხრილეს არა რე ალ იზ-
ებადები, მაგალითად, სკოლის 

ბუფეტის გადიდება.
შემდეგ ეტაპებზე ჩვენ გამოვიყენეთ მეთოდი World 
Cafe: დავწერეთ პროექტის გეგმა, შევქმენით მისი 
მოდელი, წარვუდგინეთ სკოლის საზოგადოებას. 
მუშაობის დროს მოსწავლეები თა ვს გრძნობდნენ, 
როგორც ნამდვილ კაფეში. ეს ასტიმულირებდა 
შემოქმედებას, ამაღლებდა საქმისადმი 
მოტივაციასა და ინტერესს. სოციალურ ქსელებში 
გვქონდა პროექტის გვერდი, სადაც ვაგროვებდით 
ინფორმაციას. 
შედეგად ჩვენ შევუკვეთეთ რბილი ავეჯი და 
განვათავსეთ სკოლის დერეფნის წინასწარ შე-
რჩეულ ადგილებში. საინიციატივო ჯგუფმა და  გეგმა 
და ჩაატარა გაკვეთილებს შორის, დასვენებებზე, 
გასართობი და შემოქმედებითი ღონისძიებები. 
შედეგმა გაამართლა მოლოდინები: მოსწავლეები 

208



არ ტოვებენ შექმნილ „თავისუფალ ზონას" და 
ყოველდღიურად გეგმავენ ღონისძიებებს."
საწყისი მდგომარეობა (პრობლემური სიტუაცია, 
საჭიროებები): ქ. ქუთაისის N32 სკოლის მოს-
წა   ვლეებს არ აქვთ კომფორტული სივრცე არ-
აფორმალური ურთიერთობებისთვის. დასვე ნე  ბებზე 
ისინი დარბიან და ხმაურობენ; არის  ბულინგის 
შემთხვევებიც. 
მიზანი:  სკოლის დერეფნებში კომფორტული გარე-
მოს შექმნა.
მიზნები:
1. სამუშაო ჯგუფის შექმნა;
2. პრობლემების განსაზღვრა;
3. პრიორიტეტული პრობლემის შერჩევა;
4. გადაწყვეტილების ძიება;
5. პროექტის შემუშავება სკოლის მოსწავლეთა თვ -
ითმმართველობის, სამეურვეო საბჭოსა და დი-
რექციის მონაწილეობით;
6. პროექტის განხორციელება.
სამიზნე აუდიტორია: მოსწავლეები, მასწავ ლებ-
ლები, მშობლები.
სასურველი შედეგი: სკოლის დერეფნებში 
გაჩნდება „თავისუფალი ზონები" მყუდრო, რბილი 
ავეჯით მოსწავლეებისა და მასწავლებლების 
ემოციური განტვირთვისთვის, სადაც დასვენებების 
დროს შესაძლებელი იქნება ღონისძიებების 
ჩატარება. მოსწავლეები უფრო მეტად ჩაერთვებიან 
სკოლის ცხოვრებაში, შემცირდება ბულინგის 
შემთხვევები. მასწავლებლებს შეეძლებათ 
გაკვეთილები ჩა ატარონ „თავისუფალ ზონებში", 
რათა გაიზარდოს მოსწავლეთა მოტივაცია.  
მოქმედების გეგმა:
1. სამუშაო ჯგუფის შექმნა 25 მონაწილით;
2. მასწავლებლების მიერ ტრენინგების ჩატარება 
თემაზე „მონაწილეობა";
3. სამუშაო ჯგუფის მიერ პრობლემების შეგროვება, 
რომლებიც შესაძლოა გადაიჭრას მოსწავლეების 
მონაწილეობით; ყველაზე აქტუალურის არჩევა 
კენჭისყრით; 
4. პროექტის შედგენა,მაკეტის შექმნა, ბაზრის შე -
სწავლა. პროექტის წარდგენა სკოლის საზო-
გადოებისთვის.
პარტნიორები (შიდა და გარე): სკოლის მოს-
წავლეთა თვითმმართველობა, სამეურვეო საბჭო, 
სკოლის დირექცია.
სავარაუდო დროის  ჩარჩო: 5-6 თვე.
შესაძლო სირთულეები: ბიუჯეტის არასწორი გათ-
ვლა.
პროექტის შესახებ ინფორმირების საშუალებები: 
პროექტის გვერდი სოციალურ ქსელებში.

პროექტის ესკიზი: "ერთად შინაგანაწესის 
ცვლილებებისკენ"

„პროექტის იდეა დაიბადა მას შემდეგ, რაც 
სკოლაში ჩატარდა მეცადინეობა - სავარჯიშოების 
დროს მოსწავლეებს უნდა შეექმნათ ისეთი 
საგაკვეთილო წესები, რომლებიც მისაღები იქ-
ნებოდა ყველასთვის და ყველას ენდომებოდა 
მისი დაცვა. შემდეგ განვიხილეთ, რატომ არსებობს 
სკოლის შინაგანაწესი. ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფი 
კლასის ფარგლებში: მოსწავლეები საუბრობდნენ 

პრობლემებზე, რომლებიც არსებობს სკოლაში. 
საპროექტო ჯგუფი 
ინიშნავდა გამონათქვამებს.
ვიმსჯელეთ, როგორ შეიძლება პრობლემების 
მოგვარება და გამოვარკვიეთ: გადაწყვეტის ერთ-
ერთი გზაა, სკოლის შინაგანაწესის 
დარეგულირება და მისი დაცვა. 
საპროექტო ჯგუფი გაეცნო სკოლის შინა განაწესს; 
ასევე, არსებულ პრობლემებზე გაე საუ ბრნენ  
ყველა კლასის წარმომადგენლებს, მშო ბლ ებს, 
მასწავლებლებს, დირექციას; 
გაიარეს კონსულტაციები იურისტთან. 
ერთი შეხედვით სკოლის შინაგანაწესი სრულ-
ყოფილი ჩანდა, მაგრამ შემდეგ აღმოვაჩინეთ ბე-
ვრი საკითხი, რომლებიც გვინდოდა, რომ მასში 
ასახულიყო. დებულებების ნაწილი იყო ზოგადი და 
საჭიროებდა დაზუსტებას, განსაკუთრებით, უსა-
ფრთხო სკოლის მოთხოვნის შესახებ, პანდემიის 
პირობების გამო. 
ჩვენ მოვაწყვეთ გერმანული გამოცდილების 
პრეზენტაცია.  ამან წაახალისა მოსწავლეები, თა-
ვადაც  შეეცვალათ რეალობა.  
კარანტინის გამო საინიციატივო ჯგუფის 
შეხვედრები ტარდებოდა ონლაინ.
ვიდეო შეხვედრების დროს მოსწავლეებმა გა -
დაწყვიტეს, რომ საჭიროა სამიზნე ჯგუფის 
გამოკითხვის შედეგების გათვალისწინება შინაგა-
ნაწესში. კარანტინის გამო გამოკითხვაც და შედე-
გების დამუშავებაც 
მიმდინარეობდა ონლაინ."
საწყისი მდგომარეობა (პრობლემური სიტუაცია, 
საჭიროებები):  
აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მა-
თემატიკის ქალაქ თბილისის #42 საჯარო სკოლის 
შინაგანაწესი არ ასახავს სკოლის საზოგადოების 
მოთხოვნებს. საჭიროებს ცვლილებებს და ამ პრო-
ცესში მხარეების მაქსიმალურ მონაწილეობას.
მიზანი: შინაგანაწესის შეცვლა სამიზნე ჯგუ-
ფე ბის უშუალო მონაწილეობით. სკოლის წესე-
ბის ადაპტირება სასკოლო საზოგადოების 
საჭ   იროებების მიხედვით. მოსწავლეებში კანონ შე-
მოქმედებითი უნარების განვითარება, სასკოლო 
საზოგადოებაში კანონის უზენაესობის, დაცვისა და 
პატივისცემის ამაღლება. 
ამოცანები:
1. კვლევის ჩატარება სკოლის საზოგადოების სა-
ჭიროებების გამოსავლენად (მოსწავლეები, მას-
წავლებლები, დირექცია, მშობლები);
2. ყველაზე აქტუალური პრობლემის განსაზღვრა;
3. სკოლის დანარჩენი წევრებისთვის საინ ფორ-
მაციო კამპანიის მოწყობა შერჩეული საკითხის, 
შინაგანაწესის,  მნიშვნელობის  შესახებ;
4. სკოლის თვითმმართველობის დახმარებით კლა-
სებში გამოკითხვის ჩატარება, იდეებისა და წი-
ნადადებების შეგროვება;
5. პროექტის მომზადება სკოლის იურისტთან და 
დირექციასთან თანამშრომლობით;
6. პროექტის განხორციელება.
სამიზნე აუდიტორია:  მშობლები, მოსწავლეები, 
მას  წავლებლები, დირექცია.
სასურველი შედეგი: სკოლას ექნება დაინტე-
რესებული მხარეების მონაწილეობით მიღებული 
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შინაგანაწესი. გაიზრდება ამ დოკუმენტის ქმე-
დუნარიანობა პრაქტიკაში.  შემცირდება გადაც დო-
მების რაოდენობა.
მოქმედების გეგმა:
1. პრობლემის შერჩევა და მოსაზრებების განხილ ვა;
2. საკითხების ჩამონათვალის მომზადება, რომელ-
შიც მოიცავს ისეთ პუნქტებს, რომლებიც ჯერ არ 
არის ასახული შინაგანაწესში. კვლევის დაგეგმვა, 
ჩატარება და ამ საკითხების შეტანა კითხვარში; 
3. პანდემიის პირობებში და შემდეგაც, მოთხოვნა 
შინაგანაწესში ჯანმრთელობის უსაფრთხოების 
საკითხების დამატების შესახებ;
4. საპროექტო ჯგუფის სკოლის იურისტთან კო-
ნსულტაციებისა და დირექციასთან შეხვედრის ორ-
განიზება;
5. მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან, მშობ ლებ-
თან და დირექციასთან გამოკითხვის ჩატა რება;
6. გამოკითხვის შედეგების შეჯამება, სკოლის 

შინაგანაწესის პროექტის მომზადება;
7. დირექციისთვის წერილობითი დასაბუთებული 
მოთხოვნა შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის 
შესახებ.
პარტნიორები (შიდა და გარე):  მოსწავლეები, 
მშობლები, მასწავლებლები, დირექცია, სკოლის 
იურისტი.
სავარაუდო დროის  ჩარჩო:  ივნისი, სექტემბერი-
ოქ ტომბერი, 2-3 თვე.
შესაძლო სირთულეები: საპროექტო დროის 
უკო ნ  ტროლობა; ჩართული მხარეების არაგულ-
წრფელობა; მოტივაციის შემცირება; კარანტინის 
გამო პირისპირ შეხვედრების შეუძლებლობა.
პროექტის შესახებ ინფორმირების საშუალებები:  
სოციალური ქსელები,   თეამს - პროგრამა, საინ-
ფო რმაციო პოსტერი, ბუკლეტები, ინტერნეტ კით-
ხვარების პლათფორმა.

რუსეთი

პროექტის ესკიზი: „გახადე ეს სამყარო უკე თესი" 

„დასაწყისში მეთოდ „ფოტოსაფარის" საშუალებით 
ავარჩიეთ კედელი დიზაინის გასაახლებლად. პრო-
ექტის იდეის პოვნაში დაგვეხმარა გერმანული გამ-
ოცდილების პრეზენტაცია, მეთოდები: „გაცნობის 
დაფა", „მომავლის სახელოსნო", VIPP. პროექტის 
ესკიზის შექმნის შემდეგ ჩვენ შევუდექით დაგეგმვას 
(მეთოდების დახმარებით: VIPP, World Cafe, „წარ-
მატების კიბე", „ახლა - მალე - მოგვიანებით"). 
მი ღწეულზე არ გავჩერებულვართ: 
ჩავატარეთ ონლაინ კენჭისყრა და ავირჩიეთ, 
კიდევ რომელი  კედელი  გარდავქმნათ სკოლაში."
საწყისი მდგომარეობა (პრობლემური სიტუაცია, 
სა ჭი როებები): სკოლის კედელი, რომელიც ფონად 
გამოიყენება სადღესასწაულო ღონისძიებების 
დროს, მოძველდა: იგი დაფარულია ძველი ფოტო-
მასალით.
მიზანი და სასურველი შედეგი: შეიცვალოს 
კედლის დიზაინი სკოლის პირველ სართულზე ისე, 
რომ ის ახარებდეს სასწავლო პროცესის ყველა 
მონაწილეს.
ამოცანები:
1. გასაფორმებელი თემის არჩევა;
2. ესკიზის მომზადება;
3. სახსრების მოძიება;
4. მოვალეობების განაწილება;
5. კედლის გაფორმება.

სამიზნე აუდიტორია: მშობლები, მასწავლებლები, 
მონაწილეები.

მოქმედების გეგმა:
1. პრობლემის არჩევა და იდეების განხილვა;
2. კედელზე გადასატანად შაბლონების მომზადება;
3. კედლის დიზაინის შექმნა.

პარტნიორები (შიდა და გარე): მასწავლებლები, 

მშობლები.
სავარაუდო დროის  ჩარჩო: 1-2 თვე.
შესაძლო სირთულეები: სირთულეები წარწერის 
არჩევაში, შაბლონის გასაფორმებლად ექსპერტის 
მოძებნაში.
პროექტის შესახებ ინფორმირების საშუალებები: 
სოციალური ქსელები, რაიონული კონკურსი „სას-
კოლო ბიუჯეტი".

როექტის ესკიზი: „ქვესტი ველიკი ნოვგ ოროდის 
ისტორიაში"
პროექტი უკავშირდება ველიკი ნოვგოროდის 
ისტორიას. ნოვგოროდის რეგიონი ცნობილია 
როგორც რუსეთში, ასევე საზღვარგარეთ, ისტო-
რიისა და კულტურის უნიკალური ძეგლებით, რო-
მელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი თავმოყრილია რე -
გიონალურ ცენტრში.

სტუდენტებმა შენიშნეს, რომ ადამიანები, რომ-
ლებიც ველიკი ნოვგოროდში არ ცხოვრობენ, მას 
ხშირად ურევენ ნიჟნი ნოვგოროდთან, საკუთარი 
გამორჩეული წარსულის მქონე ქალაქთან. ველიკი 
ნოვგოროდს აქვს მდიდარი 1160 წლიანი ისტორია 
და მიიჩნევენ, როგორც რუსეთის სამშობლო. ამავე 
დროს, ქალაქის მაცხოვრებლები, ძირითადად კი 
ახალგაზრდები, ნაკლებად ინტერესდებიან მისი 
ისტორიითა და კულტურით. ერთ-ერთი შესაძლო 
მიზეზი ისაა, რომ ინფორმაცია ამის შესახებ 
მიეწოდებათ უინტერესოდ. 
მოსწავლეები რამდენიმე ექსკურსიას დაეს წრნენ 
ქალაქში და დაასკვნეს, რომ ექსკურისია მძღოლები  
მასალას არაორიგინალურად აწვ დი   ან. ამიტომ 
მათ გადაწყვიტეს პროექტის შექ მნა, რომელიც 
გულისხმობს ახალგაზრდების მო ნაწილეობას 
შემეცნებით ისტორიულ ქვესთში თანამედროვე 
ტექნოლოგიების, კერძოდ, ჩათ-ბოტის გამოყენებით. 
იმის დასადგენად, თუ რა მდენად აქტუალურია 
იდეა, მათ 200 ადამიანი გამოკითხეს. აღმოჩნდა, 
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რომ გამოკითხულთა და ახლოებით 30%-მა არ იცის 
ქალაქის ისტო რიული ფაქტები ადგილების შესახებ, 
სადაც მათი 90% ნამყოფია.
ამას გარდა, სტუდენტებმა რესპონდენტებთან 
გაარკვიეს, რა ფორმით იქნებოდა მათთვის სა-
ი  ნტერესო და ინფორმაციული ცნობების მი-
ღება ქალაქის ისტორიის შესახებ: თამაშის 
თუ ჩვეულებრივი ექსკურსიის ფორმით. გამო-
კითხულმა დაახლოებით 80%-მა უპირა ტესობა 
თამაშს მიანიჭა. სტუდენტებმა შეიმუშავეს ქვესთი, 
რომელში მონაწილეობაც შესაძლებელია რო-
გორც ერთი ადამიანისთვის, ისე 5 წევრიანი ჯგუფე-
ბისთვის. ქვესთის დასაძლევად არაა საჭირო 
სპეციალური ცოდნა ისტორიაში. მთავარია, შეეძ-
ლოთ სოციალური ქსელებით სარგებლობა.
პროექტის განხორციელებისას სტუდენტები 
წა აწყდნენ პრობლემას. არ იცოდნენ, რო-
გორ გაეკეთებინათ ქვესთის რეკლამა და რო-
გორ მოეზიდათ მომხმარებლები. ამიტომ მათ 
გადაწყვიტეს, გასულიყვნენ კავშირზე ორგა-
ნი ზაციებთან, რომლებიც ტურიზმითა და სას-
ტუმროს სერვისებით არიან დაკავებულნი. სტუ-
დენტებმა თავად დაამყარეს პარტნიორობა ამ 
ორგანიზაციებთან."
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