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1.შესავალი-კვლევისაქტუალობადა

პრობლემისარსი

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა და გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბა, მთე ლი მსოფ ლი ოს მსგავ
სად, ერ თ–ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მაა სა ქარ თვე ლო ში. კვლე ვის მი
ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ძა ლა დო ბა 
ოთხი დან ერთ ქალს გა ნუც დი ა.1 გენ დე რულ უთა ნას წო რო ბას სა ფუძ ვლად უდევს და 
ამ ყა რებს ტრა დი ცი უ ლი ნორ მე ბი, შე ხე დუ ლე ბე ბი ქა ლის რო ლის შე სა ხებ. კვლე ვე
ბით გა მოვ ლე ნი ლია უსა მარ თლო გენ დე რუ ლი ნორ მე ბის მი მართ მიმ ღებ ლო ბის ტენ
დენ ცი ე ბი და, სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლის მი ერ, ქა ლის რო ლის სტე რე ო ტი პუ ლი 
აღ ქმა.2 ქალ თა ემან სი პა ცი ის მხრივ თვალ ში სა ცე მი პროგ რე სის მი უ ხე და ვად, კა ცებს 
უპი რა ტე სი პო ზი ცი ე ბი უკა ვი ათ სა ზო გა დო ე ბა ში და ეს გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი 
თა ო ბი დან თა ო ბას გა და ე ცე მა.3 ყო ვე ლი ვე ეს გავ ლე ნას ახ დენს მთე ლი ქვეყ ნის მო
მა ვალ ზე, რად გან გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბა, შე საძ ლო ა, ეკო ნო მი კის ზრდის და 
სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი იყოს.4

სა ერ თა შო რი სო აქ ტე ბი, მათ შო რის სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ა, აღი ა რებს ქალ თა მი
მართ ძა ლა დო ბის, რო გორც გენ დე რუ ლი ნიშ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბის, 
სტრუქ  ტუ რულ ბუ ნე ბას და იმას, რომ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა არის ერ თერ თი 
ის მთა ვა რი სო ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ქა ლე ბი იძუ ლე ბულ ნი 
არი ან, და ი კა ვონ მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა5 და ამ 
პრობ ლე მას სის ტე მუ რი პა სუ ხის გა ცე მა სჭირ დე ბა.6

გენ დე რუ ლი რო ლე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბა ში მყა რად ფეს ვგად გმუ ლი გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბი ანუ გა ბა ტო ნე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი ქა ლი სა და მა მა კა ცის მა ხა სი ა
თებ ლე ბი სა და რო ლე ბის, მა თი ქცე ვის მი სა ღე ბი მო დე ლე ბის შე სა ხებ7 ხელს უშ ლის 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვას, ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
აღ მოფხ ვრას. 

1  „ახალი ეროვნული კვლევის მიხედვით, საქართველოში შვიდიდან ერთი ქალი ოჯახში ძალადობას 
განიცდის“; ხელმისაწვდომია – https://bit.ly/369JHH6 
2  მაგალითად, ქალის ყველაზე მნიშვნელოვან როლად სახლში წესრიგის შენარჩუნება მიაჩნია (ქალების 
66% და კაცების 78%), ასევე ეთანხმება იმ აზრს, რომ  ქალი უნდა ემორჩილებოდეს კაცს იმ შემთხვევაშიც კი, 
თუ არ ეთანხმება (ქალების 23% და კაცების 42%).  რესპონდენტები იმ ქალებს, ვინც არის დამოუკიდებელი, 
ძლიერი და ლიდერის ხასიათი აქვთ, აღწერდნენ და მოიხსენებდნენ როგორც „კაცურ ქალს“ - ქალთა 
მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში 2017 წ., გვ.: 62, 64, 68, 106; ხელმისაწვდომია – 
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2018/national%20
vaw%20study%20report%20geo.pdf?la=ka&vs=0 
3  კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში, 2014 წ.;  ხელმისაწვდომია – 
https://georgia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Men_and_Gender_Relations_in_Georgia.pdf  
4 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა ზოგად განათლებაში - შეხვედრების სერია;  ხელმისა წვდო-
მია – http://www.mcageorgia.ge/index.php/main/read_news/128 
5  იქვე, პრეამბულა
6  იქვე, მუხ.: 7.1 
7  გენდერული სტერეოტიპების განმარტება, Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი; ხელმისაწვდომია – 
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=9581 
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პატ რი არ ქა ლუ რი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა ში მყა
რი ა.8 სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 2019 წლის ან გა რიშ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი
თად თა ვი სუფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ხშირ შემ თხვე
ვა ში, დის კრი მი ნა ცი ას სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი და არას წო რი 
აღ ქმე ბი იწ ვევს, თუმ ცა მათ და საძ ლე ვად სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სა თა ნა დო ღო
ნის ძი ე ბე ბი ნაკ ლე ბად ტარ დე ბა, ხო ლო ამ მხრივ ქა ლე ბი ერ თერ თი ყვე ლა ზე და
უც ვე ლი ჯგუ ფი ა.9

გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის პრობ ლე მის სე რი ო ზუ ლო ბას კარ გად აჩ ვე ნებს გენ დე
რუ ლი ნიშ ნით მო ტი ვი რე ბუ ლი ქალ თა მკვლე ლო ბე ბის (ფე მი ცი დი) სა გან გა შო სტა
ტის ტი კა. სა ქარ თვე ლოს გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რის მო ნა ცე მე ბით, 2019 წელს ქა
ლის მკვლე ლო ბის 19 ფაქ ტი გა მოვ ლინ და, სა ი და ნაც ოჯა ხუ რი და ნა შა უ ლის ნიშ ნით 
ჩა დე ნი ლი იყო 10.10 2020 წელს მხო ლოდ ორ თვე ში 8 ქა ლი მოკ ლეს.11

სკო ლას გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი აქვს გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის წი ნა აღ მდეგ, 
სქე სის ნიშ ნით დის კრი მი ნა ცი ი სა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო
ლა სა და ცნო ბი ე რე ბის შეც ვლა ში. ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი ყო ველ თვის აღ ნიშ
ნა ვენ, რომ მო ძა ლა დის დას ჯა არ არის საკ მა რი სი მა თი უსაფ რთხო ე ბის თვის, სა ჭი
როა გარ დაქ მნე ბი ცნო ბი ე რე ბის დო ნე ზე. ეს ყვე ლა ზე კარ გად გა ნათ ლე ბის სის ტე მას 
შე უძ ლი ა, მან უნ და აღ ზარ დოს გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი სა და მოძ ვე ლე ბუ ლი პატ
რი არ ქა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი ნორ მე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც უარს 
იტყ ვი ან  ძა ლა დობ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე. 
სკო ლა არის და წე სე ბუ ლე ბა, რომ ლის ხელ შიც, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა მო ქა ლა ქე გა
დის, ასე თი ფარ თო მას შტა ბი ა ნი შე ხე ბა ადა მი ა ნებ თან, შე საძ ლო ა, სხვა არც ერთ ინ
სტი ტუტს არ ჰქონ დეს. ასე ვე იქ ყა ლიბ დე ბა ახა ლი თა ო ბა, რომ ლის ცოდ ნა და ღი რე
ბუ ლე ბე ბი გან საზ ღვრავს მო მა ვალს. უთა ნას წო რო ბით  გა ჯე რე ბულ გა რე მო ში მი სი 
მნიშ ვნე ლო ბა კი დევ უფ რო იზ რდე ბა, რად გან შე იძ ლე ბა ერ თა დერ თი ად გი ლი იყოს, 
სა დაც ახალ გაზ რდე ბის სწო რი ცნო ბი ე რე ბით აღ ზრდის პერ სპექ ტი ვა არ სე ბობს. ამ
დე ნად, სკო ლა სა უ კე თე სო ად გი ლია გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო
ლის თვის.

8  კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში, 2014 წ., გვ.: 8-9 
9 სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო ანგარიში ადამიანის უფლებებისა და თავი-
სუფლებების დაცვის მდგომარეობის თაობაზე - 2019; ხელმისაწვდომია –
http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-qoveltsliuri-saparlamento-angarishi-
adamianis-uflebebisa-da-tavisuflebebis-datsvis-mdgomareobis-taobaze-2019 
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი; ხელმისაწვდომია – 
http://ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf?fbclid=IwAR0P6u0NhYdNa1CspCH4ym414rokVx3Dq
PFEU1r6k86LE8H5BKgO7xT41oY
10 სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო ანგარიში ადამიანის უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვის მდგომარეობის თაობაზე - 2019 
11  ქალები ფემიციდის წინააღმდეგ – 8 მარტს ფილარმონიასთან აქცია გაიმართება; ხელმისაწვდომია – 
https://netgazeti.ge/news/431959/ 
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2.ფონდი„სოხუმის“მიერ

განხორციელებული

მონიტორინგის

მიზანიდამეთოდოლოგია

ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კუ თხით, ფონ დმა „სო ხუმ მა“, გერ მა ნუ ლი სა ერ
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის „Brot für die Welt“ის  მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის  
„ქალ თა უფ ლე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში“ ფარ გლებ ში, 20192020 
წწ. დე კემ ბერ მარ ტში გა ნა ხორ ცი ე ლა სკო ლე ბის მო ნი ტო რინ გი, ზო გად სა გან მა ნათ
ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის, მას წავ ლე ბელ თა 
და მო კი დე ბუ ლე ბის, გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ სკო ლე ბის მუ შა ო ბის 
შე სა ფა სებ ლად. 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია სა მა გი დე და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო
დე ბი  ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ და ფო კუს ჯგუ ფი. კვლე ვამ მო იც ვა და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლოს 11 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის12 სა ჯა რო სკო ლე ბის დი რექ ტო რე ბი, მას წავ ლებ
ლე ბი, რე სურ სცენ ტრის თა ნამ შრომ ლე ბი, გა ნათ ლე ბი სა და გენ დე რის ექ სპერ ტე ბი, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ სკო ლებ ში, 
მშობ ლე ბი და ყო ფი ლი მოს წავ ლე ე ბი. ჩაღ რმა ვე ბულ ინ ტერ ვი უ ში მო ნა წი ლე ობ და 32 
ადა მი ა ნი, ხო ლო ფო კუს ჯგუფ ში  31. რეს პონ დენ ტთა სა ერ თო რა ო დე ნო ბამ შე ად
გი ნა  63.   

სა მა გი დე კვლე ვის ფარ გლებ ში გა ა ნა ლიზ და არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო, რო
გორც სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი, ისე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი
ღე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი. ასე ვე გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ამ სა კითხ ზე სხვა დას ხვა 
ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი და 
ან გა რი შე ბი. 

12   მონიტორინგმა მოიცვა შემდეგი რეგიონები: იმერეთი - ქუთაისის, წყალტუბოს, ბაღდათის, ხონის, 
თერჯოლის, სამტრედიის მუნიციპალიტეტები; გურია - ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები; 
სამეგრელო - სენაკის, წალენჯიხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტები.



სკოლებიგენდერულითანასწორობის,გენდერულისტერეოტიპებისდა
ოჯახშიძალადობისგამოწვევებისპირისპირ6





3.სახელმწიფოსსამართლებრივი

ვალდებულებებიდასტანდარტები

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით და ცუ ლია ქა ლე ბის უფ ლე ბე ბი გა ნათ ლე ბის მი ღე
ბის სფე რო ში. ქვეყ ნის კონ სტი ტუ ცი ის თა ნახ მად, აკ რძა ლუ ლია გენ დე რუ ლი დის კრი
მი ნა ცია და სა ხელ მწი ფო იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას, უზ რუნ ველ ყოს მა მა კა ცე ბი სა და 
ქა ლე ბის არ სე ბი თი თა ნას წო რო ბა.13 აგ რეთ ვე, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დაც ვის 
მიზ ნით, დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ქა ლი სა და მა მა კა ცი სათ ვის 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და გა ნათ ლე ბის, სპე ცი ა ლო ბის 
თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი სწავ ლე ბის ყვე ლა ეტაპ ზე.14

ეს უფ ლე ბე ბი აღი ა რე ბუ ლია სა ხელ მწი ფოს მი ერ აღე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე
ბე ბით. სა ხელ მწი ფოს არა ერ თი სა ერ თა შო რი სო აქ ტით აკის რია ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის 
აღ მო საფხ ვრე ლად, გა ნათ ლე ბის სფე რო ში უზ რუნ ველ ყოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სწავ
ლე ბა. „ქალ თა მი მართ დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვრის შე სა ხებ“ გა ე როს 
კონ ვენ ცი ის მე10 მუხ ლის მი ხედ ვით, „სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლი ა, უზ რუნ ველ ყოს, სწავ
ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე და ყვე ლა ფორ მა ში,  მა მა კაც თა და ქალ თა რო ლის ნე ბის მი ე რი 
სტე რე ო ტი პუ ლი კონ ცეფ ცი ის აღ მოფხ ვრა, მათ შო რის, სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის და სას კო
ლო პროგ რა მე ბის გა და სინ ჯვის და სწავ ლე ბის მე თო დე ბის ადაპ ტა ცი ის გზით“.15  
იუ ნეს კოს კონ ვენ ცია „გა ნათ ლე ბა ში დის კრი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მდეგ“16 არა მხო ლოდ 
უკა ნო ნოდ აცხა დებს ნე ბის მი ე რი ფორ მის, მათ შო რის, სქეს ზე და ფუძ ნე ბულ დის კრი
მი ნა ცი ას გა ნათ ლე ბა ში, არა მედ ად გენს, წა ა ხა ლი სოს გა ნათ ლე ბა ში შე საძ ლებ ლო ბი სა 
და ყვე ლას თვის თა ნას წო რი მოპყ რო ბის, ასე ვე გა ნათ ლე ბა ში დის კრი მი ნა ცი ის გა მომ
წვე ვი ნე ბის მი ე რი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პრაქ ტი კის შეწყ ვე ტის ვალ დე ბუ ლე ბა.17

გა ე როს „კონ ვენ ცია ქალ თა მი მართ დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვრის 
შე სა ხებ“ ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს, აღ მოფხ ვრას სწავ ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე და 
ყვე ლა ფორ მა ში მა მა კაც თა და ქალ თა რო ლის ნე ბის მი ე რი სტე რე ო ტი პუ ლი კონ ცეფ
ცია სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ სა და სას კო ლო პროგ რა მებ ში; სკო ლა და უმ თავ რე ბელ გო გო
ნა თა რიცხ ვის შემ ცი რე ბას და ნა ად რე ვად სწავ ლის შეწყ ვე ტი სას, მათ თვის სპე ცი ა
ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას.18 

13  საქართველოს კონსტიტუცია, მუხ,: 11.1; 11.3; ხელმისაწვდომია –
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35 
14  საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ.: 4.2.ბ; 7; ხელმისაწვდომია –
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=8 
15 „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ გაეროს კონვენცია, მუხ.: 10.c; 
ხელ მისაწვდომია – http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi9.pdf 
16  გაერთიანებული ერების საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული  ორგანიზაცია - განათ ლე-
ბაში დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო კონვენცია; ხელ მისაწვდომია – 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4466863?publication=0 
17  იქვე, პრეამბულა, მუხ.: 1.1; 3(ა)
18 „ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, გაეროს კონვენცია, მუხ.: 10; ხელ-
მისაწვდომია; ხელ მისაწვდომია –  http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi9.pdf 
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ბავ შვის გა ნათ ლე ბა გა მიზ ნუ ლი უნ და იყოს იმის კენ, რომ ბავ შვი მომ ზად დეს მა მა კა
ცე ბი სა და ქა ლე ბის თა ნას წო რო ბის სუ ლის კვე თე ბით.19

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თის შე სა
ხებ ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცია (სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ა) ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი
ფოს, მი ი ღოს ყვე ლა სა ჭი რო ზო მა, რა თა აღ მო იფხ ვრას ის ცრურ წმე ნე ბი, ადათ წე
სე ბი, ტრა დი ცი ე ბი და ყვე ლა სხვა პრაქ ტი კა, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა ქალ თა არას რულ
ფა სოვ ნე ბის იდე ას ან ქა ლი სა და მა მა კა ცის რო ლის სტე რე ო ტი პულ წარ მოდ გე ნებს.20 
კონ ვენ ცია პრე ვენ ცი ის კუ თხით გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს გა ნათ ლე
ბის სა კითხს და ხაზს უს ვამს სას წავ ლო პროგ რა მებ ში, გა ნათ ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე 
ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს შო რის თა ნას წო რო ბის, არას ტე რე ო ტი პუ ლი გენ დე რუ ლი რო
ლე ბის სწავ ლე ბის, სპე ცი ა ლის ტე ბის პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბის მნიშ ვნე ლო ბას.21 
თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პე ბი და ცუ ლია ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მოქ მე დი სა კა
ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი თაც. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი „ზო გა დი 
გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი მიზ ნე ბის“ მი ხედ ვით, „სა ქარ თვე ლო ში ზო გა დი გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა მიზ ნად ისა ხავს, შექ მნას ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი ეროვ ნუ ლი და ზო გად სა კა
ცობ რიო ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა ტა რე ბე ლი, თა ვი სუ ფა ლი პი როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ
ვის.“22 ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის ერ თერ თი ძი რი თა დი 
მი ზა ნია ლი ბე რა ლურ დე მოკ რა ტი ულ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო 
ცნო ბი ე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.23

„ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით, ზო გად სა გან მა
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ვალ დე ბუ ლი ა, მოს წავ ლე ებს მი ა წო დოს თა ნა მედ რო ვე მო
თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა თა ნას წო რო ბის პრინ ციპს.24

სა ქარ თვე ლო ში ახ ლა ხან მი ღე ბუ ლი „ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სით“,25 ბავ შვის გა ნათ
ლე ბის მიზ ნებს შო რი სა ა: ბავ შვში ადა მი ა ნის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე
ბის მი მართ პა ტი ვის ცე მის გრძნო ბი სა და  თა ნას წო რო ბის სუ ლის კვე თე ბის გან ვი თა რე ბა. 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ევა ლე ბა სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და 
სპორ ტის სა მი ნის ტრო საც26 (შემ დეგ ში  სა მი ნის ტრო), მათ შო რის, ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტის იდენ ტი ფი კა ცი ის და რე ა გი რე ბის კუ

19 კონვენცია „ბავშვის უფლებების შესახებ“, მუხ.: 29.1.დ; ხელმისაწვდომია – https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/1399901?publication=0 
20 „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შე სა ხებ“ ევროპის საბჭოს 
კონვენცია, მუხ.: 12.1; ხელმისაწვდომია –https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3789678?publication=0 
21  იქვე, მუხ.: 14; 15.1; 28
22 აქ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 ოქტომბრის #84 დადგენილება „ზოგადი განათლების 
ეროვნული მიზნების“ დამტკიცების შესახებ“; ხელმისაწვდომია – https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/11098?publication=0  
23  საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“, მუხ.: 3.1.ბ, ხელმისაწვდომია –  https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/29248?publication=87&fbclid=IwAR2fIN-q-IhOxAsCBif0ZDn0B3ZdxBioZ0arvYMuQ
mTbOaEN_6lSSJ0JDZs
24   საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“ მუხ.: 33.1.“ა“ , „კ“ 
25  კოდექსი სრულად ამოქმედდა 2020 წლის 1 ივნისიდან
საქართველოს კანონი „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“, მუხ.: 101; ხელმისაწვდომია –
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4613854?publication=0 
26  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადო ბის 
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ.: 7.1; ხელმისაწვდომია –
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422?publication=15 



სკოლებიგენდერულითანასწორობის,გენდერულისტერეოტიპებისდა
ოჯახშიძალადობისგამოწვევებისპირისპირ8

თხით.27 2020 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ ყოფს ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის კენ მი მარ თუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის (სკო ლე ბის) სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ
რა მებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბას.28

მას წავ ლებ ლის პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტის მი ხედ ვით, ყვე ლა მას წავ ლებ ლის პრო ფე
სი უ ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი უნ და იყოს თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პე ბი სა და მას წავ ლებ ლის 
პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის დაც ვა.29 ამ უკა ნას კნე ლის მი ხედ ვი თაც, მას წავ ლე
ბე ლი პრო ფე სი უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სას ხელს უწყობს მოს წავ ლე ებ ში დე
მოკ რა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას; ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მი სა და ადა მი ა
ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის მა გა ლითს აძ ლევს მოს წავ ლე ებს. იგი ვალ დე ბუ ლი ა, შე სა ბა მის 
პირს მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტზე, თუ არ სე ბობს ძა ლა დო ბის გან მე ო რე ბის სა შიშ რო ე ბა.30 
სტან დარტს ჯერ კი დევ სჭირ დე ბა დახ ვე წა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე
ბის უფ რო მკა ფი ოდ ასახ ვა. სამ წუ ხა როდ, მას წავ ლებ ლის პრო ფე სი ულ სტან დარ ტში 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა ბა ზი სო ცოდ ნის მო თხოვ ნის შე სა ხებ სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 
მი ერ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცია ჯე რაც არ შეს რუ ლე ბუ ლა.31

გა ნათ ლე ბის სფე რო ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის ინ ტეგ რი რე ბა, მას
წავ ლებ ლე ბის  გა დამ ზა დე ბა, ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის და ნერ გვის ხელ შე წყო ბა, გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი სა და გენ დე რუ ლი უთა
ნას წო რო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო 
გეგ მებ სა32 და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტებ ში. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მის (20162017 წლე ბის
თვის) შეს რუ ლე ბის ან გა რი შის მი ხედ ვით, მას წავ ლებ ლე ბის თვის შე მუ შა ვე ბულ ტრე
ნინ გმო დუ ლებ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ნა წი
ლობ რი ვაა შეს რუ ლე ბუ ლი. ამ პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ელ და რამ დე ნი მე პრო ექ ტი, მათ 
შო რის, მომ ზად და ტრე ნინ გმო დუ ლი, ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი, მოს წავ ლე ებ მა გა და ი
ღეს ვი დე ო ფილ მე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა მარ ჯვე ბუ ლი ფილ მი სწო რედ გენ დე რულ 
სტე რე ო ტი პებს ეხე ბო და.33 

27  იქვე, მუხ.: 141.1
28  იქვე, მუხ.: 7.5; საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“, მუხ.: 2.1.; 3.2.
29  მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, მუხ.: 4.გ,თ
იხ.: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 6 ივნისის №92/ნ ბრძანება 
„მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის №1014 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 
ხელმისაწვდომია – https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3658522?publication=0 
30 მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მუხ.: 3.3-5,8; 201; ხელმისაწვდომია –
http://old.tpdc.ge/uploads/pdf_documents/maszavleblis_eTikis%20kodeqsikodeqsi.pdf 
31  2019 წლის ანგარიში, გვ.: 318
32  საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2016-2017 წლებისთვის), 
საქმიანობა -13.1.2.1-13.1.3.1; ხელმისაწვდომია –
 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/3350412/0/ge/pdf 
33  საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) 
შესრულების ანგარიში, გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება,  გვ.: 255-256; ხელმისაწვდომია 
– http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/6971Report2016-2017.pdf 
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ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის და მსხვერ პლთა დაც ვის 
20182020 წლე ბის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სატ რე ნინ გო 
მო დუ ლე ბის მომ ზა დე ბა და პრო ფე სი უ ლი უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე, მათ შო რის მას წავ ლებ ლე ბის თვის.  სა მი
ნის ტროს, რო გორც ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ და მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ უწყე ბას, სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო 
გეგ მი დან გა მომ დი ნა რე, და ე ვა ლა  ყო ველ წლი უ რი ში და  სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე
ბა/ დამ ტკი ცე ბა ან უკ ვე არ სე ბულ ში და ინ სტი ტუ ცი ურ სა მოქ მე დო გეგ მა ში ინ ტეგ რი რე
ბა. სა მი ნის ტრო სა და სხვა რე ლე ვან ტურ უწყე ბებს ევა ლე ბათ ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში  ქალ თა მი მართ  და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის ან /და ტრე ნინ გე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.34

სა მოქ მე დო გეგ მის (20182020) 2018 წლის შეს რუ ლე ბის ან გა რი შის მი ხე დით, მას
წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი უნარ ჩვე ვე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად სა მი ნის ტრო იყე ნებს 
მო დულს „სკო ლებ ში ბუ ლინ გის პრე ვენ ცია და ტო ლე რან ტუ ლი კულ ტუ რის გან ვი
თა რე ბის ხელ შე წყო ბა“, რო მე ლიც მო ი ცავს ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
სა კი თხებს.35 ამ მო დუ ლით 2018 წლი დან ტრე ნინ გი გა ი ა რა 5749 პე და გოგ მა,36 რაც 
მას წავ ლე ბელ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბას თან შე და რე ბით ძალ ზე ცო ტა ა.37

სა ხალ ხო დამ ცვე ლის შე ფა სე ბით, მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
ეროვ ნუ ლი ცენ ტრის 20162019 წლე ბის სტრა ტე გი ის ანა ლი ზი არ მი უ თი თებს იმა ზე, 
რომ მას წავ ლებ ლე ბის თვის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა კი თხე ბი სა და მა თი სა გაკ ვე თი
ლო პრო ცეს ში და ნერ გვის შე სა ხებ ცოდ ნის მი წო დე ბა სტრა ტე გი უ ლი პრი ო რი ტე ტი ა. 
ცენტრს, ამ ეტაპ ზე, არც მას წავ ლებ ლე ბის თვის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სწავ ლე ბის 
ერ თი ა ნი ტრე ნინგ პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი.38

პო ლი ტი კის დო ნე ზე, სა ხელ მწი ფო სა თა ნა დოდ არ უპი რის პირ დე ბა სა გან მა ნათ ლებ
ლო სის ტე მა ში გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებს და ნაკ ლე ბად მი მარ თავს პრე ვენ ცი ულ 
ზო მებს. მი სი რო ლი უმე ტეს წი ლად რე ა გი რე ბით შე მო ი ფარ გლე ბა. სპე ცი ა ლის ტთა 
აზ რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სა მოქ მე დო გეგ მებ ში მე ტი აქ ცენ ტი გა კეთ დეს სა ზო გა დო
ე ბა ში არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის შეც ვლა ზე.39

ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით, სკო ლა უნ და წარ მო ად
გენ დეს ერ თგვარ ფო რუმს სა ხელ მწი ფოს, სა ზო გა დო ე ბა სა და ახალ თა ო ბას შო რის 

34  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 აპრილის №175 დადგენილება „ქალთა მიმართ ძალადობის და 
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ 
ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“; ხელმისაწვდომია – 
საქმიანობა 2.1.6- 2.1.7; 3.1.2; 3.2.1
- https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4144947?publication=0 
35  სამოქმედო გეგმის (2018-2020) 2018 წლის შესრულების ანგარიში, გვ.: 18; ხელმისაწვდომია –
http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/3660EVAW%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%
83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%982018.pdf 
36  სამოქმედო გეგმის (2018-2020) 2018 წლის შესრულების ანგარიში, გვ.: 20
37 „საქსტატის“ მონაცემებით, 2019/2020 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის, ზოგად საგანმა ნათლებლო და-
წესებულებებში დასაქმებული იყო 63 780 პედაგოგი; ხელმისაწვდომია –
https://www.interpressnews.ge/ka/article/575378-2018-2019-sascavlo-cels-12-000-ze-metma-moscavlem-scavla-
shecqvita 
38  2019 წლის ანგარიში, გვ.: 319
39  საქართველოში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის ანალიზი, გვ,: 30-31, 45; ხელ-
მისაწვდომია –  http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75669.pdf 
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დი ა ლო გის თვის. მი სი მეშ ვე ო ბით სა ხელ მწი ფოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე ტა ნა შე
უძ ლია ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა ში, მოს წავ ლე თა გო ნებ რი ვად და ემო ცი უ რად მომ ზა
დე ბის გზით.40

სა მარ თლებ რი ვი და პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის დად გე ნის მხრივ, პროგ რე სუ ლი 
დე ბუ ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, გა მოწ ვე ვე ბი ჯერ კი დევ რჩე ბა. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
შე სა ხებ გარ კვე უ ლი ცოდ ნის მო თხოვ ნა ასა ხუ ლია მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი მეც
ნი ე რე ბე ბის მას წავ ლებ ლის სტან დარ ტებ ში. რაც ნიშ ნავს, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სა კი თხებ ში კომ პე ტენ ცია მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი მეც ნი ე რე ბის მას წავ ლებ ლებს 
მო ე თხო ვე ბათ, რაც ეწი ნა აღ მდე გე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს. სა ჯა რო სკო ლის 
დი რექ ტო რის სტან დარ ტში არ გვხვდე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა კი თხე ბი.41 მას წავ
ლებ ლის პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტის ზო გა დი ნა წი ლი არ მო ი აზ რებს კომ პე ტენ ცი ებს 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში, თუმ ცა გვხვდე ბა  ჩა ნა წე რე ბი ინ ტერ კულ ტუ რუ ლი 
სწავ ლე ბი სა და ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ.42

გა მოწ ვე ვე ბი არ სე ბობს სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის სტან დარ ტის კუ თხი თაც. 
2016 წელს შე მუ შავ და სა ხელ მძღვა ნე ლოს ში ნა არ სობ რი ვი შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბის 
პრო ექ ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და სა ხელ მძღვა ნე ლოს შე ფა სე ბას გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის თვალ საზ რი სი თაც.43 სა მი ნის ტროს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ზო გა დი გა ნათ
ლე ბის სა ბა ზო და სა შუ ა ლო სა ფე ხუ რე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლოს რე ცენ ზი რე ბის კრი
ტე რი უ მე ბი მო ი ცავს მო თხოვ ნებს, რომ სა ხელ მძღვა ნე ლო თა ვი სუ ფა ლი უნ და იყოს, 
მათ შო რის, სქე სის ნიშ ნით სტე რე ო ტი პუ ლი, არა კო რექ ტუ ლი და დის კრი მი ნა ცი უ ლი 
ელე მენ ტე ბის გან; ტექ სტებ სა და ილუს ტრა ცი ებ ში და ცუ ლი უნ და იყოს სქე სის ნიშ ნით 
თა ნას წო რო ბა; ილუს ტრა ცი ე ბი და ში ნა არ სი თა ვი სუ ფა ლი უნ და იყოს ნე ბის მი ე რი სა
ხის ძა ლა დო ბის წა მა ქე ზე ბე ლი მო წო დე ბის გან.44 სა ხელ მწი ფოს  ვალ დე ბუ ლე ბის მი უ
ხე და ვად, სამ წუ ხა როდ, ჯერ კი დევ არ არის შე ფა სე ბუ ლი სას წავ ლო მე თო დე ბი სა და 
პროგ რა მე ბის გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა.45 

დღემ დე გა მოწ ვე ვად რჩე ბა რე სურ სცენ ტრე ბის აქ ტი უ რი საქ მი ა ნო ბა გენ დე რუ ლი პო
ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით გენ დე რუ ლი სტე რე
ო ტი პე ბის აღ მოფხ ვრის მი მარ თუ ლე ბით პრო აქ ტი უ ლი მოქ მე დე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში, სა გან მა ნათ ლებ ლო რე
სურ სცენტრს დე ბუ ლე ბით ევა ლე ბა მის სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი ა ზე შე სა ბა მი სი ღო

40  ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგია (სამუშაო ვერსია), გვ.: 17; ხელმისაწვდომია –  
https://police.ge/files/pdf/dzaladobis%20strategia%20saitze%20dasadebi.pdf 
41  სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი, გვ.: 948, 951; ხელმისაწვდომია – 
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf      
42 სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე ბათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი,  გვ.: 950 
43  იქვე, გვ.: 256 
44 „ზოგადი განათლების საბაზო და საშუალო საფეხურების სახელმძღვანელოს/სერიის მაკეტის 
რეცენზირების შინაარსობრივი და ტექნიკური კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2018 წლის 31 დეკემბრის #768 ბრძანების 
დანართი N1  - 5. შესაბამისობა სამართლებრივ და ეთიკურ ნორმებთან; ხელმისაწვდომია –  
https://www.mes.gov.ge/uploads/griphireba/files/222.pdf 
45  სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში, გვ.: 313; ხელმისაწვდომია –
http://ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf?fbclid=IwAR0P6u0NhYdNa1CspCH4ym414rokVx3Dq
PFEU1r6k86LE8H5BKgO7xT41oY 
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ნის ძი ე ბე ბის (ტრე ნინ გე ბის, სე მი ნა რე ბის და სხვა) ორ გა ნი ზე ბით ზო გად სა გან მა ნათ
ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა, სა მი
ნის ტროს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ნო ვა ცი ე ბის და პროგ რა მე ბის და ნერ გვის ხელ შე წყო ბა 
(რაც გუ ლის ხმობს ასე ვე  გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის აღ მოფხ ვრის და გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით გარ კვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვას 
და ხელ შე წყო ბას), ასე ვე სკო ლებ ში სას წავ ლო პრო ცე სი სა და გა რე მოს მო ნი ტო რინ გი 
და  შე ფა სე ბა, სას წავ ლო პრო ცე სი სა და გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა46. თუმ ცა, ამ მი მარ თუ ლე ბით რე სურ სცენ ტრე ბის მი ერ გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ არა ფე რია ნათ ქვა მი სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, 
მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტროს 2019 წლის საქ მი ა ნო ბის ან
გა რიშ ში47. საკ მა ოდ სუს ტია რე სურ სცენ ტრე ბის მხრი დან ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის ხა რის ხიც. 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, შე სა ბა მი სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
კამ პა ნი ე ბის და ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვის და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მო ნა
წი ლე ო ბა ევა ლე ბა მან და ტუ რის სამ სა ხურ საც, რო მელ საც, გარ და ამი სა, ეკის რე ბა 
ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის, ქცე ვი თი 
და ემო ცი უ რი დარ ღვე ვე ბის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბის, მა თი მშობ ლე ბი სათ ვის, ასე ვე მას
წავ ლებ ლე ბი სათ ვის.48 თუმ ცა მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა გენ დე რუ
ლი სტე რე ო ტი პე ბის და ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვრის და პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით 
საკ მა ოდ სუს ტი ა. პრობ ლე მად რჩე ბა ისიც, რომ მან და ტუ რის სამ სა ხუ რი არ არის 
წარ მოდ გე ნი ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით არ სე ბულ ყვე ლა სკო ლა ში. მცი რე კონ ტინ
გენ ტი ან სკო ლებ ში მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის ფუნ ქცი ას გარ კვე ულ წი ლად ითავ სე ბენ 
დი რექ ტო რის ბრძა ნე ბით სკო ლა ში მო მუ შა ვე ცალ კე ული პი რე ბი, თუმ ცა მა თი არა
საკ მა რი სი კვა ლი ფი კა ცი ის და საკ მა ოდ მცი რე ხელ ფა სის გა მო, აღ ნიშ ნუ ლი ფუნ ქცი
ის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბა პრაქ ტი კუ ლად ფორ მა ლურ ხა სი ათს ატა რებს.

46 საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #47ნ, „საქართველოს განა-
თლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საგან მანათლებლო 
რესურსცენტრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“,  მუხ. 2, 14.03.17; ხელმისაწვდომია - 
 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3606347?publication=0  
47 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის საქ-
მიანობის ანგარიში; ხელმისაწვდომია – https://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=103 
48  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №141/ნ, 
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 3, 12.07.2019; ხელმისაწვდომია – http://mandaturi.gov.ge/image/
data/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94
%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Debuleba.pdf



სკოლებიგენდერულითანასწორობის,გენდერულისტერეოტიპებისდა
ოჯახშიძალადობისგამოწვევებისპირისპირ12





4.სკოლასადამასწავლებლებში

გენდერულისტერეოტიპებისშესახებ

კვლევები

სა მარ თლებ რი ვი სტან დარ ტე ბი ბევ რად უს წრებს ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბულ პრაქ ტი კას და, ამ დე ნად, დეკ ლა რი რე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის 
დო ნე ზე რჩე ბა. სპე ცი ა ლის ტთა კვლე ვე ბი და წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გიც ნათ
ლად ადას ტუ რებს, რომ ჯერ კი დევ ბევ რია სა მუ შაო სკო ლე ბის ცხოვ რე ბა ში  გენ
დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად და თა ნას წო რო ბის და სამ კვიდ რებ
ლად.  

2018 წლის გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის გლო ბა ლუ რი ინ დექ სის მი ხედ ვით, სა
ქარ თვე ლო 149 ქვე ყა ნას შო რის 99ე ად გილს იკა ვებს (0,677 ქუ ლით), რაც 
მსოფ ლი ო ში სა შუ ა ლო ნიშ ნულს ჩა მორ ჩე ბა. გა ნათ ლე ბის მიღ წე ვე ბით კი მე60 
ად გილ ზე ა.49 

გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი აქ ტუ ა ლუ რია გა ნათ ლე ბის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის და
მო კი დე ბუ ლე ბა შიც. უპი რა ტე სო ბა ენი ჭე ბა ბი ჭე ბის და, ზო გა დად, მა მა კა ცე ბის მი ერ 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას. 2017 წელს, გა ე როს კვლე ვის თა ნახ მად, სა ზო გა დო ე ბის დი დი 
ნა წი ლი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს ქა ლე ბის მი ერ და წყე ბი თი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას და 
გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბად უჭერს მხარს გო გო ნე ბის მი ერ სა შუ ა ლო და, გან სა კუთ რე ბით, 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.50 ასე ვე სი ღა რი ბეც ხში რად  წი ნა
აღ მდე გო ბებს უქ მნის გო გო ნებს სა შუ ა ლო და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის გზა ზე.51 უმაღ
ლე სი გა ნათ ლე ბის გა და სა ხა დის გა და სახ დე ლად, გო გო სა და ბიჭს შო რის არ ჩე ვა ნის 
შემ თხვე ვა ში, აღ ნიშ ნულ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე მო სახ ლე ო ბის 44% თან ხას ბიჭს გა და
უხ დი და სწავ ლის სა ფა სურს და მხო ლოდ 22%  გო გოს.52

სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი მყა რი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის ფონ ზე, ახალ გაზ
რდე ბის ჯან სა ღი აზ როვ ნე ბით აღ ზრდის თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ენი ჭე ბა 

49  The Global Gender Gap Report 2018, Georgia, p. 105-106; ხელმისაწვდომია – 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
50  გუპტა, ტ.პ., ტეილორი, ა., ლაურო, ჯ., შენგელია, ლ., სტურუა, ლ. (2018). „ადრეული/ბავშვობის ასაკში 
ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების/კვეთის საზიანო პრაქტიკები საქართველოში“ 
- თვისობრივი კვლევის საბოლოო ანგარიში. თბილისი, საქართველო და ვაშინგტონის ოლქი, აშშ; 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, Promundo-US, 
გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA), გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), გვ.: 47- 48; ხელმისაწვდომია –
https://georgia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Exploring%20Harmful%20Practices%20of%20EarlyChild%20
Marriage%20and%20FGMC%20in%20Georgia%20GEO.pdf 
51  იქვე, გვ.: 9 
52 „საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში“, 
გვ.: 75; ხელმისაწვდომია – 
https://www.undp.org/content/dam/georgia/docs/publications/GE_UNDP_Gender_Research_GEO.pdf 
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სკო ლას. მით უფ რო, რომ ძა ლა დო ბის აღ მო საფხ ვრე ლად უმ თავ რე სი რე კო მენ და
ცია ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის მიმ ღებ ლო ბა სა და მათ დაქ ვემ დე ბა რე ბულ როლ
თან და კავ ში რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბის შეც ვლა ა.53 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სკო ლა ვალ დე ბუ ლი ა, აღ მოფხ ვრას სა ზო გა დო ე ბა ში არ
სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი, ხში რად თა ვად გვევ ლი ნე ბა მათ გა მამ ყა რებ
ლად. მკვლე ვა რე ბი აღი ა რე ბენ სკო ლის გავ ლე ნას ინ დი ვიდ თა გენ დე რუ ლი რო ლე
ბის ფორ მი რე ბა ზე. ამის სა პი რის პი როდ, გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა მეტ წი ლად ნაკ
ლე ბად ცნობს სკო ლის სო ცი ა ლი ზა ცი ის აგენ ტის როლს.54

სკო ლა ში გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის კვლავ წარ მო ე ბას ხელს უწყობს სას წავ ლო 
მა სა ლე ბი. ყვე ლა საგ ნი სა და კლა სის სა ხელ მძღვა ნე ლო თა დი დი ნა წი ლი დატ
ვირ თუ ლია გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბით55. მკვლე ვარ თა შე ფა სე ბით, სა ხელ მძღვა
ნე ლო ე ბი ერ თერ თი ყვე ლა ზე მძლავ რი ინ სტრუ მენ ტია სკო ლა ში გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის.56 კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ თვე ლო
ში, სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის ტექ სტში, ილუს ტრა ცი ებ ში, ის ტო რი ულ წყა რო ებ სა და 
სას წავ ლო აქ ტი ვო ბებ ში, ქა ლე ბი ნაკ ლე ბად არი ან წარ მო ჩე ნი ლე ბი. მა მა კა ცე ბი 
ტრა დი ცი ულ როლ ში არი ან  მებ რძო ლი, მბრძა ნე ბე ლი, ხო ლო ქა ლის საქ მი ა ნო ბა 
ფაქ ტობ რი ვად არას დროს უკავ შირ დე ბა ავ ტო რი ტე ტუ ლო ბას, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას.57

სა მი ნის ტროს მი ერ ზო გი ერ თი სა ხელ მძღვა ნე ლოს გრი ფი რე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ
ლია სა ხალ ხო დამ ცვე ლი, რაც მი სა სალ მე ბე ლი ფაქ ტი ა, თუმ ცა ზოგ ჯერ მი სი წარ
მო მად გენ ლე ბის რე კო მენ და ცი ე ბი სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის 
ასახ ვის შე სა ხებ არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.58 სამ წუ ხა როდ, ეს პრო ცე სი არ 
მო ი ცავს ყვე ლა კლა სის ყვე ლა სა ხელ მძღვა ნე ლოს. გან ხორ ცი ელ და მხო ლოდ  და
წყე ბი თი სა ფე ხუ რის და სა ბა ზო სა ფე ხუ რის VII კლა სის ზო გი ერ თი საგ ნის და VIII 
კლა სის სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის გრი ფი რე ბა.59

ასე ვე მკვლე ვა რე ბი სა უბ რო ბენ ფა რულ კუ რი კუ ლუმ ზე ანუ სას წავ ლო პრო ცე სის 
ისეთ ორ გა ნი ზე ბა ზე, რო მე ლიც ხელს უწყობს გენ დე რულ უთა ნას წო რო ბას და აღ

53  ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში 2017 წ., გვ.: 107; ხელმისაწვდომია – 
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2018/national%20
vaw%20study%20report%20geo.pdf?la=ka&vs=0 
54   ნ. გორგაძე, „გენდერული განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე“, გვ.: 28, 
38; ხელმისაწვდომია – http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_fsiqologia/natia_gorgadze.pdf  
55 ტიპური პრობლემები სასწავლო მასალებში იხ.: „გენდერული და სოციალური ინკლუზიის 
სახელმძღვანელო ტრენინგების მოდულის ავტორებისთვის“, გვ.: 8-10; ხელმისაწვდომია –
 http://old.tpdc.ge/uploads/pdf_documents/genderi1.pdf 
56  ნ. გორგაძე, „გენდერული განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე“,  
გვ.: 36-37 
57   გენდერული სტერეოტიპები სასკოლო სახელმძღვანელოებში; ხელმისაწვდომია – https://bit.ly/2V71MDr 
58  სახალხო დამცველის წინადადება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
მინისტრს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელმძღვანელოების რეცენზირების პროცესის 
გაუმჯობესების თაობაზე, გვ.: 3; ხელმისაწვდომია – http://ombudsman.ge/res/docs/2020030217361936000.pdf 
59 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 22.06.2020; ხელ-
მისაწვდომია – http://mes.gov.ge/content.php?lang=geo&id=10521 
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ვი ვებს გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებს. ყვე ლა ეტაპ ზე სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
ურ თი ერ თო ბე ბი იმე ო რებს გა ბა ტო ნე ბულ წარ მოდ გე ნებს ქალ ზე, რო გორც დაქ
ვემ დე ბა რე ბულ ზე.60 

მწვა ვე პრობ ლე მად რჩე ბა მას წავ ლე ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა ში არ სე ბუ ლი გენ დე
რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი. რო ცა ვსა უბ რობთ სა ზო გა დო ე ბის გენ დე რუ ლი სტე რე
ო ტი პე ბით დატ ვირ თვა ზე, აქ მო ი აზ რე ბა მას წავ ლე ბე ლიც, რო გორც ამ სა ზო
გა დო ე ბის ნა წი ლი.61 ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ პე და გოგ თა ცოდ ნა 
გენ დე რის შე სა ხებ მწი რი ა, უმ რავ ლე სო ბა  ემ ხრო ბა ქა ლი სა და კა ცის რო ლე ბის 
ტრა დი ცი ულ გა ნა წი ლე ბას და, პრაქ ტი კუ ლად, აღი ა რებს მა მა კა ცის დო მი ნან
ტო ბას კა რი ე რა ში, ოჯახ სა და სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კურ აქ ტი ვიზ მშიც.62 იგი ვე 
და დას ტურ და სხვა კვლე ვი თაც. დად გინ და გან სხვა ვე ბუ ლო ბა მას წავ ლე ბელ
თა და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში. მას წავ ლე ბელ მოს წავ ლის ინ ტე რაქ ცია გენ დე რუ ლად 
ტენ დენ ცი ურ ხა სი ათს ატა რებ და ბი ჭე ბის სა სარ გებ ლოდ.63 მას წავ ლებ ლე ბი 
მოს წავ ლის სქე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით გან სხვა ვე ბუ ლი თვი სე ბე ბის აღ ზრდას 
თვლიდ ნენ პე და გო გი ურ ამო ცა ნად და ეს გან სხვა ვე ბუ ლო ბა გენ დე რუ ლად 
სტე რე ო ტი პუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მხარ და ჭე რა ში გა მო ი ხა ტე ბა.64 გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში გენ დე რული თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი დან ჩანს, 
რომ მას წავ ლე ბელ თა ტრა დი ცი უ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი გა უც ნო ბი ე რებ ლად ამ ყა
რებს გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებს.65

მოს წავ ლე თა შე ფა სე ბის სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მის PISA 2018 წლის ოფი ცი ა ლუ
რი შე დე გე ბის მი ხედ ვით,  გო გო ნებ მა ბი ჭებ თან შე და რე ბით გა ცი ლე ბით კარ გი შე
დე გე ბი აჩ ვე ნეს.66 პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ სწავ ლო ბენ კარ გად გო გო ნე
ბი, თუმ ცა ით ვლე ბა, რომ ნი ჭი ე რე ბი არი ან ბი ჭე ბი.67 მა გა ლი თად, მას წავ ლე ბელ თა 
და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი მი იჩ ნევ და, რომ ბი ჭებს უკე თე სი სას წავ ლო უნა რე ბი აქვთ 
და უფ რო ნი ჭი ე რე ბი არი ან.68 

60 ნ. ბერეკაშვილი, „გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში“, 2012 წ.,  
გვ.: 68-69 
61 მასწავლებლების ქცევაში შესაძლო მიკერძოებების მაგალითები იხ.: „გენდერული და სოციალური 
ინკლუზიის სახელმძღვანელო ტრენინგების მოდულის ავტორებისთვის“, გვ.: 12; ხელმისაწვდომია – 
http://old.tpdc.ge/uploads/pdf_documents/genderi1.pdf 
62 მასწავლებელთა ცოდნისა და დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის შესახებ (კვლევის 
ანგარიში), 2014 წ., გვ.: 11-12; ხელმისაწვდომია – http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75678.pdf 
63 ნ. ბერეკაშვილი, „გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში“, 2012 წ., გვ.: 98; 
ხელმისაწვდომია –  https://bit.ly/2yX77Vc 
64 იქვე გვ.: 99-100
65 გენდერული თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და რეკომენდაციები, II ნაწილი, 2018 წ., გვ.: 73
66 „წიგნიერებაში ყველაზე მეტად გვიჭირს“ – PISA 2018 და ქართველი მოსწავლეების გაუარესებული 
შედეგები; ხელმისაწვდომია – 
https://edu.aris.ge/news/wignierebashi-yvelaze-metad-gvichirs-pisa-2018-da-qartveli-moswavleebis-gauaresebuli-
shedegebi.html 
67 გენდერული სტერეოტიპები სასკოლო სახელმძღვანელოებში; ხელმისაწვდომია –
https://bit.ly/2V71MDr 
68 ნ. ბერეკაშვილი, „გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში“, 2012 წ., გვ.: 100
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მრა ვალ წლი ან მო ნა ცე მებ ზე და დაკ ვირ ვე ბა ზე დაყ რდნო ბით მი იჩ ნე ვენ, რომ მას
წავ ლე ბელ მოს წავ ლის ურ თი ერ თო ბის აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი გო გო ნებ ში იწ ვევს 
უფ რო და ბალ თვით შე ფა სე ბას და ვლინ დე ბა მათ მი ერ ბი ჭე ბის უპი რა ტე სო ბის 
აღი ა რე ბა ში, ხო ლო ბი ჭებ ში  გო გო ნებ თან შე და რე ბით სა კუ თა რი უპი რა ტე სო ბის 
შეგ რძნე ბა ში69. 

მას წავ ლებ ლე ბი, რო გორც წე სი, ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ თა ვი ანთ მი კერ ძო ე ბუ ლო
ბას, სას წავ ლო მა სა ლა ში ასა ხუ ლი უთა ნას წო რო ბის მი მარ თაც უგ რძნობ ნი რჩე
ბი ან, რად გან უბ რა ლოდ იმას ას წავ ლი ან, რაც თვი თონ ის წავ ლეს. სკო ლა ში 
დამ კვიდ რე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სო ცი ა ლი ზა ცი ი სა და დის კრი მი ნა ცი უ ლი ფა რუ ლი 
კუ რი კუ ლუ მის შე დე გად, გო გო ნე ბი და ბი ჭე ბი არა თა ნა ბარ გა ნათ ლე ბას იღე
ბენ. გო გო ნე ბი ნაკ ლე ბად ერ თვე ბი ან STEM დარ გებ ში, რაც სწო რედ გა ნათ
ლე ბის სფე რო ში არე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი. მას წავ ლებ ლე ბი 
ახა ლი სე ბენ ბი ჭებს მეც ნი ე რე ბის კენ, ხო ლო გო გო ნებს ზღუ და ვენ „ქა ლუ რი“ 
რო ლე ბით.70 მკვლე ვარ თა აზ რით, ეს ტენ დენ ცია მა ნამ დე გაგ რძელ დე ბა, სა ნამ 
მას წავ ლებ ლე ბი არ გა აც ნო ბი ე რე ბენ გენ დე რუ ლი სო ცი ა ლი ზა ცი ის პრობ ლე
მებს, თა ვი ანთ მი კერ ძო ე ბუ ლო ბას და არ გა უმ ჯო ბეს დე ბა მა თი ცოდ ნის დო ნე 
ამ მი მარ თუ ლე ბით.71

კვლე ვე ბის შე დე გად გა მოკ ვე თი ლი ტენ დენ ცი ა, რომ მას წავ ლე ბელ თა უმ რავ
ლე სო ბა, რო გორც წე სი, ვერ ამ ჩნევს ან /და უარ ყოფს გენ დე რუ ლად სტე რე ო ტი
პულ ქცე ვას,72 და დას ტურ და წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გი თაც. ეს შე უმ ჩნე ვე ლი 
არ რჩე ბა სფე როს ექ სპერ ტე ბი სა და თვით მოს წავ ლე ე ბის თვი საც. გო გო ნე ბის 
თქმით, მას წავ ლებ ლე ბი მათ უფ რო სუს ტე ბად და ემო ცი უ რე ბად მი იჩ ნე ვენ, 
ბი ჭე ბი კი ჭკვი ა ნე ბად და ძლი ე რე ბად ით ვლე ბი ან. გო გო ნებს, რომ ლე ბიც გო ნე
ბა მახ ვი ლო ბით გა მო ირ ჩე ვი ან, შე სა ქე ბად ეუბ ნე ბი ან, რომ „მა მა კა ცუ რი ტვი ნი“ 
აქვთ.73 

მას წავ ლე ბელ თა მომ ზა დე ბას, მა თი ცნო ბი ე რე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბის  ამაღ ლე ბას საკ ვან ძო მნიშ ვნე ლო ბა აქვს გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში. ეს სა ყო ველ თა ო დაა აღი ა რე ბუ ლი. გა
ე როს ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის გან მარ ტე ბით, ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ
ვენ ცი ის შე სა ბა მი სი ღი რე ბუ ლე ბე ბი ვერ იქ ნე ბა ეფექ ტი ა ნად ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე ში, თუ მას წავ ლებ ლე ბი „თა ვად არ გა ნა სა ხი ე რე

69 იქვე,  გვ.: 67, 102
70 გენდერული და სოციალური ინკლუზიის სახელმძღვანელო ტრენინგების მოდულის ავტორებისთვის, 
გვ.: 4; ხელმისაწვდომია –  http://old.tpdc.ge/uploads/pdf_documents/genderi1.pdf 
71 ნ. ბერეკაშვილი, „გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში“, 2012 წ.,  
გვ.: 67-68
72 მასწავლებელთა ცოდნისა და დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის შესა ხებ 
(კვლევის ანგარიში), 2014 წ., გვ.: 27-29; ხელმისაწვდომია – 
http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75678.pdf 
73 გენდერული თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და რეკომენდაციები, II ნაწილი, 2018 წ., 
გვ.: 73-74 
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ბენ კონ ვენ ცი ას თან შე სა ბა მის ღი რე ბუ ლე ბებს“.74 სამ წუ ხა როდ, მას წავ ლე ბელ
თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბის პროგ რა მებ ში გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბი ნაკ ლე ბად 
პრი ო რი ტე ტუ ლი ა. არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის შე საც ვლე ლად აუ ცი ლე ბე ლია პე და
გოგ თა ცოდ ნი სა და კომ პე ტენ ცი ის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი
მარ თუ ლე ბით. 

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში გენ დე რუ ლი დის ბა ლან სის მაჩ ვე ნე ბე ლია ქალ და მა მა კაც 
მას წავ ლე ბელ თა თა ნა ფარ დო ბა. სა ქარ თვე ლო ში მას წავ ლე ბელ თა უდი დე სი ნა წი
ლი ქა ლი ა. ეს პრო ფე სია მკვეთ რად ფე მი ნუ რად აღიქ მე ბა,  ამის მი ზე ზი და ბა ლი 
ანაზ ღა უ რე ბა და კა რი ე რუ ლი წინ სვლის სა შუ ა ლე ბა თა ნაკ ლე ბო ბა ა.75 საქ სტა ტის 
მო ნა ცე მე ბით, 20192020 სას წავ ლო წლი სათ ვის, ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბებ ში 63 780 მას წავ ლე ბე ლი ა, მათ შო რის  55 376 ქა ლი. სა ჯა რო სკო
ლებ ში, ეს მო ნა ცე მე ბი, შე სა ბა მი სად, 55 946 და 48 513ი ა.76 მას წავ ლე ბელ თა სა
ერ თო რა ო დე ნო ბა ში ქა ლე ბის წი ლი 86.8%ი ა. 

სა თა ნა დო ძა ლის ხმე ვის შემ თხვე ვა ში, გა ნათ ლე ბის სის ტე მას ნამ დვი ლად შე უძ ლია 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის შემ ცი რე ბა და სა ზო გა დო ე ბის თვის სარ გებ ლის მო
ტა ნა. მსოფ ლიო ბან კის შე ფა სე ბით, უკე თე სი გა ნათ ლე ბის პი რო ბებ ში, მცირ დე ბა 
სქე სობ რი ვი ნიშ ნით დის კრი მი ნა ცი ის, მათ შო რის ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მა გა ლი
თე ბი და იზ რდე ბა ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი.77

74  UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 1 (2001), Article 29 (1), The aims of 
education, -CRC/GC/2001/1, para. 18; ხელმისაწვდომია –  https://bit.ly/35oDnM8    
75  გენდერული თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და რეკომენდაციები, II ნაწილი, 2018 წ., გვ.: 71; 
ხელმისაწვდომია –  https://bit.ly/2xfOknD 
76  ზოგადი განათლება; ხელმისაწვდომია – https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/59/zogadi-ganatleba 
77  ნ. გორგაძე, „გენდერული განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურ ზე“ - 
გვ.: 27; ხელმისაწვდომია – 
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_fsiqologia/natia_gorgadze.pdf 
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5.არსებულიგენდერულისტერეოტიპები

სკოლაში-ფონდი„სოხუმის“

მონიტორინგისმიგნებები

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა მო ნი ტო რინ გმა და ა დას ტუ რა, რომ, მი
უ ხე და ვად შე სამ ჩნე ვი წინ სვლი სა, სკო ლა ში ჯერ კი დევ მყა რა დაა ფეს ვგად გმუ ლი 
გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი. ამას ავ ლენს ყვე ლა აქ ტო რი: დი რექ ტო რე ბი, მას წავ
ლებ ლე ბი, მშობ ლე ბი და, რა საკ ვირ ვე ლი ა, თვით მოს წავ ლე ე ბიც, თუმ ცა ეს უკა ნას
კნელ ნი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად. გა მო კი თხულ თა ნა წი ლი აღი ა რებს, რომ სტე რე ო ტი პე ბის 
მა ტა რე ბე ლი ა, თუმ ცა ვერ თან ხმდე ბა პრობ ლე მის მი ზეზ სა და სა კუ თარ პა სუ ხის
მგებ ლო ბა ზე მათ გაღ რმა ვე ბა ში. რაც უფ რო მა ღალ ად მი ნის ტრა ცი ულ სა ფე ხურ ზეა 
თა ნამ შრო მე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში, მით ნაკ ლე ბია აღი ა რე ბა და პრობ ლე მებ ზე 
მსჯე ლო ბის ენ თუ ზი აზ მი. უმე ტე სო ბა სტე რე ო ტი პე ბის კვლავ წარ მო ე ბა ში სა ზო გა დო
ე ბას, ოჯახს ადა ნა შა უ ლებს და ნაკ ლე ბად ხე დავს სკო ლის როლს მათ გამ ყა რე ბა ში 
 „ზო გა დად, ეს პრობ ლე მა არ სე ბობს ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში, ვერ ვიტყ ვი, რომ 
ამ წარ მოდ გე ნებს სკო ლა აღ რმა ვებს ან თვი თონ დებს მოს წავ ლე ებ ში. ფეს ვე ბი, ვი
ტყო დი, რომ მო დის მხო ლოდ ოჯა ხი დან“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი). „ჩე მი აზ რით, სკო ლა ნამ დვი ლად აღ რმა ვებს გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებს“ 
(მას წავ ლე ბე ლი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლის აზ რით კი, გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის გაღ რმა ვე ბა ში 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა სკო ლას, ოჯახს და სა ზო გა დო ე ბა საც თა ნაბ რად ეკის რე ბა და მის 
წი ნა აღ მდე გაც ერ თად უნ და იბ რძო ლონ  „სტე რე ო ტი პე ბის ამ სახ ვე ლი გა მოთ ქმე ბი 
ბევ რია ხალ ხურ სიტყ ვი ე რე ბა ში. მა გა ლი თად, „ქა ლის ჭკუა თხამ შე ჭა მა“. რა თქმა 
უნ და,  სკო ლა, ბა ღი, ოჯა ხი, სა მე ზობ ლო, სო ცი ა ლუ რი გა რე მო, რო მელ შიც ვტრი
ა ლებთ, ხელს უწყობს ამ სტე რე ო ტი პე ბის გაძ ლი ე რე ბას. ვი ნა ი დან იქაც ტრი ა ლე ბენ 
ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თა ყო ველ დღი უ რო ბაც სავ სეა დის კრი მი ნა ცი ით (გენ დე რის ექ
სპერ ტი). „ეს სა მი ვე რგო ლი ერ თდრო უ ლად უნ და ახერ ხებ დეს გენ დე რუ ლი სტე რე ო
ტი პე ბის დამ სხვრე ვას (მშო ბე ლი, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

გა მო იკ ვე თა შემ თხვე ვე ბი, რო ცა რეს პონ დენ ტებ მა სა ერ თოდ უარ ყვეს სტე რე ო ტი პე ბის 
არ სე ბო ბა: „ჩვენს სკო ლა ში არ ხდე ბა ამ შე ხე დუ ლე ბის გაღ რმა ვე ბა, არ ხდე ბა დის
კრი მი ნა ცია იმის მი ხედ ვით, რომ გო გოა ან ბი ჭი ა“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, წყალ ტუ ბოს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). სტე რე ო ტი პე ბის სიმ რავ ლი თა და ამის აღი ა რე ბის სურ ვი ლის ნაკ
ლე ბო ბით გა მო ირ ჩე ვი ან შე და რე ბით უფ რო სი ასა კის მას წავ ლებ ლე ბი. გან სხვა ვე ბე ბი 
შე იმ ჩნე ვა სოფ ლი სა და ქა ლა ქის სკო ლებს შო რი საც  „რა თქმა უნ და, ქა ლაქ თან შე და
რე ბით, და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბაა და ეს სკო ლა საც ეტყო ბა“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, 
სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). რე გი ო ნებ ში, სოფ ლად პრობ ლე მის მე ტი სიმ წვა ვის მი უ ხე
და ვად, ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდა და დე ბი თად მოქ მე დებს სტე რე ო ტი პე
ბის მსხვრე ვა ზე  „ჩვე ნი სკო ლა კონფლიქტის  გამ ყოფ ხაზ თან ახ ლო სა ა. გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის სიძ ლი ე რის კუ თხით ეს ზო ნა გან სა კუთ რე ბუ ლი ა. პე და გო გე ბი მაქ სი
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მა ლუ რად ვცდი ლობთ, მაგ რამ გო გო სა და ბი ჭის რო ლე ბის მთლი ა ნი ტრან სფორ მა ცია 
ერ თბა შად შე უძ ლე ბე ლი ა. ცვლი ლე ბე ბი მა ინც არის, ბო ლო წლებ ში სტე რე ო ტი პებ
საც შე ე ხო მსხვრე ვა. ტე ლე ვი ზი ით, ინ ტერ ნე ტით მო დის ინ ფორ მა ცი ა. ინ ფორ მი რე ბით 
იწყე ბა ცვლი ლე ბე ბი“ (მას წავ ლე ბე ლი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

მარ თა ლია, წი ნა წლებ თან შე და რე ბით წინ სვლა შე იმ ჩნე ვა, მაგ რამ მას წავ ლებ ლებ ში 
ჯერ კი დევ მყა რია სტე რე ო ტი პე ბი. ეს ვლინ დე ბა მათ და მო კი დებუ ლე ბა ში, ლექ სი კა
ში, ქცე ვა ში. მა გა ლი თად, მას წავ ლე ბე ლი, რო მე ლიც ამ ბობს, რომ გენ დე რუ ლი სტე
რე ო ტი პე ბის არ სე ბო ბა გა უ მარ თლე ბე ლი ა, ინ ტერ ვი უ სას თა ვად ავ ლენს მას: „ო ჯახ ში 
ძა ლა დო ბი სას, ზოგ ჯერ  მე ო რე მხა რეც არ არის მარ თა ლი. იმ მთვრალ ქმარს რომ 
გა ა ღი ზი ა ნებ, პა სუ ხის მგებ ლო ბა შენც გე კის რე ბა“ (ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე მას
წავ ლე ბე ლი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის არ სე ბო ბა ძა ლი ან მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა ტრა დი ცი ას 
და არ სე ბულ პრაქ ტი კას, რად გან არ სე ბობ დნენ პე და გო გე ბი, რო მელ თაც არა ერ თხელ 
გა მო უ ყე ნე ბი ათ გა მო ნათ ქვა მე ბი: „ბი ჭის ტვი ნი აქვს“, „ბი ჭი მა ინც სულ სხვა ა“, „კა
ცი ყვე ლა ფე რი ა“  „მე მახ სოვს, ჩე მი ერ თერ თი მას წავ ლე ბე ლი გვე უბ ნე ბო და ასეთ 
ხალ ხურ „ჭეშ მა რი ტე ბას“  „ბი ჭის თავ მა რომ იგო როს, მა ინც ჯო ბია გო გოს თავ სო“ 
(გენ დე რის ექ სპერ ტი). 

სტე რე ო ტი პუ ლი გა მო ნათ ქვა მე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კას ხში რად თა ვად მას წავ
ლებ ლე ბი და სკო ლის დი რექ ტო რე ბი აღი ა რე ბენ  „ზოგ ჯერ წა მოს ცდე ნია მას წავ ლებ
ლებს, მა გა ლი თად, გო გო ნებ ზე „ბი ჭე ბი ვით დარ ბი ან დე რე ფან ში ო“ და მე რე თვი თონ
ვე ეღი მე ბათ, არა გენ დე რუ ლად ვთქვი ახ ლა მე ო, სა კუ თარ თავს უს წო რე ბენ. ჩვენ ამ 
ყვე ლა ფერს ბავ შვებ თან ერ თად ვსწავ ლობთ, ჩვენ სხვა ნა ი რად გვას წავ ლეს და ახ ლა 
გარ დაქ მნას ვი წყებთ, ჩვე ნი აზ როვ ნე ბის შეც ვლას ვი წყებთ“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, 
ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). ასე თი მა გა ლი თე ბი ადას ტუ რებს, რომ სტე რე ო ტი პე
ბის მსხვრე ვას და მათ გან გა თა ვი სუფ ლე ბას საკ მა ოდ დი დი ძა ლის ხმე ვა სჭირ დე ბა, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ადა მი ა ნი ამას აც ნო ბი ე რებს. 

მას წავ ლე ბელ თა ნა წილ მა აღი ა რა ისიც, რომ ხში რად ბავ შვებ მა თა ვი ან თი ცნო ბი ე რე
ბით გა ას წრეს პე და გო გებს და ბევ რად უფ რო ად ვი ლად გა ი აზ რეს გენ დე რუ ლად სტე
რე ო ტი პუ ლი ტერ მი ნო ლო გი ის მავ ნებ ლო ბა  „მას წავ ლებ ლის გან გა მი გო ნია ფრა ზა: 
„ეს საქ ცი ე ლი გო გოს არ შეჰ ფე რის“, თუმ ცა იქ ვე მოს წავ ლის გან პა სუ ხი იყო ასე თი: 
„მას წავ ლე ბე ლო, საქ ცი ელს სქე სი არ გა აჩ ნი ა“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ზუგ დი დის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი). ინ ტერ ნე ტი სა და ინ ფორ მა ცი ი სად მი წვდო მა ეხ მა რე ბა ახალ თა ო ბას 
უამ რა ვი სა კი თხის გა აზ რე ბა ში  „ეს ყვე ლა ფე რი მა ინც ინ ტერ ნე ტის დამ სა ხუ რე ბა 
მგო ნი ა. ბავ შვე ბი ყვე ლა ნა ირ სი ახ ლეს უფ რო მარ ტი ვად აღიქ ვა მენ, უფ რო მარ ტი ვად 
იღე ბენ. პე და გო გე ბი აღ ქმის კუ თხით ბევ რად ჩა მორ ჩე ბი ან ჩვენს ბავ შვებს“ (სკო ლის 
დი რექ ტო რი, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

გა მო კი თხულ თა ნა წი ლი ხაზს უს ვამს, რომ მას წავ ლე ბელ თა გან მოს მე ნი ლი გენ დე რუ
ლად სტე რე ო ტი პუ ლი ფრა ზე ბი უკი დუ რე სად უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს გო გო ნე
ბის თვით შე ფა სე ბა ზე  „თით ქოს თა ვი დან ვე აქვს მას ხე ლი ჩაქ ნე უ ლი და იცის, რომ 
„კა ცურ“ პრო ფე სი ა ზე არ უნ და იფიქ როს, იმი ტომ, რომ ის გო გო ა“ (მას წავ ლე ბე ლი, 
თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). ასე ვე აღი ნიშ ნა, რომ ისეთ ფრა ზებს, რო გო რე ბიც 
არის  „ბი ჭია და მა ინც გა ქა ჩავს“, „ბი ჭია და შეძ ლებს“, ზი ა ნი მო აქვს თა ვად ბი ჭე
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ბის თვი საც, რად გან სქეს ზე და ფუძ ნე ბუ ლი უპი რა ტე სო ბის შეგ რძნე ბა აზარ მა ცებს და 
ნაკ ლებ მო ტი ვი რე ბულს ხდის მათ. 

ნა თე ლი ა, რომ გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის არ სე ბო ბა სკო ლებ ში ხში რად პრობ ლე
მად არ აღიქ მე ბა, არაპ რი ო რი ტე ტუ ლი ა, ან არა საკ მა რი სად არის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი  
მი სი ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა სა ზო გა დო ე ბა ში გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის გაღ რმა ვე ბის 
კუ თხით. სა ინ ტე რე სოა ერ თერ თი რეს პონ დენ ტის მი ერ მოყ ვა ნი ლი მა გა ლი თი, რო
მე ლიც ეხე ბო და მას წავ ლებ ლის სა სერ თი ფი კა ტო გა მოც დებ ზე ერ თერთ შე კითხ ვას 
 მათ აღ ქმას სკო ლებ ში არ სე ბულ პრობ ლე მურ სა კი თხებ ზე. აღ მოჩ ნდა, რომ  გა მოც
და ზე მყო ფი პე და გო გო ბის 130 მსურ ვე ლი დან მხო ლოდ ერ თის, ისიც გენ დე რის სა
კი თხე ბის სპე ცი ა ლის ტის, ნაშ რო მი ეხე ბო და სკო ლებ ში გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებ თან 
და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მას, რაც ადას ტუ რებს აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის არაპ რი ო რი
ტე ტუ ლო ბას  „ა ქე დან ჩანს, რომ მო მა ვა ლი პე და გო გე ბის ცნო ბი ე რე ბა გენ დე რულ 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით მგრძნო ბი ა რო ბით არ გა მო ირ ჩე ვა“ (გენ დე რის ექ სპერ ტი).

სკო ლა ში გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად უწყობს ხელს 
კა ცი მას წავ ლებ ლე ბის მკვეთ რი ნაკ ლე ბო ბა და ისე დაც მცი რე რა ო დე ნო ბის კა ცი 
მას წავ ლებ ლე ბის კონ ცენ ტრი რე ბა ტექ ნი კურ საგ ნებ ში ან სპორ ტში  „ჯერ კი დევ 
ფიქ რო ბენ, რომ პე და გო გი კა არის უფ რო ქა ლის პრო ფე სია და თუ იქ ნე ბა მა მა კა ცი 
მას წავ ლე ბე ლი, ძი რი თა დად, ფიზ კულ ტუ რის ან მა თე მა ტი კის მას წავ ლებ ლე ბი იქ ნე
ბოდ ნენ. რა თქმა უნ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მოს წავ ლე თა ნაბ რად ხე დავ დეს რო გორც 
ქალ, ასე ვე მა მა კაც პე და გოგს. ეს მის სწორ ფორ მი რე ბას უწყობს ხელს“ (მას წავ ლე
ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). თუმ ცა ასე ვე გა მო იკ ვე თა, რომ სკო ლებ ში სას წავ ლო 
და აღ მზრდე ლო ბითი პრო ცე სის თვის კა ცი მას წავ ლებ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გაც ნო
ბი ე რე ბაც საკ მა ოდ სუს ტი ა, რაც გარ კვე ულ წი ლად აძ ლი ე რებს არ სე ბულ პრაქ ტი კას, 
რომ ლის თა ნახ მად, ქა ლებს მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბა აქვთ ბავ შვე ბის აღ ზრდა ზე მა
მა კა ცებ თან შე და რე ბით  „სი მარ თლე გითხ რათ, ის, რომ გან სა კუთ რე ბით უშ ლი დეს 
სას წავ ლო და აღ მზრდე ლო ბითი პრო ცესს ის, რომ მა მა კა ცე ბი ცო ტა ა, მე ვერ ვხე დავ. 
თუმ ცა, რა თქმა უნ და, უფ რო კარ გი იქ ნე ბო და, თუ მა მა კა ცე ბი მე ტი იქ ნე ბი ან სკო
ლა ში, ზო გა დად“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

სტე რე ო ტი პუ ლია თვით კა ცი მას წავ ლებ ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბაც, რაც გა
მოვ ლინ და რო გორც სკო ლის წარ მო მად გენ ლე ბის, ისე მშობ ლე ბი სა და მოს წავ ლე ე ბის 
მხრი და ნაც. გა მო იკ ვე თა, რომ რიგ შემ თხვევ ვა ში კა ცი მას წავ ლე ბე ლი მეტ პა ტი ვის
ცე მას იწ ვევს მათ ში  „სულ სხვა ა, რო ცა მა მა კა ცი პე და გო გი არის სკო ლა ში. აქვს 
ამას თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბა, სხვა შე ხე დუ ლე ბა აქვთ, სხვა თა ნად გო მა აქვთ“ (სკო ლის 
დი რექ ტო რი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „ბავ შვის თვი საც უკე თე სია მა თი [მა მა
კა ცი მას წავ ლებ ლე ბის} გავ ლე ნა აღ მზრდე ლო ბი თი კუ თხით და ამა საც აქვს თა ვი სი 
გა მოვ ლი ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით  ბი ჭებ ში“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, წყალ ტუ ბოს მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი). „თით ქოს მე ტი ინ ტე რე სი აქვთ ბავ შვებს, გან სა კუთ რე ბით ბი ჭებს, 
„კა ცუ რი“ და მო კი დე ბუ ლე ბით უყუ რე ბენ“ (მშო ბე ლი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში კა ცე ბის  მი მართ არ სე ბულ პრი ო რი ტეტს კარ გად ავ ლენს 
რეს პონ დენ ტის მი ერ მოყ ვა ნი ლი შემ დე გი მა გა ლი თიც, კონ კრე ტულ სკო ლა ში არის 
აქ ტი უ რი, ჭკვი ა ნი ახალ გაზ რდა ქა ლი, რო მელ საც ჩა ბა რე ბუ ლი აქვს დი რექ ტო რე ბის 
გა მოც და და ძლი ე რი სპე ცი ა ლის ტი ა. ამის მი უ ხე და ვად, კო ლექ ტი ვი ცდი ლობს, დი
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რექ ტო რი იყოს მა მა კა ცი, რად გან „ფიქ რო ბენ, რომ სკო ლა უფ რო ძლი ე რი იქ ნე ბა, 
თუ დი რექ ტო რი იქ ნე ბა მა მა კა ცი, ვი ნა ი დან ის უფ რო ბრძო ლი სუ ნა რი ა ნი იქ ნე ბა და 
შე ეძ ლე ბა, თა ვი სი გა ი ტა ნოს“ (მას წავ ლე ბე ლი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

5.1.სკოლისროლიგენდერული
სტერეოტიპებისწინააღმდეგბრძოლაში

ბევრ სა კითხ ზე გან სხვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, ყვე ლა რეს პონ დენ ტი 
თან ხმდე ბო და იმა ზე, რომ სკო ლას უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რო ლი აქვს გენ დე რუ ლი სტე
რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში, რად გან ოჯა ხის შემ დეგ მას აქვს გა დამ წყვე ტი 
გავ ლე ნა ბავ შვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. ამა ვე დროს, ბავ შვე ბი მო მა ვა ლი მშობ ლე ბი არი
ან. ახ ლან დე ლი მშობ ლე ბი კი, თა ვის მხრივ, სკო ლის აღ ზრდი ლე ბი არი ან. ამ დე ნად, 
სკო ლა უშუ ა ლოდ აყა ლი ბებს სა ზო გა დო ე ბას და დი დი გავ ლე ნა აქვს მი სი ღი რე ბუ
ლე ბე ბის ფორ მი რე ბა ზე  „12  წე ლი სკო ლა ში საკ მა რი სი დროა იმი სათ ვის, რომ ბავ
შვებ ზე გავ ლე ნა მო ვახ დი ნოთ, ეს არის ყვე ლა ზე კარ გი პრე ვენ ცი ა, გავ ზარ დოთ ბავ
შვე ბი სწო რად და არას ტე რე ო ტი პუ ლი აზ როვ ნე ბით“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი). სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის რო ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ მხრი ვაც, რომ 
რო ცა ბავშვს ოჯახ ში არ აქვს თა ნას წო რო ბის ხელ შემ წყო ბი გა რე მო, სკო ლა რჩე ბა 
მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტი ტუ ტად ბავ შვის ღი რე ბუ ლე ბე ბის ფორ მი რე ბის თვის. ოჯა ხის გან 
მხარ და ჭე რის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, სკო ლამ უნ და შე უ წყოს ხე ლი მოს წავ ლე ში 
თა ნა მედ რო ვე და კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბას, რა თა გა ი აზ როს თა ვი სი 
უფ ლე ბე ბი და ად გი ლი სა ზო გა დო ე ბა ში.

კვლე ვის პრო ცეს ში აღი ნიშ ნა, რომ სკო ლებ ში გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა
აღ მდეგ ბრძო ლა სა ჭი რო ებს გა ნათ ლე ბის სა მი ნიტ როს მეტ ჩარ თუ ლო ბას და მა თი 
მხრი დან ამ მი მარ თუ ლე ბით მკა ფიო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას  „სკო ლის ფუნ ქცი ე ბი 
გენ დე რუ ლი დის კრი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მდეგ უფ რო მე ტად უნ და იყოს და კონ კრე ტე
ბუ ლი“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „გა ნათ ლე ბის სის ტე
მის რო ლი ამ მხრივ არის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი, უნ და იყოს პირ და პი რი და ვა ლე ბა 
სკო ლე ბი სად მი, რომ სკო ლის გა აქ ტი უ რე ბა მოხ დეს ამ კუ თხით. რო ცა ოფი ცი ა ლუ რი 
და ვა ლე ბა გაქვს, უფ რო ხარ მო ბი ლი ზე ბუ ლი და ასე თი და ვა ლე ბის არარ სე ბო ბის შემ
თხვე ვა ში კი სულ სხვა რე ა ლო ბა ა“  (სკო ლის დი რექ ტო რი, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ასე ვე გა მო იკ ვე თა ოჯა ხებ ში არ სე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა 
და მენ ტა ლო ბის შე ჯა ხე ბა სკო ლის თა ნა მედ რო ვე მო თხოვ ნებ თან. მა შინ, რო ცა სკო
ლა ცდი ლობს თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის და ნერ გვას მოს წავ
ლე თა აღ ზრდის პრო ცეს ში, ოჯა ხი ხშირ შემ თხვე ვა ში გა ცი ლე ბით ტრა დი ცი ულ და 
კონ სერ ვა ტი ულ ინ სტი ტუ ტად რჩე ბა. ერ თერ თი მშობ ლის თა ნახ მად, სამ წუ ხა როდ,  
საკ მა ოდ ბევ რია მის ირ გვლივ ისე თი მშობ ლე ბი, რომ ლე ბიც არ ემ ხრო ბი ან ტრა დი ცი
უ ლი გენ დე რუ ლი რო ლე ბის შეც ვლას და დღემ დე თვლი ან, რომ „ცო ლი ქმრის მორ
ჩი ლი უნ და იყოს“ – „უმ რავ ლე სო ბას ასე ჰგო ნი ა, რაც ხდე ბა მათ ოჯა ხებ ში, ნორ მა
ლუ რია  ის, რომ კა ცი უნ და იყოს მთა ვა რი, ის, რომ ქა ლის ცე მა არ არის უჩ ვე უ ლო... 
რას აუხ სნის ის თა ვის შვი ლებს?“  (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).  აღ ნიშ ნუ ლი 
ვი თა რე ბა და  ქმრი სად მი ქა ლის მორ ჩი ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, თა ვის მხრივ, კვე ბავს 
ქალ ზე ძა ლა დო ბის პრაქ ტი კას ოჯა ხებ ში. გარ და ამი სა, ოჯა ხებ ში დამ კვიდ რე ბუ ლი 
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სტე რე ო ტი პუ ლი შე ხე დუ ლე ბა მა მა კა ცი სა და ქა ლის როლ ზე უდი დეს გავ ლე ნას ახ
დენს მა თი შვი ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბებ სა და მოქ მე დე ბებ ზე  „ბავ შვი ხში რად გა
მოთ ქვამს... რომ ოჯახ ში მა მა კა ცი არის მთა ვა რი და ქა ლი არის მი სი მორ ჩი ლი...  
არ გუ მენ ტად მოჰ ყავს ის, რომ მშობ ლე ბი არი ან ეკ ლე სი უ რე ბი და მე ასე მას წავ ლი ა
ნო, რო გორც მათ მა თი მოძღ ვა რი ეუბ ნე ბა“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). გან
სა კუთ რე ბით სა ხი ფა თო ა, რო ცა გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებს ერ თდრო უ ლად ავ ლე ნენ 
მას წავ ლებ ლე ბიც და მშობ ლე ბიც, რად გან ამ დროს ბავ შვი მოკ ლე ბუ ლია შე საძ ლებ
ლო ბას, მი ი ღოს ალ ტერ ნა ტი უ ლი აზ რი, რა თა გა მო ი ტა ნოს ინ ფორ მი რე ბუ ლი დას
კვნა  „სა ა ხალ წლო ღო ნის ძი ე ბის თვის უნ და შეგ ვე კე რა ცის ფე რი მო სას ხა მე ბი. ბი ჭის 
მშობ ლებ მა პრო ტეს ტი გა მოთ ქვეს, ცის ფერ მო სას ხამს ჩე მი შვი ლი არ ჩა იც ვამ სო. რა 
აუ ცი ლე ბე ლი ა, ეს ფე რი იყოს ბი ჭე ბის თვი სო. გა მა ო ცა იმა ნაც, რომ არც მას წავ ლე
ბელს ჰქო ნია ამა ზე პრო ტეს ტი, ცის ფე რი მარ თლა რა ბი ჭის ფე რი ა, რა მე სხვა ფე რი 
შე არ ჩი ე თო“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

აღ ნიშ ნუ ლი ცალ სა ხად ადას ტუ რებს, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ჯან სა ღი სას
კო ლო გა რე მოს არ სე ბო ბა სტე რე ო ტი პულ ოჯა ხურ გა რე მო ში მყო ფი ბავ შვე ბის თვის. 
მას წავ ლებ ლე ბის მხრი დან გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე კვა ლი ფი ცი უ რად წარ მარ თუ
ლი სა უბ რე ბი სა და დი კუ სი ე ბის შემ დეგ, ბავშვს ეძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბა, გა მო ი ტა ნოს 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი დას კვნა.

მო ნი ტო რინ გმა ცხად ყო, რომ სკო ლის მი ერ გენ დე რულ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა
კი თხებ ზე ინი ცი რე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბის შემ თხვე ვა ში მშობ ლე ბი იჩე ნენ ინ ტე რესს და 
მო დი ან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე  „შეხ ვედ რე ბი ჩა ვა ტა რეთ მოს წავ ლე ე ბი სა და მშობ ლე
ბის ჩარ თუ ლო ბით ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კითხ ზე. მე თა ვი დან არ მქონ და იმე დი, რომ 
მშობ ლე ბი აქ ტი უ რად ჩა ერ თვე ბოდ ნენ, გან სა კუთ რე ბით _ მა მე ბი. თქვენ წარ მო იდ გი
ნეთ, თვი თონ ბავ შვე ბიც. იქ იყ ვნენ პო ლი ცი ე ლე ბი, გა მომ ძი ებ ლე ბი  ფარ თო სპექ
ტრი იყო  ტეს ტე ბი, და ვა ლე ბე ბი მი ვე ცით მშობ ლებს. ისე თი გა ხა რე ბუ ლი ვი ყა ვი, 
ისე თი შე დე გი მი ვი ღეთ  მა მე ბის ჩარ თვით, მივ ხვდით, რა მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ასეთ 
თა ნამ შრომ ლო ბას“ (ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა სკო ლი სა და მშობ ლის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბის მა გა
ლი თე ბიც  „მშობ ლებს მოგ ვე ცა სა შუ ა ლე ბა, ჩვენ მი ერ შერ ჩე ულ თე მა ზე ჩაგ ვე ტა
რე ბი ნა შეხ ვედ რე ბი მოს წავ ლე ებ თან და მე პი რა დად ჩა ვა ტა რე ჩე მი შვი ლის კლას ში 
გენ დე რის სა კი თხებ ზე შეხ ვედ რა. ჩვე ნი პე და გო გი რე გუ ლა რუ ლად აძ ლევს მშობ ლებს 
პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. ამ შეხ ვედ რე ბის მთა ვა რი მი
ზა ნი მოს წავ ლე ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბაა და მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ბავ
შვე ბი სათ ვის“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

მას წავ ლებ ლე ბი მეტ ნაკ ლე ბად ცდი ლო ბენ გაკ ვე თილ ზე თუ მის მიღ მა, არ დაჰ ყონ 
და ვა ლე ბა/ საქ მე გენ დე რუ ლი ნიშ ნით და ხელს უწყო ბენ სას კო ლო გა რე მო ში ბი ჭე ბი
სა და გო გო ნე ბის თა ნა ბარ ჩარ თუ ლო ბას  „რაც შე ე ხე ბა რო ლე ბის გა და ნა წი ლე ბას, 
გო გო ნე ბი და ბი ჭე ბი თა ნაბ რად ინა წი ლე ბენ საქ მეს... და ლა გე ბებ ში გვაქვს მო რი გე ო
ბის სი ა, სა დაც გო გო ნე ბიც და ბი ჭე ბიც არი ან ერ თობ ლი ვად. ბი ჭე ბი არ გა მო ხა ტა ვენ 
პრო ტესტს, რომ არ უნ დათ და ლა გე ბა, პი რი ქით“ (მას წავ ლე ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტი). 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სტე რე ო ტი პე ბის მსხვრე ვის საქ მე ში სკო ლა და ოჯა ხი თან მიმ
დევ რულ ნი იყ ვნენ და მჭიდ როდ თა ნამ შრომ ლობ დნენ. გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი 
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კომ პლექ სუ რი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მაა და მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა წარ მა ტე ბუ ლი 
სკო ლი სა და ოჯა ხის /სა ზო გა დო ე ბის გა ერ თი ა ნე ბით იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი  „ერ თობ
ლი ვი უნ და იყოს მუ შა ო ბა. მე ჩემს შვი ლებს სტე რე ო ტი პე ბით არ ვზრდი, მაგ რამ 
სკო ლა ში მი სულს მის მა კლა სელ მა ბი ჭებ მა ამა ზე რომ დას ცი ნონ, ყვე ლა ფე რი დამ
თავ რე ბუ ლი ა, აღარ და მი ჯე რებს“ (მშო ბე ლი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).  

5.2.გოგონებისხელმისაწვდომობაგანათლებაზე

გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი, რო გორც წე სი, ხელს უშ ლის გო გო ნე ბის ხელ მი საწ ვდო
მო ბას გა ნათ ლე ბა ზე. თუმ ცა, რეს პონ დენ ტე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის თქმით, 
სკო ლა და მშო ბე ლი არ ზღუ დავს გო გო ნე ბის პრო ფე სი ულ არ ჩე ვანს, უმაღ ლე სი გა
ნათ ლე ბის მი ღე ბის შანსს, რად გან ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში ძა ლი ან და ფა სე ბუ ლია 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა. ძა ლი ან ღრმად, სა ზო გა დო ე ბა ში ჯერ კი დევ არ სე ბობს შე ხე დუ
ლე ბა, რომ თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა ბიჭს უფ რო სჭირდე ბა  „ჩვენ 
ქვეც ნო ბი ერ ში გვაქვს, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის დროს ბი ჭის კა რი ე რა ზე უფ რო ვიზ რუ
ნოთ, გო გოს თვის ყო ველ თვის ვე ძებთ კარგ ოჯახს“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი). თუმ ცა, ცალ სა ხად აღი ნიშ ნა, რომ მშობ ლე ბი ცა და სკო ლაც მხარს უჭე რენ 
გო გო ნე ბის უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბას. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ შეზ ღუ დუ ლი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში, ოჯა
ხი მიდ რე კი ლია ბი ჭის გა ნათ ლე ბის სა სარ გებ ლოდ და ხარ ჯოს არ სე ბუ ლი ფი ნან სე
ბი, მა ში ნაც კი, თუ გო გო უკე თე სი მოს წავ ლე ა. ამ სამ წუ ხა რო და მო კი დე ბუ ლე ბას 
გო გო ნე ბი ძა ლი ან მა მა ცუ რად უპი რის პირ დე ბი ან და უარს აცხა დე ბენ ჩაგ ვრი სად მი 
და მორ ჩი ლე ბა ზე. რეს პონ დენ ტმა გა იხ სე ნა შემ თხვე ვა, რო ცა მშობ ლე ბი, სა შუ ა ლე ბის 
არ ქო ნის გა მო, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის  უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბას ბი ჭე ბის
თვის აპი რებ დნენ და სთხო ვეს გო გოს, გა მო სუ ლი ყო მე9 კლა სი დან  „მა ინც უნ და 
გა თხოვ დე და შვი ლე ბი გა ზარ დო, გა ნათ ლე ბა რა აუ ცი ლე ბე ლი ა ო. თუმ ცა გო გო
ნამ ლა მის უჩივ ლა მშობ ლებს ამი სათ ვის და დღეს ის უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბას იღებს 
ერ თერთ უნი ვერ სი ტეტ ში“ (რე სურ სცენ ტრის წარ მო მად გე ნე ლი, სა მეგ რე ლო). „ერთ 
ოჯახ ში  ბა ბუა იყო ძი რი თა დი შე მომ ტა ნი, გა დაწყ ვი ტა, გო გო ნა მა ინც გა თხოვ დე ბა ო, 
ვერ გა და ვუხ დით სწავ ლის თან ხას და ბიჭ მა უნ და ის წავ ლო სო. ამას შეხ ლა შე მოხ ლა 
მოჰ ყვა. ოჯახ ში ჰქონ და უთან ხმო ე ბა. სა ნა თე სა ო ში და დი ო და  გა ნა მე მარ თა ლი არ 
ვა რო? სა ბედ ნი ე როდ, იქ იმ გო გო ნამ მო ა ხერ ხა სწავ ლის გაგ რძე ლე ბა“ (მას წავ ლე
ბელ თა, დი რექ ტო რის ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

რეს პონ დენ ტე ბი ასე ვე ერ თხმად აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ ჩვენს ინ ფორ მა ცი ულ ეპო ქა ში 
გან სხვა ვე ბუ ლი, უფ რო თა მა მი თა ო ბა იზ რდე ბა და გო გო ნე ბი მტკი ცედ იცა ვენ სა კუ
თარ უფ ლე ბებს. ამა ში უდი დე სი რო ლი აქვს ინ ტერ ნეტს. სა ხელ მწი ფო სა და სკო ლის 
ვა ლი ა, ხე ლი შე უ წყოს მათ  „ბევ რი სტე რე ო ტი პი გაქ რა სა ზო გა დო ე ბა ში, ეს ეტყო ბა 
ახალ გაზ რდო ბას. ეს ეხე ბა პრო ფე სი ის არ ჩე ვას, ჩაც მას. იგი ვე ოჯახ ში საქ მე ე ბის გა
და ნა წი ლე ბას. ისე თი თა ო ბა წა მო ვი და, რო მელ მაც თვი თონ და ამ კვიდ რა ახა ლი წე
სე ბი ოჯა ხებ ში და ჩვენ ვხე დავთ, რომ ძვე ლი სტე რე ო ტი პე ბი სა დღაც გამ ქრა ლი ა“ 
(მშო ბე ლი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფარ გლებ ში, ძი რი თა დად, 
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ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლი, ქრის ტი ა ნე ბი ცხოვ რო ბენ და რე ლი გი უ რი მო ტი ვი არ ზღუ
დავს გო გო ნე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას გა ნათ ლე ბა ზე. თუმ ცა რეს პონ დენ ტებ მა გა იხ
სე ნეს ეთ ნი კურ და რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებ ში გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვის 
მა გა ლი თე ბი. აღი ნიშ ნა, რომ სამ ტრე დი ა ში, სო ფელ ია ნეთ ში, რე პატ რი ან ტი მეს ხე
ბის და სახ ლე ბა ში არ სე ბობ და გო გო ნე ბის სწავ ლის გაგ რძე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ
ლი პრობ ლე მე ბი. და სახ ლე ბას თან ახ ლოს არის ცხრაწ ლი ა ნი სკო ლა, ხო ლო სა ჯა რო 
სკო ლა რამ დე ნი მე კი ლო მეტ რის და შო რე ბით მდე ბა რე ობს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ბავ შვებს ტრან სპორ ტი ემ სა ხუ რე ბათ, ცხრაწ ლე დის შემ დეგ გო გო ნებს უმე ტეს წი ლად 
არ აძ ლე ვენ სწავ ლის გაგ რძე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას  „ა სე ვთქვათ, ოჯა ხის თვის, ანუ 
გა სა თხოვ რად ამ ზა დე ბენ. ჩვე ნი წარ მო მად გე ნე ლი იყო ჩა სუ ლი და ვე სა უბ რეთ მშობ
ლებს, რომ არა აქვთ უფ ლე ბა, გო გო ნებს სწავ ლა შე უზ ღუ დონ. ავუხ სე ნით, რომ ეს 
დას ჯა დი ქმე დე ბა ა. ზო გი ერ თმა მო ის მი ნა, ზო გი ერ თებ თან მა ინც არ გაჭ რა. არ უნ და 
სწავ ლა და მორ ჩა  ასე გვი პა სუ ხეს. ასე უცებ, ერ თი ხე ლის მოს მით ვერ მო აგ ვა რებ 
ასეთ პრობ ლე მას“ (რე სურ სცენ ტრის წარ მო მად გე ნე ლი, იმე რე თი).

მსგავ სი პრობ ლე მა გა მო იკ ვე თა ჩვე ნი მო ნი ტო რინ გის სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიც  
„ჩვენ თან აჭარ ლე ბი არი ან ჩა მო სახ ლე ბუ ლე ბი, ბიჭ მა უნ და ის წავ ლოს და გო გო ებს 
ათხო ვე ბენ. არის ასე თი ცნო ბი ე რე ბა დღე საც, მაგ რამ მი ლე ვა დი ა“ (მშო ბე ლი, ოზურ
გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „იქ [ა ჭა რელ მიგ რან ტთა მუს ლი მუ რი თე მე ბი ოზურ გეთ ში], 
აბ სო ლუ ტუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი სუ რა თი ა. სტე რე ო ტი პე ბიც არის, დის კრი მი ნა ცი აც 
იმ კუ თხით, რომ აი, ბავ შვი, „წა ვი დე თუ არა რა მე წრე ზე“  ამ ბობს, „მა მას შე ვე კი
თხე ბი ო“ (ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მა სა ჭი რო ებს და უ ყოვ ნე ბელ და მიზ ნობ რივ რე გი რე ბას, რად გან 
გო გო ნებს აქ და ახ ლა სჭირ დე ბათ სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რა, მათ არ აქვთ დრო, 
და ე ლო დონ დრო ში გა წე რილ ცვლი ლე ბებს. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სკო ლებ ში და ი ნერ გოს 
სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი მსგავ სი მიდ გო მე ბის მქო ნე გო გო ნე ბი სა და ოჯა ხე ბის
თვის, რა თა სრულ ფა სოვ ნად მოხ დეს კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის 
უფ ლე ბის დაც ვა და უზ რუნ ველ ყო ფა. 

5.3.გენდერულისტერეოტიპებისახელმძღვანელოებში
დასტერეოტიპებთანბრძოლასწავლისპროცესში

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტე ბი ადას ტუ რე ბენ, რომ სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე
ლო ე ბიც საკ მა ოდ და ხუნ ძლუ ლია გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბით. რეს პონ დენ ტე ბის 
დიდ მა ნა წილ მა თქვა, რომ აქამ დე ბევ რი არ უფიქ რია ამა ზე, თუმ ცა კითხ ვის შემ დეგ 
გა იხ სე ნეს  „ის ტო რი ულ და ლი ტე რა ტუ რულ ნა წარ მო ებ ში ნამ დვი ლად შე მიმ ჩნე ვია 
[გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი] და ამ დროს ვცდი ლობ, რომ ბავშვს ავუხ სნა და და
ვა ნა ხო სულ სხვა თვა ლით ეს ყვე ლა ფე რი“ (მას წავ ლე ბე ლი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტი). „თუ რა ი მე ამო ცა ნებს ვამ ბობთ, ბავ შვე ბი აპ რო ტეს ტე ბენ და ცდი ლო ბენ 
მოგ ვთხო ვონ და სა ბუ თე ბა, თუ რა ტომ ჰქონ და ბიჭს მე ტი ვაშ ლი და გო გო ნას ნაკ
ლე ბი? აქამ დე სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში ნამ დვი ლად არ დავ კვირ ვე ბი ვარ ამ სა კითხს, 
სი მარ თლე გითხ რათ“ (მას წავ ლე ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

პრობ ლე მის სიღ რმი დან გა მომ დი ნა რე, მას წავ ლე ბელ თა ნა წი ლი ფიქ რობს, რომ გენ
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დე რულ სა კი თხებს სას კო ლო პროგ რა მა ში ცალ კე დრო უნ და ეთ მო ბო დეს. ამი სათ ვის 
შე იძ ლე ბა შე იქ მნას და მა ტე ბი თი სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი. ნა წი ლის აზ რით კი, გენ დე
რუ ლი სა კი თხე ბი, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, უნ და იყოს ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ყვე ლა საგ ნის 
პროგ რა მა ში და მას წავ ლებ ლე ბი, თა ვი ან თი საგ ნის ფარ გლებ ში, უნ და მსჯე ლობ დნენ 
გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის პრობ ლე მა ზე. ასე ვე აღი ნიშ ნა, რომ აუ ცი ლე ბე ლია არ
სე ბუ ლი სას წავ ლო მა სა ლე ბის გან ხილ ვა და გა აზ რე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
პერ სპექ ტი ვი დან  „ლი ტე რა ტუ რის, ის ტო რი ის, ბი ო ლო გი ის და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
დის ციპ ლი ნე ბის გაკ ვე თი ლებ ზე ორი სა მი წუ თი მა ინც უნ და ეთ მო ბო დეს ზო გი ერ თი 
მოვ ლე ნის გენ დე რუ ლი ას პექ ტით გან ხილ ვას, მა გა ლი თად, ლი ტე რა ტუ რის გაკ ვე თი
ლებ ზე ფრა ზე ბი ნა წარ მო ე ბე ბი დან, რომ ლე ბიც შე ი ცავს თა ნას წო რო ბის ში ნა არსს, 
გან ხი ლუ ლი იყოს გენ დე რუ ლი თვალ საზ რი სით“ (გენ დე რის ექ სპერ ტი). 

რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს ისიც, რომ მი უ ხე და ვად პრობ ლე მე ბი სა, ად რინ დელ თან 
შე და რე ბით, სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში მდგო მა რე ო ბა იხ ვე წე ბა  „მა თე მა ტი კის სა ვარ
ჯი შო ებ ში ხში რად გვხვდე ბო და ისე თი ში ნა არ სის პი რო ბა, სა დაც აშ კა რად იყო გენ
დე რუ ლი კუ თხით გა დახ რა, ამა ზე სა მი ნის ტრომ სპე ცი ა ლის ტებ თან ერ თად იმ სჯე ლა 
და უკ ვე აღარ არის ასე თი ში ნა არ სის შემ ცვე ლი ტექ სტე ბი. არ სე ბობს სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის გაკ ვე თი ლე ბი. ეს უკ ვე იმის დას ტუ რი ა, რომ სწო რად მივ დი ვართ“ (რე
სურ სცენ ტრის წარ მო მად გე ნე ლი, იმე რე თი).  

გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის კუ თხით უფ რო ინ ფორ მი რე ბულ მა მას წავ ლებ ლებ მა აღ
ნიშ ნეს, რომ სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი ნამ დვი ლად შე საც ვლე ლია  „მე წიგნს ვერ მივ ყვე
ბი, იმ დე ნად მოძ ვე ლე ბუ ლია და შაბ ლო ნუ რი“ (ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი). ისი ნი სარ გებ ლო ბენ და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბი თაც, მათ შო რის USAIDის 
დამ ხმა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბით, ინ ტერ ნეტ ში მო ძი ე ბუ ლი მა სა ლე ბით, რი თაც, შეძ
ლე ბის დაგ ვა რად, აბა ლან სე ბენ სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის ნაკ ლო ვა ნე ბებს. ეს მას წავ ლებ
ლე ბი ეხ მა რე ბი ან კო ლე გებ საც, თა ვი ან თი რო ლის უკეთ გა გე ბა ში: „მა თე მა ტი კის მას
წავ ლე ბელ მა და ი წუ წუ ნა, გენ დე რის ინ ტეგ რი რე ბა რო გორ მო ვახ დი ნო ო? ვე უბ ნე ბი, 
აბა და აკ ვირ დი ამო ცა ნე ბის პი რო ბას, ტექ სტებს, ბი ჭი რამ დენ ჯე რაა მოხ სე ნი ე ბუ ლი, 
გო გო რამ დენ ჯერ, რა რო ლე ბი აქვთ... ძა ლი ან გაკ ვირ ვე ბუ ლი დარ ჩა აღ მო ჩე ნით. ის 
იმ აზ რი დან კია გა მო სუ ლი უკ ვე, რომ მა თე მა ტი კა მა ინ ცა და მა ინც ბიჭ მა რომ უნ და 
ის წავ ლოს, მაგ რამ  მე ტი ვე რა  სახ ელმძღვა ნე ლო ე ბის გენ დე რუ ლი კუ თხით აღ ქმა 
ჯერ კი დევ უჭირს“ (ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სკო ლე ბის უმე ტე სო ბა ში სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა 
სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლო სა და გაკ ვე თი ლებ საა მინ დო ბი ლი. სა
მი ნის ტროს დად გე ნი ლე ბით, სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სა გა ნი და ბა ლი კლა სი დან ვე 
ის წავ ლე ბა და კვლე ვა ში მო ნა წი ლე მას წავ ლე ბელ თა აზ რით, პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას 
ახ დენს ბავ შვე ბის ცნო ბი ე რე ბის გაზ რდის საქ მე ში  „ამ სა გან მა შეც ვა ლა სკო ლა. 
და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი. სხვა თა ო ბას ვზრდით, ფაქ ტობ რი ვად. მე ასე მი მაჩ ნი ა, მაქვს 
შემ თხვე ვა, რომ ჩე მი მოს წავ ლე თა ვის ოჯახ ში გან მა ნათ ლებ ლად შე ვი და, ფლა ე რე ბი 
მი აქვთ სახ ლში, რომ წა ა კი თხონ მშობ ლებს“ (ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტი).

ერ თერთ ინ ტერ ვი უ ში აღი ნიშ ნა, რომ შე მუ შა ვე ბუ ლია ახა ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო  „მე 
მო ქა ლა ქე“, სა დაც გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბი არის ასა ხუ ლი, ხო ლო სკო ლა წაახა ლი
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სებს მას წავ ლებ ლის ინი ცი ა ტი ვას, გა უ ზი ა როს თა ვის მოს წავ ლე ებს ან გა მო ი ყე ნოს 
სას წავ ლო პროგ რა მა ში კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ტრე ნინ გზე მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა 
გენ დე რის ან სხვა სა კი თხე ბის თა ო ბა ზე  „ა ხა ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო შე მო ვი და  „მე 
მო ქა ლა ქე“, სა დაც გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბიც ასა ხუ ლი არის. გარ და ამი სა, რო დე საც 
მას წავ ლე ბელს უტარ დე ბა გენ დე რულ ან მსგავს სა კი თხებ ზე ტრე ნინ გი, მას შე უძ ლია 
გაკ ვე თი ლის გან ხილ ვის დროს ეს სა კი თხე ბი წა მოჭ რას და მთლი ა ნი დროც კი და
უთ მოს. სკო ლის გან ამა ში წა ხა ლი სე ბუ ლე ბი არი ან“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ქუ თა ი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). რამ დე ნი მე მას წავ ლე ბელ მაც აღ ნიშ ნა, რომ სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის 
ნაკ ლის გა მოს წო რე ბა პე და გოგს შე უძ ლია მხო ლოდ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში, მოს
წავ ლე ე ბის თვის გან მარ ტე ბის მი ცე მით. მა გა ლი თად, ლი ტე რა ტუ რის, ის ტო რი ის მას
წავ ლე ბელს შე უძ ლი ა, პერ სო ნაჟ თა/ გმირ თა გენ დე რულ რო ლებ ზე ისა უბ როს. 

სკო ლის წარ მო მად გე ნელ თა ნა წილ მა გა ნა ცხა და, რომ სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში არ სე ბუ
ლი სტე რე ო ტი პე ბის აღ მოფხ ვრა ზე პე და გო გი ვერ იფიქ რებს, რად გან ეს სა ჭი რო ებს 
შე სა ბა მის ექ სპერ ტი ზას და დროს. მა თი მტკი ცე ბით, პა სუ ხის მგებ ლო ბა წიგ ნებ ში 
არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის აღ მოფხ ვრა ზე გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრომ 
უნ და აი ღოს სა კუ თარ თავ ზე  „მე შე იძ ლე ბა სა ხელ მძღვა ნე ლო ში შევ ნიშ ნო, რომ 
გენ დე რუ ლად არ არის ესა თუ ის ფრა ზა სწო რი, მაგ რამ ნამ დვი ლად სწო რი რო გორ 
იქ ნე ბა, ამის კომ პე ტენ ცია არ მყოფ ნის. ეს ჩემ თვის არა ვის უს წავ ლე ბი ა“ (მას წავ
ლე ბე ლი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „ჩვენ რა სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბიც მოგ ვდის, 
იმი თი ვსარ გებ ლობთ, მი სი შეც ვლა ჩვენ არ შეგ ვიძ ლი ა“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, სე ნა
კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).    

გაკ ვე თი ლის პრო ცეს ში სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა, ძი რი თა დად, მას წავ
ლე ბელ თა ენ თუ ზი აზ მსა და კომ პე ტენ ცი ა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რა საც მხო ლოდ მცი
რე ნა წი ლი არ თმევს თავს.  თუმ ცა ნა თე ლი ა, რომ იმ სკო ლებ ში, სა დაც გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ზე მუ შა ო ბა აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს, მნიშ ვნე ლოვ ნად იც
ვლე ბა ბავ შვის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი და ცნო ბი ე რე ბა და იზ რდე ბა სა მო ქა ლა ქო აქ
ტი ვიზ მიც  „ბავ შვი ხვდე ბა, რომ ისე არაა მის ოჯახ ში რო ლე ბი გა ნა წი ლე ბუ ლი. 
მე რე მოს წავ ლე ე ბი სხვა საგ ნე ბის პე და გო გებ საც სთხო ვენ იგი ვე  ში ნა არ სით დატ
ვირ თულ, სა ინ ტე რე სო გაკ ვე თი ლებს“  (ფო კუს ჯგუ ფი, მას წავ ლე ბე ლი, ოზურ გე თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „მას წავ ლე ბე ლი სკო ლა ში არის ნე ბის მი ე რი იდე ის მთა ვა რი გან
მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ნე ბის მი ე რი კუ თხით. ცხა დი ა, ყვე ლა მას წავ ლე ბელ მა უნ და და დოს 
თი თო აგუ რი მოს წავ ლე ში სწო რი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა კითხ ში.  ეს 
ჩვენს სკო ლა ში ნამ დვი ლად არის სა ჭი რო დო ნე ზე. ხში რად ტარ დე ბა ღო ნის ძი ე ბე ბი 
თე მებ ზე „ა რა ძა ლა დო ბას“, „უ თხა რი უა რი გენ დე რულ დის კრი მი ნა ცი ას“ და სხვა. 
სკო ლა ში მოქ მე დებს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ორი კლუ ბი  „მო მავ ლის თა ო ბა“ და 
„ა ხალ გაზ რდე ბის ჩარ თუ ლო ბა და გან ვი თა რე ბა“, ტარ დე ბა სას კო ლო შეხ ვედ რე ბი, გა
მოს ცე მენ კედ ლის გა ზე თებს, ამ ზა დე ბენ პოს ტე რებს და სხვა“  (სკო ლის დი რექ ტო რი, 
ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).  

მას წავ ლებ ლე ბი ხაზს უს ვა მენ, რომ გაკ ვე თი ლე ბის სა ინ ტე რე სოდ და მრა ვალ ფე როვ
ნად წარ მარ თვის თვის ისი ნი და მა ტე ბით რე სურსს სა ჭი რო ე ბენ. აღი ნიშ ნა, რომ ინ
ტერ ნე ტი სად მი არა საკ მა რი სი წვდო მა ხში რად აფერ ხებს მოს წავ ლე ე ბის თვის შე სა ბა
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მი სი მა სა ლის მი წო დე ბას  „ინ ტერ ნე ტი არ არის სკო ლა ში... მე წი ნას წარ გად მოვ წერ 
ხოლ მე და ისე ვაჩ ვე ნებ ბავ შვებს. ხე ლოვ ნე ბის გაკ ვე თილ ზეც უფ რო სხვა მა სა ლა 
გვჭირ დე ბა  იმა საც ვი მა რა გებ წი ნას წარ და  ასე ვა მუ შა ვებ“ (მას წავ ლე ბე ლი, ოზურ
გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ სკო ლებ ში საკ მა ოდ სუს ტია მან და ტუ
რის სამ სა ხუ რის რო ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის 
მი მარ თუ ლე ბით. ერ თი მხრივ, ეს გან პი რო ბე ბუ ლია თა ვად მან და ტუ რე ბის და ბა ლი 
ცნო ბი ე რე ბით და გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის აღ მოფხ ვრის აუ ცი ლებ ლო ბის არა
საკ მა რი სად აღ ქმით. გარ და ამი სა, კვლე ვამ ცხად ყო, რომ მას წავ ლე ბელ თა დიდ მა 
ნა წილ მა არც კი იცო და მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის ფსი ქო ლო გი უ რი სერ ვი სის შე
სა ხებ, რაც, სა ვა რა უ დოდ, მან და ტუ რის მხრი დან აღ ნიშ ნუ ლი ფუნ ქცი ის შე უს რუ
ლებ ლო ბით აიხ სნე ბა. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ მან და ტუ რის სამ სა ხუ რი არ არის წარ მოდ გე ნი ლი სა
ქარ თვე ლოს ყვე ლა სკო ლა ში, ხო ლო მსგავ სი ფუნ ქცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა, დი რექ
ტო რის ბრძა ნე ბით, შე თავ სე ბით და კის რე ბუ ლი აქვს ცალ კე ულ პირს  „რო მელ საც 
ევა ლე ბა, ძა ლა დო ბის ან გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის შე სა ხებ გო ნივ რუ ლი ეჭ ვის 
არ სე ბო ბი სას, სა კი თხი და ა ყე ნოს სკო ლის დი რექ ცი ა ში მი სი შემ დგო მი გა დაჭ რი სა 
და და რე გუ ლი რე ბის მიზ ნით“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 
თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბის მო ტი ვა ცია და მუ შა ო ბის ხა რის ხი არა ჯე რო ვა ნი ა, რაც, 
უპირ ვე ლე სად, გან პი რო ბე ბუ ლია არა სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ით და და ბა ლი ხელ ფა
სე ბით  „ჩვენ გვყავს უსაფ რთხო ე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, სა მი ნის ტრომ შტა
ტი და უშ ვა წელს და სა დღაც 100 ლა რია გა მო ყო ფი ლი... მას ევა ლე ბა თით ქმის 
ის ფუნ ქცი ე ბი, რაც მან და ტუ რებს აქვთ სკო ლა ში, მაგ რამ, სი მარ თლე გითხ რათ, 
ძნე ლია 100ლა რი ა ნი ხელ ფა სის მქო ნე კადრს მოს თხო ვო ის სა კი თხე ბი და უფ
რო დი რექ ტო რებს გვი წევს, ამით დავ კავ დეთ... გარ და ამი სა, მათ გა დამ ზა დე ბაც 
სჭირ დე ბათ, არ ჰყოფ ნით ის კვა ლი ფი კა ცი ა, რაც გა აჩ ნი ათ“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, 
ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

5.4.მასწავლებელთაგადამზადებისმნიშვნელობა
სკოლაშიგენდერულისტერეოტიპებისაღმოფხვრისთვის

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვამ ნათ ლად და ა დას ტუ რა, რომ სკო ლა სა და სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე
ბუ ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ეფექ ტი ა ნად საბ რძოლ ვე ლად აუ ცი
ლე ბე ლია მას წავ ლებ ლე ბის ცნო ბი ე რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა. ამის გა რე შე 
ხელ შე სა ხე ბი პროგ რე სი ვერ იქ ნე ბა მიღ წე უ ლი  „რო ცა გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის 
მსხვრე ვა ზე ვსა უბ რობთ, ამის წი ნა პი რო ბა არის კომ პე ტენ ტუ რი პი რი“ (მას წავ ლე ბე
ლი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).    

ამ მხრივ, პე და გო გე ბის თვის ტრე ნინ გებს სა მი ნის ტრო და სხვა დას ხვა არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცია უზ რუნ ველ ყოფს, მათ შო რის ფონ დი „სო ხუ მიც“  „ბევრს აქვს 
გავ ლი ლი ტრე ნინ გე ბი ამ თე მა ზე, მაგ რამ არას დროს არ არის ეს ტრე ნინ გე ბი ბევ რი. 
ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა, თუ კი დევ გა ივ ლი ან, გა იღ რმა ვე ბენ ცოდ ნას“ (სკო ლის დი რექ
ტო რი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).
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რე სურ სცენ ტრე ბის წარ მო მად გე ნელ თა თქმით, მას წავ ლე ბელ თა სახ ლი უზ რუნ ველ
ყოფს პე და გო გე ბის გა დამ ზა დე ბას, და ნარ ჩე ნი კი თვი თონ პე და გოგ ზეა და მო კი დე ბუ
ლი  „რო ცა გაქვს მო დუ ლი, რო ცა გაქვს სა ჭი რო მა სა ლა, უკ ვე შე ნი შე მოქ მე დე ბი
თი უნა რი უნ და გა მო ი ყე ნო, რომ ეს ყვე ლა ფე რი და ნერ გო, ბავ შვებს მი ა წო დო. ჩვენ 
გვყავს პე და გო გე ბი, რომ ლე ბიც სა ო ცარ ღო ნის ძი ე ბებს გეგ მა ვენ, ლი ტე რა ტუ რულ 
ნა წარ მო ე ბებს გა ნი ხი ლა ვენ გენ დე რუ ლი კუ თხით,  ძა ლა დო ბის კუ თხით. სა მი ნის ტრო 
და რე სურ სცენ ტრი ვერ და გი ღე ჭავს ყვე ლა ფერს“ (რე სურ სცენ ტრის წარ მო მად გე ნე
ლი, იმერეთი). „სა მი ნის ტრო დან და რე სურ სცენ ტრე ბი და ნაც ხდე ბა მა სა ლე ბის გა
მოგ ზავ ნა და მი ე წო დე ბა შე სა ბა მი სი პრო ფი ლის პე და გოგს“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, 
სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

ამ მსჯე ლო ბას არ იზი ა რე ბენ მას წავ ლებ ლე ბი და აღ ნიშ ნეს, რომ გენ დე რულ სტე რე ო
ტი პებ თან ბრძო ლა სა მი ნის ტროს პრი ო რი ტე ტებ ში ნაკ ლე ბად ხვდე ბა და ისი ნი, ძი რი
თა დად, ბუ ლინ გთან ბრძო ლის შე სა ხებ იღე ბენ მა სა ლებს  „ძა ლი ან ცო ტა მას წავ ლე
ბელ მა იცის, თუ რა არის გენ დე რი. გენ დერ თან მი მარ თე ბა ში მხო ლოდ თქვე ნი [ფონ
დი „სო ხუ მის]  ტრე ნინ გი მაქვს გავ ლი ლი. არა ნა ი რი მა სა ლე ბი არ მი მი ღია გენ დერ ზე 
რო გორც სა მი ნის ტრო დან, ასე ვე რე სურ სცენ ტრი დან. ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა არის 
ის, რომ ისი ნი არ თვლი ან ამ სა კითხს პრი ო რი ტე ტუ ლად“ (მას წავ ლე ბე ლი, თერ ჯო ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). აგ რეთ ვე, მა თი აზ რით, პრობ ლე მაა ისიც, რომ მას წავ ლე ბელ თა 
გა დამ ზა დე ბა, ძი რი თა დად, ერ თჯე რა დია და სის ტე მუ რი ხა სი ა თი არ აქვს. ტრე ნინ გე
ბი რე გუ ლა რუ ლი უნ და იყოს და მი სი ეფექ ტი ა ნო ბა უნ და მოწ მდე ბო დეს. ტრე ნინ გის 
შემ დგო მი ნა ბი ჯი კი კო ლე გე ბი სათ ვის ცოდ ნის და უნა რე ბის გა ზი ა რე ბა უნ და იყოს. 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის მსგავ სად, აქაც ძი რი თა დი აქ ცენ ტი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე
ბის მას წავ ლებ ლე ბის გა დამ ზა დე ბა ზე ა, რაც აშ კა რად არა საკ მა რი სია  „სა მო ქა ლა
ქოს მას წავ ლებ ლე ბის გა დამ ზა დე ბა ამ სა კი თხებ ზე პე რი ო დუ ლად ხდე ბა, რო გორც მე 
ვარ ინ ფორ მი რე ბუ ლი“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „რო გორც 
ხდე ბა ხოლ მე, სკო ლი დან ორ, მაქ სი მუმ სამ პე და გოგს იწ ვე ვენ. მე ვცდი ლობ, და ვა
ბა ლან სო ეს ყვე ლა ფე რი და სულ ერ თი და იგი ვე ჯგუ ფი არ იყოს წარ მოდ გე ნი ლი, 
მაგ რამ საკ მა რი სი ნამ დვი ლად არ არის. ეს და ნაკ ლი სი რომ შე ვავ სოთ, ტრე ნინ გი დან 
დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ მო ნა წი ლე ვალ დე ბუ ლი ა, მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა გა მოც დი ლე ბა მის 
კო ლე გებს გა უ ზი ა როს. უფ რო ხში რად გენ დე რულ თე მა ტი კა ზე არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი გვიწ ვე ვენ“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

თა ვის მხრივ, გა დამ ზა დე ბუ ლი მას წავ ლებ ლე ბი ცდი ლო ბენ, კო ლე გებს და მოს წავ
ლე ებს გა უ ზი ა რონ ინ ფორ მა ცია  „მე თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბულ პე
და გოგ თა ტრე ნინ გზე ვი ყა ვი და ინ ფორ მა ცია მი ვი ღე, რო გორც გენ დერ ზე, ასე ვე 
ძა ლა დო ბის შე სა ხებ და ჩე მი ინი ცი ა ტი ვით ჩა ვა ტა რე დის კუ სია  ფილ მის ჩვე ნე ბა 
მოს წავ ლე ებ თან. ვფიქ რობ, რომ ყვე ლას სჭირ დე ბა ამ კუ თხით გაძ ლი ე რე ბა“ (მას წავ
ლე ბე ლი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

პე და გო გე ბის თქმით, გენ დე რულ სა კი თხებ ზე სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი სჭირ
დე ბათ, რაც თით ქმის არ  ტარ დე ბა. გან სა კუთ რე ბით და წყე ბი თი კლა სის პე და გო გე
ბის თვი საა სა ჭი რო  „შე იძ ლე ბა გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი შენ, პე და გოგს კარ გად 
გქონ დეს გა აზ რე ბუ ლი, მაგ რამ რო გორ მი ა წო დო ეს ინ ფორ მა ცია პირ ველ კლა სელს, 
არ არის მარ ტი ვი“ (მას წავ ლე ბე ლი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). რეს პონ დენ ტთა 
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მცი რე ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ არი ან სკო ლე ბი, სა დაც მას წავ ლე ბელ თა უმ რავ ლე სო
ბას აქვს გავ ლი ლი გენ დე რის სა კითხ ზე ტრე ნინ გე ბი, თუმ ცა გა ცი ლე ბით მე ტია სა
ჭი რო  „სპე ცი ა ლუ რი ტრე ნინ გე ბიც გვხვდე ბა, რომ ლე ბიც მხო ლოდ გენ დერს ეხე ბა 
 მთელ მა სკო ლამ გა ი ა რა, თუმ ცა კი დე ვაა სა ჭი რო“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ქუ თა ი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ აუ ცი ლე ბე ლია სკო ლამ და მო უ კი დებ ლად 
იმოქ მე დოს და მას წავ ლებ ლებ მა ინი ცი ა ტი ვა სა კუ თარ ხელ ში აი ღონ  „გა ნათ ლე ბის 
სა მი ნის ტრო არ იძ ლე ვა და ღე ჭილ, წი ნას წარ მომ ზა დე ბულ რე ცეპ ტებს, რო გო რი უნ
და იყოს ამა თუ იმ სკო ლის მუ შა ო ბა გენ დე რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით, ასე ვეა რე სურ
სცენ ტრი. არც ვე ლო დე ბი, რას მი კარ ნა ხებს, არა ფერ საც არ გი კარ ნა ხებს. ახ ლა, 
მა გა ლი თად, ძა ლა დო ბის კამ პა ნია რომ და ი წყო, უკ ვე სა მი ო თხი წე ლია ამ პე რი ოდ ში 
გვაქვს სა კუ თა რი აქ ტი ვო ბე ბი და ვცდი ლობთ, ვი ყოთ აქ ტი უ რე ბი, ეს პე და გო გებ მაც 
იცი ან, უკ ვე არ ვე ლო დე ბით ვინ მეს გან მი თი თე ბას, ჩვე ნი ინი ცი ა ტი ვით ვცდი ლობთ, 
ჩვე ნი ბავ შვე ბი ჩავ რთოთ და გა ვა აქ ტი უ როთ ამ კუ თხით“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, სე
ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

კვლე ვა ში ნათ ლად გა მო იკ ვე თა, რომ რე სურ სცენ ტრე ბი არ გა მო ირ ჩე ვი ან ინ იცი ა
ტი ვე ბით სკო ლებ ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის ნა წილ ში. მი უ ხე და ვად მა
თი პირ და პი რი ვალ დე ბუ ლე ბი სა, იზ რუ ნონ ტრე ნინ გე ბის, სე მი ნა რე ბის ორ გა ნი ზე ბით 
სკო ლებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბა ზე და უფ რო აქ ტი უ რად შე უ წყონ 
ხე ლი სა მი ნის ტროს მი ერ ნო ვა ცი ე ბი სა და პროგ რა მე ბის და ნერ გვას, რაც გუ ლის ხმობს 
პრე ვენ ცი ის მიზ ნით გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის აღ მოფხ ვრის და გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბას, 
სამ წუ ხა როდ, მა თი უმ რავ ლე სო ბა ამ კუთხით საკ მა ოდ პა სი უ რი ა. მე ტიც, ხში რად 
ვერც კი იაზ რე ბენ პრობ ლე მე ბის მთე ლი კას კა დის არსს და სა კუ თარ როლს მათ თან 
გა სამ კლა ვებ ლად. საკ მა ოდ მა ღალ და მო კი დე ბუ ლე ბას ამ ჟღავ ნე ბენ გა ნათ ლე ბის სა
მი ნის ტრო ზე, ნაკ ლე ბად იჩე ნენ ინი ცი ა ტი ვებს და, ფაქ ტობ რი ვად, არც მი მარ თა ვენ 
თვით შე მოქ მე დე ბას, რი სი სრუ ლი დის კრე ცი აც რე ა ლუ რად გა აჩ ნი ათ.

„ჩვე ნი პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ არის, გვქონ დეს ჩვე ნი სა მოქ მე დო გეგ მა და და მო უ კი
დებ ლად ვი მოქ მე დოთ, ჩვენ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს ერ თი ა ნი სტრა ტე გი ის ნა წი ლი 
ვართ და სწო რედ ამით ვხელ მძღვა ნე ლობთ. ამ ერ თი ან გეგ მა ში ჩვე ნი გან საზ ღვრუ
ლი ად გი ლი გვაქვს და თუ კი არ სე ბობს აუ ცი ლებ ლო ბა, რომ სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვე ბი 
და აქ ტი ვო ბე ბი ჰქონ დეს რე სურ სცენტრს, არც ამა ში არ ვართ შეზ ღუ დუ ლე ბი“ (რე
სურ სცენ ტრის თა ნამ შრო მე ლი, იმე რე თი). თუმ ცა, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს დროს 
გა მო იკ ვე თა, რომ რა ი მე სა ხის ინი ცი ა ტი ვე ბი მათ არ ჰქო ნი ათ, რად გან „ა მის სა ჭი
რო ე ბა არ ყო ფი ლა“, ხო ლო ამა ვე დროს აღი ნიშ ნა, რომ ისეთ თა ო ბას მი ე კუთ ვნე ბი ან, 
სა დაც „გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი სის ხლშია გამ ჯდა რი“. სა გუ ლის ხმო ა, რომ აღ
ნიშ ნუ ლი რე სურ სცენ ტრის სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი ა ზე რე პატ რიან ტი მეს ხე ბის და სახ
ლე ბა ა, სა დაც გო გო ნებს, მა თი ადათ წე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, არ აძ ლე ვენ სწავ ლის 
გაგ რძე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას. ასეთ გა რე მო ში მხო ლოდ სა ჭი რო კი არა, აუ ცი ლე ბე ლი ა 
არა მხო ლოდ რე სურ სცენ ტრე ბის, არა მედ ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა შე სა ბა მი სი რგო
ლის ძა ლის ხმე ვის ჩარ თვა სტე რე ო ტი პე ბის ნგრე ვის და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
დამ კვიდ რე ბის საქ მე ში. 
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6.სამოქალაქოსაზოგადოების

ორგანიზაციებისროლისკოლაში

გენდერულისტერეოტიპების

წინააღმდეგბრძოლაში

სკო ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობს სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან. ეს 
ძალ ზე სა სარ გებ ლო ა, რად გან სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, შე ივ სოს იმ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის და ნაკ ლი სი, რაც სკო ლას აქვს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის სა კი თხე ბის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის, სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის მხრივ. 
იმ ფონ ზე, რო ცა სა მი ნის ტრო ვერ ახერ ხებს ყვე ლა სკო ლის ყვე ლა მას წავ ლე ბე ლი 
გა და ამ ზა დოს და რე გი ო ნებ ში მოს წავ ლე ე ბამ დე მი ი ტა ნოს თა ნა მედ რო ვე იდე ე ბი, ეს 
ფუნ ქცია სა კუ თარ თავ ზე არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს აქვს აღე ბუ ლი. სკო ლე ბის დი დი 
ნა წი ლი ამას აც ნო ბი ე რებს  „ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი რომ არ არ სე ბობ დნენ, 
მე უბ რა ლოდ წარ მოდ გე ნა მი ჭირს, რო გო რი იქ ნე ბო და ჩვე ნი მდგო მა რე ო ბა. ამ რგოლ
მა ნამ დვი ლად ბევ რი სი კე თე მოგ ვი ტა ნა. სა ხელ მწი ფო შე ავ სო. ბევ რი მი სი გა სა კე
თე ბე ლი გა ა კე თა“ (მას წავ ლე ბე ლი, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). თა ნამ შრომ ლო ბას 
მხარს უჭერს მშო ბელ თა უმ რავ ლე სო ბაც, რად გან ეს რე ა ლუ რი შე დე გის მი საღ წევ 
უფ რო სწრაფ გზად მი აჩ ნია  „ერ თი არის, რო დე საც სკო ლას ან მას წავ ლე ბელს აქვს 
კომ პე ტენ ცია და იცის სწო რად ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა, თუმ ცა კვა ლი ფი ცი უ რი არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის რო ლი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად მი მაჩ ნი ა, გან სა კუთ რე
ბით, ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

ფონ დი „სო ხუ მის თვის“ პრი ო რი ტე ტუ ლია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის იდე ე ბის გავ
რცე ლე ბა ახალ გაზ რდებ ში და ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლა პრე ვენ ცი ის გზით. ამ მიზ ნით 
ორ გა ნი ზა ცია შე დის ისეთ რე გი ო ნებ სა და სკო ლებ ში, რომ ლე ბიც დიდ ქა ლა ქებ თან 
სი შო რის გა მო, მოკ ლე ბულ ნი არი ან ბევრ რე სურ სზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას, მათ შო რის, 
გამ ყოფ ზოლ თან არ სე ბულ სოფ ლებ ში. მოს წავ ლე ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სათ
ვის  კონ ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე მა ზე, ორ გა ნი ზა ცი ა, 
და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 11 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ობს.78  სკო ლებ თან თა ნამ შრომ
ლო ბა არა მხო ლოდ სა სარ გებ ლო, არა მედ სა ინ ტე რე სოა რო გორც მოს წავ ლე ე ბის, 
ისე მას წავ ლებ ლე ბის თვის, რად გან ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ხდე ბა არა ფორ მა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბის  მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით, სა ხა ლი სო აქ ტი ვო ბე ბით, მოს წავ ლე თა მაქ სი
მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბით და მა თი აქ ტი უ რო ბის წა ხა ლი სე ბით. ძა ლა დო ბის, გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის თე მა ზე, ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სის ტე მა ტუ რად იმარ თე ბა ფო რუმ თე

78  ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ფარგლებში, ფონდი „სოხუმი“ მუშაობს დასავლეთ საქართველოს 
11 მუნიციპალიტეტის (ქუთაისი, წყალტუბო, ხონი, თერჯოლა, სენაკი, ფოთი, ზუგდიდი, ლანჩხუთი, 
ოზურგეთი, წალენჯიხა, სამტრედია) სკოლებში. ახალგაზრდებთან ტარდება საინფორმაციო შეხვედრები, 
ვორკშოპები გენდერული სტერეოტიპების, ოჯახში ძალადობის, კონფლიქტის პრევენციისა და მოგვარების 
შესახებ. პროექტმა 2011-2020 წლებში მოიცვა 144 სკოლის 10600-მდე  მოსწავლე.
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ატ რის წარ მოდ გე ნე ბი, შეხ ვედ რე ბი, ტრე ნინ გე ბი და დის კუ სი ე ბი მოს წავ ლე ებ თან  
„ჩვენ თან ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს ფონ დი „სო ხუ მი“, რო მელ საც არა ფორ მა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბის კუ თხით აქვს თვე ში ერ თხელ შეხ ვედ რე ბი ბავ შვებ თან და ბავ შვე ბი არი
ან ინ ფორ მი რე ბუ ლი გენ დე რულ სა კი თხებ ზე“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, სე ნა კის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი). 

მას წავ ლებ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, თუ რა ო დენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი და შე დე გი ა ნია არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ბავ შვებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი მუ შა ო ბა „ძა ლი ან სა სარ გებ
ლოა ასე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი... არა სამ თავ რო ბო ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გია ისიც, 
რომ სა დაც იყო ტრე ნინ გე ბი ჩა ტა რე ბუ ლი, რო მელ კლა სებ შიც, იქ ბუ ლინ გის პრობ
ლე მა სრუ ლი ად აღიკ ვე თა. არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ამას სრუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბით ვამ ბობ“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, 
წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

ფონ დი „სო ხუ მის“ ლი დერ თა სკო ლის ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი სა და სა ინ ფორ მა ციო შეხ
ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ებს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ, თა ვად ჩა ა ტა რონ  სა ინ ფორ მა ციო შეხ
ვედ რე ბი თა ვი ანთ თა ნა ტო ლებ თან გენ დერ სა და გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებ ზე. მა გა
ლი თად, წყალ ტუ ბო ელ მა მოს წავ ლე ებ მა და მო უ კი დებ ლად ჩა ა ტა რეს ღო ნის ძი ე ბე ბი 
კონ ფლიქ ტებ ზე, მი სი მოგ ვა რე ბის მე თო დებ ზე, ბუ ლინ გზე. 

ამ ტი პის გა მოც დი ლე ბის შე დე გად, მოს წავ ლე ე ბი ყა ლიბ დე ბი ან აქ ტი ურ მო ქა ლა ქე
ე ბად, რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი არი ან ად გი ლობ რი ვი თე მის ცხოვ რე ბა ში, წარ მა ტე ბით 
იცა ვენ პროგ რე სულ იდე ებს და ხელს უწყო ბენ გან ვი თა რე ბას. 

ვი ნა ი დან არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი ფლობს მას წავ ლე ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა ზე მეტ 
სპე ცი ა ლი ზე ბულ ცოდ ნა სა და გა მოც დი ლე ბას გენ დე რულ სა კი თხებ თან და კავ ში რე
ბით, მა თი ფარ თო ჩარ თუ ლო ბა სას წავ ლო პრო ცეს ში სა ჭი როდ მი აჩ ნია გენ დე რის 
ექ სპერ ტსაც  „უპ რი ა ნია არა სამ თავ რო ბო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში, 
რად გან არა ფორ მა ლურ გა ნათ ლე ბას პო ზი ტი უ რი წვლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლია სტე რე
ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში“ (გენ დე რის ექ სპერ ტი). 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის რო ლი დი დია მას წავ ლე ბელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე
ბის მხრი ვაც. გენ დე რის თე მა ზე გა დამ ზა დე ბულ მას წავ ლე ბელ თა დი დი ნა წი ლის არ
სე ბო ბა სწო რედ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გი ა. სკო ლე ბი ამას 
აც ნო ბი ე რე ბენ და ამ თა ნამ შრომ ლო ბის ინ სტი ტუ ცი ურ გან მტკი ცე ბას უჭე რენ მხარს 
 „ჩვენ სკო ლებ ში მაქ სი მა ლუ რად  ვა კე თებთ, რი სი გა კე თე ბაც არის შე საძ ლე ბე ლი, 
მაგ რამ პე და გო გებს მე ტი კონ კრე ტი კა სჭირ დე ბათ ამ მი მარ თუ ლე ბით... არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი რომ არა, ჩვე ნი სკო ლა არ ვი ცი, რამ დე ნით უკან იქ ნე ბო და, 
ამი ტომ მინ და, რომ ის, რა საც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აკე თე ბენ, გა ნათ
ლე ბის  სის ტე მა ში იყოს ჩა დე ბუ ლი, მინ და, გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო იძ ლე ო დეს ამ 
სივ რცეს“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

რეს პონ დენ ტთა თქმით, „ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს დი დი რო ლი აქვთ რე ფე
რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მა თი გა მო ფხიზ ლე
ბი სათ ვი საც“ (ფო კუს ჯგუ ფი, ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).
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სკო ლის მზა ო ბა თა ნამ შრომ ლო ბის თვის და გახ სნი ლო ბა დი და დაა და მო კი დე ბუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ა ზე, დი რექ ტორ ზე. ასე თი თა ნამ შრომ ლო ბა არა მხო ლოდ აი სა ხე
ბა მოს წავ ლე თა და მას წავ ლე ბელ თა გან ვი თა რე ბა ზე, არა მედ მთლი ა ნად სკო ლის 
წარ მა ტე ბას და ჯან სა ღი სას კო ლო გა რე მოს შექ მნას გა ნა პი რო ბებს. მო ნი ტო რინ
გის პრო ცეს ში  დი რექ ტორ თა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, ისი ნი მზად არი ან, კა რი გა უ ღონ 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს, რად გან ამ ეტაპ ზე გა ნათ ლე ბის  სა მი ნის ტროს არ გა
აჩ ნია ისე თი სერ ვი სი, რო მე ლიც  არა ფორ მა ლუ რი კუ თხით გა ნათ ლე ბას მის ცემს  
მოს წავ ლე ებს. წლე ბის წინ  ბევ რი დი რექ ტო რი თავს იკა ვებ და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა მა მი ურ თი ერ თო ბის გან, ახ ლა კი ისი ნი  ხმა მაღ ლა ამ ბობ
დნენ, რომ  სჭირ დე ბათ არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა და თვი თონ უნ და ითხოვ დნენ 
მათ შე მოს ვლას სკო ლებ ში.

ნი შან დობ ლი ვია, რომ ის მშო ბე ლი, ვი საც თა ვად აქვს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი
ას თან ურ თი ერ თო ბის გა მოც დი ლე ბა, უფ რო აც ნო ბი ე რებს გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე
ბის მავ ნე ბელ ზე გავ ლე ნას, ცდი ლობს, მის გან და იც ვას შვი ლე ბი და აქ ტი უ რად უჭერს 
მხარს სკო ლე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის კო ორ დი ნა ცი ას  „ა რა სამ თავ რო
ბო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბამ მომ ცა ეს სი თა მა მე, რომ ჩემს შვი ლებს ვუთხ რა,  
„მნიშ ვნე ლო ბა არა აქვს, რო მე ლია ბი ჭის და გო გოს საქ მე“. ვეხ მა რე ბით ერ თმა ნეთს, 
ჯერ სახლს ვა ლა გებთ, მე რე რა ღა ცებს ვა რე მონ ტებთ და ასე ვამ სხვრევთ სტე რე
ო ტი პებს“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „ა რა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი მარ თლა 
ძლი ე რი ძა ლა ა, ეხ მა რე ბა ბავ შვებს თა ვი სუ ფა ლი მსჯე ლო ბი სა და აზ როვ ნე ბის გან ვი
თა რე ბა ში. სკო ლე ბი ამ დენს ვერ ახერ ხე ბენ. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს ეს ყვე
ლა ზე კარ გად გა მოს დით“ (მშო ბე ლი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „ა სე თი გა ნათ
ლე ბა მოს წონთ ბავ შვებს და, მე მგო ნი, არა სამ თავ რო ბოს უნ და მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა, 
ინ ფორ მი რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

ამ მიდ გო მას იზი ა რებ და რე სურ ცენ ტრე ბის წარ მო მად გე ნელ თა უმ რავ ლე სო ბაც  „ეს 
სექ ტო რი [მე სა მე სექ ტო რი] არის ძა ლი ან კარ გი სა ბა დო, მაქ სი მა ლუ რად მოკ ლე ვა
დებ ში მოხ დეს გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის მსხვრე ვა მო ზარ დებ ში და ჩვენ გვყავ დეს 
თა ნა მედ რო ვედ მო აზ როვ ნე, დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა“ (რე სურ სცენ ტრის წარ
მო მად გე ნე ლი, იმე რე თი).

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან სკო ლე ბის თა ნამ შრომ ლო ბით ყვე
ლა აქ ტო რი კმა ყო ფი ლია და აღი ა რებს თა ნამ შრომ ლო ბის სარ გებ ლო ბას სკო ლის თვის 
და ბავ შვე ბის გან ვი თა რე ბის თვის, მა ინც იკ ვე თე ბა სკო ლე ბის გახ სნი ლო ბის არა საკ მა
რი სი ხა რის ხი რო გორც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის, ასე ვე 
სკო ლის ცხოვ რე ბა ში მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის თვალ საზ რი სით  „კი, ვამ ბობთ, რომ 
სკო ლა ღია და გახ სნი ლია და ყვე ლა ფე რი გამ ჭვირ ვა ლე ა, მაგ რამ ის სის ტე მა, რაც ახ
ლა გვაქვს, არ  მგო ნი ა, მის გახ სნი ლო ბა ზე მი უ თი თებ დეს. ზამ თარ ზა ფხულ, წვი მა ში 
თუ ქარ ში, მშობ ლე ბი შუა ქუ ჩა ში კა რებ თან რომ არი ან ატუ ზუ ლე ბი და  შიგ ნით არა
ვინ შე გიშ ვებს, მე ეს არ მგო ნია დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სი იყოს, რა ხდე ბა შიგ ნით, 
მარ თლა არ ვი ცი“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „არ ცდი ლო ბენ, მო იწ ვი ონ 
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მშობ ლე ბი, ან მოხ დეს გა რეთ სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა, ან მსგავ სი ტი პის აქ
ტი ვო ბე ბი ჩა ა ტა რონ“ (მას წავ ლე ბე ლი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

აღი ნიშ ნა, რომ ზო გი ერთ სკო ლა ში ად მი ნის ტრა ცია საკ მა ოდ ფრთხი ლად უდ გე ბა სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მუ შა ო ბას სკო ლებ ში. ეს რიგ შემ თხვე ვა ში ხდე ბა იმი ტომ, 
რომ სკო ლას არ აქვს საკ მა რი სი კომ პე ტენ ცი ა, აკონ ტრო ლოს და გა და ა მოწ მოს არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი თე მე ბის ში ნა არ სი, რაც ხში რად 
სკო ლის ჩა კე ტი ლო ბას გა ნა პი რო ბებს  „გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო გვა ნი ჭებს თა ვი
სუფ ლე ბას და ავ ტო ნო მი უ რო ბას... თუმ ცა კო ორ დი ნა ცი ის გა წე ვა სა და ჩა კე ტი ლო
ბას შო რის დი დი სხვა ო ბა ა. რო ცა შე მო დის რო მე ლი მე ორ გა ნი ზა ცი ა, ჩვენ ხომ მა თი 
პროგ რა მა არ ვი ცით, მა სა ლა არ ვი ცით. ამის გაც ნო ბის არც დრო გვაქვს და არც 
კომ პე ტენ ცია და შე იძ ლე ბა ისე თი რამ გაგ ვე პა როს, მე რე ამა ზე ატყ დე ბა ერ თი ამ
ბე ბი. ამი ტომ სპე ცი ა ლურ მა სამ სა ხუ რებ მა უნ და გა და ხე დონ ამას, რამ დე ნად მო დის 
თან ხვედ რა ში მათ პო ლი ტი კას თან და რა ი მე ისე თი ხომ არ გაჟ ღერ დე ბა, რაც ბავ შვზე 
უარ ყო ფი თად იმოქ მე დებს“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). შე
სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლოვ ნად მი იჩ ნე ვენ შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე სტრუქ ტუ
რის არ სე ბო ბას, რო მე ლიც და ა რე გუ ლი რებს და პა სუ ხის მგე ბე ლი იქ ნე ბა სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ინ ტე რაქ ცი ა ზე, მა გა ლი თად, „ამ შემ თხვე ვა ში 
რე სურ სცენ ტრმა უნ და შე ა თან ხმოს გარ კვე ულ ინ სტან ცი ებ ში“ (ა ხალ გაზ რდუ ლი ცენ
ტრის ხელ მძღვა ნე ლი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხის გა დაწყ
ვე ტა და სკო ლე ბის სტი მუ ლი რე ბა, შექ მნან შე საძ ლებ ლო ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე
ბის სექ ტო რის თვის, უფ რო აქ ტი უ რად იმუ შა ონ მოს წავ ლე ებ თან, რეს პონ დენ ტთა ნა
წი ლის აზ რით, საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში  „ი კარ
გე ბა შან სი, მაქ სი მა ლუ რად მოკ ლე ვა დებ ში მოხ დეს გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის 
მსხვრე ვა მო ზარ დებ ში და ჩვენ გვყავ დეს თა ნა მედ რო ვედ მო აზ როვ ნე, დე მოკ რა ტი უ
ლი სა ზო გა დო ე ბა. ეს სექ ტო რი არის ძა ლი ან კარ გი სა ბა დო ამის თვის“ (რე სურ სცენ
ტრის წარ მო მად გე ნე ლი, იმე რე თი).

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ასე ვე გა მო იკ ვე თა, რომ თა ვად მშობ ლე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ს და მის პო ზი ტი ურ 
გავ ლე ნას მა თი შვი ლე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, თუმ ცა ისი ნიც უს ვა მენ ხაზს, რომ აუ ცი
ლე ბე ლია იმ თე მე ბი სა და სა კი თხე ბის კონ ტრო ლი, რო მელ თაც აწო დებს სკო ლა ში 
შე მო სუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია მოს წავ ლე ებს  „ა რი ს სკო ლა, რომე ლიც 
ღი აა კო მუ ნი კა ცი ი სათ ვის. არი ან სკო ლე ბი, რომ ლე ბიც ხუ რა ვენ კა რებს და ჰგო ნი ათ, 
რომ ეს უფ რო სა სარ გებ ლოა მა თი მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის. მე, რო გორც მშო ბელს, მგო
ნი ა, რომ, რა თქმა უნ და, კონ ტრო ლი უნ და ხდე ბო დეს, თუ რა თე მე ბი გა ნი ხი ლე ბა... 
თუმ ცა სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მუ შა ო ბას თა ვი სი დი დი რო ლი აქვს სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში“ (მშო ბე ლი, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 
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7.ეკლესიისჩართულობასკოლაშიდა

გავლენაგენდერულსტერეოტიპებზე

მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი უპი რა ტე სო ბით სარ გებ ლო ბენ, შე
ვიდ ნენ სკო ლებ ში, შეხ ვდნენ მას წავ ლებ ლებ სა და მოს წავ ლე ებს, თუმ ცა სა მი ნის ტრო 
არ ერე ვა ამ კო მუ ნი კა ცი ის ში ნა არ სში. უც ნო ბი ა, სა სუ ლი ე რო პი რე ბის მი ერ სკო ლა ში 
ნა ქა და გე ბი გენ დე რუ ლი რო ლე ბი რამ დე ნად თან ხვედ რა შია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის თა ნა მედ რო ვე მო თხოვ ნებ თან. ეკ ლე სი ი სად მი პი ე ტე ტით, ტრა დი ცი უ ლად, გა მო
ირ ჩე ვა პე და გოგ თა უმე ტე სო ბაც. ქალ თა ფონ დი სა ქარ თვე ლო ში, კვლე ვის თა ნახ მად, 
გო გო ნე ბის გან ვი თა რე ბის სა კი თხებს მას წავ ლებ ლე ბი უკავ ში რებ დნენ ქარ თულ ტრა
დი ცი ებს, ეროვ ნულ და რე ლი გი ურ იდენ ტო ბას, რაც ერ თგვა რი კონ ტრო ლის მე ქა
ნიზ მად და ჩარ ჩოდ მი აჩ ნი ათ.79 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა მარ თლმა დი დე ბე ლი 
ეკ ლე სი ის მხრი დან წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ა. ერ თი მხრივ, ეკ ლე სი ას უზარ მა ზა რი გავ
ლე ნა აქვს სა ზო გა დო ე ბა ში80, რი თაც სტე რე ო ტი პებ სა და სტიგ მას კი დევ უფ რო ამ
ყა რებს. ეკ ლე სი ის მა ღა ლი იე რარ ქე ბი რიგ შემ თხვე ვა ში გა მო ირ ჩე ვი ან გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის წი ნა აღ მდეგ გა მოს ვლე ბით.81 თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, სა ეკ ლე სიო პი რე
ბი საკ მა ოდ მძლავ რი რე სურ სი ა, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის დაგ მო ბის, პა ტი ვის ცე მის, მიმ
ღებ ლო ბის იდე ის გან სამ ტკი ცებ ლად. 

სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 2019 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, გა მოვ ლინ და სა ჯა რო სკო ლე
ბის რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის ხელ ყო ფის, ასე ვე სას წავ ლო პრო ცეს ში ინ დოქ ტრი
ნა ცი ი სა და პრო ზე ლი ტიზ მის რის კის შემ ცვე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბი სა და ჩა
ტა რე ბის შემ თხვე ვე ბი. ომ ბუდ სმე ნის შე ფა სე ბით, ამ გვა რი პრაქ ტი კა მას შტა ბუ რა დაა 
გავ რცე ლე ბუ ლი.82 გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ი სა და მი სი 
დის კურ სის დო მი ნან ტო ბა არა ერ თი კვლე ვით დას ტურ დე ბა.83 სა ხალ ხო დამ ცვე ლი 
სა მი ნის ტროს მო უ წო დებს, გა ნათ ლე ბის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე უზ რუნ ველ ყოს თა ნას წო
რუფ ლე ბი ა ნო ბის, რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლო ბის პრინ ცი პის დაც ვა და შე სა ბა მი სი მო ნი
ტო რინ გი გა უ წი ოს მის პრაქ ტი კა ში შეს რუ ლე ბას.84 

79 მასწავლებელთა ცოდნისა და დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის შესახებ 
(კვლევის ანგარიში), 2014 წ., გვ.: 37; ხელმისაწვდომია –  http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75678.pdf 
80 ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში 2017 წ., გვ.: 102; ხელმისაწვდომია – 
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2018/national%20
vaw%20study%20report%20geo.pdf?la=ka&vs=0 
81 “საღვთო წერილი ამბობს, რომ ოჯახის მეთაური არის ქმარი. ოჯახი – ეს არის ერთი სხეული და 
არ შეიძლება, რომ ერთ სხეულზე იყოს ორი თავი. ეს შეუძლებელია,” – განაცხადა საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქმა 29 აპრილს, საკვირაო ქადაგებისას, იხ.: „რწმენა და გენდერული თანასწორობა“; 
ხელმისაწვდომია –  https://netgazeti.ge/opinion/13831/ 
82 2019 წლის ანგარიში, გვ.: 317-318
83 რელიგია საჯარო სკოლებში ((განათლების პოლიტიკის ანალიზი რელიგიის თავი სუფლების 
პერსპექტივიდან), 2014 წ., გვ.: 11; ხელმისაწვდომია –  https://bit.ly/2JVDwOc 
84 2019 წლის ანგარიში, გვ.: 223 
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თუმ ცა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს ქმე დი თი  რო ლის შეს რუ
ლე ბა შე უძ ლი ათ ოჯახ ში ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის, ად რე უ ლი ქორ წი ნე ბის წი ნა აღ
მდეგ ბრძო ლა ში.85 რე ლი გი ურ მა ლი დე რებ მა მუდ მი ვად უნ და მო უ წო დონ გო გო ნებს 
გა ნათ ლე ბის გაგ რძე ლე ბის კენ მა თი ვე გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით.86 რწმე ნა და გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბა სრუ ლი ად თავ სე ბა დი ა.87 

7.1.ეკლესიისჩართულობა-მონიტორინგისმიგნებები

მო ნი ტო რინ გი სას გა მო იკ ვე თა, რომ გარ კვე ულ სკო ლებ ში არ სე ბობს მოს წავ ლე ებ სა 
და მას წავ ლებ ლებ თან სა სუ ლი ე რო პი რე ბის შეხ ვედ რე ბის პრაქ ტი კა. შეხ ვედ რე ბის 
ინი ცი ა ტო რი ზოგ ჯერ რე სურ სცენ ტრი ა, ზოგ ჯერ სკო ლა ან თვით სა სუ ლი ე რო პი რი 
 „რე სურ სცენ ტრის ინი ცი ა ტი ვით ყვე ლა სკო ლა ში ჩა ტარ და შეხ ვედ რე ბი მოძღ ვარ
თან, სა დაც, ძი რი თა დად, ძა ლა დო ბა ზე იყო სა უ ბა რი, რაც ძა ლი ან ეფექ ტუ რი იყო და 
რამ დე ნი მე სკო ლა ში დღე საც ტარ დე ბა ეს შეხ ვედ რე ბი“ (რე სურ სცენ ტრის წარ მო მად
გე ნე ლი, სა მეგ რე ლო). „ჩვენ თან „სუ ლი ე რე ბის ცენ ტრი“ მო დის ხში რად. ამას ეპარ ქია 
ხელ მძღვა ნე ლობს. ეპარ ქია აფი ნან სებს, მე მგო ნი. ყვე ლა სა გან ში ატა რე ბენ სე მი ნა
რებს, კონ ფე რენ ცი ებს“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). წი ნამ
დე ბა რე კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სა მი ნის ტრო არ უზ რუნ ველ ყოფს სა სუ ლი ე რო პი რე ბის 
მი ერ მოს წავ ლე ებ თან შეხ ვედ რე ბი სას გა მოთ ქმუ ლი იდე ე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ ვე 
დეკ ლა რი რე ბულ პრინ ცი პებ თან შე სა ბა მი სო ბის კონ ტროლს. 

მშობ ლებს, ზო გა დად, მი აჩ ნი ათ, რომ სკო ლა ში რე ლი გი ის გაკ ვე თი ლე ბი უნ და  იყოს, 
თუმ ცა თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ მშო ბელ თა ნა
წილს საკ მა ოდ წი ნა აღ მდე გობ რი ვი მო ლო დი ნე ბი აქვს რე ლი გი ის სწავ ლე ბის სა კი
თხის მი მართ. მა გა ლი თად, გა მო ით ქვა აზ რი, რომ „სკო ლა ში რე ლი გი ის გაკ ვე თი ლის 
არ სე ბო ბა კარ გი ა. ბავ შვებ მა უნ და იცოდ ნენ ოჯა ხის არ სი, რა პა სუ ხის მგებ ლო ბები 
აკის რი ათ მე უღ ლე ებს. რე ლი გია მა ინც არის ძა ლი ან კარ გი გზა სა ზო გა დო ე ბა ში სიმ
შვი დის, სტა ბი ლუ რო ბის და სა ნერ გად“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მშო ბელ თან, ზუგ
დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 
რე ლი გი უ რი გავ ლე ნა ძლი ე რია მშობ ლებ სა და მას წავ ლებ ლებ ზე, რაც თა ვის თა ვად 
აი სა ხე ბა ბავ შვებ სა და მათ მო ნა წი ლე ო ბა ზე სხვა დას ხვა სას კო ლო გა სარ თობ ღო ნის
ძი ე ბა ში  „კლას ში ერ თი ბავ შვი ხში რად გა მოთ ქვამს და მო კი დე ბუ ლე ბას, მა გა ლი თად, 
რომ ოჯახ ში მა მა კა ცი არის მთა ვა რი და ქა ლი არის მი სი მორ ჩი ლი... და არ გუ მენ ტად 
მოჰ ყავს ის, რომ მშობ ლე ბი არი ან ეკ ლე სი უ რე ბი და მე ასე მას წავ ლი ა ნო, რო გორც 
მათ მა თი მოძღ ვა რი ეუბ ნე ბა“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „ჰე ლო უ ი ნი ჩა
ვა ტა რეთ, მა მა მღვდე ლია და ბავ შვი არ გა მო უშ ვა. თუ რა მე ამე რი კუ ლი ღო ნის ძი ე ბა 
გვაქვს, მად ლი ე რე ბის დღე, „ეს სა ტა ნის ტუ რი ა“ და მსგავ სი მიდ გო მე ბი აქვთ“ (მას
წავ ლე ბე ლი, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 
მას წავ ლებ ლე ბი სა და მშობ ლე ბის უმე ტე სო ბას პი ე ტე ტი აქვს სა სუ ლი ე რო პი რე ბის 

85  გაეროს კვლევა, გვ.: 69 
86  ადრეული ქორწინების კვლევა, გვ.: 81 
87 ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხი მართლმადიდებლური თეოლოგიის მიხედვით; ხელ-
მისაწვდომია – 
http://feminism-boell.org/ka/2015/09/20/kalisa-da-kacis-tanascorobis-sakitxi-martlmadideb luri-teologiis-mixedvit 
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მი მართ, ნა წი ლი უპი რო ბოდ ემ ხრო ბა მო ზარ დებ ზე ეკ ლე სი ის გავ ლე ნის გაზ რდის 
იდე ას და ქა ლის სუ ბორ დი ნი რე ბულ როლ ზე და მის მი ერ თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა ზე 
სა უბ რობს  „სკო ლებ ში რომ რე ლი გია აკ რძა ლეს, იმის მე რე წა ვი და ცუ დად საქ მე. 
ეკ ლე სია ბავ შვებ ზე ცუ დად არ იმოქ მე დებს, თუ სწო რი ცხოვ რე ბით იცხოვ რე ბენ და 
არ გვექ ნე ბა იმის ში ში, რომ ოჯა ხებ ში იქ ნე ბა ძა ლა დო ბა. ჩემს ქა ლიშ ვილ საც იმას 
ვას წავ ლი, რომ თუ სიმ შვი დე და ოჯა ხი უნ და, ბევ რი რა მე მო ით მი ნოს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ
ლი ინ ტერ ვიუ მშო ბელ თან, ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).
თუმ ცა სკო ლა ში ეკ ლე სი ის რო ლის თა ო ბა ზე მშობ ლე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის და
მო კი დე ბუ ლე ბა ბო ლომ დე გა აზ რე ბუ ლი არ არის. მათ ნა წილს წი ნა აღ მდე გობ რი ვი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვს ეკ ლე სი ის ჩარ თუ ლო ბის და ოჯახ ში ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
რო ლის სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. ერ თი მხრივ, ისი ნი მი ე სალ მე ბი ან ეკ ლე სი ის რო
ლის ზრდას ბავ შვის ცხოვ რე ბა ში და ქა ლი სა და მა მა კა ცის რო ლე ბის ტრა დი ცი ულ 
გა გე ბას იზი ა რე ბენ, თუმ ცა ჩაღ რმა ვე ბი სას ვლინ დე ბა, რომ მოს წონთ ახალ გაზ რდა 
თა ო ბის ახ ლე ბუ რი ხედ ვა და ქმრის უპი რა ტე სო ბი სა და მი სად მი ცო ლის მორ ჩი ლე
ბის იდე ის მი მართ მი უ ღებ ლო ბა  „მე მგო ნი, პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნა აქვს ეკ ლე სი ას.  
მე თვი თონ ვარ მრევ ლის ნა წი ლი, ვცდი ლობ, რომ ჩე მი შვი ლე ბიც მაგ მი მარ თე ბით 
გა ვუშ ვა. მა მა კა ცის აზ რი და სიტყ ვა, რად გან ის უფ რო სია და რომ გა სათ ვა ლის წი
ნე ბე ლი ა, ოდით გან ვე მოგ ვდევს ქარ თვე ლებს... მაგ რამ დღე ვან დე ლი ახალ გაზ რდო ბა 
სულ სხვა ნა ი რი თვა ლით უყუ რებს ამ ყვე ლა ფერს და მე მომ წონს ეს ძა ლი ან. არა 
მგო ნი ა, იქ ასეთ უფ როს უმ ცრო სო ბა ზე და „მა მა კა ცის სიტყ ვა კა ნო ნი ას“ ჰქონ დეს 
ად გი ლი“ (მშო ბე ლი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). ზო გი ერ თი რეს პონ დენ ტი თა მა
მად გა მოთ ქვამს უარ ყო ფით და მო კი დე ბუ ლე ბას გენ დე რუ ლი რო ლე ბის შე სა ხებ სტე
რე ო ტი პე ბის გან მტკი ცე ბის მი მართ  „ძა ლი ან გან სხვა ვე ბუ ლი და არა თა ნა მედ რო ვე 
და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ რე ლი გი ის წარ მო მად გენ ლებს ამ სა კი თხებ ზე, რა საც მე არ 
ვე თან ხმე ბი“ (მშო ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „არ უნ და იყოს ისე თი სა უბ რე ბი, 
რო დე საც ვი ღა ცა ვი ღა ცას უნ და და ე მორ ჩი ლოს იმი ტომ, რომ ის ქა ლი ა. ვფიქ რობ, 
რომ ეკ ლე სი ის რო ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, თუმ ცა არი ან მა მა ო ე ბი, რომ ლე ბიც ეუბ ნე ბი
ან, რომ მა მა კა ცე ბი ქალ ზე მაღ ლა დგა ნან და ქა ლე ბი უნ და ემორ ჩი ლე ბოდ ნენ  ეს 
არას წო რი ა“ (მშო ბე ლი, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).
მშო ბელ თა ნა წილს მი აჩ ნი ა, რომ თა ნა მედ რო ვე ახალ გაზ რდებს თა ვად შე უძ ლი ათ 
ინ ფორ მა ცი ის გა ფილ ტვრა და სწო რი დას კვნე ბის გა მო ტა ნა  „დღეს ისე თი თა ო ბა 
გყვავს, თუ ეს ინ ფორ მა ცია მის თვის მი უ ღე ბე ლი ა, თუნ დაც მი წო დე ბუ ლი იყოს მა მა
ო ე ბის მი ერ, ბავ შვე ბი აკე თე ბენ სწორ ანა ლიზს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მშო ბელ
თან, სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).
ეკ ლე სი ას თან, რო გორც დი დი გავ ლე ნის მქო ნე ინ სტი ტუტ თან, თა ნამ შრობ ლო ბა სა
სარ გებ ლო შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს, თუ ეს თა ნამ შრომ ლო ბა სწო რი ფორ მით წა რი
მარ თე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ადა მი ა ნებ თან მუ შა ო ბა, რო მელ თაც სა ზო გა დო ე ბა ზე 
კულ ტუ რუ ლი გავ ლე ნა აქვთ, მათ შო რის, რე ლი გი ურ ლი დე რებ თან   ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის შე სა ხებ მა თი სწავ ლე ბი სა და ცალ კე ულ შემ თხვე ვებ ზე ქმე დი თი რე ა გი
რე ბის მიზ ნით.88

88  ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში 2017 წ., გვ.: 107; ხელმისაწვდომია – 
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2018/national%20
vaw%20study%20report%20geo.pdf?la=ka&vs=0 
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8.სკოლისროლიოჯახშიდაბავშვთამიმართ

ძალადობისწინააღმდეგბრძოლაში

სკო ლის რო ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა მხო ლოდ პრე ვენ ცი ი სა და ახალ გაზ რდე ბის სწო რი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბით აღ ზრდის კუ თხით, არა მედ კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნის და 
შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის თვის შე ტყო ბი ნე ბის მხრი ვაც. მას წავ ლებ ლე ბი და სკო ლე ბი წარ
მო ად გენენ მთა ვარ ინ სტი ტუ ტებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და შე ტყო ბი
ნე ბის თვის, სა ზო გა დო ე ბას თან კავ ში რი სა და ბავ შვე ბის ოჯა ხე ბის სი ტუ ა ცი ის უშუ ა ლოდ 
ცოდ ნის გა მო. მას წავ ლებ ლე ბი, მოს წავ ლე ებ თან სი ახ ლო ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მოწ მე ე
ბა დაც კი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლონ.89 კა ნონ მდებ ლო ბა ავალ დე ბუ ლებს სკო ლის პერ სო ნალს, 
ბავ შვზე ძა ლა დო ბის შე სა ხებ ეჭ ვის არ სე ბო ბი სას, მი მარ თონ შე სა ბა მის უწყე ბებს90, ხო
ლო შე უ ტყო ბი ნებ ლო ბა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვა ა.91 

ამ კუ თხით, პე და გო გე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ექ სპერ ტე ბი 
ხაზს უს ვა მენ მა თი სა თა ნა დოდ გა დამ ზა დე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას.92 ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვა ში, ხში რად მსხვერ პლი სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს მი მარ თავს, მდგო მა
რე ო ბის გარ თუ ლე ბი სას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის, რო
გორც შუ ა ლე დუ რი რგო ლის, ჩარ თვა ძა ლა დო ბის ად რე უ ლი გა მოვ ლე ნის პრო ცეს ში. 
მას წავ ლებ ლებს უშუ ა ლო კავ ში რი აქვთ ბავ შვებ თან და შე უძ ლი ათ ამო იც ნონ ძა ლა
დო ბის ირი ბი ან პირ და პი რი ნიშ ნე ბი.93

სა მი ნის ტრო მხარს უჭერს სკო ლე ბის აქ ტი ურ როლს ოჯახ ში და ბავ შვთა მი მართ 
ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნის კუ თხით და მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ამოწ მებს, აქვს თუ 
არა სკო ლას ბავ შვის ძა ლა დო ბას თან და კავ ში რე ბით ში და წე სე ბი შე მუ შა ვე ბუ ლი და 
დამ ტკი ცე ბუ ლი, არის თუ არა გან საზ ღვრუ ლი პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი და მოხ და თუ 
არა ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის რე ფე რი რე ბა.94 მარ თა ლი ა, ბო ლო დროს სკო ლე ბი ამ 
მხრივ შე და რე ბით გა აქ ტი ურ დნენ, მაგ რამ მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ბევრ სკო ლას 
სა ერ თოდ არ შე უ ტყო ბი ნე ბია მსგავ სი შემ თხვე ვე ბი, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ მას
წავ ლებ ლე ბი არ აღ რი ცხა ვენ და ატყო ბი ნე ბენ ასე თი ფაქ ტე ბის შე სა ხებ.95 

89 მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შეტყობინება, გაეროს ქალთა ფონდი, 
საქართველო (UN Women, Georgia), 2019,გვ.: 6, 16, 22; ხელმისაწვდომია – https://www2.unwomen.org/-/
media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2019/teacher%20reporting%20of%20violence%20
against%20children%20and%20women%20geo.pdf?la=en&vs=2453 
90  ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონი, მუხ.: 141

91  ასკ-ის 1726 მუხლი 
92  ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ სპეციალური მომხსე ნე ბ-
ლის ანგარიში საქართველოში ვიზიტის შესახებ, 2016 წ. გვ.: 27; ხელმისაწვდომია – 
http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75719.pdf 
93  აუდიტის ანგარიში, გვ.: 43-44 
94  „დედობა 15 წლის ასაკში“; ხელმისაწვდომია – https://bit.ly/2Y7rnOu 
95 მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შეტყობინება, გაეროს ქალთა ფონდი, 
საქართველო (UN Women, Georgia), 2019, გვ. 7, 16
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მას წავ ლებ ლე ბის მი ერ ბავ შვთა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის შე ტყო ბი ნე ბის შე სა
ხებ, გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის კვლე ვის მი ხედ ვით, მას წავ ლე ბელ თა მხო ლოდ 
9%ს შე უ ტყო ბი ნე ბია ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ. ამას თან, 87%ის 
თქმით, ბავ შვზე ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ეჭ ვის შემ თხვე ვა ში შე ა ტყო ბი ნე ბენ შე სა ბა მის 
უწყე ბებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მას წავ ლე ბელ თა მხრი დან შე ტყო ბი ნე ბე ბის რა ო დე ნო
ბა თბი ლი სის მიღ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად და ბა ლი ა, მა შინ რო ცა  სა სოფ ლო და სახ ლე ბა ში 
მას წავ ლებ ლე ბი (19%) ორ ჯერ მე ტად არი ან ინ ფორ მი რე ბულ ნი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტე ბის შე სა ხებ, ვიდ რე ქა ლა ქის სკო ლე ბის პე და გო გე ბი (10%).96 კვლე ვის მო ნა
ცე მე ბის თა ნახ მად, მას წავ ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად მო იხ მა რენ ინ ტერ ნეტს, 
გა ცი ლე ბით უფ რო მიდ რე კილ ნი არი ან შე ტყო ბი ნე ბის კენ, შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო
ვა ნია სკო ლე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი უზ რუნ ველ ყო ფილ ნი იყ ვნენ ინ ტერ ნე ტის უწყ ვე ტი 
კავ ში რით, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ ში და ამა ვე დროს, ინ ტერ ნე ტი შე იძ ლე ბა გახ დეს 
საკ მა ოდ ქმე დი თი არ ხი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ზე მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა სა
ტა რებ ლად. 97  

მას წავ ლებ ლე ბის გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა უმ ჯო ბეს დე ბა. უახ ლე სი კვლე ვის მი
ხედ ვით, პე და გოგ თა უმ რავ ლე სო ბა (71%) არ ეთან ხმე ბა მო საზ რე ბას, რომ ცოლ 
ქმარს შო რის ძა ლა დო ბა პი რა დი საქ მეა და სხვე ბი არ უნ და ჩა ე რი ონ, ასე ვე თვლი
ან (90%), რომ ქა ლებ მა არ უნ და მო ით მი ნონ ძა ლა დო ბა ოჯა ხის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. 
მაგ რამ, ამავ დრო უ ლად, მას წავ ლე ბელ თა 60% მი იჩ ნევს, რომ ქა ლის ყვე ლა ზე მნიშ
ვნე ლო ვა ნი რო ლი ოჯა ხის, სახ ლის მოვ ლა ა. გა მო იკ ვე თა, რომ ქა ლე ბი, რე გუ ლა რუ
ლი ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რებ ლე ბი და ახალ გაზ რდა მას წავ ლებ ლე ბი უკე თე სი სას კო ლო 
კლი მა ტის მქო ნე სკო ლე ბი დან, ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ ოჯახ ში ქა ლის რო ლის შე სა ხებ 
ზე მოხ სე ნე ბულ მიდ გო მას და რაც უფ რო ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ, მით უფ რო მე ტად 
მიდ რე კილ ნი არი ან შე ტყო ბი ნე ბის კენ.98

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, მას წავ ლე ბელ თა მხო ლოდ 14% თვლის, რომ 
არცერთ შემ თხვე ვა ში არ არის გა მარ თლე ბუ ლი ქმრის მი ერ ცო ლის ცე მა. მას წავ
ლე ბელ თა 20%დან 25%მდე  თვლის, რომ ქმრის მი ერ ცო ლის ცე მა ხან და ხან გა
მარ თლე ბუ ლია და ხან და ხან არა, ან სრუ ლი ად გა მარ თლე ბუ ლი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ცო ლე ბის მი მართ ძა ლა დო ბის მიმ ღებ ლო ბა მე ტია სოფ ლებ ში და ასაკოვან მას წავ
ლე ბელ თა შო რის. ახალ გაზ რდა და ინ ტერ ნე ტის რე გუ ლა რულ მომ ხმა რებ ლებ ში  ნაკ
ლე ბი მიმ ღებ ლო ბა ა.99 აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ, ერ თი მხრივ, მას წავ
ლებ ლებ ში ჯერ კი დევ საკ მა ოდ და ბა ლია გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა და გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის და ინ ფორ
მი რე ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბას, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, კი ინ ტერ ნე ტის, რო გორც 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის და სტე რე ო ტი პე ბის მსხვრე ვის კარგ სა შუ ა ლე ბას. 

რო გორც კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, მას წავ ლებ ლე ბი ზო გა დად იც ნო ბენ ძა ლა დო ბის 
ნიშ ნებ სა და ფორ მებს, თუმ ცა თვი სებ რი ვი კვლე ვით, არ სე ბობს ღრმა ცოდ ნის ნაკ
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ლე ბო ბა. მას წავ ლე ბელ თა 80%ზე მეტ მა იცის, რომ მო ე თხო ვე ბათ ბავ შვის მი მართ 
ძა ლა დო ბის შე ტყო ბი ნე ბა.100 ასე ვე, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბას თან შე და რე ბით, მას
წავ ლებ ლე ბი ნაკ ლებ მიმ ღებ ლო ბას იჩე ნენ ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის მი მართ. მას
წავ ლე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა და ბავ შვის დას ჯის მი მართ, 
ზო გა დად, სწო რი ა101, თუმ ცა თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს ბავ შვთა 
მი მართ ფსი ქო ლო გი უ რი, გან სა კუთ რე ბით, ვერ ბა ლუ რი ძა ლა დო ბის შე სა ხებ ღრმა 
ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბა სა და მეტ მიმ ღებ ლო ბას102. 

გა მო იკ ვე თა ისიც, რომ  სკო ლის პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, უპი რა ტე სად, ესა უბ რე ბი ან მო
ძა ლა დე მშობ ლებს, რად გან ფიქ რო ბენ, რომ შე ტყო ბი ნე ბამ დე სჭირ დე ბათ და დას
ტუ რე ბა და ნე ბარ თვა მსხვერ პლი ბავ შვის ოჯა ხის მოზ რდი ლი წევ რე ბის გან, რაც 
ადას ტუ რებს, რომ მათ მოქ მე დე ბის თვის თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა (selfefficacy) აკ ლი ათ 
და მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბათ.  გა მო იკ ვე თა, რომ მას წავ ლებ ლებს სჭირ დე ბათ ვინ მე, 
ვის თა ნაც შე ეძ ლე ბათ მსჯე ლო ბა და დარ წმუ ნე ბა, რომ შე ტყო ბი ნე ბი სას სწო რად და 
კა ნონ შე სა ბა მი სად იქ ცე ვი ან.103

მას წავ ლებ ლე ბის მი ერ შე ტყო ბი ნე ბას აბ რკო ლებს მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის ან გა ურ
კვე ვე ლი მო მავ ლის  ში ში, შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბა ან უსარ გებ
ლო ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის  მო ლო დი ნი. ასე ვე სკო ლის მას წავ ლებ ლებს, 
დი რექ ტო რებს და მან და ტუ რებს შო რის ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბა. ბა რი ე რებს შო რი საა 
დაც ვის სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბაც. შე ტყო ბი ნე ბას 
აბ რკო ლებს გან მცხა დებ ლის მხრი დან ბავ შვზე  მო ძა ლა დე ოჯახ თან სი ახ ლო ვე, ასე
ვე მო სა ლოდ ნე ლი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი ბავ შვი სა და ოჯა ხის მი მართ, მხარ და ჭე რის 
სის ტე მი სად მი უნ დობ ლო ბა, სერ ვი სე ბის უკ მა რი სო ბა და არა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლო ბა, 
ძა ლა დო ბის შე სა ხებ საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის არარ სე ბო ბის აღ ქმა.104 

ამ ბა რი ე რე ბის მო სახ სნე ლად ექ სპერ ტე ბი სა უბ რო ბენ უწყე ბა თა შო რი სი და ნა
ყო ფის შექ მნის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, რა თა მოხ დეს სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცი დან 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ზე შე ტყო ბი ნე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა და მო ნი ტო რინ გი. 
ასე ვე სა ჭი რო ა, სა მი ნის ტროს მი ერ რე სურ სცენ ტრე ბი უფ რო აქ ტი უ რად გა მო ი ყე
ნე ბო დეს სკო ლებ თან კო ორ დი ნა ცი ი სა და მას წავ ლებ ლებ სა და დი რექ ტო რე ბამ დე 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის და შე ტყო ბი ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი
სა ტა ნად. აუ ცი ლე ბე ლია მას წავ ლებ ლებ თან მიზ ნობ რი ვი და მო ნა ცე მე ბის ანა ლიზ
ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცია და შე ტყო ბი ნე ბის წარ მა ტე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა. სა მი ნის ტრომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს მას წავ
ლებ ლე ბის რე გუ ლა რუ ლი გა დამ ზა დე ბა, სხვა აქ ტო რებ თან კო ორ დი ნა ცი ით. სა
ჭი როა მა თი სრუ ლად ინ ფორ მი რე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის სა ზი ა ნო  
შე დე გე ბის შე სა ხებ. ტრე ნინ გე ბი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს შე ტყო ბი ნე ბის ყო ვე ლი 
ეტა პის ნა თელ აღ წე რას და მას წავ ლებ ლე ბის მხარ და ჭე რის /გაძ ლი ე რე ბის მე თო
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დებს. ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის მო დუ ლი უნ და იყოს სას წავ ლო გეგ მი სა და სა ხელ
მძღვა ნე ლო ე ბის ნა წი ლი. მას წავ ლე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მი მართ უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რო გორც კრი ტე რი უ მი ახალ მას წავ ლე
ბელ თა და დი რექ ტორ თა სამ სა ხურ ში მი სა ღე ბად. მას წავ ლებ ლე ბის წა ხა ლი სე ბას
თან ერ თად, გა ნა ცხა დონ ძა ლა დო ბის შე სა ხებ, სა ჭი როა ძა ლა დო ბის სა პა სუ ხო 
სის ტე მის გან ვი თა რე ბა. გან მცხა დებ ლის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის გა რან ტი რე ბა, პო
ლი ცი ის გა დამ ზა დე ბა, სოც მუ შა კე ბი სა და ფსი ქო ლო გე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდა 
და მა თი სიღ რმი სე უ ლი მომ ზა დე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლებ თან სა მუ შა
ოდ, ბი უ როკ რა ტი უ ლი ტვირ თის (რაც აბ რკო ლებს შე ტყო ბი ნე ბას) შემ ცი რე ბა და 
გან მცხა დე ბელ თათ ვის თა ნამ შრომ ლო ბის მოქ ნი ლი გრა ფი კის შე თა ვა ზე ბა. არ სე
ბუ ლი ცხე ლი ხა ზის ფარ გლებ ში, სა სურ ვე ლი ა, მას წავ ლებ ლე ბის თვის კონ სულ ტა
ცი ის შე თა ვა ზე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ნიშ ნე ბი სა და შე ტყო ბი ნე ბის შე სა ხებ.105

სას კო ლო კლი მა ტის გა ჯან სა ღე ბა ში, მას წავ ლე ბელ თა მხარ და ჭე რა სა და გაძ ლი ე რე
ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი აქვთ დი რექ ტო რებს, რა საც ადას ტუ რებს და, შე სა ბა მი
სად, ით ვა ლის წი ნებს „ზო გა დი გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის ხელ შე წყო ბის“ კონ ცეფ ცი აც.106

8.1.ბავშვთამიმართძალადობაზესკოლისრეაგირების
ხარისხი-მონიტორინგისმიგნებები

წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გმა და ა დას ტუ რა, რომ მას წავ ლებ ლებ მა უმე ტე სად იცი
ან ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ თა ვი ან თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
ნიშ ნე ბი და, დეკ ლა რი რე ბუ ლად, გა მოთ ქვა მენ მზა ო ბას მას თან საბ რძოლ ვე ლად  
„უ მე ტე სო ბა გა დამ ზა დე ბუ ლი ა, იცი ან, თუ რა კონ კრე ტუ ლი ნიშ ნე ბი არ სე ბობს ძა
ლა დო ბის, ვის უნ და მი მარ თონ და რა უნ და გა ა კე თონ“ (რე სურ სცენ ტრის ხელ მძღვა
ნე ლი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). პე და გო გე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ძი
რი თა დი წყა რო არის ტრე ნინ გე ბი, რომ ლე ბიც სა მი ნის ტრო სა თუ არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ე რაა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. თუმ ცა იყ ვნენ ისე თე ბიც, რომ ლე ბიც 
არ ფლო ბენ შე სა ბა მის ცოდ ნას, ზუს ტად არ იც ნო ბენ რე ფე რი რე ბის პრო ცე დუ რებს 
და სკო ლის როლს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში  „კა ნონს ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის შე სა ხებ და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე 
კარ გად არ ვიც ნობ. არ ვი ცი, რა კონ კრე ტუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბი აქვს კა ნო ნით სკო ლას 
გა წე რი ლი“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „ტრე ნინ გე ბი, რომ
ლე ბიც მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის ტარ დე ბა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ალ ბათ მე ტიც უნ და 
იყოს. ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა ად ვი ლად ამო საც ნო ბი ა. იგი ვეს ვერ იტყ ვი ფსი ქო ლო გი
ურ ძა ლა დო ბა ზე და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ კუ თხით მოხ დეს პე და გო გე ბის გა დამ
ზა დე ბა“ (ფო კუს ჯგუ ფი, ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). მას წავ ლე ბელ თა ნა წილს 
რე სურ სცენ ტრის გან არ მი უ ღია სას წავ ლო მა სა ლა და და მო უ კი დებ ლად, ინ ტერ ნე ტის 

105  იგივე გვ. 61-62, 64, 65, 67  
106  პროგრამის კონცეფცია - „ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა“, გვ.: 9; ხელმისაწვდომია –
https://www.mes.gov.ge/uploads/files/zogadi-ganatlebis-xelshecyoba.pdf 



სკოლებიგენდერულითანასწორობის,გენდერულისტერეოტიპებისდა
ოჯახშიძალადობისგამოწვევებისპირისპირ40

დახ მა რე ბით ცდი ლობს გან ვი თა რე ბას  „ინ ფორ მა ცია მო ვი პო ვე ჩე მით, ყვე ლა ფე რი 
ხელ მი საწ ვდო მია ინ ტერ ნეტ ში და სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა ნახ ვა“ (ფო კუს 
ჯგუ ფი, ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

იმ რეს პონ დენ ტებს, რომ ლე ბიც მზად არი ან, რე ა გი რე ბა მოახდინონ ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის შემ თხვე ვებ ზე, სა ჭი როდ მი აჩ ნი ათ სა მი ნის ტროს მი ერ ნა თე ლი და დე ტა ლუ რი 
ინ სტრუქ ცი ის შექ მნა  „ა რა ნა ი რი სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით არ ვმუ შა ობთ. უნ და არ სე
ბობ დეს ერ თი ა ნი სტრა ტე გი ა, სა დაც სკო ლის ფუნ ქცია და პა სუ ხის მგებ ლო ბა მის ხალ  
მის ხალ უნ და იყოს გა ზო მი ლი და უნ და სრულ დე ბო დეს ზედ მი წევ ნით“ (ფო კუს ჯგუ
ფი, წყალ ტუ ბოს, ხო ნის, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სკო ლე ბი). 

სკო ლე ბის ნა წილს, ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, მომ ზა დე ბუ ლი აქვს ბავ შვთა რე ფე
რი რე ბის წე სის დო კუ მენ ტი, „გა წე რი ლია ნა ბიჯ ნა ბიჯ შე სას რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე
ბე ბი, რომ ლე ბიც უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სკო ლამ“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). „ჩვენ გვაქვს რე ფე რი რე ბის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც გა ნათ ლე ბის 
სა მი ნის ტრო დან გად მოგ ვე ცა, ამი თი ვხელ მძღვა ნე ლობთ. ჩვენს და ნიშ ნუ ლე ბას იმა ში 
ვხე დავთ, რომ ფაქ ტი აღ მო ვა ჩი ნოთ და გა დავ ცეთ იმ სუ ბი ექ ტებს, რომ ლებ საც ამ 
მი მარ თუ ლე ბით გა აჩ ნიათ პა სუ ხის მგებ ლო ბა“ (ფო კუს ჯგუ ფი, წყალ ტუ ბოს, ხო ნის, 
თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სკო ლე ბი). „ბავ შვთა დაც ვის მი მარ თვი ა ნო ბის (რე
ფე რი რე ბის) პრო ცე დუ რე ბით“ გან საზ ღვრულ ბავ შვთა დაც ვის მი მარ თვის ბა რა თის 
(ფორ მა 2) შე სა ხებ, რო მელ საც ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვის დროს ავ სე ბენ, ბევ რმა მას
წავ ლე ბელ მა და სკო ლის დი რექ ტორ მა არ იცის. ამ დე ნად, მა თი ცოდ ნა ფრაგ მენ ტუ
ლი ა, აკ ლია სიღ რმე და კონ კრე ტი კა. 

დეკ ლა რი რე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბის მიღ მა, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი კვლე ვის ანა ლი ზი არა ერთ 
გა მოწ ვე ვას წარ მო ა ჩენს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რე სურ სცენ ტრე ბის უმ რავ ლე სო ბას, ასე
ვე დი რექ ტო რე ბის ნა წილს, უჭირს პრობ ლე მე ბის აღი ა რე ბა. გა რე დამ კვირ ვებ ლე ბი 
უფ რო ამ ჩნე ვენ სის ტე მის ნაკ ლო ვა ნე ბებს  „და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბაა მას წავ ლებ ლე
ბის და სკო ლის დი რექ ცი ის მხრი დან ოჯახ ში და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის თე მა ზე. 
არ იცი ან, რა კონ კრე ტუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბი აქვთ, სად გა დის მა თი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
ზღვა რი“ (ა ხალ გაზ რდუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

სკო ლე ბის არ ცთუ უმ ნიშ ვნე ლო ნა წი ლი ცდი ლობს, თა ვი აა რი დოს რე ა გი რე ბას  „და
მალ ვის მი ზე ზი ისი ცა ა, რომ ეს და მა ტე ბი თი თავ სა ტე ხია სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი ი
სათ ვის. ყო ფი ლა შემ თხვე ვა, რო დე საც მოხ და ფაქ ტი, მი ვე დი და ვუ თხა რი კლა სის 
ხელ მძღვა ნელს: ვი ცი, რომ მოხ და რა ღაც, მაგ რამ არ აღი ა რა, არა ფე რი მომ ხდა რა ო“ 
(ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

ოჯახ ში და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის კუ თხით, გარ და ცოდ
ნის ნაკ ლე ბო ბი სა, პე და გო გებს აბ რკო ლებს გა დატ ვირ თუ ლო ბა, მათ არ რჩე ბათ დრო 
იმი სათ ვის, რომ გაკ ვე თი ლის მიღ მა გა მო ი ჩი ნონ აქ ტი უ რო ბა  „ჩვენს პრაქ ტი კა შიც, 
მას წავ ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ასეთ სა კი თხებს ბო ლომ დე მიყ ვე ბი ან, არი ან ძა ლი ან ცო
ტა ნი“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

რე ა გი რე ბას აბ რკო ლებს არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბიც, ასე ვე მას წავ ლებ ლე ბის და კა ვე
ბუ ლო ბა პი რა დი პრო ფე სი უ ლი სა კი თხე ბით, ამ ფონ ზე მათ თვის ნაკ ლებ პრი ო რი ტე
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ტუ ლია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხე ბი  „სხვის ოჯახ ში პრობ ლე მას მე ვერ გა დავ
წყვეტ, არა ფერს არ აშა ვებს და იყოს მის თვის, ჩა კე ტი ლი თუნ დაც,“  ასე თი ფრა ზე ბი 
ის მის ყვე ლა პე და გო გის გან. ახ ლა ათა სი თავ სა ტე ხი გა უ ჩი ნეს სკო ლის პე და გო გებს, 
ეს კრე დიტ ქუ ლე ბი, გა მოც დე ბი, მოკ ლედ, სრუ ლი ქა ო სია სკო ლებ ში. ეს არის პე და
გო გის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი და ამა სო ბა ში სა ერ თოდ დაგ ვა ვიწყ და ბავ შვე ბი“ (მას წავ
ლე ბე ლი, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

მას წავ ლებ ლე ბი ხში რად თავს და უც ვე ლად, და ჩაგ რუ ლად გრძნო ბენ. ცოდ ნის ნაკ ლე
ბო ბა მათ აბ რკო ლებს, პა სუ ხის მგებ ლო ბა თა მა მად აი ღონ და თავ და ჯე რე ბულ ნი იყ
ვნენ. ამა ვე დროს, ეში ნი ათ შეც დო მის შემ თხვე ვა ში მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გის  „ყვე ლა 
გახ მა უ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა რომ გა ვიხ სე ნოთ, ძა ლა დო ბის და ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის 
დროს პა სუ ხის მგებ ლო ბას მა შინ ვე სკო ლას სთხო ვენ, სკო ლა კონ კრე ტულ პე და გოგს 
და ასე შემ დეგ. პე და გო გი ნამ დვი ლად არ არის და ცუ ლი. ზოგ ჯერ სი ტუ ა ცია არ არის 
რთუ ლი, შე იძ ლე ბა მი სი ად გილ ზე გა დაწყ ვე ტა, მაგ რამ პე და გო გი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
ტვირ თის გან იც ლე ბა“ (მას წავ ლე ბე ლი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

აქ ნათ ლად იკ ვე თე ბა მას წავ ლე ბლებ თან მე ტი მუ შა ო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, ერ თი მხრივ, 
სა მი ნის ტრო აწე სებს ვალ დე ბუ ლე ბებს და ად გენს პა სუ ხის მგებ ლო ბას მა თი დარ ღვე
ვი სათ ვის, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, სა თა ნა დო ცოდ ნით და მხარ და ჭე რით არ აღ ჭურ ვავს 
მას წავ ლებ ლებს. ეს უკა ნას კნელ ნიც სა ზო გა დო ე ბა სა და ზემ დგომ პი რებ შიც მხო ლოდ 
მო და რა ჯე თვალს ხე და ვენ და შეც დო მის ში შით სა ერ თოდ უარს ამ ბო ბენ რე ა გი რე
ბა ზე, ან მა ლა ვენ ფაქტს: „ყვე ლა ჯო ხი ტყდე ბა სკო ლა ზე, მას წავ ლე ბელ ზე და ეს 
ამ კვიდ რებს და უც ვე ლო ბის შეგ რძნე ბას სკო ლის პე და გო გებ ში. ამი ტო მაც ურ ჩევ ნი ათ 
სკო ლის დი რექ ტო რებს, ნაკ ლე ბად გა ახ მა უ რონ ასე თი ფაქ ტე ბი, რად გან ყვე ლა შემ
თხვე ვა ში დამ ნა შა ვე არის სკო ლა“ (ფო კუს ჯგუ ფი, წყალ ტუ ბოს, ხო ნის, თერ ჯო ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სკო ლე ბი). ასე თი მიდ გო მა კი სა ვა ლა ლო შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს 
ბავ შვი სათ ვის, რო მელ საც მო ძა ლა დე მშობ ლის შემ თხვე ვა ში, სკო ლა ბო ლო იმე დად 
რჩე ბა. ამას კარ გად აც ნო ბი ე რებს მას წავ ლე ბელ თა ნა წი ლიც. „პე და გოგს უნ და შე ეძ
ლოს ბავ შვის ინ ტე რე სე ბის გან საზ ღვრა. მე რა მეშ ვე ლე ბა კი არა, ბავშვს რა ეშ ვე
ლე ბა... მე რა მჭირ დე ბა კი არა, ბავშვს რა სჭირ დე ბა“ (მას წავ ლე ბე ლი, ლან ჩხუ თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გმა და ა დას ტუ რა კვლე ვე ბით გა მოვ ლე ნი ლი ის ტენ დენ ცი ა, 
რომ სკო ლე ბი, ძა ლა დო ბის და დას ტუ რე ბულ შემ თხვე ვებ შიც კი, ერი დე ბი ან შე სა ბა
მი სი პი რე ბის ჩარ თვას ან სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის თვის შე ტყო ბი ნე ბას, მათ 
აბ რკო ლებთ მყა რად ფეს ვგად გმუ ლი სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბი, უშუ ა ლო ნაც ნო ბო ბა და 
არა ო ფი ცი ა ლუ რად, პი რა დი ძა ლის ხმე ვით, სა უბ რით ცდი ლო ბენ პრობ ლე მის მოგ ვა
რე ბას  „ძნე ლია მა ინც. ზოგ ჯერ ოჯა ხის სტა ტუ სია შე მა ფერ ხე ბე ლი: ისე თი ოჯა ხი
დან გა მო ვა ინ ფორ მა ცია ოჯა ხის წევ რე ბის მი მართ შე უ ფე რე ბე ლი მოპყ რო ბის შე სა
ხებ, რომ „ვერც შე კად რებ“, შენს ოჯახ ში ასე თი ამ ბა ვი ყო ფი ლა ო. რთუ ლი ა, ყვე ლა 
ერ თმა ნე თის მე ზო ბე ლი ა, ნაც ნო ბი ა, მაგ რამ ვი ღა ცამ ხომ უნ და აც ნო ბის შე სა ბა მის 
ორ გა ნო ებს, სკო ლა იქ ნე ბა თუ სოფ ლის წარ მო მად გე ნე ლი იქ ნე ბა, რა ღაც დო ზით 
ვე რე ვით დამ რი გებ ლე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი, მაგ რამ...“ (ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 
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ასე ვე გა მო იკ ვე თა ისიც, რომ მას წავ ლებ ლებს არ სურთ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბებ
ში ჩარ თვა და პრო ცე დუ რებ ში მო ნა წი ლე ო ბა  „მას წავ ლე ბელ მა უნ და გა ი თა ვი სოს, 
რომ 23ჯერ წას ვლა და კითხ ვა ზე, მოწ მედ ყოფ ნა და შე კითხ ვებ ზე პა სუ ხი, ეს 
პრო ცე დუ რე ბის ნა წი ლი ა. არ უნ და და ი ზა როს და გა ა კე თოს ბავ შვის თვის. ბევ რი 
სწო რედ ამ პრო ცე დუ რებს გა ურ ბის და ურ ჩევ ნი ა, მიჩ ქმა ლოს საქ მე“ (მას წავ ლე ბე
ლი, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). ამ მხრივ, სკო ლის პერ სო ნა ლის ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბი სა და მის მი ერ შე ტყო ბი ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წა ხა ლი სე ბის სა ჭი რო ე
ბა ნათ ლად გა მო იკ ვე თა. 

მას წავ ლებ ლე ბი საფ რთხედ თვლი ან მო ძა ლა დის მხრი დან მო სა ლოდ ნელ რე აქ ცი ას. 
მშობ ლე ბი არ ცთუ იშ ვი ათად არა ა დეკ ვა ტუ რად აღიქ ვა მენ ოჯა ხის საქ მე ში გა რე შე პი
რის ჩა რე ვას. ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას სოფ ლებ ში, სა დაც „ყვე ლა 
ყვე ლას იც ნობს. არ გრძნობ და ცუ ლად თავს და გე ში ნი ა, რომ მო გი ვარ დეს მო ძა ლა დე 
და ჩა გარ ტყას თავ ში რა მე. ერ თხელ პო ლი ცი ას შე ა ტყო ბი ნეს ერ თი ფაქ ტი და მე ო
რე დღეს ყვე ლამ იცო და, ვინ და რე კა. არ გი ცავს პო ლი ცია და ეს არის ერ თერ თი 
ხარ ვე ზი. ჩვენ ვერ ვენ დო ბით პო ლი ცი ას ბო ლომ დე. ალ ბათ ეს არის ერ თერ თი და
მაბ რკო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი იმი სა, რომ პე და გო გე ბი თავს იკა ვე ბენ  გან ცხა დე ბი სა გან“ 
(ფო კუს ჯგუ ფი, ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

მშობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის და თა ნამ შრომ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბას აღი ა რებს რეს
პონ დენ ტთა დი დი ნა წი ლი  „მშობ ლებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის 
ერ თერ თი ნა წი ლი ა“ (მას წავ ლე ბე ლი, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი), თუმ ცა ამა ვე 
დროს გა მო იკ ვე თა, რომ  თა ვად მშობ ლე ბი და მოს წავ ლე ე ბი ნაკ ლე ბად მი ე სალ მე ბი ან 
მას წავ ლებ ლის და ახ ლო ე ბას ოჯახ თან  „ა ნო ნი მუ რი გა მო კითხ ვა გა ვა კე თეთ მშობ
ლებ ში და მოს წავ ლე ებ ში, აღ დგეს თუ არა კლა სის დამ რი გებ ლის ვი ზი ტი ოჯა ხებ ში. 
ამ ვერ სი ას არცერ თმა მოს წავ ლემ მხა რი არ და უ ჭი რა“ (ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე 
მას წავ ლე ბე ლი, წყალ ტუ ბო). „თუ მშო ბე ლი არ გიშ ვებს ახ ლოს, თუ ვერ და უმ ტკი ცებ, 
მა შინ კი დევ უფ რო არ თუ ლებ ბავ შვის მდგო მა რე ო ბას და სას წორ ზე დებ მის ემო
ცი ას, გან ცდებს, რაც ძა ლი ან სა რის კო ა. ამ რის კზე წას ვლა არა ვის უნ და, ამი ტო მაც 
ხდე ბა, ასე ვთქვათ, ასე თი საქ მე ე ბის და ლუქ ვა, სა ნამ თვი თონ საქ მე არ იყ ვი რებს“ 
(ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე, მას წავ ლე ბე ლი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). რეს პონ დენ
ტებ მა გა იხ სე ნეს ასე თი შემ თხვე ვა: მას წავ ლე ბელ მა შე ი ტყო მოს წავ ლის ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის შე სა ხებ. გა ირ კვა, რომ დე და შვი ლი მსხვერ პლი იყო. პე და გო გი, დი რექ
ტორ თან ერ თად, გა ე სა უბ რა დე დას, რო მელ მაც პრო ტეს ტი გა მოთ ქვა: „შე ტე ვა ზე 
გად მო ვი და, რომ თურმე ჩვენ, პე და გო გე ბი ვა ლა პა რა კებთ ბავშვს ოჯა ხის ამ ბებს. 
ზუს ტად ეს სიტყ ვა იხ მა რა. პი რი ქით  აქეთ დაგ ვე მუქ რა, გი ჩივ ლებთ სა სა მარ თლო
ში ო... მშო ბელ მა თუ არ მი გიშ ვა, იდენ ტი ფი ცი რე ბას ვე რა ნა ი რად ვერ შეძ ლებ. ახ ლა 
ისე მი დის საქ მე, ყვე ლა მშო ბე ლი პე და გოგს აში ნებს, ამას თან გი ჩივ ლებ, იმას თან 
გი ჩივ ლებ. სა ო ცარ სიტყ ვებს მო ის მენ“ (ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე, მას წავ ლე ბე ლი, 
თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გმაც და ა დას ტუ რა, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მას 
სკო ლის წარ მო მად გენ ლე ბი მხო ლოდ ბავ შვზე ძა ლა დო ბის კუ თხით აღიქ ვა მენ, უგუ
ლე ბელ ყო ფი ლია ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, რომ ლის წი ნა აღ მდე გაც სკო ლას დი დი 
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რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლი ა, სა თა ნა დო მომ ზა დე ბის პი რო ბებ ში, რად გან, რო გორც 
წე სი, მას წავ ლე ბელ მა ყვე ლა ზე უკეთ იცის, რა ხდე ბა მოს წავ ლის ოჯახ ში, მით უფ რო 
რე გი ო ნებ ში, სოფ ლებ ში, სა დაც პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით მწვა ვე ა. ბავ შვის მი მართ 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა ში, უმე ტე სად, ქა ლის მი მართ ძა ლა დო ბაც არ სე ბობს და ამა
ზეც სა ჭი რო ა, სკო ლას ჰქონ დეს მკა ფიო პო ზი ცია და თა ნამ შრომ ლობ დეს პო ლი ცი
ას თან. 

პრობ ლე მე ბის მი უ ხე და ვად, არ სე ბობს ჩა რე ვის წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბიც. რეს
პონ დენ ტებ მა აღ წე რეს შემ თხვე ვე ბი, რო ცა ოჯახ ში არ სე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის გა მო, 
ბავ შვი ავ ლენ და შე სა ბა მის სიგ ნა ლებს, „მო წყე ნი ლი და დი ო და, არ იყო კონ ტაქ
ტუ რი, შე ში ნე ბუ ლი მზე რა ჰქონ და, თუ კი ვინ მე რა მეს ჰკი თხავ და, მა შინ ვე ტი
რილს იწყებ და“ (მას წავ ლე ბე ლი, წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). მას წავ ლე ბე ლი 
და ად მი ნის ტრა ცია დე ლი კა ტუ რად ჩა ე რივ ნენ საქ მე ში, ესა უბ რნენ მშობ ლებს, რის 
შემ დე გაც სი ტუ ა ცია გა მოს წორ და და ეს ბავ შვის მდგო მა რე ო ბა ზეც აი სა ხა. ზო გი 
სკო ლა შე და რე ბით ორ გა ნი ზე ბუ ლად ებ რძვის ძა ლა დო ბას. ფო კუსჯგუ ფებ ში აღი
ნიშ ნა, რომ ზო გი ერთ სკო ლას აქვს შექ მნი ლი სპე ცი ა ლუ რი სა მუ შაო ჯგუ ფი პე და
გო გის, დამ რი გე ბე ლის და მშო ბ ლის ჩარ თუ ლო ბით, რო მე ლიც გა ნი ხი ლავს კლას ში 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებს და, შე სა ბა მი სად, გეგ მავს, ვის თან 
და რო გორ იმუ შა ოს მო მა ვალ ში, რა ეტაპ ზე ჩარ თოს შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბი, 
პო ლი ცი ის და სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის სა ხით. არი ან მას წავ ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
სხვა დას ხვა კრე ა ტი ულ მე თოდს იყე ნებენ ბავ შვე ბის ნდო ბის მო პო ვე ბის და ძა ლა
დო ბის შე სა ხებ მა თი ინ ფორ მი რე ბის თვის. მათ შო რის, ბავ შვე ბის გან წე რი ლე ბის 
მი ღე ბით, რო ცა პი რა დად სა უ ბა რი ძნე ლია  „ა მის მე რე ვი წყებ დით დე ბა ტებს. 
ვმსჯე ლობ დით „ვი ღა ცის პრობ ლე მა ზე“ და ერ თად ვე ძებ დით გა მო სა ვალს. არც 
ერ თმა მათ გან მა არ იცო და, ვის ამ ბავს ვი ხი ლავ დით, მათ შო რის ხში რად მეც. 
ასეთ დახ მა რე ბა ზე ბავ შვე ბი უარს არა სო დეს ამ ბო ბენ, ძლი ე რე ბი ხდე ბი ან“ (მას
წავ ლე ბე ლი, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის კუ თხით სკო ლა ცდი ლობს ბავ შვე ბის ინ ფორ მი რე ბას, 
თუმ ცა რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი ძა ლის ხმე ვის უკ მა რი სო ბას უს ვამს ხაზს  „გა ნათ ლე
ბის სფე რო არ გრძნობს პრობ ლე მას იმ სიმ წვა ვით, რა სიმ წვა ვი თაც ის არ სე ბობს. 
პრე ვენ ცი ის კუ თხით სკო ლე ბის მუ შა ო ბა ძა ლი ან სუს ტი ა. მარ ტო ერ თი გაკ ვე თი ლი 
სა ზო გა დო ე ბა ში არ ამო წუ რავს ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ციტს“ (ფო კუს ჯგუ ფი, წყალ ტუ
ბოს, ხო ნის, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სკო ლე ბი). 

რო დე საც კონ კრე ტულ საქ მეს ოფი ცი ა ლუ რი მსვლე ლო ბა მი ე ცე მა, წი ნა პლან ზე გად
მო დის უწყე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის სა კი თხე ბი. კვლე ვა ში 
მო ნა წი ლე მას წავ ლე ბელ თა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ არა საკ მა რი სა დაა ინ ფორ მი რე ბუ
ლი რე ფე რი რე ბის პრო ცეს ში სა კუ თა რი რო ლის, ვალ დე ბუ ლე ბის და ფუნ ქცი ე ბის შე
სა ხებ. ფო კუს ჯგუფ ში მო ნა წი ლე მას წავ ლებ ლებ მა აღი ა რეს, რომ მათ ფაქ ტობ რი ვად 
არ იცი ან, რა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აკის რი ათ რე ფე რი რე ბის პრო ცეს ში და ხა ზი გა უს ვეს 
მას წავ ლებ ლის, რო გორც რე ფე რი რე ბის ერ თერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სუ ბი ექ ტის, 
ჯე როვ ნად ინ ფორ მი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას, ყვე ლა იმ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და ფუნ ქციის 
შე სა ხებ, რომ ლე ბიც მათ აქვთ მი ნი ჭე ბუ ლი.   



სკოლებიგენდერულითანასწორობის,გენდერულისტერეოტიპებისდა
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სა გუ ლის ხმო ა, რომ გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შე და რე ბით მა ღა ლი რგო ლის, რე სურსცენ
ტრე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა უარ ყვეს კო ორ დი ნა ცი ის პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბა  „რე
ფე რი რე ბის სის ტე მა ძა ლი ან კარ გად მუ შა ობს. რო გორც კი ვხე დავთ, რომ ოჯა ხუ რი 
ან ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტი და ფიქ სირ და, კლა სის დამ რი გებ ლე ბი ერ თვე
ბი ან, ხდე ბა გა და მი სა მარ თე ბა სპე ცი ა ლურ სამ სა ხუ რებ ში. სა მი ნის ტროს აქვს ჩვენ
თვის დე ტა ლუ რი ინ სტრუქ ცი ე ბი მი წო დე ბუ ლი“ (რე სურ სცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი, 
იმე რე თი).    

გა მო იკ ვე თა, რომ სკო ლა, ძი რი თა დად, პო ლი ცი ა სა და სოც სამ სა ხურ თან თა ნამ შრომ
ლობს  „ო რი შემ თხვე ვა მქონ და სკო ლა ში, ვი თა ნამ შრომ ლეთ პო ლი ცი ას თან და სო
ცი ა ლურ მუ შაკ თან. სხვა სუ ბი ექ ტებს არც ვიც ნობ“ (ფო კუს ჯგუ ფი, მას წავ ლე ბე
ლი, წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). მსგავ სი თა ნამ შრომ ლო ბაც საკ მა ოდ და სახ ვე
წი ა, რად გან მას წავ ლებ ლებს ფაქ ტობ რი ვად არ აქვთ სოც მუ შა კის თვის ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ბავ შვის მდგო მა რე ო ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში წე რი ლო ბით ან
გა რი შის წარ დგე ნის გა მოც დი ლე ბა. მას წავ ლებ ლე ბი ასე ვე აღ ნიშ ნა ვენ, რომ პო ლი
ცი ი სა და სოც სამ სა ხუ რის მუ შა ო ბა საც ახ ლავს გარ კვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი. მა გა ლი თად, 
აგ რე სი უ ლი მშობ ლის შემ თხვე ვა ში, პო ლი ცია ცდი ლობს, თა ვი აა რი დოს სი ტუ ა ცი ის 
გამ წვა ვე ბას. ხში რად მათ თან არ თა ნამ შრომ ლო ბენ ბავ შვე ბიც. სოც მუ შა კე ბის სიმ
ცი რე და გა დატ ვირ თუ ლო ბაც ცუ დად აი სა ხე ბა მუ შა ო ბა ზე  და შე დე გად, სკო ლის გან 
მი წო დე ბულ საქ მეს მსვლე ლო ბა არ ეძ ლე ვა (ფო კუს ჯგუ ფი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი). მას წავ ლე ბელ თა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ მათ თვის მტკივ ნე უ ლი ა, რო ცა 
რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტე ბის მხრი დან არ ხდე ბა მა თი ინ ფორ მი რე ბა საქ მის მსვლე ლო
ბი სას მა თი მოს წავ ლის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ, სკო ლა ამო ვარ დნი ლია პრო ცე სი დან, 
ვერ იღებს უკუ კავ შირს  „ის ბავ შვი, რო მე ლიც შენ თვის მო რი გი ქე ი სი ა, ჩემ თვის 
არის მოს წავ ლე, რო მე ლიც თვალ წინ მი ზის, მი სი გან ცდე ბი მა წუ ხებს, მი სი საქ მე 
ჩე მი ნა წი ლია და მა ინ ტე რე სებს, რო გორ მი დის ეს საქ მე, სოც მუ შა კი და პო ლი ცია 
სულ არ თვლი ან თავს ვალ დე ბუ ლად, სკო ლას მი ა წო დონ ინ ფორ მა ცი ა. აქეთ ბავ შვი 
მომ ჩე რე ბია თვა ლებ ში, აქეთ მი სი კლა სე ლე ბი და მე გობ რე ბი და ვე რა ფერს ვერ ვე
უბ ნე ბი, იმი ტომ რომ არ მაქვს ინ ფორ მა ცი ა“ (ფო კუს ჯგუ ფი, მას წავ ლე ბე ლი, ხო ნის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბით გა მო ი ყო სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის სა ჭი რო ე ბა 
სკო ლა ში  „კარ გი იქ ნე ბა, თუ ის იმუ შა ვებს, რო გორც მოს წავ ლე ებ თან, ასე ვე მი სი 
ოჯა ხის წევ რებ თან და ეს შეც ვლის ჩვენს რე ა ლო ბას“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, სე ნა
კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). ფო კუს ჯგუ ფებ ში მო ნა წი ლე მას წავ ლე ბელ თა უმ რავ ლე სო ბამ 
აღ ნიშ ნა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სკო ლებ ში „სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი პი რის“ არ სე
ბო ბა, რო მე ლიც  სკო ლა ში  ფსი ქო ლო გის არარ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში პა სუ ხის მგე ბე
ლი და ჩარ თუ ლი  იქ ნე ბა ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ სკო ლის აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მვის, 
გან ხორ ცი ე ლე ბის და მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში. 

პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა რეს პონ დენ ტმა და ა სა ხე ლა სკო ლებ ში ფსი ქო ლო გი უ რი სერ
ვი სის არ სე ბო ბის სა ჭი რო ე ბა, რაც ად გილ ზე მი უწ ვდო მე ლია რე გი ო ნე ბის, სოფ ლის 
მოს წავ ლე ე ბის თვის  „უნ და მოხ დეს სკო ლებ ში ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მა ინც ფსი ქო
ლო გის შტა ტის და მა ტე ბა, ამის სა ჭი რო ე ბა ნამ დვი ლად გვაქვს“ (რე სურ სცენ ტრის 
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წარ მო მად გე ნე ლი, იმე რე თი). ფსი ქო ლო გის შტა ტი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფ ზოლ თან ახ ლოს არ სე ბულ სკო ლებ ში  „სა დაც ყო ველ დღი ურ 
სტრეს ში არი ან ბავ შვე ბი“, ბავ შვთა ფსი ქო ლო გის შეს ვლა სკო ლა ში აუ ცი ლე ბე ლი ა“ 
(რე სურ სცენ ტრის წარ მო მად გე ნე ლი, სა მეგ რე ლო). 

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე მას წავ ლებ ლებ მა გა მოკ ვე თეს სოფ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ
ლე ბის უფ რო აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. უმ რავ ლე სო ბა თვლის, რომ რე
ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტე ბის, მათ შო რის პო ლი ცი ის, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის, ექი მე ბის და 
სოფ ლის მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით პე რი ო დუ ლად უნ და იმარ თე ბო
დეს სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი, რო გორც მშობ ლებ თან, ასე ვე მოს წავ ლე ებ თან, მა თი 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით  „არ მახ სენ დე ბა ჩემს სკო ლა ში მსგავ სი შეხ ვედ რე
ბი. ერ თი ო რი წლის წინ რა ღაც იყო, მაგ რამ მას შემ დეგ არა. სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა სა ერ თოდ არ მი ნა ხავს“ (მას წავ ლე ბე ლი, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სკო ლის პერ სო ნა ლი მზა და ა, უფ რო გა აქ ტი ურ დეს ძა ლა დო
ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში, მაგ რამ ამის თვის გაძ ლი ე რე ბა და გა ნათ ლე ბის სა მი ნის
ტროს გან მე ტი მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბათ  „სკო ლა არის  ხერ ხე მა ლი ამ  პრობ ლე მის 
მხი ლე ბის საქ მე ში. სკო ლის ეს ფუნ ქცია უნ და გაძ ლი ერ დეს. გა ნათ ლე ბის სის ტე მა 
უნ და და ეხ მა როს სკო ლებს, რომ ეს მი სია გა აძ ლი ე რონ“  (ფოკუსჯგუფი, თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტი). გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრომ პრი ო რი ტე ტად უნ და და უ სა ხოს სკო
ლებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა, სხვა შემ თხვე ვებ ში შე დე გი და იგ ვი
ა ნებს  „სა ჭი როა კონ კრე ტუ ლი დი რექ ტი ვა სა მი ნის ტრო დან ჩვე ნი პირ და პი რი ვალ
დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ. ამის არარ სე ბო ბა არის ერ თერ თი პრობ ლე მა, თუ რა ტომ ვერ 
ხე დავს სკო ლა თა ვის როლს ამ კუ თხით“ (სკო ლის დი რექ ტო რი, სე ნა კის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტი).



სკოლებიგენდერულითანასწორობის,გენდერულისტერეოტიპებისდა
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9.დასკვნადარეკომენდაციები

წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გით გა მოკ ვე თილ მა სუ რათ მა ნათ ლად და ა დას ტუ რა სკო
ლებ ში გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ მიზ ნობ რი ვი, პრო აქ ტი უ ლი პო ლი
ტი კის დაჩ ქა რე ბუ ლად გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, რად გან გა ბა ტო ნე ბულ სტე რე ო
ტი პულ შე ხე დუ ლე ბებს ქა ლი სა და მა მა კა ცის უნა რე ბი სა და რო ლე ბის შე სა ხებ, უაღ
რე სად მავ ნე გავ ლე ნა აქვს სა ზო გა დო ე ბა ზე, აფერ ხებს ინ დი ვი დე ბის შე საძ ლებ ლო ბე
ბის გა მოვ ლე ნას, წარ მა ტე ბის მიღ წე ვას და, შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა საც 
„ცოდ ნა სი ნათ ლეა და გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია წინ სვლის თვის“ (გენ
დე რის ექ სპერ ტი). 

მას წავ ლებ ლე ბი ყო ველ გვა რი გა იდ ლა ი ნე ბის მიღ მაც, ვალ დე ბულ ნი არი ან, მოს წავ
ლე ე ბი თა ნას წო რო ბის სუ ლის კვე თე ბით აღ ზარ დონ, თუმ ცა ამ იდე ე ბის დეკ ლა რი რე ბა 
საკ მა რი სი არ არის. რე ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი სა და გარ დამ ტე ხი გა მარ ჯვე ბის მი საღ
წე ვად, ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში, აუ ცი ლე ბე ლი ა, 
სა ხელ მწი ფომ აქ ტი უ რად იმუ შა ოს სკო ლებ ში გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის აღ მო
საფხ ვრე ლად და პრი ო რი ტე ტად და ი სა ხოს სკო ლი დან ვე ბავ შვე ბის, ახალ გაზ რდე ბის 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, მა თი აღ ზრდა თა ნას წო რო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე
ბე ბით. სა ხელ მწი ფომ მას წავ ლე ბე ლებს უფ რო კონ კრე ტუ ლი, ნათ ლად გა სა გე ბი ინ
სტრუქ ცი ე ბი უნ და მი ა წო დოს და მოს თხო ვოს აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა ამ  მი მარ თუ ლე ბით, 
ასე ვე უნ და და ი ნერ გოს შე დე გე ბის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი, რად გან სკო ლა ზე უკე
თე სი სა შუ ა ლე ბა  მო ქა ლა ქე ე ბის თა ნას წო რო ბი სა და არა ძა ლა დობ რი ვი სუ ლის კვე
თე ბით აღ ზრდის თვის  სა ხელ მწი ფო ში არ არ სე ბობს. 

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აუ ცი ლე ბე ლია შემ დე გი რე კო მენ და ცი
ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა:

l გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა ში ქალ თა მი მართ დის კრი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო
ლის იდე ის მე ტად გა მოკ ვე თა და გან ხორ ცი ე ლე ბა; მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, და სა ხულ 
მი ზან თა მი საღ წე ვად, გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ კონ კრე ტუ ლი, დრო ში 
გა წე რი ლი და შე სა ბა მი სი, მკა ფიო ინ დი კა ტო რე ბის მქო ნე გეგ მის შე მო თა ვა ზე ბა;

l სკო ლებ ში, ყვე ლა სა ფე ხუ რის სას წავ ლო პროგ რა მა ში, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის ას პექ ტის უკეთ გათ ვა ლის წი ნე ბა და რე ა ლუ რად და ნერ გვა; სკო ლე ბის თვის 
ნა თე ლი გან მარ ტე ბი სა და ინ სტრუქ ცი ე ბის მი ცე მა გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ;

l სკო ლე ბი სა და კონ კრე ტუ ლი მას წავ ლებ ლე ბის ძა ლის ხმე ვის წა ხა ლი სე ბა და 
მხარ და ჭე რა გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის მი მარ თუ ლე
ბით, მათ შო რის, სხვა დას ხვა პრო ექ ტის გა მო ცხა დე ბის, ჯილ დო ე ბის და წე სე ბის 
და სხვა ფორ მით;
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l სას წავ ლო პროგ რა მე ბი სა და სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის რე ა ლუ რი რე ვი ზია და სტე
რე ო ტი პე ბი სა და დის კრი მი ნა ცი ის გა მამ ყა რე ბე ლი ტექ სტე ბის, ში ნა არ სის ამო
ღე ბა; ასე ვე, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ, სა თა ნა დო მი ნიშ ნე ბე ბის გა კე თე ბა გენ დე რუ ლად 
არა სენ სი ტი ურ მა სა ლა ზე; სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის გრი ფი რე ბი სას გენ დე რუ ლი 
ას პექ ტე ბის მე ტად გათ ვა ლის წი ნე ბა და პრო ცეს ში შე სა ბა მის სპე ცი ა ლის ტთა 
ჩარ თვის უზ რუნ ველ ყო ფა;

l გო გო ნე ბის თვის სწავ ლის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბის გა აქ ტი უ რე ბა და სწავ ლის 
შეწყ ვე ტის ყო ვე ლი ფაქ ტის რე ა ლუ რი მი ზე ზე ბის სა გულ და გუ ლო გა მო ძი ე ბა და 
აღ ნიშ ნულ ფაქ ტებ ზე რე ა გი რე ბა; გო გო ნა თა მტკი ცე მხარ და ჭე რა და უფ ლე ბე
ბის დაც ვა ამ პრო ცეს ში; 

l მას წავ ლებ ლე ბის, სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის სრუ ლი შე მად გენ
ლო ბის სა ვალ დე ბუ ლო გა დამ ზა დე ბა, სის ტე მა ტუ რი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე
ბის ტრე ნინ გე ბის შე თა ვა ზე ბის გზით, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ში;

l სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი ი სა და მას წავ ლებ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ის შე ფა სე ბი სას ან /
და ახალ თა ნამ შრო მელ თა მი ღე ბი სას, ერ თერთ მთა ვარ კრი ტე რი უ მად უნ და 
გა ნი საზ ღვროს გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბა და მგრძნო ბე ლო ბა;

l მას წავ ლებ ლე ბის თვის, მა თი საგ ნე ბის შე სა ბა მი სად, მე თო დო ლო გი ის, გა იდ ლა ი
ნე ბი სა და ინ სტრუქ ცი ე ბის მი წო დე ბა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში გენ დე რუ ლი სტე რე
ო ტი პე ბის თა ვი დან აცი ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბის თვის;

l სკო ლე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის თა ნამ შრომ ლო ბის მხარ და ჭე რა, არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის სკო ლის კა რის გახ სნა და მა თი რე სურ სის 
და ექ სპერ ტი ზის გა მო ყე ნე ბა გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ უფ რო 
ეფექ ტი ა ნად ბრძო ლის თვის, გან სა კუთ რე ბით, რე გი ო ნებ ში, სა დაც ხელ მი უწ
ვდო მე ლია სხვა რე სურ სე ბი;

l სკო ლე ბის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ი სა და მას წავ ლე ბელ თა/ მოს წავ ლე თა კომ პი უ ტე რით 
და შე სა ბა მი სი უნა რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა რე გი ო ნებ ში, რა თა უფ რო ხელ მი საწ
ვდო მი გახ დეს თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნა და ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის იდე ის შე სა ხებ;

l გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა იმ ინ სტრუქ
ცი ე ბის შეს რუ ლე ბა ზე, რომ ლე ბიც უკ ვე შე მუ შა ვე ბუ ლია მას წავ ლებ ლე ბის თვის, 
სა დაც ისა ხე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ყვე ლა რე ლე ვან ტუ რი ას პექ ტი და ძა ლა დო
ბის შე ტყო ბი ნე ბის სის ტე მა სკო ლებ ში და ასე ვე მოხ დეს შე ტყო ბი ნე ბის პრო ცე
სის სქე მის დე ტა ლუ რად აღ წე რა;   

l გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მხრი დან ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის მო დუ ლე ბის შე მუ
შა ვე ბა და ეროვ ნულ სას წავ ლო გეგ მა სა და სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში შე ტა ნა;
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l რე ფე რა ლუ რი სის ტე მის ყვე ლა სუ ბი ექ ტის მხრი დან, სკო ლებ თან თა ნამ შრომ
ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა  და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით რე სურ სცენ
ტრის წარ მო მად გენ ლებ თან, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნოს გა
ნათ ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლებ თან, მას წავ ლებ ლებ თან, მშობ ლებ
თან და მოს წავ ლე ებ თან სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კის 
და ნერ გვა; 

l გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს, მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მხრი დან უფ რო 
ხში რი სა ჯა რო გა მოს ვლე ბი, რომ ისი ნი მხარს უჭე რენ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი
ნა აღ მდეგ ბრძო ლას და გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის მსხვრე ვას;

l გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო ე ბის  რე სურ სცენ ტრე ბის 
თა ნამ შრომ ლე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თვა ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი
ნა აღ მდეგ მი მარ თულ პრე ვენ ცი ულ ღო ნის ძი ე ბებ ში და მა თი პრო აქ ტი უ ლი თა
ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი რე ფე რა ლუ რი სის ტე მის ყვე ლა სუ ბი ექ ტთან; 

l კო ორ დი ნა ცი უ ლი მე ქა ნიზ მის და თა ნამ შრომ ლო ბის  გაძ ლი ე რე ბა ცენ ტრა ლურ 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე. სის ტე მა ტუ რი შეხ ვედ რე ბის გა მარ თვა სა მი ნის
ტროს, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მის და წე სე ბუ ლე ბებს, ტე რი ტო რი
უ ლი რე სურ სცენ ტრე ბის წარ მო მად გენ ლებს, სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი ას და სხვა 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს შო რის, სა დაც ისი ნი ერ თმა ნეთს სა კუ თარ გა მოც დი
ლე ბებ სა და მე თო დო ლო გი ას გა უ ზი ა რე ბენ. შე ა ფა სე ბენ არ სე ბულ რე ა ლო ბას და 
ერ თად, კო ორ დი ნი რე ბუ ლად იზ რუ ნე ბენ გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბის სტრა ტე
გი ებ ზე;

l გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მხრი დან წა ხა ლის დეს რე სურ სცენ ტრე ბის თა ნამ
შრომ ლო ბა გენ დე რულ სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ
გა ნი ზა ცი ებ თან, რაც ხელს შე უ წყობს მა თი ცოდ ნის და კვა ლი ფი კა ცი ის გაღ
რმა ვე ბას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ზე, ასე ვე გაზ რდის გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ ინი ცი
ა ტი ვებს სკო ლებ ში.   
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თა გაძ ლი ე რე ბა  http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/6971Report20162017.pdf 

28. სა ქარ თვე ლო ში ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის ანა ლი
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REKNEHEK-/EVFYBNFHEKB AJYLB @CJ{EVB#

rdktdfpt veifj,lyty

ajylb @cj[evbc# s,bkbcbc ofhvjvflutykj,bc jabcbc 

ofhvjvflutykt,b| 

TRFNTHBYT UFVF{FHBF= KTKF [FSHB.T= KBYLF XB[KF.T

mesfbcbc cfsfj jabcbc 

vjybnjhbyubc ]ueabc otdht,b|

TVF RFVRBF= {FSEYF UJUEF= STF UJKTSBFYB

ghjtmnbc lbhtmnjhb - FKKF UFVF{FHBF

htlfmnjhb - KFKB ITYUTKBF

lfrf,fljyt,f - KBF RJCNFDF
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vbcfvfhst,b|

m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| (431) 27 13 68

        597 40 51 46

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com

m+ s,bkbcb= vbwrtdbxbc 29$29f= vtjht cfhsekb= cfjabct afhsb `2

ntk| 599 73 47 57

        tkajcnf| fundsukhumitbilisi@gmail.com

dt,udthlt,b| 

www.fsokhumi.ge
www.csoforum.ge

www.fsv4.ge

atbc,emudthlt,b| 

www.facebook.com/fsokhumi/
www.facebook.com/CSOForum.FS/

www.facebook.com/FundSukhumi.VisegradFund/

skype: fund.sukhumi




