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კვლევის მეთოდოლოგია  

მიზანი და ამოცანები  

ახალგაზრდული მუშაკების სერტიფიცირების პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდული 

საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

რეკომენდაციებისა და ინსტრუმენტების შემუშავება ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის 

შემდგომი დანერგვის ხელშესაწყობად. 

სამიზნე რეგიონები:,  

1. თბილისი,  

2. ქვემო ქართლი,  

3. სამცხე-ჯავახეთი,  

4. იმერეთი,  

5. კახეთი  

კვლევის  ძირითად ამოცანებად განისაზღვრა შემდეგი:  

1. პროექტის გუნდთან ერთად შემუშავდეს პროექტის SMART ინდიკატორები;  

2. შეიქმნას კვლევის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას მისცემს პროექტის მენეჯმენტს 

შეაფასოს პროექტის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ამოცანების პროგრესი 

პროექტის დასრულების შემდეგ;  

3. მოხდეს პროექტის დაკავშირებული მხარეების (Stakeholders) იდენტიფიკაცია; 

4. სამიზნე რეგიონებში შეფასდეს შემუშავებული ინდიკატორების როგორც 

რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი მაჩვენებლები. 

5. შეფასდეს ახალგაზრდული მუშაკის არსებობის საჭიროება სამიზნე რეგიონებში;  

6. სამიზნე რეგიონებში შეფასდეს ახალგაზრდობისა და პროექტის დაკავშირებული 

მხარეების ინფორმირებულობის დონე ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის 

შესახებ;  

7. შეფასდეს სამიზნე რეგიონების ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტივიზმის დონე;  

8. შეფასდეს სამიზნე რეგიონების ახალგაზრდების არაფორმალური განათლების 

საჭიროებები;  

9. მოხდეს სამიზნე რეგიონების ახალგაზრდების სამუშაოს ძიების გავრცელებული 

ქცევისა და გამოცდილების იდენტიფიცირება;  

10. შეფასდეს სამიზნე რეგიონების ახალგაზრდების სოციალური აქტივობა;  

11. მოხდეს სამიზნე რეგიონების ახალგაზრდების კომუნიკაციური უნარების 

გაძლიერების საჭიროებების იდენტიფიცირება;  

12. გარდა ჩამოთვლილისა, შეფასდეს სხვა ინდიკატორების საბაზისო დონე, რომელიც 

დამატებით გამოიკვეთება პროექტის გუნთან მუშაობისას კვლევის მოსამზადებელ 

ეტაპზე. 

სამიზნე ჯგუფები 

1. სკოლის მოსწავლეები 15-18 წელი;  

2. სკოლის მოსწავლეთა მშობლები;  

3. სკოლის მასწავლებლები;  

4. სკოლის ადმინისტრაცია;  

5. სამიზნე რეგიონის ახალგაზრდები, 18-29 წელი, ვინც არ არის სკოლის მოსწავლე;  

6. საქართველს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ;  

7. საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია; 
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რესპონდენტების რაოდენობები სამიზნე ჯგუფებისა და კვლევის მეთოდის მიხედვით: 

სამიზნე ჯგუფი მეთოდი რაოდენობა 

სკოლის მოსწავლეები 15-

18 წელი 

რაოდენობრივი მეთოდი 

სტრუქტურირებული ანკეტის 

გამოყენებით - პირისპირ 

ინტერვიუ 

1. ბაღდათი - 100 ინტერვიუ; 

2. ახალციხე -100 ინტერვიუ; 

3. გორი - 100 ინტერვიუ; 

4. თბილისი - 100 

ინტერვიუ; 

5. კახეთი - 200 ინტერვიუ* 

ახალგაზრდები, 18-29 

წელი, ვინც არ არის 

სკოლის მოსწავლე 

რაოდენობრივი  მეთოდი 

სტრუქტურირებული ანკეტის  

გამოყენებით - პირისპირ 

ინტერვიუ 

1. ბაღდათი - 120 ინტერვიუ; 

2. ახალციხე -120 ინტერვიუ; 

3. გორი - 120 ინტერვიუ; 

4. თბილისი - 240 ინტერვიუ 

სკოლის მოსწავლეთა 

მშობლები 

თვისებრივი კვლევა ფოკუს-

ჯგუფის მეთოდი 

1. ბაღდათი - 1 ფოკუს 

ჯგუფი 

2. ახალციხე -1 ფოკუს 

ჯგუფი; 

3. გორი - 1 ფოკუს ჯგუფი; 

4. თბილისი - 1 ფოკუს 

ჯგუფი; 

5. კახეთი - 1 ფოკუს ჯგუფი* 

სკოლის მასწავლებლები 
თვისებრივი კვლევა - 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ 

1. ბაღდათი - 3 ინტერვიუ; 

2. ახალციხე - 3 ინტერვიუ; 

3. გორი - 3 ინტერვიუ; 

4. თბილისი - 3 ინტერვიუ; 

5. კახეთი - 3 ინტერვიუ* 

ახალგაზრდული 

მუშაკები/ახალგაზრდული 

მუშაკების ასოციაცია 

თვისებრივი კვლევა - 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ 
1. 2 ინტერვიუ 

სკოლის დირექტორი 
თვისებრივი კვლევა - 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ 

1. ბაღდათი - 1 ინტერვიუ; 

2. ახალციხე - 1 ინტერვიუ; 

3. გორი - 1 ინტერვიუ; 

4. თბილისი - 1 ინტერვიუ; 

5. კახეთი - 1 ინტერვიუ1 

საქართველს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამინისტრო 

თვისებრივი კვლევა - 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ 2 ინტერვიუ 

 

                                                           
1 კახეთის რეგიონში სკოლის მოსწავლეების, მასწავლებლების, დირექტორის და მშობლების 

რაოდენობრივი კვლევა / ჩაღრმავებული ინტერვიუები / ფოკუს ჯგუფები - გახორციელდა World 

Vision ინიციატივით და მხარდეჭერით. შედეგები ინტეგრირებულია ჯამურ კვლევის მიგნებებში.  
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კვლევის ინსტრუმენტები   

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით. კვლევის კითხვარი და სახელმძღვანელო შემუშავდა  ერთობლივად 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს 

ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაციის და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა 

ასოციაციის მიერ. (კითხვარები იხილეთ დანართში)  

რაოდენობრივი კვლევა 

კვლევის პერიოდი: 10/10/2017 – 09/11/2017 

შერჩევის ზომა. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში, წინასწარ შეთანხმებული კითხვარის 

საშუალებით, გამოიკითხა სამიზნე რეგიონებში 600 რესპონდენტი -  15-დან 18-წლამდე ასაკის 

სკოლის მოსწავლე და 600 რესპონდენტი - 18-დან 29-წლამდე ასაკის ახალგაზრდა. საველე 

კვლევის პროცესში დადასტურდა, რომ საკვლევი რეგიონებიდან და მუნიციპალიტეტებიდან 

ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, სხვადასხვა მიზეზით, ემიგრირებული იყო დედაქალაქში. 

შესაბამისად, კვლევის გუნდის მიერ გადაწყდა და შემსყიდველთან შეთანხმდა 

ახალგაზრდების კვოტების გადანაწილება თბილისსა და რეგიონებს შორის (თბილისში 

გამოიკითხა 240 ახლაგაზრდა, დანარჩენ სამიზნე რეგიონებში 120 რესპონდენტი / თითოეულ 

რეგიონში). გამოკითხვის დროს სრულიად დაცული იყო რესპონდენტების ანონიმურობა.   

მონაცემთა შეყვანა.  მონაცემების შეყვანა განხორციელდა  SPSS-ის  ბაზაზე შექმნილ 

სპეციალური პროგრამის ფორმატში.  აღნიშნულ პროგრამას გააჩნია რიგი უპირატესობები, 

მათ შორის: შეყვანის შეცდომების მნიშვნელოვანი შემცირება (გადასვლები, კოდირების 

შკალები, კითხვების თანმიმდევრობა და ა.შ), დუბლირების ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც 

ავტომატურად მზადდება დუბლირებული შეყვანის შედეგების ანგარიში.  

შეყვანის შეცდომების იდენტიფიკაციისა და მონაცემების საიმედოობის უზრუნველყოფის 

მიზნით მოხდა დუბლირებული შეყვანა. ყოველი ოპერატორისათვის შემთხვევითი 

პრინციპით შეირჩა შეყვანილი კითხვარების 25% და მოხდა დუბლირება. 

მონაცემთა გაწმენდა და გამომავალი სტატისტიკური ცხრილების მომზადება  - მონაცემთა 

გაწმენდა მოხდა Syntax პროგრამირების ენით.  განხორციელდა მონაცემთა დამუშავება 

კვლევის ამოცანების გათვალისწინებით და  მომზადდა შესაბამისი სტატისტიკური 

ცხრილები. 

თვისებრივი კვლევა 

კვლევის პერიოდი: ფოკუს ჯგუფი და ჩაღმავებული ინტერვიუები მოსწავლეების 

მშობლებთან, სკოლის დირექტორებთან და სკოლის მასწავლებლებთან ჩატარდა 23/10/2017 – 

09/11/2017 _ ის პერიოდში 

ჩარმავებული ინტერვიუ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლებთან და საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაციის 
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წარმომადგენლებთან ჩატარდა მას შემდეგ რაც გამოვლინდა კვლევის შედეგების ძირითადი 

ტენდენციები 10/11/2017 – 13/11/2017 -ის პეროდში. 

თვისებრივი მონაცემების მიღების მიზნით გამოყენებულ იქნა ფოკუს ჯგუფის მეთოდი 

კვლევის სახელმძღვანელოს გამოყენებით  5 ფოკუს ჯგუფი ჩატარდა სამიზნე რეგიონში 

სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან. კვლევის სტანდარტის შესაბამისად მოხდა ინტერვიუს 

აუდიო ჩანაწერის განხორციელება, რესპონდენტთა ანონიმურობა სრულიად დაცულია. 

თვისებრივი მონაცემების მიღების მიზნით  ასევე გამოყენებულ იქნა ჩაღრმავებული 

ინტერვიუს მეთოდი.  კვლევის სახელმძღვანელოს გამოყენებით  20 ინტერვიუ ჩატარდა  

სამიზნე რეგიონში სკოლის დირექტორებთან და მასწავლებლებთან, 2 ინტერვიუ ჩატარდა 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან და, 

2 საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან.   მიუხედავად 

იმისა, რომ კვლევის სტანდარტის შესაბამისად მოხდა ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის 

განხორციელება, რესპონდენტთა ანონიმურობა სრულიად დაცულია.  

მომზადდა ყველა ინტერვიუს ტრანსკრიპტი და  განხორციელდა მონაცემთა დამუშავება 

ძირითადი ტენდენციების თვისებრივი ასპექტების გამოვლენის მიზნით.   

საველე სამუშაოების კონტროლი - კონტროლის ჩატარება უზრუნველყო ხარისხის 

კონტროლის ოფიცრმა. კონტროლის პროცესის, მეთოდებისა და ვადების შესახებ ოფიცრებს 

ჩაუტარდებათ დეტალური ინსტრუქტაჟი. საკონტროლო სიის ფორმირებისათვის შეირჩევა 

კვლევის ფარგლებში ჩატარებული  ინტერვიუების ჯამური რაოდენობის 10% თითოეული 

ინტერვიუერისათვის.  
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კომპეტენციების ინდიკატორების საბაზისო მაჩვენებლები  
 

სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ იქნა  სავარაუდო ინდიკატორების სია და სამიზნე მაჩვენებელები.   საბაზისო კვლევის 

შედეგად გაიზომა  შესაბამისი საბაზისო მაჩვენებლები:  

კომპეტენციის 

დასახელება 

ინდიკატორის დასახელება საბაზისო მაჩვენელი 

სკოლის მოსწავლეები 

საბაზისო მაჩვენელი 

ახლგაზრდები 

1. მოქალაქეობრივი 

კომპეტენცია 

1.1 შეუძლია დაასახელოს ადამიანის 

ძირითადი უფლებები (მინიმუმ 5); 

1.2  საზოგადოებაში წინაშე მდგარი 

პრობლემის გადასაჭრელად 

გახორციელებული ქმედება. 

1.1 მოსწავლეების 31%  ასახელებს 

5 უფლებას  მაინც.  

1.2 მოსწავლეების 42%  თავად 

ჩაერთო პრობლემის მოგვარებაში 

1.1 ახალგაზრდების 41% 

ასახელებს 5 უფლებას მაინც 

1.2 ახალგაზრდების 25%  თავად 

ჩაერია პრობლემის მოგვარებაში 

2. გარემოსდაცვითი 

კომპეტენცია 

2.1გარემოსდაცვითი აქციებში/ 

ღონისძიებაში მონაწილეობის 

მიღება;  

2.2ნარჩენებთან დაკავშირებული 

ქცევა; 

2.1.1 გარემოსდაცვითი 

ღონისძიებაში წლის 

განმავლობაში მონაწილეობა 

მიიღო 42%-მა,  საშუალოდ 2-ჯერ;  

2.1.2.ინიციატივა წამოაყენა 19%-

მა;  

2.2 ნარჩენებთან დაკავშირებულ 

სწორი ქცევა აქვს/ან იცის - 55%-მა  

2.1 გარემოსდაცვითი 

ღონისძიებაში წლის 

განმავლობაში მონაწილეობა 

მიიღო 23%-მა,  საშუალოდ 2,2-

ჯერ;  

2.1.2ინიციატივა წამოაყენა 13%-მა;  

2.2 ნარჩენებთან დაკავშირებულ 

სწორი ქცევა აქვს/ან იცის - 53%-მა 

3. ანალიტიკური, 

ტექნოლოგიური, 

ინფორმაციული და 

სამეცნიერო 

კომპეტენცია: 

3.1 საინფორმაციო ძირითადი 

ტექნოლოგიების გამოყენება 

ინფორმაციის მიღებისა და 

გაგზავნის კუთხით;  

3.2 ონ-ლაინ დისკუსიებში  

მონაწილეობის მიღების 

შემთხვევათა რაოდენობა; 

3.3 ტექნოლოგიების გამოყენება 

პროექტის/ პროგრამის/ნაშრომის 

მომზადებისას ან სასწავლო 

3.1 სისტემატურად იყენებენ, 

მხოლოდ 2 საშუალებას, 

გამოყენების მაჩვეენებლი არის 

საშუალოზე დაბალი.  

3.2 მოსწავლეების 10,3% -ს 

მიუღია მონაწილეობა ონ ლაონ 

დისკუსიაში, საშუალო 

სიხშირით-3 (წლის 

განმავლობაში). 

3.1 სისტემატურად იყენებენ, 

მხოლოდ 2 საშუალებას, 

გამოყენების მაჩვეენებლი არის 

საშუალოზე დაბალი.  

3.2 ახალგაზრდების  6% -ს მიუღია 

მონაწილეობა ონ ლაინ დისკუსიაში, 

საშუალო სიხშირით - 4.5 (წლის 

განმავლობაში) 

3.3 ახლგაზრდების  29% ანიჭებს 

უპირატესობას ტექნოლოგიების 

გამოყენებას 



7 
 

საჭიროებებისათვის (ინფორმაციის 

მოძიება და გადამუშავება)  

3.3 მოსწავლეების 27% ანიჭებს 

უპირატესობას ტექნოლოგიების 

გამოყენებას 

4. სამეწარმეო და 

ინიციატივის 

კომპეტენცია 

4.1 აქვს პროექტის შედგენისა და 

გახორციელების გამოცდილება:  

4.2 ინიციატივის  წამოყენება - სიხშირე 

და კონტექსტი; 

4.3 დროის მართვის უნარების 

თვითშეფასება;  

 

4.1  პროექტის (2-3 ერთეულის) 

გახორციელებაში  ჩართული იყო 

23%;  

4.2 ინიციატივა წამოყენებული 

აქვს პროექტის სახით  (2-3 

ერთეული) -19%-ს; 

4.3 დროის მართვის უნარებს 

საუკეთესო თვითშეფასებას 

აძლევს 22% . 

4.1 პროექტის (2-3 ერთეულის) 

გახორციელებაში  ჩართული იყო 

10%;  

4.2 ინიციატივა წამოყენებული 

აქვს პროექტის სახით  (2-3 

ერთეული) -8%-ს; 

4.3 დროის მართვის უნარებს 

საუკეთესო თვითშეფასებას 

აძლევს 20%. 

5. შემოქმედებითობისა 

და კრიტიკული 

აზროვნების 

კომპეტენცია: 

5.1 დისკუსიებში (მათ შორის 

არაფორმალურ სიტუაციებში) 

მონაწილეობის მიმართ 

დამოკიდებულება; 

5.2 თვითშეფასება: კითხვების დასმა; 

არგუმენტების წარმოდგენდა; სხვების 

აზრების გაზიარება და შესაძლებლობა 

დაარწმუნო საკუთარ იდეებში;. 

5.1 დისკუსიებში მონაწილეობა 

მოსწონს მოსწავლეთა 32%-ს;  

 

5.2. სკოლის მოსწავლეების 

თვითშეფასებით დაკავშირებული 

უნარები  აქვთ ძალიან კარგი ან 

კარგი, საშუალოდ 40%-ს  

5.1 დისკუსიებში მონაწილეობა 

მოსწონს მოსწავლეთა 22%-ს; 

 

5.2 სკოლის მოსწავლეების 

თვითშეფასებით დაკავშირებული 

უნარები  აქვთ ძალიან კარგი ან 

კარგი, საშუალოდ 40%-ს 

6. დამოუკიდებლად 

სწავლის კომპეტენცია 

6.1 დამოუკიდებლებად რაიმე 

საკითხის შესწავლის გამოცდილება;  

6.2 ინდივიდუალურად და ჯგუფურად  

დამოუკიდებლად სწავლის ჩვევა;  

6.1 მოსწავლეების 42%-ს არასდროს 

შეუსწავლია საკითხი 

დამოუკიდებლად;  

6.2  მოსწავლეების ( ვისაც აქვს 

დამოუკიდებლად შესწავლის 

გამოცდილება) 63% ძირითადად 

ინდივიდუალურად შეისწავლის 

საკითხს.  

6.1 ახალგაზრდების 45%-ს 

არასდროს შეუსწავლია საკითხი 

დამოუკიდებლად; 

6.2  ახალგაზრდების ( ვისაც 

აქვს დამოუკიდებლად 

შესწავლის გამოცდილება) 74% 

ძირითადად 

ინდივიდუალურად 

შეისწავლის საკითხს. 

7. ურთიერთობის 

კომპეტენცია: 

7.1 თვითშეფასება: 

თვითდაჯერებულობა; 

კეთილგანწყობის მოპოვება; გუნდში 

მუშაობის უნარი;  კონფლიქტების 

თავიდან აცილების უნარი:  

7.1 უნარების თვითშეფასება 

საშუალოა, 11-დან 2 უნარი აქვთ 

თვითშეფასებით სათანადოდ 

განვითარებული, დანარჩენი 

საშუალად.  

7.1 უნარების თვითშეფასება 

საშუალოა, 11-დან 3 უნარი აქვთ 

თვითშეფასებით სათანადოდ 

განვითარებული, დანარჩენი 

საშუალად.  
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7.2 სიტყვით/მოხსენებით გამოსვლის 

გამოცდილება  

7.2  მოსწავლეების 50% -ს არ  

გააჩნია სიტყვით გამოსვლის 

გამოცდილება  

7.2  ახალგაზრდების 59% -ს არ  

გააჩნია სიტყვით გამოსვლის 

გამოცდილება 

8. კულტურული 

თვითგამოხატვისა და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობის 

კომპეტენცია: 

8.1 კულტურულ და შემოქმედებით 

ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღების სიხშირე; 

8.2 კულტურათაშორისი  საკითხების 

მიმართ დამოკიდებულება;  

8.1 მოსწავლეების 91%-ს მიღებული 

აქვს მონაწილეობა კულტურულ-

შემოქმედებით ღონისძიებაში, 

საშუალო სიხშირით - 2,3; 

8.2 კულტურათაშორისი საკითხების 

მიმართ დამოკიდებულება 

საშუალოზე დაბალია, დაბალია 

ინტერსის დონეც. 

 

8.1 ახალგაზრდების  24 %-ს 

მიღებული აქვს მონაწილეობა 

კულტურულ-შემოქმედებით 

ღონისძიებაში, საშუალო სიხშირით 

- 2,5; 

8.2 კულტურათაშორისი საკითხების 

მიმართ დამოკიდებულება 

საშუალოზე დაბალია, დაბალია 

ინტერსის დონეც. 

9. ჯანმრთელობის 

დაცვისა და ჯანსაღი 

ცხოვრების კომპეტენცია: 

9.1 თამბაქოს, ალკოჰოლისა და 

აზარტული თამაშების მიმართ 

დამოკიდებულება;  

9.2 ჯანმრთელობის დარღვევის 

ძირითადი სიმპტომების შესახებ 

ინფორმირებულობა; 

9.3 სპორტულ აქტივობებში 

ჩართულობა;  

9.1 არ შეფასებულა ამ ჯგუფისთვის; 

9.2 მოსწავლეების  76% თვლის, რომ 

ფლობს ინფორმაციას, თუმცა 

შესაბამისი სიმპტომების 

შემთხვევაში  საშუალოდ 47% 

იშვიათად ან არ მიმართავს ექიმს;  

9.3 ბოლო ერთი წლის 

განმავლობაში სკოლის 

მოსწავლეების 64% არ ყოფილა 

ჩართული რომელიმე სპორტულ 

ღონისძიებაში.   

9.1 რესპოდენტების საშუალოდ 77% 

-ს აქვს ადექვატური 

დამოკიდებულება და მიიჩნევს,  

რომ ჩვევები მავნეა.  

9.2 ახალგაზრდების  82% თვლის, 

რომ ფლობს ინფორმაციას, თუმცა 

შესაბამისი სიმპტომების 

შემთხვევაში  საშუალოდ 37% 

იშვიათად ან არ მიმართავს ექიმს; 

9.3  ბოლო ერთი წლის 

განმავლობაში ახალგაზრდების 66% 

არ ყოფილა ჩართული რომელიმე 

სპორტულ ღონისძიებაში.   
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ახალგაზრდული მუშაკების სერტიფიცირების პროგრამის 

SMART  ინდიკატორების სამუშაო ვერსია  
 

ახალგაზრდული მუშაკების სერტიფიცირების პროგრამის ქვემოაღწერილი ინდიკატორების 

ფორმულირება და  სამიზნე მაჩვენებლები არის საილუსტრაციო, სამუშაო ვერსია.  

სამუშაო ინდიკატორები  შემუშავდა პროექტის მიზნებისა და  აღმოცენებისათვის.  

ახალგაზრდული მუშაკის სერტიფიცირების პროგრამის მიზანია:  

ახალგაზრდული საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

რეკომენდაციებისა და ინსტრუმენტების შემუშავება ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის 

შემდგომი დანერგვის ხელშესაწყობად. 

მიზნის მიღწევის ინდიკატორებია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს შემდეგი:  

დროითი ჩართო:  პროექტის გახორციელების პერიოდი: 12 თვე 

 ახალგაზრდული მუშაკის, როგორც ინსტიტუტის, შესახებ ცნობიერების დონე 

ამაღლებულია და შესაბამისად ინფორმირებულია სამიზნე სკოლების პერსონალი, 

მოსწავლეები და მშობლები, მინიმუმ 80%.  ასვე სამიზნე ლოკაციებში მცხოვრები 

ახალგაზრდების 50% მაინც ფლობს ინფორმაციას ახალგაზრდული მუშაკის შესახებ;  

 ახალგაზრდული მუშაკის მიმართ ფორმირებულია პოზიტიური დამოკიდებულება და 

აღიარებულია როგორც ქმედითი ინსტრუმენტი შესაბამისი დაინტერესებულ 

მხარეების    მიერ, მათ შორის ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგნელების მიერ.  

 შემუშავებულია ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის დანერგვის სამოქმედო 

გეგემა; 

 

პროექტის  დეკლარირებული ამოცანები და სავარაუდო ინდიკატორები  

ამოცანა ინდიკატორი ვერიფიკაციის  წყარო 
ახალგაზრდული მუშაკის 

პროფესიული სტანდარტის 

სარეკომენდაციო პაკეტის შექმნა 

მომზადებულია პროფესიული 

პაკეტის დოკუმენტი;  

დოკუმენტი აღიარებულია 

შესაბამისი უწყებების მიერ 

მომზადებული 

დოკუმენტი; 

დასკვნითი კვლევა 

საბაზო ახალგაზრდული 

მუშაკის მომზადების 

სასერთიფიკატო სასწავლო 

კურსის განვითარება, დანერგვა 

და შეფასება 

 

საბაზო კურსი გავლილი აქვს 20 

მუშაკს; 

შემუშავებულია სასერტიფიკატო 

კურსი; 

მომზადებულია კურსის ფართოთ 

დანერგვის სამოქმედო გეგემა;  

პროექტის 

დოკუმენტები 

(დასწრების 

ფურცლები,  

ტესტირების შედეგები) 
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საბაზო ახალგაზრდული 

მუშაკის საქმიანობის შედეგების 

შეფასება და სამომავლო 

რეკომენდაციების შემუშავება 

 

ახალგაზრდული მუშაკების 

საქმიანობის შედეგებად,  სამიზნე 

სკოლის მოსწავლეების შესაბამისი 

კომპეტენციები გაზრდილია მინიმუმ 

30%-ით; ხოლო ახალგაზრდების 

ჯგუფის 20%-ით 

პროექტის 

დოკუმენტაცია;  

დასკვნითი კვლევა  

ახალგაზრდული მუშაკის 

სერტიფიცირების წესის 

სარეკომენდაციო პაკეტის 

შემუშავება 

 

შემუშავებულია ახალგაზრდული 

მუშაკის პროფესიული სტანდარტისა 

და კომპეტენციების ჩარჩო 

დოკუმენტი, რომლიც მისაღებია და 

გასაგებია მიზნობრივი  

ჯგუფებისათვის;  

პროექტის 

დოკუმენტაცია;  

დასკვნითი კვლევა 

დაინტერესებულ მხარეებში 

ახალგაზრდული მუშაკისა და 

ახალგაზრდული საქმიანობის 

ეფექტიანობის შესახებ 

ინფორმირებულობის ამაღლება 

დაინტერსებული მხარეების 

ინფორმირებულობის დონე 

გაზრდილია 50%-ით მაინც 

 დასკვნითი კვლევა; 

მედია მონიტორინგის 

მასალები  

მიღებული გამოცდილების 

ანალიზის საფუძველზე 

სასწავლო პროგრამისა და 

სერტიფიცირების წესის პაკეტის 

შემუშავება და შეთავაზება 

შესაბამისი სამინისტროსათვის 

შემუშავებულია სერტიფიცირები 

წესი და შესაბამისი მოდელი; 

წესი და მოდელი აღიარებულია 

სამინისტროს მიერ 

პროექტის მასალები; 

სამუშაო შეხვედრების 

შედეგები  
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კვლევის შემაჯამებელი დებულებები  
 

კვლევა მოიცავს  კომპეტენციების 9 ინდიკატორის მიხედვით საბაზისო მდგომარეობის, 

უნარებისა და დამოკიდებულების აღწერას ახალგაზრდებისა და სკოლის 

მოსწავლეებისათვის, ასვე ახალგაზრდების ჯგუფში დასაქმებასთან დაკავშირებული  ქცევის 

მოდელებს. შესაბამისად, ანგარიშის წინამდებარე თავში წარმოდგენილა ის ძირითადი 

შემაჯამებელი დებულებები, რომელიც გამოვლინდა კვლევის შედეგად:  

ზოგადი ნაწილი  

 გამოკვლეული ახალგაზრდების 38,5% სწავლობს უმაღლეს სასწავლებელში,  7,8% 

ტექნიკურ სასწავლებელში, მხოლოდ  23,8% მუშაობს სრულ განაკვეთზე, 8%-მდე კი 

ნაწილობრივ დასაქმებულია, მათ შორის სეზონურ სამუშაოებზე.  ხოლო  

რესპოდენტების 21,3% არც დასაქმებულია და არც სასწავლო პროცესშია ჩართული. 

თუმცა, ახალგაზრდების ჯგუფის საქმიანობის სტრუქტურა განსხავებულია 

რეგიონულ ჭრილში.  ძირითადი სხვაობა არის თბილისსა და  დანარჩენ რეგიონებს 

შორის, მაგალითად თბილისში  შესწავლილი ახალგაზრდების მხოლოდ 7%-მა 

განაცხადა, რომ არც მუშაობს და არც სწავლობს, იგივე მაჩვენებელი რეგიონებისათვის 

კი საშუალოდ 30%-ს შეადგენს. სრულ განაკვეთით დასაქმებულ ახალგაზრდების წონა 

კი ყველაზე დაბალია ახალციხეში და მხოლოდ 5%-ს შეადგენს.  

 ფორმალური განათლების დაწესებულების მიღმა განათლება იღებს (მაგალითად  

დადის წრეებზე, უცხო ენის კურსებზე და ასე შემდეგ) მოსწავლეების 71%, მაშინ 

როდესაც იგივე მაჩვენებელი ახალგაზრდების ჯგუფისათვის მხოლოდ 34%.  

ოლიმპიადებში, კულტურულ  ან  სპორტულ ღონისძიებებში გასული წლის 

განმავლობაში სკოლის მოსწავლეების ნახევარს  მაინც აქვს მონაწილეობა მიღებული. 

მონაცემი გაცილებით დაბალია ახალგაზრდებისათვის, რაც  პრაქტიკულად იმაზე 

მიუთითებს, რომ სასწავლო პროცესი ანდა მუშაობის გარდა ნაკლებ არიან ჩართულები 

სხვა ტიპის  საქმიანობებში.  

 ახალგაზრდების 21% და მოსწავლეების 28% მიიჩნევს, რომ მრავალფეროვანი 

შესაძლებლობებია ხელმისაწვდომი.  საგულისხმოა, რომ ახალგაზრდების 19%-ს  და 

სკოლის მოსწავლეების 13% -ს  საერთოდ არ სმენიათ  მსგავსი შესაძლებლობების 

არსებობის შესახებ. არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის შეფასება 

შედარებით განსხვავებულია რეგიონულ ჭრილში. ახალგაზრდების შემთხვევაში, მეტ-

ნაკლებად ხელმისაწვდომია შეფასებაზე ყველაზე მაღალი წონა მოვიდა ბაღდათზე. 

თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების 37%-ს კი არ სმენიათ ასეთი შესაძლებლობის 

შესახებ. კარდინალურად განსხვავებული მდგომარეობაა სკოლის 

მოსწავლეებისათვის. თბილისისა და გორის მოსწავლეების თითქმის 40% მიიჩნევს, 

რომ მრავალფეროვანი შესაძლებლობებია ხელმისაწვდომი. ხოლო ახალციხის 

მოსწავლეების მესამედზე მეტს საერთოდ არ სმენიათ ასეთი შესაძლებლობების 

შესახებ  
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 ახალგაზრდულ ჯგუფებთან მუშაობის თვალსაზრით განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

აქვს კომუნიკაციის არხებს. რესპოდენტების 60%-ზე მეტი  „ფეისბუქს“ იყენებს 

ყოველდღიურად.  არც თუ ისე ხშირი გამოყენება აქვს ტელევიზიას.  ამასთან სკოლის 

მოსწავლეების დაახლოებით 25 % საერთოდ არ იყენებს ტელევიზიას ინფორმაციის 

მისაღებად.  ზოგადი მოდელი და წყაროებს გამოყენების სიხშირე მეტწილად მსგავსია 

სკოლის მოსწავლეებსა და ახალგაზრდების ჯგუფებისათვის.  

 

კომპეტენციები   

 რესპოდენტებს  სავარაუდო პასუხების მითითების გარეშე ეთხოვათ დაესახელებიათ 

მათთვის ცნობილი ადამიანის უფლებები. საგულისხმოა, რომ მინიმუმ ერთი უფლება 

ყველა რესპოდენტმა დაასახელა.  საშუალოდ რესპოდენტები 3-4 უფლებას 

ასახელებდნენ.  ზოგადად, 5 უფლება მაინც დაასახელა ახალგაზრდების 41%-მა და 

მოსწავლეების 30% -მა. საგულისხმოა, რომ ახალგაზრდებსა და სკოლის მოსწავლეებს 

შორის არის გარკვეული განსხვავებები უშუალოდ დასახელებული უფლებების 

სახეობების ჭრილში. მაგალითად პირადი ხელშეუხებლობის უფლება 

ახალგაზრდების 55%-მა დაასახელა, მაშინ როდესაც იგივე მაჩვეენებლი სკოლის 

მოსწავლეებისათვის 38%-ია.   

 როგორც კვლევის შედეგებიდან იკვეთება მოსწავლეები შედარებით მაღალი 

აქტიურობით გამოირჩევიან საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარებაში 

ჩართულობის თვალსაზრისით, მათი 42 % ჩაერთო პრობლემის მოგვარებაში, ხოლო 

ახალგაზრდების მხოლოდ 25%. გაცილებით მაღალია ახალგაზრდებში 

ინდიფერენტულობის ანდა შესაძლოა საკუთარ შესაძლებლობების დაბალი რწმენა, 

მათი თითქმის 60% მიიჩნევს, რომ მაინც ვერ შეძლებდა პრობლემის მოგვარებას და 

შესაბამისად არაფერია გაუკეთებიათ ამ მიმართულებით. მიზნობრივი ლოკაციების 

მიხედვით, გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალი აქტიურობით/ჩართულობით  სკოლის 

მოსწავლეები  თბილისში   გამოირჩევიან (56%), ხოლო შედარებით პასიურები არიან 

ახალციხის მოსწავლეები-46% მიიჩნევს, რომ მაინც ვერ შეძლებდა პრობლემის 

მოგვარებას და შესაბამისად არ განუხორციელებია რაიმე ქმედება. 

 პრობლემების მოგვარების ჭრილში საინტერესო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

ურთიერთობის გამოცდილება.  სკოლის მოსწავლეების 13% აქვს ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან მიმართვის გამოცდილება. საგულისხმოა, რომ მიმართვების 

შემთხვევების 71%  საზოგადოებრივ საჭიროებას ეხებოდა. შედარებით  დიდ ნაწილს 

23,6%-ს მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 

ორგანიზებულ ღონისძიებაში. რაც შეეხება ახალგაზრდების  ჯგუფს,  ოდნავ მეტია 

მიმართვიანობის მაჩვენებელი, თუმცა საგულისხმოა, რომ მიმართვიანობის და 

მონაწილეობის მიზეზებში პირად საჭიროებებს წონა გაცილებით მაღალია. 

 გარემოსდაცვითი ღონისძიებებში მონაწილეობის გამოცდილების შესწავლის შედეგად 

გამოვლინდა, რომ ახალგაზრდების 23.2%-ს და მოსწავლეების 42%-ს ერთხელ მაინც 

მიუღია მონაწილეობა გარემოსდაცვითი აქციაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში.  

ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდების მაჩვენებელი ორჯერ ჩამოუვარდება 

მოსწავლეების მაჩვენებელს,  მონაწილეობის  სიხშირის საშუალო მაჩვენებელი  
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თითქმის ერთნაირია: ახალგაზრდებისათვის - 2,2; ხოლო მოსწავლეებისათვის კი -  2,0 

შემთხვევა. თუმცა, მდგომარება საკმაოდ განსხავებულია საკვლევი  ლოკალიზების 

მიხედვით. საშუალოზე  მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ბაღდათში როგორც 

მოსწავლეების, ასევე ახალგაზრდების ჯგუფისათვის. გამორჩეულად ნაკლებად 

იღებენ მონაწილეობას გარემოსდაცვითი ღონისძიებებში თბილისის ახალგაზრდობა.  

სკოლის მოსწავლეების 19%-ს  ერთხელ მაინც წამოუყენებია გარემოსდაცვითი 

ინიციატივა, ხოლო ახალგაზრდების შემთხვევაში მაჩვენებელი 13% არ აღემატება.    

როგორც ჩანს  ინიციატივის წამოყენებაში გოგონები მეტად აქტიურები არიან, სკოლის 

მოსწავლე გოგონების 22%-ს აქვს ინიციატივა წამოყენებული,  ბიჭების კი მხოლოდ- 

15%-ს.  ახალგაზრდების ჯგუფისათვის კი გენდერულ ჭრილში სხვაობა პრაქტიკულად 

არ  ვლინდება.  

 კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ სკოლის მოსწავლეების მხოლოდ 10,3%-ს ქონდა 

გასული წლის განმავლობაში ონ-ლაინ დისკუსიაში მონაწილეობა მიღებული.  მათი 

მონაწილეობის სიხშირეც საკმაოდ დაბალია და საშუალო მაჩვენებელმა 3 შეადგინა. 

ამასთან, აბსოლუტური უმეტესობა „ფეისბუქის“ გვერდის დისკუსიებში 

მონაწილეობდა.  ონ-ლაინ დისკუსიებში მონაწილეობის შედარებით მაღალი 

სიხშირით გამოირჩევიან ახალციხის  სკოლის გოგონა მოსწავლეები. როგორც ჩანს, სხვა 

რეგიონებშიც გოგონები უფრო აქტიურად ერთვებიან ონ-ლაინ დისკუსიებში.  

მონაწილეობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ორივე სქესისთვის  თბილისში 

გამოვლინდა.  რაც შეეხება მეორე საკვლევ ჯგუფს - ახალგაზრდებს, აქ  დისკუსიებში 

მონაწილეობის კიდევ უფრო დაბალი მაჩვენებელია - 6%, საშუალო სიხშირით- 4,5-

ჯერ. ახალგაზრდების ჯგუფიც ძირითადად „ფეისბუქის“ დისკუსიებში ერთვება.  

 საკმაოდ დაბალია ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალების მრავალფეროვნებისა 

და გამოყენების სიხშირე ინფორმაციის გაცემისა და მიღების კუთხით. საერთო რაც 

ორივე საკვლევ ჯგუფს აქვთ, არის ის, რომ ისინი ყოველდღიურად იყენებ მხოლოდ 2 

საშუალებას - მობილურ ტელეფონსა და  სოციალურ ქსელს, კერძოდ ფეის ბუქს. 

აღნიშნული ტენდენცია თითქმის ერთნაირია რეგიონებისა და გენდერულ ჭრილშიც.  

ელექტრონულ ფოსტას არ იყენებს სკოლის მოსწავლეების 42% და ახალგაზრდების 

23%, ხოლო ინტერნეტ ფორუმებსა და ბლოგებს არ ეცნობა სკოლის მოსწავლეები 33%, 

ახალგაზრდების კი- 44%.   

 როგორც ახალგაზრდების, ასევე მოსწავლეების ნახევარზე მეტი იყენებს ინტერნეტ 

რესურსებს საშინაო დავალების, პროექტის ანდა რაიმე ნაშრომის მომზადებისას. 

თუმცა ზოგადად ინტერნეტის გამოყენებას ასეთი სამუშაოების შესრულებისას 

ახალგაზრდების 29% და მოსწავლეების 27% ანიჭებს უპირატესობას.  ინტერნეტის 

გამოყენების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ბაღდათსა და თელავში  

(სკოლის მოსწავლეები).  ახალციხეში კი მამაკაცები უფრო მეტად იყენებენ ვიდრე 

ქალები. ახალგაზრდების ჯაუფისათვისაც გამოვლინდა რომ ინტერნეტ- რესურსებს 

კაცები უფრო ხშირად იყენებენ, ვიდრე ქალები.  ეს ტენდენცია ყველა ლოკაციისათვის 

საერთოა. 

 პროექტების, როგორც ინიციატივის წამოყენებისა და  მის განხორცილებაში 

მონაწილეობის გაცილებით მაღალი მაჩვენებელი აქვთ სკოლის მოსწავლეებს 

ახალგაზრდების ჯგუფთან შედარებით.  მნიშვნელოვანია  გავითვალისწინოთ, რომ  
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გამოკითხულ ახალგაზრდების დაახლეობით 32%  დასაქმებულია  რაც ამცირებს მათ 

დროით რესურსს. თუმცა, მაჩვენებელი (პროექტის გახორციელებაში ჩართულობა) 

მაინც ძალიან მწირეა და ახალგაზრდების შემთხევაში  8,2%-ს არ აღემატება.   სკოლის 

მოსწავლეების 56%-ს და ახალგაზრდების 80% საერთოდ არ გააჩნია ინიციატივის 

პროექტის სახით მომზადების გამოცდილება.  კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ 

გოგონები უფრო აქტიურად იღებენ სხვადსხვა პროექტების გახორციელებაში 

მონაწილეობას, ვიდრე ბიჭები. გოგონების 64%-ს ერთი პროექტის განხორციელებაში 

მაინც აქვს  მონაწილეობა მიღებული, მაშინ როდესაც იგივე მაჩვენებელი ბიჭებისათვის 

მხოლოდ 49%-ია. 

 გორის სკოლის მოსწავლეებს ამ შემთხვევაშიც გამორჩეულად  უკეთესი მონაცემები 

ააქვთ, ამასთან გოგონებისა  და ბიჭებისათვის ერთნაირი მაჩვენებლები გამოვლინდა. 

მათ 41%-ს მომზადებელი აქვთ  ერთი დროითი გეგემა მაინც.  თელავის შემთხვევაში 

კი გოგონების 31%-ს აქვთ ასეთი გეგემა მომზადებული, მაშინ როდესაც ბიჭებისათვის 

იგივე მონაცემი  ნახევრდება და 15%-ს შეადგენს.  კიდევ უფრო დიდია სხვაობა 

ბაღდათში, სადაც  დროითი გეგმა საერთოდ არ აქვთ მომზადებული გოგონების 60%-

ს, ხოლო ბიჭების შემთხვევაში კი 85%-ს. რაც შეეხება ახალგაზრდების ჯგუფს,  

გამორჩეულია ახალციხე, სადაც ქალების 36%-ს ერთხელ მაინც აქვს მომზადებული 

დროითი გეგემა, მამაკაცებისათვის კი იგივე მაჩვენებელი ახალციხეში 10%-ია.  

დანარჩენ ლოკაციებში მნიშვნელოვანი სხვაობა ქალებსა და მამაკაცებს შორის არ 

გამოვლენილა.  

 დისკუსიებში მონაწილეობის მიმართ დამოკიდებულება და შესაბამისი უნარები 

წარმოადგენს კრიტიკული აზროვნების  კომპეტენციის შეფასების ერთ-ერთ  

მიმართულებას.  კვლევის შედეგები შეიძლება შეფასდეს  როგორც საშუალო, 

დისკუსიებში მონაწილეობის მიმართ ცალსახად ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს 

მხოლოდ ახალგაზრდების 17%-ს და სკოლის მოსწავლეების 7%-ს. თუმცა, ასევე  

შედარებით მცირეა იმ პირთა წონა, რომლებსაც მოსწონთ და უყვართ 

დისკუსიაში/კამათში მონაწილეობა 22% და 32% შესაბამისად.  ამასთან, კვლავ 

ნათელია ტენდენცია, რომ სკოლის მოსწავლეების მაჩვენებელები შედარებით მაღალია 

პოზიტიური კონტექსტში.   

 ახალგაზრდების 45%-ს და სკოლის მოსწავლეების 42% საერთოდ არ გააჩნიათ 

საკითხის დამოუკიდებლად შესწავლის გამოცდილება.   3-მდე საკითხი/ხელობა 

შესწავლილის მაჩვეენებლი ასევე მსგავსია ორივე ჯგუფისთვის - 31% და 35%-ს 

შეადგენს შესაბამისად.  სკოლის მოსწავლეების შემთხვევაში განსაკუთრებული 

აქტიურობით გამოირჩევიან თბილისის გოგონები, მათ  83%-მა ერთი საკითხი მაინც 

შეისწავლა დამოუკიდებლად გასული წლის განმავლობაში.  გორის გარდა, ყველა სხვა 

სკოლაში გოგონებს უკეთესი მაჩვენებელი აქვთ. დამოუკიდებლად შესწავლის 

თვალსაზრისით ყველაზე მწირი გამოცდილება აქვთ ბიჭებს ახალციხესა და თელავში.  

 აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოსვლის გამოცდილება საერთოდ არ გააჩნია 

ახალგაზრდების 59%-ს და სკოლის მოსწავლეების 50%.  გასული წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 3-ჯერ სიტყვით გამოვიდა   ახალგაზრდების 24% და მოსწავლეების 35%. 

რეგიონულ და გენდერულ ჭრილში ანალიზისას ცალსახად გამოვლინდა, რომ 

გოგონებს უკლებლივ ყველა სამიზნე სკოლაში აქვთ სიტყვით გამოსვლის 
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გამოცდილების უკეთესი მაჩვენებელი .  შედარებით კარგი მაჩვენებლებით გამოირჩევა 

გორისა და თბილისის სკოლის მოსწავლეები.   თელავისა დაა ახალციხის ბიჭების 64% 

და 69%-ს შესაბამისად, არ გააჩნიათ სიტყვით გამოსვლის გამოცდილება. 

ახალგაზრდების ჯგუფში კი ოდნავ განსხვავებული მდგომარეობაა. თბილისში 

გამოკვლეული კაცების 80%-ს არ გააჩნია საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოსვლის 

გამოცდილება და ეს ყველაზე ცუდი შედეგია. გამორჩეულად კარგი შედეგები აჩვენებს 

ისევ ქალებმა, პირველ ადგილზეა  ახალციხის ქალები 73%-ით; ისისნი ერთხელ მაინც 

გამოსულან სიტყვით  გასული წლის განმავლობაში.    ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

კაცებში გორში დაფიქსირდა და 54% შეადგინა.  ზოგადად, გორში  სტაბილურად  

უკეთესი შედეგები ვლინდება.   

 სკოლის მოსწავლეების 92% -ს გასული წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც აქვთ 

მონაწილეობა მიღებული კულტურულ ანდა შემოქმედებით ღონისძიებაში, 

მონაწილეობის საშუალო სიხშირე შეადგენს 2,3-ს. იგივე მაჩვენებელი 

ახალგაზრდებისათვის გაცილებით დაბალია და მათ მხოლოდ 23%-ს აქვს  

მონაწილეობა მიღებული მსგავსი ტიპის ღონისძიებაში. თუმცა მონაწილეობის 

საშუალო სიხშირის მაჩვენებელი ოდნავ მაღალია  და 2,5-ს უტოლდება. რაც შეეხება 

უშუალოდ ღონისძიებებს,  როგორც ახალგაზრდებში, ასევე მოსწავლეებში ყველა 

ხშირად მონაწილეობა მიღებული აქვთ კონცერტში,  მას მოყვება პოეზიის საღამო. 

სკოლის მოსწავლეების შემთხვევაში38%-ს მიღებული აქვს მონაწილეობა სპექტაკლში. 

დანარჩენი ტიპის ღონისძიებებს შედარებით დაბალი მაჩვენებლები აქვთ. 

 კულტურათაშორისი ურთიერთობის საკითხების შეფასების მიზნით რესპოდენტებმა 

შეაფასეს დაკავშირებული მიმართულებების  მნიშვნელობა უშუალოდ მათთვის.  

როგორც ჩანს საკვლევის აუდიტორისათვის დეკლარირებული საკითხების უმეტესობა 

ძირითადად მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია.  ხაზგასასმელია ისიც, რომ შეფასების 

„უმნიშვნელო“ მაჩვენებლები ორივე ჯგუფისათვის საკმაოდ დაბალია, რაც 

თავისთავად პოზიტიური შედეგია.  სკოლის მოსწავლეებისათვის ძალიან  

მნიშვნელოვანია  საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფების კულტურის ცოდნა,  

ასევე განსხვავებული კულტურის ადამიანებისათვის საკუთარი კულტურული 

ღონისძიებების მოწყობის შესაძლებლობების მიცემა   

 ახალგაზრდების ჯგუფის პასუხებიდან კი შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მათ როგორც 

მინიმუმ იციან რომ ისეთი ჩვევები როგორიცაა თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება, 

აზარტული თამაშები მავნე ჩვევაა. 75%-მა განაცხადა რომ არ მოიხმარს თამბაქოს, 65%-

მა - ალკოჰოლს, და 93% - არ თამაშობს აზარტულ თამაშებს.   შესაბამისად, დანარჩენი 

რესპოდენტები ამბობენ რომ მოიხმარენ, თუმცა მათი უმეტესო მიიჩნევს რომ ეს  

ჩვევები მავნეა.  რაც შეეხება რესპოდენტების გულწრფელობის საკითხს,  თავისთავად 

ეს კვლევის ფარგლებში ვერ დაზუსტებით ვერ გაიზომება, თუმცა მაღალია იმის 

ალბათობა, რომ პირი რომელიც აზარტულ თამაშებით გატაცებულია და იცის რომ ეს 

მავნე ჩვევა, დასმულ კითხვაზე „სწორი“ პასუხი გასცეს. 

 ახალგაზრდების 52% თუ სიმპტომები არ გააჩია საერთოდ არ მიმართვას ექიმს. იგივე 

მაჩვენებელი სკოლის მოსწავლეებისათვის - 27%.   სკოლის მოსწავლეები ყველაზე 

ხშირად ექიმს მიმართავენ თუ რამდენიმე დღის განმავლობაში აქვთ მაღალი 

ტემპერატურა, ასევე კანზე გამონაყარის არსებობის შემთხვევაში. თუმცა, საერთო 
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ჯამში, შეფასებებზე  „იშვიათად“ და „არასდროს“ საშუალოდ  ყველა დებულებისათვის 

49% მოდის, რაც საკმაოდ მაღალი ნეგატიური მაჩვენებელია.  

 ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სკოლის მოსწავლეების 64% და ახალგაზრდების 66% 

არ ყოფილა ჩართული რომელიმე სპორტულ ღონისძიებაში.  თუმცა მაჩვენებელი 

კიდევ უფრო მაღალია მხოლოდ გოგონებისათვის, სკოლის მოსწავლე გოგონების 75% 

და ახალგაზრდა ქალების 73%  გასული წლის განმავლობაში არ ყოფილა ჩართული 

რაიმე სპორტულ ღონისძიებებში.  შესაბამისად, უკეთესი მონაცემები აქვთ მამაკაცებს, 

სკოლის მოსწავლე ბიჭების და ახალგაზრდა  მამაკაცების   ჩართულობის მაჩვენებელი 

50%-ს აჭარბებს.  

 შესაბამისად, მოსწავლეთა  36%-ს  და ახალგაზრდების  34%-ს გასული წლის 

განმავლობაში ერთხელ მაინც აქვს მონაწილეობა მიღებული სპორტულ აქტივობაში.  

 სპორტული სახეობების ყველაზე პოპულარული მიმართულებები ასეთია:   პირველ 

ადგილზეა ფეხბურთი ორივე ჯგუფისათვის; მეორე ადგილზე ახალგაზრდებისათვის 

გავიდა ცურვა, ხოლო მოსწავლეებისათვის კალათბურთი. ასევე განსახვავებულად 

გადანაწილდა მესამე  ადგილიც ახალგაზრდებისათვის ფინტესია ხოლო 

მოსწავლეებისათვის  კი ფრენბურთი.   რეიტინგში (ცხრილი 15 და 16) მოხვდა სულ 6  

სახეობა, დანარჩენმა მიმართულებებმა მიიღეს 3% ან ნაკლები შეფასება და შესაბამისად 

გაერთიანდა „ სხვა სახეობების“ მუხლში.  რეგიონულ ჭრილში საშუალო 

მაჩვენებლებიდან მნიშვნელოვანი გადახრა არ გამოვლენილა.  რაც შეეხება გენდერულ 

ჭრილში მონაცემებს, გამოვლინდა რომ ფიტნესი და ცურვა  ახალგაზრდების  

რეიტინგში  მეტწილად მოხდა გოგონების დამსახურებით.  სკოლის მოსწავლეებში კი 

ასეთი ცალსახა განსხვავება რა გამოვლინდა,  გოგონები მეტად ჩართულები არიან 

სირბილსა და კალათბურთში.   

 საგულისხმოა, რომ ახალგაზრდების 49%-მა და სკოლის მოსწავლეების 59%- მა 

საერთოდ ვერ/არ დაასახელა სპორტის რომელიმე სახეობა, რომელშიც ისურვებდა  

ჩართვას, ასეთი შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში.  ეს მაჩვენებელი 

მიუთითებს, რომ აღნიშნულ ჯგუფს არ გააჩნია ინტერესი სპორტის მიმართ. 

გარკვეული ტიპის შესაძლებლობებს შეთავაზება შესაძლოა შედეგიანი იყოს მხოლოდ  

დამატებითი სამოტივაციო სამუშაოების ჩატარების შედეგად.  ამასთან, კვლავ მაღალია 

ინტერესებს შორის განსხვავება გენდერულ ჭრილში. სკოლის მოსწავლე გოგონების 

67%-ს არანაირი სპორტის სახეობა არ აინტერესებს. იგივე მაჩვენებელი 

ახალგაზრდებისათვის კი 49%-ია.  რაც შეეხება იმ პირებს ვინც გამოხატეს ინტერესი - 

შესაბამისი შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში: ახალგაზრდების ჯგუფისათვის  

ლიდერი სახეობა კაცებისათვის ფეხბურთია, ხოლო ქალებისათვის ცურვა;  სკოლის 

მოსწავლეებში,  ბიჭების მოთხოვნა  ყველაზე მაღალია - ფეხბურთსა და 

კალათბურთზე, ხოლო გოგონებისა კი - კალათბურთსა და ჩოგბურთზე. 

 

 

 

სხვა საკითხები  
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 კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა ახალგაზრდული კლუბების მიმართ 

დამოკიდებულება.  კითხვაზე, თქვენს სოფელში/ქალაქში , რომ  იყოს  ახალგაზრდული 

კლუბი, ჩაერთვებოდით თუ არა კლუბის აქტივობებში,  სკოლის მოსწავლეების  73%-

მა და ახალგაზრდების 65%-მა დადებითი პასუხი გასცა.  ამასთან, ახალგაზრდებში 

ყველაზე დაბალი ინტერესი თბილისში გამოვლინდა  და მხოლოდ 48% შეადგინა, 

მაშინ როდესაც სხვა რეგიონებში თითქმის მსგავსი  საშუალოდ 75%-იანი ინტერესი 

დაფიქსირდა. სკოლის მოსწავლეებს შორის კი განსაკუთრებულად მაღალი 

ჩართულობის სურვილი თელავის მოსწავლეებმა გამოავლინეს, ხოლო  შედარებით 

დაბალი - თბილისის. 

 დაინტერესებულ სკოლის მოსწავლეთა  56% სპორტული ხასიათის  ღონისძიებებში 

მიიღებდა მონაწილეობას,  50% - ინტელექტუალურში, 41%-კი გასართობ 

ღონისძიებებში. დაინტერესებული ახალგაზრდების ჯგუფისათვის კი  ყველაზე 

სასურველი ღონისძიება ინტელექტუალურია (47%), მას მოყვება სპორტული (44%) და 

ტრენინგები სხვადასხვა თემაზე . 

 კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ  ახალგაზრდების ჯგუფის რესპოდენტების 64%-

ს აქვს სამუშაო გარკვეული გამოცდილება,  შესაბამისად 40%-ს კი არასოდეს უმუშავია.  

ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ვისაც გააჩნია სამუშაო გამოცდილება, ნახევარზე 

მეტს უმუშავია სრულ განაკვეთზე, დანარჩენს კი სეზონურ ან დროებით სამუშაოებზე.  

ახლაგაზრდების ჯგუფის  სამუშაო გამოცდილება კი საშუალოდ 2,3 წელს მოიცავს.  

 რესპოდენტების 15% საერთოდ არ არის დაინტერესებული სამსახურის მოძიებით. 

ამასთან გენდერულ ჭრილში მონაცემები იდენტურია.  თუმცა მათ შორის ვინც ეძებდა 

და მოახერხა დასაქმება გარკვეული სხვაობაა - აღნიშნული პასუხი გასცა კაცების 31%, 

ხოლო ქალების 25%-მა.   საშუალოდ 38%-ია იმ რესპოდენტების, რომლებიც ეძებდნენ 

სამსახურს, მაგრამ ვერ ნახეს მათთვის მისაღები ვარიანტი. აქვს გენდერულ ჭრილში 

სხვაობაა, მაჩვენებელმა ქალებისათვის 42%-შეადგინა, ხოლო მამაკაცებისათვის კი 

30%. 

 როგორც კვლევიდან იკვეთება  ახალგაზრდები საკმაოდ მაღალი მოთხოვნებით 

გამოდიან შრომის ბაზარზე და მათთვის თითქმის ყველა  დაკავშირებულ ფაქტორს  

ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.  ეს შედეგი შეიძლება მივიჩნიოთ „გადაჭარბებულ“ 

მოთხოვნადაც კი.   ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი ანაზღაურებაა, და სამუშაოს 

შერჩევისას  ამ ფაქტორს ყველაზე მაღალი წონა აქვს.  ამასთან  შეფასება „უმნიშვნელო“ 

თითქმის არც ერთ ფაქტორს არ მიუღია.  

 ახალგაზრდების ჯგუფმა ასევე დაასახელა თუ რა ტიპის ცოდნისა და  უნარების  

განვითარება  ესაჭიროებათ დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდისათვის.  

საგულისხმოა, რომ  საშუალოდ 17% მიიჩნევს, რომ მათ უნარების გაზრდა საერთოდაც 

არ ჭირდებათ.   თუმცა, განსაკუთრებით მაღალია კაცების მაჩვენებელი და  მათი 22%-

ზე მეტი თვლის, რომ უნარების განვითარებას არ საჭიროებენ.  

 

 

კვლევის ზოგადი  შედეგები  
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კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე შესწავლილ იქნა სამიზნე ჯგუფის ზოგადი ქცევები, 

კომუნიკაციის არხები, დამოკიდებულებები და  ქცევის სხვა მოდელები, რომლებიც კავშირშია 

კომპეტენციების გაზიარების შესაძლებლობებთან.  მონაცემები წარმოდგენილია ორი 

საკვლევი ჯგუფისათვის (1) სკოლის მოსწავლეები; (2) ახალგაზრდები.  

გამოკვლეული ახალგაზრდების 38,5% სწავლობს უმაღლეს სასწავლებელში,  7,8% ტექნიკურ 

სასწავლებელში, მხოლოდ  23,8% მუშაობს სრულ განაკვეთზე, 8%-მდე კი ნაწილობრივ 

დასაქმებულია, მათ შორის სეზონურ სამუშაოებზე.  ხოლო  რესპოდენტების 21,3% არც 

დასაქმებულია და არც სასწავლო პროცესშია ჩართული.  

თუმცა, ახალგაზრდების ჯგუფის საქმიანობის სტრუქტურა განსახვავებულია რეგიონულ 

ჭრილში.  ძირითადი სხვაობა არის თბილისსა და  დანარჩენ რეგიონებს შორის, მაგალითად 

თბილისში  შესწავლილი ახალგაზრდების მხოლოდ 7%-მა განაცხადა, რომ არც მუშაობს და 

არც სწავლობს, იგივე მაჩვენებელი რეგიონებისათვის კი საშუალოდ 30%-ს შეადგენს 

(დიაგრამა 1). სრულ განაკვეთით დასაქმებულ ახალგაზრდების წონა კი ყველაზე დაბალია 

ახალციხეში და მხოლოდ 5%-ს შეადგენს.  

 

დიაგრამა 1. სამიზნე რეგიონებში ახალგაზრდების  მიმდინარე საქმიანობა  

 

ჰობი ან გატაცება აქვთ გამოკითხული ახალგაზრდების 80%-ს,  ხოლო მოსწავლეების  - 93%-ს. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის რესპოდენტების მიერ დეკლარირებული ინფორმაცია.   

თუმცა ამ შემთხვევაში გამოიკვეთა  ტენდეცია, რომ 18 წლამდე ახალგაზრდები მეტად 

დაინტერესებულები არიან და შესაძლოა მეტი დროც აქვთ, რათა ჩაერთონ სხვადასხვა 

კულტურულ, სპორტულ თუ ინტელექტუალურ  ღონისძიებებში (დიაგრამა 2).  

51%

21%

38%

32%

2%

12%

10%

12%

37%

26%

5%

21%

2%

5%

4%

5%

2%

5%

11%

2%

7%

31%

30%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

თბილისი 

გორი

ახლციხე

ბაღდათი

ვსწავლობ უმაღლეს სასწავლებელში ვსწავლობ ტექნიკურ სასწავლებელში

ვმუშაობ სრული განაკვეთით ვმუშაობ ნახევ განაკვეთით 

ვმუშაობ სეზონურ/დროებით სამუშაოზე არც ვმუშაობ და არც ვსწავლობ
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დიაგრამა 2. გასული წლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.  

ფორმალური განათლების დაწესებულების მიღმა განათლება იღებს (მაგალითად  დადის 

წრეებზე, უცხო ენის კურსებზე და ასე შემდეგ) მოსწავლეების 71%, მაშინ როდესაც იგივე 

მაჩვენებელი ახალგაზრდების ჯგუფისათვის მხოლოდ 34%.  ოლიმპიადებში, კულტურულ  ან  

სპორტულ ღონისძიებებში გასული წლის განმავლობაში სკოლის მოსწავლეების ნახევარს  

მაინც აქვს მონაწილეობა მიღებული. მონაცემი გაცილებით დაბალია ახალგაზრდებისათვის, 

რაც  პრაქტიკულად იმაზე მიუთითებს, რომ სასწავლო პროცესი ანდა მუშაობის გარდა ნაკლებ 

არიან ჩართულები სხვა ტიპის  საქმიანობებში.  

საინტერესოა,  რომ სკოლის მოსწავლეებიც და სტუდენტი ახალგაზრდების უმრავლესობა 

დროის ყველაზე დიდ ნაწილს  შესაბამისად სკოლაში და სასწავლებელი ატარებენ. (დიაგრამა 

2).  ასევე, ახალგაზრდების 30%-ის შემთხვევაში ძირითად  სამსახურში უწევს ყოფნა. 

მოსწავლეების მხოლოდ 9% ატარებს ყველაზე დიდ დროს წრეებსა თუ კლუბებში, ხოლო 

ახალგაზრდებისთვის ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალია  1,3%-ს შეადგენს.  ამასთან, 

საგულისხმოა,  რომ  რესპოდენტთა მესამედი საკუთარი დროის უმეტეს ნაწილს სახლში 

ატარებს.  
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ახალგაზრდები მოსწავლეები
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დიაგრამა2. სად ატარებენ რესპოდენტები დროის ყველაზე დიდ ნაწილს.  

 

საინეტერესოა მონაცემები რეგიონალურ და გენდერულ ჭრილში.  მაგალითად ახალციხეში  

სკოლის მოსწავლეების გოგონების გაცილებით დიდი ნაწილი უმეტეს დროს სახლში ატარებს 

ბიჭებთან შედარებით. თბილისსა და თელავში  კი გენდერულ ჭრილში სხვაობა თითქმის არ 

არის. (ცხრილი 1) 

 

  თბილისი  გორი ახალციხე თელავი  ბაღდათი  

  კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი 

სასწავლებელში 30,4% 22,2% 43,5% 54,7% 31,3% 40,4% 58,2% 58,8% 35,8% 59,6% 

სახლში 52,2% 59,3% 37,0% 35,9% 39,6% 51,9% 30,6% 31,4% 32,1% 25,5% 

ეზოში/ქუჩაში 4,3% 7,4% 6,5% 0,0% 12,5% 3,8% 8,2% 2,9% 17,0% 2,1% 

წრეებზე/კლუბებში/ 

კურსებზე 

8,7% 7,4% 13,0% 9,4% 16,7% 3,8% 2,0% 6,9% 15,1% 12,8% 

 

ცხრილი 2.  სკოლის მოსწავლეები: რეგიონულ და გენდერულ ჭრილში  

 

რაც შეეხება ახაალგაზრდების ჯგუფს, (ცხრილი 3), გენდერული დისბალანსი ცალსახაა ყველ 

საკვლევ ლოკაციაზე (გარდა თბილისისა). ქალი რესპოდენტების ნახევარი ძირითად დროს 

სახლში ატარებს. სამსახურში დროის გატარების თვალსაზრისით კი არც თბილისია 

გამონაკლისი და მამაკაცების მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება.   
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  თბილისი  გორი ახალხიცე ბაღდათი  

  კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი კაცი ქალი 

სასწავლებელში 23,1 45,7 11,1 24,5 30,0 38,4 35,6 30,3 

სახლში 13,8 17,7 18,5 43,6 28,6 39,5 28,9 51,3 

ეზოში/ქუჩაში 0,0 0,0 18,5 2,1 11,4 11,6 4,4 0,0 

წრეებზე/კლუბებში/კურსებზე 0,0 1,1 7,4 1,1 1,4 0,0 4,4 1,3 

სამსახურში  63,1 33,7 40,7 28,7 27,1 10,5 26,7 17,1 

 

ცხრილი 3. ახალგაზრდები რეგიონულ და გენდერულ ჭრილში 

 

 

რესპოდენტებს წარედგინათ ასეთი  შემთხვევა: „დავუშვათ,  რომ დადექით გარკვეული 

პრობლემის წინაშე და გსურთ რჩევის მიღება იმის თაობაზე, თუ როგორ ჯობია რომ მოიქცეთ. 

ასეთ შემთხვევაში, პირველ რიგში, ვის გაუზიარებთ თქვენს პრობლემას.“  საგულისხმოა, რომ 

პასუხების განაწილება თითქმის იდენტურია ორივე საკვლევი ჯგუფის შემთხვევაში.  ასევე, 

მიღებული შედეგები ერთის მხრივ შეიძლება ითქვას რომ არ წარმოდგენს განსაკუთრებულ  

მიგნებას, თუმცა მეორეს მხრივ იკვეთება რომ ისეთი კატეგორიები, როგორებიცაა 

მასწავლებელი/ტრენერი  1% ნაკლები შეფასება მიიღო (დიაგრამა 3). ბუნებრივიცაა რომ 

მეგობარი ანდა დედმამიშვილი ნდობის მაღალი მანდატით სარგებლობს, თუმცა    რეალურად 

დგება ისეთი სიტუაციები, როდესაც  არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდა ჰონეს 

შესაძლებლობა  სხვა პირთანაც განიხილოს  პრობლემური საკითხები და მიმართოს 

რჩევისათვის. უნდა ვივარაუდოთ, რომ  ნდობის ამ მანდატის მოპოვება ახალგაზრდული 

მუშაკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი ირიბი ამოცანაც უნდა იყოს.  

 

 
დიაგრამა 3. რჩევისთვის მიმართვა კატეგორიების მიხედვით.   
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იგივე მონაცემი გენდერულ ჭრილში მიუთითებს, რომ გაცილებით მაღალია მეგობარზე 

მიმართვიანობა   მამაკაცების შემთხვევაში, ხოლო გოგონებისათვის კი ოჯახის წევრები 

სარგებლობენ დნობის მაღალი მანდატით (ცხრილი 4).  

  მოსწავლე  ახალგაზრდა  

კაცი  ქალი  კაცი  ქალი  

მშობლები/და/ძმა 50,2% 59,6% 38,6% 65,7% 

მეგობრები 45,7% 38,2% 55,6% 31,1% 

თანამშრომელი/კოლეგა 0,7% 0,3% 1,4% 0,5% 

ტერნერს/მასწავლებელს, ვისთანაც დავდივარ 

წრეებზე, კურსებზე 

3,1% 0,9% 1,4% 1,2% 

ცხრილი 4. რჩევისთვის მიმართვა კატეგორიების და სქესის მიხედვით.   

რესპოდენტებს ზოგადად განემარტათ თუ რას გულისხმობს არაფორმალური განათლება და 

მხოლოდ ამის შემდეგ  მათ შეაფასეს თუ რამდენად ხელმისაწვდომია ასეთი განათლების 

შესაძლებლობები მათთვის.  ახალგაზრდების 21% და მოსწავლეების 28% მიიჩნევს, რომ 

მრავალფეროვანი შესაძლებლობებია ხელმისაწვდომი.  საგულისხმოა, რომ ახალგაზრდების 

19%-ს  და სკოლის მოსწავლეების 13% -ს  საერთოდ არ სმენიათ  მსგავსი შესაძლებლობების 

არსებობის შესახებ.  

 

დიაგრამა 4. არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, %.  

არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის შეფასებიბა შედარებით განსხვავებულია 

რეგიონულ ჭრილში. ახალგაზრდების შემთხვევაში, მეტ-ნაკლებად ხელმისწვდომია 

შეფასებაზე ყველაზე მაღალი წონა მოვიდა ბაღდათზე. თბილისში მცხვრები ახალგაზრდების 

37%-ს კი არ სმენიათ ასეთი შესაძლებლობის შესახებ (ცხრილი 5).  
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კარდინალურად განსხვავებული მდგომარეობაა სკოლის მოსწავლეებისათვის. თბილისისა და 

გორის მოსაწვლეების თითქმის 40% მიიჩნევს, რომ მრავალფეროვანი შესაძლებლობებია 

ხელმისაწვდომი. ხოლო ახალციხის მოსწავლეების მესამედზე მეტს საერთოდ არ სმენიათ 

ასეთი შესაძლებლობების შესახებ (ცხრილი 6).  

  თბილისი  გორი ახლციხე ბაღდათი 

მრავალფეროვანი შესაძლებლობები  

ხელმისაწვდომია 

19,6% 31,4% 29,5% 5,0% 

მეტ-ნაკლებად  ხელმისაწვდომია 28,8% 37,2% 36,5% 57,9% 

მხოლოდ რამდენიმე შესაძლებლობაა 

ხელმისაწვდომი 

8,3% 7,4% 14,1% 26,4% 

მსმენია, მაგრამ ხელმისაწვდომი არ არის 6,3% 14,0% 11,5% 5,8% 

ასეთი შესაძლებლობების შესახებ არ მსმენია 37,1% 9,9% 8,3% 5,0% 

ცხრილი 5. ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობა არაფორმალურ განათლებაზე რეგიონულ 

ჭრილში  

  თბილისი  გორი ახლციხე თელავი ბაღდათი 

მრავალფეროვანი შესაძლებლობები  

ხელმისაწვდომია 

40,0% 30,9% 14,0% 29,5% 23,0% 

მეტ-ნაკლებად  ხელმისაწვდომია 32,0% 52,7% 31,0% 41,0% 57,0% 

მხოლოდ რამდენიმე შესაძლებლობაა 

ხელმისაწვდომი 

14,0% 5,5% 13,0% 13,5% 7,0% 

მსმენია, მაგრამ ხელმისაწვდომი არ არის 6,0% 7,3% 7,0% 3,0% 8,0% 

ასეთი შესაძლებლობების შესახებ არ მსმენია 8,0% 3,6% 35,0% 13,0% 5,0% 

ცხრილი 6. სკოლის მოსწავლეების ხელმისაწვდომობა არაფორმალურ განათლებაზე 

რეგიონულ ჭრილში  

ახალგაზრდულ ჯგუფებთან მუშაობის თვალსაზრით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 

კომუნიკაციის არხებს. საბაზისო კვლევის შედეგად გამოვლენილ იქნა ის ძირითადი 

საშუალებები, რომლის გამოყენებითაც საკვლევი აუდიტორია იღებს ინფორმაციას ამა თუ იმ 

ღონისძიებისა თუ შესაძლებლობის შესახებ.   ამასთან, მოხდა არხების რანჟირება გამოყენების 

სიხშირის მიხედვით   (ცხრილები 1, 2).  რესპოდენტების 60%-ზე მეტი  „ფეისბუქს“ იყენებს 

ყოველდღიურად.  არც თუ ისე ხშირი გამოყენება აქვს ტელევიზიას.  ამასთან სკოლის 

მოსწავლეების დაახლოებით 25 % საერთოდ არ იყენებს ტელევიზიას ინფორმაციის 

მისაღებად.  ზოგადი მოდელი და წყაროებს გამოყენების სიხშირე მეტწილად მსგავსია სკოლის 

მოსწავლეებსა და ახალგაზრდების ჯგუფებისათვის.  

 არხი/წყარო  ყოველდღე კვირაში  1-3ჯერ თვეში 1-ჯერ არ ვიყენებ 

მეგობრები/ოჯახის წევრები  55,1 26,1 11,6 7,0 

სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 63,9 22,6 6,4 6,9 

სხვა სოციალური ქსელები 32,0 28,0 16,9 23,1 

ტელევიზია 28,9 27,5 19,0 24,6 
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ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; 

ვებ-გვერდები 41,0 30,0 15,4 13,6 

საინფორმაციო შეხვედრები 

კლუბში 9,2 17,0 29,3 44,4 

მოკლე ტექსტური შეტყობინება 17,0 21,6 24,1 37,2 

წრეები, კურსები და ა.შ. 11,8 25,6 18,5 44,1 

ცხრილი 7. საინფორმაციო არხების გამოყენების სიხშირე (%)  - სკოლის მოსწავლეები  

 არხი/წყარო  ყოველდღე კვირაში  1-3ჯერ თვეში 1-ჯერ არ ვიყენებ 

მეგობრები/ოჯახის წევრები  58,2 23,8 11,1 6,9 

სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 72,6 16,8 3,9 6,7 

სხვა სოციალური ქსელები 24,0 26,6 12,5 36,8 

ტელევიზია 34,6 26,2 15,4 23,8 

ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; 

ვებ-გვერდები 34,2 30,1 17,6 18,2 

საინფორმაციო შეხვედრები 

კლუბში 5,8 11,8 16,3 66,1 

მოკლე ტექსტური შეტყობინება 33,5 24,3 14,9 27,3 

წრეები, კურსები და ა.შ. 6,0 9,7 12,7 71,6 

ცხრილი 8. საინფორმაციო არხების გამოყენების  სიხშირე (%)  - ახალგაზრდები 

როგორც ეს მეთოდოლოგიაშია აღწერილი ჩატარდა ასევე თვისებრივი კვლევა სკოლის  

დირექტორებთან,  მასწავლებლებთან და მშრომლებთან.  უნდა აღინიშნოს, რომ რაიმე საერთო 

ტენდენცია არ გამოვლენილა არაფორმალური განთლების მიმართ  დამოკიდებულებების 

ჭრილში. მაგალითად იყვნენ ისეთი სკოლის დირექტორები, რომლებიც სრულიად 

ერკვეოდნენ საკითხში და მაღალი მოტივაციით უდგებიან საქმიანობას, იყვნენ ისეთებიც 

რომლებიც   სასწავლო პროცესს მხოლოდ „შაბლონებით“ უყურებენ და სხვა დამატებითი 

აქტივობების საჭიროებას საერთოდ ვერ ხედავენ. ანალოგიური მგდომარეობაა მშობლებთან 

მიმართებაშიც.   არიან მშობლები, ვისაც სრულიად გათავისებული აქვს სკოლის მიღმა სხვა 

განვითარების შესაძლებლობების მნიშვნელობა, ზოგი კი საერთოდ ვერ აღიქვამს  საბაზისო 

საჭიროებასაც კი.  ზოგადად თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოიკვეთა რამდენიმე  

მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გასათვალისწინებელი პროექტის გახორციელების პროცესში:  

- მაღალი კლასის მოსწავლეები (განსაკურებით მე-12 კლასელები)  არ არიან 

დაინტერსებული და სავარაუდოდ არც რჩება დრო სხვა აქტივობებში ჩართვისათვის, 

რამდენადაც გადართულები არიან ეროვნული გამოცდების მომზადებაზე.  ამასთან, 

უშუალოდ რაოდენობრივი კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ მე-12 კლასის 

მოსწავლეების  დიდი ნაწილი  პრაქტიკულად აღარ დადიან  სკოლაში.  „როგორც 

ასეთი, ღონისძიებებში ჩართვის სურვილი ნამდვილად არ გააჩნიათ მოსწავლეებს. თუ 

მასწავლებელმა, მოინდომა და გააკეთა ღონისძიების ჩატარება ამ შემთხვევაში, 

ერთვებიან და მონაწილეობას იღებენ. მოსწავლეებისაგან ინიციატივა არ მოდის.  ისინი 
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უფრო ორიენტირებულები არიან ეროვნულ საგამოცდო საგნებზე ზრუნვით და მთელი 

დღე დაკავებულები არიან მისი  მეცადინეობით. ზოგადი განათლება მათ სრულიად 

აღარ აინტერესებთ. ამას ამწვავებს სოციალური ფონიც. ბაღდათში არ არის თაობა 

რომელსაც შეიძლება ახალგაზრდამ მიბაძოს, არის მხოლოდ და მხოლოდ ბებიების და 

ბაბუების თაობა და მათ არ იციან თუ მოზარდს რა სჭირდება და რა ღირებულებები 

უნდა გააჩნდეს. მშობლების უმეტესი ნაწილი მიმოფანტულნი არიან მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნებში.“ - განაცხადა სკოლის თანამშრომელმა.  

 

- მასწავლებლების  გარკვეული ნაწილი2 კარგად ათვითცნობიერებს არაფორმალური 

განათლების როლს და ირიბად ასრულებენ „ახალგაზრდული მუშაკის“ ფუნქციებსაც. 

„ბავშვები რომლებიც ცდილობენ ჩაერთონ არაფორმალურ განათლებაში, იმდენად 

განსხვავებულები არიან, მომწონს ძალიან. უფრო კარგად სწავლობენ -  

განსხვავებულები არიან კარგად აყალიბებენ აზრს. ძალიან ბევრ რამეს აძლევს ბავშვს 

სამოქალაქოს გაკვეთილები და მომავალში ძალიან გამოადგებათ. ასეთი 

შესაძლებლობები საერთოდ ცვლის ბავშვს“ ; „საჭირო და აუცილებელი ატრიბუტია 

არაფორმალური განათლება იმისათვის, რომ  ელემენტარულად, პიროვნების 

სრულყოფილი შესწავლა ხდება, კომუნიკაციის უნარებს უვითარებს, უფრო მეტად 

გახსნილები ხდებიან ბავშვები, ფორმალურ გარემოში გარკვეულ ჩარჩოებში რომ არიან 

მოქცეულნი, თითქოს უფრო შეზღუდულად გრძნობენ თავს.  არაფორმალურ გარემოში 

ნებისმიერი კუთხით უფრო მეტად აისახება მოზარდის განვითარებაზე, უფრო მეტად 

კომუნიკაბელურები ხდებიან. თითქოს ცდილობენ საკუთარი მე უფრო წინ წამოწიონ. 

იციან, რომ იქ ყველაფრის უფლება აქვთ, შეუძლიათ რომ იყვნენ თამამები.“ (სკოლის 

მასწავლებლები) 

 

- რეგიონებში გამოვლინდა  სკოლის მოსწავლეების  მუშაობის ფაქტები, რის გამოც მათ 

უწვეთ სკოლის გაცდენა. აღნიშნული საკითხი  არაა პირდაპირ კავშირში კვლევის 

მიზნებთან, თუმცა მნიშვნელოვანია მისი  დეკლარირება.  რაც მთავარია ეს შესაძლოა 

უკავშირდებოდეს ბავშვების უფლებების დარღვევას და ასევე ზღუდავს მათ 

შესაძლებლობას ჩაერთონ არაფორმალური განათლების ინიციატივებში. „..დიდი 

რაოდენობა მუშაობს... მაგრამ ეს სწორად არ მიმაჩნია. როდესაც სწავლა იწყება ისინი 

საგაკვეთილო პროცესში უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას და არა სამსახურზე 

ფიქრობდნენ. ასევე ირღვევა მათი უფლებები, შრომის კუთხითაც. ისინი 

გაათვითცნობიერებენ რომ სკოლას აცდენენ სამუშაოს ხარჯზე. ნაცვლად იმისა, რომ 

სექტემბერში სკოლის მერხთან იჯდნენ ისინი მუშაობენ“. (ერთ-ერთი  სოფლის სკოლის 

მასწავლებელი)  

 

                                                           
2 რამდენადაც საუბარია თვისებრივი კვლევის შედეგებზე, რთულია მონაცემის რაოდენობრივი 

დაზუსტება 
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ძირითადი  შედეგები კომპეტენციების მიხედვით 

მოქალაქეობრივი კომპეტენცია  

 

რესპოდენტებს  სავარაუდო პასუხების მითითების გარეშე ეთხოვათ დაესახელებიათ 

მათთვის ცნობილი ადამიანის უფლებები. საგულისხმოა, რომ მინიმუმ ერთი უფლება ყველა 

რესპოდენტმა დაასახელა.  საშუალოდ რესპოდენტები 3-4 უფლებას ასახელებდნენ.  

ზოგადად, 5 უფლება მაინც დაასახელა ახალგაზრდების 41%-მა და მოსწავლეების 30% -მა. 

საგულისხმოა, რომ ახალგაზრდებსა და სკოლის მოსწავლეებს შორის არის გარკვეული 

განსხვავებები უშუალოდ დასახელებული უფლებების სახეობების ჭრილში (დიაგრამა 5).  

მაგალითად პირადი ხელშეუხებლობის უფლება ახალგაზრდების 55%-მა დაასახელა, მაშინ 

როდესაც იგივე მაჩვეენებლი სკოლის მოსწავლეებისათვის 38%-ია.   
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დიაგრამა 5.  დასახელებული უფლებები 

 

 

აღნიშნულ შედეგებზე  (სკოლის მოსწავლეების შემთხვევაში განსაკუთრებით) სავარაუდოდ 

დადებითი ზეგავლენა მოადინა სამოქალაქო გაკვეთილებმა.  თუმცა, თვისებრივი კვლევაში 

მონაწილე მასწავლებლები  ასევე მიიჩნევენ, რომ კარგი იქნება თუ ასევე  გაათვითცნობიერებენ 

საკუთარ მოქალაქეობრივ ვალდებულებებსაც:  

„თავიანთი უფლებები ზედმიწევნით კარად იციან, მაგრამ ვალდებულებას არ 

გრძნობენ“ 
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ქორწინების უფლება
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შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება 

პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 

უფლება

რელიგიის თავისუფლება

სასამართლო განხილვის უფლება

არჩევნებში მონაწილეობის  უფლება

შრომითი უფლებები

წამების აკრძალვა

მონობისა და იძულებითი შრომის აკრძალვა

მოსწავლეები ახლგაზრდები 
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„კარგად იციან საკუთარ უფლებები, ყოველთვის აკეთებენ ამაზე აქცენტს. 

შეუძლიათ  ნებისმიერი რამ გააკეთონ როგორ მოქალაქეებმა, რაღათქმა უნდა ყველა 

ბავშვს არ ვგულისხმობ, მაგარმ უმეტესობასთან ასეა“  

მოქალაქეობრივი  საქმიანობის ჭრილში შესწავლილ იქნა თუ რა ტიპის საქმიანობა/ქმედება 

განუხორციელებიათ რესპოდენტებს საზოგადოებრივი საჭიროების/პრობლემის 

მოსაგვარებლად.  როგორც კვლევის შედეგებიდან იკვეთება მოსწავლეები შედარებით მაღალი 

აქტიურობით გამოირჩევიან, მათი 42 % ჩაერთო პრობლემის მოგვარებაში, ხოლო 

ახალგაზრდების მხოლოდ 25%. გაცილებით მაღალია ახალგაზრდებში ინდიფერენტულობის 

ანდა შესაძლოა საკუთარ შესაძლებლობების დაბალი რწმენა, მათი თითქმის 60% მიიჩნევს, 

რომ მაინც ვერ შეძლებდა პრობლემის მოგვარებას და შესაბამისად არაფერია გაუკეთებიათ ამ 

მიმართულებით  (დიაგრამა 6).  

 

დიაგრამა 6.  საზოგადოებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად  გახორციელებული მოქმედება (გასული 

წლის განმავლობაში) 

მიზნობრივი ლოკაციების მიხედვით, გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალი 

აქტიურობით/ჩართულობით  სკოლის მოსწავლეები  თბილისში   გამოირჩევიან (56%), ხოლო 

შედარებით პასიურები არიან ახალციხის მოსწავლეები-46% მიიჩნევს, რომ მაინც ვერ 

შეძლებდა პრობლემის მოგვარებას და შესაბამისად არ განუხორციელებია რაიმე ქმედება. 

(ცხრილი 7).  
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დიაგრამა 7.  საზოგადოებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად  გახორციელებული მოქმედება 

ლოკაციების  მიხედვით - სკოლის მოსწავლეები  (გასული წლის განმავლობაში) 

ახალგაზრდების ჯგუფში კი გამორჩეულად მაღალი ინდეფერეტულობის მაჩვებელი 

გამოვლინდა ბაღდათსა და ახალციხეში.  თუმცა საერთო ჯამში მნიშვნელოვანი სხვაობები 

ლოკაციებს შორის არ  არის. (ცხრილი 8).  

 

დიაგრამა 8.  საზოგადოებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად  გახორციელებული მოქმედება 

ლოკაციების  მიხედვით - ახალგაზრდები  (გასული წლის განმავლობაში) 

გენდერულ ჭრილში იგივე მონაცემების ანალიზისას გამოვლინდა, რომ ახალგაზრდების 

ჯგუფში მნიშვნელოვან სხვაობას არ აქვს ადგილი, თუმცა სკოლის მოსწავლეების შემთხვევაში 

ბიჭების 48% თავად ჩაერია პრობლემის მოგვარებაში, ხოლო გოგნების მხლოდ 36%. (დიაგრამა 

9) 
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დიაგრამა 9. საზოგადოებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად  გახორციელებული მოქმედება 

ლოკაციების  მიხედვით გენდერულ ჭრილში.  

 

ინიციატივის წამოყენების  და მონაწილეების პრობლემას  აღიარებენ მშობლებისა და სკოლის 

თანამშრომლების ნაწილიც. მათი აზრით,  ზოგადად ასეთი პრაქტიკის გამო თუ თავისთავად, 

მაგარმ სკოლის მოსწავლე ელოდება მასწავლებელს, რომ ის მოახდენს  რაიმე პროცესის 

ინიცირების ორგანიზებას და როგორც წესი თვითონ ნაკლებად გამოდის საკუთარი 

ინიციატივით. ამასთან დაკავშრებით რესპოდენტებმა  შემდეგი მოსაზრებები გაგვიზიარეს:  

„...პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც ვმუშაობთ მუშაობის პროცესი არის 

აქტიური, ხოლო შემდგომი ეტაპი უფრო პასიურია. ანუ ბავშვებიდან ინიცირება 

გარკვეული საქმიანობის ძალიან ძნელია, და პრობლემურია. სანამ გვერდით ყავს ისეთი 

ადამიანი რომელიც კონკრეტულ მიმართულებას აძლევს და დაგეგმარებაში ეხმარება  

აქტიურობენ. ცოტა გულდასაწყვეტიც არის ეს , რომ თვითონ ისინი არ აქტიურობენ და 

არ  შეუძლიათ საკითხის წამოყენება“  

„თუ ინიციატორია, მასწავლებელი, ამ დროს მათი ჩართულობა დიდია - თუ არა და ისე 

პასიურობენ“  

პრობლემების მოგვარების ჭრილში საინტერესო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

ურთიერთობის გამოცდილება.  სკოლის მოსწავლეების 13% აქვს ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან მიმართვის გამოცდილება. საგულისხმოა, რომ მიმართვების 

შემთხვევების 71%  საზოგადოებრივ საჭიროებას ეხებოდა. შედარებით  დიდ ნაწილს 23,6%-ს 

მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ 

ღონისძიებაში (სქემა 1).  
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სქემა 1. სკოლის მოსწავლეების ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა  

რაც შეეხება ახალგაზრდების  ჯგუფს,  ოდნავ მეტია მიმართვიანობის მაჩვენებელი, თუმცა 

საგულისხმოა, რომ მიმართვიანობის და მონაწილეობის მიზეზებში პირად საჭიროებებს წონა 

გაცილებით მაღალია. (სქემა 2)   

 

 

 

 

 

 

სქემა 2. ახალგაზრდების  ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა  

ლოკაციეების მიხედვით საკვლევი აუდიტორიის აქტიურობის დონის შეფასებისას 

გაანალიზებულ  იქნა  ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მიმართვიანობის მაჩევნებელი.  

განსაკუთრებულად აქტიურები არიან ახალგაზრდები ახალციხეში. ხოლო 

თვითმმართველობასთან ურთერთობის ყველაზე მცირე გამოცდილება  თბილის 

მომსწავლეებსა და ახლაგარზდებს აქვთ. (დიაგრამა 10). 
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დიაგრამა 10. ადგილობრივ ხელისუფლებაზე მიმართვიანობის მაჩვენებელი ლოკაციების 

მიხედვით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გარემოსდაცვითი კომპეტენცია 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებებში მონაწილეობის გამოცდილების შესწავლის შედეგად 

გამოვლინდა, რომ ახალგაზრდების 23.2%-ს და მოსწავლეების 42%-ს ერთხელ მაინც მიუღია 

მონაწილეობა გარემოსდაცვითი აქციაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში.  ამასთან, 

მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდების მაჩვენებელი ორჯერ ჩამოუვარდება მოსწავლეების 

მაჩვენებელს,  მონაწილეობის  სიხშირის საშუალო მაჩვენებელი  თითქმის ერთნაირია: 

ახალგაზრდებისათვის - 2,2; ხოლო მოსწავლეებისათვის კი -  2,0 შემთხვევა.  

თუმცა, მდგომარება საკმაოდ განსხავებულია საკვლევი  ლოკალიზების მიხედვით. 

საშუალოზე  მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ბაღდათში როგორც მოსწავლეების, ასევე 

ახალგაზრდების ჯგუფისათვის. გამორჩეულად ნაკლებად იღებენ მონაწილეობას 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებებში თბილისის ახალგაზრდობა.  
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დიაგრამა 11. გარემოსდაცვითი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება  საკვლევი ლოკაციების 

მიხედვით (წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც)  

თუმცა, დამოკიდებულების  შეფასებისათვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, თვითონ 

რესპოდენტს რამდენად აქვს ნებისმიერი მასშტაბის გარემოსდაცვითი აქციის ან/და 

ღონისძიების ორგანიზების საჭიროებასთან  დაკავშირებით ინციატივის წამოყენების 

გამოცდილება.   კვლევის შედეგების თანახმად, სკოლის მოსწავლეების 19%-ს  ერთხელ მაინც 

წამოუყენებია გარემოსდაცვითი ინიციატივა, ხოლო ახალგაზრდების შემთხვევაში 

მაჩვენებელი 13% არ აღემატება.    როგორც ჩანს  ინიციატივის წამოყენებაში გოგონები მეტად 

აქტიურები არიან, სკოლის მოსწავლე გოგონების 22%-ს აქვს ინიციატივა წამოყენებული,  

ბიჭების კი მხოლოდ- 15%-ს.  ახალგაზრდების ჯგუფისათვის კი გენდერულ ჭრილში სხვაობა 

პრაქტიკულად არ  ვლინდება.  

 ვერ ვიტყვით, რომ სკოლის მოსწავლეები განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევიან, 

თუმცა კიდევ ერთხელ ჩანს  ტენდენცია, რომ ახალგაზრდების ჯგუფი შედარებით პასიურია 

და ნაკლებად  ვლინდება მათი საზოგადოებრივ საქმიანობებში ჩართულობის  შემთხვევებიც 

და მოტივაციაც.  

თვისებრივი კვლევიდანაც ჩანს, რომ სასკოლო პროექტების უმეტესი ნაწილი გარემოს დაცვის 

საკითხებს ეხება.   ერთ ერთი სკოლის დირექტორმა გაგვიზიარა, რომ: „იყო ამის მაგალითი 

ჩვენს სკოლაში. USAID მხარდაჭერით განხორციელდა პროექტი, სადაც ბავშვების ჩართულობა 

და ინტერესი იყო ძალიან მაღალი. თვითონვე იწვევდნენ რესპოდენტებს პროექტში და 

აწყობდნენ დისკუსიებს. ასევე, ატარებდნენ აქციებს გარემოს დაცვის კუთხით“;   

ასევე გამოვლინდა სხვა მსგავსი შემთხვევებიც : „იყო ისეთი შემთხვევაც, რომ ამ სკოლის 

კლუბში დააფინანსეს ბავშვების დაწერილი პროექტით გარემოს დაცვაზე“. „იყო 

გამწვანებასთან დაკავშირებით პროექტი 2014 წელს დაწერილი მოზარდების მიერ, სადაც 

მოსწავლეებს გადაეცათ გრანტის სახით 500 აშშ დოლარამდე. რითაც იქნა ნერგები შეძენილი 

და მოსწავლეებმა დარგეს ხეები.“ 
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საკვლევ აუდიტორიასთან შეფასებულ იქნა მათ მიერ გახორციელებული ქცევის მოდელი 

ნარჩენებთან მიმართებაში. მონაცემთა წაკითხვისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, 

რომ შესაძლოა რესპოდენტები ქცევითი გამოცდილების გაზიარებისას სრულიად 

გულწრფელები არ იყვნენ, თუმცა იციან რომელი ქცევაა სწორი, რაც თავის მხრივ უკვე წინ 

გადადგმული ნაბიჯია (დიაგრამები 12 და 13).  

 

დიაგრამა 12. ნარჩენებთან დაკავშირებული ქცევის თვითშეფასება: სკოლის მოსწავლეები  
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შოკოლადის ფილის  ქაღალდი  ხელში  მიჭირავს ანდა 

ჯიბეში მიდევს  მანამ სანამ არ ვნახავ ნაგვის ურნას და 

აუცილებლად იქ ჩავაგდებ

თუ დავინახავ რომ ჩემი თანატოლი ნარჩენს  იატაკზე 

ან/და ქუჩაში აგდებს, მივუთითებ რომ უკეთესია ურნაში 

ჩააგდოს

თუ დავინახავ, რომ მაგალითად ქუჩაში  აგდია 

შოკოლადის ქაღალდი (სხვის მიერ დაგდებული), ავიღებ 

და  ურნაში ჩავაგდებ

ბუნებაში იმყოფებით პიკნიკზე მეგობრებთან და ოჯახის 

წევრებთან ერთად. წამოსვლის წინ აუცილებლად 

შეაგროვებთ ნარჩენებს და გადაყრით უახლოეს ურნაში. 

როცა კი შესაძლებელია, მაღაზიაში უარს ვამბობ 

გამყიდველისთვის  პოლიეთილენის პარკის გამორთმევაზე

როცა ვხედავ დანაგვიანებულ ქუჩას ანდა ეზოს ძალიან 

ვბრაზდები 

როგორც წესი სულ ასე ვიქცევი ხანდახან, სიტუაციიდან გამომდინარე თითქმის არასდროს
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დიაგრამა 13. ნარჩენებთან დაკავშირებული ქცევის თვითშეფასება: ახლგაზრდები  

კვლევის  ერთ-ერთ ინდიკატორად განსაზღვრული ქცევის შეფასება, შესაბამისად, გაზომავდი 

მაჩვენებლის გამოვლისათვის გამოყენებულია საშუალო მაჩვენებელი შეთავაზებული 

დებულებებისათვის  (დიაგრამა 12).  ნახევარზე მტი მიუთითებს, რომ სულ „წესების დაცვით“ 

მოქმედებენ თუმცა ეს მაჩვეენებლი არც თუ ისე მაღალია  სავარაუდო გულწრფელობის 

ხარისხის გათვალისწინებით.  

 

დიაგრამა 14. საკვლევი ჯგუფების ქცევის საშუალო მაჩვენებელები  
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ანდა ჯიბეში მიდევს  მანამ სანამ არ ვნახავ ნაგვის 

ურნას და აუცილებლად იქ ჩავაგდებ;

თუ დავინახავ რომ ჩემი თანატოლი ნარჩენს  

იატაკზე ან/და ქუჩაში აგდებს, მივუთითებ რომ 

უკეთესია ურნაში ჩააგდოს

თუ დავინახავ, რომ მაგალითად ქუჩაში  აგდია 

შოკოლადის ქაღალდი (სხვის მიერ დაგდებული), 

ავიღებ და  ურნაში ჩავაგდებ

ბუნებაში იმყოფებით პიკნიკზე მეგობრებთან და 

ოჯახის წევრებთან ერთად. წამოსვლის წინ 

აუცილებლად შეაგროვებთ ნარჩენებს და …

როცა კი შესაძლებელია, მაღაზიაში უარს ვამბობ 

გამყიდველისთვის  პოლიეთილენის პარკის 

გამორთმევაზე

როცა ვხედავ დანაგვიანებულ ქუჩას ანდა ეზოს 

ძალიან ვბრაზდები 

როგორც წესი სულ ასე ვიქცევი ხანდახან, სიტუაციიდან გამომდინარე თითქმის არასდროს
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ნარჩენებთან დაკავშირებულ ქცევაზე მშობლებიც ნაწილიც და სკოლის წარმომდგენლებიც 

საუბრობენ, რომ  ბავშვები არ ფლობენ შესაბამის ჩვევებს, რაც მეტწილად უფრო ოჯახებზეა 

დამოკიდებული. თუმცა, არ იმას უარყოფენ, რომ სკოლამაც უნდა აიღოს თავის თავზე 

გარვეული საკითხების მიმართ დამოკიდებულებების სწორი ჩამოყალიბება:  

„თვითშეგნებით ამას ისინი არ აკეთებენ. მათი დაგდებული ნარჩენი მეც და დირექტორსაც 

აგვიღია, რომ დაგვენახებინა მათთვის რომ ეს სათაკილო არ არის. მაგრამ თუ ოჯახიც 

ანალოგიურად არ მუშაობს როგორც ჩვენ ამ შემთხვევაში არაფერი არ გამოვა. მოდელია 

ბავშვისთვის ოჯახი.“ 

„მე კი სულ ვცდილობ ვასწავლო და ავუხსნა ჩემს  შვილს, რომ არ უნდა დააგდოს ქუჩაში 

ნაგავი, მაგრამ გვერდზე ხედავს სოლიდურ ადამიანს და მოისვრის  ნაგავს, ვითამაც აქ 

არაფერი; ან მეზობელი დააგდებს ეზოში,  კი ოჯახი მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთლიანად 

საზოგადოებამაც უნდა შეცვალოს ქცევა“ 
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ანალიტიკური, ტექნოლოგიური, ინფორმაციული და სამეცნიერო კომპეტენცია 
აღნიშნული კომპეტენცია რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორისაა სოციალურ 

ქსელების საშუალებით ონ-ლაინ დისკუსიებში მონაწილეობის გამოცდილება. კვლევის 

შედეგად გამოვლინდა, რომ სკოლის მოსწავლეების მხოლოდ 10,3%-ს ქონდა გასული წლის 

განმავლობაში ასეთ დისკუსიაში მონაწილეობა მიღებული.  მათი მონაწილეობის სიხშირეც 

საკმაოდ დაბალია და საშუალო მაჩვენებელმა 3 შეადგინა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ 

აღნიშნული მიმართულება არც თუ ისე პოპულარულია და ამასთან ვინც ცადა და მიიღო 

მონაწილეობა მაინცდამაინც არ დაინტერესდა ასეთი რესურსების გამოყენებით.  აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ აბსოლუტური უმეტესობა „ფეისბუქის“ გვერდის დისკუსიებში 

მონაწილეობდა.  ამასთან, ონ-ლაინ დისკუსიებში მონაწილეობის შედარებით მაღალი 

სიხშირით გამოირჩევიან ახალციხის  სკოლის გოგონა მოსწავლეები (დიაგრამა 15). როგორც 

ჩანს, სხვა რეგიონებშიც გოგონები უფრო აქტიურად ერთვებიან ონ-ლაინ დისკუსიებში.  

მონაწილეობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ორივე სქესისთვის  თბილისში გამოვლინდა.  

 

დიაგრამა 15. მოსწავლეები,  რომლებმაც გასული წლის განმავლობაში  მონაწილეობა მიიღეს 

ონ-ლაინ დისკუსიაში, ლოკაციების მიხედვით.  

რაც შეეხება მეორე საკვლევ ჯგუფს - ახალგაზრდებს, აქ  დისკუსიებში მონაწილეობის კიდევ 

უფრო დაბალი მაჩვენებელია - 6%, საშუალო სიხშირით- 4,5-ჯერ. ახალგაზრდების ჯგუფიც 

ძირითადად „ფეისბუქის“ დისკუსიებში ერთვება.  

რაც შეეხება  მონაწილეობის მაჩვენებელს, ლოკაციების მიხედვით, საშუალოზე ბევრად 

მაღალი მონაწილეობა დაფიქსირდა გორში (დიაგრამა 16).  მცირედი სხვაობის მიუხედავად 

მონაწილეობის მაჩვენებელი ორივე სქესისთვის თითქმის თანაბარია.  
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დიაგრამა 16. ახალგაზრდები  რომლებმაც გასული წლის განმავლობაში  მონაწილეობა მიიღეს 

ონ-ლაინ დისკუსიაში, ლოკაციების მიხედვით.  

 

საკმაოდ დაბალია ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალების მრავალფეროვნებისა და 

გამოყენების სიხშირე ინფორმაციის გაცემისა და მიღების კუთხით. საერთო რაც ორივე 

საკვლევ ჯგუფს აქვთ, არის ის, რომ ისინი ყოველდღიურად იყენებ მხოლოდ 2 საშუალებას - 

მობილურ ტელეფონსა და  სოციალურ ქსელს, კერძოდ ფეის ბუქს. (დიაგრამები 17 და18).  

აღნიშნული ტენდენცია თითქმის ერთნაირია რეგიონებისა და გენდერულ ჭრილშიც.  

საინტერესოა საერთოდ არ გამოყენების მაჩვეენებლი.  ელექტრონულ ფოსტას არ იყენებს 

სკოლის მოსწავლეების 42% და ახალგაზრდების 23%, ხოლო ინტერნეტ ფორუმებსა და 

ბლოგებს არ ეცნობა სკოლის მოსწავლეები 33%, ახალგაზრდების კი- 44%.   

ამდენად, საწყის ეტაპზე კომუნიკაციისათვის სწორედ მობილური და ფეისბუქია  უპირობოდ 

მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის დამყარებისათვის, თუმცა მომდევნო ეტაპებისათვის 

განსაკუთრებულად აქტუალური იქნება სხვა ტექნოლოგების გამოყენების ჩვევის 

განვითარება.  
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დიაგრამა 17. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ინფორმაციის მიღებისა და 

გაცემისათვის- სკოლის მოსწავლეები  

 

დიაგრამა 18. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ინფორმაციის მიღებისა და 

გაცემისათვის- ახალგაზრდები.   

როგორც ახალგაზრდების, ასევე მოსწავლეების ნახევარზე მეტი იყენებს ინტერნეტ რესურსებს 

საშინაო დავალების, პროექტის ანდა რაიმე ნაშრომის მომზადებისას. (დიაგრამა 19)   თუმცა 

ზოგადად ინტერნეტის გამოყენებას ასეთი სამუშაოების შესრულებისას ახალგაზრდების 29% 

და მოსწავლეების 27% ანიჭებს უპირატესობას.  აღნიშნული მონაცემის ინტერპრეტაციისას 

აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა შინაურობაში არაა ხელმისაწვდომი 

კომპიუტერი და ინტერნეტი.  ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი 

ქვეყნის მასშტაბით - 71,5%, თუმცა იგივე მაჩვენებელი სოფლად მცხოვრები 
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მოსახლეებისათვის მხოლოდ 56,2%-ია;   კომპიუტერით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობის 

წილი კი ქვეყნის მასშტაბით არის - 65,1%, ხოლო სოფლად მცხოვრები ოჯახებისათვის კი - 

46,2%.    ბუნებრივია, ეს მოცემულობა ზეგავლენას ახდენს პროექტის როგორც საბაზისო 

ინდიკატორზე, ასევე  მოახდენს დასკვნითი შეფასების მომზადებისას. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული კომპეტენციის მიმართ სკოლის თანამშრომლებისა და 

მშობლების დამოკიდებულება უფრო ნეგატიურია ვიდრე პოზიტიური. მათ ნაწილს მიაჩნიათ 

რომ ინტერნეტი და კომპიუტერი აფერხებს ბავშვების სასწავლო პროცეს, რამდენადაც მეტად 

კომპიუტერული  თამაშებით არიან დაკავებულები:  

„კომპიუტერთან ახალგაზრდობა მარტო სათამაშოდ და გასართობად არის, და მერე 

ვერც საშინაო დავალების გაკეთებას ასწრებს, და წიგნების წაკითხვაზე ხომ ლაპარაკი 

ზედმეტია“ ; 

„ჩემი აზრით ეს უნარი ყველაზე მეტად აქვთ განვითარებული, მაგრამ რეალური  

საჭიროება ნაკლებად აქვთ“; 

„ტექნოლოგიები კარგიცაა და აუცილებელიც, მითუმეტეს ჩვენს ეპოქაში, მაგრამ საქმე 

იმაშია თუ ვინ როგორ იყენებს, არის კი მოსწავლე მზად, დანიშნულებას სწორად იყენებს? აი, 

ეს არის მთავარი კითხვა? „  

 

დიაგრამა 19. პროექტს, ნაშრომს მომზადებისას გამოყენებული საშუალებები  

 

საინტერესოა,  ინტერნეტის გამოყენების მაჩვეენებლი რეგიონალურ და გენდერულ ჭრილში.  

გამოყენების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ბაღდათსა და თელავში  (სკოლის 

მოსწავლეები).  ახალციხეში კი მამაკაცები უფრო მეტად იყენებენ ვიდრე ქალები. (დიაგრამები 

20 და 21).  ახალგაზრდების ჯაუფისათვისაც გამოვლინდა რომ ინტერნეტ- რესურსებს კაცები 

უფრო ხშირად იყენებენ, ვიდრე ქალები.  ეს ტენდენცია ყველა ლოკაციისათვის საერთოა.  
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ახალგაზრდები მოსწავლეები
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დიაგრამა 20. პროექტს, ნაშრომს მომზადებისას ინტერნეტ რესურსების გამოყენება  - სკოლის 

მოსწავლეები ლოკაციების და გენდერულ ჭრილში 

 

დიაგრამა 21. პროექტს, ნაშრომს მომზადებისას ინტერნეტ რესურსების გამოყენება  ახალგაზრდები 

ლოკაციების და გენდერულ ჭრილში 
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სამეწარმეო და ინიციატივის კომპეტენცია 

 

პროექტების, როგორც ინიციატივის წამოყენებისა და  მის განხორცილებაში მონაწილეობის 

გაცილებით მაღალი მაჩვენებელი აქვთ სკოლის მოსწავლეებს ახალგაზრდების ჯგუფთან 

შედარებით.  მნიშვნელოვანია  გავითვალისწინოთ, რომ  გამოკითხულ ახალგაზრდების 

დაახლეობით 32%  დასაქმებულია (სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე), რაც ამცირებს მათ დროით 

რესურსს. თუმცა, მაჩვენებელი (პროექტის გახორციელებაში ჩართულობა) მაინც ძალიან 

მწირეა და ახალგაზრდების შემთხევაში  8,2%-ს არ აღემატება.   სკოლის მოსწავლეების 56%-ს 

და ახალგაზრდების 80% საერთოდ არ გააჩნია ინიციატივის პროექტის სახით მომზადების 

გამოცდილება (დიაგრამა 22). 2-3 ინიციატივა კი მომზადებული აქვთ სკოლის მოსწავლეების 

23%-ს და ახალგაზრდების 8%-ს.  ამასთან, საგულისხმოა, რომ ორივე საკვლევი ჯგუფის 

შემთხვევაში ინიციატივების აბსოლუტური უმეტესობა ეხებოდა გარემოს დასუფთავებას. 

პროექტები ასევე მომზადებული აქვთ  ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და  

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების მიმართულებით.  

 

დიაგრამა 22.  პროექტის სახით მომზადებული ინიციატივები 

 

პროექტის სახით ინიციატივის წარმოდგენა მნიშვნელოვანი უნარია, და  შესაბამისად 

საგულისხმოა არსებული გამოცდილება რეგიონულ ჭრილში.  შედარებით მაღალი 

აქტიურობით გამოირჩევიან გორის სკლის მოსწავლეები. ასევე ახალგაზრდებსაც შედარებით 

კარგი მაჩვენებელები აქვთ.  (დიაგრამები 23 და 24).  თელავისა და თბილისის  სკოლის 

მოსწავლეების 60%-ზე მეტს საერთოდ არ გააჩნიათ პროექტის მომზადების გამოცდილება.  

ახალგაზრდების ჯგუფისათვის ყველაზე ცუდი სურათი ბაღდათშია, სადაც რესპოდენტების 

83% საერთოდ არ აქვს ასეთი გამოცდილება, ხოლო 2-3 პროექტი კი მომზადებული აქვთ 

მხოლოდ 2%-ს.  
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დიაგრამა 23.  სკოლის მოსწავლეები: პროექტის სახით მომზადებული ინიციატივები 

რეგიონულ ჭრილში  

 

დიაგრამა 24. ახალგაზრდები: პროექტის სახით მომზადებული ინიციატივები რეგიონულ 

ჭრილში  

რაც შეეხება პროექტებში მონაწილეობის მიღების მაჩვენებელს, მონაცემი ოდნავ უკეთესია, 

თუმცა ვერ  ვიტყვით რომ ახლაგაზრდების ანდა მოსწავლეების ჯგუფები განსაკუთრებული 

აქტიურობით გამოირჩევიან (დიაგრამა 25).  ახალგაზრდების 75%-ს და  სკოლის 

მოსწავლეების 43%-ს გასული წლის განმავლობაში საერთოდ არ მიუღია პროექტის 

გახორციელებაში მონაწილეობა.  3 პროექტზე მეტში მონაწილეობა მიღებული აქვს  

ახალგაზრდების 4%-ს და მოსწავლეების 9%-ს.  
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დიაგრამა 25. პროექტის გახორციელებაში მონაწილეობის მიღების გამოცდილება 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ გოგონები უფრო აქტიურად იღებენ სხვადსხვა 

პროექტების გახორციელებაში მონაწილეობას, ვიდრე ბიჭები. გოგონების 64%-ს ერთი 

პროექტის განხორციელებაში მაინც აქვს  მონაწილეობა მიღებული, მაშინ როდესაც იგივე 

მაჩვენებელი ბიჭებისათვის მხოლოდ 49%-ია. (დიაგრამა 26) 

 

დიაგრამა 26. სკოლის მოსწავლეების მიერ პროექტებში მონაწილეობის მიღება გენდერულ 

ჭრილში  

 

გაცილებით პასიურები არიან ახალგაზრდების ჯგუფები, როგორც ქალები ასევე  კაცები, 

თუმცა, ქალებს  შედარებით უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ (დიაგრამა 27). 3-მდე პროექტის 

გახორციელებაში მონაწილეობა მიღებული აქვთ ქალების 26%-ს, კაცების  კი მხოლოდ - 11%-

ს.  
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დიაგრამა 27. სკოლის მოსწავლეების მიერ პროექტებში მონაწილეობის მიღება გენდერულ 

ჭრილში  

დროის მართვის უნარების  თვითშეფასების შკალის მიხედვით გამოვლინდა, რომ  სკოლის 

მოსწავლეების 22%-სა და ახალგაზრდების 20%-ს მიაჩნიათ რომ საუკეთესო დროის მართვის 

უნარები აქვთ და ყოველთვის ყველაფერს ასწრებენ. ყველაზე მაღალი წონა კი ისეთ  

შეფასებებზე მოვიდა, როგორიცაა“ თითქმის ყოველთვის ვასწრებ დაგეგმილი საქმიანობის 

შესრულებას“ . (დიაგრამა 28) 

 

დიაგრამა 28. საკუთარი დროის მართვის უნარების თვითშეფასება (%);  

თვისებრივი კვლევის რესპოდენტი სკოლის წარმომადგენლები, მიიჩნევენ რომ სამეწარმეო 

უნარები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ არის საკმარისი კომპეტენცია სკოლაში ამ 

მიმართულებით მუშაობის გაშლისათვის. მათ ძირითადად აქვთ გარემოს დაცვასთან 

დაკავშირებული პროექტების შედგენის და განხორცილების გამოცდილება, ისიც ძალიან 

მცირე მასშტაბიანი და უმეტეს შემთხვევაში ერთ დღიან აქციას გულისხმობდა: „ძალიან 
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საჭიროა სამეწარმეო უნარები არის ზოგადი კაპიტალიზმის საფუძველი. ჩვენ ამ კუთხით 

სკოლაში მასწავლებლებს რაიმე რჩევის  მიცემა არ შეგვიძლია. არადა ჩვენ თვითონ არ გავქვს 

ეს უნარები.“ „ ჩვენ კი მოვამზადეთ ბავშვებთან ერთად ერთი-ორი პროექტი დასუფთავების 

აქციაზე, მაგრამ ჩვენც ვიცით რომ ამას სრულყოფილ პროექტსა და ინიციატივას ვერ 

დავარქმევთ. ასეთი რაღაცეებისათვის არ გაგვაჩნია საკმარისი რესურსები“  

დროითი გეგმის მომზადების გამოცდილება ასევე წარმოდგენდა შესწავლის საგანს.  

აღნიშნული საკითხი კავშირშია, როგორც სამეწარმეო ასევე სხვა უნარების ფართო სპექტრთან. 

საინტერესოა მონაცემები რეგიონულ და გენდერულ ჭრილში. 

გორის სკოლის მოსწავლეებს ამ შემთხვევაშიც გამორჩეულად  უკეთესი მონაცემები ააქვთ, 

ამასთან გოგონებისა  და ბიჭებისათვის ერთნაირი მაჩვენებლები გამოვლინდა. მათ 41%-ს 

მომზადებელი აქვთ  ერთი დროითი გეგემა მაინც.  თელავის შემთხვევაში კი გოგონების 31%-

ს აქვთ ასეთი გეგემა მომზადებული, მაშინ როდესაც ბიჭებისათვის იგივე მონაცემი  

ნახევრდება და 15%-ს შეადგენს.  კიდევუ უფრო დიდია სხვაობა ბაღდათში, სადაც  დრიოთი 

გეგმა საერთოდ არ აქვთ მომზადებული გოგონების 60%-ს, ხოლო ბიჭების შემთხვევაში კი 

85%-ს. (დიაგრამა 29) 

 

დიაგრამა 29. სკოლის მოსწავლეების მიერ დროითი გეგმის მომზადების გამოცდილება 

რეგიონულ და გენდერულ ჭრილებში.  
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რაც შეეხება ახალგაზრდების ჯგუფს,  გამორჩეულია ახალციხე, სადაც ქალების 36%-ს 

ერთხელ მაინც აქვს მომზადებული დროითი გეგემა, მამაკაცებისათვის კი იგივე მაჩვენებელი 

ახალციხეში 10%-ია.  დანარჩენ ლოკაციებში მნიშვნელოვანი სხვაობა ქალებსა და მამაკაცებს 

შორის არ გამოვლენილა.  

 

დიაგრამა 30. ახალგაზრდების მიერ დროითი გეგმის მომზადების გამოცდილება რეგიონულ 

და გენდერულ ჭრილებში.  
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შემოქმედებითობისა და კრიტიკული აზროვნების კომპეტენცია 

 

დისკუსიებში მონაწილეობის მიმართ დამოკიდებულება და შესაბამისი უნარები წარმოადგენს 

კრიტიკული აზროვნების  კომპეტენციის შეფასების ერთ-ერთ  მიმართულებას.  კვლევის 

შედეგები შეიძლება შეფასდეს  როგორც საშუალო, დისკუსიებში მონაწილეობის მიმართ 

ცალსახად ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს მხოლოდ ახალგაზრდების 17%-ს და სკოლის 

მოსწავლეების 7%-ს (დიაგრამა 31). თუმცა, ასევე  შედარებით მცირეა იმ პირთა წონა, 

რომლებსაც მოსწონთ და უყვართ დისკუსიაში/კამათში მონაწილეობა 22% და 32% 

შესაბამისად.  ამასთან, კვლავ ნათელია ტენდენცია, რომ სკოლის მოსწავლეების 

მაჩვენებელები შედარებით მაღალია პოზიტიური კონტექსტში.   

 

დიაგრამა 31. დამოკიდებულება კამათში/დისკუსიაში მონაწილეობასთან მიმართებაში  

 

დისკუსიებში მონაწილეობასთან დაკავშირებული უნარების ზრდის საჭიროებაზე ისაუბრა 

თითქმის თვისებრივი კვლევის ყველა რესპოდენტმა:  

„თუ დავიდანვე არ მოხდა დისკუსიების პრაქტიკა, როგორ უნდა ქონდეს ჩემს შვილს 

ეს უნარი განვითარებული?! კი გასაგებია, რომ ზოგ ბავშვს რაღაცნაირად შინაგანად აქვს, 

მაგარმ ხომ შეიძლება რომ ვასწავლოთ, განვუვითაროთ, მაგრამ ეს მე-10 კლასში რომ  გადავა 

მერე კი არ უნდა გაგვახსენდეს“ 

„  დისკუსიისა და კამათის უნარები - სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 21-ე საუკუნის 

ადამიანებისათვის, სამწუხაროთ ჩვენ არ  გვაქვს ისეთი მიდგომები რომ  შევუწყოთ ხელი 

ბავშვში ამ მიმართულების განვითარებას. პირიქით, ზოგიერთი მასწავლებელთან 

დისკუსიაში შესვლა საკითხზე შეიძლება დასჯადიც კი იყოს, ცოტა ამ  მენტალიტეტსაც უნდა 

გადავხედოთ“ . 
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ახალგაზრდები 

ძალიან მიყვარს კამათში მონაწილეობა და ყოველთვის ვცდილობ აქტიურად ჩავერთო ასეთ 

დისკუსიებში

კამათში მონაწილეობისკენ არ ვისწრაფვი, თუმცა  თუ საინტერესო თემატიკაა ინტერესით 

ვერთვები.

კამათში მონაწილეობა არ მიყვარს, თუმცა ვთლი, რომ აუცილებელია. შესაბამისად მხოლოდ 

აუცილებლობის შემთხვევაში ვერთვები პროცესში

კამათში მონაწილეობა მძაბავს, ძალიან არ მიყვარს და ვცილობ თავი ავარიდო
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მოსწავლეების შემთხვევაში დისკუსიებში მონაწილეობა გოგონებს უფრო მოსწონთ, მაშინ 

როდესაც ახალგაზრდების ჯგუფში  კაცებზე მეტი წონა მოდის (ცხრილი 10).   

  მოსწავლეები  ახალგაზრდები  

კაცი ქალი  კაცი ქალი  

ძალიან მიყვარს კამათში მონაწილეობა და ყოველთვის 

ვცდილობ აქტიურად ჩავერთო ასეთ დისკუსიებში 

30,9% 33,5% 25,1% 20,6% 

კამათში მონაწილეობისკენ არ ვისწრაფვი, თუმცა  თუ 

საინტერესო თემატიკაა ინტერესით ვერთვები. 

33,7% 36,4% 30,4% 36,7% 

კამათში მონაწილეობა არ მიყვარს, თუმცა ვთლი, რომ 

აუცილებელია. შესაბამისად მხოლოდ აუცილებლობის 

შემთხვევაში ვერთვები პროცესში 

27,5% 23,8% 26,1% 26,0% 

კამათში მონაწილეობა მძაბავს, ძალიან არ მიყვარს და 

ვცილობ თავი ავარიდო 

7,9% 6,3% 18,4% 16,7% 

ცხრილი 10. დისკუსიებში მონაწილეობის მიმართ დამოკიდებულება გენდერულ ჭრილში  

რაც შეეხება კამათში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ქცევებს, პასუხების უდიდესი წინა 

ორივე ჯგუფისათვის  „სწორ“ ქმედებებს შეესაბამება. თუმცა, ისევ სუბიექტური 

თვითშეფასების საკითხის გათვალისწინებით, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ 

რესპოდენტებმა იციან როგორ უნდა მოიქცნენ, ცხადია სხვა საკითხია რეალურ სიტუაციაში 

როგორი იქნება მათი კონკრეტული ქცევა.  (ცხრილი 11).  

  

ყოველთვის ხანდახან  არასოდეს 
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ყურადღებით/ინტერესით უსმენთ მეორე 

მხარეს  
68,0% 76,8% 29,2% 21,5% 2,8% 1,7% 

განხილვის პროცესში შეგიძლიათ 

საკუთარი ემოციების მართვა და 

შესაბამისად სიმშვიდის შენარჩუნება 

47,7% 53,3% 47,4% 43,1% 4,9% 3,6% 

ათვითცნობიერებ, რომ მოწოდებული 

ინფორმაცია კარგად უნდა გაანალიზოთ 

და არა სრულიად უგულ ვეყოთ.  

59,7% 61,0% 35,6% 36,1% 4,8% 3,0% 

სვამთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს, 

რათა დიკუსიის მსვლელობისას 

ამოწუროთ ყველა აქტუალური საკითხი  

53,0% 53,4% 39,3% 42,5% 7,7% 4,1% 

შეგიძლიათ დისკუსიის პროცესის ისე 

მართვა, რომ იგი არ გადავიდეს 

კონფლიქტურ სიტუაციაში  

39,0% 50,3% 52,6% 43,3% 8,4% 6,4% 
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შემიძლია თამამად დავაფიქსირო და 

გამოვხატო განსხვავებული აზრი 
62,8% 61,8% 33,1% 34,8% 4,1% 3,4% 

არ მეშინია წინააღმდეგობის გაწევის და 

საკუთარი პოზიციის დაცვის 
67,5% 68,3% 24,8% 27,3% 7,7% 4,4% 

 

ცხრილი 11. კამათში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ქცევები 

ამასთან, პროცესთან დაკავშირებული უნარების  თვითშეფასება წარმოადგენს მნიშვნელოვან 

საბაზისო მონაცემს.  მიუხედავად თვითშეფასების როგოც ფაქტორის სუბიექტური ხასიათისა, 

შეფასებაზე „ძალიან კარგი“ და „კარგი“ (ყველა უნარისათვის საშუალოდ),  რესპონდენტების 

ორივე ჯგუფისთვის თანაბარი წონა მოვიდა - 40 %.  თვითშეფასების მაჩვენებლების თანახმად 

სკოლის მოსწავლეებს  ყველაზე კარგად აქვთ განვითარებული   შემდეგი უნარები: „სხვების 

აზრის მოსმენა“ – 57%; „საწინააღმდეგო აზრის გამოხატვა“ -46% და „კითხვის დასმა“ - 36%.  

განსაკუთრებულად დაბალი შეფასებები მიიღო „დებატების წარმართვისა“ და „არგუმენტების 

წარმოდგენის“ უნარებმა (დიაგრამა 32). 

 

დიაგრამა 32. სკოლის მოსწავლეების უნარების თვითშეფასება  

ახალგაზრდების ჯგუფშიც მაჩვენებლები თითქმის ანალოგიურია სტრუქტურის 

თვალსაზრით. თუმცა, მცირედით მაღალი წილი აქვს  უნარების საშუალოდ  ან ნორმალურად 

ფლობის მაჩვენებლებს (დიაგრამა 33).    
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საწინააღმდეგო აზრის თავისუფლად და 

პოზიტიურად გამოხატვა

ძალიან კარგი ნორმალური საშუალო არ მაქვს 
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დიაგრამა 33. ახალგაზრდების უნარების თვითშეფასება  
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დამოუკიდებლად სწავლის კომპეტენცია 

ახალგაზრდების 45%-ს და სკოლის მოსწავლეების 42% საერთოდ არ გააჩნიათ საკითხის 

დამოუკიდებლად შესწავლის გამოცდილება.   3-მდე საკითხი/ხელობა შესწავლილის 

მაჩვეენებლი ასევე მსგავსია ორივე ჯგუფისთვის - 31% და 35%-ს შეადგენს შესაბამისად.   

თუმცა ასაკობრივი სხვაობის გათვალისწინებით, თამამად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

ახალგაზრდების ჯგუფი მაინც უფრო პასიურია და არ წევს სათანადო ძალისხმევას 

თვითგანვითარების მიმართულებით. (დიაგრამა 34)  

 

 დიაგრამა 34. საკითხის დამოუკიდებლად შესწავლის გამოცდილება  

გარკვეული სხვაობები გამოვლინდა იგივე მონაცემში რეგიონალურ და გენდერულ 

ჭრილებში.  სკოლის მოსწავლეების შემთხვევაში განსაკუთრებული აქტიურობით 

გამოირჩევიან თბილისის გოგონები, მათ  83%-მა ერთი საკითხი მაინც შეისწავლა 

დამოუკიდებლად გასული წლის განმავლობაში.  გორის გარდა, ყველა სხვა სკოლაში 

გოგონებს უკეთესი მაჩვენებელი აქვთ. დამოუკიდებლად შესწავლის თვალსაზრისით 

ყველაზე მწირი გამოცდილება აქვთ ბიჭებს ახალციხესა და თელავში (დიაგრამა 35). 

ახალგაზრდების ჯგუფისათვის კი საკითხის დამოუკიდებლად შესწავლის გამოცდილება 

ყველაზე მაღალი პოზიტიური მაჩვენებლით დაფიქსირდა ახალციხესა და გორში. გორში 

გოგონების 82%-ს ერთი საკითხი მაინც აქვს დამოუკიდებლად შესწავლილი. ხოლო ყველაზე 

ცუდი მაჩვენებელი  გამოვლინდა ბაღდათში. ასევე გამორჩეულად მაღალია თბილისში 

კაცების ნეგატიური მაჩვენებელი, მათ 68%-ს არ გააჩნია დამოუკიდებლად საკითხის 

შესწავლის გამოცდილება. (დიაგრამა 36).   
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დიაგრამა 35. მოსწავლეები:  საკითხის დამოუკიდებლად შესწავლის გამოცდილება  

 

დიაგრამა 36. ახალგაზრდები: საკითხის დამოუკიდებლად შესწავლის გამოცდილება  
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ორივე ჯგუფი უპირატესობას უფრო ინდივიდუალურად შესწავლას ანიჭებს უპირატესობას, 

ან შესაძლოა ვერ ნახეს თანამოაზრეები და ინდივიდუალურად შეისწავლეს საკითხი. 

(დიაგრამა 37);    პასუხებზე „მხოლოდ ინდივიდუალურად“ და „უფრო ხშირად 

ინდივიდუალურად, ვიდრე ჯგუფში“, ახალგაზრდების შემთხვევაში ჯამში 74% მოვიდა, 

ხოლო მოსწავლეების - 63%.  ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი კი მიიღო „მხოლდ ჯგუფში“ 

პასუხმა - ახალგაზრდების-4% და სკოლის მოსწავლეების - 11%.  

თვისებრივი კვლევით გამოვლინდა, რომ ბავშვების უმეტესობას მაინც ურჩევნია ყავდეს 

გვერდით ვინმე ვინც ასწავლის, მისცემს და ჩაიბარებს დავალებას,  ვიდრე დამოუკიდებლად  

თვითონ შეისწავლოს საკითხი. ამას ადასტურებენ მშობლებიც და მასწავლებლებიც.  როგორც 

ჩანს გარკვეულწილად დგას  თვით ორგანიზების პრობლემაც. შეჩვეულები არიან რა რომ სხვა 

(მაგალითად,  სკოლა ან მშობელი) უდგენს განრიგს, აძლებს ამოცანებს, აკონტროლებს - ვეღარ 

ახერხებენ პროცესების დამოუკიდებლად ორგანიზებას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება 

გააჩნდეთ ასეთი სურვილი.  

 

დიაგრამა 37.  ინდივიდუალურად და ჯგუფში მუშაობის გამოცდილება 
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ურთიერთობის კომპეტენცია 
აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოსვლის გამოცდილება საერთოდ არ გააჩნია 

ახალგაზრდების 59%-ს და სკოლის მოსწავლეების 50%.  გასული წლის განმავლობაში 

საშუალოდ 3-ჯერ სიტყვით გამოვიდა   ახალგაზრდების 24% და მოსწავლეების 35%   

(დიაგრამა 38). ცხადია, რომ აღნიშნულ მიმართულებისაკენ მეტი ძალისხმევა უნდა იყოს 

მიმართული და შეიქმნას ისეთი მიდგომები, როდესაც  ახალგაზრდებსაც და სკოლის 

მოსწავლეებსაც მიეცემათ სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებული უნარების განვითარების 

მეტი შესაძლებლობა.  

 

დიაგრამა 38. საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოსვლის  სიხშირე და გამოცდილება (ბოლო 

ერთი წლის განმავლობაში) 

 რეგიონულ და გენდერულ ჭრილში ანალიზისას ცალსახად გამოვლინდა, რომ გოგონებს 

უკლებლივ ყველა სამიზნე სკოლაში აქვთ სიტყვით გამოსვლის გამოცდილების უკეთესი 

მაჩვენებელი (დიაგრამა 39).  შედარებით კარგი მაჩვენებლებით გამოირჩევა გორისა და 

თბილისის სკოლის მოსწავლეები.   თელავისა დაა ახალციხის ბიჭების 64% და 69%-ს 

შესაბამისად, არ გააჩნიათ სიტყვით გამოსვლის გამოცდილება და ეს მაჩვენებლები ყველაზე 

მაღალი სხვა ლოკაციებთან შედარებით.  

ახალგაზრდების ჯგუფში კი ოდნავ განსხვავებული მდგომარეობაა (დიაგრამა 40). თბილისში 

გამოკვლეული კაცების 80%-ს არ გააჩნია საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოსვლის 

გამოცდილება და ეს ყველაზე ცუდი შედეგია. გამორჩეულად კარგი შედეგები აჩვენებს ისევ 

ქალებმა, პირველ ადგილზეა  ახალციხის ქალები 73%-ით; ისისნი ერთხელ მაინც გამოსულან 

სიტყვით  გასული წლის განმავლობაში.   მათ მოყვებათ თბილის  ქალები - 67%-ით და ქალები 

ბაღდათში 60%-ით.   

 სიტყვით გამოსვლის გამოცდილების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კაცებში გორში 

დაფიქსირდა და 54% შეადგინა.  ზოგადად, გორში  სტაბილურად  უკეთესი შედეგები 

ვლინდება.   
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დიაგრამა 39. მოსწავლეები: სიტყვით გამოსვლის გამოცდილება  

 

დიაგრამა 40. ახალგაზრდები: სიტყვით გამოსვლის გამოცდილება  
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ურთიერთობის კომპეტენცია მოიცავს  შესაბამისი უნარებს სპექტრს. კვლევის მიზნებიდან 

გამომდინარე შესწავლილ იქნა საკვლევი აუდიტორის დამოკიდებულება თუ რამდენად 

მნიშვნელოვანია კონკრეტული უნარი და ასევე მათი თვითშეფასება აღნიშნული უნარების 

ფლობის თაობაზე.  5 ბალიანი შკალით შეფასდა უნარების მნიშვნელობა - 5 ძალიან 

მნიშვნელოვანი და შესაბამისად 1 უმნიშვნელო; ხოლო უნარების ფლობის შემთხვევაში 5- 

ძალიან კარგი და შესაბამისად 1-არ გამაჩნია ასეთი უნარი.   

არც ერთი უნარის თვითშეფასება არ უსწრებს უნარის მნიშვნელობას. სკოლის მოსწავლეების 

შემთხვევაში, მათ განსაკუთრებით ჭირდებათ ისეთი უნარების განვითარება როგორებიცაა: 

თვითდაჯერებულობა, კონფლიქტის თავიდან აცილება, კონფლიქტის მოგვარება და სიტყვით 

გამოსვლა (დიაგრამა 41). თუმცა, ისინი მიიჩნევენ რომ  სხვების დახმარება და 

კეთილგანწყობის გამოხატვის უნარები სათანადოდ აქვთ განვითარებული. 

 

დიაგრამა 41.  ურთიერთობასთან დაკავშირებული უნარების მნიშვნელობისა და 

თვითშეფასების შედარება-  სკოლის მოსწავლეები.  

 

 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
თვითდაჯერებულობა

კეთილგანწყობის 

მოპოვება

კონფლიქტების თავიდან 

აცილების უნარი

კონფლიქტის მოგვარება 

გუნდში მუშაობის უნარი

სიტყვით გამოსვლაკითხვების დასმა

სხვებთან 

ურთიერთობისას 

საკუთარი ემოციების 

მართვა

სხვების მიმართ 

კეთილგანწყობის 

გამოხატვა, მეგობრული 

დამოკიდებულება

საერთო საქმის 

სარგებელზე ფოკუსირება, 

საკუთარ სარგებელზე 

მეტად

სხვების დახმარება 

მნიშვნელობა თვითშეფასბეა



58 
 

ახალგაზრდების ჯგუფის შედეგების  სტრუქტურა მსგავსია (დიაგრამა 42). ისინი მიიჩნევენ 

რომ ისეთი უნარები როგორებიცაა სხვების დახმარება, საერთო სარგებელზე ფოკუსირდება, 

კეთილგანწყობის გამოხატვა - სათანადოდ აქვთ განვითარებული.  თუმცა საჭიროებენ 

განვითარებას - სიტყვით გამოსვლის, თვითდაჯერებულობის და კონფლიქტების თავიდან 

აცილების მიმართულებებით.  

 

დიაგრამა 42.  ურთიერთობასთან დაკავშირებული უნარების მნიშვნელობისა და 

თვითშეფასების შედარება-  ახალგაზრდები   

შეიძლება დავასკვნათ, რომ იმ საკითხებზე სადაც „მნიშვნელობას“  ჩამოუვარდება 

„თვითშეფასება“, საკვლევი აუდიტორიას  გათვითცნობიერებული აქვს  ასეთი უნარების 

განვითარების საჭიროება.   ხოლო რაც შეეხება ისეთ საკითხებს, სადაც „მნიშვნელობისა“ და 

„თვითშეფასების“ წერტილები კვეთაშია, შესაძლოა დღის წესრიგში დადგეს ახალგაზრდების 

დარწმუნების საჭიროება, რომ მათთვის ამ უნარების განვითარებაზე მუშაობა აუცილებელია.   

ამასთან საინტერსოა, რომ თვისებრივი კვლევის შედეგებიდანაც თვითდაჯერებულობა და 

ზოგადად კრიტიკული აზროვნება  ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ გამოწვევად სახელდება:  

„ხაზს გავუსვამ და გამოვყოფ - საკუთარი აზრის თამამად გამოხატვის, პრეზენტაციის 

გაკეთების, თავდაჯერებულობა აკლიათ. დავაკვირდი ერთგვარი კვლევა ჩავატარე ჩემით - ეს 

თავდაჯერებულობა, ოჯახებიდან მოდის. იმიტომ რომ როდესაც მე ვუქებ ქმედებას,  
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საერთო საქმის 

სარგებელზე 

ფოკუსირება, საკუთარ 

სარგებელზე მეტად

სხვების დახმარება 

მნიშვნელობა თვითშეფასბეა
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მპასუხობს, რომ ამ სიტუაციაში დედამ ასე მითხრა. ანუ გამოდის რომ თავდაჯერებულობის, 

პრობლემა არის საკმაოდ სენსიტიური.“ 

„ყველაზე მეტად რასაც ვხედავ არის კრიტიკულ აზროვნება და საკუთარი აზრის 

ჩამოყალიბება გარკვევით. ბავშვები დაბალ კლასებში დამოკიდებულები არიან წიგნზე და 

უჭირთ თავისუფლად, დამოუკიდებლად აზრის ჩამოყალიბება.“ 

„ელემენტარული უნარების შესრულება უჭირთ - ტექსტის ანალიზი უჭირთ, ასევე საჯარო 

გამოსვლების ტექნიკები, ასევე არგუმენტირების პრობლემაცაა, როდესაც რაღაცას იტყვიან მის 

დასაბუთება უჭირთ.“ 
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კულტურული თვითგამოხატვისა და კულტურათშორისი ურთიერთობის 

კომპეტენცია 
სკოლის მოსწავლეების 92% -ს გასული წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც აქვთ 

მონაწილეობა მიღებული კულტურულ ანდა შემოქმედებით ღონისძიებაში, მონაწილეობის 

საშუალო სიხშირე შეადგენს 2,3-ს. იგივე მაჩვენებელი ახალგაზრდებისათვის გაცილებით 

დაბალია და მათ მხოლოდ 23%-ს აქვს  მონაწილეობა მიღებული მსგავსი ტიპის ღონისძიებაში. 

თუმცა მონაწილეობის საშუალო სიხშირის მაჩვენებელი ოდნავ მაღალია  და 2,5-ს უტოლდება.  

რაც შეეხება უშუალოდ ღონისძიებებს,  როგორც ახალგაზრდებში, ასევე მოსწავლეებში ყველა 

ხშირად მონაწილეობა მიღებული აქვთ კონცერტში,  მას მოყვება პოეზიის საღამო. სკოლის 

მოსწავლეების შემთხვევაში38%-ს მიღებული აქვს მონაწილეობა სპექტაკლში. დანარჩენი 

ტიპის ღონისძიებებს შედარებით დაბალი მაჩვენებლები აქვთ (დიაგრამა 43).  

 

დიაგრამა 43.  კულტურული და შემოქმედებითი ღონისძიებები 

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სკოლებში ორგანიზებული აქტივობები (განსაკუთრებით 

კონცერტები და სპექტაკლები) განაპირობებენ მოსწავლეების ჩართულობის მაღალ 

მაჩვენებელს.  ასეთი შესაძლებლობები კი ახალგაზრდების ჯგუფისათვის ნაკლებ 

ხელმისაწვდომია.  

ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება გენდერულ ჭრილში თითქმის ერთგვაროვანია და 

რაიმე განსაკუთრებული ტენდენცია არ გამოვლენილა. თუმცა, რეგიონული მაჩვენებლები  

გარკვეული დიფერენციაციის საშუალებას იძლევა.  ახალგაზრდების  განსაკუთრებული 

პასიურობით გამორჩევიან ბაღდათში, ხოლო შედარებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს  

ახალციხეს (ცხრილი 12). თუმცა, ახალგაზრდები საერთო ჯამში მათ შორის რეგიონულ 

ჭრილშიც  არ ხასიათდებიან კულტურული ღონისძიებების მიმართ ინტერესით.  

რაც შეეხება უკვე სკოლის მოსწავლეებს, შეიძლება ითქვას, რომ თბილისი გამორჩეულია, 

თუმცა არა პოზიტიურ კონტექსტში. აქ სკოლის მოსწავლეების 40%-ს გასული წლის 

განმავლობაში ერთხელაც კი არ აქვს მონაწილეობა მიღებული რაიმე კულტურულ 

38%

19%

10%

59%

19%

24%

8%

6%

2%

4%

14%

3%

7%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

სპექტაკლი,  თეატრალური დადგმა

გამოფენა (საკუთარი ნახატების გამოფენა)

ფოტო ნამუშევრების გამოფენა 
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არ მიმიღია მონაწილეობა

ახალგაზრდა მოსწავლე
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ღონისძიებაში, მაშინ როდესაც იგივე მაჩვნებელი რეგიონული სკოლებისათვის 1%-ს არ 

აღემატება.     გორის, ახალციხისა და ბაღდათის  სკოლის მოსწავლეების თითქმის 70%-ს 

მონაწილეობა ააქვთ მიღებული კონცერტში. (ცხრილი 13).  

აღნიშნული მონაცემები, ამყარებს მოსაზრებას, რომ კულტურულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მაჩვენებელი პირდაპირ კავშირშია სკოლის მიერ დაგეგმილ და 

გახორციელებულ  ღონისძიებებთან, რაცა როგოც წესი აის კონცერტი ანდა  სპექტაკლი.  

  თბილისი  გორი ახლციხე ბაღდათი 

სპექტაკლი,  თეატრალური დადგმა 4,5% 6,7% 9,1% 4,3% 

გამოფენა (საკუთარი ნახატების გამოფენა) 2,6% 0,8% 2,6% 1,4% 

ფოტო ნამუშევრების გამოფენა  3,9% 5,0% 2,6% 2,9% 

კონცერტი (სიმღერა, სკეტჩი) 11,7% 9,2% 26,0% 1,4% 

ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა  2,6% 0,8% 4,5% 5,8% 

პოეზიის საღამო 5,8% 6,7% 11,7% 1,4% 

არ მიმიღია მონაწილეობა 80,5% 81,5% 66,2% 88,4% 

ცხრილი 12. ახალგაზრდები - გასული წლის განმავლობაში ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღების მაჩვენებელები  ლოკაციების მიხედვით. 

მოსწავლეები  თბილისი  გორი ახლციხე თელავი  ბაღდათი 

სპექტაკლი,  თეატრალური დადგმა 29,8% 41,5% 56,8% 36,6% 29,2% 

გამოფენა (საკუთარი ნახატების გამოფენა) 15,8% 15,4% 38,6% 16,9% 10,4% 

ფოტო ნამუშევრების გამოფენა  7,0% 10,8% 27,3% 5,6% 4,2% 

კონცერტი (სიმღერა, სკეტჩი) 40,4% 67,7% 65,9% 53,5% 70,8% 

ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა  12,3% 13,8% 27,3% 29,6% 10,4% 

პოეზიის საღამო 7,0% 47,7% 29,5% 12,7% 20,8% 

არ მიმიღია მონაწილეობა 40,4% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

ცხრილი 13. მოსწავლეები - გასული წლის განმავლობაში ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღების მაჩვენებელები  ლოკაციების მიხედვით.  

თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია,  კვლევის ის შედეგები, რომლებიც ეხება საკვლევი 

აუდიტორიის დაინტერესებას კონკრეტული შესაძლებლობების მიმართ.  შედეგების 

თანახმად, საკმაოდ დაბალი როგორც ახალგაზრდების, ასევე სკოლის მოსწავლეების 

ინტერესი  კულტურული საკითხების მიმართ.  (დიაგრამები 44 და 45).  მაგალითად სახვითი 

ხელოვნება საერთოდ არ აინტერსებს სკოლის მოსწავლეების 49%-ს და ახალგაზრდების 60%,  

შედარებით მაღალი მაჩვენებელი აქვს მოსწავლეების ნაწილში მუსიკას, ფოტოხელოვნებასა 

და სამსახიობო ხელოვნებას, ხოლო ახალგაზრდების ჯგუფისათვის კი  ფოტოხელოვნებას.  
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დიაგრამა 44.  შემოქმედებითი საქმიანობის მიმართ დაინტერესების დონე - სკოლის 

მოსწავლეები  

 

დიაგრამა 45.  შემოქმედებითი საქმიანობის მიმართ დაინტერესების დონე - ახალგაზრდები  

 

 

 

 

 

30%

16%

29%

36%

20%

36%

35%

34%

30%

31%

34%

49%

37%

34%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

სამსახიობო ხელოვნება

სახვითი ხელოვნება

ფოტო ხელოვნება 

მუსიკა; სიმღერა, მუსიკალურ ინსტრუმენტები;

ხელნაკეთი ნივთების შექმნა: ძერწვა, ქარგვა, ხის 

ფიგურების დამზადება და ა.შ. 

ძალიან მეტ-ნაკლებად არ მაინტერესებს 
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ხელნაკეთი ნივთების შექმნა: ძერწვა, ქარგვა, ხის 

ფიგურების დამზადება და ა.შ. 

ძალიან მეტ-ნაკლებად არ მაინტერესებს 
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კულტურათაშორისი ურთიერთობის საკითხების შეფასების მიზნით რესპოდენტებმა 

შეაფასეს დაკავშირებული მიმართულებების  მნიშვნელობა უშუალოდ მათთვის.  როგორც 

ჩანს საკვლევის აუდიტორისათვის დეკლარირებული საკითხების უმეტესობა ძირითადად 

მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია.  ხაზგასასმელია ისიც, რომ შეფასების „უმნიშვნელო“ 

მაჩვენებლები ორივე ჯგუფისათვის საკმაოდ დაბალია, რაც თავისთავად პოზიტიური 

შედეგია.  სკოლის მოსწავლეებისათვის ძალიან  მნიშვნელოვანია  საქართველოში მცხოვრები 

ეთნიკური ჯგუფების კულტურის ცოდნა,  ასევე განსხვავებული კულტურის 

ადამიანებისათვის საკუთარი კულტურული ღონისძიებების მოწყობის შესაძლებლობების 

მიცემა  (დიაგრამა 46).  

 

დიაგრამა 46. კულტურათშორისი ურთიერთობების მიმართ დამოკიდებულება - სკოლის 

მოსწავლეები  

 

ახალგაზრდების  საშუალოდ 50% მიიღო შეფასებამ „მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი“ ყველა 

შეთავაზებული  დებულებისათვის.   შედარებით  უმნიშვნელოდ მიაჩნიათ ისეთი საკითხები, 

როგორებიცაა განსხავებული კულტურის  წარმოსაჩენად ჩატარებულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღება.  (დიაგრამა 47)  
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დიაგრამა 47. კულტურათშორისი ურთიერთობების მიმართ დამოკიდებულება - 

ახალგაზრდები  

ზოგადად, რჩება შთაბეჭდილება რომ კულტურათაშორისი საკითხების მიმართ  მეტად 

ინდეფერენტული დამოკიდებულებაა, ვიდრე დაინტერესებისა და მითუმეტეს წვლილის 

შეტანის სურვილი. ამასთან, რესპოდენტები თითქოს უფრო ეტიკეტს იცავენ, ვიდრე 

გვიზიარებენ საკუთარ გულწრფელ დამოკიდებულებას,  შედეგად კი პასუხების უდიდესი 

წონა ე.წ. ნეიტრალურ შეფასებაზე მოვიდა.  

თვისებრივი კვლევიდან ჩანს რომ კულტურათაშორისი ურთიერთობების თვალსაზრით 

გარვეული პროგრესი არსებობს.  თუმცა  აღნიშნული საკითხი კვლავ სენსიტიურია, 

განსაკუთრებით განსხავებული რელიგიური აღმსარებლობის ჭრილში:  

„ დამოკიდებულება საგრძნობლად შეიცვალა, წინა წლებში უფრო მწვავედ იდგა, ეხლა  

უფრო მეგობრულები არიან, ადრე ხშირად იყო ჩხუბი,  გაქილიკება“;  

„ახალა უმეტეს შემთხვევაში კარგი დამოკიდებულება აქვთ სხვა კულტურის 

მატარებლის მიმართ,  არიან მეგობრულები, ყველაზე ვერ ვიტყვი მაგრამ, უმრავლესობა 

ნამვილად არის“  

„ჰქონდათ ესეთი  მომენტი როდესაც იეღოველებს დასცინოდნენ, რომ თითქოს ისინი 

დაფრინავდნენ, და ვცდილობდი ამეხსნა რომ ეს იყო ინფორმაციის არასწორი აღქმა და გაგება 

და თქვენამდე მოტანა. 
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ჯანმრთელობის დაცვისა და ჯანსაღი ცხოვრების კომპეტენცია 
 

მავნე ჩვევებთან (თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება)  დამოკიდებულების შეფასების 

კითხვები დაესვათ მხოლოდ ახლაგაზრდების ჯგუფს.  სკოლის მოსწავლეებთან ამ 

საკითხების განხილვაზე  მიზნობრივად  ითქვა უარი, რამდენადაც საკითხის განხილვას 

ირიბად შეიძლება გამოეწვია მოსწავლეების არაჯანსაღი  ინტერესი მავნე ჩვევებისადმი.  

ახალგაზრდების ჯგუფის პასუხებიდან კი შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მათ როგორც მინიმუმ 

იციან რომ ისეთი ჩვევები როგორიცაა თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება, აზარტული 

თამაშები მავნე ჩვევაა. 75%-მა განაცხადა რომ არ მოიხმარს თამბაქოს, 65%-მა - ალკოჰოლს, და 

93% - არ თამაშობს აზარტულ თამაშებს.   შესაბამისად, დანარჩენი რესპოდენტები ამბობენ რომ 

მოიხმარენ, თუმცა მათი უმეტესო მიიჩნევს რომ ეს  ჩვევები მავნეა.  რაც შეეხება 

რესპოდენტების გულწრფელობის საკითხს,  თავისთავად ეს კვლევის ფარგლებში ვერ 

დაზუსტებით ვერ გაიზომება, თუმცა მაღალია იმის ალბათობა, რომ პირი რომელიც 

აზარტულ თამაშებით გატაცებულია და იცის რომ ეს მავნე ჩვევა, დასმულ კითხვაზე „სწორი“ 

პასუხი გასცეს. (ცხრილი 14) 

  თამბაქოს 

მოხმარება 

ალკოჰოლის 

მოხმარება 

აზარტული 

თამაშები  

ვთვლი, რომ ძალიან მავნე ჩვევაა და არ 

ვარ მომხმარებელი 
76,8% 61,6% 91,7% 

ვთვლი, რომ მავნე ჩვევაა,  თუმცა 

პერიოდულად  მოვიხმარ 
11,6% 28,1% 5,0% 

ვთვლი, რომ მავნე ჩვევაა, თუმცა მეტ-

ნაკლებად სისტემატიურად მოვიხმარ 
9,1% 5,8% 1,6% 

ვთვლი, რომ არც თუ ისე მავნე ჩვევაა და 

ვარ მომხმარებელი 
2,0% 4,2% 1,4% 

ვთვლი, რომ არ არის მავნე ჩვევა და 

აქტიური მომხმარებელი  ვარ  
0,5% 0,3% 0,3% 

 ცხრილი 14.  მავნე ჩვევების  შეფასება  

სასკოლო ასაკის ბავშვების მავნე ჩვევებთან დაკავშირებული ქცევა შესწავლილ ინა თვისებრივ 

კვლევის საშუალებით.  აზარტული თამაშების მიმართ დამოკიდებულება ნაკლებია.  

შედარებით მწვავედ დგას თამბაქოს მოხმარების საკითხი, ასევე ზოგადად ჯანსაღი 

ცხოვრების წესი არაა სათანადოდ პოპულარული.  თუმცა, რესპოდენტები იმასაც აღნიშნავენ 

რომ ახალი თაობის მენტალიტეტი და ღირებულებები საკმაოდ კარგია:  

„აზარტული თამაშების მიმართ ნაკლებად სასკოლო ასკში, მაგრამ დგას არაჯანსაღი 

ცხოვრების წესის პრობლემა. პრობლემა  მდგომარეობს არასრულფასოვან საკვებში. ცოტახნით 

რომ გაჩერდეთ და ნახოთ ბავშვები რას ყიდულობენ ეს არის საგანგაშო. მაგალითად მინახავს 

ენერგეტიკული სასმელით ხელში მოზარდები და შენიშვნა მიმიცია. 

„მათ ესმით  ამ მავნე ჩვევების უარყოფითი შედეგი მაგრამ ამას მაინც აკეთებენ 

(საუბარია თამბაქოს მოხმარებაზე). უბრალოდ სკოლაში ამას ვე აკეთებენ. მაგრამ სკოლის 

გარეთ ამას მაინც აკეთებენ. „ 
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„დამოკიდებულება და მენტალობა შეიცვალა ამ საკითხის მიმართ დადებითისკენ. 

ადრე თუ სწავლა  სასირცხვილო იყო ეხლა პირიქით  ფასდება ბიჭი, იმით რომ  კარგად 

სწავლობს. უფრო სწორ შეფასებას აკეთებენ. ანუ შეიცვალა ღირებულებები და ფასეულობები. 

ძალიან კარგად გადააფასეს ამ ბავშვებმა,  ჩემი თაობისაგან რადიკალურად განსხვავებულები 

არიან, რადგან უფრო მეტად შრომისუნარიანები არიან. ამ კუთხით ძალიან კარგია.“ 

რესპოდენტების თვითშეფასებით, ინფორმაციას ჯანმრთელობის დარღვევის სიმპტომების 

შესახებ, ფლობს ახალგაზრდების ჯგუფის 82 % და მოსწავლეების -  76% .  თუმცა ქცევასთან 

დაკავშირებული  პასუხებით თუ ვიმსჯელებთ, რესპოდენტებს გადაჭარბებული 

თვითშეფასება აქვთ.  როგორც ჩანს, ექიმთან მიმართვიანობის ჩვევა საკმაოდ დაბალია. აქვე, 

აუცილებლად გასათვალისწინებელია სოციო-ეკონომიკური  მდგომარეობაც, რის გამოც 

ოჯახები თავს არიდებენ ექიმთან ვიზიტს, რომლიც  დაკავშირებული ფინანსურ ხარჯებთან 

როგორც კონსულტაციის ასევე მედიკამენტების შეძენის თვალსაზრისით.  მაღალია ასევე 

თვითმკურნალობის ჩვევა და ტრადიციაც, რაც მეტად მშობლების დამოკიდებულების 

საკითხი უფროა, ვიდრე სკოლის მოსწავლის ქცევის მოდელისა.  

ახალგაზრდების 52% თუ სიმპტომები არ გააჩია საერთოდ არ მიმართვას ექიმს. იგივე 

მაჩვენებელი სკოლის მოსწავლეებისათვის - 27%.   სკოლის მოსწავლეები ყველაზე ხშირად 

ექიმს მიმართავენ თუ რამდენიმე დღის განმავლობაში აქვთ მაღალი ტემპერატურა, ასევე 

კანზე გამონაყარის არსებობის შემთხვევაში. (დიაგრამა 48). თუმცა, საერთო ჯამში, 

შეფასებებზე  „იშვიათად“ და „არასდროს“ საშუალოდ  ყველა დებულებისათვის 49% მოდის, 

რაც საკმაოდ მაღალი ნეგატიური მაჩვენებელია.  

 

დიაგრამა 48.  ექიმთან მიმართვიანობის სიხშირე და შემთხვევები - მოსწავლეები  

ახალგაზრდებიც  ყველაზე ხშირად ექიმს მაშინ მიმართავენ, როდესაც კანზე ხედავენ 

გამონაყარს, ან აქვთ მაღალი ტემპერატურა. შედარებით ხშირია მიმართვიანობა მუცლის 

ტკივილისა და გულისრევის შემთხვევაშიც. (დიაგრამა 49) 
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დიაგრამა 49.  ექიმთან მიმართვიანობის სიხშირე და შემთხვევები - ახალგაზრდები  

 ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სკოლის მოსწავლეების 64% და ახალგაზრდების 66% არ 

ყოფილა ჩართული რომელიმე სპორტულ ღონისძიებაში.  თუმცა მაჩვენებელი კიდევ უფრო 

მაღალია მხოლოდ გოგონებისათვის, (დიაგრამა 50) სკოლის მოსწავლე გოგონების 75% და 

ახალგაზრდა ქალების 73%  გასული წლის განმავლობაში არ ყოფილა ჩართული რაიმე 

სპორტულ ღონისძიებებში.  შესაბამისად, უკეთესი მონაცემები აქვთ მამაკაცებს, სკოლის 

მოსწავლე ბიჭების და ახალგაზრდა  მამაკაცების   ჩართულობის მაჩვენებელი 50%-ს აჭარბებს.  

 

დიაგრამა 50.  იმ პირთა წონა, ვისაც გასული წვლილს განმავლობაში ერთხელაც არ მიუღია 

მონაწილეობა სპორტულ  ღონისძიებებში.  
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 შესაბამისად, მოსწავლეთა  36%-ს  და ახალგაზრდების  34%-ს გასული წლის განმავლობაში 

ერთხელ მაინც აქვს მონაწილეობა მიღებული სპორტულ აქტივობაში.  

 სპორტული სახეობების ყველაზე პოპულარული მიმართულებები ასეთია:   პირველ 

ადგილზეა ფეხბურთი ორივე ჯგუფისათვის; მეორე ადგილზე ახალგაზრდებისათვის გავიდა 

ცურვა, ხოლო მოსწავლეებისათვის კალათბურთი. ასევე განსახვავებულად გადანაწილდა 

მესამე  ადგილიც ახალგაზრდებისათვის ფინტესია ხოლო მოსწავლეებისათვის  კი 

ფრენბურთი.   რეიტინგში (ცხრილი 15 და 16) მოხვდა სულ 6  სახეობა, დანარჩენმა 

მიმართულებებმა მიიღეს 3% ან ნაკლები შეფასება და შესაბამისად გაერთიანდა „ სხვა 

სახეობების“ მუხლში.  რეგიონულ ჭრილში საშუალო მაჩვენებლებიდან მნიშვნელოვანი 

გადახრა არ გამოვლენილა.  რაც შეეხება გენდერულ ჭრილში მონაცემებს, გამოვლინდა რომ 

ფიტნესი და ცურვა  ახალგაზრდების  რეიტინგში  მეტწილად მოხდა გოგონების 

დამსახურებით.  სკოლის მოსწავლეებში კი ასეთი ცალსახა განსხვავება რა გამოვლინდა,  

გოგონები მეტად ჩართულები არიან სირბილსა და კალათბურთში.   

    კაცი  ქალი სულ  

1 ფეხბურთი 48% 13% 28% 

2 ცურვა 4% 14% 10% 

3 ფიტნესი  2% 14% 9% 

4 კალათბურთი 8% 8% 8% 

5 ფრენბურთი 7% 8% 7% 

6 ხელბურთი  5% 5% 5% 

7 სხვა  სახეობები  27% 40% 34% 

ცხრილი 15.  სპორტის სახეობები -  ახალგაზრდები  

    კაცი  ქალი სულ  

1 ფეხბურთი 35% 14% 28% 

2 კალათბურთი 19% 23% 20% 

3 ფრენბურთი 7% 10% 8% 

4 რაგბი 10% 1% 8% 

5 ხელბურთი 3% 8% 5% 

6 სირბილი 2% 10% 4% 

7 სხვა სახეობები  25% 35% 28% 

ცხრილი 16. სპორტის სახეობები - სკოლის მოსწავლეები  

სპორტულ აქტივობებში ჩართვა იმავდროულად გულისხმობს  პირველ რიგში პირის 

დაინტერესებას და შემდეგ ასეთი შესაძლებლობაზე ხელმისაწვდომობას. შესაბამისად, 

რესპოდენტებმა გაგვიზიარეს საკუთარი მოსაზრება თუ რომელ სპორტული მიმართულებით 

დაინტერესდებოდნენ შესაბამისის შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში.  

საგულისხმოა, რომ ახალგაზრდების 49%-მა და სკოლის მოსწავლეების 59%- მა საერთოდ 

ვერ/არ დაასახელა სპორტის რომელიმე სახეობა.  ეს მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ აღნიშნულ 

ჯგუფს არ გააჩნია ინტერესი სპორტის მიმართ. გარკვეული ტიპის შესაძლებლობებს 

შეთავაზება შესაძლოა შედეგიანი იყოს მხოლოდ  დამატებითი სამოტივაციო სამუშაოების 

ჩატარების შედეგად.  ამასთან, კვლავ მაღალია ინტერესებს შორის განსხვავება გენდერულ 
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ჭრილში. (დიაგრამა 51).  სკოლის მოსწავლე გოგონების 67% -ს არანაირი სპორტის სახეობა არ 

აინტერესებს. იგივე მაჩვენებელი ახალგაზრდებისათვის კი 49%-ია.

   

დიაგრამა 51. იმ პირების წონა, ვინც ვერ ან არ  დაასახელა სასურველი სპორტის სახეობა, 

რომელშიც ჩაერთვებოდა 

რაც შეეხება იმ პირებს ვინც გამოხატეს ინტერესი - შესაბამისი შესაძლებლობის არსებობის 

შემთხვევაში: ახალგაზრდების ჯგუფისათვის  ლიდერი სახეობა კაცებისათვის ფეხბურთია, 

ხოლო ქალებისათვის ცურვა;  სკოლის მოსწავლეებში,  ბიჭების მოთხოვნა  ყველაზე მაღალია 

- ფეხბურთსა და კალათბურთზე, ხოლო გოგონებისა კი - კალათბურთსა და ჩოგბურთზე. 

(ცხრილები 17 და 18).   

  კაცი  ქალი სულ  

ცურვა 9% 20% 16% 

ფეხბურთი 27% 8% 15% 

ფრენბურთი 13% 8% 10% 

ხელბურთი 10% 9% 9% 

ფიტნესი  4% 12% 9% 

კალათბურთი 7% 8% 8% 

ცხრილი 17.  ყველაზე მოთხოვნადი სპორტული სახეობები  - ახლაგაზრდები  

 

  კაცი  ქალი სულ  

ფეხბურთი 28% 10% 21% 

კალათბურთი 25% 20% 23% 

ფრენბურთი 8% 7% 8% 

ცურვა 6% 12% 9% 

ჩოგბურთი 2% 14% 7% 

რაგბი  7% 2% 5% 

ცხრილი 17.  ყველაზე მოთხოვნადი სპორტული სახეობები  - სკოლის მოსწავლეები  
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მცირედი სხვაობაა რეგიონებს შორის არსებულ მოთხოვნის თვალსაზრით, კვლევის შედეგად 

გამოვლინდა 3 ყველაზე მოთხოვნად მიმართულება თითოეული საკვლევი ლოკაციისათვის 

(ცხრილები 18 და 19).  მოსწავლეების შემთხვევაში, თბილისისა და გორის გარდა, სხვა 

რეგიონში ცურვა მესამე ადგილზე გავიდა. ახალგაზრდებისათვის კი თბილისსა და გორში 

მეორე ადგილზე ფიტნესი მოხვდა. თუმცაა საბოლოო ჯამში ფეხბურთი და კალათბურთი 

უპირობო ლიდერები არიან.  

  თბილისი  გორი ახლციხე თელავი  ბაღდათი 

1 კალათბურთი ფეხბურთი ფეხბურთი ფეხბურთი კალათბურთი 

2  ფეხბურთი კალათბურთი კალათბურთი კალათბურთი ფეხბურთი 

3 რაგბი ფრენბურთი ცურვა ცურვა ცურვა 

ცხრილი 18. მოსწავლეები. ყველაზე მოთხოვნადი სპორტის სახეები  ლოკაციების მიხედვით  

  თბილისი  გორი ახლციხე ბაღდათი 

1 ცურვა ცურვა ფეხბურთი ფეხბურთი 

2 ფიტნესი ფიტნესი ხელბურთი კალათბურთი 

3 კალათბურთი ფეხბურთი ფრენბურთი ცურვა 

ცხრილი 19. ახალგაზრდები. ყველაზე მოთხოვნადი სპორტის სახეები  ლოკაციების 

მიხედვით  
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სხვა დაკავშირებული საკითხები  

ახალგაზრდული კლუბების მიმართ დამოკიდებულება  
კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა ახალგაზრდული კლუბების მიმართ 

დამოკიდებულება.  კითხვაზე, თქვენს სოფელში/ქალაქში , რომ  იყოს  ახალგაზრდული 

კლუბი, ჩაერთვებოდით თუ არა კლუბის აქტივობებში,  სკოლის მოსწავლეების  73%-მა და 

ახალგაზრდების 65%-მა დადებითი პასუხი გასცა.  ამასთან, ახალგაზრდებში ყველაზე 

დაბალი ინტერესი თბილისში გამოვლინდა  და მხოლოდ 48% შეადგინა, მაშინ როდესაც სხვა 

რეგიონებში თითქმის მსგავსი  საშუალოდ 75%-იანი ინტერესი დაფიქსირდა. (დიაგრამა 52). 

სკოლის მოსწავლეებს შორის კი განსაკუთრებულად მაღალი ჩართულობის სურვილი 

თელავის მოსწავლეებმა გამოავლინეს, ხოლო  შედარებით დაბალი - თბილისის (დიაგრამა 53). 

 

დიაგრამა 52. ახალგაზრდები: ახალგაზრდულ კლუბების საქმიანობაში ჩართვის სურვილი 

რეგიონების მიხედვით.  

 

დიაგრამა 52. მოსწავლეები: ახალგაზრდულ კლუბების საქმიანობაში ჩართვის სურვილი 

რეგიონების მიხედვით.  
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დაინტერესებულ სკოლის მოსწავლეთა  56% სპორტული ხასიათის  ღონისძიებებში მიიღებდა 

მონაწილეობას,  50% - ინტელექტუალურში, 41%-კი გასართობ ღონისძიებებში. 

დაინტერესებული ახალგაზრდების ჯგუფისათვის კი  ყველაზე სასურველი ღონისძიება 

ინტელექტუალურია (47%), მას მოყვება სპორტული (44%) და ტრენინგები სხვადასხვა თემაზე  

(დიაგრამა 54).  

 

დიაგრამა 54.   ახალგაზრდული კლუბების სასურველი საქმიანობები  

საინტერესო საქმიანობების კუთხით მცირედით განსხავებულია სურათი გენდერულ ჭრილში. 

ახალგაზრდა მამაკაცებისათვის (68%) ყველაზე მიმზიდველია სპორტული ღონისძიებები, 

ქალებისათვის კი (50%) ინტელექტუალური აქტივობა, მოსწავლეების შემთხვევაშიც იგივე 

დინამიკა გამოვლინდა. ასევე საინტერესოა, რომ ტრენინგებში მონაწილეობა ქალებს მეტად 

აინტერესებთ.  (ცხრილი 20)  

 ახალგაზრდები  მოსწავლეები  

  კაცი ქალი კაცი ქალი 

ინტელექტუალური  38% 50% 38,6% 59,7% 

სპორტული 68% 34% 77,6% 36,9% 

კულტურული 29% 36% 25,2% 35,6% 

ტრენინგები სხვადასხვა თემაზე 26% 41% 22,4% 49,4% 

ხელსაქმე 15% 21% 11,4% 16,3% 

გასართობი 38% 28% 39,0% 43,3% 

ცხრილი 20.  პრიორიტეტული მიმართულებები  
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დასაქმების უნარები  

 

დასაქმების უნარების შესწავლა მოხდა მხოლოდ ახალგაზრდების ჯგუფისათვის.  კვლევის 

შედეგად გამოვლინდა, რომ რესპოდენტების 64%-ს აქვს სამუშაო გარკვეული გამოცდილება,  

შესაბამისად 40%-ს კი არასოდეს უმუშავია.  ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ვისაც გააჩნია 

სამუშაო გამოცდილება, ნახევარზე მეტს უმუშავია სრულ განაკვეთზე, დანარჩენს კი სეზონურ 

ან დროებით სამუშაოებზე.  ახლაგაზრდების ჯგუფის  სამუშაო გამოცდილება კი საშუალოდ 

2,3 წელს მოიცავს.  

რესპოდენტების 15% საერთოდ არ არის დაინტერესებული სამსახურის მოძიებით. ამასთან 

გენდერულ ჭრილში მონაცემები იდენტურია.  თუმცა მათ შორის ვინც ეძებდა და მოახერხა 

დასაქმება გარკვეული სხვაობაა - აღნიშნული პასუხი გასცა კაცების 31%, ხოლო ქალების 25%-

მა.   საშუალოდ 38%-ია იმ რესპოდენტების, რომლებიც ეძებდნენ სამსახურს, მაგრამ ვერ ნახეს 

მათთვის მისაღები ვარიანტი. აქვს გენდერულ ჭრილში სხვაობაა, მაჩვენებელმა ქალებისათვის 

42%-შეადგინა, ხოლო მამაკაცებისათვის კი 30%. (დიაგრამა 55).  

 

დიაგრამა 55. გასული წლის განმავლობაში სამუშაოს ძიების გამოცდილება  

საგულისხმოა, რომ  რესპოდენტების 62% ინფორმაციას ვაკანსიის შესახებ 

მეგობრების/ნაცნობების  საშუალებით იღებს, 55% კი სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტ 

რესურსების საშუალებით (ცხრილი 21).  თუმცა მცირე სხვაობები გამოვლინდა საკვლევი 

რეგიონების მიხედვით. მაგალითად თბილისში ყველაზე დიდი წონა ინტერნეტ-გვერდებზე 

მოვიდა, მაშინ როდესაც გორსა და ბაღდათში - მეგობრებზე, ხოლო ახალციხეში კი 

სოციალური ქსელი საშუალებითაა სამუშაოს ძიება ყველაზე გავრცელებული მეთოდი.  

ამასთან,  ბაღდათსა და ახალციხეში განსაკუთრებულად დაბალი მაჩვენებელი აქვს ინტერნეტ- 

დასაქმების გვედრებს.  
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  თბილისი  გორი ახლციხე ბაღდათი საშუალო  

სოციალური ქსელები 55% 55% 63% 46% 55% 

ინტერნეტ  დასაქმების 

გვერდები 

72% 62% 38% 21% 48% 

გაზეთი 6% 5% 9% 3% 6% 

ტელევიზია 9% 7% 13% 0% 7% 

მეგობრები/ნაცნობები 45% 69% 51% 81% 62% 

ობიექტებზე გამოკრული 

განცხადებები 

5% 16% 15% 2% 10% 

ცხრილი  21.  დასაქმების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყაროები  

 

როგორც კვლევიდან იკვეთება  ახალგაზრდები საკმაოდ მაღალი მოთხოვნებით გამოდიან 

შრომის ბაზარზე და მათთვის თითქმის ყველა  დაკავშირებულ ფაქტორს  ძალიან დიდი 

მნიშვნელობა აქვს.  ეს შედეგი შეიძლება მივიჩნიოთ „გადაჭარბებულ“ მოთხოვნადაც კი.   ერთ-

ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი ანაზღაურებაა, და სამუშაოს შერჩევისას  ამ ფაქტორს ყველაზე 

მაღალი წონა აქვს. (დიაგრამა 55). ამასთან  შეფასება „უმნიშვნელო“ თითქმის არც ერთ 

ფაქტორს არ მიუღია.  

 

დიაგრამა 55. სამუშაოს ძიებისას ფაქტორების მნიშვნელობის შეფასება   

ახალგაზრდების ჯგუფმა ასევე დაასახელა თუ რა ტიპის ცოდნისა და  უნარების  განვითარება  

ესაჭიროებათ დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდისათვის.  საგულისხმოა, რომ  საშუალოდ 

17% მიიჩნევს, რომ მათ უნარების გაზრდა საერთოდაც არ ჭირდებათ.   თუმცა, 

განსაკუთრებით მაღალია კაცების მაჩვენებელი და  მათი 22%-ზე მეტი თვლის, რომ უნარების 

განვითარებას არ საჭიროებენ.  

ყველაზე მოთხოვნადია ისეთი უნარების განვითარების შესაძლებლობა, როგორებიცაა:  

თვითდაჯერებულობა (42%); კომუნიკაცია (39%);  გასაუბრებაზე მოქცევის  წესები (33%).  
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ხოლო ყველაზე დაბალი მოთხოვნით ხასიათდება: სამუშაოს ძიების ინსტრუმენტები (16%) და 

გადაწყვტილების მიღება (16%). (ცხრილი22).  ამასთან, გამოვლინდა ტენდეცია, რომ ქალებს 

მეტად აქვთ გათვითცნობიერებული უნარების ზრდის საჭიროება, ვიდრე კაცებს.  

  კაცი ქალი საშუალო  

ვთვლი, რომ რაიმე უნარების განვითარება  არ 

მჭირდება 

22,2% 14,4% 17,0% 

თავდაჯერებულობა 35,7% 44,7% 41,8% 

კომუნიკაცია 36,7% 39,8% 38,8% 

გასაუბრებაზე მოქცევის წესები 26,6% 35,6% 32,7% 

რეზიუმეს მომზადება 26,6% 33,0% 30,9% 

ჯგუფში მუშაობა 24,6% 29,5% 27,9% 

ლიდერობა 24,2% 27,2% 26,2% 

სტრესულ სიტუაციაში მუშაობა 12,6% 23,0% 19,6% 

დროის მართვა 16,4% 20,9% 19,5% 

ადაპტაცია სიახლეების მიმართ 14,0% 19,5% 17,7% 

კონფლიქტების მოგვარება 18,4% 15,6% 16,5% 

ინიციატივის დაყენება და  პოპულარიზაცია 16,4% 16,3% 16,3% 

გადაწყვეტილების მიღება 12,1% 17,9% 16,0% 

სამუშაოს ძიების ინსტრუმენტები 16,4% 14,9% 15,4% 

 

ცხრილი 22. უნარები, რომლიც გაუმჯობესებაც დაეხმარებათ ახალგაზრდებს სამუშაოს 

მოძიებაში  
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ზოგადი კვლევითი რეკომენდაციები  
 

- არაფორმალური განათლების მიმართ სწორი დამოკიდებულების ფორმირების 

ხელშეწყობა.  კვლევის შედეგებიდან ნათლად გამოჩნდა რომ თვით ტერმინიც და მისი 

შინაარსიც  არასათანადოდ ესმით რიგ შემთხვეებში როგორც სამიზნე ჯგუფს 

ახლაგაზრდებს, ასევე რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია- მშობლებსა და სკოლის 

პერსონალს.  ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ყველა დაინტერესებული მხარის 

სათანადო ინფორმირება, წარმატების ისტორიების გაზიარება და  ამ ფორმით მათი 

დამოკიდებულებების შეცვლა. 

 

- გამოვლინდა,  რომ სკოლის მოსწავლეების ჯგუფი  უფრო აქტიურები არიან, ვიდრე 

ახალგაზრდების ჯგუფი. სავარაუდოთ ეს განპირობებულია მეტი სასკოლო 

აქტივობებით. მნიშვნელოვანია მოხდეს ისეთი ინიციატივების შემუშავება და 

გახორციელება, რომლებიც ახალგაზრდებისთვისაც შექმნის შესაძლებლობას უფრო 

აქტიურები გახდენენ და  დაეხმარებათ რიგი საჭიროებების იდენტიფიკაციაში.  

 

- „ფეისბუქი“ ინება ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციის ეფექტიანი  საშუალება, როგორც 

აუდიტორის მოცვის ასევე დაინტერესების  მიზნით. კვლევის ყველა ეტაპზე 

გამოვლინდა რომ მობილური ტელეფონები და ფეისბუქ გვერდი არის ის არხები, 

რომელსაც რესპოდენტების აბსოლუტური უმეტესობა ყოველდღიურად იყენებს.  

ასევე,  შესაძლოა გარვეული „ახალგაზრდული აპლიკაციის“ შექმნამ, რომელიც 

ორიენტირებული იქნება როგორც კომპეტენციების შესახებ ინფორმაციის 

მოწოდებაზე, ასევე გახდება ახალგაზრდული მუშაკისა და სამიზნე ჯგუფის 

კომუნიკაციის, დისკუსიების წარმართვის საშუალება,  დადებითი როლი შეასრულოს 

სამიზნე ჯგუფებთან კომუნიკაციის მიზნით  

 

- არაფორმალური განათლების ზეგავლენის შესახებ მტკიცებულების მოპოვებას 

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც მიმდინარე პროექტისათვის ასევე 

ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვისა  და გახორციელებისათვის.  სათანადო 

რესურსების შემთხვევაში შესაძლოა ჩატარდეს გრძელვადიანი - საშუალოდ 10 წლიანი 

პანელური კვლევა. აღნიშნული კვლევის ფარგლებში მოხდება დაკვირვება და 

შესწავლა შესაბამისი სპეციალისტების მიერ თუ რა ტიპის არაფორმალური განთლების 

შესაძლებლობებზე ქონდათ საკვლევ პირებს  წვდომა და რა ზეგავლენა მოახდინა 

კონკრეტული ტიპის  ინიციატივამ მათ ცხოვრებაზე, განვითარებაზე,  თუნდაც 

პროფესიულ არჩევანზე.  

 

- შედეგიანი იქნება კვლევის ჩატარება უკვე 30 წელს ზევით ასაკის პირებთან, რათა 

შესწავლილ იქნეს თუ რა პერიოდში არაფორმალური განათლების რა შესაძლებლობები 

ქონდათ და როგორი გავლენა იქონია მათ შემდგომ განვითარებაზე.  
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- კვლევის სხვადასხვა მეთოდების ინტეგრირებული გამოყენებით აუცილებელია 

შეიქმნას არაფორმალური განათლების შედეგების/ზედავლენის გაზომვის 

მექანიზმები, რომლებიც იმავდროულად აღირებული იქნება  სახლემწიფოს მხრიდან.  

ამ გზებით მოპოვებული მტკიცებულებები კი საფუძვლად დაედება მიზნობრივ 

პროექტებს, რომლებიც ორინეტირებულია ახალგაზდების განვითარებაზე. ასევე 

ასეთი მონაცემები მნიშვნელოვანი მტიცებულება იქნება სხვა სექტორული 

სამინისტროებისათვის, რათა მათაც მოახდინონ შესაბამისი კომპონენტების 

გათვალისწინება საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მიმდინარე თუ დაგეგმილ 

პროგრამებში.  

 

- ახალგაზრდული მუშაკის ინტიტუტის - როგორც საშუალების ამოქმედებას  

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება. თუმცა, პარალელურ რეჟიმში აუცილებლია 

მოხდეს  მკაფიო სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება და გატარება, რაც ასევე 

გულისხმობს გამორჩეულ კოორდინაციას ცენტრალურ სამინისტროებსა და ასევე 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის.  რამდენადაც ახალგაზრდული 

საქმიანობა გამჭოლი და მულტი სექტორულია, მნიშვნელოვანია რომ შესაბამისი 

აქცენტები  არსებობდეს ყველა საჯარო უწყებების მიზნობრივ პროექტებსა და 

პროგრამებში.  
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დანართი: თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის 

კითხვარები 
 

 

                            

 

 

 

კითხვარი სკოლის მოსწავლეებისათვის (15-18 წელი) 

მოგესალმებით, ჩემი სახელია ........ ვთანამშრომლობ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან. 

აღნიშნული კვლევა ხორციელდება  - ” ახალგაზრდული მუშაკების სერტიფიცირების პროგრამის” ფარგლებში. 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. 

კვლევას ვახორციელებთ, მხოლოდ კვლევის მიზნით, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდული საქმიანობის 

ეფექტიანობის შეფასებას და მტკიცებულებებზე  დაფუძნებული რეკომენდაციებისა და ინსტრუმენტების 

შემუშავებას ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის შემდგომი დანერგვის ხელშესაწყობად.   

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ არის ხელმისაწვდომი რომელიმე სხვა 

ორგანიზაციისათვის 

თანახმა ხართ დაგვითმოთ დრო ინტერვიუსთვის?  

თუ რესპოდენტი თანახმაა აღნიშნეთ X გრაფაში:  

 

 

1 ინტერვიუერის სახელი/გვარი  

2 ინტერვიუერის კოდი:  

3 თარიღი  

4 სკოლის დასახელება  

5 მოსწავლის სახელი/გვარი:  

6 კლასი  

7 მშობლის სახელი/გვარი  

8 მშობლის საკონტაქტო ტელ:  

9 სქესი 1. მამრობითი;     2. მდედრობითი 

10 ასაკი  

11 დაბადების თარიღი/წელი  

12 ლოკაცია 

1. თბილისი 

2. გორი 

3. ახალციხე 

4. კახეთი 

5. ბაღდათი 

 

 

javascript:void()
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I ბლოკი. ზოგადი ნაწილი  

1. გთხოვთ გვიპასუხოთ:  

  კი არა 

1 გაქვთ რაიმე ჰობი ან გატაცება? 1 2 

2 
სკოლის მიღმა იღებთ თუ არა განათლებას სხვადასხვა კუთხით, მაგალითად დადიხართ 

წრეებზე, სწავლობთ  დამატებით უცხო ენას, და ა.შ. ? 
1 2 

3 
გასული წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა რაიმე კულტურულ 

ღონისძიებაში? (მაგალითად, კონცერტი, გამოფენა) 
1 2 

4 
გასული წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა  ოლიმპიადებში ან მსგავს 

ღონისძიებებში? 
1 2 

5 გასული წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა სპორტულ შეჯიბრებებში?  1 2 

 

2. როგორც წესი, დროის ყველაზე დიდ ნაწილს ატარებთ: (ერთი პასუხი) 

1 სკოლაში 

2 სახლში 

3 ეზოში/ქუჩაში 

4 წრეებზე/კლუბებში 

5 სხვა, ____________________ 

 

3. დავუშვათ,  რომ დადექით გარკეეული პრობლემის წინაშე და გსურთ რჩევის მიღება იმის 

თაობაზე, თუ როგორ ჯობია რომ მოიქცეთ. ასეთ შემთხვევაში, პირველ რიგში, ვის 

გაუზიარებთ თქვენს პრობლემას? (ერთი პასუხი) 

1 მშობლები/და/ძმა 

2 მეგობრები 

3 მასწავლებელი/სკოლის თანამშრომელი 

4 ტრენერს/მასწავლებელს, ვისთანაც დავდივარ წრეებზე, კურსებზე 

5 სხვა, __________________________________ 

 

4. შეაფასეთ თქვენთვის საზოგადოებრივ საქმიანობებში ჩართულობისა და სკოლის მიღმა 

განათლების შესაძლებლობები (ერთი პასუხი) ინტერვიუერს,  განუმარტეთ რესპოდენტს  

რას ნიშნავს არაფორმალური განათლება) 

1 მრავალფეროვანი შესაძლებლობები  ხელმისაწვდომია 

2 მეტ-ნაკლებად  ხელმისაწვდომია 

3 მხოლოდ რამდენიმე შესაძლებლობაა ხელმისაწვდომი 

4 მსმენია, მაგრამ ხელმისაწვდომი არ არის 

5 ასეთი შესაძლებლობების შესახებ არ მსმენია 

 

5. ზოგადად რა გზებით იღებთ ინფორმაციას ამა თუ იმ ღონისძიების (სკოლაში სასწავლო 

პროცესის მიღმა) ან შესაძლებლობის შესახებ?  (შემოხაზეთ ყველა შესაბამისი); ამასთან 

მიუთითეთ გამოყენების სიხშირე 

  ყოველდღე 
კვირაში  1-

3ჯერ 

თვეში 1-

ჯერ 
არ ვიყენებ 

1 მეგობრები/ოჯახის წევრები  1 2 3 4 

2 სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 1 2 3 4 

3 სხვა სოციალური ქსელები 1 2 3 4 

4 ტელევიზია 1 2 3 4 
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5 
ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; ვებ-

გვერდები 
1 2 3 4 

6 
საინფორმაციო შეხვედრები სასკოლო 

კლუბში 
1 2 3 4 

7 მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1 2 3 4 

8 წრეები, კურსები და ა.შ. 1 2 3 4 

9 სხვა 1 2 3 4 

II  ბლოკი. ძირითადი კომპეტენციები 

მოქალაქეობრივი  

6. თქვენი აზრით,  რომელია ადამიანის ძირითადი უფლებები (ინტერვიუერს: არ  

წაუკითხოთ ჩამონათვალი)  

1 სიცოცხლის უფლება 

2 პირადი ხელშეუხებლობის უფლება 

3 თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება  

4 განათლების უფლება 

5 ქორწინების უფლება 

6 საკუთრების უფლება  

7 გამოხატვის თავისუფლება 

8 შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება  

9 პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება 

10 რელიგიის თავისუფლება 

11 სასამართლო განხილვის უფლება 

12 არჩევნებში მონაწილეობის  უფლება 

13 შრომითი უფლებები 

14 წამების აკრძალვა 

15 მონობისა და იძულებითი შრომის აკრძალვა 

 

  

7. გასული წლის განმავლობაში  გახსენდებათ თუ არა ისეთი შემთხვევა, როდესაც  დაინახეთ 

რომელიმე თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პრობლემა  და  ამ პრობლემის 

მოსაგვარებლად რა მოიმოქმედეთ?(ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ერთი პასუხი) 

1 დიახ, მივმართე სხვას პრობლემის მოსაგვარებლად 

2 დიახ, თავად ჩავერიე პრობლემის მოგვარებაში 

3 არა,  ვერ შევძლებდი პრობლემის მოგვარებას 

 

8. გთხოვთ  გაიხსენოთ გასული წლის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ადგილობრივი 

ხელისუფლებისათვის ან/და მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა მათ მიერ ორგანიზებულ 

შეხვედრებსა თუ ღონისძიებებში;  ამასთან, დააზუსტეთ, მიმართვის/მონაწილეობის 

მიზეზი იყო პირადი თუ საზოგადოებრივი საჭიროება.  (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ერთი 

პასუხი) 

 

 

1 ადგილობრივ ხელისუფლებას მივმართე 
1. კი 

2. არა 

1. პირადი 

2. საზოგადოებრივი 
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2 მივიღე მონაწილეობა შეხვედრებში 
1. კი 

2. არა  

1. პირადი 

2. საზოგადოებრივი 

 

გარემოს დაცვითი 

9. გასული წლის განმალობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა გარემოსდაცვით აქციაში ან 

ღონისძიებაში, დადებითი  პასუხის შემთხვევაში დააზუსტეთ რამდენჯერ?  

1 არა 

2 დიახ__________ 

 

10. უშუალოდ თქვენ თუ წამოგიყენებიათ ინიციატივა  ნებისმიერი მასშტაბის 

გარემოსდაცვითი აქციის ან/და ღონისძიების ორგანიზების საჭიროებასთან  

დაკავშირებით. დადებითი  პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რაოდენობა. 

1 არა  

2 დიახ,       _________________              

 

11. მე ჩამოგითვლით გარკვეულ სიტუაციებს და გთხოვთ მითხრათ  თქვენი ქცევა რამდენად 

მსგავსია? (1. როგორც წესი სულ ასე ვიქცევი; 2. ხანდახან, სიტუაციიდან გამომდინარე; 3. 

თითქმის არასდროს); 

1 
შოკოლადის ფილის  ქაღალდი  ხელში  მიჭირავს ან/და ჯიბეში მიდევს  

მანამ სანამ არ ვნახავ ნაგვის ურნას და აუცილებლად იქ ჩავაგდებ 
1 2 3 

2 
თუ დავინახავ რომ ჩემი თანატოლი ნარჩენს  იატაკზე ან/და ქუჩაში 

აგდებს, მივუთითებ რომ უკეთესია ურნაში ჩააგდოს 
1 2 3 

3 
თუ დავინახავ, რომ მაგალითად საკლასო ოთახში აგდია შოკოლადის 

ქაღალდი (სხვის მიერ დაგდებული), ავიღებ და  ურნაში ჩავაგდებ 
1 2 3 

4 

ბუნებაში იმყოფებით პიკნიკზე მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან 

ერთად. წამოსვლის წინ აუცილებლად შეაგროვებთ ნარჩენებს და 

გადაყრით უახლოეს ურნაში 

1 2 3 

5 
როცა კი შესაძლებელია, მაღაზიაში უარს ვამბობ გამყიდველისთვის  

პოლიეთილენის პარკის გამორთმევაზე 
1 2 3 

6 როცა ვხედავ დანაგვიანებულ ქუჩას ან/და ეზოს ძალიან ვბრაზდები  1 2 3 

     

ანალიტიკური, ტექნოლოგიური, ინფორმაციული და სამეცნიერო 

12. ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მიღებისა და გაცემისათვის ქვემოთ ჩამოთვლილ  რომელ 

ტექნოლოგიურ საშუალებებს იყენებთ და რა სიხშირით.   

  ყოველდ

ღე 

კვირაში  

1-3ჯერ 

თვეში 1-

ჯერ 

არ ვიყენებ 

1 მობილური ტელეფონით ზარი 1 2 3 4 

2 სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 1 2 3 4 

3 სხვა სოციალური ქსელები, დააზუსტეთ 1 2 3 4 

4 ელ-ფოსტა 1 2 3 4 

5 ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; ვებ-გვერდები 1 2 3 4 

6 ინტერნეტ ფორუმები და  ბლოგები 1 2 3 4 

7 მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1 2 3 4 

8 სხვა 1 2 3 4 

9 სხვა 1 2 3 4 
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13. გასული წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა  ნებისმიერი ტიპის ონ-

ლაინ დისკუსიაში სოციალური ქსელების გამოყენებით?  დადებითი პასუხის შემთხვევაში 

მიუთითეთ დაახლოებითი რაოდენობა და  დაასახელეთ 3-მდე თემატიკა, რას ეხებოდა ეს 

დისკუსია (კ14-ში) 

 

14.  დააზუსტეთ თემატიკა  და  სოციალური ქსელი  

# სოციალური ქსელი  თემატიკა 

1   

2   

3   

ინტერვიუერს: სოციალური ქსელის ველში ჩაწერეთ შესაბამისი კოდი:  

1. Facebook; 2. Twitter; 3. Instagram; 4. YouTube; 5 -სხვა, დააზუსტეთ  

 

 

15. დავუშვათ, რომ ამზადებთ პროექტს, ნაშრომს ან თუნდაც საშინაო დავალებას. ასეთ დროს 

როგორც წესი რა საშუალებებით ახდენთ საჭირო ინფორმაციის მოძიებასა და 

დამუშავებას?  (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ რესპოდენტის მიერ დასახელებული ყველა 

სავარაუდო პასუხი) 

1 
მხოლოდ ჩემს ხელთ არსებული ბეჭდური წიგნებისა და სხვა სასწავლო მასალების 

გამოყენებით,, ან ვეკითხები მეგობარს/ოჯახის წევრს 

2 
წიგნებთან ერთად ხშირად ვიყენებ ინტერნეტ საშუალებებს: ბლოგები; სოციალური ქსელები; 

საინფორმაციო ვებ-გვერდები და ა.შ 

3 
უპირატესობას ვანიჭებ ინტერნეტ საშუალებების გამოყენებას და  ინფორმაციის მოძიებასა და 

დამუშავებას, როგორც წესი, მხოლოდ ამ გზით ვახდენ.  

4 როგორც წესი , საერთოდ არ მჭირდება დამატებითი ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება  

 

სამეწარმეო და ინიციატივის კომპეტენცია 

16. ნებისმიერი ინიციატივა (ან თქვენი ან სხვისი) რამდენჯერ დაწერეთ პროექტის სახით 

გასული წლის განმავლობაში?  (გეგმა, რომელსაც წერილობით აქვს განსაზღვრული 

მიზანი, ამოცანები, საქმიანობები, ბიუჯეტი, და სამოქმედო გეგმა.   (მაგალითად, ეზოს 

დალაგება მოწესრიგების გეგმა) (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ერთი პასუხი) 

1 ასეთი გამოცდილება არ გამაჩნია  (გადადით კ 18-ზე) 

2 მხოლოდ ერთი  

3 2-3  ინიციატივა   

4 3-ზე მეტი ინიციატივა  

 

17. დააზუსტეთ, რომელ საკითხებს ეხებოდა  ინიციატივა? (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ 

რესპოდენტის მიერ დასახელებული ყველა სავარაუდო პასუხი ) 

1 გარემოს დასუფთავებას 

2 სოციალურად დაუცველი ადამიანების დახმარებას 

3 საზოგადოებრივ გამოწვევებზე ცნობიერების ამაღლებას 

4 ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას 

1 არა (გადადით კ15-ზე) 

2 დიახ__________ 
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5 ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას (სკვერის, გზის, საგზაო ნიშნების, ურნების განთავსება და სხვა) 

6 შშმ ადამიანების ინტეგრაციას საზოგადოებაში 

7 განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანების ინტეგრაციას და მათთან თანამშრომლობას 

8 თანატოლებისათვის რაიმე ცოდნის გადაცემას (ტრენინგი, სამუშაო შეხვედრა) 

9 
რაიმე კულტურული ძეგლისა თუ ღირსშესანიშნავი ადგილის მონახულებას და მის შესახებ ცოდნის 

ამაღლებას (ექსკურსია, სასწავლო ვიზიტი) 

10 სხვა ახალგაზრდების გაცნობას და მათთან დაახლოებას 

11 კულტურული ღონისძიების მოწყობას (თეატრი, კონცერტი, პოეზიის საღამო) 

12 ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებას (რა სად როდის? ბრეინ-რინგი და სხვა) 

13 ახალგაზრდების გართობას 

14 ახალგაზრდების წიგნიერების განვითარებას 

15 სხვა 

 

18. გასული წლის განმავლობაში რამდენი პროექტის გახორციელებაში მიიღეთ მონაწილეობა?  

(ერთი პასუხი) 

 

 

19. გასული წლის განმავლობაში მოგიმზადებიათ თუ არა რაიმე 

პროცესის/ინიციატივის/პროექტის  გახორციელების დროითი გეგმა? (ერთი პასუხი) 

 

20. როგორ მიგაჩნიათ, როგორია თქვენი დროის მართვის უნარები: (ერთი პასუხი) 

1 ყველაფერი წინასწარ მაქვს დაგეგმილი და ყველა საქმიანობის შესრულებას ვასწრებ დღის განმავლობაში; 

2 
დროის მართვის საკმაოდ  კარგი უნარები მაქვს და თითქმის ყოველთვის ვასწრებ დაგეგმილი 

საქმიანობის შესრულებას; 

3 
მეტ-ნაკლებად კარგი უნარები მაქვს, მაგრამ ხშირად ვერ ვახერხებ  ყველა დაგეგმილი საქმიანობის 

შესრულებას; 

4 თითქმის ვერასოდეს ვასწრებ დაგეგმილი საქმიანობების შესრულებას, დრო ძალიან ჩქარა გადის.  

 

შემოქმედებითობა და კრიტიკული აზროვნება 

21. ზოგადად, როგორ შეაფასებდით თქვენს დამოკიდებულებას დისკუსიებში/კამათში 

მონაწილეობის მიმართ? (ერთი პასუხი) 

1 ძალიან მიყვარს კამათში მონაწილეობა და ყოველთვის ვცდილობ აქტიურად ჩავერთო ასეთ დისკუსიებში 

2 კამათში მონაწილეობისკენ არ ვისწრაფვი, თუმცა  თუ საინტერესო თემატიკაა ინტერესით ვერთვები. 

3 
კამათში მონაწილეობა არ მიყვარს, თუმცა ვთლი, რომ აუცილებელია. შესაბამისად მხოლოდ 

აუცილებლობის შემთხვევაში ვერთვები პროცესში 

4 კამათში მონაწილეობა მძაბავს, ძალიან არ მიყვარს და ვცილობ თავი ავარიდო 

 

1 ასეთი გამოცდილება არ გამაჩნია 

2 მხოლოდ ერთი 

3 2-3 პროექტი 

4 3 პროექტზე მეტი 

1 არა 

2 დიახ, მხოლოდ 1 გეგმა მაქვს მომზადებული 

3 დიახ, მოვამზადე 2-5 გეგმა 

4 მოვამზადე 5 გეგმაზე მეტი 
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22. გაიხსენეთ, თქვენი დისკუსიებში მონაწილეობის გამოცდილება (როგორც ფორმალურ ასევე 

თუნდაც არაფორმალურ სიტუაციებში, მაგალითად მშობლებთან  ან მეგობრებთან). 

ზოგადად როგორ შეაფასებდით ამ პროცესებთან დაკავშირებულ თქვენს ქცევას:  

1. ყოველთვის; 2. ხანდახან. 3  თითქმის არასოდეს 

1 ყურადღებით/ინტერესით უსმენთ მეორე მხარეს  1 2 3 

2 
განხილვის პროცესში შეგიძლიათ საკუთარი ემოციების მართვა და 

შესაბამისად სიმშვიდის შენარჩუნება 
1 2 3 

3 
ათვითცნობიერებ, რომ მოწოდებული ინფორმაცია კარგად უნდა გაანალიზოთ 

და არა სრულიად უგულვეყოთ.  
1 2 3 

4 
სვამთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს, რათა დიკუსიის მსვლელობისას 

ამოწუროთ ყველა აქტუალური საკითხი  
1 2 3 

5 
შეგიძლიათ დისკუსიის პროცესის ისე მართვა, რომ იგი არ გადავიდეს 

კონფლიქტურ სიტუაციაში  
1 2 3 

6 შემიძლია თამამად დავაფიქსირო და გამოვხატო განსხვავებული აზრი 1 2 3 

7 არ მეშინია წინააღმდეგობის გაწევის და საკუთარი პოზიციის დაცვის 1 2 3 

 

23. გთხოვთ გააკეთოთ თვითშეფასება და  შესაძლებლობის ფარგლებში ობიექტურად 

შეაფასოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი თქვენი უნარები და თვისებები. 1. ძალიან კარგი 2. 

ნორმალური; 3. საშუალოდ; 4 ვთვლი, რომ საერთოდ არ მაქვს ეს თვისება/ უნარი.  

 

 

დამოუკიდებლად სწავლის კომპეტენცია 

24. დამოუკიდებლად შეგისწავლიათ თუ არა რაიმე საკითხი (მაგალითად საგანი, რომელიც 

სკოლაში არ ისწავლება, ან ისწავლება ნაწილობრივ და თქვენ სიღრმისეულად შეისწავლეთ, 

ან რაიმე ხელობა: ქსოვა; ფიგურის გამოთლა)? 

 

25. საკითხის დამოუკიდებლად შესწავლისას როგორც წესი მუშაობთ მხოლოდ 

ინდივიდუალურად თუ ჯგუფში (მაგალითად მეგობრებთან ერთად)?  

 

ურთიერთობის კომპეტენცია: 

1 კითხვის დასმა 1 2 3 4 

2 დამაჯერებელი მსჯელობა  1 2 3 4 

3 არგუმენტების წარმოდგენა 1 2 3 4 

4 სხვების აზრის მოსმენა და გაზიარება  1 2 3 4 

5 დებატების წარმართვა  1 2 3 4 

6 საწინააღმდეგო აზრის თავისუფლად და პოზიტიურად გამოხატვა 1 2 3 4 

1 არა, ასეთი რამ არასოდეს გამიკეთებია (გადადით კ 26-ზე )  

2 დიახ, დამოუკიდებლად შემისწავლია 3-მდე  საკითხი/ხელობა; 

3 დიახ, დამოუკიდებლად  შემისწავლია მრავალი საკითხი  

1 მხოლოდ ინდივიდუალურად 

2 მხოლოდ ჯგუფში 

3 უფრო ხშირად ინდივიდუალურად,  ვიდრე ჯგუფში; 

4 უფრო ხშირად ჯგუფში, ვიდრე ინდივიდუალურად; 

5 ინდივიდუალურად და ჯგუფში თითქმის ერთნაირი სიხშირით;  
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26. გთხოვთ შეაფასოთ რამდენად მნიშვნელოვანია  რომ ახალგაზრდას ქონდეს 

განვითარებული შემდეგი თვისებები და უნარები:  

(1 ძალიან მნიშვნელოვანი, 2 მნიშვნელოვანი, 3 ნაკლებად მნიშვნელოვანი, 4 უმნიშვნელო) 

1 თვითდაჯერებულობა 1 2 3 4 

2 კეთილგანწყობის მოპოვება 1 2 3 4 

3 კონფლიქტების თავიდან აცილების უნარი 1 2 3 4 

4 კონფლიქტის მოგვარება  1 2 3 4 

4 გუნდში მუშაობის უნარი 1 2 3 4 

5 სიტყვით გამოსვლა 1 2 3 4 

6 კითხვების დასმა 1 2 3 4 

7 სხვებთან ურთიერთობისას საკუთარი ემოციების მართვა 1 2 3 4 

8 სხვების მიმართ კეთილგანწყობის გამოხატვა, მეგობრული დამოკიდებულება 1 2 3 4 

9 საერთო საქმის სარგებელზე ფოკუსირება, საკუთარ სარგებელზე მეტად 1 2 3 4 

10 სხვების დახმარება  1 2 3 4 

 

27. გთხოვთ გააკეთოთ თვითშეფასება და  შესაძლებლობის ფარგლებში ობიექტურად 

შეაფასოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი თქვენი უნარები და თვისებები. 1. ძალიან კარგი 2. 

ნორმალური; 3. საშუალოდ; 4 ვთვლი, რომ საერთოდ არ მაქვს ეს თვისება/ უნარი.  

1 თვითდაჯერებულობა 1 2 3 4 

2 კეთილგანწყობის მოპოვება 1 2 3 4 

3 კონფლიქტების თავიდან აცილების უნარი 1 2 3 4 

4 კონფლიქტის მოგვარება  1 2 3 4 

4 გუნდში მუშაობის უნარი 1 2 3 4 

5 სიტყვით გამოსვლა 1 2 3 4 

6 კითხვების დასმა 1 2 3 4 

7 სხვებთან ურთიერთობისას საკუთარი ემოციების მართვა 1 2 3 4 

8 სხვების მიმართ კეთილგანწყობის გამოხატვა, მეგობრული დამოკიდებულება 1 2 3 4 

9 საერთო საქმის სარგებელზე ფოკუსირება, საკუთარ სარგებელზე მეტად 1 2 3 4 

10 სხვების დახმარება  1 2 3 4 

 

28. გასული წლის განმავლობაში   დაახლოებით რამდენჯერ გამოხვედით სიტყვით 

აუდიტორიის წინაშე (ფორმალურ თუ არა ფორმალურ სივრცეში)? (ერთი პასუხი) 

 

კულტურული თვითგამოხატვისა და კულტურათაშორისი ურთიერთობები 

29. გასული წლის განმავლობაში  ქვემოთ ჩამოთვლილ  რომელ ღონისძიებებში მიგიღიათ 

მონაწილეობა; ასევე მიუთითეთ დაახლოებითი რაოდენობა  (წელიწადში რამდენჯერ) 

(ინტერვიუერს, განუმარტეთ რესპოდენტს, რომ  ვგულისხმობთ მონაწილეობას და არა 

დასწრებას) 

# ღონისძიებები რაოდენობა 

1 სპექტაკლი,  თეატრალური დადგმა  

2 გამოფენა (საკუთარი ნახატების გამოფენა)  

1 1-3-ჯერ 

2 3-6 -ჯერ 

3 6-ზე მეტჯერ 

4 ასეთი გამოცდილება არ გამაჩნია  
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3 ფოტო ნამუშევრების გამოფენა   

4 კონცერტი (სიმღერა, სკეტჩი)  

5 ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა   

6 პოეზიის საღამო  

7 არ მიმიღია მონაწილეობა  

8 სხვა______________________  

9 სხვა______________________  

 

30. ასეთი შესაძლებლობის არსებობის შეთხვევაში, რამდენად დაინტერესდებოდით  ქვემოთ 

მოცემული  კულტურულ შემოქმედებითი საქმიანობით;  

(1 ძალიან, 2 მეტ-ნაკლებად. 3 არ ვარ დაინტერესებული) 

1 სამსახიობო ხელოვნება 1 2 3 

2 სახვითი ხელოვნება 1 2 3 

3 ფოტო ხელოვნება  1 2 3 

4 მუსიკა; სიმღერა, მუსიკალურ ინსტრუმენტები 1 2 3 

5 
ხელნაკეთი ნივთების შექმნა: ძერწვა, ქარგვა, ხის ფიგურების 

დამზადება და ა.შ.  
1 2 3 

6 სხვა, დააზუსტეთ 1 2 3 

7 სხვა, დააზუსტეთ  1 2 3 

 

31. გთხოვთ გვითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ქვემოთ ჩამოთვლილი 

საკითხები  

(1. ძალიან მნიშვნელოვანი; 2. მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი; 3. უმნიშვნელო) 

1 
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფების კულტურის  (ენა, 

ცეკვები, ტრადიციები) ცოდნა  
1 2 3 

2 
სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან აქტიური ურთიერთობა და 

მეგობრობა 
1 2 3 

3 
განსხვავებული კულტურის ადამიანებისათვის საკუთარი 

კულტურული ღონისძიებების მოწყობის შესაძლებლობების მიცემა 
1 2 3 

4 
ზემოთაღნიშნული ტიპის კულტურულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღება 
1 2 3 

5 
ისეთი ღონისძიებების მოწყობა, სადაც  მოხდება განსხვავებული 

კულტურების წარმოჩინება და  გაზიარება  
1 2 3 

 

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და ჯანსაღი ცხოვრების კომპეტენცია: 

32. როგორ მიგაჩნიათ, ფლობთ თუ არა ინფორმაციას ჯანმრთელობის დარღვევის სიმპტომების 

შესახებ?  (მაგალითად, რის ნიშანი შეიძლება იყოს მაღალი ტემპერატურა)  

1 დიახ 

2 არა 

 

 

33. გთხოვ გაგვიზიაროთ  ჩამოთვლილ სიტუაციებში მიმართვათ თუ არა ექიმს?   

 (1. თითქმის ყოველთვის; 2 ზოგჯერ; 3. იშვიათად; 4. თითქმის არასდროს) 

1 რამდენიმე დღის განმავლობაში მაქვს 38,5 და მეტი ტემპერატურა 1 2 3 4 

2 თავი მტკივა გადაბმულად რამდენიმე დღის მანძილზე  1 2 3 4 
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3 კანზე  ვხედავ გამონაყარს და მექავება 1 2 3 4 

4 მტკივა მუცელი და გულის რევის შეგრძნება მაქვს 1 2 3 4 

5 
სიმპტომების გარეშეც  წელიწადში ერთხელ მაინც მივდივარ 

ექიმთან გასასინჯად 
1 2 3 4 

 

 

34. გასული წლის განმავლობაში  რომელ სპორტულ აქტივობებში იყავით  ჩართული და რა 

სიხშირით? (ინტერვიუერს, აჩვენეთ ბარათი 1 რესპოდენტს ბარათი და ჩაწერეთ 

დასახელებული სპორტული სახეობების კოდები) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

35. ასეთი შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში, რომელ  სპორტულ  აქტივობებში 

მიიღებდით მონაწილეობას? (ინტერვიუერს, აჩვენეთ ბარათი 1 და დაასახელებიეთ 

რესპოდენტს 3 მისთვის სასურველი სპორტული სახეობა/ფიზიკური აქტივობის კოდი)  

# კოდი 

1  

2  

3  

 

36. თქვენს სოფელში/ქალაქში , რომ  იყოს  ახალგაზრდული კლუბი, ჩაერთვებოდით თუ არა 

კლუბის აქტივობებში? 

 

 

37. თუ დიახ, რა სახის ღონისძიებებში მიიღებდით მონაწილეობას? 

 

1 დიახ (გააგრძელეთ) 

2 არა (დაასრულეთ ინტერვიუ) 

3 არვიცი (დაასრულეთ ინტერვიუ) 

1 ინტელექტუალური  

2 სპორტული 

3 კულტურული 

4 ტრენინგები სხვადასხვა თემაზე 

5 ხელსაქმე 

6 გასართობი 

7 სხვა 
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38. ურჩევდით თუ არა თქვენს მეგობარს ახალგაზრდულ კლუბის 

აქტივობებში მონაწილეობის მიღებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

კითხვარი ახალგაზრდებისათვის (18-29 წელი) 

მოგესალმებით, ჩემი სახელია ........ ვთანამშრომლობ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა 

ასოციაციასთან. აღნიშნული კვლევა ხორციელდება  - ” ახალგაზრდული მუშაკების 

სერტიფიცირების პროგრამის” ფარგლებში. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროს მხარდაჭერით. 

კვლევას ვახორციელებთ, მხოლოდ კვლევის მიზნით, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდული 

საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასებას და მტკიცებულებებზე  დაფუძნებული რეკომენდაციებისა და 

ინსტრუმენტების შემუშავებას ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის შემდგომი დანერგვის 

ხელშესაწყობად.   

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ არის ხელმისაწვდომი 

რომელიმე სხვა ორგანიზაციისათვის 

თანახმა ხართ დაგვითმოთ დრო ინტერვიუსთვის?  

თუ რესპოდენტი თანახმაა აღნიშნეთ X გრაფაში:  
 

 

 

1 ინტერვიუერის სახელი/გვარი  

2 ინტერვიუერის კოდი:  

3 თარიღი  

4 რესპოდენტის სახელი/გვარი  

5 საკონტაქტო ტელ:  

6 სქესი 1. მამრობითი;         2. მდედრობითი 

7 ასაკი  

8 დაბადების თარიღი/წელი  

1 დიახ  

2 არა  

3 არვიცი  

 

კითხვარის ნომერი 

javascript:void()
javascript:void()
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9 ლოკაცია 6. თბილისი 

7. გორი 

8. ახალციხე 

9. კახეთი 

10. ბაღდათი 

 

 

 

 

I ბლოკი - ზოგადი ნაწილი  

39. თქვენი  მიმდინარე საქმიანობა  

1 ვსწავლობ უმაღლეს სასწავლებელში -სტუდენტი ბაკალავრიატი  

2 ვსწავლობ უმაღლეს სასწავლებელში -სტუდენტი  მაგისტრანტი 

3 ვსწავლობ ტექნიკურ სასწავლებელში 

4 ვმუშაობ სრული განაკვეთით  

5 ვმუშაობ ნახევ განაკვეთით  

6  ვმუშაობ სეზონურ/დროებით სამუშაოზე 

7 არც ვმუშაობ და არც ვსწავლობ 

8 სხვა  

 

40. გთხოვთ გვიპასუხოთ: (1- კი; 2 არა)  

1 გაქვთ რაიმე ჰობი ან გატაცება? 1 2 

2 
იღებთ თუ  არა განათლებას სხვადსხვა კუთხით, მაგალითად დადიხართ კურსებზე, 

სწავლობს  დამატებით უცხე ენას, და ა.შ. ? 
1 2 

3 
გასული წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა რაიმე კულტურულ 

ღონისძიებაში? (მაგალითად, კონცერტი, გამოფენა) 
1 2 

4 
გასული წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა  ოლიმპიადებში ან 

მსგავს ღონისძიებებში? 
1 2 

5 
გასული წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა სპორტულ 

შეჯიბრებებში?  
1 2 

 

41. როგორც წესი, დროის ყველაზე დიდ ნაწილს ატარებთ: 

1 სასწავლებელში 

2 სახლში 

3 ეზოში/ქუჩაში 
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4 წრეებზე/კლუბებში/კურსებზე 

5 სამსახურში  

6 სხვა, ____________________ 

 

42. დავუშვათ,  რომ დადექით გარკვეული პრობლემის წინაშე და გსურთ რჩევის მიღება იმის 

თაობაზე, თუ როგორ ჯობია რომ მოიქცეთ. ასეთ შემთხვევაში, პირველ რიგში, ვის 

გაუზიარებთ თქვენს პრობლემას?  

1 მშობლები/და/ძმა 

2 მეგობრები 

3 თანამშრომელი/კოლეგა 

4 ტერნერს/მასწავლებელს, ვისთანაც დავდივარ წრეებზე, კურსებზე 

5 სხვა, __________________________________ 

 

43. შეაფასეთ თქვენთვის საზოგადოებრივ საქმიანობებში ჩართულობისა და არაფორმალური 

განათლების შესაძლებლობები  (ინტერვიუერს,  განუმარტეთ რესპოდენტს  რას ნიშნავს 

არაფორმალური განათლება) 

1 მრავალფეროვანი შესაძლებლობები  ხელმისაწვდომია 

2 მეტ-ნაკლებად  ხელმისაწვდომია 

3 მხოლოდ რამდენიმე შესაძლებლობაა ხელმისაწვდომი 

4 მსმენია, მაგრამ ხელმისაწვდომი არ არის 

5 ასეთი შესაძლებლობების შესახებ არ მსმენია 

 

 

 

44. ზოგადად რა გზებით იღებთ ინფორმაციას ამა თუ ღონისძიების  ან შესაძლებლობის შესახებ?  

(ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ყველა შესაბამისი); ამასთან მიუთითეთ გამოყენების სიხშირე 

  
ყოველდღე 

კვირაში  1-

3ჯერ 

თვეში 1-

ჯერ 

არ 

ვიყენებ 

1 მეგობრები/ოჯახის წევრები  1 2 3 4 

2 სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 1 2 3 4 

3 სხვა სოციალური ქსელები 1 2 3 4 

4 ტელევიზია 1 2 3 4 

5 
ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; ვებ-

გვერდები 
1 2 3 4 

6 საინფორმაციო შეხვედრებიკლუბში 1 2 3 4 
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7 მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1 2 3 4 

8 წრეები, კურსები და ა.შ. 1 2 3 4 

9 სხვა, 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

II ბლოკი. ძირითადი კომპეტენციები 

მოქალაქეობრივი  

45. თქვენი აზრით,  რომელია ადამიანის ძირითადი უფლებები (ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ 

ჩამონათვალი და შემოხაზეთ რესპოდენტის მიერ დასახელებული ყველა სავარაუდო პასუხი)  

1 სიცოცხლის უფლება 

2 პირადი ხელშეუხებლობის უფლება 

3 თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება  

4 განათლების უფლება 

5 ქორწინების უფლება 

6 საკუთრების უფლება  

7 გამოხატვის თავისუფლება 

8 შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება  

9 პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება 

10 რელიგიის თავისუფლება 

11 სასამართლო განხილვის უფლება 

12 არჩევნებში მონაწილეობის  უფლება 

13 შრომითი უფლებები 

14 წამების აკრძლვა 

15 მონობისა და იძულებითი შრომის აკრძალვა 

16 არვიცი 

 

46. გასული წლის განმავლობაში  გახსენდებათ თუ არა ისეთი შემთხვევა, როდესაც  დაინახეთ 

რომელიმე თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პრობლემა  და  ამ პრობლემის 

მოსაგვარებლად რა მოიმოქმედეთ?(ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ერთი პასუხი) 

1 დიახ, მივმართე სხვას პრობლემის მოსაგვარებლად 

2 დიას, თავად ჩავერიე პრობლემის მოგვარებაში 

3 არა,  ვერ შევძლებდი პრობლემის მოგვარებას 

 

47. გთხოვთ  გაიხსენოთ გასული წლის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ადგილობრივი 

ხელისუფლებისათვის ან/და მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა მათ მიერ ორგანიზებულ 

შეხვედრებსა თუ ღონისძიებებში;  ამასთან, დააზუსტეთ, მიმართვის/მონაწილეობის მიზეზი 

იყო პირადი თუ საზოგადოებრივი საჭიროება. (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ერთი პასუხი) 

1 ადგილობრივ ხელისუფლებას მივმართე 3. კი 3. პირადი 
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4. არა 4. საზოგადოებრივი 

2 მივიღე მონაწილეობა შეხვედრებში 
3. კი 

4. არა  

3. პირადი 

4. საზოგადოებრივი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გარემოს დაცვითი 

48. გასული წლის განმალობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა გარემოსდაცვითი აქციაში ან 

ღონისძიებაში, დადებითი  პასუხის შემთხვევაში დააზუსტეთ რამდენჯერ?   

1 არა 

2 დიახ__________ 

 

49. უშუალოდ თქვენ თუ წამოგიყენებიათ ინიციატივა  ნებისმიერი მასშტაბის გარემოსდაცვითი 

აქციის ან/და ღონისძიების ორგანიზების საჭიროებასთან  დაკავშირებით. დადებითი  პასუხის 

შემთხვევაში მიუთითეთ რაოდენობა.  

1 არა 

2 დიახ,       _________________             

 

50. მე ჩამოგითვლით გარკვეულ სიტუაციებს და გთხოვთ მითხრათ  თქვენი ქცევა რამდენად 

მსგავსია?  

(1. როგორც წესი სულ ასე ვიქცევი; 2. ხანდახან, სიტუაციიდან გამომდინარე; 3. თითქმის 

არასდროს); 

1 
შოკოლადის ფილის  ქაღალდი  ხელში  მიჭირავს ანდა ჯიბეში მიდევს  მანამ 

სანამ არ ვნახავ ნაგვის ურნას და აუცილებლად იქ ჩავაგდებ; 
1 2 3 

2 
თუ დავინახავ რომ ჩემი თანატოლი ნარჩენს  იატაკზე ან/და ქუჩაში აგდებს, 

მივუთითებ რომ უკეთესია ურნაში ჩააგდოს 
1 2 3 

3 
თუ დავინახავ, რომ მაგალითად ქუჩაში  აგდია შოკოლადის ქაღალდი (სხვის 

მიერ დაგდებული), ავიღებ და  ურნაში ჩავაგდებ 
1 2 3 

4 

ბუნებაში იმყოფებით პიკნიკზე მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად. 

წამოსვლის წინ აუცილებლად შეაგროვებთ ნარჩენებს და გადაყრით 

უახლოეს ურნაში.  

1 2 3 

5 
როცა კი შესაძლებელია, მაღაზიაში უარს ვამბობ გამყიდველისთვის  

პოლიეთილენის პარკის გამორთმევაზე 1 2 3 

6 როცა ვხედავ დანაგვიანებულ ქუჩას ანდა ეზოს ძალიან ვბრაზდები  1 2 3 

 

ანალიტიკური, ტექნოლოგიური, ინფორმაციული და სამეცნიერო 
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51. ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მიღებისა და გაცემისათვის ქვემოთ ჩამოთვლილ  რომელ 

ტექნოლოგიურ საშუალებებს იყენებთ და რა სიხშირით. 

  
ყოველდღე 

კვირაში  1-

3ჯერ 

თვეში 1-

ჯერ 
არ ვიყენებ 

1 მობილური ტელეფონით ზარი 1 2 3 4 

2 სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 1 2 3 4 

3 სხვა სოციალური ქსელები, დააზუსტეთ 1 2 3 4 

4 ელ-ფოსტა 1 2 3 4 

5 
ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; ვებ-

გვერდები 
1 2 3 4 

6 ინტერნეტ ფორუმები და  ბლოგები 1 2 3 4 

7 მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1 2 3 4 

8 სხვა,  1 2 3 4 

9 სხვა, 1 2 3 4 

 

52. გასული წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა  ნებისმიერი ტიპის ონ-ლაინ 

დისკუსიაში სოციალური ქსელების გამოყენებით?  დადებითი პასუხის შემთხვევაში 

მიუთითეთ დაახლოებითი რაოდენობა და  დაასახელეთ 3-მდე თემატიკა, რას ეხებოდა ეს 

დისკუსია დაზუსტეთ (კ15-ში) 

 

 

53.  დააზუსტეთ თემატიკა  და  სოციალური ქსელი  

# სოციალური ქსელი  თემატიკა 

1   

2   

3   

ინტერვიუერს: სოციალური ქსელის ველში ჩაწერეთ შესაბამისი კოდი:  

2. Facebook; 2. Twitter; 3. Instagram; 4. YouTube; 5 -სხვა, დააზუსტეთ  

 

54. დავუშვათ, რომ ამზადებთ პროექტს, ნაშრომს ან თუნდაც  დავალებას. ასეთ დროს როგორც 

წესი რა საშუალებებით ახდენთ საჭირო ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას? 

(ინტერვიუერს, შემოხაზეთ რესპოდენტის მიერ დასახელებული ყველა სავარაუდო პასუხი ) 

1 
მხოლოდ ჩემს ხელთ არსებული ბეჭდური წიგნებისა და სხვა სასწავლო მასალების 

გამოყენებით, ან ვეკითხები მეგობარს/ოჯახის წევრს 

2 
წიგნებთან ერთად ხშირად ვიყენებ ინტერნეტ საშუალებებს: ბლოგები; სოციალური ქსელები; 

საინფორმაციო ვებ-გვერდები და ა.შ 

3 
უპირატესობას ვანიჭებ ინტერნეტ საშუალებების გამოყენებას და  ინფორმაციის მოძიებასა და 

დამუშავებას, როგორც წესი, მხოლოდ ამ გზით ვახდენ.  

4 როგორც წესი , საერთოდ არ მჭირდება დამატებითი ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება  

 

სამეწარმეო და ინიციატივის კომპეტენცია 

1 არა (გადადით კ16-ზე) 

2 დიახ__________ 
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55. ნებისმიერი ინიციატივა (ან თქვენი ან სხვისი) რამდენჯერ დაწერეთ პროექტის სახით 

გასული წლის განმავლობაში?  (გეგმა, რომელსაც წერილობით აქვს განსაზღვრული მიზანი, 

ამოცანები, საქმიანობები, ბიუჯეტი, და სამოქმედო გეგმა.   (მაგალითად, ეზოს დალაგება 

მოწესრიგების გეგმა) (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ერთი პასუხი) 

1 ასეთი გამოცდილება არ გამაჩნია  (გადადით კ 19-ზე) 

2 მხოლოდ ერთი  

3 2-3  ინიციატივა   

4 3-ზე მეტი ინიციატივა  

 

56. დააზუსტეთ, რომელ საკითხებს ეხებოდა  ინიციატივა? (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ 

რესპოდენტის მიერ დასახელებული ყველა სავარაუდო პასუხი ) 

1 გარემოს დასუფთავებას 

2 სოციალურად დაუცველი ადამიანების დახმარებას 

3 საზოგადოებრივ გამოწვევებზე ცნობიერების ამაღლებას 

4 ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას 

5 ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას (სკვერის, გზის, საგზაო ნიშნების, ურნების განთავსება და სხვა) 

6 შშმ ადამიანების ინტეგრაციას საზოგადოებაში 

7 განსხვავებული ეთნიკური წამომავლების ადამიანების ინტეგრაციას და მათთან თანამშრომლობას 

8 თანატოლებისათვის რაიმე ცოდნის გადაცემას (ტრენინგი, სამუშაო შეხვედრა) 

9 
რაიმე კულტურული ძეგლისა თუ ღირსშესანიშნავი ადგილის მონახულებას და მის შესახებ ცოდნის 

ამაღლებას (ექსკურსია, სასწავლო ვიზიტი) 

10 სხვა ახალგაზრდების გაცნობას და მათთან დაახლოებას 

11 კულტურული ღონისძიების მოწყობას (თეატრი, კონცერტი, პოეზიის საღამო) 

12 ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებას (რა სად როდის? ბრეინ-რინგი და სხვა) 

13 ახალგაზრდების გართობას 

14 ახალგაზრდების წიგნიერების განვითარებას 

15 სხვა 
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57. გასული წლის განმავლობაში რამდენი პროექტის გახორციელებაში მიიღეთ მონაწილეობა? 

(ერთი პასუხი) 

1 ასეთი გამოცდილება არ გამაჩნია 

2 მხოლოდ ერთი 

3 2-3 პროექტი 

4 3 პროექტზე მეტი 

 

58. გასული წლის განმავლობაში მოგიმზადებიათ თუ არა რაიმე 

პროცესის/ინიციატივის/პროექტის  გახორციელების დროითი გეგმა? (ერთი პასუხი) 

 

59. როგორ მიგაჩნიათ, როგორია თქვენი დროის მართვის უნარები: (ერთი პასუხი) 

1 
ყველაფერი წინასწარ მაქვს დაგეგმილი და ყველა საქმიანობის შესრულებას ვასწრებ დღის 

განმავლობაში; 

2 დროის მართვის საკმაოდ  კარგი უნარები მაქვს და თითქმის ყოველთვის ვასწრებ დაგეგმილი 

საქმიანობის შესრულებას; 

3 მეტ-ნაკლებად კარგი უნარები მაქვს, მაგრამ ხშირად ვერ ვახერხებ  ყველა დაგეგმილი საქმიანობის 

შესრულებას; 

4 
თითქმის ვერასოდეს ვასწრებ დაგეგმილი საქმიანობების შესრულებას, დრო ძალიან ჩქარა გადის.  

 

შემოქმედებითობა და კრიტიკული აზროვნება 

60. ზოგადად, როგორ შეაფასებდით თქვენს დამოკიდებულებას დისკუსიებში/კამათში 

მონაწილეობის მიმართ? (ერთი პასუხი) 

1 
ძალიან მიყვარს კამათში მონაწილეობა და ყოველთვის ვცდილობ აქტიურად ჩავერთო ასეთ 

დისკუსიებში 

2 
კამათში მონაწილეობისკენ არ ვისწრაფვი, თუმცა  თუ საინტერესო თემატიკაა ინტერესით ვერთვები. 

3 
კამათში მონაწილეობა არ მიყვარს, თუმცა ვთლი, რომ აუცილებელია. შესაბამისად მხოლოდ 

აუცილებლობის შემთხვევაში ვერთვები პროცესში 

4 კამათში მონაწილეობა მძაბავს, ძალიან არ მიყვარს და ვცილობ თავი ავარიდო 

 

61. გაიხსენეთ, თქვენი დისკუსიებში მონაწილეობის გამოცდილება (როგორც ფორმალურ ასევე 

თუნდაც არაფორმალურ სიტუაციებში, მაგალითად მშობლებთან  ან მეგობრებთან). 

1 არა 

2 
დიახ, მხოლოდ 1 გეგმა მაქვს მომზადებული 

3 
დიხ, მოვამზდე 2-5 გეგმა 

4 
მოვამზადე 5 გეგმაზე მეტი 
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ზოგადად როგორ შეაფასებდით ამ პროცესებთან დაკავშირებულ თქვენს ქცევას: ყოველთვის; 

2. ხანდახან. 3  თითქმის არასოდეს 

1 ყურადღებით/ინტერესით უსმენთ მეორე მხარეს  1 2 3 

2 
განხილვის პროცესში შეგიძლიათ საკუთარი ემოციების მართვა და 

შესაბამისად სიმშვიდის შენარჩუნება 
1 2 3 

3 
ათვითცნობიერებ, რომ მოწოდებული ინფორმაცია კარგად უნდა 

გაანალიზოთ და არა სრულიად უგულვეყოთ.  
1 2 3 

4 
სვამთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს, რათა დისკუსიის მსვლელობისას 

ამოწუროთ ყველა აქტუალური საკითხი  
1 2 3 

5 
შეგიძლიათ დისკუსიის პროცესის ისე მართვა, რომ იგი არ გადავიდეს 

კონფლიქტურ სიტუაციაში  
1 2 3 

6 შემიძლია თამამად დავაფიქსირო და გამოვხატო განსხვავებული აზრი 1 2 3 

7 არ მეშინია წინააღმდეგობის გაწევის და საკუთარი პოზიციის დაცვის 1 2 3 

 

62. გთხოვთ გააკეთოთ თვითშეფასება და  შესაძლებლობის ფარგლებში ობიექტურად შეაფასოთ 

ქვემოთ ჩამოთვლილი თქვენი უნარები და თვისებები.   

1. ძალიან კარგი 2. ნორმალური; 3. საშუალოდ; 4 ვთვლი, რომ საერთოდ არ მაქვს ეს თვისება/ 

უნარი.  

 

დამოუკიდებლად სწავლის კომპეტენცია 

63. ზოგადად მიგიღიათ თუ არა გადაწყვეტილება, რომ დამოუკიდებლად შეგესწავლათ რაიმე 

საკითხი/საგანი ან ხელობა?  

1 დიახ 

2 არა 

 

64. დამოუკიდებლად შეგისწავლიათ თუ არა რაიმე საკითხი (მაგალითად საგანი, რომლიც არ 

ისწავლება საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ან ისწავლება ნაწილობრივ და თქვენ 

სიღრმისეულად შეისწავლეთ, ან რაიმე ხელობა: ქსოვა; ფიგურის გამოთლა)? (ერთი პასუხი)  

1 კითხვის დასმა 1 2 3 4 

2 დამაჯერებელი მსჯელობა  1 2 3 4 

3 არგუმენტების წარმოდგენა 1 2 3 4 

4 სხვების აზრის მოსმენა და გაზიარება  1 2 3 4 

5 დებატების წარმართვა  1 2 3 4 

6 საწინააღმდეგო აზრის თავისუფლად და პოზიტიურად გამოხატვა 1 2 3 4 
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65. საკითხის დამოუკიდებლად შესწავლისას როგორც წესი მუშაობთ მხოლოდ 

ინდივიდუალურად თუ ჯგუფში (მაგალითად მეგობრებთან ერთად)? (ერთი პასუხი) 

 

ურთიერთობის კომპეტენცია: 

66. გთხოვთ შეაფასოთ რამდენად მნიშვნელოვანია  რომ ახალგაზრდას ქონდეს განვითარებული 

შემდეგი თვისებები და უნარები:  

(1 ძალიან მნიშვნელოვანი, 2 მნიშვნელოვანი, 3 ნაკლებად მნიშვნელოვანი, 4 უმნიშვნელო 

1 თვითდაჯერებულობა 1 2 3 4 

2 კეთილგანწყობის მოპოვება 1 2 3 4 

3 კონფლიქტების თავიდან აცილების უნარი 1 2 3 4 

4 კონფლიქტის მოგვარება  1 2 3 4 

4 გუნდში მუშაობის უნარი 1 2 3 4 

5 სიტყვით გამოსვლა 1 2 3 4 

6 კითხვების დასმა 1 2 3 4 

7 სხვებთან ურთიერთობისას საკუთარი ემოციების მართვა 1 2 3 4 

8 სხვების მიმართ კეთილგანწყობის გამოხატვა, მეგობრული 

დამოკიდებულება 

1 2 3 4 

9 საერთო საქმის სარგებელზე ფოკუსირება, საკუთარ სარგებელზე მეტად 1 2 3 4 

10 სხვების დახმარება  1 2 3 4 

 

1 არა, ასეთი რამ არასოდეს გამიკეთებია (გადადით კ 28-ზე )  

2 დიახ, დამოუკიდებლად შემისწავლია 3-მდე  საკითხი/ხელობა; 

3 დიახ, დამოუკიდებლად  შემისწავლია მრავალი საკითხი  

1 მხოლოდ ინდივიდუალურად 

2 მხოლოდ ჯგუფში 

3 უფრო ხშირად ინდივიდუალურად,  ვიდრე ჯგუფში; 

4 უფრო ხშირად ჯგუფში, ვიდრე ინდივიდუალურად; 

5 ინდივიდუალურად და ჯგუფში თითქმის ერთნაირი სიხშირით;  
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67. გთხოვთ გააკეთოთ თვითშეფასება და  შესაძლებლობის ფარგლებში ობიექტურად შეაფასოთ 

ქვემოთ ჩამოთვლილი თქვენი უნარები და თვისებები.  

1. ძალიან კარგი 2. ნორმალური; 3. საშუალოდ; 4 ვთვლი, რომ საერთოდ არ მაქვს ეს 

თვისება/ უნარი.  

1 თვითდაჯერებულობა 1 2 3 4 

2 კეთილგანწყობის მოპოვება 1 2 3 4 

3 კონფლიქტების თავიდან აცილების უნარი 1 2 3 4 

4 კონფლიქტის მოგვარება  1 2 3 4 

4 გუნდში მუშაობის უნარი 1 2 3 4 

5 სიტყვით გამოსვლა 1 2 3 4 

6 კითხვების დასმა 1 2 3 4 

7 სხვებთან ურთიერთობისას საკუთარი ემოციების მართვა 1 2 3 4 

8 
სხვების მიმართ კეთილგანწყობის გამოხატვა, მეგობრული 

დამოკიდებულება 
1 2 3 4 

9 საერთო საქმის სარგებელზე ფოკუსირება, საკუთარ სარგებელზე მეტად 1 2 3 4 

10 სხვების დახმარება  1 2 3 4 

 

68. გასული წლის განმავლობაში   დაახლოებით რამდენჯერ გამოხვედით სიტყვით 

აუდიტორიის წინაშე (ფორმალურ თუ არა ფორმალური სივრცეში)?(ერთი პასუხი) 

 

კულტურული თვითგამოხატვისა და კულტურათაშორისი ურთიერთობები 

69. გასული წლის განმავლობაში  ქვემოთ ჩამოთვლილ  რომელ ღონისძიებებში მიგიღიათ 

მონაწილეობა; ასევე მიუთითეთ დაახლოებითი რაოდენობა  (წელიწადში რამდენჯერ) 

(ინტერვიუერს, განუმარტეთ რესპოდენტს, რომ  ვგულისხმობთ მონაწილეობას და არა 

დასწრებას) 

# ღონისძიებები რაოდენობა 

1 სპექტაკლი,  თეატრალური დადგმა  

2 გამოფენა (საკუთარი ნახატების გამოფენა)  

3 ფოტო ნამუშევრების გამოფენა   

1 
1-3-ჯერ 

2 
3-6 -ჯერ 

3 
6-ზე მეტჯერ 

4 
ასეთი გამოცდილება არ გამაჩნია  
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4 კონცერტი (სიმღერა, სკეტჩი)  

5 ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა   

6 პოეზიის საღამო  

7 არ მიმიღია მონაწილეობა  

8 სხვა______________________  

9 სხვა______________________  

 

70. ასეთი შესაძლებლობის არსებობის შეთხვევაში, რამდენად დაინტერესდებოდით  ქვემოთ 

მოცემული  კულტურულ შემოქმედებითი საქმიანობით;   

(1 ძალიან, 2 მეტ-ნაკლებად. 3 არ ვარ დაინტერესებული 

1 სამსახიობო ხელოვნება 1 2 3 

2 სახვითი ხელოვნება 1 2 3 

3 ფოტო ხელოვნება  1 2 3 

4 მუსიკა; სიმღერა, მუსიკალურ ინსტრუმენტები; 1 2 3 

5 ხელნაკეთი ნივთების შექმნა: ძერწვა, ქარგვა, ხის ფიგურების დამზადება და ა.შ.  1 2 3 

6 სხვა, დააზუსტეთ 1 2 3 

7 სხვა, დააზუსტეთ  1 2 3 

 

71. გთხოვთ გვითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი თქვენთვის ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები  

(1 ძალიან მნიშვნელოვანი; 2. მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი; 3. უმნიშვნელო) 

1 
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფების კულტურის  (ენა, ცეკვები, 

ტრადიციები) ცოდნა  
1 2 3 

2 სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან აქტიური ურთიერთობა და მეგობრობა 1 2 3 

3 
განსხვავებული კულტურის ადამიანებისათვის საკუთარი კულტურული 

ღონისძიებების მოწყობის შესაძლებლობების მიცემა 
1 2 3 

4 ზემოთაღნიშნული ტიპის კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება 1 2 3 

5 
ისეთი ღონისძიებების მოწყობა, სადაც  მოხდება განსხვავებული კულტურების 

წარმოჩინება და  გაზიარება  
1 2 3 

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და ჯანსაღი ცხოვრების კომპეტენცია: 

72. გთხოვთ გაგვიზიაროთ  თქვენი დამოკიდებულება ქვემოთ ჩამოთვლილი  ჩვევების მიმართ 

(ინტერვიუერს,  ყველა ჩვევაზე უნდა გაკეთდეს შეფასება) 

# ჩვევა შეფასება  

1 თამბაქოს მოხმარება  

2 ალკოჰოლის მოხმარება  

3 აზარტული თამაშები   

შეფასების  კოდები:  

1. ვთვლი, რომ ძალიან მავნე ჩვევაა და არ ვარ მომხმარებელი 

2. ვთვლი, რომ მავნე ჩვევაა,  თუმცა პერიოდულად  მოვიხმარ 

3. ვთვლი, რომ მავნე ჩვევაა, თუმცა მეტ-ნაკლებად სისტემატიურად მოვიხმარ 

4. ვთვლი, რომ არც თუ ისე მავნე ჩვევაა და ვარ მომხმარებელი 

5. ვთვლი, რომ არ არის მავნე ჩვევა და აქტიური მომხმარებელი  ვარ  

 

73. როგორ მიგაჩნიათ, ფლობთ თუ არა ინფორმაციას ჯანმრთელობის დარღვევის სიმპტომების 

შესახებ?  ( მაგალითად, რისი ნიშანი შეიძლება იყოს მაღალი ტემპერატურა)  
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1 დიახ 

2 არა 

 

74. გთხოვ გაგვიზიაროთ  ჩამოთვლილ სიტუაციებში მიმართვათ თუ არა ექიმს?  

1. თითქმის ყოველთვის; 2 ზოგჯერ; 3. იშვიათად; 4. თითქმის არასდროს;   

1 რამდენიმე დღის განმავლობაში მაქვს 38,5 და მეტი ტემპერატურა 1 2 3 4 

2 თავი მტკივა გადაბმულად რამდენიმე დღის მანძილზე  1 2 3 4 

3 კანზე  ვხედავ გამონაყარს და მექავება 1 2 3 4 

4 მტკივა მუცელი და გულის რევის შეგრძნება მაქვს 1 2 3 4 

5 
სიმპტომების გარეშეც  წელიწადში ერთხელ მაინც მივდივარ ექიმთან 

გასასინჯად 
1 2 3 4 

 

75. გასული წლის განმავლობაში  რომელ სპორტულ აქტივობებში იყავით  ჩართული და რა 

სიხშირით?  (ინტერვიუერს, აჩვენეთ ბარათი 1 რესპოდენტს ბარათი და ჩაწერეთ 

დასახელებული სპორტული სახეობების კოდები) 

# კოდი სიხშირე 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

76. ასეთი შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში, რომელ  სპორტულ  აქტივობებში 

მიიღებდით მონაწილეობას? (ინტერვიუერს, აჩვენეთ ბარათი 1 და დაასახელებიეთ 

რესპოდენტს 3 მისთვის სასურველი სპორტული სახეობა/ფიზიკური აქტივობის კოდი)  

# კოდი 

1  

2  

3  

 

III ბლოკი. დასაქმების უნარები  

 

77. რომელია თქვენი ამ ეტაპისათვის განათლების მიღწეული დონე?  (ერთი პასუხი) 

1 საბაზისო 

2 არასრული საშუალო 

3 სრული საშუალო 

4 ტექნიკური 

5 უმაღლესი 
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78. გაქვთ თუ არა   მუშაობის გამოცდილება? 

1 დიახ (გააგრძელეთ) 

2 არა  (გადადით 42-ე კითხვაზე) 

 

79. რა ტიპის სამუშაო გამოცდილება გაგაჩნიათ, გთხოვთ მიუთითოთ დაახლოებით პერიოდი 

(ერთი პასუხი) 

# სამუშაოს ტიპი პერიოდი 

1 დასაქმებული ორგანიზაციაში (ყოველთვიური ხელფასი) სრული განაკვეთი  

2 დასაქმებული ორგანიზაციაში (ყოველთვიური ხელფასი) ნაწილობრივი განაკვეთი  

3 სეზონური ან ზოგჯერ დასაქმებული  

4 თვით დასაქმებული სასოფლო-სამეურნეო აქტივობაში (აქვს შემოსავალი)  

5 თვით დასაქმებული არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობაში (აქვს შემოსავალი)  

6 სხვა,  

 

80. გასული ერთი წლის განმავლობაში  გიცდიათ თუ არა სამსახურის მოძიება? (ერთი პასუხი) 

 

81. რა წყაროებით იღებთ ინფომრაციას დასაქმების შესაძლებლობის შესახებ? (ინტერვიუერს, 

შესაძლებელია რამოდენიმე პასუხი) 

1 
დიახ და დავსაქმდი 

2 
დიახ, მაგრამ ვერ მოვიძიე ჩემთვის მისაღები ვარიანტი 

3 
არა, მე  ვარ დასაქმებული და მაკმაყოფილებს არსებული პირობები 

4 
არა, არ ვარ დაინტერესებული  სამსახურის მოძიებით 

1 სოციალური ქსელები 

2 ინტერნეტ  დასაქმების გვერდები 

3 გაზეთი 

4 ტელევიზია 

5 მეგობრები/ნაცნობები 

6 ობიექტებზე გამოკრული განცხადებები 

7 სხვა, _____________ 
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82. სამუშაოს ძიებისას  შეაფასეთ რამდენად დიდია ქვემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების 

მნიშვნელობა?   

1. ძალიან მნიშვნელოვანია: 2. მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი: 3. უმნიშვნელო) 

1 ანაზღაურება 1 2 3 

2 მოქნილი სამუშაო გრაფიკი 1 2 3 

3 სამუშაო პირობები(ოფისი; კეთილმოწყობილი) 1 2 3 

4 კარიერული ზრდის შესაძლებლობა 1 2 3 

5 პიროვნული და პროფესიული განვითარება 1 2 3 

6 სხვა, 1 2 3 

7 სხვა, 1 2 3 

 

83. რა ტიპის ცოდნისა და  უნარების  განვითარება  გესაჭიროებათ დასაქმების შესაძლებლობების 

გაზრდისათვის? (ინტერვოუერს, შესაძლებელია რამოდენიმე პასუხი) 

1 რეზიუმეს მომზადება 

2 გასაუბრებაზე მოქცევის წესები 

3 სამუშაოს ძიების ინსტრუმენტები 

4 ჯგუფში მუშაობა 

5 ლიდერობა 

6 ინიციატივის დაყენება და  პოპულარიზაცია 

7 კონფლიქტების მოგვარება 

8 კომუნიკაცია 

9 თავდაჯერებულობა 

10 სტრესულ სიტუაციაში მუშაობა 

11 ადაპტაცია სიახლეების მიმართ 

12 გადაწყვეტილების მიღება 

13 დროის მართვა 

14 ვთვლი, რომ რაიმე უნარების განვითარება  არ მჭირდება 

 

84. თქვენს სოფელში/ქალაქში , რომ  იყოს  ახალგაზრდული კლუბი, ჩაერთვებოდით თუ არა 

კლუბის აქტივობებში? 

 

85. თუ დიახ, რა სახის ღონისძიებებში მიიღებდით მონაწილეობას? 

1 ინტელექტუალური  

2 სპორტული 

2 კულტურული 

4 ტრენინგები სხვადასხვა თემაზე 

5 ხელსაქმე 

1 დიახ (გააგრძელეთ) 

2 არა (დაასრულეთ ინტერვიუ) 

3 არვიცი (დაასრულეთ ინტერვიუ) 
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6 გასართობი 

7 სხვა 

 

 

86. ურჩევდით თუ არა თქვენს მეგობარს ახალგაზრდულ კლუბის აქტივობებში მონაწილეობის 

მიღებას. 

 

დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის! 

 

 

 

 

ფოკუს ჯგუფის სახელმძღვანელო - სკოლის მოსწავლეების მშობლები 

შესავალი 

1. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები შვილების განათლების  საჭიროებების შესახებ? 

(განსაკუთრებით არაფორმალური განათლების ჭრილში:  მოდერატორს მოუყვანეთ 

მაგალითები:  სკოლის მიღმა საკითხის შესწავლა; კულტურული და შემოქმედებითი  

განათლება და მონაწილეობა ღონისძიებებში და ა.შ) 

2. გაიხსენეთ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვენს შვილს  სურდა გარკვეული 

ცოდნის/ ხელობის შესწავლის სურვილი და ეს როგორ მოახერხა ან თუ ვერ 

მოახერხეთ რა იყო ამის მიზეზები?  

3. ზოგადად როგორ შეფასებდით თქვენი შვილებისათვის არაფორმალური განათლების 

მიღების შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობას?  

4. თქვენ რა საშუალებებით და როგორ იღებთ ინფორმაციას ამა თუ ინიციატივის ან 

შესაძლებლობების შესახებ (იქნება ეს სახელმწიფო პროგრამები თუ 

არასამთავრობოების მიერ გახორციელებული პროექტები)?  

5. გთხოვთ გაგვიზიაროთ რა ტიპის შესაძლებლობები  გამოიყენეთ  ბოლო პერიოდში, 

რათა თქვენი შვილი ჩართულიყო დამატებით ცოდნის მიღების/ღონისძიებებში 

მონაწილეობის  საქმიანობებში?  დააზუსტეთ კონკრეტულად სად დადიან, რას 

აკეთებენ ბავშვები სკოლაში სწავლის გარადა?  

6. ახლა ვისაუბროთ გარკევულ უნარებსა და ცოდნაზე, და გთხოვთ გაგვიზიაროთ 

თქვენი მოსაზრება:  1. რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ რომ მსგავსი  თვისებები   

1 
დიახ  

2 
არა  

3 
არვიცი  
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ჩამოუყალიბდეს/ განუვითარდეს თქვენს შვილს (და რატომ?), 2. მიმდინარე ეტაზე რა 

ფაქტორები  უშლის და უწყობს ხელს ამ თვისებების განვითარებას?  

(მოდერატორს: კომპეტენციების ჩამონათვალი არის თქვენთვის სახელმძღვანელო, 

მშობლებთან  მეტი აქცენტი გააკეთეთ უნარების ჯგუფებზე და არ განიხილოთ ყველა უნარი 

სათითაოდ; შესაძლებლობის ფარგლებში დაახასიათონ ყველა  ჯგუფი; თუმცა თუ რომელიმე 

განსაკუთრებულად აქტუალური აღმოჩნდა მშობლებისათვის, ესეც მნიშვნელოვანი მიგნებაა)  

 

7. შეგიძლიათ თუ არა დაასახელოთ პირი/პროფესია (არა ოჯახის წევრი), ვინც თქვენი 

აზრით ეხმარება  ან მომავალში შეიძლება დაეხმაროს თქვენს შვილს  ზემოთ 

განხილული უნარების განვითარებაში?  

8. რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ, რომ ასეთი  საქმიანობის განმახორციელებელი 

პირები მუშაობდნენ თქვენს შვილებთან სკოლაში და მის მიღმა და რატომ?  

9. ხომ არ დარჩა რაიმე ისეთი საკითხი, რომლიც თვლით რომ მნიშვნელოვანი  

გაგვიზიაროთ განხილულ თემებთან მიმართებაში? 

 

 

 

 

 

ჩაღმავებული ინტერვიუს სახელმძღვანელო - სკოლის მასწავლებლები/ დირექტორები 

შესავალი 

კითხვა 1. გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, სკოლის მოსწავლეების არაფორმალი 

განათლების მიმართ:  

1) დამოკიდებულების (ზოგადად ინტერესებს თუ არა, მაგალითად; 

პროექტების მომზადება,  გარემოსდაცვითი ანდა სპორტულ 

ღონისძიებებში მონაწილეობა)  

2) შესაძლებლობის (თვითონ სკოლა, განათლების სისტემა, ან 

ადგილობრივი რაიმე ორგანიზაცია, თავაზობს თუ არა ასეთი 

შესაძლებლობების ნაწილს მაინც) 

3) ჩართულობისა  (ფაქტობრივად, რამდენად ჩართულები არიან 

მოსწავლეები სხვადსხვა პროცესებში უშულოდ  სასკოლო 

გაკვეთილების მიღმა)  
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კითხვა 2. უშუალოდ თვენი სკოლის მოსწავლეებს რა კონკრეტული შესაძლებლობები 

აქვთ და რომელს იყენებენ?  

კითხვა 3 როგორ  მიგაჩნიათ,  რა უნარების და ცოდნის განვითარება ჭირდებათ სკოლის 

მოსწავლეებს ყველაზე მეტად ( და რაც არ არის გათვალიწინებული სასწავლო 

პროგრამით)?  მაგალითად: კრიტიკული აზროვნება; დისკუსიის მართვა; სიტყვით 

გამოსვლა; დროის მართვა და ა.შ 

კითხვა 4. გსმენიათ თუ არა  ახალგაზრდა მუშაკის ინტიტუტის შესახებ? დადებითი 

პასუხის შემთხვევაში გაგვიზიარეთ  თქვენი ინფორმაცია და დამოკიდებულება ამ 

ინსტიტუტის მიმართ?  

კითხვა 5. თუ მოსწავლეს სურს რაიმე საკითხის  შესწავლა (სკოლის საგნების მიღმა), 

როგორც წესი,  მიმართავს თუ არა იგი ვინმეს სკოლის სივრცეში რჩევის ანდა დახმარების 

სათხოვნელად?  

კითხვა 6. თქვენ რა საშუალებებით და როგორ იღებთ ინფორმაციას ამა თუ ინიციატივის 

ან შესაძლებლობების შესახებ (იქნება ეს სახელმწიფო პროგრამები თუ 

არასამთავრობოების მიერ გახორციელებული პროექტები)? 

კითხვა 7. ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით გთხოვთ შეაფასოთ   

განზოგადოებულად, საშუალოდ  თქვენი სკოლის მოსწავლეებისათვის  15-18 ასაკობრივი 

ჯგუფისათვის, შემდეგი ჭრილში.  მოსწავლეების უნარები ცოდნა: 0-დან 10 ქულამდე; 

თქვენი აზრით რამდენად  აუცილებლი/საჭიროა   უნარებისა და ცოდნის განვითარება 0-

10 ქულა.  

კითხვა 8. ხომ არ დარჩა რაიმე ისეთი საკითხი, რომლიც თვლით რომ მნიშვნელოვანი  

გაგვიზიაროთ განხილულ თემებთან მიმართებაში? 

 

 

ჩაღმავებული ინტერვიუს სახელმძღვანელო-სამინისტროს წარმოდაგენელი  

 

1. ზოგადად როგორ შეაფასებდით არაფორმალური განათლების მიმართულებით 

სახელმწიფო პოლიტიკას? 

2. რა ძირითად გამოწვევებს ხედავთ ამ მიმართულებით? 

3. როგორ შეაფასებდით თვით სამიზნე ჯგუფის სკოლის მოსწავლეებისა და 

ახალგაზრდების დამოკიდებულებას არაფორმალური განათლების საკითხების 

მიმართ?  

4. კვლევიდან გამოჩნდა, რომ სკოლის  მოსწავლეების დაინტერესება და  ატიურობა 

უფრო მაღალია, ვიდრე ახალგაზრდების ჯგუფის. თქვენი აზრით, რა შეიძლება იყოს 

ამის ძირითადი გამომწვევი მიზეზები?  
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5. თქვენი აზრით რამდენად განსახვავებული მიდგომები იქნება საჭირო სკოლის 

მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების ჯგუფებთან მუშაობისას?  თუ ეს მაინც საერთო 

ჯგუფებად შეიძლება მოვიაზროთ?  

6. არაფორმალური განთლება ეხება თითქმის ყველა საკითხს, - ეკონომიკას, კულტურას, 

სოციალურ საკითხებს გარემოს დაცვას. ამის გათვალისწინებით როგორ ხედავთ რა 

როლი ეკისრება ცენტრალურ მთავრობას და როგორაა შესაძლებელი  სამინისტროებს 

შორის სათანადო კოორდინაცია, რათა სადაც კი ეს შესაძლებელია ყველგან იყოს 

გათვალისწინებული ახალგაზრდების საკითხი? 

7. უდაო რომ ყველა კომპეტენცია მნიშვნელოვანია და უნარების შესაბამისი სპექტრის 

განვითარება აუცილებელი. თუმცა, თქვენი აზრით, თქვენი გამოცდილებით. რომელ 

მიმართულებებს/უნარებს ჭირდებათ განსაკუთრებული ფოკუსირება და მეტი 

მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან  

8.  რა იქნებოდა თვენი რეკომენდაციები სახელმწიფო  პოლიტიკის გაუმჯობესების 

კუთხით?  

 


