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„ადამიანებს აქვთ გამოცდილებები: ისინი იზ-
რდებიან და სწავლობენ. გამოცდილებების 
გათვალისწინებით შეიძლება ჩამოყალიბდეს 
ქცევის გარკვეული ზოგადი ჩარჩოები. ეს ჩა-
რჩოები ცხოვრების მიმართულებას იძლევიან 
ხოლმე; მათ შესაძლოა ვუწოდოთ ღირებულე-
ბები. ჩვენი ღირებულებები აჩვენებენ იმას, თუ 
რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენი ცხოვრებით და 
ენერგიით. ღირებულება ყალიბდება მხოლოდ 
ადამიანის საკუთარი ქცევით და მჭიდრო კა-
ვშირი აქვს ადამიანის საკუთარ მოსაზრებებ-
თან. ღირებულებების ქონა გავლენას ახდენს 
ადამიანის საქციელზე. საკუთარი ღირებულე-
ბების ჩამოყალიბება არის როგორც ინდივი-
დუალური, ისე მთელი ცხოვრებისეული პრო-
ცესი, რომლის მხარდაჭერაც საკლასო ოთახში 
უნდა მოხდეს (გვ. 1-2)“.
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დემოკრატიის სწავლება



ტოლერანტობის სწავლება



   



„სკოლაში საერთო ღირებულებების სწავლე-
ბასთან / მოქალაქეობის შესახებ განათლე-
ბასთან (TCV/CE) დაკავშირებული პროექტები, 
როგორც წესი, კავშირშია ასევე სხვა საგნებ-
სა და ზოგად კომპეტენციებთან, მაგალითად, 
მეწარმეობის განათლებასთან ან, ზოგიერთ 
შემთხვევაში, რელიგიის სწავლებასთან. პი-
როვნებათშორისი ურთიერთობები, ტოლე-
რანტობა და ინკლუზიური საზოგადოება ინტე-
გრირებულია პედაგოგიურ აქტივობებსა და 
დავალებებში. სკოლის პროექტები ხშირად 
ისეთ მეთოდოლოგიას იყენებს, რომლებიც 
ყურადღებას ამახვილებს სოციალურ ქცევა-
სა და კომუნიკაციაზე, გუნდურ მუშაობასა და 
გამოცდილების გზით სწავლაზე (მაგალითად, 
სტუდენტური კომპანიის დაწყება). TCV/CE-ის 
სწავლებისთვის რეკომენდებული მეთოდე-
ბის რამდენიმე მაგალითია გონების რუკები 
[mind mapping], სიტუაციის ანალიზი [case studies], 
მცირე მასშტაბის კვლევა, როლური თამა-
შები, დისკუსიები, ვიზიტები და პრაქტიკული 
დავალებები. მასწავლებლები ამ მეთოდებს 
აღიქვამენ სხვადასხვა თემის ინტეგრირების 
და კრიტიკული საკითხების განხილვის „ინსტ-
რუმენტებად“ (გვ. 78).
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„1. სკოლამ საგნების სწავლა-სწავლების, სა-
სკოლო პროექტების, სპორტული, სახელოვნე-
ბო და საკლუბო აქტივობების (მოსწავლეების, 
მასწავლებლების, მშობლების ჩართულობით) 
საშუალებით ხელი უნდა შეუწყოს:

ა) ურთიერთპატივისცემის, შემწყნარებლო-
ბისა და თანასწორობის დამკვიდრებას მო-
სწავლეებს, მშობლებსა და მასწავლებლე-
ბს შორის განურჩევლად მათი სოციალური, 
ეთნიკური, რელიგიური, ლინგვისტიკური და 
მსოფლმხედველობრივი კუთვნილებისა;

ბ) სკოლის საზოგადოების წევრებისთვის შე-
მოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარე-
მოს შექმნას;
გ) მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი პასუხის-
მგებლობის განვითარებასა და სამოქალაქო 
ჩართულობას;
ე) კულტურული მრავალფეროვნების მი-
მართ პოზიტიური დამოკიდებულებისა და 
ტოლერანტობის დამკვიდრებას – შემწყნა-
რებლობა (ტოლერანტობა) გულისხმობს 
ქვეყანასა თუ მსოფლიოში არსებული მრა-
ვალფეროვნების მიმღებლობასა და პატი-
ვისცემას, რაც ადამიანთა მშვიდობიანი თა-
ნაცხოვრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 
პირობას წარმოადგენს. სკოლის საერთო 
კულტურამ ხელი უნდა შეუწყოს მოზარდს 
იმის გააზრებაში, რომ ყოველი ადამიანი 
წარმოადგენს გარკვეული ენის, კულტურის, 
ტრადიციის მატარებელ ინდივიდს, რომელ-
საც თავისი უნიკალური წვლილის შეტანა 
შეუძლია ქვეყნისა თუ საზოგადოების წი-
ნსვლაში. ეს სტიმულს მისცემს მოზარდის 
სრულფასოვან განვითარებას და დაეხმა-
რება მას კულტურათაშორისი დიალოგის 
წარმართვაში როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე 
მის ფარგლებს გარეთ;
თ) კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვა-
რების გზების სწავლებას – კონფლიქტი 
ცხოვრების განუყოფელ ნაწილია. სკოლაში 
ხშირად კონფლიქტის თანმდევი პროცესია 
ძალადობაც (ბულინგი). ამის გათვალისწი-
ნებით, სკოლის საერთო კულტურა ხელს 
უნდა უწყობდეს ფიზიკური თუ ფსიქიკური 
ძალადობის ფენომენის გააზრებას, ძალა-
დობასა და კონფლიქტს შორის არსებული 
განსხვავებების გაცნობიერებასა და კონ-
ფლიქტების არაძალადობრივი მეთოდებით 
გადაჭრის გზების სწავლებას“.
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