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აღნიშნული ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს თემაზე: გლობალური 

სამოქალაქო ღირებულებების განვითარება დისტანციურ რეჟიმში 

ექსტრაკურიკულარული აქტივობების მეშვეობით. განხორციელებული პრაქტიკის 

კვლევის მიზანია: გლობალური მოქალაქეობრივი ღირებულებების შესახებ ცნობიერების 

ამაღლება და განსხვავებულობის მიმართ მიმღებლობის გაზრდა კულტურათაშორისი 

ინტეგრაციისთვის. 

ნაშრომის აქტუალობა განპირობებულია ერთი მხრივ, 21 საუკუნის მზარდი 

გლობალიზაციის პირობებში ქვეყნებს შორის გაზრდილი პოლიტიკური, კულტურული, 

სოციალური, ეკონომიკური და საგანმანათლებლო თანამშრომლობის აუცილებლობით, 

ხოლო მეორე მხრივ, აღნიშნული თემის სიახლით ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 

და  ქართულ ენაზე ლიტერატურისა და კვლევების ნაკლებობით. 

ანგარიშში თბილისის 177-ე სკოლის მაგალითზე წარმოდგენილია მე-8 კლასელ 

მოსწავლეებთან განხორციელებული ინტერვენციები და ამ ინტერვენციების შედეგები. 

მონაცემების მოპოვების ეტაპზე გამოყენებულია, როგორც რაოდენობრივი კვლევის (პრე 

და პოსტ კითხვარები), ასევე თვისებრივი კვლევის მეთოდები(სიღრმისეული 

ინტერვიუები, ფოკუს-ჯგუფები). გაანალიზებულია გლობალურ სამოქალაქო 

განათლებაზე არსებული კონცეფციები და ამ კუთხით საქართველოში არსებული 

სიტუაცია. 

კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვენციების შედეგად  მოსწავლეებმა აიმაღლეს 

ცნობიერება კულტურული მრავალფეროვნებისა და გლობალური მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციების შესახებ. მათ შეძლეს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში  გამოყენება. 

საკვანძო სიტყვები: გლობალური სამოქალაქო განათლება, გლობალური მოქალაქეობა, 

კულტურული მრავალფეროვნება, კულტურათაშორისი კომუნიკაცია. 
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Abstract 

 

 

The paper provides the results of an action research on the topic of Development of Global 

Citizenship Values through extracurricular activities in conditions of distance learning. The goal 

of the study is to raise awareness of global civic values and increase acceptance of diversity for 

intercultural integration. 

The topicality of the present study is determined by the urgent need of integration of different 

countries in conditions of growing globalization trends of the 21st century, on the one hand, and 

on the other hand, by the lack of literature and research in Georgian on the given topic. 

The report is based on the results of the research on interventions carried out and implemented 

in the classroom of 8th grade students, Tbilisi School No177. Both quantitative research (pre-

survey and post-survey questionnaires) and qualitative research methods (in-depth interviews, 

focus groups) were used during the data collection. The existing concepts of global civic education 

and in that regard the current situation in Georgia were analyzed. 

The results of investigation carried out at school showed that the interventions raised the students’ 

awareness of cultural diversity and global civic competencies. They were able to apply the 

theoretical knowledge into real-life-scenarios. 

Keywords: Global Citizenship Education, Global Citizen, Cultural Diversity, Intercultural 

communication.


