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winasityvaoba 
 
წიგნი, „ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენცია, მასწავლებლის 
გზამკვლევი“, მოცემული საკითხის შესახებ იუნესკოს პირველი 
გზამკვლევია. მისი შექმნა  უკავშირდება 2015 წლის ოქტომბერში, 
იუნესკოს აღმასრულებელი საბჭოს  194/EX 46 გადაწყვეტილებას1. 
აღნიშნული დოკუმენტი  მიიღეს იუნესკოში გაწევრიანებული 
ქვეყნების საჭიროებების გათვალისწინებით. გზამკვლევის მიზანია 
დახმარება გაუწიოს იმ ქვეყნებს, რომლებიც ადგილობრივი კონტექსტის 
გათვალისწინებით აქტიურად მუშაობენ აღნიშნულ თემატიკაზე. 
მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით უნდა წარიმართოს, მათ შორისაა 
განათლების სისტემისა და ადამიანის უფლებების ცოდნაზე 
დაფუძნებული გლობალური სამოქალაქო განათლების პროგრამების 
გაძლიერება (GCED).  

ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენციის  შესახებ გაეროს გენერალური 
მდივნის მიერ დამტკიცებული გეგმის2 განსახორციელებლად, 
მოცემული გზამკვლევი იუნესკოს მხრიდან გადადგმული პირველი 
ნაბიჯია. 

გარდა გზამკვლევისა, იუნესკოს მიერ  განათლების სამინისტროებში 
პოლიტიკის შემქმნელთათვის მიმდინარეობს ტექნიკური მხარდაჭერის 
გეგმ(ებ)ის შემუშავება. დახმარების მიზანია ქვეყნები უზრუნველყონ იმ  
აუცილებელი რესურსებით, რაც შემდგომში მათ დაეხმარება 
გააძლიერონ ეროვნული შესაძლებლობები ძალადობრივ 
ექსტრემიზმთან საბრძოლველად.  

 იმისათვის რომ გზამკვლევი გეოგრაფიულად და სოციალურ-
კულტურულად განსხვავებული ქვეყნებისათვის რელევანტური 
ყოფილიყო, კონსულტაციები გაიმართა სხვადასხვა რეგიონში 
მცხოვრებ ექსპერტებთან და პედაგოგებთან. ასევე, განათლების 
                                                            
1 იუნესკოს აღმასრულებელი საბჭოს 197 ე სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება 46 (197 EX / 
გადაწყვეტილება 46). http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002351/235180e.pdf  
2 ძალადობრივი ექსტრემიზმის თავიდან აცილების სამოქმედო გეგმა. გენერალური მდივნის 
მოხსენება (A / 70/674) http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
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ექსპერტების მიერ მიზნობრივ ქვეყნებში ჩატარდა საველე სამუშაოები. 
გზამკვლევი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც იმ ფორმით, რა 
ფორმითაც ის ახლა არსებობს ასევე - როგორც ნიმუში და მოსწავლეთა 
კონკრეტული საჭიროებების შესაბამისად,  მოხდეს მისი  კონტექსტზე 
მორგება და გადათარგმნა. 
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madlobis niSnad 
 

მასწავლებლის  გზამკვლევი ძალადობრივი ექსტრემიზმის 
პრევენციაზე დაიწერა სოო-იანგ ჩოის, იუნესკოს სათავო ოფისის 
ჩართულობის, მშვიდობისა და მდგრადი განვითარების განყოფილების 
დირექტორის საერთო ხელმძღვანელობით. გზამკვლევის მომზადების 
პროცესს, ამავე განყოფილებიდან, კოორდინაციას უწევდნენ ქრის 
ქესლი, კარელ ფრაკაპანე, ალექსანდერ ლაიხტი, ელის მოსკი, ჯოის 
პოუნი, ლიდია რუპრეხტი და კრისტინა სტანცა-მუსტეა. როგორც 
ავტორმა და პირველი ვერსიის რედაქტორმა, დოკუმენტის შექმნაში 
განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა, ამერიკის შეერთებული შტატების 
ჰოვარდის უნივერსიტეტის განათლების ასოცირებულმა პროფესორმა, 
ჰელენ ბონდმა.  

ტექსტის წერილობითი კომენტარები გააკეთეს: ლინ დევისმა - 
ბირმინგემის უნივერსიტეტის (გაერთიანებული სამეფო) 
საერთაშორისო განათლების პროფესორ ემერიტუსმა; ფელისა 
ტიბიტსმა, ნიუ იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტის (ამერიკის 
შეერთებული შტატები) მასწავლებელთა კოლეჯის (Teachrs colledge) 
ლექტორმა; სარა ცაიგერმა, ჰედაიას ცენტრის (არაბთა გაერთიანებული 
ემირატები) უფროსმა ასოცირებულმა მკვლევარმა; ფერიჰა პერაჩამ, 
საბაუნის ცენტრის დირექტორმა (პაკისტანი) და ევროკავშირის 
რადიკალიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ქსელის 
წარმომადგენელმა, სტივენ ლენოსმა.ამასთან, მალობას ვუხდით 
კომენტარებისთვის ჩვენ კოლეგებს იუნესკოდან: ჯასტინ სასი 
(იუნესკოს ბანგკოკის ოფისი), ხორხე სეკეირა და ელსპეთ მაქომიში 
(იუნესკოს სანტიაგოს ოფისი), ჰეგაზი იდრისი და მეისონ ჩეჰაბი 
(იუნესკოს ბეირუთის ოფისი) და ფლორენს მიგეონი (იუნესკოს სათავო 
ოფისი). იუნესკო   ასევე მადლობას უხდის იმ მასწავლებლებსა და 
მოსწავლეებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს გზამკვლევის 
ტესტირებასა და სასარგებლო შეფასებების შემუშავებაში: კოლუმბიის 
უნივერსიტეტის (ნიუ იორკი, ამერიკის შეერთებული შტატები) 
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მასწავლებელთა კოლეჯს (Teachrs colledge), ასევე ASPnet-ის 
კოორდინატორებს ყაზახეთსა და იორდანიაში. 

მადლიერება გვსურს გამოვხატოთ ამერიკის შეერთებული შტატების 
მთავრობისადმი,  პუბლიკაციის შექმნისათვის მნიშვნელოვანი 
ფინანსური დახმარებისათვის. 

და ბოლოს, მადლობას ვუხდით აურელია მაზოიერს, რომელმაც 
იზრუნა პუბლიკაციის დიზაინზე და მარტინ ვიკენდერს, რომელიც 
დაგვეხმარა ამ დოკუმენტის ლიცენზირებაში. 
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1. Sesavali 
 
ძალადობრივი ექსტრემიზმი და რადიკალური ძალები ჩვენი დროის ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის 
დაკავშირებული მხოლოდ რომელიმე კონკრეტულ ასაკთან, სქესთან, ჯგუფთან 
თუ საზოგადოებასთან, ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და ტერორისტული 
ორგანიზაციების გზავნილების მიმართ  განსაკუთრებულად მოწყვლადი 
ჯგუფი ახალგაზრდებია. 

ამგვარი საფრთხის პირობებში, ახალგაზრდებს, ცოდნისა და უნარების 
შესაძენად და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებისათვის, ესაჭიროებათ 
შესაბამისი საგანმანათლებლო გარემო, რომელიც მათ დაეხმარება  თავიდან 
აიცილონ პროპაგანდით გამოწვეული საფრთხეები.  

ასეთი უნარების გამომუშავება შესაძლებელია თავდაჯერებული, კარგად 
მომზადებული და პატივსაცემი პედაგოგების დახმარებით, რომლებსაც 
ინტენსიური კონტაქტი აქვთ ახალგაზრდებთან. 

აქედან გამომდინარე, გზამკვლევი მომზადებულია განათლების დაწყებითი 
საფეხურის ზედა კლასებისა და საბაზო საფეხურის მასწავლებლებისათვის. 
ამავდროულად, გზამკვლევი იმ იმედით შეიქმნა, რომ ის შეძლებს დაეხმაროს 
მასწავლებლებს  როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ 
საგანმანათლებლო გარემოში მუშაობისას.  

გზამკვლევის კონკრეტული მიზნებია:  

▶ მასწავლებლებს მისცეს პრაქტიკული რჩევები თუ როდის და როგორ 
მოხდეს ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის განხილვა 
მოსწავლეებთან; 

▶ დაეხმაროს მასწავლებლებს ინკლუზიური და კონსტრუქციული 
დიალოგის, ღია დისკუსიისა და კრიტიკული აზროვნების ხელშემწყობი 
საკლასო გარემოს შექმნაში. 

 
 
 



10

 

 

 

2. Zaladobrivi 
eqstremizmis 
Sesaxeb 

 
2.1 Zaladobrivi eqstremizmi da radikalizacia 

 
ძალადობრივი ექსტრემიზმი იმ ადამიანების რწმენები და მოქმედებებია, 
რომლებიც მხარს უჭერენ ან იყენებენ იდეოლოგიაზე დაფუძნებულ 
ძალადობას რადიკალური, იდეოლოგიური, რელიგიური ან პოლიტიკური 
მიზნების მისაღწევად.3 

ძალადობრივი, ექსტრემისტული შეხედულებები შესაძლოა გამოვლინდეს 
სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის პოლიტიკაში, რელიგიასა და სქესთა 
შორის ურთიერთობებში.4 არც ერთი საზოგადოება, რელიგიური გაერთიანება 
თუ იდეოლოგია არ არის დაზღვეული ძალადობრივი ექსტრემიზმისაგან. 

 
 
ძალადობრივი ექსტრემიზმი არის ... „როცა შენ არ აძლევ არსებობის უფლებას 
განსხვავებულ აზრს, როცა [მხოლოდ] შენი შეხედულებები გგონია ჭეშმარიტი, როცა 
განსხვავებულობის არსებობის შესაძლებლობას გამორიცხავ და გსურს შენი 
შეხედულებები სხვებს თავს მოახვიო, თუ საჭიროა ძალის გამოყენებითაც კი.“5 
  
 
მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს საერთო შეთანხმება ტერმინის 
„რადიკალიზაცა“ გამოყენებასთან დაკავშირებით, ის აღნიშნავს იმ პროცესს 
რომლის დროსაც ინდივიდი ან ჯგუფი ძალადობას ლეგიტიმურ და სასურველ 

                                                            
3www.livingsafetogether.gov.au და www.dhs.gov/topic/countering-violent-extremism 
4მოცემული ინტერნეტ საიტი უზრუნველყოფს ძალადობრივი ექსტრემიზმის სხვადასხვა 
მაგალითს: www.livingsafetogether.gov.au 
5დეივის, ლ. განათლება ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. გამომცემლობა Trentham 
Books.https:www.oise.utoronto.ca/cld/UserFiles/Kile/DAVIESeducationagainstextremism.pdf  
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სამოქმედო საშუალებად მიიჩნევს.  

რადიკალური აზრი, რომელიც დასაშვებად არ მიიჩნევს ძალადობის 
გამოყენებას უფრო ფართო პოლიტიკური მიზნებისათვის, შესაძლოა 
განვიხილოთ როგორც ნორმალურად და მისაღებად. ასეთ შეხედულებებს 
შესაძლებელია მხარი დაუჭირონ კანონის ფარგლებში მომუშავე ჯგუფებმა.  

არ არსებობს კონკრეტული გზა რომელიც აღწერს, თუ როგორ აღმოცენდება და  
რა სისწრაფით ვრცელდება რადიკალიზაცია.6 ამ შემთხვევაში, არც განათლების 
დონეა სანდო ფაქტორი, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა 
ვიწინასწარმეტყველოთ რადიკალიზაციის გავლენის მასშტაბები. მიუხედავად 
ამისა, არსებობს სოციალურ-ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური და 
ინსტიტუციონალური ფაქტორები7, რომლებიც ძალადობრივ ექსტრემიზმს 
იწვევს. ამ ფაქტორებს სპეციალისტები ორ მთავარ ჯგუფად ყოფენ: 

▶ „ბიძგის მიმცემი ფაქტორები“ (Push Factors), რომელიც უბიძგებს 

ინდივიდებს ძალადობრივი ექსტრემიზმისაკენ, მაგალითად: 
მარგინალიზაცია, უთანასწორობა, დისკრიმინაცია, დევნა ან 
მოპყრობის ამგვარად აღქმა; შესაბამის და ხარისხიან განათლებაზე 
შეზღუდული ხელმისაწვდომობა; უფლებებსა და სამოქალაქო 
თავისუფლებებზე უარი; გარემოსდაცვითი, ისტორიული და 
სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორებით გამოწვეული  სხვა  სახის 
უკმაყოფილებანი.  
 

▶ „დამაინტერესებელი ფაქტორები“ (Pull Factors), რომელიც იწვევს 

ძალადობრივი ექსტრემიზმით დაინტერესებას და მის მოწონებას. 
მაგალითად: კარგად ორგანიზებული ძალადობრივ-ექსტრემისტული 
დაჯგუფებების არსებობა, რომელთაც მყარი დისკურსი და ეფექტური 
პროგრამები აქვთ და წევრობის სანაცვლოდ მომხმარებლებს 
სთავაზობენ კონკრეტულ სერვისებს, შემოსავალს და/ან დასაქმებას. 
დაჯგუფებებმა, შესაძლოა ახალი წევრები უკმაყოფილების გამოხატვის 
საშუალების მიცემით ან თავგადასავლის და თავისუფლების 

                                                            
6დეივის, ლ. განათლება ექსტრემიზმის წინააღმდეგ: ახალგაზრდების კრიტიკული 
პოლიტიზაციისაკენ. განათლების საერთაშორისო მიმოხილვა, 55 (2/3), გვ, 183-203. Doi:10. 
1007/s11159-008-9126-8 
7აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ძალადობრივი ექსტრემიზმის გამომწვევი 
ფაქტორების მიმოხილვა. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAA929.pdf;  Zeiger, S. და Aly, A. 2015. 
ძალადობრივი ექსტრემიზმის პირისპირ: პოლიტიკისა და  პრაქტიკისთვის სამხილების ბაზის 
განვითარება. კურტინის უნივერსიტეტი, ჰეიდაია. 
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დაპირებითაც მოხიბლონ. გარდა ამისა, მსგავსი დაჯგუფებები 
თავიანთ წევრებს  სთავაზობენ მოჩვენებით სულიერ სიმშვიდეს -
„ადგილს, რომელსაც შეიძლება ეკუთვნოდე“. 

და ბოლოს, კონტექსტუალური ფაქტორები, რომლებიც ხელსაყრელ გარემოს 
ქმნის ძალადობრივი ექსტრემისტული დაჯგუფებების აღმოცენებისთვის. 
ასეთი ფაქტორებია: სუსტი სახელმწიფო, კანონის უზენაესობის არარსებობა, 
კორუფცია და კრიმინალი. 
 
 

 

 
 
 
 
                  ადრეული ნიშნები 

 
 
ქვემოთ ჩამოთვლილი ქცევები შესაძლოა რადიკალიზაციის ნიშნებად ჩავთვალოთ.  
რამდენიმე მათგანის დაფიქსირება, ოჯახისა და ახლობლების წრის შეშფოთების 
საფუძველი უნდა გახდეს: 

▶ უეცარი კავშირის გაწყვეტა ოჯახთან და დიდი ხნის მეგობრებთან.  

▶ სკოლის მოულოდნელად მიტოვება და კონფლიქტები სკოლაში. 

▶ ქცევის ცვლილებები საკვებთან, სამოსთან, ტერმინოლოგიასა და ფინანსებთან 
მიმართებით. 

▶ ცვლილებები სხვების მიმართ დამოკიდებულებასა და ქცევაში:  

▶ ანტისოციალური კომენტარები, ავტორიტეტების მიუღებლობა, სოციალურ 
ინტერაქციაზე უარის თქმა, გარიყვისა და იზოლაციის ნიშნები. 

▶ ვებ-გვერდების რეგულარულად შემოწმება და რადიკალური ან 

ექსტრემისტული იდეოლოგიების  მხარდამჭერ სოციალურ ქსელებში 
მონაწილეობა.  

▶ აპოკალიფსური და შეთქმულების თეორიებით დაინტერესება. 
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/ 

  

 
 ძალადობრივი ექსტრემიზმის მაგალითები 
ნეონაცისტები, კუ-კლუქს-კლანი, ეკო-ტერორიზმი, ერაყისა და 
ლევანტის ისლამური სახელმწიფო, ბოკო ჰარამი. 
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2.2 Zaladobrivi eqstremizmi da ganaTleba 
 
 

ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენციასა  და ახალგაზრდების 
დერადიკალიზაციის პროცესში განათლების როლმა გლობალური აღიარება 
ბოლო წლებში მოიპოვა.  

ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს 2015 წლის 
დეკემბერში, გაეროს გენერალური მდივნის მიერ ძალადობრივი ექსტრემიზმის 
პრევენციისათვის8 სამოქმედო გეგმის შემუშავება.  გეგმაში ხაზგასმულია 
ხარისხიანი განათლების მნიშვნელობა, როგორც საუკეთესო საშუალება 
ძალადობრივ ექსტრემიზმთან საბრძოლველად. 

გაეროს უშიშროების საბჭოს 2178-ე9 და 2250-ე რეზოლუციებში აღნიშნულია 
„ხარისხიანი განათლების საჭიროება მშვიდობისათვის. ხარისხიანი განათლება 
ახალგაზრდებს შესაძლებლობას მისცემს კონსტრუქციულად ჩაერთონ 
სამოქალაქო სტრუქტურებში და ინკლუზიურ პოლიტიკურ პროცესებში“. 
რეზოლუციები მოუწოდებს „ყველა შესაბამის პირს, გამოიყენონ 
ინსტიტუციონალური მექანიზმები მშვიდობის, კულტურის, ტოლერანტობის, 
ინტერკულტურული და ინტერრელიგიური დიალოგების წასახალისებლად. 
ასევე მნიშვნელოვანია აღნიშნულ პროცესებში ახალგაზრდების ჩართვა, 
ძალადობრივი აქტების, ტერორიზმის, ქსენოფობიისა და დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმისაგან ახალგაზრდების ჩამოსაშორებლად.“ 10 

2015 წლის ოქტომბერში, იუნესკოს აღმასრულებელმა საბჭომ მიიღო 
გადაწყვეტილება11, რომელიც ხაზს უსვამს განათლების მნიშვნელობას 
როგორც ინსტრუმენტის ტერორიზმისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის, 
ასევე რასობრივი და რელიგიური შეუწყნარებლობის, გენოციდის, ომის 
დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულთა აღსაკვეთად. 
მიუხედავად იმისა, განათლებას სკოლა უზრუნველყოფს, კლუბები, 
საზოგადოებრივი ასოციაციები თუ ოჯახი, ყველა შემთხვევაში განათლება 
მნიშვნელოვანი კომპონენტია ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენციისთვის.  

დოკუმენტებში ხაზგასმულია, რომ განათლებას შეუძლია დაეხმაროს 
ახალგაზრდებს/მოსწავლეებს 

                                                            
8ძალადობრივი ექსტრემიზმის აღკვეთის სამოქმედო გეგმა. გენერალური მდივნის მოხსენება 
(A/70/674) http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
9გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 2178, მიღებული 2014 წლის სექტემბერში, 
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
10გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 2250, მიღებული 2015 წლის დეკემბერში, 
http://unoy.org/wp-content/uploads/SCR-2250.pdf 
1146-ე გადაწყვეტილება. რომელიც მიღებულ იქნა იუნესკოს აღმასრულებელი საბჭოს 197-ე 
სესიაზე (197EX/Decision) http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002351/235180.pdf 
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▶ განივითარონ კომუნიკაციისა და ინტერპერსონალური  

უნარები, რაც მათ ესაჭიროებათ დიალოგისა და  პიროვნებებს შორის 
უთანხმოებისას. კომუნიკაციის უნარი ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 
ადამიანებმა შესძლონ ცვლილებებს  მშვიდობიანად გადალახვა. 

▶ განივითარონ კრიტიკული აზროვნება, რომელიც მათ სჭირდებათ 

პრობლემებში გასარკვევად, გავრცელებული აზრების შესამოწმებლად 
და ექსტრემისტული მრწამსის ლეგიტიმურობის ეჭვქვეშ 
დასაყენებლად.  

▶ დაეხმაროს მოსწავლეებს ადვილად არ მოექცნენ ექსტრემისტული 

ნარატივის გავლენის ქვეშ და შეიძინონ ის სოციალურ-ემოციური 
უნარები, რაც საჭიროა საზოგადოებაში ძალადობის გარეშე, 
კონსტრუქციულად ჩასართავად. 

 

იუნესკოსათვის ასეთი საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარება 
შესაძლებელია გლობალური სამოქალაქო განათლების (GCED) ფარგლებში. 
აღნიშნული პროგრამის მიზანია ინდივიდისათვის პატივისცემისა და 
კაცობრიობისადმი მიკუთვნებულობის შეგრძნების ჩამოყალიბება. 
 

 
 

 
გლობალური სამოქალაქო განათლება (GCED) არის ახალი მიდგომა, რომელიც 
მიმართულია მოსწავლეთა ცოდნის, უნარების, ღირებულებებისა და 
დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებისაკენ. ასეთმა განათლებამ ხელი უნდა 
შეუწყოს  მოსწავლეთა ჩართულობას  საზოგადოების  მდგრადი და 
მშვიდობიანი გზით განვითარებისათვის. გლობალური სამოქალაქო 
განათლება (GCED) მიზნად ისახავს ისეთი ფუნდამენტური ღირებულებების 
დანერგვას, როგორიცაა: ადამიანის უფლებები, სოციალური სამართლიანობა, 
გენდერული თანასწორობა და გარემოს დაცვისადმი პატივისცემა.  
 
 

რა არის გლობალური მოქალაქეობა? 
გლობალური მოქალაქეობა გულისხმობს საკუთარი თავის აღქმას მსოფლიო 
საზოგადოების წევრად.იმ საზოგადოებისა, რომლის წევრებიც სოლიდარობას 
უცხადებენ ერთმანეთს, გააჩნიათ კოლექტიური იდენტობა, ხოლო გლობალურ 
დონეზე გრძნობენ კოლექტიურ პასუხისმგებლობას. 
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2.3 eqstremizmis adgilobrivi gamovlinebebi 

 

მოსწავლეებს შესაძლებელია არ გააჩნდეთ ან არასწორი ინფორმაცია ჰქონდეთ 
მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. ასეთ შემთხვევაში, სასარგებლო იქნება 
ძალადობრივი ექსტრემიზმის ადგილობრივი გამოვლინებების განხილვა  
საერთაშორისო მოვლენებთან  მიმართებით. შესაძლებელია მხოლოდ 
ადგილობრივი გამოცდილების გაზიარებაც. 

ძალადობრივი ექსტრემიზმის ადგილობრივი გამოვლინებების განხილვა 
ეხმარება მოსწავლეებს/ახალგაზრდებს: 

▶  გაიაზრონ ადგილობრივ და გლობალურ გამოწვევებს შორის კავშირი 

▶ გააცნობიერონ ძალადობრივი ექსტრემიზმის რეალური რისკები და 

შედეგები 

▶ გააანალიზონ, რომ სწორი გადაწყვეტილებების შემთხვევაში, მათ 

შეუძლიათ სასიკეთო ცვლილებების მოხდენა 

ამავე დროს, საკამათო ადგილობრივი საკითხების განხილვის დროს რამდენიმე 
მნიშვნელოვანი წინაპირობა არსებობს: 

▶  როგორ დავაკავშიროთ ძალადობრივი ექსტრემიზმის საკითხები 

ადგილობრივ სასწავლო გეგმის შინაარსთან, 

▶  როგორ გავიაზროთ ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური, 

კულტურული, ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება, 

▶  როგორ ჩავრთოთ დისკუსიებში უმცირესობები, როგორც მინიმუმ 

როგორ წარმოვადგინოთ მათი მოსაზრებები, საკითხის/მსჯელობის 
დაბალანსების მიზნით.  

▶  როგორ დავაფიქსიროთ მასწავლებლის, როგორც მოდერატორის, 

როლი მოსწავლეებისათვის (ობიექტური ხმა, არაპარტიული მონაწილე და ა.შ.), 

▶  როგორ გავანაწილოთ სწორად დრო, ვინაიდან საკამათო საკითხების 

განხილვას კარგად  დაგეგმვა და ორგანიზება უნდა. 
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ზოგ შემთხვევაში, ექსტრემიზმის ადგილობრივი გამოვლინებების განხილვა 
შესაძლოა ზედმეტად რთული და მგრძნობიარე აღმოჩნდეს. ამ დროს, 
შესაძლოა, უფრო ნაყოფიერი აღმოჩნდეს ისეთი განყენებული მაგალითის 
განხილვა, რაც პირდაპირ არ იქნება კავშირში ადგილობრივ  გამოწვევებთან.  
 
 

 

      მაგალითი 
 
განათლების საკითხებით დაინტერესებულ პირეთა მხარდასაჭერად, 
იუნესკომ და ამერიკის შეერთებული შტატების ჰოლოკოსტის 
მემორიალურმა მუზეუმმა, 2015 წელს, ერთობლივად შეიმუშავეს 
ტრენინგ პროგრამა „საერთაშორისო განათლება ჰოლოკოსტის შესახებ“. 
აღნიშნული ტრენინგ პროგრამის მიზანს წარმოადგენდა, ჰოლოკოსტის 
მაგალითის გამოყენებით, ახალი პედაგოგიური სტრატეგიების 
განვითარება. ამ შემთხვევაში, ჰოლოკოსტის მაგალითის ანალიზი 
ეხმარება ადამიანებს გაუმკლავდნენ  გენოციდის ტრამვულ წარსულსა 
და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებს. ეს მიდგომა 
განსაკუთრებით ეფექტური აღმოჩნდა იმ საზოგადოებებისათვის, 
რომლებმათ თავის თავზე გამოსცადეს მასობრივი დანაშაულებები.  
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2.4 sazogadoebis, ojaxisa da mediis roli 
 

განათლების მეშვეობით ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენცია უნდა იყოს 
ფართომასშტაბიანი პრევენციული მოქმედების ნაწილი, რომელშიც 
ჩართული იქნება საზოგადოება, ოჯახი და მედია. საზოგადოების 
კეთილდღეობისათვის მნიშვნელოვანია მოცემული საკითხით 
დაინტერესებული პირების მხარდამჭერთა ქსელ(ებ)ის შექმნა.  
 
 

 
 

ერთობლივი საზოგადოებრივი პროექტების ნიმუშები: 

▶  პროექტი „გასვლა“ (Project Exit) - ნორვეგიის მთავრობის პროექტი,  

რომელიც სამ მთავარ მიზანს ემსახურება:  ადგილობრივი გაერთიანებების 
შექმნა იმ მშობელთა მხარდასაჭერად, რომელთა შვილებიც ჩართულნი იყვნენ 
რასისტულ და ძალადობრივ ჯგუფებში; ახალგაზრდებისთვის  ამ ჯგუფების 
დატოვების შესაძლებლობის მიცემა; მეთოდოლოგიური ცოდნის გავრცელება 
იმ ახალგაზრდებთან მომუშავე პროფესიონალებს შორის, რომლებიც 
ძალადობრივ ჯგუფებში იყვნენ ჩართულნი. პროექტი მოიაზრებდა 
მშობლების, სოციალური მუშაკების, პოლიციის, მასწავლებლებისა და 
ადგილობრივ ახალგაზრდებთან მომუშავეთა ურთიერთთანამშრომლობას. 
https://www.counterextremism.org/resources/details/id/665/project-exit-leaving-violent-groups 

 

▶ „ქალები საზღვრების გარეშე“ (Women Without Borders) - ავსტრიული 

არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება სხვადასხვა ქვეყნის 
დედებსა და ოჯახებს გამოავლინონ რადიკალიზაციის ადრეული ნიშნები და 
შეძლონ იმ ფაქტორებთან დაპირისპირება, რომლებმაც შესაძლოა 
ახალგაზრდები რადიკალურ ექსტრემიზმამდე მიიყვანონ. 
www.women-without-borders.org 

 

▶  „შეუერთდით სამართლიანობას“ (Connect Justice) - ბრიტანეთის 

გაერთიანებულ სამეფოში არსებული დამოუკიდებელი სოციალური საწარმო, 
რომელიც ემსახურება სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებას თემის 
ჩართულობის გზით. ორგანიზაციის მთავარი მიზანია, ექსტრემიზმის და 
ექსპლუატაციის წინააღმდეგ სამოქალაქო საზოგადოების, სახელმწიფო 
სააგენტოებისა და კერძო სექტორს შორის ნდობისა და თანამშრომლობის 
განმტკიცება. 

http://www.connectjustice.org  
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3. diskusiis 
marTva klasSi 

 

 
3.1 miznebi 

ძალადობრივი ექსტრემიზმის შესახებ დისკუსიის მიზანია მოსწავლისათვის 
ისეთი უნარების გამომუშავება რომ მან, როგორც ინფორმირებულმა 
გლობალურმა მოქალაქემ შეძლოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა. 
შესაბამისად,  სასწავლო მიზნები უნდა ჩამოყალიბდეს სწავლის სამი 
ძირითადი სფეროს მიხედვით: შემეცნებითი, სოციალურ-ემოციური და 
ქცევითი. 

 
 
შემეცნებითი 
(კოგნიტური) 

 ▶კრიტიკული აზროვნებისა და 
ანალიზის უნარის განვითარება 
 

▶ცოდნის მიღება ადგილობრივ, 
ეროვნულ და გლობალურ 
პრობლემებსა და მათი 
ურთიერთკავშირის შესახებ; 
სხვადასხვა ქვეყნებსა და ხალხებს 
შორის 
ურთიერთდამოკიდებულების 
შესახებ 

▶მანიპულაციის ფორმების ამოცნობა 

▶სტერეოტიპების, ცრურწმენებისა 
და წინასწარ შექმნილი მცდარი 
აზრების შესახებ ინფორმაციის 
ფლობა 

▶ფაქტისა და მოსაზრების 
ერთმანეთისაგან განსხვავებისა და 
მათი წარმოშობის ეჭვქვეშ დაყენების 
უნარი 

▶ინფორმირებულობა ძალადობრივი 
ექსტრემიზმის ასპექტებისა და სხვა 
გლობალური პრობლემების შესახებ  

▶გაცნობიერება, რომ ეს 
კომპლექსური საკითხებია 

სასწავლო მიზნების ნიმუშები სასწავლო სფეროების მიხედვით: 

 

სასწავლო 
სფეროები 

დისკუსიის სასწავლო 
მიზნები 

მოსწავლეებმა უნდა   
შეძლონ... 

მოსწავლის მახასიათებლები 
 ან თვისებები, რომლებიც უნდა 

გაძლიერდეს დისკუსიის 
საშუალებით 
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სოციალურ-
ემოციური 

▶კაცობრიობისადმი 
მიკუთვნებულობის შეგრძნება, 
ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებული 
ღირებულებებისა და 
პასუხისმგებლობების 
გაზიარება 

▶განსხვავებულობის მიმართ 
თანაგრძნობის, 
სოლიდარობისა და 
პატივისცემის განვითარება  

▶ინტერკულტურული 
კომპეტენციების განვითარება 

▶იზიარებს ღირებულებათა 
ძირითად სისტემას 
ადამიანის უფლებათა 
საფუძველზე 

▶პატივს სცემს 
განსხვავებულობას 

▶უნარი აქვს გაიგოს სხვისი 
ემოციები 

▶დაინტერესებულია 
განსხვავებული ხალხის 
ცხოვრების სტილისა და 
კულტურის გაცნობით 

▶ უნარი აქვს „დაამყაროს 
ეფექტური ურთირთობა 
განსხვავებულ ენაზე 
მოსაუბრე და სხვა 
კულტურის 
ადამიანებთან“12 

ქცევითი ▶საუბრის დროს გააჩნდეს 
პასუხისმგებლობის გრძნობა 

▶შეეძლოს საკუთარი 
მოსაზრებების 
თავდაჯერებულად გამოხატვა 
და გააჩნდეს კონფლიქტისადმი 
პოზიტიური მიდგომა 
მოტივაციისა და სურვილის 
ქონა სათანადო მოქმედებების 
განსახორციელებლად 
 

▶უნარი აქვს პატივისცემით 
მოუსმინოს განსხვავებულ 
მოსაზრებებს; გამოხატოს 
საკუთარი მოსაზრებები და 
შეაფასოს როგორც საკუთარი, 
ასევე სხვისი მოსაზრებები 
აიღოს პასუხისმგებლობა 
საკუთარ ქცევაზე 

 
 
                                                            
12ინტერკულტურული კომპეტენციები - კონცეპტუალური და სამოქმედო ჩარჩო, 
http://unescodoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf 

სასწავლო მიზნების ნიმუშები სასწავლო სფეროების 
მიხედვით: 

სასწავლო 
სფეროები 

დისკუსიის სასწავლო 
მიზნები 

მოსწავლეებმა უნდა   
შეძლონ... 

მოსწავლის მახასიათებლები 
 ან თვისებები, რომლებიც 

უნდა გაძლიერდეს დისკუსიის 
საშუალებით 
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3.2 momzadeba 
 
 

■ რატომ არის საჭირო მომზადება? 

 

▶ კარგი მომზადება ამცირებს საკამათო საკითხების განხილვის შიშს.  
 
▶ მოსამზადებელი ეტაპის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეხება დისკუსიების 
დასაბუთების შემუშავებას, სადაც გარკვევით უნდა იყოს ხაზგასმული 
გამოცდილების საგანმანათლებლო სარგებელი. 

 

■ რა უნდა მოვამზადოთ? 
 

▶ წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული: სწავლის მიზნები, 
თემა/საწყისი წერტილი, დისკუსიის წაყვანის მეთოდოლოგია და 
მთავარი გზავნილები.  
 
▶ უკეთესია გვქონდეს  სკოლის ადმინისტრაციის ნებართვა, რადგან  
სკოლის დირექტორისა და ადმინისტრაციული პერსონალის მხარდაჭერა 
ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი თემების განხილვის დროს. კონტექსტის 
გათვალისწინებით, შესაძლოა აუცილებელი გახდეს მოსწავლეების 
მხრიდან უკუკავშირისა და თანხმობის მიღება.  
 
▶ დისკუსიამდე შესაძლოა სასარგებლო იყოს თემის შესახებ 
ინფორმაციული მასალის წინასწარი მიმოხილვა, რათა თავიდან 
ავიცილოთ რომელიმე თემაზე გავრცელებული ცრუ შეხედულებები და 
მითები.  
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რჩევები: 
 

▶ გაითვალისწინეთ დისკუსიის გამოწვევები და  
შესაძლებლობები. 
 

▶  შესაძლოა დაგვეხმაროს სკოლისა და ადგილობრივი 
საზოგადოების სხვა ზრდასრულ წარმომადგენლებთან, 
მაგალითად, მშობლებთან და განათლების სხვა  
სპეციალისტებთან საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ 
მივუდგეთ ძალადობრივი ექსტრემიზმის საკითხს. 
 

▶ არ ჩაერთოთ საუბარში, თუ ამის გასაკეთებლად საჭირო 
ემოციურ და პროფესიულ მზაობას არ გრძნობთ. 
 

▶ უშუალოდ დისკუსიის დაწყებამდე წარმოიდგინეთ ეს პროცესი 
ერთ-ერთ თქვენს მოსწავლესთან. 
 

▶ სკოლის/საზოგადოების სტრუქტურიდან და კონტექსტიდან 
გამომდინარე შესაძლოა სასარგებლო იყოს ამ საზოგადოებისათვის 
დამახასიათებელი ტიპური მოსწავლისა და სკოლის პერსონალის 
ნაცვლად მათგან განსხვავებული ადამიანების მოწვევა. 
 

▶ საჭიროების შემთხვევაში, განსაკუთრებით ემოციური 
დისკუსიების დროს დასახმარებლად, შესაძლოა სასარგებლო იყოს 
მედიაციის სპეციალისტის მოწვევაც. 
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 3.3 diskusia 
 

■ როდის დავიწყოთ დისკუსია? 
 

საკლასო ოთახში ძალადობრივი ექსტრემიზმის განსახილველად სწორი 
მომენტის შერჩევა მომზადებასა და ფიქრს მოითხოვს.  

გაკვეთილები და დისკუსიები შესაძლოა წინასწარ დაიგეგმოს და 
რომელიმე ჩვეულებრივი გაკვეთილის მიმდინარეობის პროცესის 
ნაწილი გახდეს. თუმცა, გაკვეთილზე დისკუსია შესაძლოა ზოგჯერ 
სპონტანურადაც დაიწყოს. ასეთ მომენტებს „სასწავლო მომენტები“ 
ეწოდება. მსგავსი სიტუაცია ხშირად მაშინ წარმოიშვება, როდესაც 
ყველაზე ნაკლებად ველოდებით. ეს დაუგეგმავი შესაძლებლობებია, 
რომლებიც უნდა გამოვიყენოთ მოსწავლეებისათვის რთული ცნებების 
ასახსნელად ან საუბრის დასაწყებად.  

სასწავლო მომენტები შესაძლოა ვერ გამოვიყენოთ, თუ პედაგოგი 
ამისათვის პიროვნულად და პროფესიულად სათანადოდ 
მომზადებული არ არის. 

 
 

                  რჩევები: 
 
მასწავლებლისათვის ერთ-ერთი მნიშნელოვანი უნარია  „სასწავლო 
მომენტების“ ამოცნობა და გამოყენება უსაფრთხო და ნდობით აღსავსე გარემოს 
შესაქმნელად. ეს იდეალური დროა იმისთვის, რომ  მოსწავლეებს 
„მნიშვნელოვანი გაკვეთილი“ შევასწავლოთ.13 სასწავლო მომენტები შესაძლოა 
მოხდეს ყველგან და ნებისმიერ დროს: სკოლისაკენ მიმავალ გზაზე, სათამაშო 
მოედანზე, სკოლის კაფეტერიასა თუ საკლასო ოთახში. 
  

                                                            
13ბელენჯერ, ს. 2009. დამაბნეველი მომენტები, სასწავლო მომენტები: 
მასწავლებლის კვლევის პრაქტიკა ურბანულ საკლასო ოთახებში. ნიუ იურკი. 
Teachers College Press (Practitioner Inquiry Series, პირველი გამოცემა)  
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▶ სასწავლო მომენტების დროს მასწავლებლებს შესაძლოა არ ჰქონდეთ 

საკმარისი დრო მოსწავლეებთან დისკუსიის წესების სრულად 
განსახილველად. სასწავლო მომენტის დროს დისკუსია ხშირად გამომწვევ 
ინციდენტს მოჰყვება. თქვენ შეგიძლიათ მოამზადოთ მოსწავლეები ამგვარი 
დაუგეგმავი მომენტებისთვის საკლასო დისკუსიებსა და დიალოგებში 
რეგულარული მონაწილეობით. 

▶ სასწავლო მომენტების დისკუსიები შესაძლოა ყურადღებას ამახვილებდეს 

როგორც ღირებულებებზე, ასევე აკადემიურ სასწავლო უნარებზე. 

▶ კარგად დააკვირდით და იყავით კარგი მსმენელი. ზოგი სასწავლო მომენტი 

შესაძლოა ნაკლებად შესამჩნევი და თვალსაჩინო იყოს.  

▶ იყავით შემოქმედებითი. სასწავლო მომენტი შესაძლოა უარყოფითი 

გამოცდილებითაც იყოს გამოწვეული. თუ ბავშვი სხვა ბავშვს დაუძახებს 
„ტერორისტს“, არ რაიმე სხვა მსგავს სიტყვას, გამოიყენეთ ეს სიტუაცია და 
ასწავლეთ მათ ერთმანეთის პატივისცემა, აუხსენით ერთმანეთისთვის მსგავსი 
სიტყვების დაძახებისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის უარყოფითი 
შედეგების შესახებ. 

▶ მასწავლებლებს შეუძლიათ საუბრის ამგვარი დასაწყისი შემდგომში 

სასწავლო დისკუსიისთვის გამოიყენონ: 

ა. „რა მოხდა ეხლა? რატომ მოხდა ეს?“ 
ბ. „დღეს ერთმა მოსწავლემ მეორესთვის კარგი რამ გააკეთა. ვინ გამოიცნობს 
რა იყო ეს ?“ 
გ. „მოდი, დღეს პატივისცემის შესახებ ვისაუბროთ.“ 
დ. „რატომ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია იმის შესახებ საუბარი და 
მსჯელობა, რაც დღეს მოხდა?“  

▶ სასწავლო მომენტის დისკუსია შემდეგნაირად დაასრულეთ: 

ა. რა ვისწავლეთ დღეს? რატომ იყო ამ დისკუსიის წარმართვა აუცილებელი? 
ბ. დისკუსიის შემდეგ მოსწავლეები ჩართეთ გასართობ აქტივობაში, 
სპორტში ან პიესაში, რათა მეგობრული დამოკიდებულება და 
თანამშრომლობა მათ შორის უფრო გამყარდეს, განსაკუთრებით, თუკი 
„სასწავლო მომენტი“ ნეგატიური მოვლენით იყო გამოწვეული. 
გ. იყავით ხელმისაწვდომი მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის დისკუსიის 
შემდეგაც, რათა მოხდეს იმ ემოციების, კითხვებისა თუ კომენტარების 
განხილვა რაც არ გამოიკვეთა დისკუსიის დროს. 
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■ რა ძირითადი წესები არსებობს? 

მიუხედავად იმისა, დისკუსია წინასწარ არის თუ არა დაგეგმილი, 
მნიშვნელოვანია იმ ძირითადი წესების შემუშავება, რომლებიც საშუალებას 
მოგვცემს დისკუსია უსაფრთხო  სასწავლო გარემოში წარიმართოს და 
მონაწილეებმა არ გადააბიჯონ ერთმანეთისადმი პატივისცემის ზღვარს. 

ამისათვის ერთ-ერთი გზაა მასწავლებლებისა და მოსწავლეების მიერ 
დისკუსიის აუცილებელი წესების  ერთობლივად შედგენა. 

ყველა შემოთავაზებული წესიდან უნდა ავირჩიოთ მხოლოდ ის წესები, 
რომლებსაც მოსწავლეთა უმრავლესობა დაუჭერს მხარს. განიხილეთ და 
ჩამოაყალიბეთ ძირითადი წესები დისკუსიის დაწყებამდე. 

 
დისკუსიის ძირითადი წესების მაგალითები: 

1. იყავით გონებაგახსნილი და გაკიცხვის გარეშე მოუსმინეთ სხვებს. 
2. ითხოვეთ განმარტება როცა რაიმე არ გესმით. 
3. გააკრიტიკეთ და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეთ კომენტარები, იდეები 

და პოზიციები და არა ის ადამიანი, რომელიც მოცემულ პოზიციას 
აფიქსირებს. 

4. მზად იყავით თქვენი იდეების შეფასებებისა და კრიტიკის მისაღებად. 
5. გამოავლინეთ ტოლერანტობა თქვენი შეხედულებებისაგან 

განსხვავებული მოსაზრებების მიმართ. 
6. გამოიყენეთ ისეთი ლექსიკა, რომელიც არ მიაყენებს ვინმეს 

შეურაცხყოფას. თავიდან აირიდეთ პოლიტიკური მნიშვნელობის 
მქონე ან ძალადობრივი სიტყვების გამოყენება. 

7. მხედველობაში მიიღეთ სხვათა მოსაზრებები, გრძნობები და 
შეხედულებები მოცემული საკითხის შესახებ. 

8. საუბრის დროს დაიცავით რიგითობა და არ შეაწყვეტინოთ სხვას. 
9. დიალოგში ჩართეთ ყველა, განსაკუთრებით კი ის, ვინც შესაძლოა 

საკმარისად თავდაჯერებული არ იყოს ან საუბრის დაწყების სურვილი 
არ ჰქონდეს. 

10. არ გადაუხვიოთ თემიდან და გააკეთეთ მოკლე კომენტარები. 

 

 
 



25

 

 

 

■ როგორ დავსვათ კითხვები? 
 

როგორც მოდერატორმა, დისკუსიის დაწყებამდე მოსწავლეებს გააცანით 
კითხვების დასმის და პასუხების გაცემის მოდელი.დასვით კრიტიკული  და 
პრობლემური კითხვები, რაც დაეხმარება მოსწავლეებს განივითარონ 
ალტერნატიული შეხედულებები. 

კითხვების ტიპებზე მაგალითები მოსწავლეებს დაეხმარება საბოლოოდ 
მთელს პროცესს დამოუკიდებლად გაართვან თავი. 

 
 

 

 

იმ კითხვების მაგალითები, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ 
მოსწავლეების მოსაზრების შინაარსის უკეთ გასაგებად: 
 

1. ვერ მივხვდი და შეგიძლია მითხრა რას გულისხმობ? 
2. შეგიძლია ამის მაგალითი მოიყვანო? 
3. ამ განცხადებაში რომელია მოსაზრება და რომელი - ფაქტი? 
4. საიდან იცი, რომ...? რას ემყარება თქვენი დასკვნა? 
5. რა შეიძლება ლოგიკურად გამომდინარეობდეს თქვენი 

განცხადებიდან? 
6. როგორ უკავშირდება თქვენი მაგალითი იმას, რაც ჩვენ დღეს 

ვისწავლეთ? 
7. რა განსხვავებაა ....... და ........ შორის? 
8. შეგიძლია აგვიხსნა რატომ გგონია რომ ეს მნიშვნელოვანია? 
9. ვინმეს სხვა მოსაზრება ხომ არ აქვს აღნიშნულ საკითხზე? 
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■ როგორ მოვუსმინოთ მოსაუბრეს ისე რომ არ გავკიცხოთ? 
 

ახალგაზრდებს ურჩევნიათ პრობლემები ისეთ მსმენელთან ერთად 
განიხილონ, რომელიც მათ არ გაკიცხავს. ისინი იდეებით სავსენი არიან - ზოგი 
იდეა გონივრულია, ზოგი - ნაკლებად. მათ სჭირდებათ ვინმე, ვინც მათ 
მოსაზრებას მოუსმენს, რჩევას მისცემს საკითხისადმი მიდგომის განსხვავებულ 
გზებზე, დაეხმარება  გონივრული, გრძელვადიანი გადაწყვეტილების 
მიღებაში. 

▶ თავიდან აირიდეთ დისკუსიის დროს მოსწავლეთა ხმების, წუხილის, 

მოქმედებისა თუ განზრახვის კრიტიკა და გაკიცხვა („ასე ნუ ამბობ“; „ასე ნუ 
ფიქრობ“). 

▶ თავი არ წარმოაჩინოთ მთავარ ავტორიტეტად. იყავით მოდერატორი და 

ხელი შეუწყვეთ განსხვავებული აზრებისა და არგუმენტების 
დაფიქსირებას დისკუსიის დროს. 

▶ ეცადეთ არ შეაწყვეტინოთ მოსწავლეებს, როდესაც ისინი თავიანთ 

არგუმენტებს აყალიბებენ. პირიქით, დაეხმარეთ მათ საკუთარი 
მოსაზრებების სიტყვიერად გამოხატვაში.  

▶ პრობლემურ საკითხებზე, მათ შორის მორალურ და ეთიკურ 

საკითხებზე მსჯელობისას, რჩევების მიცემის დროს გამოხატეთ მათდამი  
პატივსაცემა.  

▶ ფრთხილად იყავით, საკამათო ან რასისტული კომენტარები 

ძალადობრივი ექსტრემიზმის ნიშნებად არ მოგეჩვენოთ. 
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რჩევები: 
 

▶ იყავით ყოველთვის საკითხზე კონცენტრირებული - არ გადაუხვიოთ 
დისკუსიის თემიდან და სასწავლო მიზნებიდან. სხვა შემთხვევაში 
დისკუსია არ იქნება ხარისხიანი. მოდერატორის მიზანია, არჩეული 
თემისკენ დააბრუნოს დისკუსია, თუ ის სხვა მიმართულებით 
განვითარდება. მოდერატორს უნდა ახსოვდეს რა სასწავლო მიზნები 
ჰქონდა დისკუსიას და დარწმუნდეს, რომ სასწავლო მიზნები 
სათანადოდ მიიღწევა.  
▶ მოიქეცით როგორც პატივსაცემი, შეგნებული მოქალაქე - 
მოსწავლეები დააკვირდებიან თქვენს საქციელს და თვითონაც მის 
შესაბამისად იმოქმედებენ. თუკი მოდერატორი დიალოგის 
ფარგლებში პატივისცემითა და მზრუნველობით საუბრობს, 
მოსწავლეებიც ანალოგიურად მოიქცევიან. უზრუნველყავით 
დისკუსიის წესების დაცვა. გაიღიმეთ, როცა საჭიროა. არ 
შეაწყვეტინოთ ხალხს საუბარი და მოსთხოვეთ მოსწავლეებს 
მოსაუბრეს დაასრულებინონ სათქმელი, სანამ სხვა დაიწყებს . ღიად არ 
დაადანაშაულოთ, გაკიცხოთ ან გააფრთხილოთ მოსწავლე. 
▶ დააკვირდით აგრესიულ ვერბალურ თუ არავერბალურ საქციელს 
დისკუსიის პროცესში. თუ მას შეამჩნევთ, ერთად შემუშავებული 
წესებისა და მათი შედეგების საფუძველზე მოახდინეთ სათანადო 
რეაგირება. თუ ამგვარი ქცევა განმეორდება, სასურველია დისკუსიის 
სხვა დროს გაგრძელება. პრევენციული მიდგომა საუკეთესოა 
აგრესიასთან საბრძოლველად. დაეხმარეთ მოსწავლეებს 
წარმოიდგინონ ეფექტური დისკუსია როლური თამაშებისა და 
აქტიური მოსმენის მეთოდების  საშუალებით. 
▶ წაახალისეთ და გააძლიერეთ კონსტრუქციული ჩართულობა 
დიალოგში. 
▶ წაახალისეთ მოსწავლეები დაწერონ საკუთარი გრძნობებისა და 
გამოცდილების შესახებ დღიურში ან წერილში - რათა უფრო 
ღრმად დაფიქრდნენ განხილულ საკითხებზე და გამოხატონ 
თავიანთი გრძნობები. 
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■ როგორ უზრუნველვყოთ ყველას აზრის მოსმენა? 
 

▶ ძალიან მნიშვნელოვანია დისკუსიის ისე აგება, რომ ყველას ჰქონდეს 
აზრის გამოთქმის საშუალება და არ დომინირებდეს კონკრეტული 
ადამიანი, ჯგუფი ან მოსაზრება. თქვენ როგორც მასწავლებელმა, 
შეგიძლიათ თავიდან აირიდოთ ზედმეტი საუბარი, და გამოიყენოთ 
სტრატეგია სახელად „უპასუხე და მიაწოდე“ . უპასუხეთ მოსწავლის 
კითხვას ან განცხადებას და შემდეგ „მიაწოდეთ“ ან „ესროლეთ ბურთი“ ერთ 
ან მეტ სხვა მოსწავლეს, რომ მათაც გამოთქვან თავიანთი აზრი.  
 

▶ მნიშვნელოვანია უზრუნველყოთ, რომ არც ერთი ჯგუფი არ იყოს 
გარიყული დისკუსიის დროს და ყველა გოგონა და ბიჭი, ისევე როგორც 
უმცირესობის წარმომადგენლები, ჩართულნი იყვნენ დისკუსიაში და 
უსაფრთხოდ გრძნობდნენ თავს. 
 

▶ მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს დავეხმაროთ გაიაზრონ, რომ მსოფლიოში 
არსებული პრობლემებიდან ბევრი რთული და მრავალმხრივია. 
განხილულ პრობლემებს შესაძლოა სულაც არ ჰქონდეს ცალსახა „სწორი ან 
მცდარი“ პასუხი. პასუხები შეიძლება იყოს რთული, განსხვავებული 
სირთულის და ხშირად ორაზროვანი.  
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3.4 romeli Temebis daxmarebiT SegviZlia 
visaubroT Zaladobriv eqstremizmze 

 
არსებობს ბევრი ისეთი თემა, რომლებიც შეიძლება ძალადობრივი 
ექსტრემიზმის შესახებ  ნაყოფიერი დისკუსიისთვის გამოვიყენოთ. 
განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს საკითხის ისე დასმა, როდესაც 
მოსწავლეებს ემოციური მდგომარეობა აღარ შეუშლით ხელს, ექსტრემიზმის 
იდეოლოგიასთან დაკავშირებით, სწორი  ღირებულებების ჩამოყალიბებაში. 
ბევრი სხვა საკითხიდან შეიძლება ყურადღება შევაჩეროთ შემდეგზე: 

▶ მოქალაქეობა -  მოქალაქეობის ცნების განხილვისას მოსწავლეებს 

საშუალება ექნებათ, იმსჯელონ შემდეგ საკითხებზე: მრავალფეროვან 
საზოგადოებებში ადამიანთა უფლებები და პასუხისმგებლობები, 
სოციალური სამართლიანობა, იდენტობა და „მიკუთნებულობის“ 
შეგრძნება. ამ ცნების განხილვა შესაძლებლობას გვაძლევს ვიმსჯელოთ 
ადამიანთა ფუნდამენტურ უფლებებზე, მათ შორის სიტყვის 
თავისუფლებაზე, იდენტობასა და სიძულვილის ენაზე.  

▶ ისტორია - განსაკუთრებით კი განათლება გენოციდისა და მასობრივი 

დანაშაულის, მაგალითად ჰოლოკოსტის ისტორიის შესახებ, რათა 
მოსწავლეები დავაფიქროთ სიძულვილის პროპაგანდის ძალასა და 
რასიზმის, ანტისემიტიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის ფესვებზე. 
მოსწავლეებს ასევე საშუალება ეძლევათ აღმოაჩინონ, თუ როგორ იქმნება 
ისტორიული ნარატივი/ჩანაწერები და რამდენად განსაზღვრავს ის 
კონფლიქტებისა და ცრურწმენების არსებობას თავიანთ საზოგადოებებში. 

▶ რელიგია და რწმენა - შესაძლებლობას იძლევა მოსწავლეები გაეცნონ 

განსხვავებულ ღირებულებებსა და რწმენებს და ამგვარად 
დაუპირისპირდნენ ცრურწმენებსა და რასიზმს. უნდა გავმართოთ 
დისკუსია სეკულარიზმისა და ჰუმანიზმის შესახებ, რათა 
დავუპირისპირდეთ მითებს, რომელიც ერთმანეთთან აიგივებს 
სეკულარიზმსა და ათეიზმს14 და არ ენდობა „ურწმუნოებს“. აუცილებლად 
უნდა აღინიშნოს რომ რომელიმე კონკრეტული რელიგიის მიმდევრები არ 
არიან სტერეოტიპულად ერთნაირები. რელიგიებს შიგნით ხშირად უფრო 
მეტი განსხვავებულობა არსებობს ვიდრე ზოგადად რელიგიებს 

                                                            
14იხილეთ დეივის, ლ. 2014. საფრთხის შემცველი ღმერთები: უსაფრთხოება, 
სეკულარიზმი და სასკოლო განათლება. ლონდონი, IOE/Trentham. 
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შორის.ასევე, დისკუსიაში აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ ის სტუდენტები 
რომლებსაც რელიგიური რწმენა საერთოდ არ გააჩნიათ. 

▶ ენები - რათა დავეხმაროთ მოსწავლეებს აღმოაჩინონ კულტურათა, 

ღირებულებათა და მსოფლიოს შესახებ შეხედულებათა ფართო სპექტრი. 
წერისა და ზეპირი არგუმენტაციის ძირითადი უნარების გარდა, ეს ასევე 
განავითარებს მედია წიგნიერება. 

▶ გამოხატვის თავისუფლება და ინტერნეტი - რათა მოსწავლეებთან 

ერთად  აღმოვაჩინოთ  როგორ არის მოწოდებული, აგებული და 
გავრცელებული ინფორმაცია; როგორ შეიძლება მისით მანიპულირება 
ძალადობრივი მიზნებისთვის, და როგორ ვლინდება ინფორმაციის ახალი 
წყაროები პროფესიულ მედიასთან მიმართებით. ინტერნეტ მედიის 
ცნობადობა დაეხმარება მოსწავლეებს, უსაფრთხოდ და ეფექტიანად 
გამოიყენონ ინტერნეტი და სოციალური მედია. ეს საკითხი შესაძლოა 
დავაკავშიროთ სამოქალაქო განათლებასთან, რომელიც ასწავლის 
განსხვავებას ადამიანის უფლებებს,  სიტყვის თავისუფლებასა და 
სიძულვილის ენას შორის. 

▶ გენდერული თანასწორობა და ძალადობა გენდერული ნიშნით - რათა 

დავეხმაროთ მოსწავლეებს გაიგონ პრობლემის საფუძველი; 
დავუპირისპირდეთ კონკრეტულ დამოკიდებულებებს ქალების 
სტატუსისა და როლის მიმართ. ასევე, თანასწორად მოვამზადოთ ვაჟები და 
გოგონები კონსტრუქციული და არაძალადობრივი მოქმედებისათვის 
ექსტრემისტული არგუმენტების წინააღმდეგ, რომლებიც რეკლამას 
უკეთებს ძალადობას, განსაკუთრებით კი გოგონებისა და ქალებისადმი. 

▶ ხელოვნება -რათა დავეხმაროთ მოსწავლეებს გაიგონ და დააფასონ ის 

განსხვავებული ხალხები, კულტურები და ხელოვნება, რომელიც არ ჰგავს 
მათსას. ხელოვნება შეიძლება აღვიქვათ, როგორც უნიკალური ენა, 
რომელიც დროისა და სივრცის მიუხედავად ერთმანეთთან აკავშირებს 
საზოგადოებებსა და კულტურებს. ის ასევე საშუალებას გვაძლევს 
გავაცნობიეროთ, რომ ძალადობრივი ექსტრემიზმის გამო კულტურული 
და ხელოვნების მემკვიდრეობის განადგურება მთელი კაცობრიობის 
დანაკარგია. 
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3.5 daskvniTi nawili da Semdgomi etapi 
  

მოსწავლეებთან ძალადობრივი ექსტრემიზმის შესახებ დისკუსიის შემდეგ 
მასწავლებლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მოსწავლეებს შორის არ იყოს რაიმე 
გაუგებრობა და დაძაბულობა. ამისათვის გარკვეული დრო უნდა დავუთმოთ 
იმის განხილვას, თუ რა გავიგეთ და რა ვისწავლეთ დისკუსიიდან. ასევე, 
ბოლოს უნდა მოხდეს გადაუჭრელი პრობლემების იდენტიფიცირება, 
რომლებიც მოითხოვს სიღრმისეულ და/ან შემდგომ აქტივობებს. 

  
 
დასკვნითი ნაწილის კითხვები: 

რა ვისწავლეთ დღეს? რის შესახებ გვაქვს კიდევ კითხვები? მივუახლოვდით თუ 
არა უფრო მეტად ახალგაზრდებში რადიკალიზაციის გამომწვევი პროცესების 
გაგებას? კიდევ რა უნდა ვიცოდეთ, რომ უკეთ გავიაზროთ ძალადობრივი 
ექსტრემიზმი? როგორ შეიძლება განვაგრძოთ დისკუსია? 

 
 
თუ დისკუსია განსაკუთრებულად ცხარე კამათში გადაიზარდა,  სასურველია  
ბოლოს მოსწავლეებს ინდივიდუალურად გადავუხადოთ მადლობა მასში 
მონაწილეობისათვის და დავარწმუნოთ, რომ მათ აქვთ უფლება ჰქონდეთ 
საკუთარი აზრი, მაგრამ ასევე პატივი უნდა სცენ სხვების მოსაზრებას. 

 
 

 

დისკუსიის შემდგომი კითხვები შესაძლოა დაეხმაროს მოსწავლეებს გაიაზრონ 
მიღებული გამოცდილება.  

როგორ გამოხატავენ ადამიანები სხვების მოსაზრებების მიმართ პატივისცემას, 
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ ეთანხმებიან მათ? არის რამე, რასაც სხვანაირად 
გააკეთებ ამ დისკუსიის შემდეგ? 

 
 

მასწავლებლებმა შესაძლოა  გამოიყენონ რამდენიმე დამატებითი აქტივობაც, 
რათა მოსწავლეებს დისკუსიის ფართოდ გავრცობის საშუალება მისცენ. 
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დამატებითი აქტივობების ნიმუშები: 
 

▶ მოაწყვეთ დისკუსიები წყვილებსა და პატარა ჯგუფებში. დიდი 

ყურადღებით დააკვირდით დისკუსიის მსვლელობის პროცესს. 
აუცილებელია დისკუსიის დროს ჯგუფებმა იმავე წესებით 
იხელმძღვანელონ, რომლებიც დიდი ჯგუფის დისკუსიის დროს 
გამოიყენებოდა. 

▶ იყავით ხელმისაწვდომი მოსწავლეებთან და მშობლებთან 

კონფიდენციალური საუბრებისთვის. 

▶ ჯგუფების პანელური დისკუსია: აქტივობა მოითხოვს, რომ 

მოსწავლეებს ჰქონდეთ წინასწარი ცოდნა ძალადობრივი 
ექსტრემიზმის შესახებ. აქტივობის მიზანია, მოსწავლეებმა 
ჩამოაყალიბონ და გამოთქვან საკუთარი აზრისგან განსხვავებული 
მოსაზრება. დაიწყეთ აქტივობა მოხალისეთა შერჩევით, რომლებიც 
მოირგებენ სატელევიზიო გადაცემის მონაწილეთა როლებს და 
ძალადობრივ ექსტრემიზმს ახალგაზრდების თვალთახედვიდან 
განიხილავენ. იდეალურ შემთხვევაში, მასწავლებელი ავალებს 
მოსწავლეებს საკუთარი პოზიციისაგან განსხვავებული პოზიციის 
მხარდაჭერას. კლასი კითხვებს უსვამს მონაწილეებს და 
მასწავლებელი მოდერატორის როლშია.  აქტივობის დასაწყისში 
მონაწილეები წარადგენენ საკუთარ თავს და აფიქსირებენ საკუთარ 
პოზიციას. 
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4. ra ZiriTadi 
gzavnilebi unda 

mivitanoT 
moswavleebamde 

 
საკამათო საკითხების განხილვის შემდეგ, აუცილებელია მოსწავლეებისათვის 
დადებითი გზავნილების გადაცემა, რათა საკლასო საზოგადოება 
ღირებულებათა საერთო სისტემის გარშემო გაერთიანდეს. მასწავლებელი 
უნდა დარწმუნდეს, რომ მიზანს მიაღწია და რომ    საკლასო გარემო იყოს 
პროდუქტიული და მოსწავლეებისათვის უსაფრთხო. 

 

4.1 solidaroba 
 

მოსწავლეებს შეიძლება დავეხმაროთ კრიტიკულად იაზროვნონ და კითხვები 
დასვან არსებულ სიტუაციაზე, შეიმუშვაონ ახლებული და კრეატიული 
მიდგომები საერთო/გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად, 
არაძალადობრივი და კონსტრუქციული ქცევის საშუალებით გამოხატონ 
სხვების მიმართ სოლიდარობა. ასეთ ქცევებს განეკუთვნება: მოხალისეობა, 
მეტი ინფორმაციის მიღება სანდო ინსტიტუტებისაგან, იმ არასამთავრობო და 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისაგან, რომლებიც ეხმარებიან 
სხვადასხვა პრობლემების მქონე ადამიანებს.  

გლობალური სამოქალაქო განათლების (GCED) ერთ-ერთი ცენტრალური იდეა 
სოლიდარობაა - სოლიდარობა არა მხოლოდ საკუთარი საზოგადოების შიგნით, 
არამედ მის გარეთაც მიუხედავად ასაკობრივი, გენდერული, ეროვნული თუ 
ეთნიკური მრავალფეროვნებისა. ამ ცნების უკეთ გასააზრებლად 
მოსწავლეთათვის შეიძლება სასარგებლო იყოს, თუკი მასწავლებელი მოიყვანს 
მაგალითებს მიმდინარე მოვლენებზე. ეს მაგალითები უნდა აჩვენებდეს თუ 
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რამდენად არის მთელი მსოფლიო ურთიერთდაკავშირებული, როგორ ახდენს 
გავლენას მსოფლიოს ერთ ნაწილში  არსებული პრობლემები მსოფლიოს სხვა 
რეგიონებზე, როგორ შეიძლება ვიღაც, რომელიც ძალიან შორს ცხოვრობს, იმავე 
პრობლემების წინაშე იდგეს როგორც შენ.  

 

 

 

4.2 gansxvavebulisadmi pativiscema 
 

 
მსოფლიოში არსებული საზოგადოებების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის 
კულტურული მრავალფეროვნება ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია. იგი 
ისევე მნიშვნელოვანია კაცობრიობისათვის, როგორც ბიომრავალფეროვნება 
ბუნებისთვის.15 

მრავალფეროვნების, როგორც ღირებულების აღიარება ადამიანთა 
უნივერსალური უფლებებისა და სხვათა ფუნდამენტური თავისუფლების 
აღიარებიდან მომდინარეობს.16 შესაბამისად, განსხვავებულობისადმი 
პატივისცემა ეთიკური ვალდებულებაა და ადამიანის ღირსების 
პატივისცემისაგან განუყოფელია.  

განსხვავებულობის პატივისცემა ასევე ეხმარება მოსწავლეებს თავიანთი 
აზრების საწინააღმდეგო მოსაზრებისადმი ჩამოუყალიბდეთ ემპათიის 
გრძნობა.  

ჩვენს მრავალფეროვან საზოგადოებებში ეს უნარები სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია ადამიანთა შორის კავშირების დასამყარებლად და 
საზოგადოების კეთილდღეობისა და მდგრადობისათვის საჭირო ერთობლივი 
გამოსავლის საპოვნელად.17 

 

                                                            
15ექსპერტების შეხვედრა - კულტურებისადმი მიდგომის საერთაშორისო 
ათწლეული, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002346/234607e.pdf 
16ტოლერანტობის პრინციპების დეკლარაცია, 1995, 
http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM 
17Ibid 16. 
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4.3 adamianis uflebebi 

 
სწავლება, ადამიანის უფლებების შესახებ, ხელს უწყობს არაძალადობრივი და 
არადისკრიმინაციული კულტურის განვითარებას და აყალიბებს 
პატივისცემისა და ტოლერანტობის გრძნობებს.  განათლება, რომელიც 
უბიძგებს ადამიანის უფლებების უკეთ გაგებისაკენ, ასევე ავითარებს 
კრიტიკული აზროვნებისა და დებატებს უნარს, რათა მოსწავლეები 
ჩაუღრმავდნენ ძალადობრივი ექსტრემიზმის გამომწვევ მიზეზებს. 

ზოგიერთი ცნება, რომელიც ქვემოთ არის ახსნილი  კომპლექსურია და 
შესაძლოა მცირე ასაკის მოსწავლეებისათვის  რთული  გასაგები იყოს: 

▶ ადამიანის უფლებები ფუნდამენტური და უნივერსალურია. ის 

ვრცელდება თითოეულ ინდივიდზე განურჩევლად ეროვნებისა, 
საცხოვრებელი ადგილისა, სქესის, წარმომავლობისა, რელიგიისა, ენისა ან 
ნებისმიერი სხვა სტატუსისა. ეროვნული საზღვრების მიუხედავად, 
სახელმწიფოს მიერ მიღებული შიდა კანონებისაგან განსხვავებით, 
ადამიანის უფლებები ეხება ყველა ინდივიდს ნებისმიერი 
სახელმწიფოდან. 

▶ ადამიანის უფლებები მოიცავს ორივეს - როგორც უფლებებს, ასევე 

პასუხისმგებლობებს. ამ ცნებებში იგულისხმება იდეა, რომ ყველა ადამიანი 
მოვალეა პატივი სცეს სხვა ადამიანების უფლებებს. მაგალითად, პატივი 
სცეს სხვების  აზრის, გამოხატვისა  და რწმენის თავისუფლების უფლებას. 

▶ ამიტომაც, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებმა გაიგონ, რომ ინდივიდებმა 

(ან ინდივიდთა ჯგუფებმა) არ შეიძლება გამოიყენონ საკუთარი უფლებები, 
როგორც სხვათა უფლებების ხელყოფის გამართლება. 

▶ ცოდნა იმისა, თუ რა არის და რა არა ადამიანის უფლება, რომელიც 

განსაზღვრულია სხვადასხვა საერთაშორისო კონვენციით, საშუალებას 
აძლევს მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ ცრუ მტკიცებულებებს და 
მიხვდნენ, რა არის სამართლიანი და რისი დაცვაა საჭირო. მაგალითად, არ 
არსებობს უფლება, რომელიც მოითხოვს რომ არ გაგვაკრიტიკონ, 
რელიგიებს კი არ აქვთ უფლებები, არამედ ადამიანებს და რელიგიურ 
დაჯგუფებებს. 

▶ სასარგებლოა იმის გააზრებაც, რომ საერთაშორისო კონვენციების 

მიხედვით, არსებობს უნივერსალური უფლებები. აქ ისეთი უფლებები 
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იგულისხმება, რომლებიც გამონაკლისის გარეშე ყველას ეხება 
(მაგალითად, სიცოცხლის უფლება და წამებისაგან თავისუფლების 
უფლება). ასევე არსებობს ადამიანის უფლებები, რომლებიც შესაძლოა 
შეზღუდული იყოს გამონაკლის შემთხვევებში (მაგალითად, გამოხატვის 
თავისუფლება, მოძრაობის თავისუფლება და პირადი სივრცის ქონის 
უფლება). ამ განსხვავებების ცოდნა ეხმარება მოსწავლეებს უფრო 
სიღრმისეულად გაეცნონ რთულ სიტუაციებს. მაგალითად: თუ 
ექსტრემისტული დაჯგუფება ძალადობრივ თავდასხმას განახორციელებს, 
მედიას შესაძლოა შეეზღუდოს შემთხვევის ადგილზე შესვლის უფლება და 
ასევე, შესაძლოა, მათ მოსთხოვონ კომუნიკაციის გაწყვეტა შემთხვევის 
შემდგომი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 

 
 

4.4 erTad cxovrebis swavla 

ურთიერთდაკავშირებულ და ურთიერთდამოკიდებულ სამყაროში ცხოვრება 
ავტომატურად არ ნიშნავს რომ საზოგადოებებს და ინდივიდებს შეუძლიათ 
ერთმანეთთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება. მშვიდობიან საზოგადოებაში 
ცხოვრება გრძელვადიანი მიზანია, რომელიც მოითხოვს „სხვების ისტორიის, 
ტრადიციებისა და სულიერი ღირებულებების გაგებას“, ამასთანავე, უნარს, 
„განახორციელონ საერთო პროექტები და მშვიდობიანი გზით გადაჭრან 
გარდაუვალი კონფლიქტები.“18 

იუნესკოს მიდგომა „ერთად ცხოვრების სწავლისადმი“ ეფუძნება ამ 
განმარტებას და მოიცავს ორ ურთიერთშემავსებელ სასწავლო პროცესს: 

▶ „სხვების აღმოჩენა“ რომლის მიზანია სტუდენტთა შორის 

ურთიერთგაგების ჩამოყალიბება, და 

▶ „საერთო მიზნების ქონის გამოცდილება“ როცა მოსწავლეები ერთად 

მუშაობენ საერთო მიზნის მისაღწევად. 
„ერთად ცხოვრების სწავლა“ იწვევს ისეთი ძირითადი კომპეტენციებისა და 
უნარების განვითარებას, როგორიცაა თანაგრძნობა, სხვა კულტურათა ცოდნა, 
კულტურათა მიმართ მგრძნობელობა, დისკრიმინაციისა და 
განსხვავებულობის მიღების შესაძლებლობა და კომუნიკაცია.  

                                                            
18ერთად ცხოვრების სწავლა, იუნესკოს ბანგკოკის ოფისი, 2014, 20, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf 
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4.5 axalgazrdebis CarTuloba 
 
ახალგაზრდებს შეგვიძლია მოვუწოდოთ, თავიანთი ენერგია და ენთუზიაზმი 
მიმართონ პოზიტიური და შემოქმედებითი იდეების განვითარებისაკენ 
დღევანდელი გლობალური გამოწვევებისა და პრობლემების გადასაჭრელად. 
სოციალური მედიის გამოყენების ცოდნის გამო მათ მიერ გაზიარებული 
გამოცდილებები სწრაფად ვრცელდება. 

ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსა და არაფორმალურ ჯგუფებში აქტიური 
მონაწილეობით მათ შეუძლიათ გააღვივონ იმედის, იდენტობის, მეგობრობისა 
და მიკუთვნებულობის გრძნობა, რომელიც განაახლებს საზოგადოებაში მათ 
ჩართულობას. 

ადგილობრივ და სამთავრობო დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესებში ჩართულობა, ან მოხალისეობრივ აქტივობებში მონაწილეობა 
ახალგაზრდების სურვილსა და ენერგიას  ცვლილებების განხორციელებისაკენ 
მიმართავს. 

ახალგაზრდების ჩართულობის წასახალისებლად, სკოლებს შეუძლიათ 
მოსწავლეებს ასწავლონ   ადვოკატირების, კამპანიის ჩატარების, ბიუჯეტის და 
ორგანიზაციის შექმნისა და ლიდერობის უნარები. 

 არჩევნების გზით მომხდარი დემოკრატიული ცვლილებები, ახალგაზრდების 
მხრიდან აღიქმება, როგორც ნელი პროცესი. მათ ურჩევნიათ სწრაფად 
მოქმედება საზოგადოებაში პოზიტიური ცვლილებების მოსახდენად.  
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 danarTi 
 

■ ხშირად დასმული კითხვები 
 
 
კითხვა: როგორ მოვიქცე, თუ არ მაქვს მათ პრობლემებსა და კითხვებზე პასუხი? 

 
 
პასუხი: აღიარეთ რომ არ გაქვთ პასუხი, მაგრამ მაშინვე არ შეწყვიტოთ 
დისკუსია. გამოიყენეთ შეკითხვა მომდევნო გაკვეთილის დისკუსიის საწყის 
წერტილად. ასევე შეგიძლიათ მოუწოდოთ მოსწავლეებს, რომ საკამათო 
საკითხი კვლევითი პროექტის თემად გამოიყენონ. მნიშვნელოვანია იმის 
აღიარება, რომ თქვენ, როგორც მასწავლებელს, არ გაქვთ ყველა კითხვაზე 
პასუხი და თქვენც გესაჭიროებათ ცოდნის გაღრმავება. მოსწავლეებთან 
გულწრფელობა  მათთვის ამ თვისების სწავლების ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. 
თქვენი თავის წარდგენა, როგორც ადამიანისა, რომელიც მთელი ცხოვრების 
განმავლობაში სწავლობს, შეიძლება დიდად დაგეხმაროთ მოსწავლეებთან 
კარგი ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში. მნიშვნელოვანია, არ მიატოვოთ 
საკითხი და მოსწავლეებს შემდგომში შესაძლებლობა მისცეთ ამ პრობლემას 
უფრო სიღრმისეულად მიუბრუნდნენ. ამის მისაღწევად, თქვენ უნდა 
შეამოწმოთ და შეაგროვოთ საჭირო ინფორმაცია გაკვეთილის შემდეგ, 
პრობლემასთან გამკლავების საუკეთესო გზების საპოვნელად რჩევა სთხოვოთ 
კოლეგებსა და სასკოლო საზოგადოებაში აღიარებულ პირებს.  

 
 
კითხვა: უნდა შევეხო თუ არა ძალიან პრობლემურ და მგრძნობიარე საკითხებს 
ან საკითხებს რომლებიც „ტაბუდ“ მიიჩნევა? 

 
 
პასუხი: ინფორმაციასა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე მზარდი 
ხელმისაწვდომობის წყალობით, მასწავლებლები და მშობლები შესაძლოა 
გაოცდნენ როცა აღმოაჩენენ, თუ რამდენად ინფორმირებულები არიან ბავშვები 
მსოფლიოში არსებული საკამათო პრობლებებისა და მგრძნობიარე საკითხების 
შესახებ. ამიტომაც, მასწავლებლებმა თავი არ უნდა შეიკავონ მსგავსი 
საკითხების განხილვისაგან. თუ ასე მოხდება, მოსწავლეები თვითონ დაიწყებენ 
კითხვებზე პასუხების ძიებას, რამაც შესაძლოა ისინი ინფორმაციის 
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არასათანადო წყარომდე მიიყვანოს. ამიტომაც, პრობლემებზე საუბრის 
თავიდან არიდება გამოსავალი არ არის. მასწავლებლებმა საკლასო ოთახში 
უნდა შექმნან უსაფრთხო და კონსტრუქციული გარემო დიალოგისათვის და 
დარწმუნდნენ, რომ მოსწავლეები გრძნობენ და სჯერათ, რომ მათ კითხვებსა და 
პრობლემებს უსმენენ და მხედველობაში იღებენ როგორც მასწავლებლები, 
ასევე სკოლა. ეს უბიძგებს მოსწავლეებს თავიანთ პრობლემებსა და 
გასაჭირებზე სასაუბროდ საკლასო დისკუსიები გამოიყენონ. ნდობის 
ჩამოყალიბება ძალიან მნიშვნელოვანია „ტაბუ-საკითხებთან“ გამკლავების 
პროცესში და აუცილებელი ნაბიჯია მარგინალიზაციის თავიდან 
ასაცილებლად.  

 
 
კითხვა: მე მყავს მოსწავლეები უმცირესობათა ჯგუფიდან, რომლებსაც 
შესაძლოა მოუწიოთ ძალადობრივი ექსტრემიზმის სტიგმის ქვეშ ცხოვრება. 
მაინც უნდა განვიხილო ეს საკითხი? 

 
 
პასუხი: დიახ, ოღონდ დისკუსია უნდა იყოს დაბალანსებული. პირველ რიგში, 
აუცილებელია, რომ უმცირესობათა ჯგუფის წარმომადგენელი ბავშვები 
რომლებიც კლასში იმყოფებიან არ იყვნენ გათანასწორებულნი მათთან, ვინც 
ძალადობრივ ექსტრემიზმზე არიან პასუხისმგებელნი და იმავე 
უმცირესობას/ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან. აღნიშნეთ, რომ ინდივიდის 
პირადი იდენტობა განსხვავდება ჯგუფური იდენტობისაგან, ასევე იმას, რომ 
თითოეულ ინდივიდს უნდა ვცეთ პატივი. მეორე, სასარგებლო იქნება 
განიხილოთ უსამართლო სტიგმატიზაციის პრობლემა - თუ როგორ ხდება, რომ 
ზოგჯერ უმცირესობათა მთელი ჯგუფის სტიგმატიზებასთან გვაქვს საქმე ამ 
ჯგუფის წარმომადგენელი ერთი ან ორი ინდივიდის მიერ განხორციელებული 
ძალადობრივი ექსტრემისტული აქტის შემდეგ. მოსწავლეებმა უნდა გაიაზრონ 
ის უსამართლობა, რომელსაც თავადვე იწვევენ უდანაშულო ადამიანების 
სტიგმატიზაციითა და გარიყვით. მესამე, დისკუსიის დაწყებისთვანავე 
მასწავლებელმა ხაზი უნდა გაუსვას იმ ფაქტს, რომ ძალადობრივი 
ექსტრემიზმი არ შემოიფარგლება რომელიმე ერთი რასობრივი, რელიგიური, 
ეთნიკური, გენდერული თუ სოციალური ჯგუფით. ძალადობრივი 
ექსტრემიზმის ისეთი მაგალითების მოყვანა, რომლებშიც მონაწილეები 
სხვადასხვა წარმოშობის არიან ძალიან მნიშვნელოვანია. 
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კითხვა: ძალადობრივი ექსტრემიზმის შესახებ იმ შემთხვევაშიც უნდა 
ვასწავლო მოსწავლეებს, თუკი ეს ფენომენი უშუალოდ მათ არ ეხება, და ის 
წარმოდგენილია პრესასა და მედიაში? 

 
 
პასუხი: ძალადობრივი ექსტრემიზმის შესახებ სწავლების მიზანი, ისევე, 
როგორც მისი აღკვეთის შესახებ ღია დისკუსიებისაკენ მოწოდება არ ხდება 
მხოლოდ მისი უშუალო ეფექტის შესამცირებლად. ძალადობრივი 
ექსტრემიზმი, პირველ რიგში, ისეთი ძირითადი უნივერსალური 
ღირებულებების დარღვევას ეხება, როგორიცაა ადამიანის უფლებები, 
ძალადობისა და დისკრიმინაციის უარყოფა. აღმკვეთი ღონისძიებები, კერძოდ, 
მოიცავს მოსწავლეებისათვის პოზიტიური ღირებულებების სწავლებას და მათ 
დახმარებას ექსტრემისტული ნარატივებისა და გავლენისადმი გამძლეობის 
ჩამოყალიბებაში. მოსწავლეები შესაძლოა ამ გავლენის ქვეშ მოექცნენ, 
მიუხედავად იმისა, რამდენად შორს არიან ამ ფენომენისაგან მოცემულ 
მომენტში. გლობალურ სამოქალაქო განათლებას გადამწყვეტი როლი ენიჭება 
ძალადობრივი ექსტრემიზმის აღკვეთაში. ის ყურადღებას ამახვილებს 
მოსწავლეების მიერ იმ ინდივიდების მიმართ თანაგრძნობისა და 
პასუხისმგებლობის სწავლაზე, რომელთაც ისინი არ იცნობენ და შესაძლოა 
არასოდეს გაიცნონ. ახალგაზრდებში კაცობრიობის მრავალფეროვნებისა და 
ერთიანობისადმი პატივისცემის განვითარება ხარისხიანი განათლების ერთ-
ერთ  ფუნდამენტურ მიზანს წარმოადგენს ძალადობრივი ექსტრემიზმის 
აღკვეთის საქმეში. 

 
 
კითხვა: ჩემს დისკუსიებში ძალადობრივი ექსტრემიზმის კონკრეტულ 
ადგილობრივ შემთხვევებზე/მაგალითებზე უნდა გავამახვილო ყურადღება? 

 
 
პასუხი: ექსტრემიზმის ადგილობრივი მაგალითების ჩართვა საკლასო 
დისკუსიებში უფრო შესაბამისს გახდის დისკუსიას მოსწავლეთათვის, თუმცა 
ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ემოციური და შემაშფოთებელი შედეგები. ასევე 
არსებობს მოსწავლეთა კონკრეტული ჯგუფის სტიგმატიზაციის რისკი. 
ამიტომაც მნიშვნელოვანია ამ საკითხის დაბალანსება საკლასო დისკუსიების 
დროს. მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს ძალადობრივი ექსტრემიზმის 
ნიმუშები წიგნებიდან, სხვა ქვეყნის ან საკუთარი საზოგადოების მაგალითები. 
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რამდენადაც შესაძლებელია, მასწავლებელმა უნდა უზრუნველყოს 
გამოყენებული ნიმუშების მრავალფეროვნება, რათა ამგვარად თავიდან 
აიცილოს სტერეოტიპების ჩამოყალიბება მოსახლეობის რომელიმე 
კონკრეტული ჯგუფის ძალადობრივ ექსტრემიზმთან კავშირის შესახებ. 
ძალადობრივი ექსტრემიზმის ადგილობრივ გამოვლინებასთან გამკლავების 
დროს მასწავლებელს შეუძლია აღნიშნოს ექსტრემიზმის სხვადასხვა 
გამომწვევი მიზეზი და მამოძრავებელი ძალა, ისევე როგორც მისი შედეგები. ეს 
დაეხმარება მოსწავლეებს მოახდინონ დისტანცირება თემიდან და შეზღუდავს 
მათ პირად ჩართულობას, რაც შეაფერხებდა ღია და კონსტრუქციულ 
დებატებს. 

 
 
კითხვა: როგორ ავირიდო თავიდან სხვადასხვა შეხედულებების მოსწავლეთა 
დაპირისპირება საკლასო დისკუსიის დროს და მის შემდეგ? 

 
 
პასუხი: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალადობრივი ექსტრემიზმის განხილვა 
მიმდინარეობდეს სტრუქტურირებულად. მასწავლებლებიც და მოსწავლეებიც 
უნდა გადიოდნენ მოსამზადებელ სტადიას. დასაწყისში შემუშავებული უნდა 
იქნას ძირითადი წესები და მასწავლებელმა მკაფიოდ უნდა გამიჯნოს 
ერთმანეთისგან ნებადართული და აკრძალული ქმედებები. მოსწავლეებს არ 
უნდა დარჩეთ ისეთი შეგრძნება, რომ მათ არ მოუსმინეს, სიღრმისეული 
დისკუსია თავიდან აირიდეს ან უცაბედად შეწყვიტეს. შესაბამისად, 
დისკუსიის დასკვნითი ნაწილი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც 
მოსამზადებელი ეტაპი. 
დებატების, როგორც დემოკრატიული და ღია პროცესის აღქმა, რომელიც ყველა 
მოსწავლეს თანაბარ პირობებში აყენებს, ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც 
თვით დისკუსიის შინაარსი. თუ ყველა მოსწავლემ იცის, რომ მათ მოსაზრებებს 
მოისმენენ და პატივს სცემენ, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ დისკუსიის 
შემდეგ ისინი ჯგუფებად შეიკვრებიან. დისკუსიის დროს მოსწავლეებს უნდა 
შეახსენოთ რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოითმენთ ჩაგვრისა და ძალადობას 
სკოლაში. საჭიროების შემთხვევაში, მასწავლებელს შეუძლია დააფიქსიროს 
მოუგვარებელი პრობლემები, რომლებიც სიღრმისეულ განხილვას საჭიროებენ 
და/ან დისკუსიის შემდგომი აქტივობები და სხვა დროს განაგრძოს საკითხზე 
დაწყებული დიალოგი.19 
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კითხვა: როგორ შევეხო ექსტრემიზმის ონლაინ პროპაგანდის პრობლემას? 

 
 
პასუხი: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექსტრემიზმის ონლაინ პროპაგანდის 
განხილვა ღიად მოხდეს საკლასო დისკუსიების დროს. მიუხედავად იმისა, რომ 
ექსტრემისტული და მავნე იდეების გასავრცელებლად პროპაგანდა ახალი 
სულაც არ არის, მას ახლა უფრო დიდი გავლენა აქვს, რადგან ფართოდ არის 
ხელმისაწვდომი ინტერნეტის საშუალებით. ამიტომაც, კიდევ უფრო 
მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე საუბარი ადრეულ საფეხურზე. მნიშვნელოვანია 
მოსწავლეთათვის კრიტიკული აზროვნების უნარისა და მედია წიგნიერების  
„ციფრული მოქალაქეობა“. პასუხისმგებლობა საკუთარ საქციელზე არა 
მხოლოდ რეალობაში, არამედ ონლაინ სივრცეშიც. მასწავლებელს ასევე 
შეუძლია სურვილის შემთხვევაში გამოიყენოს კონსტრუქციული ონლაინ 
საგანმანათლებლო მასალები ძალადობრივი ექსტრემიზმის აღკვეთის 
თაობაზე, რამაც შესაძლოა მიიზიდოს და დააინტერესოს მოსწავლეები 
(იხილეთ გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა). 
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