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1.მოკლე ანოტაცია 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოდგენს სასწავლო კურსის ”საგზაო უსაფრთხოების” მიმართ 

მშობელთა დამოკიდებულებების კვლევის შედეგების ანგარიშს, რომელიც მომზადებულია 

”პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის”.  კვლევა ჩატარდა  2009  წლის ივლისს - 

აგვისტოში. 

კვლევის ძირითადი მიზანი იყო სასწავლო კურსის მიმართ იმ მშობელთა დამოკიდებულებების 

შესწავლა, რომელთა შვილებმაც გაიარეს საგანი საგზაო უსაფრთხოება.  

კვლევაში გამოყენებული იყო თვისობრივი კვლევის მეთოდი.  
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2. კვლევის დიზაინი 

 

წინამდებარე თავში აღწერილია კვლევის ძირითადი მიზანი და ამოცანები და გამოყენებული 

მეთოდოლოგია.  

 

2.1. კვლევის მიზანი და ამოცანები 
 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სასწავლო კურსის მიმართ დამოკიდებულებების შესწავლა.   

მიზნის მისაღწევად დაისახა შემდეგი ამოცანები: 

 სასწავლო კურსის მიმართ მოსწავლეთა დამოკიდებულებების შესწავლა; 

 სასწავლო კურსის მიმართ მშობელთა დამოკიდებულებების შესწავლა; 

 სასწავლო კურსის ბენეფიტის იდენტიფიცირება; 

 მშობელთა ზოგადი პრეფერენციები სასწავლო კურსის სწავლების მიმართ 
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2.2. მეთოდი და ინსტრუმენტი / სამიზნე ჯგუფი 

 

კვლევა განხორციელდა თვისებრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით.   

თვისობრივი კვლევის აღწერა 

თვისობრივ კვლევაში გამოყენებული იყო ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდი.  

კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ იმ საპილოტე სკოლების მშობლები, რომელთა 

შვილებმაც მიმდინარე სასწავლო წლის მანძილზე გაიარეს  საგანი ”საგზაო უსაფრთხოება”. 

მშობელთა დამოკიდებულებების სიღმისეულად შესწავლის მიზნით, შემუშავდა ჩაღრმავებული 

ინტევიუს ”გაიდი” (კითხვარი), რომელიც შედგენილი იქნება მხოლოდ ღია კითხვებისაგან.  

კვლევის არეალს წარმოადგენდა საქართველოს 5 ქალაქი - თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, 

თელავი, რუსთავი. ქალაქები შეირჩა დამკვეთთან შეთანხმების საფუძველზე. თითო ქალაქში 

გამოიკითხა 10 მშობელი. სულ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 50-მა რესპონდენტმა. 
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3. შედეგები, ანალიზი, ინტერპრეტაცია  
 

 

3.1 მოსწავლეთა დამოკიდებულება სასწავლო კურსის მიმართ 

 

კვლევაში მშობელთა დამოკიდებულებებთან ერთად, შესწავლილ იქნა მშობელთა თვალით 

დანახული მათი შვილების დამოკიდებულება სასწავლო კურსის მიმართ.   

თვისებრივი კვლევის მონაცემებზე  დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ საგნის ”საგზაო 

უსაფრთხოება” მიმართ მოსწავლეები ძალზედ პოზიტიურად არიან განწყობილნი და დიდი 

ინტერესით სწავლობენ მას. მშობელთა აღნიშვნით, მათი შვილები სახლში, ოჯახის წევრებთან  

აქტიურად დიდი ენთუზიაზმით საუბრობენ აღნიშნული საგნის შესახებ.  

”ჩემი ორივე შვილი სწავობს საგანს ”საგზაო უასფრთხოება”, ერთი არის მე-3 კლასში, 

ხოლო მეორე- მე-4 კლასში, ორივე აქტიურად საუბრობს სახლში ამის შესახებ 

ერთმანეთთან, ეკითხებიან  საგზაო ნიშნებზე, ძალიან აინტერესებთ და უნდათ რომ 

იცოდნენ საგზაო ნიშნები.” [რუსთავის V სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”ბავშვი ყოველთვის კმაყოფილი მოდის ამ საგნის შემდეგ სახლში”. 

[კურდღელაურის სკოლა, III კლასის მშობელი, ეკა ხუციშვილი]  

მოსწავლეები ცდილობენ ერთისმხრივ, თავიანთი ცოდნა გაუზიარონ მშობლებს და ოჯახის სხვა 

წევრებს, ხოლო მეორეს მხრივ, მათთგან მიიღონ ახალი ინფორმაცია. ამგვარი ქცევა კიდევ 

ერთხელ მიუთითებს ბავშვების ცხოველ ინტერესზე საგზაო უსაფრთხოების მიმართ. 

”სკოლიდან რომ მოდიან და მასწავლებლისგან იციან ეს ყველაფერი, სახლში ჩვენც 

გვეუბნებიან, ასაბუთებენ სკოლის ამბებს და უნდათ, რომ ჩვენც გაგვაგებონონ და 

გვასწავლონ.” [რუსთავის V სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”ბავშვი ხშირად საუბრობს ხოლმე სახლში ამ საგნის შესახებ, როცა გაკვეთილი 

უტარდებათ, სახლში, რომ მოდის მოგვაწვდის ხოლმე ახალ ინფორმაციას. მაგ. 

გადასასვლელზე, ან თუ რამე ახალს გაიგებს მანქანაში როგორ უნდა მოიქცეს, რა წესები 

უნდა დაიცვას”. [რუსთავის V სკოლა IV კლასის მშობელი.] 

 ”ოჯახის წევრებთან სულ ამ საგნის სახელმძღვანელო დაჰქონდა ხოლმე და გვაჩვენებდა - 

დღეს ეს ვისწავლეთ, დღეს ეს გავაკეთეთო.  რაღაც წესს რომ ისწავლიდა, გვეუბნებოდა და 

გვისმევდა კითხვებს, აინტერესებდა ჩვენ თუ გავცემდით სწორ პასუხს. ვიცოდით თუ არა 

ჩვენ და თუ არ ვიცოდით უნდოდა რომ ჩვენც გვესწავლა.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის 

მშობელი.] 

”პატარა დაიკოს უხსნიდა ხოლმე რაღაცეებს, ზოგჯერ წიგნზეც ჰქონდათ ჩხუბი, უხსნიდა 

ქუჩაზე გადასვლის წესს, კომპიუტერში მოიძია ინფორმაცია და იმასაც 

აჩვენებდა.”[რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 
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მშობელთა აღნიშვნით ბავშვები რიგ შემთხვევაში თამაშის დროსაც აქტიურად იყენებენ თავიან 

ცოდნას საგზაო უსაფრთხოების შესახებ. 

”ბავშვი თამაშის დროსაც იხსენიებს ხოლმე ამ საგანში ნასწავლ წესებსა თუ 

ნიშნებს....”. [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი.  

დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევაც, როდესაც სასწავლო კურსის გავლენით, იმდენად გაუღვივდა 

ბავშვს ინტერესი საგზაო უსაფრთხოების მიმართ, რომ მან დამატებითი ინფორმაციაც კი მოიძია 

ინტერნეტში, რათა უფრო გაეღრმავებინა თავისი ცოდნა.   

 ”ბავშვი  იმდენად დაინტერესდა, რომ კომპიუტერშიც კი დაიწყო რაღაცეების ძებნა, 

იპოვნა და გადმოწერა კიდევაც.”  [რუსთავისV  სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

თვისებრივი კვლევის მონაწილეთა აზრით, საგნის ”საგზაო უსაფრთხოება” მიმართ 

განსაკუთრებულ ინტერსს მამრობითი სქესის მოსწავლეები იჩენენ. რაც ბუნებრივია, იქიდან 

გამომდინარე, რომ ზოგადად საგზაო მოძრაობის, ავტომანქანის მართვის და ა.შ.  მიმართ 

განსაკუთრებული ინტერესი ქართულ კულტურაში არსებული სტერეოტიპის თანახმად სწორედ 

მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს აქვთ. 

”ჩემი შვილი ბიჭია, მომავალში ის უნდა იჯდეს საჭესთან, ძალიან მოსწონს როცა 

მამამისი მართავს მანქანს და თანდათან სწავლობს ყველაფერს. ამიტომ მას 

განსაკუთრებულად აინტერესებს ეს საგანი”. [თბილისის I სკოლა, III კლასის 

მშობელი] 

”ჩემს ბიჭს ძალიან მოსწონს ეს საგანი, რადგან რომ გაიზრდება, სურს რომ იყოლიოს 

ავტომანქანა, ამიტომ ხალისით სწავლობს ნიშნებს.” [თბილისის 53-ე სკოლა, IV კლასის 

მშობელი] 

ბავშვების ცხოველი ინტერსი სასწავლო კურსის მიმართ განპირობებულია ერთისმხრივ მათი 

ასაკით, როდესაც ისინი განსაკუთრებული ცნობისმოყვარეობით ეკიდებიან ყველაფერს. ხოლო 

მეორესმხრივ, თავად საგნის ”საგზაო უსაფრთხოება”  სწავლების ინოვაციური, ბავშვებისთვის 

მეტად საინტერესო და სახალისო მეთოდით. საგნის მიმართ მოსწავლეების პოზიტიურ 

განწყობას მშობელთა აზრით, იწვევს როგორც სწავლების შემადგენელი სახალისო თამაშები, 

ვიდეორგოლები და სხვ. ასევე მოსწავლეთათვის გასაგებ ენაზე შექმნილი სახელმძღვანელოც. 

წიგნის ლამაზი დიზაინი, მასში მოცემული საბავშვო ნახატები, გასაფერადებლები და 

დავალებები მოსწავლეთათვის კიდევ უფრო სახალისოს ხდის მეცადინეობის პროცესს.  

”ბავშვს ძალიან მოსწონს ეს  საგანი, სახელმძვანელო, სადაც არის საინტერესო ნახატები, 

გასაფერადებლები, პოლიციელები”. [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი. 

”ბავშვს მოსწონს ეს საგანი, იმიტომ რომ გაკვეთილები მხიარულად ტარდება და 

ბავშვებიც ხალისობენ ამ გაკვეთილზე.”  [თბილისის 24-ე სკოლა, IV კლასის 

მშობელი] 

”ბავშვს მოსწონს ვიდეორგოლები, სახალისო თამაშობები, რასაც კლასში აკეთებენ.” 

[რუსთავის V სკოლ,ა III კლასის მშობელი.]  
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”მოსწონს ნახატები, ბავშვი ილუსტრირებულად სწავლობს ამ საგანს. ნახატები კარგია, 

დაინტერესდება ბავშვი.”[რუსთავის 21-ესკოლა IV კლასის მშობელი.] 

”ერთობიან ბავშვები კლასში გაკვეთილზე, თამაშობენ და თან სწავლობენ.” [რუსთავისV 

სკოლა IV კლასის მშობელი.] 

”ბავშვი იყო ძალიან გახარებული, ძალიან ლამაზი წიგნები დაგვირიგესო და 

აინტერესებდა ძალიან. თავიდან წიგნის დიზაინმა მიიპყრო ყურადღება, მერე რაც შიგნით 

ეწერა, იმანაც დააინტერესეა. უხაროდა ძალიან იმ დღეს როცა ქონდა საგზაო 

უსაფრთხოების გაკვეთილი. მოსწონდა ის, რომ გაკვეთილი იყო განსხვავებული და 

საინტერესო, სახალისო.” [რუსთავისV  სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

თვისებრივი კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, ილუსტრირებული სახელმძღავანელოსა და 

სწავლების სახალისო მეთოდის გარდა, მოსწავლეების მოწონება დაიმსახურა იმ დამატებითმა 

აქტივობებმა,  რომელიც რიგ შემთხვევაში თან ერთვოდა ამ საგნის სწავლებას. მოსწავლეები 

დიდი ხალისით მონაწილეობდნენ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ გამართულ 

საგანმანათლებლო სხვადასხვა სახის აქციებში.  

”ბავშვს მოსწონს ძალიან ეს საგანი, აქციაშიც მიიღო მონაწილეობა და უხაროდა აციაზე 

მივდივართ პლაკატებითო, ეს იყო აქცია საგზაო უსაფრთხოების წესების დაცვასთან 

დაკავშირებით. ჩვენ უნდა დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები, ამბობდა ბავშვი აქციაზე 

წასვლისას.” [რუსთავის V  სკოლა, III კლასის მშობელი.]   

 

3.2 მშობლების დამოკიდებულება სასწავლო კურსის მიმართ 

 

თვისებრივი კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ საპილოტე სკოლების 

მშობლები საკმაოდ კარგად არიან გათვიცნობიერებული საგნის ”საგზაო უსაფრთხოება” შესახებ. 

მოსწავლეებთან ერთად, სასწავლო კურსის მიმართ მშობელთა დამოკიდებულება 

ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურია. საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ბავშვების ინფორმირება 

მათი აზრით, ძალზედ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია.  

”აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს ყველა სკოლაში ეს საგანი, რადგან ბავშვმა უნდა 

იცოდეს ქუჩაში მოძრაობა და დაზღვეული იყოს.” [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის 

მშობელი.] 

”აუცილებელია რომ ბავშვი ფლობდეს ცოდნას საგზაო უსაფრთხოების შესახებ, 

ცხოვრების  რიტმიდან გამომდინარე, ჩვენ არ ვცხოვრობთ ვთქვათ მთაში ან სოფელში რომ 

არ გვჭირდებოდეს, ყოველდღიური შეხება გვაქვს ამ ყველაფერთან, ასე რომ 

აუცილებელზე აუცილებელია. უსაფრთხოებისთვის პირველ რიგში. ბავშვი დაცული 

იქნება.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 
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”ბავშვი უნდა ფლობდეს ცოდნას საგზაო მოძრაობის წესებზე, რადგან დაიცავს მათ და 

თვითონაც იქნება დაცული საგზაო შემთხვევბიდან, არ დაზიანდება, ტრამვებს არ 

მიიღებს, არც თვითონ დაზარალდება და არც სხვას დააზიანებს.” [რუსთავის 21-ე სკოლა, 

IV კლასის მშობელი.] 

საპილოტე სკოლების მშობლებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ იმ შემთხვევაში თუ სკოლის 

სასწავლო პროგრამაში არ იქნებოდა საგანი ”საგზაო უსაფრთხოება”, ისინი თავად აუცილებლად 

შეასწავლიდნენ შვილებს საგზაო უსაფრთხოების წესებს.  

”ბავშვმა უნდა იცოდეს საგზაო მოძრაობის წესები, სკოლაში რომ არ ესწავლებინათ 

ჩვენთვითონ ვასწავლიდით.” [კურდღელაურის სკოლა. III კლასის მშობელი] 

”საგზაო წესების ცოდნა აუცილებელია, სკოლაში თუ არ ასწავლიდნენ, ოჯახში უფრო 

მეტად მოგვიწევდა ამის სწავლება. რადგან ყოველთვის მშობელი ვერ ეყოლება ბავშვს 

გვერდით. ეს არის მისი უსაფრთხოება და მე ვიქნები უფრო იმედიანად”.[თბილისის 53-ე 

სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

თუმცა, საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ბავშვებისთვის საგზო უსაფრთხოების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების საუკეთესო და ყველაზე ეფექტურ საშუალებად მშობლები სკოლას 

მიიჩნევენ. რადგან:  

1. საგნის სკოლაში სწავლებას სისტემატური ხასიათი აქვს, რაც ბავშვებს ეხმარება ცოდნის 

უფრო ეფექტურად ათვისებაში -  ბავშვებს მთელი წლის განმავლობაში სისტემატურად, 

სულ მცირე კვირაში ერთხელ უტარდებათ  აღნიშნული საგანი, რაც ხელს უწყობს 

მიღებული ინფორმაციის დამახსოვრებას და შეძენილი ცოდნის კიდევ უფრო მეტად 

გაღრმავებას; 

 

2. სკოლაში მკვეთრად არის ჩამოყალიბებული  სასწავლო კურსის სწავლების მეთოდი, 

რომელიც შემუშავებულია პროფესიონალების მიერ და ამრიგად, აღნიშნული მეთოდით 

სწავლება მშობელთა თვალთახედვით უფრო ეფექტიანია; 

 

3. სკოლაში სწავლებისათვის შექმნილია სპეციალური სახელმძღვანელო, რომელზედაც 

ასევე პროფესიონალთა გუნდი მუშაობდა. სახელმძღვანელო იძლევა იმის საშუალებას, 

რომ ბავშვებს თანმიმდევრულად მიეწოდოს ცოდნა და ამასთან, არ გამორჩეს არც ერთი 

საკითხი. 

 

4. მასწავლებელი პროფესიონალი პედაგოგია და  მას ნებისმიერ მშობელზე უკეთ აქვს 

განვითარებული სწავლებისთვის აუცილებელი უნარები: გადმოცემის უნარი,  ბავშვის 

დაინტერესების უნარი და სხვ. 

 

5. თანატოლები, როდესაც ერთად სწავლობენ რაიმეს, უფრო მეტად ინტერესდებიან, და 

ხშირად საუბრობენ ერთმანეთთან ამ საგნის შესახებ, ბავშვების ერთობლივი მსჯელობა, 

აზროვნება კი ხელს უწყობს ცოდნის ეფექტიან ათვისებას; 
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6. ყველა მშობელს არ აქვს საკმარისი დრო, საკმარისი ცოდნა, ან საერთოდაც ვერ 

აცნობიერებს ბავშვისათვის საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის მიწოდების 

აუცილებლობას.    

 

”ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში, რადგან მშობელი ყველაფერს ვერ ასწავლის, 

ზოგი მშობელი დილას რომ გადის, საღამოს დაღლილ-დაქანცული მოდის და შეიძლება 

გაკვეთილებიც  ვერ ჩაიბაროს და ეს რომ სკოლაში კეთდება, ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს 

ბავშვისთვის, მშობლისთვისაც დიდი შეღავათია.” [რუსთავის 21-ე სკოლა, IV კლასის 

მშობელი] 

”მივესალმები რომ ეს საგანი გაგრძელდეს და სხვებმაც ისწავლონ. იმიტომ, რომ ესეთი 

რაღაცა ყველა დედამ შეიძლება ვერ ასწავლოს შვილს, არ გაახსენდეს უბრალოდ რომ ეს 

საჭიროა, სკოლაში რომ შეითვისებს ბავშვი, მერე იმართება დისკუსია თანატოლებში, 

მსჯელობენ, აზროვნებენ, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის განვითარებისთვის. ერთი 

ასაკის ბავშვები ერთმანეთს გაუზიარებენ ცოდნას და უფრო დაინტერესდებიან.”. 

[რუსთავის 21-ესკოლა IV კლასის მშობელი.] 

”მე ეხლა იმდენი ცოდნა არ მაქვს რომ ყველაფერი მე ვასწავლო, მასწავლებელი სკოლაში 

კი უფრო კარგად გადასცემს და ასწავლის. და ბავშვიც ასე უფრო ადვილად ხვდება 

ყველაფერს.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

”ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში, რადგან  უფრო კარგად გებულობენ ბავშვები 

მასწავლებლის მხრიდან, უფრო აინტერესებთ, ჩვენც კი ვეუბნებით, როდესაც მიგვყავს 

სადმე ქუჩაში, ვუხსნით, მაგრამ რადგან სკოლაში აქვთ ნასწავლი უფრო კარგად 

გებულობენ თითქოს და უფრო აინტერსებთ, სურთ რომ იცოდნენ.”   [რუსთავის V სკოლა 

III კლასის მშობელი.] 

”ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს, ჩვენ მშობელები შეძლებისდაგვარად ვუხსნიდით, მაგრამ 

სკოლაში უკეთესად ასწავლიან, თან ყველა მშობელი ხომ არ უხსნის ბავშვს.” [ბათუმის მე-

9 სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

”უმჯობესია თუ ამას სკოლაში ისწავლის, რადგან ამ პროგრამაში ბევრი ისეთი 

წვრილმანიც შედის რაც ჩვენც არ ვიცით.”  [რუსთავისV  სკოლა, III კლასის მშობელი.] 

”როდესაც მასწავლებელი უხსნის რაღაცას, უფრო ყურადღებით ისმენს და უფრო 

უჯერებს, ვიდრე მშობელს. შეიძლება მე იმდენი ველაპარაკო და ყურადღება არ მიაქციოს 

და მასწავლებლისგან და სკოლაში გაგებული მაინც სხვა ხარისხში აჰყავს ხოლმე და 

სხვანაირად ეპყრობა. ასე რომ, ამ მხრივაც უფრო დიდი პლიუსი აქვს ამ საგნის სკოლაში 

სწავლებას.” [ქუთაისის 41-ე სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

მოსწავლეთა მსგავსად საპილოტე სკოლების მშობლებს პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ 

თავად საგნის სწავლების მეთოდისა და არსებული სახელმძღვანელოს მიმართ. მშობელთა 

აზრით, სასწავლო კურსის სახელმძღვანელო ბავშვებისათვის გასაგებ ენაზეა დაწერილი და 
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გაფორმებულია ბავშვებისთვის ძალზედ მიმზიდველი ილუსტრაციებით. მშობელთა მოწონებას 

იმსახურებს ის ფაქტიც, რომ საგანი ”საგზაო უსაფრთხოება” შემეცნებით-გასართობი ხასიათისაა 

და ბავშვები ერთგვარი თამაშით იღებენ მათთვის ძალზედ საჭირო ინფორმაციას.  

”წიგნი ვნახე და ძალიან კარგია, სახალისოა შესასწავლად, მე როგორც პედაგოგი 

დადებითად ვაფასებ ამას. წიგნი უნდა იყოს საინტერესეო და ადვილად გასაგები 

ბავშვისთვის და აუცილებალად ისეთნაირად გაკეთებული, რომ დაინტერესედეს ბავშვი. 

ვიზუალური მხარეც ძალიან კარგია. მოკლედ ეს წიგნი ყველა ამ კრიტერიუმს 

აკმაყოფილებს.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

”მე რომ გადავხედე ამ წიგნს, იმდენი რამე იყო ისეთი, რაც მე არ ვიცოდი, რამდენი რამე არ 

მცოდნიათქო, გავიფიქრე. თვითობ ბავშვიც რომ იტყვის ხოლნე რაღაცას, და შევხედავ ხოლმე 

საიდან იცის ნეტა, ეს ხომ მე არ მითქვიათქო.” [რუსთავის 21-ესკოლა IV კლასის მშობელი.] 

”ძალიან მომწონს წიგნი მეც ვკითხულობ ხანდახან.” [ქუთაისის ??? სკოლა, 

IVკლასის მშობელი ]  

მშობელთა მოწონებას იმსახურებს სასწავლო კურსის პედაგოგთა მიერ მასალის გადმოცემის 

ფორმა, რაც სავარაუდოდ დიდ წილად პედაგოგთათვის შექმნილი სახელმძღვანელოს და იმ 

ტრეინინგების დამსახურებაა, რომელიც სასწავლო კურსის ფარგლებში განხორციელდა. 

”პედაგოგი ჰყავს ძალიან კარგი  და ამ მასალას აწვდის ძალიან სახალისოდ და გასაგებად. 

ძალიან მომწონს მეც, იმიტომ რომ ბავშვისთვის ხდება უფრო კარგად გასაგები საგზაო 

მოძრაობის წესები და ეხმარება ბავშვს ქალაქში გადადგილებისათვის.”[თბილისის 53-ე 

სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის მიღებას მშობელთა  აზრით, პრაქტიკული 

მნიშვნელობა აქვს და უპირველესად, მათი შვილების უსაფრთხოების ერთგავრი გარანტია. 

მშობლებთა აღქმაში, სკოლაში მიღებულ ცოდნას ბავშვები პრაქტიკაში აუცილებლად 

გამოიყენებენ - სწორად გადაკვეთავენ გზას, დაიცავენ უსაფრთხოების ნორმებს ავტომობილში 

თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და სხვ.   

”უნდა ისწავლებოდეს ეს საგანი სკოლებში, რადგან ბავშვებს ბავშვობიდან ეცოდინებათ 

როგორ უნდა მოიქცენ, რა შემთხვევაში სად უნდა დარეკონ, უნდა მიეჩვევიან 

უსაფრთხოების წესებს.” [ბათუმის მე-2 სკოლა, III კლასის მშობელი]. 

”პირადად მე ძალიან მომხრე ვარ, ძალიან გამეხარდა რომ ასეთი საგანი შემოვიდა, 

ცოტათი გავოცდი კიდევაც, იმიტომ რომ პირველად მოხდა ასეთი რამ, მაგრამ ვთვლი, 

რომ  აუცილებელზე აუცილებელია. იმდენი საგზაო შემთხვევები ხდება, რომ ბავშვებს 

დაეხმარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

მშობელთა აღნიშვნით, ბავშვები უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო ხშირად 

ხდებიან საავტომობილო უბედური შემთხვევების მიზეზი. ბავშვებმა, რომლებიც არ ფლობენ 

ცოდნას ქუჩაში მოძრაობის წესების შესახებ, უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ჩაიგდონ თავი 

საფრთხეში და საფრთხე შეუქმნან სხვას (მაგ. გზაზე მოძრავ ავტომანქანას). საგზაო 
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უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის მიღება კი მშობელთა აზრით, ამცირებს ამგვარი შემთხვევების 

მოხდენის ალბათობას. 

”ძალიან კარგია, უნდა ისწავლონ ეს საგანი ბავშვებმა მათი უსაფრთხოება რომ იყოს 

დაცული, ბავშვებმა კი არა, ბევრმა დიდმაც არ იცის მოძრაობის წესები. ძალიან ბევრი 

ავარიები ხდება და ბევრი უბედური შემთხვევები, ამ საგნის სწავლება კი შეამცირებს 

ასეთი შემთხვევების რიცხვს. ”  [რუსთავის V სკოლა IV კლასის მშობელი.] 

”აუცილებელია ბავშვმა იცოდეს წესები. თუნდაც, იმიტომ რომ მძღოლი არ დააზარალოს, 

ხომ შეიძლება ისე გადაირბინოს ქუჩაზე, რომ არც შეხედოს, ამით თვითონაც საფრთხეში 

იგდებს თავს და მძღოლსაც ცუდ დღეში ჩააგდებს.” [რუსთავის 21-ესკოლა IV კლასის 

მშობელი.] 

მშობლები რიგ შემთხვევაში მიიჩნევენ, რომ სასწავლო კურსი გარდა იმისა, რომ საგზაო 

უსაფრთხოების წესების შესახებ აწვდის ბავშვს ინფორმაციას, ამავდროულად, ხელს უწყობს და 

ავითარებს ბავშვს ზოგადი განათლების კუთხითაც.  

” წიგნს რომ გადავხედე იქ იყო ისტორიული მომენტები აღწერილი, რაც იმაზე 

მიუთითებს, რომ ეს საგანი ზოგადი განვითარების თვალსაზრისითაც კარგია მემგონი.” 

[რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

”რაც მეტი ცოდნა აქვს ბავშვს, მით უკეთესი. ბავშვი არის ნოყიერი ნიადაგი და რაც მეტ 

ცოდნას მიაწვდი მას, მით უფრო კარგად აღმოცენდება და მით უფრო კარგ ნაყოფს 

მოგვცემს. ნებისმიერი ცოდნის მიღება ამ ასაკში ძალიან მნიშვნელოვანია.” [რუსთავის 21-ე 

სკოლა IV კლასის მშობელი.] 

 

3.3 სასწავლო კურსის ბენეფიტი  
 

სასწავლო კურსის უმთვარესი ბენეფიტი  მშობელთა აღქმაში ერთნიშვნელოვნად ბავშვების 

უსაფრთხოებაა, თუმცა ამასთანავე ამ საგნის სწავლებას სხვა სახის მნიშვნელოვანი 

უპირატესობებიც გააჩნია, რომლებიც დეტალურად წინამდებარე თავშია განხილული.   

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ინფორმირებულობა, როგორც სავარაუდოდ ნებისმიერი სხვა 

ტიპის ცოდნა, ერთგვარ თვითკმაყოფილებისა და სიამაყის განცდებს აღძრავს პატარებში. ამგვარ 

ემოციონალურ შეგრძნებებს კიდევ უფრო ამძაფრებს ის ფაქტი, რომ მოსწავლეებს საშუალება 

აქვთ პრაქტიკაში, ყოცველდღიურ ცხოვრებაში გამოიყენონ აღნიშნული ცოდნა. 

”ბავშვი როცა ხედავდა ნიშნებს და უკვე იცოდა ეს ნიშნები, უხაროდა რომ იცის. ბავშვს 

მოსწონს ეს საგანი იმ მხრივ, რომ თავისი ცოდნით ამაყობს, იმით, რომ იცის ნიშნები და 

ქუჩაზე გადასვლის  წესები. მამამისაც ეუბნება ხოლმე ეს ნიშანი ამას ნიშნავს, ის იმას, და 

ეს ძალიან მოსწონს.” [რუსთავის 21-ესკოლა IV კლასის მშობელი.] 
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”ქუჩაში რომ გადის, იცის რა დროს უნდა გადავიდეს, ნიშნებს რომ ხედავს გზაზე, უხარია, 

რომ იცის რა რას ნიშნავს.”   [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი. ] 

 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენება მეტ თვითდაჯერებულობას სძენს პატარებს ქუჩაში დამოუკიდებლად, ან თუნდაც 

მშობელთან ერთად მოძრაობისას.  

 ”ამ საგნის შესწავლის შემდეგ ბავშვი მარტო დადის ცეკვაზე. ქუჩაზე რომ გადადის 

თვითონვე უხარია, მარტო რომ მიდის”  [კურდღელაურის სკოლა, III კლასის მშობელი.] 

საგზაო უსაფრთხოების საგნის სწავლება, მოსწავლეების მსგავსად, მათ მშობლებშიც ერთგვარ 

პოზიტიურ შეგრძნებებს უკავშირდება. საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ბავშვების 

ინფორმირებულობა სიმშვიდის,  სიწყნარის, უსაფრთხოებისა და სხვ. ტიპის დადებით ემოციებს 

იწვევს მშობლებში.  მათი აღნიშვნით, ბავშვების მიერ საგზაო უსაფრთხოების წესების ცოდნის 

შემთხვევაში ისინი თამამად გაუშვებენ მათ მარტო ქუჩაში და ამავდროულად, 

დარწმუნებულები იქნებიან, რომ ისინი შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებით 

მშვიდობით და უსაფრთხოდ მიაღწევენ დანიშნულების ადგილს. 

”მომწონს ის, რომ შემიძლია მარტო გავუშვა, ბავშვი უსაფრთხოდ მივა 

დანიშნულების ადგილამდე და მეც მშვიდად ვარ”. [კურდღელაურის სკოლა.  III 

კლასის მშობელი.] 

”მე დადებითი დამოკიდებულება მაქვს ამ საგნის მიმართ, რადგან ბავშვი როდესაც 

სწავლობს ამ საგანს, უფრო მეტად დაცულია, იცის როგორ უნდა გადავიდეს ქუჩაზე და 

უკვე აღარც შიში არ მექნება. ” [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი.] 

”ამ საგნის სწავლება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ბავშვი არ დაზარალდეს, არ 

დაზიანდეს, უსაფრთხოდ გადავიდეს გზაზე, მანქანაში რომ იჯდება, ღვედი გაიკეთოს. 

მეც მშვიდად ვიქნები, რომ მეცოდინება ის, რომ იმან იცის, როცა გზა აქვს გადასაჭრელი, 

როგორ უნდა გადავიდეს. არ გადაურბენს ვთქვათ, მომავალ ავტობუსს, მომავალ 

მარშუტკას, ეს რომ მეცოდინება უფრო მშვიდად ვიქნები და უფრო დაწყნარებულად 

ვიქნები, რომ ნასწავლი აქვს, გაახსენდება და იცის”. [რუსთავის V  სკოლა III კლასის 

მშობელი.] 

”ჩემთვის მნიშვნელოვანი რომ ქონდეს ეს ცოდნა, რადგან ჩემს გარეშე რომ წავიდეს სადმე, 

უფრო მშვიდად ვიგრძნობ თავს. ”[კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი.]  

”მე აღარ შემეშინდება მისი თავისუფლად გაშვება, სპორტზე ვატარებთ თუ სხვა რაღაცაზე, 

იმიტომ რომ გვეცოდინება, რომ იმან იცის ქუჩაში მოძრაობა და უფრო დაცულად 

ვიგრძნობთ თავს, მითუმეტეს რომ არ ეზარება და სწავლობს ამ საგანს კარგად.” 

[რუსთავის სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”მნიშვნელოვანია ბავშვმა იცოდეს ეს ნიშები, მარტო რომ წავიდეს უფრო მშვიდად 

ვიგრძნობ თავს. უფრო უსაფრთხოდ ივლის ბავშვი.” [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის 

მშობელი.] 
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”მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა იცოდეს საგზაო უსაფრთხოების წესები, რადგან ასეთ 

შემთხვევაში მე უსაფრთხოდ გავუშვებ მას და არ შემეშინდება, რომ საგზაო წესებს ვერ 

დაიცავს, ვერ გადავა გადასასვლელზე, ან რაღაც დაემართება. ამიტომ ჩემთვის 

მნიშვნელოვანია, ჩემმა შვილმა იცოდეს თუნდაც ის, ავტობუსში როგორ ავიდეს, 

სამარშრუტო ტაქსში როგორ ავიდეს და სხვ.” [რუსთავის V სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”მე ვარ უსაფრთხოდ, როდესაც ბავშვს ვუშვებ მაღაზიაში, ვიცი, რომ ის ჯერ მარცხნივ 

გაიხედება, მერე მარჯვნივ და მშვიდობით მიაღწევს მაღაზიას.” [თბილისის I სკოლა, III 

კლასის მშობელი] 

”ეს ცოდნა მნიშვნელოვანია, რადგან მაქვს იმის იმედი, რომ როცა გავა  ქუჩაში, იცის 

როგორ უნდა იმოძრავოს. მეც შემიძლია რომ ბავშვი თვაისუფლად გავუშვა მარტო 

ქუჩაში.” [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი.  

”მეც დაცული ვარ და ბავშვიც, თამამად შემიძლია გავგზავნო, ისიც უსაფრთხოდ წავა და 

მოვა. რადგან უკვე ყველაფერი იცის რაც საჭიროა უსაფრთხო მგზავრობისათვის.” 

[კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი.] 

თვისებრივი კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ ერთწლიანი სწავლების 

შემდეგ, ბავშვები აქტიურად იყენებენ მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში. მშობელთა აღნიშვნით, 

მათ შვილებს უკვე შეუძლიათ ქუჩის დამოუკიდებელად გადაკვეთა, იცავენ საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტში თუ ავტომანქანაში მგზავრობისას უსაფრთხოების წესებს, ველოსიპედით 

უსაფრთხოდ მოძრაობის წესებს  და სხვ. მშობელთა განმარტებით ეს ყოველივე დიდწილად 

სასწავლო კურსის დამსახურებაა, რადგან სასწავლო კურისის დაწყებამდე მოსწავლეები 

მინიმალურ ცოდნას ფლობდნენ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ.   

”მას შემდეგ რაც ამ საგნის სწავლება დაიწყო, ჩემი შვილი დამოუკიდებლად დადის 

ქუჩაში, ცეკვაზე დაწტყო მარტო სიარული.” [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის 

მშობელი.] 

”ამ საგნის სწავლების შემდეგ ბავშვი უსაფრთხოების ღვედებს ხმარობს, იცის რომ არ უნდა 

დაჯდეს სავარძელზე წინ.” რუსთავის სკოლა III კლასის მშობელი. 

”სასწავლო კურსმა უფრო მეტი ცოდნა მისცა, იცავს ამ წესებს გზაზე გადასვლისას, 

ავტობუსში ასვლისას. ავტობუსით მგზავრობისას იცავს წესებს, რომ არ უნდა იხმაუროს 

და უნდა დაჯდეს სკამზე და იჯდეს წყნარად. უკანა კარიდან ადის. ქუჩაზე გადასვლისას, 

გაიხედავს მარცნივ მერე მარჯვნივ, თუ შუქნიშანია, ელოდება მწვანე ფერის ანთებას. ეს 

ყველაფერი სასწავლო კურსის დამსახურებაა, ახლა მიხვდა იმის აზრს, რომ აუცილებლად 

უნდა დაიცვას ეს წესები.” [რუსთავის V სკოლა IV კლასის მშობელი.] 

”გადადის მიწისქვეშა გადასასვლელით ან შუქნიშანზე მწვანეზე, როცა ერთად მივდივართ 

უჩვენოთ არ გადავა, მანქანებს შორის არ გაირბენს.”  [თბილსის 53-ე  სკოლა, IV კლასის 

მშობელი].   

”ბავშვმა უკვე იცის, რომ ფეხით მოსიარულეთა შუქნიშანზე ხელი უნდა მიაჭიროს და ეს 

მოსწონს ძალიან.” [თბილსის 24-ე  სკოლა, III კლასის მშობელი.] 
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”უფრო მეტი გაიგო, მეტი ისწავლა, როგორ უნდა გადავიდეს, მანქანებს შუაში არ უნდა 

გადაუხტეს, უნდა გადავიდეს სადაც გადასასვლელია, სადაც მიწისქვეშაა, უნდა 

ისარგებლოს მიწისქვეშა გადასასვლელით. როცა გადაჭარბებული სიჩქარით მოდის 

მანქანა, უნდა მოერიდოს. საგზაო ნიშნების ნაწილსაც ცნობს. პრაქტიკაში იყენებს ამ 

ყველაფერს - პატარა ქუჩა აქვს გადასაჭრელი სკოლაში როცა მიდის, მარტო ვუშვებს და  

იყენებს რათქმა უნდა ამას. მაქანაში რომ ზის, უნდა გაიკეთოს უსაფრთხოების ღვედი, 

ესეც იცის.  ავტობუსში ცდილობს რომ ავიდეს უკანა კარიდან, ესეც ისწავლა, იცის რომ რ 

უნდა ავიდეს წინა კარიდან, რადგან იქიდან ჩამოდიან, ადგილი თუ არის, დაჯდება, თუ 

არა და ხელს მაგრად კიდებს და ჩამოდის წინა კარებიდან. ქუჩაზე როცა გადადის, 

ცდილობს რომ გადავიდეს იქ, სადაც აღნიშნულია რომ იქ გადასავლელია,  ჯერ მანქანებს 

უყურებს მარცხნივ, მერე მარჯვნივ და მერე გადავა. ეს ყველაფერი მეტწილად რა თქმა 

უნდა სასწავლო კურსის დამსახურებაა.” [რუსთავის V სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”მანქანაში როცა ვჯდებით, აბა ჩქარა გადაიკარით ღვედებიო - გაგვაფრთხილა სულყველა. 

იცის რომ ავტობუსს უნდა დაელოდოს, ავიდეს უკანა კარიდან და სხვ, ველოსიპედით 

სამანქანო გზაზე არ მოძრაობს. შეიძლება ეს ადრეც ქონდა ცხოვრებიდან ნასწავლი, მაგრამ 

ეხლა უფრო მეტად აკვირდება და დაინტერესდა.”  [ბათუმის I სკოლა, IV კლასის 

მშობელი.] 

”ჩვენი სკოლის წინ არის შუქნიშანი, როდესაც მას მივაკითხავ ხოლმე,  ყოველთვის 

ელოდება მწვანე შუქს. ეს სასწავლო კურსის დამსახურეება დიდ წილად, რადგან სკოლა 

დიდ გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქოლოგიაზე.” [თბილისის 53-ე სკოლა, IV კლასის 

მშობელი] 

”სკოლაში როდესაც მიდის, აქვს გადასავლელი ქუჩა და გადადის უსაფრთხოდ. როდესაც 

ჩამოვდივართ ავტობუსიდან, ყოველთვის მეუბნება, რომ ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა 

და მერე უნდა გავიაროთო. არ უნდა გადავასწროთ წინ, ჩვენც გვაფრთხილებს. ძალიან 

დიდი დამსახურება აქვს სასწავლო კურსს ბავშვებისათვის, არ არიან უყურადღებოდ, 

გზაზე გადასვლისას ახსენდებათ ის ყველაფერი, რაც სკოლაში აქვთ ნასწავლი და 

იყენებენ.”  [რუსთავის V სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”ბავშვმა იცის სად უნდა გადავიდეს, სად უნდა გაჩერდეს, წინა სავარძელზე არ უნდა 

დაჯდეს. ბავშვი ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებს ამ ცოდნას, როდესაც მივდივართ 

სკოლაში, როდესაც მარშრუტკიდან ჩამოვდივართ, ჩამოდის ძალიან ფრთხილად, როცა 

გადასასვლელზე გადავდივართ, გადადის ძალიან ფრთხილად, ყურადღებით იყურება 

აქეთ-იქით. ეს ნამდვილად სასწავლო კურისის დამსახურებაა.” [თბილისის I სკოლა, III 

კლასის მშობელი] 

”როცა წავსულვართ სადმე, თავისი ცოდნა გამოუმჟღავნებია - დედა, ახლა ასე უნდა 

მოვიქცეთ, აქ უნდა გადავიდეთ. ავტობუსში თუ ავსულვართ, უთქვამს, რომ უკანა 

კარიდან უნდა ავიდეთო. მიუხედავად იმისა რომ მეც ესე გავაკეთებდი, ბავშვმა დამასწრო 

და მითხრა.” [რუსთავის V  სკოლა, III კლასის მშობელი.] 

გარდა ამისა, ბავშვები ცნობენ საგზაო ნიშნებს, რაც ამ ეტაპზე შესაძლოა მათ ნაკლებად 

სჭირდებათ, თუმცა, მშობელთა აზრით, სამომავლოდ აუცილებლად გამოადგებათ. 
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”ეხლა დავრწმუნდი იმაში, რომ ბავშვს ეს საგანი გავლილი აქვს, მცხეთასთან არის 

ტრაფარეტები გადასახვევი - პირდაპირ უნდა იმგაზვრო თუ გვერდზე, ბავშვმა მამამის 

უთხრა, რომ ეხლა უნდა მოუხვიოო, ანუ ბავშვმა აითვისა და გამოიყენა პრაქტიკაში. 

სოფლებს რომ გავდიოდით ტრასაზე გადმოდიოდა საქონელი, ბავშვა თქვა- ამათმა არ 

იციან საგზაო წესებიო, დაარღვიეს ეხლა ამათმა წესები, ზოლებიან გადასასვლელზე უნდა 

გადასულიყვნენო.” [რუსთავის 21-ესკოლა IV კლასის მშობელი.] 

”მამამის სიჩქარე უყვარს და ბავშვი  ეუბნება ხოლმე,- შენ ეხლა ჩქარა მიდიხარო, მამამისი 

უხსნის - აქ ამ ტრასაზე შეიძლება სწრაფად სიარულიო, დასაშვბიაო. გორში ხიდს რომ 

აკეთებენ, იქ ტრაფარეტია -შეანელე სვლა და ბავშვი ეუბნება მამამისს - აი, ხომ ხედავ, ხომ 

გეუბნებოდი, შეხედე ნელა უნდა იაროო”. [ქუთაისის 19ე სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

”როდესაც გვერდით მიზის, ყოველთვის უყურებს შუქნიშანს, იცის როდესაც ყვითელი 

აინთება უნდა მოვემზადოთ და წავიდეთ, ხოდა უყურებს შუქნიშანს და მკარნახობს, 

დედა ყვითელია მოემზადეო, მანქანის მართვაში მიწყობს ხელს.” [თბილისის 53-ე სკოლა, 

IV კლასის მშობელი] 

”ყოფილა შემთხვევა, რაღაც ნიშანი დაუნახია, თეთრი ხაზები რომაა, უთქვამს ეს 

გადასასვლელია დედაო, ველოსიპედი რომ ახატია ნიშანს -  ველოსიპედით უნდა 

იმგზავროო. ყოფილა ასეთი შემთხვევები.” [რუსთავის V  სკოლა, III კლასის მშობელი.] 

ქართული რეალობიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ უფროს თაობის მოქალაქეებში 

ჯერ კიდევ მყარად არის ფესვგადგმული წესრიგის დარღვევისა და კანონის 

დაუმორჩილებლობის ტენდენცია. აღსანიშნავია, რომ მშობლები ნაკლებად აცნობიერებენ 

საგზაო უსაფრთხოების წესების დაცვის მნიშვნელოვნებას და ხშირად არღვევენ მათ. ასეთ 

პირობებში კი სასწავლო კურსის უმნიშვნელოვანეს დამსახურებას წარმოადგენს ის, რომ 

საპილოტე სკოლების მოსწავლეები არათუ თავად იცავენ საგზაო მოძრაობის წესებს, არამედ რიგ 

შემთხვევაში მშობლებსაც მოუწოდებენ წესრიგის დაცვისაკენ. 

”ჩემი შვილის სკოლასთან არის შუქნიშანი, ხშირად არ დამიცდია მწვანე ფერისთვის და 

თუ თავისუფალი ყოფილა, გადავსულვარ ხოლმე. ასეთ დროს ყოველთვის მაჩერებს 

ხოლმე, - დაველოდოთ მწვანესო.” [ქუთაისის 19-ე სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

”ერთხელ გადავდიოდი გადასასვლელიდან ცოტა მოშორებით და ბავშვი მექაჩებოდა 

მეორე მხარეს წამოდი, იქით გადავიდეთ იქით არის ზებრა გადასასვლელიო.” [ბათუმის I 

სკოლა, III კლასის მშობელი] 

” მე ვიცი ხოლმე გადარბენა ქუჩაზე როცა მეჩქარება და სულ მაჩერებს ხოლმე და 

მისწორებს, რომ ეს არ შეიძლება, რათა არ დავარღვიო რაღაც წესი. ”  [თბილისის 24-ე 

სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

საგულისხმოა ისიც, რომ მოსწავლეები შეშფოთებას ვერ მალავენ იმ შემთხვევაში, როდესაც 

ხედავენ სხვების მიერ საგზაო უსაფრთხოების წესების დარღვევას.  
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”როდესაც ვზივართ ტრანსპოტში, ბავშვი ძალიან არის შეშფოთებული, როდესაც ხედავს 

არასწორ მოძრაობას მანქანებისას ქუჩაში ან არასწორად გადასვლას ქუჩაზე. მეუბნება, ნახე 

იმ ქალმა არასწორად გაიარა და სხვ.” [თბილისის I სკოლა, III კლასის მშობელი] 

”ყურადღებით გადადის ხოლმე. ვინც შეცდომით გადავა იმასაც ამბობს, ის ესე არ უნდა 

გადასულიყოვო.” [ ქუთაისი ??? სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

”სადაც ნახულობს მიწისქვეშა გადასასვლელებს, და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხედავს 

ზემოდან გადამსვლელ ადამიანებს, ამაზე აქვს ძალიან დიდი რეაქცია, რადგან ფიქრობს 

რომ ისინი ამით თავს საფრთხეში იგდებენ.”[თბილისის 53-ე სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

სასწავლო კურსის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს დამსახურებას წარმოადგენს ის, რომ 

მოსწავლეებმა გააცნობიერეს და გაითავისეს თავიანთი პასუხისმგებლობა ქუჩაში მოძრაობისას. 

მიუხედავად იმისა, მარტო მოძრაობენ თუ მშობლებთან ერთად, მოსწავლეები კარგად ხვდებიან 

იმას, რომ მშობლებთან ერთად, ისინი თავადაც არიან პასუხისმგებელნი თავიანთ 

უსაფრთხოებაზე. შესაბამისად, იჩენენ დიდ სიფრთხილეს და ზედმიწევნით ასრულებენ 

უსაფრთხოების წესებს მშობლებისაგან დამოუკიდებლად.   

”თანდათან უფრო გრძნობს ამ პასუხისმგებლობას. ველოსიპედით დიდ სიფრთხილეს 

იჩენს, ერიდება ქუჩაში გასვლას, ან თუ გადის ჯერ ყურადღებით იყურება ხომ არ მოდის 

მანქანა.” [რუსთავის სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”არაფრით არ გადმომყვება ქუჩაზე თუ მწვანე არ აინთო, არ ჩაჯდება მანქანაში თუ ღვედი 

არ შეიკრა. ბავშვი  ითავისებს ამ პასუხისმგებლობას, არაფრით არ გადავა ყვითელზეც კი, 

სულ მეუბნება მე ეს მასწავლეს და მე ეს უნდა გავაკეთო.” [თბილისის 24-ე სკოლა, IV 

კლასის მშობელი] 

”ითავისებს იგი პასუხისმგებლობას,  იმიტომ რომ მეც მეუბნება დედიკო ფრთხოლად, 

ნელა გადავიდეთ. ბავშვს შიშიც აქვს და ყოველთვის გრძნობს პასუხისმგებლობას, როცა 

ქუჩაზე გადადის.” [ ქუთაისი ??? სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

”ამ საგნის სწავლამ გამოიღო გარკვეული შედეგი, უკვე გრძნობს მე-3 კლასელი ბავშვი, 

როგორ უნდა იმოძრაოს, როგორ უნდა გადავიდეს ქუჩაზე, შეიძლება მის დაუდევრობას 

ადრე მოჰყოლოდა რაიმე შემთხვევა, მაგ. ცუდად გადაერბინა მომავალი  მანქანის წინ, 

მისი უპასუხისმგებლობით სხვაც დაზარალდებოდა და თვითონაც, ახლა კი უკვე გრძნობს 

ამ პასუხისმგებლობას ბავშვი. საუბარში უთქვამს ჩემთვის, გზაზე როცა მოვდიოდით, აი 

ნახე როგორ მოდის ის მანქანა, იმას რომ გადავურბინო შეიძლება დამეჯახოს და მეც უნდა 

დავზარალდე და მძღოლიცო. ასე ახლოს როცა მოდის, არ უნდა გადაურბინოო, უნდა 

დაელოდოო, და რომ გაივლის, მერე უნდა გადახვიდე, ან თუ არის იქვე შუქნიშანი უნდა 

დაელოდო მწვანე შუქის ანეთებასო.”  [რუსთავისV სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”იცის, რომ მარტო ავტომობილი კი არ არის პასუხისმგებელი, არამედ თვითონაც 

პასუხსიმგებელია.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

”ქუჩაში მოძრაობის წესების შესრულება ყველა მოქალაქის ვალია, ასევე ჩემი შვილისაც, 

და ის ამას გრძნობს.” [თბილისის 53-ე სკოლა, IV კლასის მშობელი] 
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”ადრე სანამ ამ საგნის სწავლას დაიწყებდნენ არ იცოდა არაფერი, მარტო გადაირბენდა 

ქუჩაზე, ახლა კი უკვე რომ იცის, შუქნიშანს ელოდება.” [კურდღელაურის სკოლა.  III 

კლასის მშობელი. ] 
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3.4 სასწავლო კურსის მიმართ მშობელთა ზოგადი პრეფერენციები 

 

თვისებრივი კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ მშობელთა 

თვალსაზრისით, ”საგზაო უსაფრთხოების” სწავლება დაწყებით კლასებში ოპტიმალურია. 

მშობელები ერთისმხრივ აღნიშნავდნენ, რომ სასწავლო კურსის დაწყება მე-3,მე-4 კლასებში 

უნდა მოხდეს, რადგან ამ ასკში ბავშვებს უფრო მეტად უვითარდებათ აზროვნებისა და 

მსჯელობის უნარი, რაც აუცილებელია საგზაო უსაფრთხოების წესების დაცვის 

მნიშვნელოვნების აღსაქმელად. ამავდროულად, მშობელთა აზრით, ბავშვი სწორედ ამ ასაკში 

დგავს პირველ ნაბიჯებს დამოუკიდებელი ცხოვრებისაკენ. საგზაო უსაფრთხოების წესების 

ცოდნა კი მას დაეხმარება ქუჩაში დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილებაში.  

”ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს  მესამე კლასიდან, რადგან  ამ დროს ბავშვი უკვე 

დამოუკიდებლობას იწყებს, შეუძლია მარტოც წავიდეს სკოლაში.” [თბილისის 24-

ე სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

”მესამე კლასიდან უნდა ისწავლებოდეს ეს საგანი, რადგან ამ ასაკიდან ბავშვები პირველად 

იწყებენ დამოუკიდებლად მოძრაობას და მათ განსაკუთრებული ყურდაღება სჭირდებათ. ბავშვს 

ბავშვობიდან რომ ვასწავით ამას,  რომ გაიზრდება უფრო გაუადვილდება შემდეგ საგზაო 

მოძრაობის წესების დაცვა”. [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი.] 

”ეს საგანი უნდა ისწავლებიოდეს მე-4 კლასიდან, რადგან პატარა ბავშვებმა შეიძლება ვერ 

დაიმახსოვრონ ნიშნები, მე-4 კლასელ ბავშვებს უკვე ჩამოყალიბებლი აზროვნება აქვთ და 

შეუძლია დისკუსიის გამართვა მასწავლებელთან.” [რუსთავის 21-ესკოლა IV კლასის 

მშობელი.] 

”დაწყებითი კლასიდან უნდა ისწავლებოდეს, როცა მშობელს არ სცალია რომ წაჰყვეს 

ბავშვს  და ბავშვმა თუ იცის საგზაო მოძრაობის წესები, მშობელს შეუძლია თავისუფლად 

გაუშვას იგი.” [ქუთაისის მე-19 ს კოლა. IV კლასის მშობელი.] 

”დაწყებითებში უნდა ისწავლებოდეს ეს საგანი, რადგან ბავშვობიდანვე ჰქონდეთ ცოდნა. 

ბავშვები ხშირად არღვევენ ქუჩაში მოძრაობის დროს წესებს და არის უამრავი 

ავტოშემთხვევები რადგან არ იციან ბავშვებმა როგორ უნდა გადავიდნენ გზაზე, რაც 

ხშირად სავალალოდ მთავრდება და ხშირ შემთხვევაში ბავშვებიც არიან ამაში 

დამნაშავეები.”  [რუსთავის  V სკოლა III კლასის მშობელი.] 

მშობლების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სასწავლო კურსის სწავლება პირველივე კლასიდან უნდა 

განხორციელდეს, რადგან ბავშვმა თავიდანვე გაითავისოს ცოდნის საჭიროება. როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, ქართული საზოგადოებაში ხშირია საგზაო უსაფრთხოების წესების დარღვევის 

შემთხვევები. ასეთ სიტუაციაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, ახალი თაობისათვის 

წესების დაცვის აუცილებლობის ჩანერგვა პატარა ასაკში, რადგან მშობელთა აზრით,  ბავშვი, 

რომელიც პატარობიდანვე ისწავლის და მიეჩვევა საგზაო უსაფრთხოების წესების დაცვას, ის 

ზრდასრულ ასაკშიც აუცილებლად დაიცავს ამ წესებს.   
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”ბავშვი შეეჩვევა თავიდანვე წესრიგის დაცვას ქუჩაში, რაც საქართველოში ძალიან ჭირს 

და ადამიანების უმრავლესობა არ იცავს ამას, არც ფეხით მოსიარულე და არც მანქანით 

მოსიარულე. ის კი ბავშვობიდანვე შეეჩვევა და მერეც დაიცავს. ” [რუსთავის V სკოლა, IV 

კლასის მშობელი.] 

”ბავშვმა პატარაობიდან რომ იცის საგზაო მოძრაობის წესები, მერე უფრო გაუადვილდება 

მოძრაობა, როცა გაიზრდება.”  [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი.] 

”მე ვთვლი, რომ ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს I კლასიდან, რათა ბავშვმა თავიდანვე  

უნდა შეისისხლხორცოს ეს წესები.”[თბილისის I სკოლა, III კლასის მშობელი] 

ამასთან, საგულისხმოა, რომ მშობელთა აზრით, სასწავლო კურსი ”საგზაო უსაფრთხოება” უნდა 

ისწავლებოდეს მთელი სასწავლო პერიოდის მანძილზე - დაწყებითი კლასებიდან უფროსი 

კლასების ჩათვლით, მათი აზრით, თანდათან უნდა მოხდეს  ” საგზაო უსაფრთხოების”  

სასწავლო პროგრამის გართულებაც. ყურთუადღება მისაქცევია ისიც, რომ მშობლები არათუ 

სასურველად მიიჩნევენ  აღნიშნული სასწავლო კურსის გაგრძელებას მაღალ კლასებში, არამედ 

გარკვეულწილად აქვთ კიდევაც ამის მოლოდინი.  

” ეს საგანი, შესაფერისია მე-3-4 კლასისთვის, რა დონეზეც ისწავლება ეხლა, მაგრამ მე 

ვთვლი, რომ კიდევ უფრო რთული საგზაო წესები უნდა ისწავლებოდეს უფრო მაღალ 

კლასებშიც.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

”ამ საგნის უფრო გაღრმავებული სწავლებაა საჭირო, ბევრი საინტერსო რამ მეც 

ამოვიკითხე ამ წიგნში.” [ბათუმის მე-19 სკოლა. IV კლასის მშობელი.] 

”ჩემი აზრით, ყველა კლასში უნდა ისწავლებოდეს ეს საგანი, ბავშვი გათვითცნობიერდება 

როგორ უნდა გამოიყენოს ეს საგზაო მოძრაობის წესები და დაიცვას ყოველთვის. 

ელემენტალური გზაზე გადასვლის წესები კი პირველ კლასელებმაც უნდა იცოდნენ. 

მაღალ კლასებში კიდევ უფრო მეტი უნდა ისწავლონ. მაღალ კლასებში ალბათ კიდევ 

უფრო გართულდება.” [თბილსის 24-ე სკოლა IV კლასის მშობელი.] 

”ნამდვილად სწორია ის, რომ ისწავლებოდეს ეს საგანი სკოლებში, თუნდაც პატარა 

კლასიდან, შეიძლება იმ მომენტში ბევრი რამე ვერ დაიმახსოვროს ან მეორე დღესვე 

გადაავიწყდეს, მაგრამ მეორე წელს ისწავლის, მესამე წელს ისწავლის და ბოლოს 

გაითავისებს. ბავშვმა უნდა ისწავლოს სანამ პატარაა - სად უნდა გადავიდეს, როგორ უნდა 

გადავიდეს, როგორ უნდა შემოუაროს მანქანას,  რომ გაიზრდება ეცოდინება ეს ნიშნები და 

თუნდაც,  რომ ეყოლება მერე მანქანა გამოიყენებს ამ ცოდნას.”[რუსთავისV  სკოლა, III 

კლასის მშობელი.] 

”დაბალ კლასებიდანვე უნდა ისწავლებოდეს, მაღალ და მაღალ კლასებში პატარებს რომ 

ექნებათ საფუძველი, მერე კიდევ უნდა გართულდეს, მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ 

და უფრო ვრცლად უნდა ისწავლონ.” [ქუთაისის მე-19  სკოლა III კლასის მშობელი.] 

”ახლა უკვე რომ სწავლობს  IV კლასში, ეს ნიშნავს რომ საფუძველი აქვს ბავშვს, მერე 

შეიძლება ისე დაინტერესდეს, რომ თვითონაც მოიძიოს ინფომაცია როცა უკვე დიდი 

იქნება, თან მითუმეტეს ეხლა ისეთი დრო მოვიდა, რომ ყოველი მეორე მანქანას მართავს 

და მითუმეტეს  ისედაც აუცილებებლი და ისწავლის, ანუ ის რომ ამ ასაკში ბავშვი 
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სწავლობს, სრულიად მისაღები და საჭიროდ მიმაჩნია.” თბილსის 53-ე სკოლა, IV კლასის 

მშობელი.] 

”მაღალ კლასებში უფრო მეტი საათები უნდა დაეთმოს ამ საგანს. რომ გაგრძელდეს უფრო 

დიდი დატვირთვით კიდე,  ძალიან კარგი იქნება.”  [ქუთაისის 41-ე სკოლა, IV კლასის 

მშობელი.] 

” ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს ბოლომდე, ყველა კლასში, სანამ ბავშვი დაამთავრებს 

სკოლას, რათა უფრო და უფრო გაიღრმავოს ცოდნა.”  [თბილისის I სკოლა, III კლასის 

მშობელი] 

სასწავლო კურსის გახანგრძლივებასთან ერთად, მშობლებმა სასურველად მიიჩნიეს 

თეორიულთან ერთად პრაქტიკული მეცადინეობების დანერგვაც. მაგ. ბავშვების ქუცასი გაყვანა 

და მათთვის რეალურ გარემოში ყველაფერის ახსნა. აღნისნული მეთოდი მშობელთა აზრით 

დახემარება ბავშვებს უფრო თვალნათლივ დაინახონ არსებული საფრთხეები და უფრო მეტად 

გაითავისონ საგზაო უსაფრთხოების წესების დაცვის აუცილებლობა.  

 

 


