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აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის  

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის, მეოთხე სამუშაო ჯგუფის, განათლებისა და 

მეცნიერების ქვეჯგუფის  

 

განცხადება 

საგნის „მე და საზოგადოება“ სკოლაში დანერგვის შესახებ 

 

ქართული საზოგადოების მხრიდან გამოჩენილი განსაკუთრებული ინტერესის გამო 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის, საქართველოს ეროვნული 

პლატფორმის მე-4 ჯგუფის განათლების და მეცნიერების ქვეჯგუფის ექსპერტებმა შეისწავლეს 

საგნის „მე და საზოგადოება“ სტანდარტი, რომელიც ეფუძნება საზოგადოებრივი მეცნიერებების 

ფუნდამენტურ საფუძვლებს. იგი მნიშვნელოვანია თავისუფალი, გადაწყვეტილების მიმღები, 

მომავალზე ორიენტირებული და ტოლერანტული აზროვნების მქონე პიროვნების 

ჩამოყალიბების პროცესში.  

პროგრამა უზრუნველყოფს მოსწავლის პიროვნულ განვითარებას, ღირებულებითი სისტემის 

ფორმირებას და შედგება სამი მიმართულებისგან: 1. პიროვნული განვითარება; 2. ინიციატივა 

და მეწარმეობა;  3. სოციალურ-კულტურული განვითარება, მოქალაქეობა და უსაფრთხოება. 

სტანდარტში ნათლად არის წარმოდგენილი საზოგადოებრივი მეცნიერებების შესწავლის 

საჭიროება, რომლის საფუძველზეც მოსწავლე შეიმეცნებს ოჯახზე, უშუალო გარემოსა და 

სამშობლოზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვის აუცილებლობას. 

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით ჩვენ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები,  

ვაცხადებთ: 

1. საგნის „მე და საზოგადოება“ სწავლება აუცილებელია ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, მისი 

შეჩერებით ჩვენ ვარღვევთ ბავშთა უფლებებს (იხ. ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-8, მე-12, მე-

13, 27-ე და 28-ე მუხლები http://unicef.ge/uploads/CRC_georgian_language_version.pdf) - სწორად 

შეიმეცნოს გარე სამყარო, დამოუკიდებლად გააკეთოს არჩევანი და მიიღოს გადაწყვეტილებები, 

რასაც ვერცერთი სხვა საგანი ვერ უზრუნველყოფს სკოლის დაწყებით საფეხურზე; 
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2. საგნის „მე და საზოგადოება“  სკოლებში დანერგვა აუცილებელია საქართველოში  

დამოუკიდებლად მოაზროვნე, გადაწყვეტილების მიმღები, შრომისმოყვარე, კაცთმოყვარე და 

თავისუფლების მოყვარე საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის. საზოგადოებრივ მეცნიერებებში 

გაუნათლებელი საზოგადოება კი მარტივად სამართავია და ადვილია მასზე ნეგატიური 

ზეგავლენის მოხდენა; 

3. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დროულად 

დაიწყოს საგნის სწავლება საჯარო სკოლებში, უზრუნველყოს განხილული და დახვეწილი 

სტანდარტის შესაბამისი მასალების მომზადება, საგნის სწავლებაში სამოქალაქო სექტორის 

ჩართულობა და მონიტორინგი, რათა  მოსწავლეებისთვის სწორად იქნას მიწოდებული საგნის 

სტანდარტით დადგენილი და პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები. 

 

ხელმომწერი ორგანიზაციები: 

1. ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო 

2. ევროპის ფონდი 

3. ,,კავკასიური მოზაიკა“ 

4. ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"  

5. ასოციაცია სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება  

6. პედაგოგთა კავშირი ,,განათლება და სამყარო“ 

7. ახალგაზრდული ალტერნატივა 

8. სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

9. ევროპული ინიციატივა- ლიბერალური აკადემია თბილისი 

10. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი  

11. მეწარმე ქალთა ფონდი 

12. კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი ,,სოხუმი“ 

13. რეპატრიანტთა კავშირი 

14. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი 

15. ,,გადავარჩინოთ მომავალი თაობა“ 

16. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი 

17. საქართველოს გაეროს ასოციაცია 

18. საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ”საქართველოს ჩაი” 

19. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო 

20. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

21. ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 

22. ფონდი ,,კავკასიის ეკოლოგია“ 

23. საქართველოს ენერგო-რესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია 
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