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1   შესავალი

წინამდებარე კვლევის მიზანია განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი რელიგიის 
თავისუფლების დაცვის თვალსაზრისით, კერძოდ, კვლევა შეისწავლის სასკოლო განათლების 
სისტემაში ამ უფლებით თანაბარი სარგებლობის, რელიგიის სწავლების რეგულირების 

საკითხებს და აფასებს მათ შესაბამისობას რელიგიის თავისუფლების დაცვის სტანდარტებთან და 
სეკულარიზმის პრინციპთან. საჯარო სკოლებში რელიგიურად ნეიტრალური და ტოლერანტული 
გარემოს ხელშეწყობისათვის კვლევის ფარგლებში, მიღებული შედეგებისა და გამოვლენილი ხარვეზების 
გათვალისწინებით, მომზადდა რეკომენდაციები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსთვის. 

კვლევის აქტუალობას და განხორციელების მეთოდოლოგიას მიმოიხილავს დოკუმენტის მე-2 
თავი. აქვე წარმოდგენილია საჯარო სკოლების სისტემაში რელიგიის თავისუფლების რეალიზების 
კუთხით ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების, კვლევის ფარგლებში გამოკითხული 
მკვლევარების, ექსპერტების შეფასებები, რომლებიც რელიგიის თავისუფლების დარღვევის 
სხვადასხვა ტენდენციებს აჩვენებენ და ამ საკითხის შესწავლის მნიშვნელობაზე მიუთითებენ. 

კვლევის მე-3 თავი აანალიზებს მოქმედ სამართლებრივ ჩარჩოსა და პოლიტიკის დოკუმენტებს რელიგიის 
თავისუფლების დაცვის გარანტიებთან და სეკულარიზმის პრინციპებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. 
ამასთან, შეისწავლის სამინისტროს კონტროლისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექტურობას და 
აფასებს მათი გამოყენების პრაქტიკას. 

კვლევის მე-4 თავში წარმოდგენილია სამინისტროს მიერ გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოების, 
კერძოდ, ისტორიის სახელმძღვანელოების კრიტიკული დისკურს-ანალიზი მათში სხვადასხვა რელიგიური 
დენომინაციის შესახებ ინფორმაციის დაბალანსებულად და უპირატესობების ან დაკნინების გარეშე 
წარმოდგენის თვალსაზრისით. 

კვლევის მე-5 თავი შეისწავლის მასწავლებელთა განწყობებსა და დამოკიდებულებებს რელიგიურ 
უმცირესობებთან, რელიგიის სწავლების საკითხებთან მიმართებით. ამასთან, მოიცავს სკოლის 
ინფრასტრუქტურის შეფასებას რელიგიური ნეიტრალიტეტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით. 
აღნიშნული ანალიზი წარმოდგენილია ქ. თბილისის რვა საჯარო სკოლაში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების 
ანალიზისა და სკოლებში ჩატარებული დაკვირვებების საფუძველზე.

წინამდებარე კვლევა მომზადებულია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის 
(EMC) მიერ პროექტის „საჯარო სკოლებში სეკულარული და ტოლერანტული გარემოს ხელშეწყობა” 
ფარგლებში, რომელიც საქართველოში დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული 
სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. 
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2. კვლევის აქტუალობა და მეთოდოლოგია

2.1. კვლევის აქტუალობა

აღნიშნული კვლევის მნიშვნელობასა და აქტუალობას ადასტურებს საჯარო სკოლებში რელიგიის 
თავისუფლებისა და რელიგიის სწავლების საკითხებზე ადგილობრივი და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების ანგარიშები, ასევე კვლევის ფარგლებში გამოკითხული მკვლევარებისა და 

ექსპერტების შეფასებები. მითითებული წყაროები წლების მანძილზე ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში პროზელიტიზმის, ინდოქტინაციისა და დისკრიმინაციის პრობლემაზე მიუთითებენ. 

ანგარიშების ანალიზი აჩვენებს, რომ განათლების სახელმწიფო პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ცვლილება 
2005 წელს „ზოგადი განათლების შესახებ” ახალი კანონის მიღებას უკავშირდება, რომლითაც 
ხელისუფლებამ გამოხატა მისი ნება განათლების სისტემაში გაეტარებინა ეფექტური პოლიტიკა 
რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და სეკულარული პრინციპების დაცვის მიზნით. ეს გარდატეხა განათლების 
პოლიტიკაში განსხვავებულად აჯგუფებს პრობლემებსა და გამოწვევებს 2005 წლამდე და მას შემდეგ, 
რაც ქვემოთ დეტალურად არის წარმოდგენილი. 

ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების 2001-2004 წლების ანგარიშები რამდენიმე 
ძირითად საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის მნიშვნელოვან პრობლემებად ფიქსირდება: 
განათლების სისტემაზე რელიგიური ინსტიტუციების ზეგავლენა, რელიგიის საკითხების 
სწავლება საჯარო სკოლებში, რასაც პროზელიტიზმისა და ინდოქტრინაციის ფორმა ჰქონდა, 
სახელმძღვანელოებში რელიგიური შინაარსის არასათანადო/ცალმხრივი წარმოდგენის პრობლემა,1 
რელიგიის მასწავლებელთა განათლების დაბალი დონე,2 რელიგიური სიმბოლიკის განთავსება 
საჯარო სკოლებში3 და მოსწავლეთა დისკრიმინაცია რელიგიური ნიშნით.4 არსებულ წყაროებზე 
დაყრდნობით, ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას განათლების სისტემის,  მათ  შორის, საჯარო სკოლების 
ეკლესიისაგან ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა წარმოადგენდა. მითითებულ პერიოდში ეკლესია 
ღიად ერევა საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს (შემდგომში სამინისტრო/
განათლების სამინისტრო) უფლებამოსილებაში და პირდაპირ  გავლენას ახდენს სამინისტროს მიერ 
სახელმძღვანელოების ფორმირების პროცესზე.5 

1  Bureau of Democracy, Human Rights, And Labor; International Religious Freedom Report 2003 and 2004; Restrictions on Reli-
gious Freedom; http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2003/24358.htm; http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2004/35455.htm (ბოლო ნახვა, 
20.02.2014)

2  საქართველოს სახალხო დამცველის 2004 წლის ანგარიში, გვ. 50; http://www.ombudsman.ge/files/downloads/ge/szounjmrncjpwc-
vdgasn.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

3  საქართველოს სახალხო დამცველის 2004 წლის ანგარიში, გვ. 50; http://www.ombudsman.ge/files/downloads/ge/szounjmrncjpwc-
vdgasn.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

4  ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, მოხსენება საქართველოს შესახებ მიღებული 2001 წლის 22 
ივნისს; სტრასბურგი, 23 აპრილი, 2002; გვ. 23; http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-CbC-II-
2002-002-GEO.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

5  Bureau of Democracy, Human Rights, And Labor; International Religious Freedom Report 2001; Restrictions on Religious Freedom; 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2001/5649.htm (ბოლო ნახვა, 20.02.2014) 



რელიგია საჯარო სკოლებში6

2005 წელს მიღებულმა ახალმა კანონმა „ზოგადი განათლების შესახებ” მოახდინა სახელმწიფოს 
ახლებური ხედვის დეკლარირება და განათლების პოლიტიკაში სეკულარიზმის პრინციპების 
შემოიტანა. ამ ხედვაზე დაფუძნებული პოლიტიკა თანდათანობით ამცირებს ეკლესიის, როგორც 
აქტორის პირდაპირ მონაწილეობას განათლების პოლიტიკისა და მისი შინაარსის ფორმირებაში. 
თუმცა, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები 2008 წლამდე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად 
კვლავ ეკლესიის უშუალო და ღია ჩართულობას ასახელებდნენ განათლების სამინისტროს მუშაობაში, 
რასაც სტრუქტურიზებული ფორმა და ექსკლუზიურობა ახასიათებდა. 2008 წლიდან ეკლესიის 
გავლენა განათლების სისტემაზე  ნარჩუნდება ზემოქმედების ახალი ფორმების გამოყენებით, 
როგორიცაა უშუალო კომუნიკაცია სკოლებთან, მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან.6 კვლავ 
პრობლემური რჩება საჯარო სკოლებში რელიგიის სწავლების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, 
ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმისა და რელიგიური შეუწყნარებლობის პრობლემები.7

2007 წლიდან ანგარიშები აქტიურად საუბრობენ დისკრიმინაციის ცალკეულ შემთხვევებზე, მის 
სისტემურ ხასიათსა და პროზელიტიზმის პრობლემაზე. სახალხო დამცველის 2007 და 20088 წლების 
ანგარიშები რელიგიური შეუწყნარებლობის გამოვლინებებს, მათ შორის სკოლაში, მუსლიმების მიმართ 
აფიქსირებს და პროზელიტიზმის განსაკუთრებულ პრობლემას აჭარის სკოლებს უკავშირებს.9 იეჰოვას 
მოწმე მოსწავლეები ასევე ხდებიან დამცირების მსხვერპლები, რასაც ახლავს სარწმუნოების შეცვლისკენ 
მოწოდება და მათი რწმენის შეურაცხყოფა.10 პრობლემას წარმოადგენს სამართალდამცავი ორგანოების 
არაეფექტური მუშაობა, რაც სკოლებში მასწავლებლების მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებრივ 
ქმედებებზე გაჭიანურებულ გამოძიებებში ან მათზე რეაგირების არქონაში გამოიხატება.11 ამასთან, 
ანგარიშებსა და ექსპერტთა შეფასებებში გამოთქმულია კრიტიკა სამინისტროს შიდა კონტროლის 
მექანიზმების არაეფექტურობის გამო.12 რელიგიური უმცირესობების მოსწავლეთა მშობლები ნაკლებად 
იყენებენ სამართლებრივ მექანიზმებს. შესაბამისად, დისკრიმინაციის ფაქტები, როგორც წესი, არ 
ხდება სკოლის დისციპლინური კომიტეტის მსჯელობის საგანი და ვერ აღწევს სასამართლომდე, რაც 
განპირობებულია როგორც ამ მექანიზმების შესახებ არასაკმარისი ცოდნით, ასევე მექანიზმების მიმართ 
ნდობის არარსებობით.13

6  ინტერვიუ ბექა მინდიაშვილთან; საქართველოს სახალხო დამცველის ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი; ინტერვიუ 
სოფო ზვიადაძე, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამის 
ხელმძღვანელი და რელიგიის საკითხების ექსპერტი 

7  საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2007 წლის პირველი ნახევარი, გვ. 166

8  საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2008 წლის მეორე ნახევარი, გვ. 209; http://www.ombudsman.ge/files/downloads/ge/kixclggyhdexhnxpvd-
vq.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014) 

9  საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2007 წლის პირველი ნახევარი, გვ. 158-159; http://www.ombudsman.ge/files/downloads/ge/rcdhxltppxuy-
axakjjlc.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

10  საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2007 წლის პირველი ნახევარი, გვ. 165; http://www.ombudsman.ge/files/downloads/ge/rcdhxltp-
pxuyaxakjjlc.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

11  საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2009 წლის მეორე ნახევარი, გვ. 187; http://www.ombudsman.ge/files/downloads/ge/rcbrpcdm-
wmvalletoggp.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

12  ინტერვიუ ბექა მინდიაშვილთან; საქართველოს სახალხო დამცველის ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი 

13  ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, მოხსენება საქართველოს შესახებ, (მონიტორინგის მეოთხე 
ციკლი), მიღებულია 2010 წლის 28 აპრილს, გვ. 19 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-
CbC-IV-2010-017-GEO.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014);



ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 7

კვლევის ფარგლებში ექსპერტებისა და მკვლევარებისგან აღებული ჩაღრმავებული ინტერვიუების ანალიზი 
აჩვენებს, რომ განათლების სისტემაზე ეკლესიისა და რელიგიური ფაქტორების გავლენამ დინამიკა განიცადა 
და ის ნიშანდობლივი სპეციფიკურობით ხასიათდებოდა სხვადასხვა პერიოდში. კერძოდ, მკვლევარებისა და 
ექსპერტების შეფასებით 2005 წელს რადიკალური საკანონმდებლო ცვლილებების გატარების მიუხედავად, 
2008 წლიდან სამინისტროს პოლიტიკა ეკლესიასთან მიმართებით შეიცვალა და ხისტი სეკულარული 
პოლიტიკა ჩანაცვლდა შედარებით რბილი მიდგომით, რომელიც უარს ამბობს სეკულარული ხედვის აქტიურ 
დამკვიდრებაზე. აღსანიშნავია, რომ მკვლევარები ამ ცვლილებას განათლების პოლიტიკაში სამინისტროს 
მიერ მიღებულ დამოუკიდებელ, იზილირებულ გადაწყვეტილებად არ განიხილავენ და იმ დროს არსებული 
პოლიტიკური კრიზისის კონტექსტში ეკლესიის მიმართ მმართველი ძალის პოლიტიკის შერბილებას და 
დათმობას უკავშირებენ. 14 

უახლესი ანგარიშები, კვლევის ფარგლებში გამოკითხული მკვლევარების, ექსპერტების შეფასებები 
2012-2013 წლებში კვლავ მწვავე პრობლემად ასახელებენ პროზელიტიზმისა და ინდოქტრინაციის 
პრაქტიკას, რომელიც განსაკუთრებით ვლინდება აჭარის რეგიონის საჯარო სკოლებში, სადაც 
მუსლიმი მოსწავლეები მუდმივად ხდებიან მასწავლებელთა ზეწოლის ობიექტები.15 2012-2013 
წლებში საქართველოს სამ რეგიონში (ნიგვზიანი, წინწყარო, სამთაწყარო), სადაც ადგილობრივი 
ქრისტიანი მოსახლეობის მხრიდან ადგილი ჰქონდა აჭარელი მუსლიმების შევიწროვებისა და 
რელიგიის თავისუფლების დარღვევის ფაქტებს, ვლინდება საჯარო სკოლებში ინდოქტრინაციის 
შემთხვევები და ამასთან, „ქართველი მუსლიმების” იდენტობის მიუღებლობისა და გაუცხოების 
გამო მუსლიმების მასშტაბური გაქრისტიანებისა და თვითვიქტიმიზაციის ტენდენცია.16 საჯარო 
სკოლებში პროზელიტიზმისა და ინდოქტინაციის ტენდენციებზე ასევე ღიად საუბრობენ რელიგიური 
უმცირესობების წარმომადგენელი სასულიერო პირები.”17 პროზელიტიზმისა და ინდოქტრინაციის 
პრაქტიკას საჯარო სკოლებში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან 
საუბარში ადასტურებენ ქ. ქუთაისის და სამცხე-ჯავახეთის კათოლიკე თემი, იეჰოვას მოწმეები, 
ქართველი მუსლიმები, ადვენტისტები, ლუთერული ეკლესია, ბაპტისტურ-ევანგელისტური ეკლესია 
და სხვა რელიგიური ჯგუფები.18 

ცხადი საკანონმდებლო აკრძალვის მიუხედავად, კვლავ პრობლემურია სკოლაში რელიგიური 
სიმბოლიკის განთავსების საკითხები. ანგარიშები მიუთითებენ, მასწავლებელთა მხრიდან სასკოლო 
პროცესის დროს კოლექტიური ლოცვისა და სკოლის ინფრასტრუქტურაში ჯვრებისა თუ სხვა 
რელიგიური სიმბოლოკის გამოფენის პრაქტიკის კვლავ არსებობის ტენდენციაზე.19 

14 ინტერვიუ სიმონ ჯანაშიასთან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი; ინტერვიუ სოფო ზვიადაძესთან, 
მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და 
რელიგიის საკითხების ექსპერტი 

15  საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2012 წელი, გვ. 525; http://www.ombudsman.ge/files/downloads/ge/iicsizmorgdfkahkdqvc.pdf (ბოლო 
ნახვა, 20.02.2014)

16  სეკულარიზმის კრიზისი და ლოიალობა დომინანტი ჯგუფის მიმართ, სახელმწიფოს როლი 2012-2013 წლებში საქართველოში 
გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების მოგვარებაში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 
თბილისი, 2013, გვ. 24

17  კათოლიკეთა დისკრიმინაციის ფაქტები სამცხე-ჯავახეთში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის 
მიერ მომზადებული ვიდეო, http://www.youtube.com/watch?v=EN8dgOMs8Zc&feature=youtu.be (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

18  დასახელებულ კონფესიების წარმომადგენლებთან ინტერვიუები ჩაწერილია 2013 წელს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და 
მონიტორინგის ცენტრის მიერ

19  Bureau of Democracy, Human Rights, And Labor; International Religious Freedom Report 2012; Government Practices; http://www.
state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid#wrapper (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)
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აღნიშნული ანგარიშების თანახმად, ერთ-ერთ პრობლემას ასევე წარმოადგენს რელიგიურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებული მოსწავლეების დისკრიმინაციის, სტიგმატიზაციისა და 
მარგინალიზაციის ტენდენცია,20 რაც უმეტესად სკოლის მასწავლებელთა მხრიდან მომდინარეობს, 
თუმცა, ხშირად ამ პროცესის მონაწილეები სკოლის მოსწავლეებიც არიან.21

ზემოთ განხილულ ანგარიშებში დასახელებული პრობლემები, ექსპერტების, მკვლევარების შეფასებები, 
EMC-ის მიერ რელიგიური უმცირესობებისაგან მოპოვებული ინფორმაცია და კვლევის ფარგლებში 
შესწავლილი სკოლების მასწავლებელთა მიერ გამოვლენილი არატოლერანტული განწყობები მიუთითებს 
საჯარო სკოლებში რელიგიის თავისუფლებისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის დარღვევის პრობლემის 
სიმწვავეზე, რასაც შესაძლოა დიდი მასშტაბები და ინტენსივობა ახასიათებდეს და რაც სამინისტროს 
მხრიდან სრულყოფილი შესწავლის საგანი უნდა გახდეს. ამასთან, პრობლემატიკის ლატენტური და 
კომპლექსური ხასიათი სახელმწიფოსთვის ქმნის საჭიროებას პრობლემის იდენტიფიცირების დროს 
გამოიყენოს პროაქტიური და სისტემური მეთოდები და საკუთარ ძალისხმევას განგრძობადი და 
ინსტიტუციური ფორმა მისცეს. ამ თვალსაზრისით არსებული მონაცემები, წინამდებარე კვლევის 
შედეგები, მათ შორის გამოვლენილი ხარვეზები და მასწავლებელთა განწყობები, აჩვენებს პრობლემის 
მწვავედ არსებობის რისკების ნამდვილობას და მათი აღმოფხვრის აუცილებლობას საჯარო სკოლებში 
სეკულარული გარემოს, თავისუფალი და ტოლერანტური სწავლების დამკვიდრების მიზნით.

საზოგადოების მხრიდან გამოვლენილი მძაფრად არატოლერანტული, ქსენობოფობიურ განწყობების 
პირობებში და რელიგიური კონფლიქტების დროს დომინანტი რელიგიური ჯგუფის მხრიდან მუსლიმი 
თემის გაუცხოებისა და მიუღებლობის პრობლემამ, ნათელი გახადა კოლექტიურ ცნობიერებაში და 
უმთავრესად განათლების სისტემაში არსებული სერიოზული ხარვეზები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან 
დროულ და ეფექტურ ჩარევას ითხოვს. რელიგიურ კონფლიქტებში აირეკლებოდა ის განწყობები 
და დამოკიდებულებები, რომელიც კონფლიქტების ადგილებში მდებარე სკოლებში არსებობდა.22 
არსებულ მოცემულობაში, ნათელია სეკულარული და ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრებაზე 
ორიენტირებული ხედვის გატარების განსაკუთრებული მნიშვნელობა სამინისტროს მხრიდან, რაც 
პირველ რიგში, გამოწვევების მასშტაბების, ფორმების დადგენასა და შესაბამისი, თანმიმდევრული 
პოლიტიკის აღსრულებაში უნდა გამოიხატოს. 

2.2. კვლევის მეთოდოლოგია

2.2.1. საკანონმდებლო ჩარჩოს მიმოხილვა რელიგიის თავისუფლების შუქზე

წინამდებარე კვლევა წარმოდგენილია სამ ძირითად კომპონენტად, რომელთაგან პირველი გულისხმობს 
საჯარო სკოლებში რელიგიის თავისუფლებით თანაბარი სარგებლობისა და რელიგიის შესახებ 

20  ინტერვიუ ნინო გელდიაშვილთან; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტოს ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის 
საგანმანათლებლო რესურ-ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი

21  Bureau of Democracy, Human Rights, And Labor; International Religious Freedom Report 2012; Government Practices; http://www.
state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid#wrapper (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

22  სეკულარიზმის კრიზისი და ლოიალობა დომინანტი ჯგუფის მიმართ, სახელმწიფოს როლი 2012-2013 წლებში საქართველოში 
გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების მოგვარებაში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 
თბილისი, 2013, გვ. 24
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სწავლების საკითხების ძირითადი მარეგულირებელი აქტებისა და პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზს. 
ამასთან, კვლევა შეისწავლის პოლიტიკის აღსრულებისას სამინისტროს ხელთ არსებული მექანიზმების 
ეფექტურობასა და საკმარისობას. ამ მიზნით კვლევა ეყრდობა მოქმედ საკანონმდებლო ბაზას, 
სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო უწყებებისაგან ოფიციალურად გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციასა 
და სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებთან ნახევრადსტრუქტურირებულ ინტერვიუებს.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კვლევა აანალიზებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
პოლიტიკას საჯარო სკოლებთან მიმართებით და კერძო სკოლებს დაკვირვების სფეროდან გამორიცხავს. 

2.2.2. სასკოლო სახელმძღვანელოების დისკურსის ანალიზი

კვლევას წავლობს  სასკოლო სახელმძღვანელოების დისკურსს სხვადასხვა რელიგიური 
დენომინაციების მიმართ. კვლევის ჯგუფი დაეყრდნო სამინისტროსგან ოფიციალურად 
მოპოვებულ ინფორმაციას იმ სახელმძღვანელოების შესახებ, რომლებიც 2013-1014 სასწავლო 
წლისათვის ატარებენ მოქმედ გრიფს და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით მოიცავენ 
რელიგიის მიმართულებას.23 კვლევის მიზნებისათვის, შეირჩა ისტორიის სახელმძღვანელოები, 
ვინაიდან ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ისინი ითვალისწინებენ კულტურისა და რელიგიის 
მიმართულების კომპონენტს.

სამინისტროს მონაცემებით, ისტორიის საგანში თითოეული კლასისთვის, როგორც წესი, არსებობს 
გრიფირებული სახელმძღვანელოს ორი ალტერნატივა. შერჩევამ ასევე გაითვალისწინა კლასები 
და გამომცემლობები. კერძოდ, თანმიმდევრობის დასაცავად და სრულფასოვანი სურათის 
არსებობისთვის, საჭირო იყო, კვლევის ობიექტი ყოფილიყო ყველა კლასის სახელმძღვანელო 
გამოცემული ერთი და იგივე გამომცემლობის მიერ. აქედან გამომდინარე შეირჩა „ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობის” ისტორიის სახელმძღვანელო, თუმცა, აუცილებელი შეიქმნა გამონაკლისების 
გაკეთება, რადგან მე-5 და მე-6 კლასებში მხოლოდ „ლოგოს პრესის” მიერ გამოცემული ისტორიის 
სახელმძღვანელოები არის გრიფირებული. სახელმძღვანელოებში რელიგიის კომპონენტის შეფასების 
განსახორციელებლად, დისკურსის ანალიზის მეთოდით შესწავლილია სახელმძღვანელოების ტექსტი 
შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ლექსიკა, სინტაქსი, ილუსტრაცია, კონტექსტი, მონაწილეები 
და მიზანი. ანალიზში ყურადღება გამახვილებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა, რელიგიური 
ნეიტრალიტეტის დაცვა, სახელმძღვანელოების მიერ საქართველოში არსებული რელიგიური 
მრავალფეროვნების ასახვა და მოვლენების რაციონალური გააზრების ხელშეწყობა. კრიტიკული 
დისკურსის ანალიზი მიზნად ისახავს გამოააშკარავოს დისკურსის მიღმა არსებული დაფარული 
შინაარსები. ის შეისწავლის, თუ როგორ გამოიყენება ენა იდეოლოგიების, იდენტობების და 
კულტურის თავსმოხვევის იარაღად. ტექსტის შედგენის დროს გარკვეული დისკურსის, სიტყვების, 
მნიშვნელობების არჩევა ასახავს ავტორების ზრახვებს, იდეოლოგიასა და პოზიციას. 

2.2.3. სკოლის მასწავლებელთა განწყობების ანალიზი ქ. თბილისის რვა საჯარო სკოლაში 

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს გამოავლინოს სკოლის მასწავლებელთა დამოკიდებულებები 
რელიგიური უმცირესობების, ამ ჯგუფებს მიკუთვნებული მოსწავლეებისა და რელიგიის სწავლების 

23 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის 15 ოქტომბრის #467792 წერილი



რელიგია საჯარო სკოლებში10

საკითხებთან მიმართებით. ამასთან, კვლევა მიზნად ისახავს სკოლებში ინდოქტრინაციის, 
პროზელიტიმისა და დისკრიმინაციის შემთხვევების აღმოჩენას, მათ შორის, სკოლების 
ინფრასტრუქტურის ანალიზს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კუთხით და საგაკვეთილო 
პროცესში რელიგიასთან დაკავშირებული საკითხების სწავლების პრაქტიკის გამოვლენას. 

კვლევის მიზნების განსახორციელებლად გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია, კერძოდ, 
ფოკუს-ჯგუფები, რომლებიც წარიმართა ნახევრადსტრუქტურირებული კითხვარით. თავდაპირველად 
განხორციელდა ორი საპილოტე ფოკუს-ჯგუფი იმ სკოლებში, რომლებშიც ეთნიკური ჯგუფები 
განსხვავებული პროპორციით არიან წარმოდგენილნი (5%-ზე ქვევით და 20-30%მდე). ფოკუს-ჯგუფების 
შედეგად მიღებული განსხვავებებული შედეგებიდან გამომდინარე, კვლევის ძირითადი ნაწილი დაიგეგმა 
მითითებული მეთოდით. კერძოდ, კვლევის მიზნით შეირჩა 3 სკოლა, სადაც ეთნიკური ჯგუფები სკოლის 
მოსწავლეთა საერთო რაოდენობის 5%-ს არ აღემატებიან და 3 სკოლა, სადაც სხვადასხვა ეთნიკური 
ჯგუფები მოსწავლეთა საერთო რაოდენობის 15-30 %-ს შეადგენენ.

საბოლოოდ, ფოკუს-ჯგუფები ჩატარდა ქ. თბილისის 8 საჯარო სკოლაში,24 რომელშიც მონაწილეობდნენ 
შესაბამისი სკოლების ქართული ენისა და ლიტერატურის, ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების 
მასწავლებლები25. აღნიშნული საგნები შერჩეულ იქნა მათ პროგრამაში „კულტურისა და რელიგიის” 
მიმართულების გათვალისწინებიდან გამომდინარე. ყველა შემთხვევაში ფოკუს-ჯგუფში მონაწილეობას 
იღებდა 6-7 მასწავლებელი. 

24  ქ. თბილისის ისანი-სამგორისა და ძვ. თბილისი რაიონების 77-ე, 84-ე, 98-ე, 131-ე, 92-ე, 87-ე, 89-ე და 163-ე საჯარო 
სკოლები; სამიზნე სკოლების შერჩევა და კვლევის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან მათი შესაბამისობის განსაზღვრა 
მოხდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და შესაბამისი რაიონების რესურ-ცენტრების ხელმძღვანელებთან 
კოორდინაციით

25 სამოქალაქო განათლების საგანს, როგორც წესი, ითავსებდა ამავე სკოლის ისტორიის მასწავლებელი
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3  კვლევის ძირითადი მიგნებები

 სკო ლებ ში რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვის სა კითხებ ზე არ სე ბუ ლი ყვე ლა წყა რო, მათ შო რის, ად გი-
ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ან გა რი შე ბი, კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო კითხუ ლი მკვლე ვა-
რე ბი და ექ ს პერ ტე ბი, ასე ვე თა ვად რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა ჯა რო სკო ლებ ში ინ-
დოქ ტ რი ნა ცი ის, პრო ზე ლი ტიზ მი სა და რე ლი გი უ რი ნიშ ნით მოს წავ ლე ე ბის დის კ რი მი ნა ცი ის უხეშ შემ თხ ვე-
ვებსა და მუდ მივ პრაქ ტი კა ზე უთი თე ბენ. ამ მო ცე მუ ლო ბა ში, სა მი ნის ტ როს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კა, 
რო მე ლიც რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა და რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის დაც ვის მიზ ნით კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი გა რან ტი ე ბის აღ ს რუ ლე ბის თ ვის ადეკ ვა ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის არა ე ფექ ტურ გა მო ყე ნე ბა ში, რე ლი-
გი ის თა ვი სუფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის სა კითხებ ზე სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბა სა და მას წავ-
ლე ბელ თა გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მებ ში ინ ტერ კონ ფე სი უ რი სა კითხე ბის კომ პო ნენ ტის არა საკ მა რი სო ბა ში 
გა მო ი ხა ტე ბა, აჩ ვე ნებს, რომ სა მი ნის ტ როს სა თა ნა დოდ არ აქვს გა აზ რე ბუ ლი სკო ლებ ში სე კუ ლა რიზ მი სა 
და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის სა ვა რა უ დო დი დი მას შ ტა ბი და პრობ ლე მის სიმ წ ვა ვე; 

 არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო მოკ ლე ბუ ლია შე საძ ლებ ლო ბას გა ნა-
ხორ ცი ე ლოს რე ლი გი ის შე სა ხებ სწავ ლე ბის მა სა ლე ბის წი ნას წა რი კონ ტ რო ლი და სწავ ლე ბის ში ნა არ სის 
გან საზღ ვ რას ის მთლი ა ნად სკო ლას მი ან დობს, რაც სე კუ ლა რუ ლი სწავ ლე ბი ს,  რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის 
დაც ვის მიზ ნით კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი გა რან ტი ე ბის დარ ღ ვე ვის რის კებს ქმნის და ამ ურ თი ერ თო-
ბას ეფექ ტუ რი კონ ტ რო ლის მიღ მა ტო ვებს.

 სა მი ნის ტ როს ში და აუდი ტის დე პარ ტა მენ ტის მუ შა ო ბა აჩ ვე ნებს, რომ მის მი ერ თით ქ მის არ ხდე ბა რე ლი გი ის 
თა ვი სუფ ლე ბის / ს კო ლის მი ერ რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლო ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. დე პარ-
ტა მენ ტი არა თუ არ იყე ნებს პრო აქ ტი უ რი კონ ტ რო ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას სკო ლე ბის მი ერ კა ნონ მ დებ ლო ბის 
აღ ს რუ ლე ბა ზე, არა მედ ის სა თა ნა დოდ არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, რო გორც არ სე ბულ დარ ღ ვე ვებ ზე ეფექ ტუ რი რე ა-
გი რე ბის მე ქა ნიზ მი.

 ეროვნული სასწავლო გეგმების დე პარ ტა მენ ტი, მი უ ხე და ვად უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა, არ ახორ ცი ე ლებს ეროვ ნუ-
ლი სას წავ ლო გეგ მის და ნერ გ ვის მო ნი ტო რინგს, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მია გეგ მის მიზ-
ნე ბის შეს რუ ლე ბის, მი სი და ნერ გ ვის ხა რის ხის გა ზომ ვი სა და არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის.

 სა ჯა რო სკო ლის მას წავ ლე ბელ თა გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს მას ში ინ ტერ კონ ფე სი უ რი 
და ინ ტერ კულ ტუ რუ ლი სა კითხე ბის არ სე ბო ბის დე ფი ციტს. 

 სას კო ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ავ ტო რე ბის მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, მოს წავ ლე ებს მი ე წო დე ბო დეს და ბა-
ლან სე ბუ ლი, ნა ცი ო ნა ლუ რი და რე ლი გი უ რი უპი რა ტე სო ბე ბის გან დაც ლი ლი და რა ცი ო ნა ლი ზე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცი ა, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ებ ში სხვა დას ხ ვა რე ლი გი ურ დე ნო მი ნა ცი ებ ზე არა საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია და მა თი 
ძი რი თა დად უარ ყო ფით კონ ტექ ს ში წარ მო ჩე ნა კვლავ პრობ ლე მა ტუ რი ა.

 თბი ლი სის რვა სკო ლა ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ მას წავ ლე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში შე უწყ ნა რებ ლო ბი სა 
და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლის მი მართ მი უ ღებ ლო ბის ტენ დენ ცი ე ბი აჩ ვე ნა, რაც სას წავ ლო პრო ცე სის დროს პრო ზე ლი-
ტიზ მის, ინ დოქ ტ რი ნა ცი ი სა და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მე ბის არ სე ბო ბის მა ღალ რის კებ ზე უთი თებს და ადას-
ტუ რებს კი დეც ამ მიდ გო მე ბის თან მიმ დევ რულ გა მოვ ლი ნე ბებს.
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4   საჯარო სკოლებში რელიგიის სწავლებასთან  

დაკავშირებული სამართლებრივი ჩარჩოს 

მიმოხილვა

საჯარო სკოლებში რელიგიის თავისუფლებისა და რელიგიის შესახებ სწავლების საკითხების 
ძირითადი მარეგულირებელი აქტებია: საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს 
სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელ ეკლესიას 

შორის დადებული კონსტიტუციური შეთანხმება (შემდგომში კონსტიტუციური შეთანხმება), 
საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ და სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები. 
წინამდებარე თავი მიმოიხილავს და გაანალიზებს თითოეულ მათგანს რელიგიის თავისუფლებასა და 
სეკულარიზმის პრინციპთან თანხვედრის თვალსაზრისით. 

4.1. საჯარო სკოლებში რელიგიის სწავლების საკითხების კონსტიტუციური 
რეგულირება 

საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოსა და რელიგიის მიმართებას პირველივე თავში (ზოგადი 
დებულებები) ეხება.

კონსტიტუციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილია სახელმწიფოსა და რელიგიის გამიჯვნის 
პრინციპი. „სახელმწიფო აცხადებს [...] საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიის [...] დამოუკიდებლობას სახელმწიფოსაგან.”

კონსტიტუცია აქვე განსაზღვრავს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიის სტატუსს. მე-9 მუხლის პირველივე პუნქტი ადგენს „სახელმწიფო [...] აღიარებს საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს 
ისტორიაში [...]”. „განსაკუთრებული როლის აღიარების” სამართლებრივი შინაარსი დაკონკრეტებულია 
კონსტიტუციური შეთანხმებით საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის, რაც ასევე განსაზღვრულია კონსტიტუციის მე-9 
მუხლის მე-2 პუნქტით. 

2001 წლის 30 მარტს საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლში შევიდა ცვლილება, რომელმაც 
კონსტიტუციური შეთანხმების ცნება შემოიტანა უზენაეს კანონში.

ნორმატიული აქტების იერარქიაში კონსტიტუციური შეთანხმება კონსტიტუციისა და კონსტიტუციური 
კანონის შემდეგ ყველაზე მაღალი იურიდიული ძალის მქონე აქტია.26 რაც ერთი მხრივ, იმას ნიშნავს, რომ 
ყველა სხვა აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციურ შეთანხმებას, მეორე მხრივ კი იმას, რომ თავად 

26 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი
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ეს დოკუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას და კონსტიტუციურ კანონებს. თუმცა, თავად 
კონსტიტუციით განსაზღვრულია კონსტიტუციური შეთანხმების შეფასების კიდევ ერთი მასშტაბი. 
ეს არის საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და ნორმები, კერძოდ, 
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა სფეროში.27

კონსტიტუციური შეთანხმება, ეს არის ორ თანაბარუფლებიან სუბიექტს შორის დადებული 
ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო კი არ აფუძნებს, ან არეგისტრირებს ეკლესიას, 
არამედ აღიარებს მას, როგორც სრულუფლებიან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.28

მნიშვნელოვანია, კონსტიტუციური შეთანხმების მოქმედების ფარგლების შეფასება. საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით იგი ვრცელდება მხოლოდ მონაწილე მხარეებზე 
და მესამე პირებს არ ეხება. „კონსტიტუციური შეთანხმებით გათვალისწინებული ურთიერთობების 
სუბიექტებს წარმოადგენენ ერთი მხრივ, საქართველოს სახელმწიფო და მეორე მხრივ, მხოლოდ 
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია და არა სხვა რომელიმე 
რელიგიური ორგანიზაცია, რასაც მოწმობს კონსტიტუციური შეთანხმების პრაქტიკულად ყველა 
მუხლი.”29 ეს ნიშნავს, რომ კონსტიტუციური შეთანხმება ვერცერთ სხვა რელიგიური გაერთიანების 
სტატუსზე ვერ იმოქმედებს და მათ სამართლებრივ მდგომარეობაზე გავლენას ვერ მოახდენს. 
თუმცა, კონსტიტუციური შეთანხმების დებულებები სხვა დენომინაციისათვის იმავე უფლებების 
მინიჭებაზე უარის თქმად არ უნდა გავიგოთ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, კონსტიტუციური შეთანხმების 
არსებობა და მასში ჩადებული დებულებები არ ნიშნავს, რომ იმავე უფლებებით სხვა კონფესიები 
ვერ ისარგებლებენ, მეტიც - უფლებრივი უთანასწორობის არსებობის შემთხვევაში ეს შესაძლოა 
განხილულ იქნეს როგორც დისკრიმინაცია. 

ზოგადი განათლების საკითხებს კონსტიტუციური შეთანხმების მე-5 მუხლი ეხება, რომლის პირველი 
პუნქტის მიხედვით „საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ 
საგნის სწავლება ნებაყოფლობითია. სასწავლო პროგრამების დადგენა, შეცვლა, პედაგოგთა დანიშვნა და 
გათავისუფლება ხდება ეკლესიის წარდგინებით.” მეორე პუნქტი სასწავლო დაწესებულებების მიერ გაცემულ 
განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტების ორმხრივად აღიარებას ეხება. მესამე პუნქტი კი აცხადებს. 
„სახელმწიფო და ეკლესია უფლებამოსილნი არიან განათლების სისტემაში განახორციელონ ერთობლივი 
პროგრამები. სახელმწიფო ხელს უწყობს ეკლესიის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფუნქციონირებას.”
 
ამდენად, კონსტიტუციური შეთანხმების მიხედვით შეიძლება დადგინდეს საჯარო სკოლებთან 
ურთიერთობაში ეკლესიის მონაწილეობის სამი ფორმა:30 1. შესაძლებელია სკოლებში ისწავლებოდეს 
მართლმადიდებლური სარწმუნოება, როგორც ნებაყოფლობითი საგანი, რომლის შინაარსის განსაზღვრა 
და პედაგოგთა დანიშვნა და გათავისუფლება ხდება ეკლესიის წარდგინებით, რაც რელიგიის სწავლებაზე 
- მისი ავთენტური შინაარსის განსაზღვრაში ეკლესიისა და ზოგადად რელიგიური ორგანიზაციების 
ავტონომიურობის აღიარების პირობაა. 2. სახელმწიფოსა და ეკლესიას საჯარო სკოლებში ერთობლივად 

27 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 9

28  კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ 
მართლმადიდებელი ეკლესიას შორის, მუხლი 1.3

29  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2002 წლის 22 ნოემბერის №2/18/206 განჩინება საქმეზე, მოქალაქე ზურაბ 
აროშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

30  კვლევის მიზნებისთვის გაანალიზებული ურთიერთობის მხოლოდ ის ფორმები, რომელიც ზოგად განათლებას უკავშირდება, 
რაც ცხადია, არ არის ამომწურავი ანალიზი
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შეუძლიათ განახორციელონ სხვადასხვა პროგრამები, რაც რეგულირების დამოუკიდებელი საგანია, 
რაც განსხვავდება საჯარო სკოლებში მართლმადიდებლური სარწმუნოების, როგორც დამოუკიდებელი 
საგნის შესწავლისგან, რადგან ეს შესაძლებლობა ზედა შემთხვევით არის დარეგულირებული. 3. 
სახელმწიფო ვალდებულია სხვადასხვა საშუალებებით ხელი შეუწყოს ეკლესიის საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ფუნქციონირებას.

ყოველივე ზემოთქმული არ გამორიცხავს, რომ სახელმწიფომ სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთანაც 
ანალოგიური მეთოდებით ითანამშრომლოს. უფრო მეტიც, როგორც ზემოთ აღინიშნა, კონსტიტუციური 
თანასწორობის პრინციპი სახელმწიფოს ავალდებულებს ყველა იმ უპირატესობით და მხარდაჭერით 
უზრუნველყოს სხვა კონფესიები, რითაც კონსტიტუციური შეთანხმების სუბიექტი სარგებლობს.

კონსტიტუციური შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის 
დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის31 მე-2 მუხლი ითვალისწინებდა განათლების სფეროში 
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტის მომზადების მიზნით ერთობლივი ჯგუფების შექმნას, 
რომელთაც უნდა ემუშავათ რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის ეს არის:

•	 მართლმადიდებელი ქრისტიანული სარწმუნოების სწავლებისათვის საჭირო 
სახელმძღვანელოებისა და სასწავლო პროგრამების შედგენის, პედაგოგიური კადრების 
შერჩევის, მომზადებისა და დანიშვნა-გათავისუფლების პროცედურების შემუშავება;32

•	 მართლმადიდებელი ქრისტიანული სარწმუნოების საკითხების შემცველი საგნების სასწავლო 
გეგმების მომზადებისა და შესაბამისი სახელმძღვანელოების განხილვის პროცესში ეკლესიის 
წარმომადგენელთა მონაწილეობის პროცედურის შემუშავება;33

•	 ეკლესიის საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსებისა და 
ქონებრივი საკითხების სამართლებრივი უზრუნველყოფა;34

•	 მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღზრდის საქმეში სახელმწიფოსა და ეკლესიის თანამშრომლობის 
ფორმებისა და პირობების დადგენა.35

მემორანდუმის ცალკეული დებულებები გამომდინარეობს კონსტიტუციური შეთანხმების 
სულისკვეთებიდან და თავისთავად არ წარმოშობს სასწავლო პროცესში მშობლებისა და თავად 
მოსწავლეების არჩევანის უგულებელყოფით რელიგიური სწავლების საფრთხეს. 

თუმცა, კონსტიტუციური შეთანხმების ფარგლებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით კითხვის ნიშნის 
ქვეშ დგას მემორანდუმის ის ნაწილი, რომელიც მართლმადიდებლური საკითხების შემცველი საგნების 
სასწავლო გეგმების მომზადებისა და შესაბამისი სახელმძღვანელოების განხილვის პროცესში ეკლესიის 
წარმომადგენელთა მონაწილეობას ადგენს. ეს ჩანაწერი იძლევა შესაძლებლობას მართლმადიდებლური 

31  EMC-იმ მემორანდუმი გამოითხოვა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან, თუმცა, ეს დოკუმენტი სამინისტროში 
დაცული არ აღმოჩნდა. კვლევაში გამოყენებულია საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე მოპოვებული მემორანდუმის 
ტექსტი, იხ. http://www.patriarchate.ge/?action=text/samartali09 (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

32  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ 
მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი,მე-2 მუხლის “ბ” ქვეპუნქტი

33 იქვე, მე-2 მუხლის “გ” ქვეპუნქტი

34 იქვე, მე-2 მუხლის “დ” ქვეპუნქტი

35 იქვე, მე-2 მუხლის “ე” ქვეპუნქტი
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საკითხების შემცველად მიიჩნიონ ყველა იმ საგნის ასპექტი, რომელიც რელიგიის საკითხებს შეეხება, 
მათ შორის ქართული ლიტერატურის, ისტორიისა და სხვა საგნების ცალკეული თემატიკა, მიუხედავად 
სამუშაო ჯგუფების შექმნისა და ფუნქციონირებისა, აღნიშნული პროცესი შედეგის გარეშე დასრულდა 
2007 წელს.

საჯარო სკოლები თავისუფალნი უნდა იყვნენ რელიგიური მსოფლმხედველობისგან. კონსტიტუციური 
შეთანხმებით დადგენილი სამართლებრივი ჩარჩო დასაშვებად მიიჩნევს მართლმადიდებლური რელიგიის 
სწავლების შინაარსის განსაზღვრასა და სწავლების პროცესში ეკლესიის ჩართულობის უზრუნველყოფას, 
საგანმანათლებლო პროცესში ასეთი საგნის არსებობის შემთხვევაში. ზოგადი განათლების შესახებ 
კანონის შესაბამისად რელიგიის სწავლება, მხოლოდ არჩევითი შეიძლება იყოს და ასეთი სურვილი 
მოსწავლეებმა შეიძლება გამოხატონ. აღნიშნული საკითხი განმტკიცებულია „ზოგადი განათლების 
შესახებ” კანონში, რომელიც კონკრეტული რელიგიის სწავლებას (ამ კვლევის მიზნებისთვის, რელიგიის 
სწავლებაში იგულისხმება კონფესიური განათლება, ხოლო რელიგიის შესახებ სწავლებაში იგულისხმება 
არაკონფესიური განათლება, ნეიტრალური მოდელი) მოსწავლეთა სურვილს უკავშირებს.36 ეს მიდგომა 
კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს რელიგიის თავისუფლების დაცვის სტანდარტს საჯარო სკოლებში. 
თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ იმავე შესაძლებლობებით უზრუნველყოფილი იყვნენ სხვა რელიგიური 
დენომინაციები. არსებული რეგულაციები ამგვარი განმარტების შესაძლებლობას იძლევა. ნებისმიერი 
განსხვავებული პრაქტიკა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ რელიგიისა და 
სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის, ისევე როგორც რწმენის სრული თავისუფლების პრინციპებს.

4.2. „ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონი

საქართველოს პარლამენტმა კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ” 2005 წელს მიიღო. მან სრულიად 
ახლებურად განსაზღვრა რელიგიისა და განათლების საკითხების ურთიერთმიმართება. ნოვაციამ 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპი შემოიტანა, რომლებიც წარმოადგენენ მთავარ პოსტულატებს 
ქვეყნის განათლების პოლიტიკის ფორმირების თვალსაზრისით.

კანონი ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად მიზნად ასახელებს 
საჯარო სკოლის დამოუკიდებლობას რელიგიური და პოლიტიკური გაერთიანებებისაგან,37 რაც 
არამხოლოდ მიჯნავს, არამედ იცავს საჯარო სკოლას რელიგიური ინსტიტუციების ჩარევისა და 
ზეგავლენისაგან. აღნიშნული ცვლილებებით სახელმწიფომ მოშალა ინსტიტუციური ბმა განათლების 
სისტემასა და რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის და ეს მიმართება მხოლოდ კონსტიტუციური 
შეთანხმებით დადგენილი ფარგლებით შემოსაზღვრა.

კანონის მე-13 მუხლი განსაზღვრავს ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც საჯარო სკოლას 
ნეიტრალურ სივრცედ განიხილავს და კრძალავს „საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის რელიგიური 
ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის ან იძულებითი ასიმილაციის მიზნებისათვის გამოყენებას.” რაც ხაზს 
უსვამს სახელმწიფოს ნებას, საჯარო სკოლები განიხილებოდეს რელიგიური შინაარსისაგან დაცლილ 
სამოქალაქო სივრცედ, სადაც რელიგია აღწევს, არა როგორც მრწამსი, არამედ როგორც ცოდნის 
სისტემა და ამით ადგენს განათლების პოლიტიკის თანხვედრას სეკულარული ჩარჩოს მოთხოვნებთან. 

36 ვრცლად იხილეთ ქვემოთ, ამავე გვერდზე

37  საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ” მუხლი 3, მე-2 პუნქტი, „გ” ქვეპუნქტი
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ამდენად ეს მიდგომა გამორიცხავს, სკოლაში სასწავლო პროცესის დროს რომელიმე რელიგიური 
მრწამსის ქადაგებას. 

იგივე ნორმა მიუთითებს, რომ არ იზღუდება საჯარო სკოლებში სახელმწიფო დღესასწაულებისა და 
ისტორიული თარიღების აღნიშვნა, აგრეთვე ისეთი ღონისძიებების ჩატარება, რომელიც მიმართულია 
ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ.38

შემდეგი კომპონენტი, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს სკოლის ნეიტრალობას რელიგიური 
მიკუთვნებულობებისაგან, გულისხმობს რელიგიური სიმბოლოების განთავსების აკრძალვას საჯარო 
სკოლის ინფრასტრუქტურაზე. კანონი გამონაკლისს ერთადერთ შემთხვევაში უშვებს - თუ იგი აკადემიურ 
მიზნებს ემსახურება. აქვე ხაზგასმულია მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის რწმენის თავისუფლება 
და ისინი დაცულები არიან ისეთი ვალდებულების შესრულებისაგან, რაც ეწინააღმდეგება მათ რწმენას, 
აღმსარებლობას ან სინდისს.

კანონი არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ რელიგიის სწავლების (კონფესიური განათლება) 
შეთავაზების შესაძლებლობას მოსწავლეებისათვის, თუმცა, არ გამორიცხავს სასკოლო 
განათლების სისტემაში რელიგიური სწავლების დაშვებას მოსწავლეთა სურვილის შემთხვევაში და 
ნებაყოფლობითი წესით. ეს გულისხმობს, რომ მოსწავლეების მიერ ასეთი სურვილის გამოხატვისას 
უნდა არსებობდეს სასკოლო სივრცის ამ მიზნით გამოყენების შესაძლებლობა. შესაბამისად, კანონი 
განამტკიცებს მოსწავლეთა უფლებას მიიღონ კონფესიური სწავლება სკოლის ფარგლებში, რომელიც 
განხორციელდება სასკოლო დროისაგან თავისუფალ დროს: „საჯარო სკოლის მოსწავლეებს უფლება 
აქვთ სასკოლო დროისაგან თავისუფალ დროს ნებაყოფლობით შეისწავლონ რელიგია ან ჩაატარონ 
რელიგიური რიტუალი, თუ იგი ემსახურება რელიგიური განათლების მიღებას.”39

აღნიშნული ჩანაწერი ხასგასმით ადგენს მოსწავლეთა უფლებას კონფესიური განათლების მიღებაზე. 
სწორედ ამ ნორმის რეალიზების კონტექსტში იძენს მნიშვნელობას კონსტიტუციური შეთანხმების ის 
ჩანაწერი, რომელიც მართლმადიდებლობის სწავლებისას სასწავლო პროგრამების დადგენას, შეცვლას, 
პედაგოგთა დანიშვნასა და გათავისუფლებას ეკლესიის წარდგინებას უკავშირებს. შესაბამისად, ეკლესია 
(ნებისმიერი სხვა რელიგიური ორგანიზაცია) მოსწავლეთა სურვილის შემთხვევაში ნებაყოფლობითი 
სწავლების პროცესში მნიშვნელოვნად მონაწილეობს, თუმცა, სწავლების შინაარსსა და მასწავლებელთა 
დანიშვნაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას არ იღებს. ამასთან, სწავლება მიმდინარეობს სასკოლო 
სივრცის ფარგლებში და შესაბამისად, მასზე ვრცელდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
კონტროლს და ზედამხედველობის მექანიზმები. 

4.3. რელიგიის სწავლების საკითხები განათლების პოლიტიკის სხვა დოკუმენტებში

განათლების პოლიტიკის შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა 
და ეროვნული სასწავლო გეგმის დოკუმენტების ანალიზი, მათში რელიგიის სწავლების საკითხების 
გათვალისწინების კუთხით. 

38 იქვე, მუხლი 13, მე-2 პუნქტი

39 იქვე, მუხლი 18, მე-4 პუნქტი



ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 17

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიმოხილვა
საქართველოს მთავრობამ 2004 წლის 18 ოქტომბერს დაამტკიცა „ზოგადი განათლების ეროვნული 
მიზნების” დოკუმენტი, რათა დაემკვიდრებინა საერთო მიდგომები და უზრუნველეყო განათლებისა 
და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება. დოკუმენტში მთავრობა 
განათლების მიზნად მოზარდის ტოლერანტულ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას მიიჩნევს. დადგენილებაში 
წერია: „[...]დღევანდელ დინამიკურ, ეთნიკურად და კულტურულად მრავალფეროვან სამყაროში 
საზოგადოების ფუნქციონირებისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ურთიერთპატივისცემის, 
ურთიერთგაგებისა და ურთიერთშემეცნების ჩვევები. სკოლამ უნდა გამოუმუშაოს მოზარდს ადამიანის 
უფლებების დაცვისა და პიროვნების პატივისცემის უნარი, რომელსაც იგი გამოიყენებს საკუთარი და 
სხვისი თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად. მოზარდს უნდა შეეძლოს ადამიანის არსებითი უფლებების 
შესახებ მიღებული თეორიული ცოდნის განხორციელება და ამ პრინციპებით ცხოვრება.”40 აღნიშნული 
მიდგომის იმპლემენტაციის თვალსაზრისით კონკრეტული აქტივობები ეროვნულ სასწავლო გეგმაშია 
განხილული.

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიმოხილვა
„ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების” დოკუმენტზე დაყრდობით შემუშავებული პირველი 
ეროვნული სასწავლო გეგმა 2006 წელს დამტკიდა41, რომელიც ამგვარად განსაზღვრავს საბაზო 
საფეხურის მიზნებს: „მოსწავლეს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია როგორც საქართველოს, ასევე 
მსოფლიოს პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ, რელიგიურ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე. 
ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მან უნდა შეძლოს გააანალიზოს წარსულისა და თანამედროვეობის 
უმნიშვნელოვანესი ისტორიული თუ გეოგრაფიული მოვლენები და სხვადასხვა ეპოქებისა და 
საზოგადოებების განვითარების მსგავსება-განსხვავებები.”

სასწავლო გეგმა არის პირველი მცდელობა იმისა, რომ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები 
ასახულიყო დოკუმენტში, რომელიც დეტალურად განსაზღვრავს მთავრობის მიერ შემუშავებული 
პოლიტიკის საჯარო სკოლებში შეტანის საკითხს. იმავე პრინციპებს იმეორებს სამინისტროს მიერ 
შემუშავებული მეორე სასწავლო გეგმა42, რომელიც დღეს მოქმედი დოკუმენტია და შესაბამისად, 
განსაზღვრავს განათლების არსებულ პოლიტიკას. 

მოქმედი სასწავლო გეგმა, რომელიც სასწავლო პროცესის მიზნებსა და მისი მიღწევის საშუალებებს 
2011-2016 წლებისათვის გაწერს, რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს მოიცავს. კერძოდ, გეგმის 
მეხუთე მუხლი ადგენს, რომ „სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის 
პრინციპების დაცვას”. ამასთან, გეგმის გამჭოლ პრიორიტეტულ მიმართულებად სოციალურ და 
სამოქალაქო კომპეტენციას განიხილავს. აღნიშნული კი გულისხმობს „სამოქალაქო ცხოვრებაში 
ინტეგრირებისათვის აუცილებელი ისეთი უნარებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებას, როგორებიცაა: 
კონსტრუქციული თანამშრომლობა, პრობლემების მოგვარება, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, 
გადაწყვეტილების მიღება, შემწყნარებლობა, სხვისი უფლებების პატივისცემა, დემოკრატიული 

40  საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 ოქტომბერი №84 დადგენილება „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების” 
დამტკიცების შესახებ, „თ” ქვეპუნქტი

41  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 28 სექტემბერი №841 ბრძანება „ეროვნული სასწავლო 
გეგმის დამტკიცების შესახებ”

42  საქართველოს განათლებისა დამეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის ბრძანება №36/ნ „ეროვნული სასწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ”
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პრინციპების აღიარება და სხვ.”43 კვლევა, რომელიც საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე 
სწორედ ამ საკითხს შეისწავლის, მიუთითებს, რომ „მიუხედავად ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გამჭოლ 
კომპეტენციათა შორის ინტერკულტურული თვალსაზრისით ასახული მნიშვნელოვანი კომპეტენციებისა, 
აქ წარმოდგენილი არ არის უშუალოდ „ინტერკულტურული კომპეტენციები”, რაც ეროვნული სასწავლო 
გეგმის სისუსტედ უნდა ჩაითავლოს.”44

იმავე პერიოდის სამოქმედო გეგმა რელიგიას, როგორც დამოუკიდებელ საგანს არ ითვალისწინებს, 
თუმცა, აღნიშნული კომპონენტი ვრცლადაა წარმოდგენილი საზოგადოებრივი მეცნიერების ჯგუფის 
(ისტორია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია) ყველა საფეხურის (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) 
საგნობრივ პროგრამებში45, რომელიც კვლევაში ქვემოთ არის განხილული.

რელიგიის შესახებ სწავლება, როგორც სავალდებულო საგანი, ეროვნული სასწავლო გეგმით არ არის 
გათვალისწინებული, თუმცა, სკოლას უფლება აქვს, მოსწავლეებს შესთავაზოს ეროვნული სასწავლო 
გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო და/ან ეროვნული სასწავლო გეგმით 
გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება, მათ შორის რელიგიის 
შესახებ სწავლება.46 გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 
მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა სასწავლო გეგმის ნაწილია, რომელსაც ამტკიცებს სკოლის 
პედაგოგიური საბჭო.47 ამგვარი სწავლების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა აქვს 
სკოლას მისი ავტონომიურობის ფარგლებში.48საჯარო სკოლა ასევე თავად იღებს გადაწყვეტილებას 
საგნის შინაარსისა და იმ მასალის შესახებ, რომელსაც უნდა დაეფუძნოს სწავლება. მიუხედავად იმისა, 
რომ არ არსებობს სამინისტროს მხრიდან ამგვარი სწავლების შინაარსის წინასწარი კონტროლის 
მექანიზმი, სკოლა მის გადაწყვეტილებაში შებოჭილია არსებული კანონმდებლობის მოთხოვნებითა და 
ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებით. რაც ნიშნავს სწავლების შინაარსის შესაბამისობას ზოგადი 
განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტთან. სწორედ ამგვარად განმარტავს სამინისტრო არსებულ 
მოცემულობას: „ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი მომსახურების გაწევისთვის 
შერჩეული და გამოყენებული უნდა იქნეს ის სახელმძღვანელოები, რომლებიც სკოლის მიერ საკუთარი 
ავტონომიის ფარგლებში შერჩეულია ზოგადი განათლების სისტემის ძირითადი მაჩვენებლების 
საფუძველზე და იძლევა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევის შესაძლებლობას.”49გარდა 
ზოგადი სამართლებრივი ჩარჩოსი, რომლითაც უნდა შეიბოჭოს სკოლა, სამინისტროს პრაქტიკულ დონეზე 
არ გააჩნია წინასწარი კონტროლის მექანიზმები სწავლების შინაარსსა და მასალაზე. „გრიფირებული 
სახელმძღვანელო არის მხოლოდ იმ საგანში, რაც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არის განსაზღვრული. 
ანუ [რელიგიის შესახებ სწავლებისას] რით ასწავლიან არ ვიცით. არ არის გათვალისწინებული და 

43  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის ბრძანება №36/ნ „ეროვნული სასწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ”; მუხლი, 48. მე-3 ნაწილი, „ი” ქვეპუნქტი 

44  ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე, კვლევის ანგარიში; 
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, შალვა ტაბატაძე, ნათია გორგოძე, თბილისი, 
2013, გვ.11 

45 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2014 წლის 21 იანვრის წერილი MES 9 14 00023712

46  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის ბრძანება №36/ნ „ეროვნული სასწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ”; მუხლი, 12

47  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის ბრძანება №36/ნ „ეროვნულისა სწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ”; მუხლი,11, მე-6 პუნქტი

48 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის 15 ოქტომბრის #467792 წერილი

49 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2014 წლის 21 იანვრის წერილი MES 9 14 00023712
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არ არის სავალდებულო გრიფირება ამ შემთხვევაში.”50 თუმცა, ამ შემთხვევაში სამინისტროს აქვს 
შესაძლებლობა გამოიყენოს ის მექანიზმები, რომელიც გულისხმობს სწავლების პროცესის კანონის 
მიზნებთან შესაბამისობის კონტროლს. 

ნათელია, რომ სკოლის მხრიდან მოსწავლეებისათვის ასეთი საგნის შეთავაზების შემთხვევაში, 
არსებული კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს რელიგიის შესახებ სწავლების შინაარსის ეფექტური 
კონტროლის მექანიზმებს. EMC-ის მიერ კვლევის ფარგლებში შესწავლილი 8 სკოლიდან ერთ-ერთში, 
ქ. თბილისის 87-ე საჯარო სკოლაში, მე-3-დან მე-6 კლასის ჩათვლით ისწავლება რელიგია კონფესიური 
სწავლების სახით, კერძოდ, მე-3-მე-4 კლასებში ისწავლება „ძველი აღთქმა”, ხოლო მე-5-მე-6 კლასებში 
„ახალი აღთქმა”. სწავლების დროს გამოყენებული სახელმძღვანელოები არ არის გრიფირებული 
და არ არის შეთანხმებული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან.51სამინისტრო თავის 
მხრივ ადასტურებს, რომ ის არ ფლობს ინფორმაციას ამ სკოლაში რელიგიის სწავლების პროცესის 
შესახებ,52 ამასთან, მას არ აქვს ინფორმაცია ქვეყნის მასშტაბით რამდენ სკოლაში ისწავლება 
რელიგიის შესახებ საგანი.53

გარდა, რელიგიის შესახებ სწავლების საკითხებთან დაკავშირებით წინასწარი კონტროლის მექანიზმების 
არასრულყოფილებისა, არ არსებობს ნათლად გაწერილი პროცედურები და რეგულირების წესი იმ 
შემთხვევაშიც, როდესაც საჯარო სკოლაში დგება საკითხი მოსწავლეთა სურვილით კონფესიური 
სწავლების უზრუნველყოფის თაობაზე, რაც არსებული საკანონდებლო ბაზის ხარვეზად უნდა ჩაითვალოს. 

რელიგიის შესახებ სწავლების არასავალდებულო ფორმით დაშვების გარდა, ეროვნული სასწავლო გეგმის 
მიხედვით, სწავლების მიმართულება „კულტურა და რელიგია” გათვალისწინებულია შემდეგ საგნებსა და 
კლასებში: ჩვენი საქართველო (5-6), ისტორია (7-9, 11-12), სამოქალაქო განათლება (7-8).

აღნიშნული სწავლების მიზანს საბაზო საფეხურზე ამგვარად აყალიბებს ეროვნული სასწავლო გეგმა: 
„ისტორიის, გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების სწავლებამ მოსწავლეს უნდა დაანახოს ადამიანის 
გამოცდილების მრავალფეროვნება. კაცობრიობის მონაპოვართა ფონზე თავისი ქვეყნის მიღწევების 
მნიშვნელობა. მოსწავლეს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს ბუნებრივ, 
პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, რელიგიურ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე. ამ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით მან უნდა შეძლოს წარსულისა და თანამედროვეობის უმნიშვნელოვანესი 
ისტორიული თუ გეოგრაფიული მოვლენების, პროცესების გააანალიზება და სხვადასხვა ეპოქებისა და 
საზოგადოებების განვითარების მსგავსება-განსხვავებების დანახვა.54”

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით მიმართულების „კულტურა და რელიგია” მიზანია „მოსწავლეს 
დაანახოს დედამიწაზე ადამიანის შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის მრავალფეროვნება და 
დაეხმაროს მის კლასიფიცირებაში. ხელი შეუწყოს მას ისტორიული ეპოქები და მხარეები განასხვავოს 
მათთვის დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული ყოფისა და კულტურის მიღწევების საფუძველზე. დაეხმაროს 

50 ინტერვიუ ნათია ჯოხაძესთან, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

51 სატელეფონო ინტერვიუ მაკა ბეჟანიშვილთან, 87-ე საჯარო სკოლის დირექტორი

52 ინტერვიუ ნათია ჯოხაძესთან, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

53 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის 15 ოქტომბრის #467792 წერილი

54  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის ბრძანება №36/ნ „ეროვნული სასწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ”; საბაზო საფეხური
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მოსწავლეს რელიგიის რაობისა და მნიშვნელობის განსაზღვრაში. წარმოდგენა შეუქმნას მსოფლიოში 
არსებული რელიგიური სისტემების მრავალფეროვნებაზე.”55

დოკუმენტი ასევე განსაზღვრავს ყოველი კლასის ან საფეხურის ბოლოს სასწავლო პროცესის შედეგებს 
და მოსწავლის მიერ მათი მიღწევის ინდიკატორებს, რომელიც დაჯგუფებულია მიმართულებების 
მიხედვით. რამდენიმე მაგალითის ჩვენებით წარმოდგენილია გეგმის მიზნები რელიგიისა და კულტურის 
მიმართულებისათვის (იხ. დანართი #1).

აღსანიშნავია, რომ გეგმა სამოქალაქო განათლების სტანდარტის საგნობრივ მიმართულებებში 
მისაღწევი შედეგების თვალსაზრისით, საერთოდ არ მოიაზრებს მიმართულებას- კულტურა და რელიგია, 
რაც საგნობრივი სტანდარტის ნაკლოვანებად შეიძლება ჩაითვალოს.

4.4. ეთიკის კოდექსები, პროფესიული სტანდარტები და სახელმძღვანელოთა 
გრიფირების კრიტერიუმები

2010-2011 წლებში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დამტკიცდა მასწავლებლის, 
დირექტორის, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის პროფესიული ეთიკის კოდექსები 
და მოსწავლეთა ქცევის კოდექსი, რომლებმაც გაითვალისწინა რელიგიური პროპაგანდის აკრძალვის 
მოთხოვნა. 

აღნიშნული ეთიკის სტანდარტები, როგორც წესი, წარმოადგენს მასწავლებლის შრომითი 
ხელშეკრულების ნაწილს და მათი შესრულება სავალდებულოა ყველა იმ პირისათვის, ვიზეც ის 
ვრცელდება.

მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი მასწავლებელს მოსწავლეებთან ურთიერთობისას 
უკრძალავს „რელიგიურ (გარდა იმ სკოლების მასწავლებლებისა, რომლებიც ეწევიან რელიგიურ 
საგანმანათლებლო საქმიანობას) და პოლიტიკურ პროპაგანდას”56 და აქვე ადგენს, რომ „მასწავლებელი 
იჩენს თანაბარ ყურადღებას ყველა მოსწავლის მიმართ, განურჩევლად სქესის, რასის, ენის, რელიგიის, 
ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების....მიუხედავად.”57

ანალოგიურ სტანდარტს ითვალისწინებს დირექტორის პროფესიული ეთიკის კოდექსი.58 
მანდატურებისა59 და მოსწავლეთა60 მარეგულირებელი ეთიკის/ქცევის სტანდარტები ასევე ადგენს 
აკრძალვას რელიგიურ პროპაგანდაზე. 

55  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის ბრძანება №36/ნ „ეროვნული სასწავლო გეგმის 
დამტკიცები სშესახებ”; კულტურა და რელიგია

56  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 14 ივლისის N57/ნ ბრძანება „მასწავლებლის 
პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ”, მუხლი 4.9

57 იქვე, მუხლი 4.11

58  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 30 აგვისტოს N 80/ნ ბრძანება „სკოლის დირექტორის 
ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ”, მუხლი 3. 6/12

59  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 27 მაისის № 92/ ნ ბრძანება „საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მანდატურის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ”, მუხლი 2.6

60  საქართველოს განათლებისა დამეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 30 აგვისტოს №79/ნ ბრძანება „მოსწავლის ქცევის 
კოდექსის დამტკიცების შესახებ”, მუხლი 7.7



ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 21

გარდა ამისა, აღნიშნული დოკუმენტები მიუთითებს მასწავლებლების, დირექტორებისა და მანდატურების 
მხრიდან დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობის დაცვაზე, ეთიკური ნორმების შესაბამისად 
მეტყველებაზე და სხვა. 

2008 წელს დამტკიცებული აქტი, რომელიც განსაზღვრავს მასწავლებელთა პროფესიულ სტანდარტს, 
ითვალისწინებს ინტერკულტურული სწავლებისა და მისი პრაქტიკაში დანერგვის მოთხოვნას. 
სტანდარტი ადგენს, რომ „მასწავლებელი იცნობს ინკლუზიური განათლების, ასევე მულტიკულტურულ 
და მულტილინგვურ მიდგომებსა და პრინციპებს და იყენებდეს მას საკუთარი პრაქტიკის დაგეგმვასა და 
განხორციელებაში;”61

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს გრიფის მინიჭების წესი 
სახელმძღვანელობის შეფასებისას ითვალისწინებს შემდეგ კრიტერიუმებს:

- სახელმძღვანელო რამდენად შეესაბამება ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს და ხელს უწყობს 
მოცემული კლასის/საფეხურის საგნობრივი პროგრამის ყველა მიმართულების შედეგების მიღწევას;

- სახელმძღვანელო რამდენად ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში აღწერილ მეთოდიკურ 
ორიენტირებს და გამჭოლ პრიორიტეტებს;

- სახელმძღვანელო რამდენად უწყობს ხელს იმ ღირებულებებისა და უნარ-ჩვევების 
ჩამოყალიბებას, რომლებიც ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებშია წარმოდგენილი;62

ამავე ბრძანების მიხედვით, სახელმძღვანელო არ შეფასდება და ეთიშება გრიფირებას იმ შემთხვევაში, 
თუ მისი შინაარსი, დიზაინი ან სხვა რაიმე ნიშანი შეიცავს დისკრიმინაციულ ან/და დისკრედიტაციულ 
ელემენტებს (ენა, ეროვნება, სქესი, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილება და სხვა).63

4.5. განათლების პოლიტიკის აღსრულებისა და კონტროლის სამართლებრივი 
მექანიზმების მიმოხილვა

არსებული სამართლებრივი ჩარჩო, გარდა მატერიალური ნორმებისა, რომელიც ითვალისწინებს 
პროზელიტიზმის, ინდოქტრინაციისა და დისკრიმინაციის აკრძალვას და, ადგენს მასწავლებლის 
პროფესიულ და ქცევის სტანდარტს საჯარო სკოლების სისტემაში, ასევე მოიცავს აღნიშნული ნორმების 
აღსრულების კონტროლის სხვადასხვა სამართლებრივ მექანიზმს. 

განათლების სისტემის არსებული მოდელიდან გამომდინარე კონტროლისა და პასუხისმგებლობის 
მექანიზმები სხვადასხვა დონეზე არის გათვალისწინებული. კერძოდ, კანონმდებლობის მოთხოვნათა 
შესრულების კონტროლს ახორციელებს როგორც სკოლა, ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

61  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის ბრძანება №1014 „მასწავლებლის 
პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ” მუხლი 5. ბ) ქვეპუნქტი

62  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 25 თებერვლის ბრძანება №30 /ნ  
„ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს გრიფის მინიჭების წესისა და საფასურის დამტკიცების 
შესახებ”

63 აღნიშნული ჩანაწერი 2012 წელს ხელახლა იქნა შეტანილი ბრძანებაში
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„ზოგადი განათლების შესახებ” კანონის მიხედვით, „საჯარო სკოლის მიერ ეროვნული სასწავლო გეგმის, 
ზოგადი განათლების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შესრულებაზე, 
სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესსა და ფინანსების მიზნობრივ ხარჯვაზე თავისი კომპეტენციის 
ფარგლებში პასუხისმგებელია დაწესებულების დირექტორი, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული ან/
და სტრუქტურული ერთეულის წევრი.”64

სკოლის დონეზე მასწავლებელთა მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის საკითხს განიხილავს 
და გადაწყვეტილებას იღებს დისციპლინური კომიტეტი, რომლის შემადგენლობაში შედის თანაბარი 
რაოდენობის მასწავლებელი, მშობელი და საშუალო საფეხურის მოსწავლე. აღნიშნული კომიტეტის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში საკითხს განიხილავს სამეურვეო საბჭო ან მის 
მიერ შექმნილი სააპელაციო კომიტეტი.65

საჯარო სკოლის სივრცეში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულებაზე კონტროლის მექანიზმები 
საჯარო სკოლის დონით არ ამოიწურება და სამინისტრო, როგორც სკოლაზე სახელმწიფო კონტროლის 
განმახორციელებელი ორგანო, იტოვებს უფლებასილებას, აამოქმედოს კონტროლის რეპრესიული 
თუ პრევენციული მექანიზმები, რომელსაც ის შიდა აუდიტის დეპარტამენტის (ყოფილი გენერალური 
ინსპექციის ფუნქციის განმახორციელებლი სტრუქტურული ერთეული) მეშვეობით ახორციელებს.

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფლებამოსილებას წარმოადგენს სამინისტროს სისტემაში 
სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და სამინისტროს მიზნებთან შეუსაბამო 
ქმედების არსებობის:

- შემოწმება და აღმოჩენა, მათი გამომწვევი და ხელშემწყობი მიზეზების დადგენა და პრევენციული 
ღონისძიებების განხორციელება; 

- შემოწმებისა და გამოვლენის მიზნით ინსპექტირების ჩატარება, ინსპექტირების დასკვნის მომზადება 
და მინისტრისათვის წარდგენა; 

- ასევე, ასეთი ქმედების არსებობის თაობაზე ინფორმაციის შემცველი განცხადებებისა და წერილების 
შესწავლის შედეგად დასკვნის მომზადება და მინისტრისათვის წარდგენა;66

აღნიშნული დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლები აჩვენებს, რომ მას შეუძლია გამოიყენოს როგორც 
რეაქტიული, ასევე პროაქტიული კონტროლის მექანიზმები, რაც მისი უფლებამოსილების ფარგლებს 
ფართოს, ხოლო მექანიზმებს - მოქნილს ხდის. კერძოდ, იგი რეაგირებს როგორც დარღვევის თაობაზე 
ინფორმაციის მიღების შემთხვევებში, ასევე მოქმედებს ამგვარი ფაქტების აღმოჩენისა და გამოვლენისთვის.

ერთი მხრივ, აღნიშნული დეპარტამენტი უნდა პასუხობდეს სამართალდარღვევის კონკრეტულ 
შემთხვევებს და რეაგირებდეს მასზე, ხოლო მეორე მხრივ, ავლენდეს სისტემის მთავარ გამოწვევებს 

64  საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ” მუხლი 35.1

65 იქვე,მუხლი 38

66  საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N 37 დადგენილება „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ”, მუხლი 4.1. 3
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და არსებული საფრთხეების დაზღვევის მიზნით შეჰქონდეს წვლილი განათლების სამინისტროს 
პოლიტიკის ფორმირებაში. დარღვევის თაობაზე დეპარტამენტის მიერ მომზადებული დასკვნა შესაძლოა 
გახდეს სამინისტროს მხრიდან „ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველის კანონის 49-ე მუხლით 
გათვალისწინებული მექანიზმის გამოყენების საფუძველი. 

კერძოდ, კონტროლის ამ მნიშვნელოვანი ბერკეტის მიხედვით, „საჯარო სკოლის სტრუქტურული 
ერთეულების მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების და საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების დარღვევის 
შემთხვევაში სამინისტრო უფლებამოსილია სკოლას მისცეს წერილობითი გაფრთხილება ან/და 
სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიმართოს შესაბამისი დასაბუთებული წარდგინებით დირექტორისათვის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე.”67 სამეურვეო საბჭო ვალდებულია იმსჯელოს 
ამ საკითხზე და მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება, რომელსაც, შესაძლოა, არ დაეთანხმოს 
სამინისტრო და ვადამდე შეუწყვიტოს უფლებამოსილება სკოლის დირექტორს. ამასთან, სამინისტრო 
უფლებამოსილია დაითხოვოს სამეურვეო საბჭო ან/და ვადამდე შეუწყვიტოს უფლებამოსილება 
დირექტორს სხვადასხვა საფუძვლით, მათ შორის, თუ სკოლა წერილობით გაფრთხილებაში მითითებულ 
ვადაში არ აღმოფხვრის დარღვევას.68

შესაბამისად, არსებული რეგულაციების მიხედვით სამინისტროს არ შეუძლია უშუალოდ მიიღოს 
გადაწყვეტილება კონკრეტული მასწავლებლის პასუხისმგებლობის თაობაზე, თუმცა, იმ შემთხვევაში 
თუ კანონმდებლობის დარღვევას სკოლის მხრიდან არ მოჰყვება შესაბამისი რეაგირება, სამინისტრო 
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მეშვეობით სწავლობს საკითხს და იყენებს სამართლებრივ ბერკეტებს 
დირექტორსა და სამეურვეო საბჭოზე გავლენის მოხდენის მიზნით, რათა საკითხი შესწავლილ იქნეს 
სკოლის მიერ. 

კანონმდებლობის დარღვევის შეთხვევებზე პასუხისმგებლობის ზემოთ აღწერილი მექანიზმების გარდა, 
სამინისტროს მიერ დეკლარირებული პოლიტიკის გატარების თვითკონტროლის თვალსაზრისით, 
მნიშვნელოვანია სამინისტროს ვალდებულება უზრუნველყოს არა მხოლოდ ეროვნული სასწავლო გეგმის 
დანერგვა სკოლების სისტემაში, არამედ ამ დანერგვის ხელშეწყობა და მონიტორინგი. ბუნებრივია, 
მონიტორინგი უნდა გულისხმობდეს იმის კონტროლს, თუ რამდენად აღწევს არსებული სასწავლო 
გეგმა და მის მიერ განსაზღვრული საგანი გეგმით დასახულ მიზნებს. აღნიშნული უფლებამოსილება 
განისაზღვრება სამინისტროს დებულებით და ის ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის 
კომპეტენციას განეკუთვნება.69

მოსწავლის რწმენის/აღმსარებლობის თავისუფლების დარღვევის, რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის, 
რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისა და სხვა მსგავს შემთხვევებში თუ კონკრეტული ქმედება 
მიაღწევს სისხლის სამართლის დანაშაულის70 ხარისხს, მოქმედებას იწყებს სისხლის სამართლის 
შესაბამისი კანონმდებლობა.

67 საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ” მუხლი 49. 6

68 იქვე, 49 მუხლი

69  საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N 37 დადგენილება „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ”, მუხლი მუხლი 4.1. 6

70 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 142-ე, 150-ე, 156-ე და სხვა მუხლები
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5   სამინისტროს მიერ კონტროლის, 

აღსრულებისა და პრევენციული მექანიზმების 

გამოყენების პრაქტიკა 

5.1 აღსრულებისა და კონტროლის მექანიზმების არაეფექტურობა

კვლევის ფარგლებში სამინისტროსაგან გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია უკანასკნელი 5 
წლის განმავლობაში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მასწავლებლის/სკოლის 
ადმინისტრაციის თანამშრომლის/სკოლის ადმინისტრაციის მიერ „ზოგადი განათლების 

შესახებ” კანონის ან სხვა სამართლებრივი აქტებით განმტკიცებული რელიგიური ნეიტრალიტეტის/
თავისუფლების პრინციპების/სამართლებრივი ნორმების დარღვევის, მათ შორის რელიგიური 
პროპაგანდის/პროზელიტიზმის, ინდოქტრინაციის, რელიგიური სიმბლოკის არასათანადო გამოყენების, 
რწმენის/აღმსარებლობის თავისუფლების დარღვევის, რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის, 
რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის/ მოსწავლეთა რელიგიურ რიტუალებში ჩართვის და სხვა მსგავს 
შემთხვევების თაობაზე. სამინისტრო მიუთითებს, რომ „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
რელიგიური ნეიტრალიტეტის თავისუფლების პრინციპების, სამართლებრივი ნორმების და თქვენს 
კორესპონდენციაში აღნიშნული სხვა დარღვევების შესახებ ინფორმაცია სამინისტროში დაცული არ 
არის.”71

აღნიშნული აჩვენებს, რომ სამინისტროს არ გააჩნია არსებული პრობლების არათუ სისტემური ხედვა ან 
პრობლების გააზრების საფუძველზე შემუშავებული სტრატეგია, არამედ უწყებაში მსგავსი დარღვევების 
შესახებ სტატისტიკაც კი არ არის დაცული. მიუხედავად სხვადასხვა ანგარიშებში მითითებული არაერთი 
პრობლებისა, სამინისტროს მიერ არ არის აღნუსხული ამ კუთხით კანონმდებლობის დარღვევის არცერთი 
ფაქტი, რაც ნათლად ავლენს სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის არაფექტურობას და მის მიერ 
არათუ უფლებამოსილების პროაქტიული გამოყენების, არამედ დარღვევებზე რეაგირების პრაქტიკის 
არარსებობას. 

მექანიზმის არაეფექტურობაზე მიუთითებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ევროპული 
კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ აღნიშნავს, რომ დარღვევები, როგორც წესი, არ 
ხდება სკოლის დისციპლინური კომიტეტის მსჯელობის საგანი და ვერ აღწევს სასამართლომდე, რაც 
განპირობებულია როგორც ამ მექანიზმების შესახებ არასაკმარისი ცდონით, ასევე მექანიზმების მიმართ 
ნდობის არარსებობით.72 გენერალური ინსპექციის არაეფექტურობაზე საუბარია ამერიკის სახელმწიფო 
დეპარტამენტის ანგარიშში.73

71 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის 15 ოქტომბრის #467792 წერილი

72  ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, მოხსენება საქართველოს შესახებ, (მონიტორინგის მეოთხე 
ციკლი), მიღებულია 2010 წლის 28 აპრილს, გვ. 19 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-
CbC-IV-2010-017-GEO.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

73  Bureau of Democracy, Human Rights, And Labor; International Religious Freedom Report 2012; Government Practices; http://www.
state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid#wrapper (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)
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გარდა შიდა აუდიტის დეპარამენტის ინსპექტირების სამმართველოს არაეფექტურობისა, განათლების 
სამინისტროს საქმიანობის მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს, ერთიანი ეროვნული სასწავლო 
გეგმის დანერგვის მონიტორინგის პროცესის არარსებობა. კომისია 2010 წელს გამოცემულ ანგარიშში 
აღნიშნავს, რომ ვინაიდან ახლად დანერგილია რელიგიური საკითხების სწავლების ახალი მიდგომა და 
არსებობს მისი სათანადოდ დანერგვის საჭიროება, აუცილებელია მოხდეს ამ პროცესის მონიტორინგი.74

მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმების არსებობის და მათი ამოქმედების საჭიროების მიუხედავად, 
სამინისტროს ამ დრომდე ამგვარი მონიტორინგი არ განუხორციელებია. სამინისტროს ეროვნული სასწავლო 
გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიიჩნევს რომ, დეპარტამენტის მუშაობის და განათლების სისტემის 
ხარვეზს სწორედ მონიტორინგის სისტემის არარსებობა წარმოადგენს: „ეროვნული სასწავლო გეგმის 
მონიტორინგი არის აქილევსის ქუსლი. ჩვენ ამას ვაცნობიერებთ. როცა ჩვენ გავაკეთეთ ახალი ეროვნული 
სასწავლო გეგმა ამის შემდეგ წინ ვერ წავედით... ჩვენ დავწერეთ სასწავლო გეგმა და ვერ გადავედით 
დანერგვაზე.”75 დეპარტამენტმა უკანასკნელ პერიოდში დაიწყო სასწავლო გეგმის მონიტორინგის პროცესი 
მცირე მასშტაბით, რაც გულისხმობს დაკვირვებას გაკვეთილებზე, მასწავლებელთა ინტერვიუირებას და 
სხვა მეთოდებს. ამ დროისთვის მონიტორინგი თბილისის სკოლების მცირე ნაწილში განხორციელდა. 

სკოლაში რელიგიის თავისუფლების დარღვევის შემთხვევების გამოვლენისა და სამართალდამცავი 
ორგანოების მხრიდან მათზე ეფექტური რეაგირების შეფასების მიზნით EMC-იმ შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მიმართა და მოითხოვა უკანასკნელი ხუთი წლის მანძილზე დაწესებულებაში 
დაცული ინფორმაცია იმ ფაქტების შესახებ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში, მასწავლებლის/სკოლის ადმინისტრაციის თანამშრომლის/სკოლის ადმინისტრაციის 
მიერ მოსწავლის რწმენის/აღმსარებლობის თავისუფლების დარღვევას, რელიგიური ნიშნით 
დისკრიმინაციას, რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფასა და მსგავს შემთხვევებს. შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო76 უთითებს ონის საჯარო სკოლაში მომხდარ შემთხვევაზე77 და აღნიშნავს, რომ 
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ სხვა მსგავსი ფაქტები საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირებული არ 
არის. 

5.2. მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამების ხარვეზები

2005 წელს დაწყებული რეფორმის პროცესში, რელიგიის შესახებ სწავლების, როგორც სავალდებულო 
საგნის, დანერგვაზე უარის ერთ-ერთ მიზეზად განათლების სამინისტრო სათანადო, კვალიფიციური 
კადრების არარსებობას ასახელებდა, რაც განათლების სისტემის მნიშვნელოვან პრობლემას 
წარმოადგენდა. მიუხედავად რელიგიის შესახებ სწავლების გეგმის შემუშავებისა, სამინისტრო უარს 
ამბობს ამ საგნის სავალდებულო წესით დანერგვაზე.78

74  ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, მოხსენება საქართველოს შესახებ, (მონიტორინგის მეოთხე 
ციკლი), მიღებულია 2010 წლის 28 აპრილს, გვ. 10 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-
CbC-IV-2010-017-GEO.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

75 ინტერვიუ ნათია ჯოხაძესთან, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

76 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის 25 დეკემბრის წერილი #2620897

77  საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2012 წელი, გვ. 525; http://www.ombudsman.ge/files/downloads/ge/iicsizmorgdfkahkdqvc.pdf (ბოლო 
ნახვა, 20.02.2014)

78  ინტერვიუ სოფიკო ლობჟანიძესთან, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის კონსულტანტი
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რეფორმით შემოტანილი ახალი პოლიტიკის დანერგვის მიზნებისათვის, მასწავლებელთა და 
დირექტორთა მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიებების გატარების ცალკეული 
შემთხვევების გარდა, რასაც სამინისტროს რეაქტიული პოლიტიკა შეიძლება ეწოდოს,79 
მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს სათანადო რესურსი და ძალისხმევა მიემართა მასწავლებელთა 
კორპუსის გადამზადებისათვის. 

სა მი ნის ტ როს ახ ლე ბუ ლი ხედ ვის და ნერ გ ვი სა და მას წავ ლე ბელ თა მი ერ წლე ბის მან ძილ ზე გა მო ყე ნე ბუ ლი 
არას წო რი პრაქ ტი კის გა დაძ ლე ვის მიზ ნით, პრი ო რი ტე ტულ სა კითხად უნ და გან საზღ ვ რუ ლი ყო გა დამ ზა დე-
ბი სა და რე სურ სის გა ნახ ლე ბის პო ლი ტი კა, რა საც სა მი ნის ტ როს სის ტე მა ში არ სე ბი თად ად გი ლი არ ჰქო ნი ა. 

რასიზმისა და შეუწყნარებლობის შესახებ ევროპული კომისიის 2010 წელს გამოცემული მოხსენება 
საქართველოს შესახებ (მონიტორინგის მეოთხე ციკლი), მნიშვნელოვან ადგილს უთმობს რეკომენდაციებს 
რელიგიის შესახებ სწავლების ახალი მიდგომების დანერგვის პროცესის მონიტორინგისა და ამ 
მიდგომების თითოეულ სკოლამდე მიტანის საჭიროების თაობაზე. „ECRI იძლება რეკომენდაციას, 
რომ საქართველოს ხელისუფლება მიწვდეს თითოეულ საჯარო სკოლას ცხადი გზავნილით სკოლაში 
რელიგიური მრავალფეროვნების აღიარებისა და პატივისცემის შესახებ. მისაღებია ზომები იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა მასწავლებელი პატივს სცემდეს რელიგიური ნეიტრალიტეტის 
პრინციპს, რაც გათვალისწინებულია კანონმდებლობით. ვთქვათ, მოხდეს, მულტიკულტურულ გარემოში 
განათლების ყველა მუშაკის საწყისი და მიმდინარე გადამზადება.”80

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში ცენტრი) მიერ 
მოწოდებული მონაცემები აჩვენებს, რომ მიუხედავად მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამების 
არსებობისა და გარკვეული საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიებების განხორციელებისა, ამ დრომდე 
სახელმწიფოს მიერ გაწეული მუშაობა არასაკმარისია როგორც ინტერკულუტურული და ინტერკონფესიური 
შინაარსის მოცვის, ასევე მასწავლებელთა რაოდენობრივი დაფარვის თვალსაზრისით.81

ცენტრის მიერ მოწოდებული მონაცემებით82, საქართველოს საჯარო სკოლების სისტემაში ირიცხება 
სულ 59217 მასწავლებლის სტატუსის მქონე თანამშრომელი. ინტერკულტურული განათლებისა და 
რელიგიური მრავალფეროვნების საკითხები შეტანილია მასწავლებელთა გადამზადების შემდეგ 
ტრენინგ-მოდულებში, ქვემოთ მითითებული ხანგრძილოვობითა და მოცულობით.

- პროფესიული უნარების გრძელვადიანი კურსის მოდულში - „კლასის მართვა და კონფლიქტები” 
შეტანილია თემა ინტერკულტურული განათლების ძირითადი პრინციპები. 

მოდული არის 9 საათიანი, აქედან ღირებულებითი კონფლიქტების მოგვარების ეფექტურ სტრატეგიებს 
ეთმობა 2 საათი და 35 წუთი; ხოლო ინტერკულუტრული განათლების ზოგად პრინციპებს და 
ინტეკულტურულად მრავალფეროვანი კლასის მართვის ეფექტურ სტრატეგიებს ეთმობა 1 საათი და 25 
წუთი;

79 ინტერვიუ ანა ჟვანიასთან, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილი მოადგილე

80  ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, მოხსენება საქართველოს შესახებ, (მონიტორინგის მეოთხე 
ციკლი), მიღებულია 2010 წლის 28 აპრილს, გვ.28. პარ. 41; http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/
GEO-CbC-IV-2010-017-GEO.pdf (ბოლო ნახვა, 20.02.2014)

81 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის 15 ოქტომბრის #467792 წერილი

82 მონაცემები მოწოდებულია 2013 წლის ნოემბრის მდგომარეობით
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აღნიშნული ტრენინგი გაიარა - 1272-მა მასწავლებელმა;

- „სასკოლო ურთიერთობების ეთიკის” მოდულში ერთ-ერთი თემაა - რელიგიური მრავალფეროვნება 
საკლასო ოთახში. 

მოდული არის 8 საათიანი, აქედან ინტერკულტურული განათლების საკითხებს მთლიანობაში ეთმობა 3 
საათი;

ტრენინგი 33-მა მასწავლებელმა გაიარა; 

- სამოქალაქო განათლებაში მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების გრძელვადიან 
პროგრამაში თავისუფლებისა და თანასწორობის საკითხებს 15 საათი ეთმობა პირველ მოდულში 
(„სამოქალაქო განათლების დანიშნულება და საფუძვლები”) და 36 საათი - მეორე მოდულში 
(„სამოქალაქო განათლების მიმართულებების და კომპონენტები”). 

აქედან, ინტერკულტურული განათლების საკითხებს ეთმობა 1 საათი და 10 წუთი.83

- პირველი მოდული გაიარა 251-მა სამოქალაქო განათლების მასწავლებელმა. ტრენინგ კურსს 
„ეთნიკური და რელიგიური ტოლერანტობა” გადიან „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა” 
პროგრამაში მონაწილე მასწავლებლები.

პროექტში ჩართულია 80 სერთიფიცირებული მასწავლებელი.84

არსებული პროგრამები, მათში ინტერკონფესიური განათლების საკითხების მოცულობა და 
ხანგრძლივობა, ტრენინგების ერთჯერადი ხასიათი და გადამზადებული მასწავლებლების ოდენობა 
სამინისტროს მიერ ამ მიზნით გაწეული და მიმდინარე სამუშაოს არასაკმარისობას აჩვენებს. 

ცენტრის წარმომადგენლები იზიარებენ შეფასებას, რომ ამ დრომდე დანერგილ ტრენინგ პროგრამებში 
ინტეკულტურული განათლების საკითხები უშუალოდ რელიგიას არ მიემართება, ამასთან მოდულებში 
მოცემული ინფორმაცია ზოგადია. ცენტრის დირექტორის მოადგილე მიუთითებს, რომ მასწავლებელთა 
შორის არატოლერანტული განწყობების არსებობა, სამინისტროს მხრიდან არ განიხილება როგორც 
მნიშვნელოვანი გამოწვევა.”85

არსებული ვითარების ანალიზი აჩვენებს, რომ ინტერკონფესიური და ინტერკულტურული განათლების 
კომპონენტის გაძლიერება მასწავლებელთა გადამზადების მიზნებისთვის, რასაც მასწავლებელთა 
დამოკიდებულებებისა და შემდგომში ქცევის ცვლილება უნდა გამოეწვია, სამინისტროს მიერ სათანადოდ 
ვერ ხორციელდება და ეს საკითხი დღესაც დღის წესრიგში დგას.

83  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრის 2013 წლის 5 დეკემბრის წერილი MES 7 13 00580119

84  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის 15 ოქტომბრის #467792 წერილი

85  ინტერვიუ ირინა აბულაძესთან; სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 
მოადგილე
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საჯარო სკოლებში რელიგიის სწავლებისა და რელიგიის თავისუფლების საკითხების მარეგულირებელი 
საკანონმდებლო ჩარჩო უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლებისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის 
დაცვას, და ადგენს სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპებთან თანხვედრ ზოგადი განათლების 
პოლიტიკას.

რელიგიის შესახებ სწავლება, როგორც სავალდებულო საგანი, არ არის გათვალისწინებული, თუმცა, 
შესაძლებელია ასეთი საგნის შეთავაზება მოხდეს სკოლის მიერ. კანონმდებლობა ასევე უშვებს 
კონფესიური სწავლების შესაძლებლობას, რომელსაც არჩევითი ხასიათი აქვს და მოსწავლეთა სურვილს 
უკავშირდება. კონსტიტუციური შეთანხმება კი ადგენს, სწავლების შინაარსის განსაზღვრასა და 
სწავლების პროცესში ეკლესიის ჩართულობის წესს, რაც სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებსაც იგივე 
უფლებებით აღჭურვავს. 

კანონმდებლობა არ ადგენს ან ცალკეულ შემთხვევებში ნათლად არ განსაზღვრავს განათლების 
სამინისტროს მიერ რელიგიის ან რელიგიის შესახებ სწავლებისას, საგაკვეთილო პროცესის შინაარსის 
წინასწარი კონტროლის მექანიზმებს, რაც კანონმდებლობის ხარვეზად უნდა ჩაითვალოს. მიუხედავად 
სამინისტროს ხელთ არსებული პროაქტიული და რეაქტიული კონტროლის მექანიზმებისა, არსებული 
პრაქტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ სამინისტრო სათანადოდ არ იყენებს მათ, რაც ვერ უზრუნველყოფს 
კანონმდებლობის სათანადო აღსრულებას საჯარო სკოლების სისტემაში. ამასთან, მასწავლებელთა 
გადამზადების თვალსაზრისით სამინისტროს მიერ გაწეული ძალისხმევის შეფასებისას, ნათელი ხდება 
მისი არასაკმარისობა. ამ დრომდე განხორციელებული აქტივობები ვერ აზღვევს პროზელიტიმზისა 
და ინდოქტრინაციის რისკებს საჯარო სკოლებში და ამ საკითხის სამინისტროს პოლიტიკაში 
პრიორიტეტიზაციის აუცილებლობას აჩვენებს. 
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6     ისტორიის სახელმძღვანელოების დისკურსის 

ანალიზი მათში რელიგიის კომპონენტის 

დაბალანსებულობის კუთხით 

წინამდებარე თავის მიზანია გამოავლინოს, რამდენად დაბალანსებულია ისტორიის 
სახელმძღვანელოების დისკურსი სხვადასხვა რელიგიური დენომინაციების მიმართ. ამისათვის, 
კვლევა მიმოიხილავს სამინისტროს მიერ გრიფირებულ შემდეგ სასკოლო სახელმძღვანელოებს: 

1. სახელმძღვანელო: ჩვენი საქართველო, მე-5 კლასი, ლოგოს პრესი.
ავტორები: მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, კობა ხარაძე

2. სახელმძღვანელო: ჩვენი საქართველო, მე-6 კლასი, ლოგოს პრესი.
ავტორები: მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, ნინო ერემაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე

3. სახელმძღვანელო: ისტორია, მე-7 კლასი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
ავტორები: გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ლალი ფირცხალავა

4. სახელმძღვანელო: ისტორია, მე-8 კლასი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
ავტორები: გიორგი სანიკიძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, ლევან გორდეზიანი, ნინო კიღურაძე, ზვიად  
მიმინოშვილი

5. სახელმძღვანელო: საქართველოს ისტორია, მე-9 კლასი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
ავტორები: ნოდარ ასათიანი, მარიამ ლორთქიფანიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ  მეტრეველი, 
გიორგი ოთხმეზური

6.სახელმძღვანელო: ისტორია, მე-11 კლასი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
ავტორები: ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ლალი ფირცხალავა, რევაზ 
გაჩეჩილაძე, ნოდარ ასათიანი

7. სახელმძღვანელო: ისტორია, მე-12 კლასი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
ავტორები: ნინო კიღურაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, გიორგი სანიკიძე

შესწავლილ სახელმძღვანელოებში ძირითადად გამოვლინდა შემდეგი სახის ტენდენციები:

1. „ჩვენ-სხვები‟

სახელმძღვანელოს კრიტიკული დისკურსის ანალიზისის პირველ საფეხურს წარმოადგენს 
თვითწარმოჩენისა და სხვების წარმოჩენის სტრატეგიების შესწავლა. მე-5 და მე-6 კლასის 
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სახელმძღვანელოებში უფრო მეტად ვლინდება დიქოტომია „ჩვენ-სხვები”. ეთნიკური ქართველები და 
ქრისტიანები (შემდგომში მართლმადიდებლები) არიან წარმოჩენილნი, როგორც „ჩვენ”, მაშინ როდესაც 
სხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები, მაგალითად, ებრაელები, სომხები, აზერბაიჯანელები, 
ქურთები, მუსლიმები, სომხური ეკლესიის წარმომადგენლები, პროტესტანტები, კათოლიკეები - როგორც 
„სხვები”. სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების და აქ მკვიდრი 
ხალხების გაცნობას. თუმცა, იმთავითვე, ხდება „ჩვენ-სხვების”, ანუ ქართველების და სხვა ეთნიკური 
წარმომავლობის ადამიანების გაყოფა. 

„ეს სახელმძღვანელო სათითაოდ გაგაცნობს საქართველოს კუთხეებს; თანდათან შეიტყობ, რატომ 
ვითველბით სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ქართველები აქ მცხოვრებ სხვა ეროვნების ადამიანებთან 
ერთად საქართველოს სახელმწიფოს მოქალაქეებად.” (გვ. 5; მე-5 კლასი) 

ამგვარად, თითქოს ნეიტრალური წინადადება, რომელიც მოქალაქეობრივ ცნობიერებას უნდა 
აღვივებდეს, იმთავითვე დიქოტომიით „ჩვენ-სხვა” არის გაჯერებული. 

მე-9 კლასის სახელმძღვანელოში, როდესაც საუბარია ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად 
გამოცხადებაზე და ქრისტიან წმინდანებზე, გვხვდება შემდეგი ფრაზა: „კაპადოკიიდან იყო წმინდა 
გიორგიც - ჩვენი ერთ-ერთი უდიდესი, შეიძლება ითქვას, ყველაზე დიდად საპატივცემულო წმინდანი.” 
წმინდა გიორგი, მოიხსენიება როგორც „ჩვენი ... წმინდანი” და არა, როგორც „ქრისტიანი ... წმინდანი”. 
რაც ნიშნავს, რომ „ჩვენ” სიტყვა „ქრისტიანის” ეკვივალენტია და ირიბად გამორიცხავს საქართველოში 
მცხოვრებ „სხვა” რელიგიურ უმცირესობებს, რომლებიც ხდებიან „სხვები.” 

მე-6 კლასისა და მე-9 კლასის სახელმძღვანელოებში ვლინდება ქრისტიანობის განსაკუთრებული როლი 
ქვეყნის პოლიტიკური არჩევნისა და გადაწყვეტილებების მიღების დროს (გვ.106, მე-6 კლასი; გვ.74, მე-9 
კლასი). ასევე, ხაზგასმულია, რომ ერთმორწმუნე (ჩვენ) და ცეცხლთაყვანისმცემელ, ან მუსლიმ (სხვა) 
ქყვეყნებს შორის არჩევანს ქართველები ერთმორწმუნე იმპერიაზე აჩერებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ 
მართლმორწუმე ბიზანტიაც არაერთხელ გამხდარა არასახარბიელო მოკავშირე, ქართველებს არჩევანი 
მაინც „მართლმორწმუნე” იმპერიაზე შეუჩერებიათ, იმ არგუმენტით, რომ „აბა, რას დაემსგავსება 
ჩვენი საქციელი, თუ მივემხრობით უზენაესი არსების (ქრისტეს) სასტიკ მტერს?” (გვ.113, მე-6 კლასი) 
მე-6 კლასის სახელმძღვანელოში მოცემულია ლაზი წარჩინებულების მსჯელობა: ირანელთა მხარეზე 
გადასულიყვნენ, თუ ბიზანტიელების მხარეს დარჩენილიყვნენ. თუმცა, მე-9 კლასის სახელმძღვანელოში, 
ბიზანტიელებთან კავშირს ავტორები აფასებენ, როგორც „საღ აზრს” რადგან „ქართველები თავისი 
ცხოვრების წესით ბიზანტიელებთან უფრო ახლოს იდგნენ, ვიდრე სპარსელებთან, სარწმუნოებაც ერთი 
ჰქონდათ, სპარსელები კი სწორედ ქრისტიანობას ებრძოდნენ”. (გვ.80, მე-9 კლასი) ავტორების მიერ 
ბიზანტიელების მომხრეების პოზიციის „საღ აზრად” შეფასება, იმთავითვე ხელს უშლის, რომ მოსწავლემ 
წინასწარგანწყობის გარეშე გაიაზროს საპირისპირო პოზიცია და კრიტიკულად გაანალიზოს ორივე აზრი. 

2. „წაშლა” და ნეგატიური კონტექსტი

ისტორიის სახელმძღვანელოებში გვხვდება პოზიტიური თვითრეპრეზენტაცია და „სხვების” ნეგატიური 
რეპრეზენტაცია, ასევე, სხვადასხვა რელიგიური დენომინაციების როლის „წაშლისა” და „დუმილის” 
ტენდენცია, რაც ნიშნავს მათზე მცირე ინფორმაციის მიწოდებას ან მიუწოდებლობას, ხოლო 
მიწოდების შემთხვევაში, მათი მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსში წარმოჩენას. ზოგადად, სხვა რელიგიური 
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დენომინაციების შემთხვევაში, აშკარაა „დუმილის” ტენდენცია. თუმცა, ისლამი და მუსლიმები უფრო 
ხშირად არიან უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენილნი. 

სახელმძღვანელოებში, განსაკუთრებით მე-5 და მე-6 კლასის, ხდება არამართლმადიდებლური კვალის 
„წაშლა” და „დადუმება.” მაგალითად, მე-5 კლასის სახელმძღვანელოში, საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის აღწერისას, მხოლოდ მართლმადიდებლური ტაძრებია წარმოდგენილი და არცერთი 
ილუსტრაცია არ ასახავს სხვადასხვა რელიგიური აღმსარებლობის წარმომადგენლების საკულტო 
ნაგებობებს (მეჩეთს, სინაგოგას, კათოლიკურ ტაძარს). 55-ე გვერდზე საუბარია თბილისზე: „ძველი 
თბილისის უბანში მართლმადიდებლური ეკლესიების გვერდით სხვა რელიგიების სალოცავებიც 
არის”. ამგვარად, სიტყვიერად აღნიშნულია „სხვა რელიგიების” სალოცავების არსებობა, მაგრამ ამ 
შემთხვევაშიც თვალსაჩინოა დიქოტომია „ჩვენ-სხვები”: ჩვენი, ანუ მართმადიდებლური ეკლესიები, 
რომლებიც დაკონკრეტებულია და წინა პლანზეა, და სხვები, ანუ სხვა რელიგიების სალოცავები, 
რომლებიც ავტორების აზრით, არ საჭიროებენ დაკონკრეტებას და შესაბამისად, უკანა პლანზე რჩებიან. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, სახელმძღვანელომ უნდა გააცნოს მოსწავლეებს საქართველოს 
ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება. თუმცა, აღნიშნული სახელმძღვანელო მოსწავლეებს 
გაცილებით მეტ ინფორმაციას აწვდის ქრისტიანობაზე, ვიდრე საქართველოში არსებულ „სხვა” 
რელიგიებზე. მე-5 კლასის სახელმძღვანელოში სრულიად უგულვებელყოფილია აჭარის რელიგიური 
მრავალფეროვნება და ასევე, კახეთის რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნება. მაგალითად, 
ზოგადად ისლამზე, მუსლიმ ქართველებზე და ისლამის საკულტო ნაგებობებზე სახელმძღვანელოს 
ავტორები დუმან, მაგრამ ის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მუსლიმები ან ისლამია ნახსენები, 
ნეგატიური ქვეტექსტის მატარებელია. მე-6 კლასის სახელმძღვანელოში უფრო მეტად არის მიწოდებული 
ინფორმაცია ისლამზე, მაგრამ მწირი და არასრულყოფილია. სახელმძღვანელოს ანალიზისას 
გამოვლინდა მუსლიმების როლის „დადუმება” და „წაშლა”, რაც ორი გზით ხორციელდება: ერთი მხრივ, 
საერთოდ არ არის მოცემული ინფორმაცია ისლამის და მუსლიმების პოზიტიურ ასპექტებზე, მათ 
კულტურასა და გავლენაზე, რაც საქართველოზე და ზოგადად შუა საუკუნეების ევროპაზე იქონია 
ისლამურმა ცივილიზაციამ; და მეორე მხრივ, თითქოს ავტორებს მისი ხსენება ეთაკილებათ, როდესაც 
საქმე ქართული სახელმწიფოსა და კულტურის განვითარებაში წვლილის შეტანას ეხება და ამისთვის 
ხდება ისლამის უფრო ფართო ჯგუფებში მოქცევა, უკანა პლანზე გადატანა. მაგალითად, 42-ე და 43-ე 
გვერდებზე მცირე ინფორმაცია არის მოცემული საქართველოში გავრცელებულ რელიგიებზე. შესავალში 
საუბარია, რომ „მართლმადიდებელი ქრისტიანების გვერდით საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდნენ 
და ქართული სახელმწიფოსა და კულტურის განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეჰქონდათ იუდაიზმის 
მიმდევარ ებრაელებს, კათოლიკე ქრისტიანებს, სომხური გრიგორიანული ქრისტიანული ეკლესიის 
წევრებსა და სხვა, შედარებით მცირერიცხოვან რელიგიურ ჯგუფებს.” (გვ.42, მე-6 კლასი) ამგვარად, 
მართლმადიდებელ ქრისტიანობასთან ერთად დასახელებულია იუდაიზმის მიმდევრები, კათოლიკე 
ქრისტიანები, სომხური ეკლესიის წევრები, მაგრამ მუსლიმები მოქცეულია უფრო ზოგად, „სხვა” 
„მცირერიცხოვანი” რელიგიური ჯგუფების კატეგორიაში. 

ერთი მხრივ, მე-6 კლასის სახელმძღვანელო ისლამისა და მუსლიმების არანაირ დადებით კვალს 
არ აღნიშნავს და მეორე მხრივ, ისლამი და მუსლიმები უმეტესწილად უარყოფით კონტექსტში არიან 
წარმოჩენილნი. ამგვარად, არასრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდებამ, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს 
მუსლიმების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას მოსწავლეებში, ხოლო მუსლიმებში 
- დაბალ თვითშეფასებას. მე-6 კლასის სახელმძღვანელოში მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისია, როდესაც 
ისლამზე ინფორმაცია ნეიტრალურ კონტექსტშია გადმოცემული (მაგალითად, გვ. 5, გვ.9, მე-6 კლასი). 
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უნდა აღინიშნოს, რომ მე-5 და მე-6 კლასის სახელმძღვანელოებში, იმ ფონზე, რომ თითქმის არანაირი 
დადებითი ინფორმაცია არ არის მოცემული ისლამზე, მუსლიმების მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში 
წარმოჩენა პრობლემატურია. თუმცა, მე-7, მე-8, მე-9 და მე-11 კლასების სახელმძღვანელოებში, 
ისლამზე ინფორმაცია უფრო მეტად მრავალფეროვანია და შესაბამისად უფრო მისაღები. მე-12 კლასის 
სახელმძღვანელოში კი, რელიგიაზე აქცენტი ნაკლებად გვხვდება. 

მე-5 და მე-6 კლასის სახელმძღვანელოებში ისლამი და ზოროასტრიზმი ხშირად გვხვდება, როგორც 
ქართველი ხალხის ჩაგვრისთვის გამოყენებული პოლიტიკური იარაღი. წარმოჩენილია შემთხვევები 
როდესაც დამპყრობლები ქრისტიან ქართველებს „აიძულებენ რჯულის შეცვლას”. ქრისტიანობის 
დაცვა კი, გაიგივებულია ეროვნულ ღირსებასთან. მე-9 კლასის სახელმძღვანელოში აღნიშნულია, რომ 
მაზდეანობა და ისლამი წარმოადგენდნენ „მტრის” იდეოლოგიურ საყრდენს. ამგვარად, აღნიშნავენ, 
რომ რელიგია გახდა იდეოლოგიური იარაღი, რადგან ის წარმოადგენდა პოლიტიკურ იდენტობას 
და ცივილიზაციური განსხვავების დომინანტი ნიშანი იყო. თუმცა, ზოგადად სახელმძღვანელოებში 
არ გვხვდება ამ საკითხის კრიტიკული გააზრება და საკმარისი ანალიზი. სხვა რელიგიების მხოლოდ 
ნეგატიურ კონტექსტში წარმოჩენა, მაშინ როდესაც ძალიან მწირია მათზე პოზიტიური ან ზოგადი 
ინფორმაცია, ქმნის საშიშროებას, რომ ეს რელიგიები აღიქმება მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში და 
შესაბამისად, მათზე არაადეკვატური/სტერეოტიპული წარმოდგენის შექმნას უწყობს ხელს. 

„საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობდა ძლიერი მაჰმადიანური სახელმწიფო - რუმის 
სასულთნო. მისმა მმართველმა, რუქნ ად-ადინმა, იფიქრა: რა უნდა საქართველოს დაპყრობას, მას ხომ 
ქალი მართავსო. შეკრიბა ურიცხვი ჯარი და საქართველოსკენ დაიძრა. თან თამარს შეურაცხმყოფელი 
წერილი გამოუგზავნა: ან ისლამი მიიღე და ცოლად გამომყევი, ან არადა შენს ქვეყანას ნაცარტუტად 
ვაქცევო.” (გვ.44, მე-5 კლასი) ეს ტექტსი, ამასთანავე, გენდერულად არასენსიტიურია; 

„თითქმის 300 წელი ჯავახეთი ოსმალეთის (თურქეთს) ჰქონდა მიტაცებული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი 
ქართლში გადასახლდა, ხოლო დარჩენილები იძულებული გახდნენ ისლამი მიეღოთ.” (გვ.146, მე-5 კლასი)

„ადგილობრივ გლეხებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აძლევდნენ მიწას, თუ ისინი ისლამს მიიღებდნენ. 
გლეხობის დიდი ნაწილი, მშობლიურ კუთხეს რომ არ მოსწყვეტოდა, იძულებული გახდა რჯული 
გამოეცვალა.” (გვ. 158, მე-5 კლასი) 

მე-6 კლა სის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო: „არაბთა სარ დალ მა ისი ნი ჯერ ჯო ხე ბით აცე მი ნა, შემ დეგ კი ის ლა მის მი ღე ბა 
მოს თხო ვა. ძმებ მა მტკი ცე უარი გა ნაცხა დეს რჯუ ლის შეც ვ ლა ზე.” გვ.115; „28-დღიანი უთა ნას წო რო ბრძო-
ლის შემ დეგ აბუ ლ-კა სიმ მა ხელთ იგ დო ყვე ლის ცი ხე, შე იპყ რო გობ რო ნი და ის ლა მის მი ღე ბა უბ რ ძა ნა.” გვ. 
116; „ქართველებს შო რის მუს ლი მო ბა მა შინ გავ რ ცელ და, რაც სამ ხ რე თი სა ქარ თ ვე ლოს მი წე ბი ოს მა ლე თის 
იმ პე რი ა ში აღ მოჩ ნ და... გა და სახ ლებ ლ ნი იძუ ლე ბულ ნი გახ დ ნენ ის ლა მი მი ე ღოთ.” გვ.43; „XIII სა უ კუ ნის 70-იან 
წლებ ში ეგ ვიპ ტის მამ ლუ ქებ მა ჯვრის მო ნას ტე რი და არ ბი ეს და მე ჩე თად გა და ა კე თეს.” გვ.148; 

არაბებსა და მუსლიმებზე საუბრისას, ძირითადად აღინიშნება დამპყრობლური ომები, ისლამის ძალით 
გავრცელება, მაგრამ არ არის მოცემული არანაირი ინფორმაცია არაბული კულტურის მიღწევებზე. 
არაბი და მუსლიმი თავიდანვე „მტრის” „დამპყრობლის” აღმნიშვნელად არის ქცეული და ისლამური 
ცივილიზაციისა და არაბული კულტურის, მეცნიერების, ფილოსოფიისა და პოეზიის გავლენა 
უგულვებელყოფილია. ეს ვითარება გამოსწორებულია მე-11 კლასის სახელმძღვანოში, სადაც საუბარია 
ისლამური კულტურის გავლენაზე ევროპულ კულტურასა და აზროვნებაზე (გვ.248-254 მე-11 კლასი). 
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თუ მე-6 კლასის სახელმძღვანელოში წყაროდ დავითი აღმაშენებლის ისლამის მიმართ უკიდურესად 
ნეგატიური სიტყვები მოჰყავთ, ამ მხრივ უკეთესი ვითარებაა მე-11 კლასის სახელმძღვანელოში, 
სადაც რამდენიმე დადებითი მაგალითია მოყვანილი. „ეჰა, მეომარნო ქრისტესნო! თუ ღვთის რჯულის 
დასაცავად პატიოსნად ვიბრძოლებთ, არამცთუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართ, არამედ თვით ეშმაკებსაც 
დავამარცხებთ.” (გვ. 124, მე-6 კლასი) ამ ციტატაში მაჰმადიანები მოიხსენებიან, როგორც „ეშმაკის” 
მიმდევრები. მუსლიმების ძირითადად უარყოფით კონტექსტში მოხსენიება ნიშანდობლივია. თუმცა, მე-
11 კლასის სახელმძღვანელოში იმავე დავით აღმაშენებლის მუსლიმებთან დამოკიდებულებაზე მეტად 
პოზიტიური მაგალითიც არის მოყვანილი. 

„... არაბი ისტორიკოსი კი გვატყობინებს, რომ დავით მეფე პარასკევობით ხშირად დადიოდა 
მეჩეთში, ყურანის კითხვასა და ქადაგებას ისმენდა და მუსლიმ რელიგიურ პირებს მრავალ ოქროს 
უწყალობებდა. დავითს მოხეტიალე დერვიშებისა და პოეტებისათვის თავშესაფარი აუგია, ხშირად 
ქონებრივი დახმარება გაუწევია და სადღესასწაულო მეჯლისებიც გაუმართავს. „იგი (დავითი) მეტ 
პატივს სცემდა მუსლიმებს, ვიდრე მათ პატივს მუსლიმი მბრძანებლები სცემდნენ”. (გვ. 253; მე-11 
კლასი)

მე-7 კლასის სახელმძღვანელოშიც გრძელდება ისლამის და ზოროასტრიზმის უფრო ხშირად უარყოფით 
კონტექსტში ხსენება, მაგრამ არის რამდენიმე გამონაკლისი, როდესაც ისლამი და მუსლიმების 
დასახასიათებლად დადებითი კონტექსტი გვხვდება. (გვ. 136, გვ.141, გვ.193- მე-7 კლასი)

მაგალითად, „მუსლიმები ჯვაროსნებზე ჰუმანურები აღმოჩნდნენ: მათ არა მარტო დაინდეს იერუსალიმის 
ქრისტიანი მოსახლეობა, არამედ რწმენის თავისუფლებაც დაუტოვეს. „მე, ისევე როგორც თქვენ, ვიცი, 
რომ იერუსალიმი ღვთის სახლია და არ მინდა სისხლისღვრით წავბილწო მისი სიწმინდეები”, - მიუმართავს 
მოსახლეობისთვის სალაჰ ალ-დინს.” (გვ. 136, მე-7 კლასი) 

მე-7 კლასის სახელმძღვანელოში ასევე, არის შემთხვევა, როდესაც მუსლიმები „მსხვერპლებად” 
წარმოჩინდებიან. ასეთი შემთხვევების აღნიშვნა, სადაც მუსლიმები ჰუმანურები და პირიქით 
„მსხვერპლის” როლში არიან, ხელს შეუშლის სტერეოტიპის ჩამოყალიბებას, რომ მუსლიმი ყოველთვის 
„დამპყრობელი” და „მოძალადეა”.

„თავდაპირველად ინკვიზიცია მიმართული იყო ებრაელების წინააღმდეგ, რომელთაგანაც 
გაქრისტიანებას, ან ქვეყნის დატოვებას მოითხოვდნენ. ასეთივე პოლიტიკა ტარდებოდა მუსლიმების 
მიმართ.”

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაშიც, როდესაც მუსლიმები მსხვერპლად გვევლინებიან, მათ მიმართ 
ძალადობა უკანა პლანზეა გადაწეული. 

მე-8 კლასის სახელმძღვანელოშიც, რამდენიმე გამონაკლისი გვხვდება, სადაც მუსლიმები მეტ-ნაკლებად 
პოზიტიური კონტექსტში არიან წარმოჩენილნი და პირიქით, მათი რელიგიური შემწყნარებლობა არის 
აღნიშნული. 

„ოსმალთა უზარმაზარ იმპერიაში მრავალი სხვადასხვა სარწმუნოების მიმდევარი ხალხი იყო 
გაერთიანებული. მუსლიმები, რა თქმა უნდა, პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იყვნენ, მაგრამ სხვა 
სარწმუნოების ხალხებსაც არსებობის შედარებით ნორმალური პირობები ჰქონდათ შექმნილი (ამ მხრივ, 
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ოსმალეთი განსხვავდებოდა ევროპისაგან, სადაც შუა საუკუნეებისა და ახალი დროის დასაწყისში 
რელიგიური უმცირესობების ჩაგვრა ჩვეულებრივი მოვლენა იყო). რელიგიური უმცირესობის თემები 
ოსმალეთის იმპერიაში ქმნიდნენ ე.წ. მილეთებს” (გვ. 50, მე-8 კლასი).

მე-6 კლასის სახელმძღვანელოში უფრო მეტი ინფორმაციაა სხვადასხვა რელიგიურ დენომინაციებზე, 
მაგრამ, როგორც მე-5 კლასში, გრძელდება დიქოტომია „ჩვენ-სხვა”, „წაშლის და დადუმების” 
ტენდენცია, გენერალიზაცია, პოზიტიური თვითწარმოჩენა და „სხვების” ძირითადად ნეგატიური 
წარმოჩენა. 

მე-7, მე-8, მე-9 და მე-11 კლასის სახელმძღვანელოების ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ ავტორები 
ცდილობენ მოსწავლეებისთვის დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდებას. თუმცა, სხვადასხვა 
რელიგიურ დენომინაციებზე არასაკმარისი ინფორმაცია და მათი ძირითადად უარყოფით კონტექსში 
წარმოჩენა კვლავ პრობლემატურია. 
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7     პროზელიტიზმის, დისკრიმინაციის ტენდენცია 

საჯარო სკოლებში და მასწავლებელთა 

არატოლერანტული განწყობები 

თბილისის რვა საჯარო სკოლაში ფოკუს-ჯგუფების მეშვეობით განხორციელებული კვლევისას 
დაკვირვების ობიექტი იყო ერთი მხრივ, მასწავლებელთა დამოკიდებულებები რელიგიური 
უმცირესობების, რელიგიის სწავლების საკითხების მიმართ და მეორე მხრივ, ის მოიცავდა 

სკოლაში დისკრიმინაციის, ინდოქტრინაციისა და პროზელიტიზმის ფაქტების გამოვლენას, მათ შორის 
სკოლის ინფრასტრუქტურაზე დაკვირვებას რელიგიური სიმბოლიკის არსებობის კუთხით.86

კვლევამ მასწავლებელთა დამოკიდებულებებში შეუწყნარებლობისა და განსხვავებულის მიმართ 
მიუღებლობის ტენდენციები აჩვენა, რაც სასწავლო პროცესის დროს პროზელიტიზმის, ინდოქტრინაციისა 
და დისკრიმინაციული მიდგომების არსებობის მაღალ რისკებსზე უთითებს და მათ თანმიმდევრულ 
გამოვლინებებსაც ადასტურებს. რვა სკოლაში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, ამ პრაქტიკის 
არსებობა ერთეულ შემთხვევებს არ უკავშირდება და განგრძნობითობით ხასიათდება.

კვლევის შედეგები ცალსახად მიუთითებს მასწავლებლებელთა შორის ტოლერანტული კულტურის 
არსებობისა და მისი მნიშვნელობის გააზრების დეფიციტზე, რაც სამწუხაროდ, რელიგიურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებულ მოსწავლეებთან დამოკიდებულებაზე აისახება. კერძოდ, 
მასწავლებელთა შეხედულებები, რომლებიც სხვა რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების მიმართ 
უკიდურეს მიუღებლობას ავლენენ, საგაკვეთილო პროცესის დროს მოსწავლეთა მიმართ არათანაბარ 
მიდგომებში გამოიხატება. უშუალოდ რელიგიური უმცირესობას მიკუთვნებული მოსწავლეების 
მხრიდან არსებობს გაუცხოების და არსებული მდგომარეობის მიმართ პასიური ფორმით 
წინააღმდეგობის გაწევის ტენდენცია. თუმცა, პედაგოგთა მიერ მოყვანილი მაგალითები ასევე 
გარემოსთან „შეგუების” შემთხვევებსაც აღწერს, როგორიცაა, მაგალითად, მართლადიდებლური 
ლოცვის კოლექტიურ პროცესში მონაწილეობა.87

შესწავლილი სკოლების უმეტესობაში ჩანს პროზელიტიზმის (მართლმადიდებლობის ქადაგების) 
პროცესის მკაფიო ნიშნები, მათ შორის, გაკვეთილების მიმდინარეობისას, რაც დასტურდება 
მასწავლებელთა მიერ მოხმობილი მაგალითებით გაკვეთილის შინაარსისა და სწავლების პრაქტიკის 
თაობაზე. 

წინამდებარე კვლევის მიერ გამოვლენილი საკანონმდებლო პრობლემა, რომელიც რელიგიის სწავლების 
შინაარსს სამინისტროს ეფექტურ კონტროლის მიღმა ტოვებს88, ფოკუს-ჯგუფების მიმდინარეობისას 
დადასტურდა. კერძოდ, შესწავლილი სკოლებიდან, ერთ-ერთ მათგანში ისწავლება მართლმადიდებლობა 

86 დეტალურად მეთოდოლოგიის შესახებ გთხოვთ, იხილოთ კვლევის მე-5 გვერდზე

87 გთხოვთ, იხილოთ გვ. 39

88 გთხოვთ, იხილოთ გვ. 18
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(ძველი და ახალი აღთქმა), რის შესახებაც სამინისტრო ინფორმაციას არ ფლობს. გაკვეთილის შინაარსი 
ავტონომიურად განსაზღვრულია სკოლის მიერ. 

შესწავლილ სკოლებში სხვადასხვა სიხშირითა და ინტენსივობით, თუმცა, ყველგან დაფიქსირდა 
მართლმადიდებლური ჯვრების, ხატებისა და სხვა რელიგიური სიმბოლოების არსებობა, 
როგორც საკლასო ოთახებში, ასევე სკოლის დერეფნებსა და სხვა სივრცეებში, რაც ფოკუს-
ჯგუფის მონაწილეების მიერაც არის დადასტურებული. აგრეთვე, პრაქტიკად არის მიჩნეული 
მართლმადიდებლური დღესასწაულების აღნიშვნა სკოლაში. 

კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი ტენდენციები:

მართლმადიდებლობა, როგორც ეროვნული იდენტობის განმსაზღვრელი ფაქტორი

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც მასწავლებლების დამოკიდებულებების 
ანალიზის დროს გამოიკვეთა, იყო ერის და მოქალაქის კონცეფციის არამოდერნული, არასეკულარული 
გაგება. ეს მიდგომა, მართლმადიდებლობას ნაციონალური იდენტობის ეკვივალენტურ და 
მაკონსტრუირებელ არსებით ფაქტორად მიიჩნევს და შესაბამისად, სხვა რელიგიური იდენტობის 
მქონე პირების სრულფასოვანი სამოქალაქო და საჯარო ცხოვრების შესაძლებლობას გამორიცხავს. 
მასწავლებელთა ნაწილი მართლმადიდებლობასა და ქართველობას იდენტური ცნებებად განიხილავს 
და ნაციონალური იდენტობის შინაარსიდან დევნის ყველა სხვა ეთნიკურ თუ რელიგიურ კუთვნილებას. 
მასწავლებლების დამოკიდებულება ეფუძნება ქვეყნის ისტორიულ გამოცდილებას და არსებითად 
კონსტრუირებულია მართლმადიდებლობის განსაკუთრებული როლის გააზრებით ქართული 
იდენტობის შენარჩუნებაში. ისტორიული ხედვებით განმტკიცებული ეს დაკვირვება, მასწავლებელთა 
შეხედულებებში, იმავე შინაარსით განაგრძობს არსებობას თანამედროვე პოლიტიკურ რეალობაშიც. 
ფოკუს-ჯგუფების ანალიზი აჩვენებს რომ, სწორედ ამგვარი შეხედულებები განსაზღვრავს და აყალიბებს 
მასწავლებელთა ნეგატიურ განწყობებს განსხვავებული რელიგიების და მათი აღმსარებლების მიმართ. 
მათ განწყობებში ვლინდება იმ ჯგუფების განსაკუთრებული მიუღებლობა, რომლებიც ეთნიკურად 
ქართველები და ამავდროულად, სხვა რელიგიური დენომინაციის მიმდევრები არიან. 

„ქართველობა და ქრისტიანობა იდენტური ცნებებია.” 

„ქართველი როცა სამშობლოს იცავდა - იცავდა სარწმუნოებას. როცა სარწმუნოებას იცავდა - იცავდა 
სამშობლოს. ეს ჩვენთვის არის განუყოფელი. მე ამ პრინციპით ვასწავლი ბავშვებს.”

„ჩვენ ვართ ძირძველი ქრისტიანული ქვეყანა. ქრისტიანობა და ეროვნულობა ისეა ერთმანეთზე 
გადაჯაჭვული, რომ ვერ გავექცევით ამას ვერანაირად.”

„ყველა არამართლმადიდებელს უნდა ჰქონდეთ შეგნებული, რომ საქართველოში მართლმადიდებლობა 
არის წამყვანი. აქამდე მან მოგვიყვანა. ქართველი რომ მართლმადიდებლობასთან ასოცირდებოდა 
ყოველთვის ეს ყველას შეგნებული უნდა ჰქონდეს.” 

„[მართლმადიდებლობას] წამყვანი როლი აქვს ქართული იდენტობის ჩამოყალიბებაში. ქართველი 
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ადამიანი სულიერად უნდა ჩამოყალიბდეს რომ ქართველად ჩამოყალიბდეს და ზოგადად ადამიანად 
ჩამოყალიბდეს.” 

„ჩვენ გვყავდა მუსლიმი მოსწავლე. სამართალს ვასწავლიდი მე მას...იაღოველებიც გვყავს სამწუხაროდ...
სამწუხაროდ იმიტომ, რომ ჩემთვის მიუღებელია ქართველი ადამიანი იაღოველი იყოს.” 89

რელიგიის გავლენა საგაკვეთილო პროცესზე

მასწავლებლებმა იციან და აცნობიერებენ რელიგიურ ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით არსებულ 
საკანონმდებლო შეზღუდვებს, რომლებიც მათ შორის, გაკვეთილზე ქადაგების დაუშვებლობას 
გულისხმობს. თუმცა, ისინი ხშირად არ არიან თანმიმდევრულები და ურთიერთსაწინააღმდეგო აზრს 
გამოხატავენ ფოკუს-ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარე დისკუსიის სხვადასხვა ეტაპზე, რაც, შესაძლოა, 
აიხსნას იმით, რომ დაწესებული შეზღუდვები მათი მხრიდან აღიქმება, როგორც სახელმწიფოსგან 
„თავსმოხვეული” სავალდებულო ტოლერანტობა და სათანადოდ არ ესმით მისი ნამდვილი ღირებულება. 

ფოკუს-ჯგუფებმა გამოავლინა, რომ მოსწავლეთა რწმენის განმტკიცება და განსაკუთრებით, სხვა 
აღმსარებლობის მქონე მოსწავლეთა „მოქცევა” მასწავლებლების მიერ საკუთარ მისიად არის აღქმული 
და ეს სკოლაში მათი მოღვაწეობის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს. ფოკუს-ჯგუფის პროცესში 
მასწავლებლები აღწერენ შემთხვევებს, როდესაც გაკვეთილზე ხდება პროზელიტიზმი და ეს საგაკვეთილო 
პროცესის ჩვეულებრივი თანმდევი ნაწილია. ქადაგების და მართლმადიდებლობის „პოპულარიზაციის”/
„შეტანის” მიზნით საგაკვეთილო პროცესში გამოიყენება ორი ძირითადი მიდგომა - ერთი მხრივ, 
მართლმადიდებლობის დადებითი მხარეების წარმოჩენა და მეორე მხრივ, მართლმადიდებლობის 
შეპირისპირება სხვა რელიგიებთან, რაც მის უპირატესობებზე ხაზგასხმითა და დანარჩენი კონფესიების 
დაკნინებით მიიღწევა. მასწავლებლები მოუწოდებენ მოსწავლეებს და მათ მშობლებს იარონ/ატარონ 
ბავშვები ეკლესიაში. ამასთან, ისტორიისა და ლიტერატურის სწავლება არ ხდება მეცნიერული 
მეთოდებით და რელიგიურ ანალიზს ეფუძნება. უფრო მეტიც, საგაკვეთილო პროცესში გამოიყენება 
წმინდა მამების ქადაგებები, წმინდა წერილები და სხვა რელიგიური ტექსტები. 

„გრიგორიანელებიც გვყავს, იაღოველებიც, მუსულმანები ნაკლებად. ჩვენ ვცდილობთ ამ ბავშვებამდეც 
მივიტანოთ ყველაფერი. მათ მინდა დავანახო, რომ უპირატესი არის მართლმადიდებლობა და არა 
დანარჩენი სხვა სექტები. იგივე როცა ვხსნით დიოფიზიტობას და მონოფიზიტობას, ვცდილობთ 
დავარწმუნოთ ის ბავშვები დიოფიზიტობის უპირატესობაში. მაგრამ ყველას თავისი მრწამსი აქვს. ჩვენ 
ვალდებული ვართ სხვასაც პატივი ვცეთ.”

„მართლმადიდებლობის პოპულარიზაცია ვთვლი, რომ ჩემი როგორც მართლმადიდებლის ვალია. აბა 
როგორ ვასწავლო შუშანიკის წამება?”

„ყველამ იცის, სექტის არსი რაში მდგომრეობს. თუ შევძელით, ყველა უნდა მოვაქციოთ, გავაქრისტიანოთ, 
მაგრამ ეს ფაქიზად და სათუთად უნდა შევიტანოთ რომ აგრესია არ გამოვიწვიოთ, პირიქით.” 

89  ტენდენცია გამოვლინდა ყველა შესწავლილ სკოლაში, თუმცა, ციტირებისას გამოყენებულია 77-ე, 84-ე, 87-ე და 92-ე 
სკოლების ფოკუს-ჯგუფების მასალა
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 „მე ისტორიის მასწავლებელი ვარ და როცა რამე ისეთს ვხსნი, ყველას ვეუბნები, რომ წავიდნენ 
ეკლესიაში. წარმართულ რელიგიებს, ქრისტიანობას და ა.შ სულ ვუდარებთ ერთმანეთს. ბავშვს 
ყველაფერი აინტერესებს, მაგრამ ის რელიგიის გაკვეთილები მე ვფიქრობ რომ ზედმეტია.”

„ქართული [საუბარია საგანზე], რა თქმა უნდა, რელიგიისგან განუყოფელია. ხშირად ვიყენებთ იგავებს, 
ვესაუბრებით ბავშვებს რელიგიაზე. ოჯახებიც მორწმუნეები გახდნენ ამ ბოლო დროს და ბავშვებს ხელი 
ეწყობათ. ბავშვები თვითონ დადიან ეკლესიებში.”

„ჩემთვის წარმოუდგენელია ქართულის გაკვეთილი მოწყვეტილი იყოს ჩვენი რელიგიისგან და 
ისტორიისგან. ის ერთიანია. სახარების იგავებს ვუყვები ძალიან ხშირად. წმინდა მამების ჩანაწერებს. 
გუშინწინ მქონდა მაგალითად... აუდიო საბავშვო ქადაგება მოვასმენინე და შთაბეჭდილებები დავაწერინე 
მოსწავლეებს. მერე მამაოს ვეუბნებოდი ზუსტად: 30 ბავშვიდან 30-ივე ბავშვის ნაწერი ერთი მუხტით 
იყო დატვირთული სულ, იმდენად სწორად შეითვისეს.”90

რელიგიურ უმცირესობებს მიკუთვნებული მოსწავლეების გარიყულობა

კვლევის ფარგლებში გამოკითხული მასწავლებლების დაკვირვებით, ჰაგიოგრაფიული ტექსტები და 
მათ მიერ წარმართული საგაკვეთილო პროცესი მტკივნეულად არ აღიქმება რელიგიური და ეთნიკური 
უმცირესობების მხრიდან. ამასთან, ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს ჯგუფები თავს არ გრძნობენ დაჩაგრულად 
ან უხერხულად. თუმცა, ფოკუს-ჯგუფის სხვა ეტაპზე მონაწილეები მოსწავლეების მხრიდან 
წინააღმდეგობის გაწევის მაგალითებს ყვებიან და აღწერენ პროტესტის იმ ფორმებს, რომელსაც 
რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვები მიმართავენ საგაკვეთილო პროცესების დროს. 
საინტერესოა, რომ მასწავლებლები არ ახდენენ ამ ფაქტების კრიტიკულ გააზრებას, მოსწავლეთა მიერ 
გამოვლენილ სხვადასხვა აქტს, წინააღმდეგობას, თუ ჩრდილში ყოფნის სურვილს მოსწავლის ნებას, 
მათ ინდივიდუალურ დამოკიდებულებას მიაწერენ. შესაბამისად, ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება 
ის რომ, მსგავსი კატეგორიის მოსწავლეები „გაკვეთილებს არ სწავლობენ”, „არ აქტიურობენ”, „არიან 
ჩაკეტილები”, „ხმას არ იღებენ” და „არ დადიან ექსკურსიაზე”, მიუხედავად სურვილისა და სხვა. 

„საქართველოში მცხოვრები მაჰმადიანებისთვის ეს არის ძალზე უმტკივნეულო, არ არიან ღრმად ეს 
ბავშვები რელიგიაში შეჭრილები. ვერ აღიქვავენ აბოს მოღალატედ....ისე არიან ქართულ სულიერებაში 
ჩაფლულნი ეს ბავშვები, რომ მათთვის მსგავსი რაღაცეები არანაირ მტკივნეულობას არ წარმოადგენს” 

„ინტერვიუერი: ჰაგიოგრაფიის შემთხვევაში როგორია სომხების, გრიგორიანელების დამოკიდებულება?

მასწავლებელი: არაფერი პრობლემა არ ჩნდება. იაღოველი თუა ვინმე, ის უფრო ავლენს. არ სწავლობს. 
ან თუ შენ არ თხოვე, ისე არ იაქტიურებს.”

„ქრისტიანულ დღესასწაულებზე არავინ ხმას არ იღებს. ყველა რომ ქრისტიანია და 1-2 არის იაღოველი, 
ურჩევნიათ ჩრდილში იყვნენ და არ გამოხატონ დამოკიდებულება. ექსკურსიაზე უნდათ ხოლმე წამოსვლა, 
მაგრამ ვერ მოდიან. ჩაკეტილები არიან.”

90  მითითებული ტენდენციები სხვადასხვა სიმძაფრით ახასიათებს ყველა შესწავლილ სკოლას. მოხმობილი ციტატები 
გამოყენებულია, 89-ე, 84-ე, 92-ე და 87-ე სკოლების ფოკუს-ჯგუფების მასალიდან
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„იაღოველი ერთი მაგალითად როცა ჩვენ ქრისტეზე გვქონდა საუბარი, არავითარ შემთხვევაში არ 
ისწავლიდა გაკვეთილს.”

„წიგნებში არის ხოლმე ამონარიდები სახარებიდან. თუ მას ვაძლევთ როგორც მხატვრულ ლიტერატურას, 
არავინ ხმას არ იღებს. როგორც კი ამას რელიგიური სახე ექნება იმწუთში წამოყოფს თავს ყველა 
აზერბაიჯანელი.”91

კოლექტიური ლოცვა, როგორც საგაკვეთილო პროცესის ნაწილი

კვლევის ფარგლებში შესწავლილ რამდენიმე სკოლაში92 გამოვლინდა მართლმადიდებლური ლოცვის 
შესრულების პრაქტიკა, რის შესახებაც თავად მასწავლებლები ყვებიან. როგორც წესი, ლოცვას 
რეგულარული ხასიათი აქვს და ის საგაკვეთილო პროცესის ნაწილია. ამასთან, ლოცვებში მონაწილეობა 
ნებაყოფლობითია და სხვა რელიგიური იდენტობის მქონე მოსწავლეს ლოცვის დროს შეუძლია გარეთ 
ყოფნა ან სხვა ფორმით მონაწილეობის არმიღება. ცხადია, ამგვარი პრაქტიკის არსებობა რელიგიური 
უმცრესობების წარმომადგენლების გარიყვისა და გაუცხოების პროცესს განაპირობებს. ლოცვის 
ნებაყოფლობითი ხასიათის მიუხედავად, ვლინდება, რომ ცალკეულ შემთხვევებში რელიგიური 
უმცირესობები ლოცვებში მონაწილეობას იღებენ, რაც ჯგუფში ინტეგრაციის სურვილით უნდა აიხნას 
და საკუთარი იდენტობის დათრგუნვით მიიღწევა. 

„დაწყებითებში გვქონდა ჩვენ ისეთი მომენტი, რომ ბავშვი [სხვა რელიგიური იდენტობის] სწავლობდა...
ყოველი გაკვეთილის დაწყების წინ „მამაო ჩვენოს” კითხულობდნენ ხო? და ისიც ასევე.. როგორც კი 
გაიგეს მისმა მშობლებმა მთელი ამბავი აგვიტეხეს.”

„მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ სწავლის წინ წასაკითხ ლოცვას. ჩვენ ამაზე მშობლებს ვუთხარით, ვისაც არ 
სურს ამ ლოცვის წარმოთქმა ან მოსმენა, შეუძლია ამ დროს გარეთ იყოს. არაფერი განსაკუთრებული 
ამაში არ არის. როგორც ლექსი, ისე იტყვიან და სულ ეს არის. ეს ხდება დილით.”

„ეხლა მე კლასში სომეხიც მყავს და იეზიდიც. მაგრამ გაკვეთილს ვიწყებ ლოცვით. ისინი ჩვენთან ერთად 
ჩვეულებრივად ლოცულობენ.”

„ერთი იაღოველი მყავს რომელიც ჩვეულებრივ ზის და არ დგება ფეხზე. [საუბარია ლოცვის პროცესის 
დროს]. მე მას ამას არ ვუშლი. ეს სურვილზეა.”93

91  მითითებული ტენდენცია სხვადასხვა დოზით თუმცა, ვლინდება ყველა საჯარო სკოლაში, ციტატები მოყვანილია 92-ე, 89-ე, 
87-ე და 131-ე საჯარო სკოლების ფოკუს-ჯგუფების მასალიდან

92 77-ე, 84-ე, 92-ე  და 131-ე საჯარო სკოლები

93 ციტირებისას გამოყენებულია 84-ე, 92-ე  და 131-ე საჯარო სკოლებში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების მასალა
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მასწავლებელთა დამოკიდებულება რელიგიის სწავლებისას მართლმადიდებლობისათვის 
უპირატესი როლის მინიჭების თაობაზე

მასწავლებლებს უმეტეს შემთხვევაში დასაშვებად მიაჩნიათ მართლმადიდებლობის გარდა, სხვა 
ტრადიციული რელიგიების სწავლება სკოლაში, თუმცა, ახდენენ რელიგიური დენომინაციების 
იერარქიზაციას და გამორიცხავენ ე.წ სექტების შესახებ სწავლების შესაძლებლობას და მათ მიმართ 
განსაკუთრებულად ნეგატიურ დამოკიდებულებას ავლენენ. ამასთან, თვლიან, რომ რელიგიების შესახებ 
სწავლებისას უპირატესობა უნდა ენიჭებოდეს მართლმადიდებლობას და ამ მიდგომას ორი არგუმენტით 
ასაბუთებენ. პირველ რიგში, მართლმადიდებლობის სწავლებას „მოსწავლეთა ზნეობრივი აღზრდის”, 
მათი „ადამიანებად” ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელ პირობად მიიჩნევენ და ხაზს უსვამენ სასწავლო 
მასალის შინაარსის (განსაკუთრებულად ისტორიასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში), იმთავითვე 
ხშირ და განსაკუთრებულ კავშირს მართლმადიდებლობასთან. სკოლებში არსებული პრაქტიკით, 
რომელსაც მასწავლებლები აღწერენ, სასწავლო პროცესის ფარგლებში, მოსწავლეებს მეტი ცოდნა 
მიეწოდებათ მართლმადიდებლობაზე და საგაკვეთილო პროცესში მხოლოდ ზედაპირულად ეხებიან სხვა 
რელიგიებს და ეთნიკურ ჯგუფებს. 

„მართლმადიდებლობა უფრო სიღრმისეულად უნდა ისწავლებოდეს. მასწავლებელი: ადამიანურადაც 
ჭირდებათ.” 

„რელიგიის სწავლება, მართლმადიდებლობის ძირფესვიანად სწავლა, მცნებების გააზრება ბავშვებს 
სხვანაირებს გაზრდის ზნეობრივად. მე მივესალმები ამის სწავლებას.”

„ყველა ქართული ნაწარმოები უკავშირდება უფალს.” 

„ნებისმიერი ქართული ნაწარმოების ფესვები, მაინც ბიბლიაშია.”

„-უნდა ისწავლებოდეს ყველა რელიგია. სექტები არა.

-დიდი სექტებიც შეიძლება იყოს.”

„უნდა ისწავლებოდეს მხოლოდ კლასიკური რელიგიები. არანაირი სექტები. მაგის კატეგორიული 
წინააღმდეგი ვართ.”

„როდესაც, საქართველოს ისტორიას ვასწავლით, უფრო დეტალურად ვსაუბრობთ 
მართლმადიდებლობაზე. მსოფლიო ისტორიის სწავლების დროს არა. უბრალოდ ზოგადად შევეხებით 
ხოლმე სხვადასხვა რელიგიას.”94

94  მითითებული ტენდენციები ვლინდება ყველა შესწავლილ სკოლაში, თუმცა, ციტირებისას მითითებულია 77-ე, 84-ე, 131-ე და 
163-ე საჯარო სკოლების ფოკუს-ჯგუფების მასალა
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განსხვავებული მიდგომები შერეული ეთნიკური კომპოზიციის სკოლებში

კვლევის საწყის ეტაპზე, დაკვირვების ობიექტები შეირჩა სკოლებში მოსწავლეთა განსხვავებული 
ჯგუფების პროცენტული წარმომადგენლობის მიხედვით. პილოტური ფოკუს-ჯგუფების შედეგები, 
კვლევის ძირითადმა ნაწილმაც დაადასტურა. კერძოდ, გამოვლინდა რომ, იმ მასწავლებელთა 
განწყობები, რომლებიც სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებით დაკომპლექტებულ სკოლებში ასწავლიან, 
მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება დანარჩენი სკოლების მასწავლებლების განწყობებისაგან. თუმცა, 
შეინიშება განსხვავება დამოკიდებულების გამოვლენის კუთხით. კერძოდ, სკოლებში, სადაც  
ეთნიკური  ჯგუფები  შერეულია, მასწავლებლები უფრო ფრთხილ დამოკიდებულებებს ავლენენ 
რელიგიური საკითხების მიმართ და იზღუდავენ თავს მართლმადიდებლობაზე აქცენტირებისგან. 
თუმცა, ლატენტურად მათი არაშემწყნარებლური და მართლმადიდებლობის უპირატესობებზე 
დაფუძნებული დამოკიდებულებები/ხედვები არსებობას განაგრძობს. ეთნიკურად ქართველი 
მოსწავლეებით დაკომპლექტებულ სკოლებში კი მართლმადიდებლური დომინაცია მასწავლებლებს 
საკუთარი რელიგიური გრძნობების გამოხატვისა და სკოლებში რელიგიური საქმიანობის 
განხორციელების მეტ თავისუფლებას აძლევს. 

„19 ეროვნული უმცირესობა გვაქვს. მაზდეანებიც, ცეცხლთაყვანისმცემლებიც კი. ამიტომ ჩვენ, 
ისტორიის მასწავლებლებს ამ ამბავში ძალიან გვიჭირს და ბევრ რამეზე ვერ ვამახვილებთ ყურადღებას 
მართლმადიდებლობაზე. რაც წიგნში წერია, იმას ვასწავლთ და ვცდილობთ მეტს არ შევეხოთ. არაა 
მოსატანი, მაგრამ მე მრევლი ვარ და გადაწყვეტილი მაქვს, ეკლესიაში წავიდე საბოლოოდ. მიუხედავად 
ამისა, მე ხშირად მათ თვალწინ პირჯვარსაც არ ვიწერ. ვარიდებ ბავშვებს.”

„ჩვენს სკოლაში არ არის საეკლესიო კუთხე, მაგრამ სხვაგან არის. დაძალება არ უნდა იყოსო, ასე 
ამბობენ. ჩვენი სკოლა იმის შესაძლებლობას არ იძლევა, რომ აქ სამლოცველო იყოს ან რამე მსგავსი. 
აქ მრავალეთნიკურობაა და ყველასთვის ვერ გააკეთებ. ერთი კი არანაირად არ შეიძლება იყოს ასეთ 
შემთხვევაში.”

„მე როცა ვასწავლი რელიგიას... უნდა დავუკვირდეთ კონტინგენტს. ჩვენს სკოლაში 1%-ზეა საუბარი 
სხვა აღმსარებლობის მოსწავლეებზე. აქედან გამომდინარე, თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ ჩვენს 
აღმსარებლობაზე, მართლმადიდებლობაზე ვისაუბროთ... გამომდინარე იქიდან, რომ მე აქ რომ მოვედი, 
აქ ასეთი პრინციპი დამხვდა მეც ვაგრძელებ სწავლებას ძირითადად მართლმადიდებლური კუთხით.” 95

განსაკუთრებულად ნეგატიური დამოკიდებულება ისლამის მიმართ

ფოკუს-ჯგუფებმა აჩვენა მასწავლებლების განსაკუთრებულად ნეგატიური დამოკიდებულება 
ისლამის მიმართ. მონაწილეებს ეთხოვათ, დაეწერათ სამი ასოციაცია სიტყვაზე „ისლამი” და შემდეგ 
განემარტათ ისინი. ასოციაციები ძირითადად ორგვარი იყო: ნეიტრალური და უმეტესად ნეგატიური. 
ისლამის შესახებ ნეგატიურ დამოკიდებულებაში მასწავლებლების მოსაზრებებს შემდეგი შინაარსი 
და კონოტაცია გააჩნდა: ისლამის, როგორც „დამპყრობელი რელიგიის” წარმოჩინება საქართველოს 
ისტორიაში და თანამედროვე სამყაროში, საქართველოსთან ისლამის მტრული მიმართების 

95  მითითებული ტენდენცია ვლინდება სკოლების შესწავლილი სკოლების უმეტესობაში. ციტირებისას გამოყენებულია 98-ე, 131-
ე და 87-ე საჯარო სკოლების ფოკუს-ჯგუფების მასალა
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ხაზგასმა, მუსლიმების ცხოვრების წესის განსხვავებულობა და სხვა. ნათელია, რომ მასწავლებელთა 
ცნობიერებაში ისლამი აღიქმება, როგორც დამპყრობელი რელიგია და მას იმთავითვე ნეგატიური 
შინაარსი აქვს. ასევე თვლიან, რომ ისლამი ისტორიის სახელმძღვანელოებიც ამგვარად არის 
წარმოჩენილი, რაც ზრდის ისლამის თაობაზე უარყოფითი წარმოდგენების კულტივაციის 
შესაძლებლობას მოსწავლეებში. 

„-დავწერე, რომ როდესაც ისლამი მესმის, მახსენდება რელიგიური დაპირისპირებები, ჩვენი ისტორია.

-მეც იგივე დავწერე. და ასევე ის რომ, 21-ე საუკუნეში სიძულვილი აღარ არის მუსლიმსა და ქრისტიანს 
შორის.”

„სიტყვა ისლამზე ყოველთვის უარყოფითი შეგრძნები მიჩნდება. ჩემმა ისტორიის მასწავლებელმა 
თითქოს ძალიან დიდი პატრიოტიზმი ჩადო მართლმადიდებლობის მიმართ.” 

„მე მაინც უფრო უარყოფითი დამოკიდებულება ისლამზე მიჩნდება. განსხვავებული ცხოვრების წესი 
აქვთ და იმიტომ.”

„დამყრობლური სახელმწიფოები შექმნეს. წიგნებიც ასეა მოწყობილი. ძალადობა იყო ისლამი. ყოველთვის 
ცეხლით და მახვილით ავრცელებდა რელიგიას. ის მოძალადე რელიგიაა. დღესაც ეგრეა ბევრ ქვეყანაში.
ასე მოიაზრებიან. ფუნდამენტალიზმია.”

„-ისლამზე ასოციაციები: მე დავწერე პირველად მტერი. ეს გამახსენდა. ისტორიის მასწავლებელი ვარ და 
რა ვქნა პირველად ეს მახსენდება. 

-ეს მუსლიმები ყოველთვის რაღაც ცუდ ასოციაციებს იწვევს ჩემში.

-არადა ბევრი რამე კარგი შექმნეს.”96

96  ტენდენცია ერთგვაროვანია ყველა შესწავლილ საჯარო სკოლაში, ციტირებისას მოყვანილია 77-ე, 98-ე, 92-ე და 163-ე 
საჯარო სკოლების ფოკუს-ჯგუფების მასალა
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8     რეკომენდაციები  განათლებისა  და  

მეცნიერების სამინისტროსთვის

 აუცი ლე ბე ლია სა მი ნის ტ როს საქ მი ა ნო ბა ში რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვის სა კითხის პრი ო რი ტე ტი-
ზა ცია და სა მი ნის ტ როს მუ შა ო ბის რე ლე ვან ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ში ამ კომ პო ნენ ტის გაძ ლი ე რე ბა;

 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ რე ლი გი ის შე სა ხებ საგ ნის მოს წავ ლე თათ ვის სწავ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, არ სე ბობ-
დეს სა მი ნის ტ როს მხრი დან საგ ნის მა სა ლე ბის კა ნო ნის მიზ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის წი ნას წა რი დად გე ნი სა 
და მი სი ეფექ ტუ რი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი, რაც ნორ მა ტი ულ მო წეს რი გე ბას სა ჭი რო ებს; 

 ში და აუტი დის დე პარ ტა მენ ტის საქ მი ა ნო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად უნ და მი ე მარ თოს რე ლი გი ის თა ვი-
სუფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის სა კითხებ ზე რე ა გი რე ბას, მათ შო რის პრო აქ ტი უ რი მე თო დით ამ კუთხით სის ტე-
მუ რი პრობ ლე მე ბის აღ მო ჩე ნა სა და შე სა ბა მი სი პრე ვენ ცი უ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას; 

 უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სას წავ ლო გეგ მის და ნერ გ ვის სრულ ფა სო ვა ნი და მას შ ტა ბუ რი მო ნი ტო რინ გი, 
რაც სა მი ნის ტ როს არ სე ბუ ლი დარ ღ ვე ვის ხა სი ა თი სა და მას შ ტა ბე ბის და ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს. 
ამ შე დე გებს კი უნ და და ე ფუძ ნოს სა მი ნის ტ როს შემ დ გო მი პო ლი ტი კა გეგ მის და ნერ გ ვის მი მარ თუ ლე ბით;

 სსიპ მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის მი ერ უნ და მოხ დეს გა დამ-
ზა დე ბის არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მო დი ფი ცი რე ბა /ა ხა ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვა იმ გ ვა რად, რომ ისი ნი 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ასა ხავ დ ნენ ინ ტერ კონ ფე სი უ რი სწავ ლე ბის კომ პო ნენტს და მას წავ ლებ ლებს აძ ლევ დ ნენ 
ცოდ ნას ინ ტერ კულ ტუ რუ ლი გა ნათ ლე ბის მე თო დე ბი სა და მიდ გო მე ბის შე სა ხებ. ამ კუთხით, გან სა კუთ-
რე ბულ სა მიზ ნე ჯგუფს უნ და წარ მო ად გენ დ ნენ მას წავ ლებ ლე ბი, რო მელ თა სა გა ნი მო ი ცავს კულ ტუ რი სა 
და რე ლი გი ის სწავ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბას; 

 სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო თა გრი ფი რე ბის წე სის მოქ მე დი რე გუ ლა ცია ით ვა ლის წი ნებს შე საძ ლებ ლო ბას, სა-
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო გა მო ე თი შოს გრი ფი რე ბის პრო ცე დუ რას იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მი სი ში ნა არ სი, დი ზა ი ნი ან 
სხვა რა ი მე ნი შა ნი შე ი ცავს დის კ რი მი ნა ცი ულ ან / და დის კ რე დი ტა ცი ულ ელე მენ ტებს. თუმ ცა, მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია გრი ფი რე ბის წეს ში ჩა ი დოს და მა ტე ბი თი კრი ტე რი უ მე ბი, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნებს არა მხო ლოდ 
დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მე ბის აკ რ ძალ ვის მოთხოვ ნას, არა მედ და ად გენს ვალ დე ბუ ლე ბას, სა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო ე ბი ით ვა ლის წი ნებ დეს მოს წავ ლე თა მრა ვალ ფე როვ ნე ბა სა და ხელს უწყობ დეს მათ ში არას ტე რე-
ო ტი პუ ლი და მრა ვალ მ ხ რი ვი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბას; 

 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რომ შე ი მუ შა ვოს გა იდ ლა ი ნი /ინ ს ტ რუქ ცია სა ჯა რო სკო ლე ბის 
დი რექ ტო რე ბი სათ ვის სკო ლებ ში რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი ტე ტი სა და ტო ლე რან ტუ ლი გა რე მოს ხელ შეწყო-
ბის მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და გზე ბის შე სა ხებ; ასე ვე, გა იდ ლი ა ნი მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის რე ლი გი ას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის სწავ ლე ბის მე თო დე ბის და ფორ მე ბის შე სა ხებ; 

 სა მი ნის ტ რომ უნ და და გეგ მოს სხვა დას ხ ვა მას შ ტა ბი სა და ში ნა არ სის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ღო-
ნის ძი ე ბე ბი მას წავ ლე ბელ თა, სკო ლის თა ნაშ რო მელ თა, მოს წავ ლე თა და მშო ბელ თა არა ტო ლე რან ტურ ლი 
გან წყო ბე ბის შეც ვ ლი სა და ტო ლე რან ტურ ლი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით. გან სა-
კუთ რე ბით კი იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც სხვა დას ხ ვა ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი ჯგუ ფე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
არი ან წარ მოდ გე ნილ ნი. 
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დანართი #1:

საგანი: ჩვენი საქართველო
კლასი: V-VI კლასი
სტანდარტი

მიმართულება: კუტლურა და რელიგია

საზ.მეც.V-VI.20. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოში არსებული რელიგიები;

საზ. მეც.V-VI.21. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს კულტურის სხვადასხვა კომპონენტები და განიხილოს 
მათი ურთიერთკავშირი;

საზ.მეც.V-VI.22. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოს მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-
განსხვავებების გამოვლინებები და განიხილოს შესაბამისი მიზეზები.

საზ.მეც.V-VI.23. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მოგზაურობებისა და ვაჭრობის მნიშვნელობაზე. 

საზ.მეც.V-VI.20. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოში არსებული რელიგიები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

•	 ასაკის შესაბამისად აცნობიერებს და მსჯელობს რელიგიის დანიშნულებასა და ადგილზე 
ადამიანის ცხოვრებაში;

•	 რუკაზე მიუთითებს ქრისტიანობისა და სხვა მისთვის ცნობილი რელიგიების გავრცელების 
არეალებს თანამედროვე საქართველოში;

•	 ადარებს საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში არსებულ რელიგიებსა და მათთან დაკავშირებულ 
რიტუალებს/კულტურულ ტრადიციებს (მაგ.: ქორწილი, დაკრძალვა, ახალი წელი) ;

•	 ესმის, რომ ყველა რელიგია ჰუმანური ფასეულობების მატარებელია.

საზ. მეც.V-VI.21. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს კულტურის სხვადასხვა კომპონენტები და განიხილოს 
მათი ურთიერთკავშირი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

•	 ჩამოთვლის კულტურის დარგებს ან კომპონენტებს და აღწერს მათ გამოვლინებებს;
•	 საკუთარი სიტყვებით განმარტავს, თუ რას ნიშნავს კულტურული ადამიანი;
•	 ახასიათებსქართული კულტურის რომელიმე დარგს; 
•	 ასახელებს ხალხური კულტურისმისთვის ცნობილ ნიმუშებს,შეძლებისდაგვარად გამოყოფს 

მათში კულტურული ტრადიციების ელემენტებს;
•	 განასხვავებს ქართულ კულტურაზე დასავლური ან აღმოსავლური კულტურის გავლენას (მაგ.: 

ჩაცმულობა, არქიტექტურა).
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საზ.მეც.V-VI.22. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოს მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-
განსხვავებების გამოვლინებები და განიხილოს შესაბამისი მიზეზები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

•	 აჯგუფებს საქართველოს სხვადასხვა მხარის (კუთხის) ხალხურ თქმულებებს, ლექსებსა და 
სიმღერებს;

•	 აღწერს თავის მშობლიურ კუთხეში მდებარე ხუროთმოძღვრულ ძეგლს (ძეგლებს);
•	 აღწერს საქართველოში მცხოვრები ეროვნებების საოჯახო თუ რელიგიურ დღესასწაულებს და 

ავლებს მათ შორის პარალელებს;
•	 ადარებს საქართველოს ისტორიული მხარეებისათვის დამახასიათებელ წეს-ჩვეულებებს 

(კულტურული მრავალფეროვნება).

საზ.მეც.V-VI.23. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მოგზაურობებისა და ვაჭრობის მნიშვნელობაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

•	 მსჯელობს მოგზაურობების შესაძლო შედეგებზე (მაგ,: გამოცდილების/ცოდნის გადატანა ერთი 
ქვეყნიდან მეორეში, ვაჭრობის განვითარება, კულტურის სხვადასხვა ელემენტების გავრცელება);

•	 მსჯელობს უცხოელი მოგზაურების მიერ საქართველოს შესახებ შეგროვილი ცნობების 
მნიშვნელობაზე ქვეყნისშესწავლისათვის;97

97  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის ბრძანება №36/ნ „ეროვნული სასწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ”


