
 

უსაფრთხოება 

მორიგი ტრენინგები გურიის 

ახალგაზრდულ რესურსცენტრში 

 

ტრენინგი მერიის საჯარო სკოლაში 
3 ივნისს მერიის საჯარო სკოლაში 

ჩატარდა ტრენინგი თემებზე ,,ქუჩაში მოძრაო-

ბის წესები“ და ,,ადამიანის ჯანმრთელობი-

სათვის საფრთხის შექმნა“. ტრენინგს თანა-

ტოლგანმანათლებელი ჯულიეტა ტაკიძე 

უძღვებოდა. ტრენინგი ორ ნაწილად გაიყო 

პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ქუჩაში მოძ-

რაობის წესებზე. დღევანდელ რეალობაში 

სამწუხაროდ არსებობს წესები, რომლებსაც 

იშვიათად თუ იცავს ვინმე. ხშირად არ არის 

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. 

ტროტუარების არ არსებობის ან მოუწესრიგებ-

ლობის გამო ფეხით მოსიარულეები და მან-

ქანები ერთ გზაზე მოძრაობენ. 
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გაგრძელება გვ. 2 

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი          მაისი 2015 

ანი თუთის2015 წლის 29 მაისს პროექტის 

,,ავამოძრაოთ ბავშვები“ ფარგლებში გურიის 

ახალგაზრდულ რესურსცენტრში ჩატარდა 

ტრენინგი თემებზე ,,ქუშაში მოძრაობის წესები“ 

და ,,ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრ-

თელობისთვის საფრთხის შექმნა“. ტრენინგზე 

ყურადღება გამახვილდა იმ რისკ-ფაქტორებზე, 

რომელიც ხელს უწყობს საგზაო შემთხვევების 

ზრდას, საუბარი შედგა იმაზე, თუ რა ზომები უნდა 

იქნას მიღებული ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო 

გადაადგილებისთვის. მოსწავლეებმა შეასრულეს 

ჯგუფური სამუშაო ,,ვის უნდა ეკისრებოდეს 

ქვეითთა უსაფრთხო გადაადგილებაზე პასუხის-

მგებლობა?“. ხოლო მეორე თემაში მოყვანილი იყო 

შეუტყობინებლობისა და დაუხმარებლობის, 

ჩაგვრისა და აუცილებელი მოგერიების მაგალი-

თები და ის სანქციები, რომელიც მსგავს 

შემთხვევაში შეიძლება ახალგაზრდას დაეკისროს.  
ტრენინგის დასასრულს მონაწილეებს 

გადაეცათ მასალები, რომლის გამოყენებითაც 

თავიანთ სკოლებში ჩაატარებენ სემინარებს და 

გაუზიარებენ მიღებულ ცოდნას თანატოლებს. 

ტრენინგს დაესწრო ცხრამეტი თანატოლ-

განმანათლებელი პროგრამის სამიზნე ათი 

სკოლიდან. 

ანი 
დაბა ლაითურის საჯარო სკოლის მოსწავლე 
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(სამართებელი, ნუნე-ბის მაკრატელი, 

ტატუირების ნემსი და სხვა) ინვენტარის 

გამოყენება. 

.   დაუცველი ქესობრივი კავშირი; 

.  ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან 

ახალშობილზე გადაცემის გზით (ორსუ-ლობის, 

მშობიარობის ან ძუძუთი კვების დროს). 
 

სტუმრები ლიხაურის საჯარო სკოლაში 
 

8 ინნისს ლიხაურის საჯარო სკოლაში 

ჩატარდა ტრენინგი თემაზე ,,ქუჩაში მოძრაობის 

წესები“. ტრენინგზე მოვიწვიეთ ლიხაურის ღვთისმ-

შობლის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მამა 

იოსები, სოფლის გამგებელი და გამგეობის თანამშ-

რობელები. ტრენინგს ასევე დაესწრო: სკოლის 

დირექტორი, მასწავლებლები და VII-XI კლასის 

მოსწავლეები.  

სემინარის პირველ ეტაპზე განვიხი-ლეთ თუ 

როგორ უნდა იმოძრაოს ქუჩაში ქვეითმა და რა უნდა 

გაითვალისწინოს მძღოლმა. ბავშვებმა ჩამოთვალეს 

ის რისკ-ფაქტორები, რაც შეიძლება მოხდეს ქუჩაში 

მოძრაობის წესების დარღვევის შემთხვევაში. მეორე 

ეტაპზე ჩავატარეთ ჯგუფური სამუშაო შემდეგ 

საკითხზე: ვინ არის პასუხისმგებელი ქვეითის 

უსაფრთხოებაზე? სამუშაოს დასრულების შემდეგ 

დამსწრე აუდიტორიის ნაწილმა პასუხისმგებლობა 

სახელმწიფოს დააკისრა, ნაწილმა კი მძღოლს. 

ლიხაურის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის 

წინამძღვარმა მამა იოსებმა ამ კითხვაზე ასე 

გვიპასუხა: ,,უპირველეს ყოვლისა, საკუთარ თავზე 

პასუხისმგებელი თვითონ ქვეითია. ჩვენ ყოველთვის 

ვეძებთ დამნაშავეს და ჩვენს მოვალეობებს არ ვითვა-

ლისწინებთ. ქვეითის უსაფრთხოებაზე ნაწილობრივ 

ყველაა პასუხისმგებელი - სახელმწიფოც, მძღოლიც, 

მაგრამ ქვეითებმაც უნდა აიღონ თავიანთ თავზე 

პასუხისმგებლობა. საგზაო ნიშნების არცოდნა არ 

უნდა ხდებოდეს საგზაო შემთხვევის მიზეზი. 

ბავშვმა პატარაობიდანვე უნდა ისწავლოს 

უსაფრთხოების წესები და მიიღოს სრული 

ინფორმაცია ამ კუთხით". 

თამარ ვაშაყმაძე 

ლიხაურის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 

ამ ყველაფერზე კი პრეტენზია არავის აქვს მანამ, 

სანამ სავალალო შედეგამდე არ მივალთ. ავარი-

ების დიდი ნაწილი საგზაო წესების დარღვევი-

თაა გამოწვეული. მნიშვნელოვანია საზოგადო-

ების დიდი ნაწილის ინფორმირება, რათა გარ-

კვეული დოზით მაინც შემცირდეს ავტოკატას-

ტროფების რიცხვი. თანატოლგანამანათლებელ-

მა ბავშვებს მიაწოდა ინფორმაცია საგზაო 

წესების შესახებ. ისაუბრა მძღოლისა და ქვეი-

თის მოვალეობებზე. ბავშები ორ ჯგუფად გაიყ-

ვნენ და წარმოადგინეს პრეზენტაცია თემაზე: 

,,ვინ არის პასუხისმგებელი ქვეითების უსაფრთ-

ხო გადაადგილებაზე"? ბავშვებმა იმსჯელეს და 

პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს, ქვეითებს და 

მძღოლებს ერთობლივად დააკისრეს. ბოლოს 

განვიხილეთ სიტუაციური ამოცანები. კერძო 

შემთხვევების ფონზე ვიმსჯელეთ მსუბუქ დანა-

შაულებზე, რომლებიც კანონით ისჯება. ასეთია 

გულგრილობა, ადამიანისათვის ფიზიკური ზი-

ანის მიყენება, დანაშაულის დაფარვა. 

ცისია მოისწრაფეშვილი 

მერიის საჯარო სკოლის მოსწავლე  

ტრენინგი და ინიციატივა სუფსის საჯარო 

სკოლაში 
 

5 ივნისს სუფსის საჯარო სკოლაში ჩატარდა 

ტრენინგი, სადაც სტუმრად მოწვეული გვყავდნენ: 

მაია კუპატაძე, გაზეთ "ჰო და არას"-ს ჟურნალისტი, 

ლევან შარიქაძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სუფსის ადმინისტრაციული ერთეულის 

გამგებლის წარმომადგენელი, დავით ჯინჭარაძე, 

ლანჩხუთის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამ-

მართველოს გამომძიებელი, გიორგი ჩხაიძე, გურიის 

საპატრულო პოლიციის პირველი სამმართველოს   

მეორე   სახაზო განყოფილების 

დასაწყისი გვ.1 
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(სამართებელი, ნუნე-ბის მაკრატელი, 

ტატუირების ნემსი და სხვა) ინვენტარის 

გამოყენება. 

.   დაუცველი ქესობრივი კავშირი; 

.  ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან 

ახალშობილზე გადაცემის გზით (ორსუ-ლობის, 

მშობიარობის ან ძუძუთი კვების დროს). 
 

.დასაწყისი გვ. 2 

 

 

განყოფილების უფროსი, დავით ჩხაიძე, შსს 

ლანჩხუთის რაიონული სამმართველოს სუფსის 

პოლიციის განყოფილების დეტექტივის თანა-

შემწე-გამომძიებელი, ალექსანდრე გიგინეიშ-

ვილი, შსს ლანჩხუთის რაიონული სამმართ-

ველოს სუფსის პოლიციის განყოფილების 

უბნის უმცროსი ინსპექტორი, დავით წულაძე, 

შსს ლანჩხუთის რაიონული სამმართველოს 

სუფსის პოლიციის განყოფილების უფროსის 

მოადგილე. გვესწრებოდნენ ასევე სუფსის 

სკოლის დირექტორი ალექსანდრე სტურუა და 

მშობლები. ტრენინგის მსვლელობის დროს 

მოწვეულმა სტუმრებმა დაწვრილებით აგვიხს-

ნეს, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი 

სხვადასხვა სიტუაციებში. დღემ ძალიან 

ნაყოფიერად ჩაიარა, შეხვედრით ტრენინგის 

ყველა მონაწილე კმაყოფილი დარჩა. წასვ-

ლამდეჩვენმა სტუმრებმა დიდი მადლობა გა-

დაგვიხადეს პატრულსა და მოქალაქეებს შორის 

დამოკიდებულების გამყარებისთვის და მეგობ-

რული სიტუაციის ჩამოყალიბებისთვის. ასევე 

მათ ძალიან მოეწონათ კლუბის მიერ მომზა-

დებული ვიდეომასალები და ბროშურები. 

ტრენინგს წინ უძღოდა კვლევა, რომე-

ლიც ჯანსაღი ცხოვრების წესის კლუბის წევ-

რებმა ჩავატარეთ და დავადგინეთ მოსახ-

ლეობის ინფორმირების დონე ქუჩაში მოძ-

რაობის წესებისა და ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნასთან 

დაკავშირებით. კვლევის შემდეგ მოვამზადეთ 

საინფორმაციო ფურცლები, რომელშიც საგზაო 

ნიშნების მნიშვნელობა განვმარტეთ. აღნიშ-

ნული საინფორმაციო ფურცლები გავავრცელეთ 

საზოგადოებაში. 

მარიამ ძიმისტარიშვილი 

სუფსის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 

წარმატებული ინიციატივა 
          ხიდისთავის საჯარო სკოლის ჯანსაღი 

ცხოვრების კლუბმა  პროექტის ,,ავამოძრავოთ 

ბავშვები“ ფარგლებში ჩავატარეთ ტრენინგი ქუჩაში 

მოძრაობის წესების  შესახებ, რომლის   დაცვა  

თანაბრად  ევალებათ როგორც  მძღოლებს,  ასევე  

ფეხით მოსიარულეებს.  შესაბამისი სახელმწიფო 

სტრუქტურები  კი  ვალდებულნი არიან  კანონების 

დაწესებითა და ინფრასტრუქტურის შექმნით  

უზრუნველყონ  მოსახლეობის უსაფრთხო  მოძრა-

ობა  ქუჩებში. სატრენინგო თემასთან დაკავშირებით  

სკოლის საგზაო ნიშნებისა და უსაფრთხოების 

მასწავლებელს ავთო შარაშენიძეს ვთხოვეთ ჩაეტა-

რებინა გაკვეთილი საგზაო ნიშნებსა და ქუჩაში 

უსაფრთხოდ გადაადგილების შესახებ.                    

          მოსწავლეები დავინტერესდით, რამდენად იყო 

მოწესრიგებული ეს საკითხი ჩვენი სოფლის გზებზე.  

აღმოჩნდა, რომ მდგომარეობა არც თუ დამაკმა-

ყოფილებელია.   ჩვენი სკოლა მდებარეობს  გზაჯვა-

რედინთან მთავარ გზაზე, სადაც მოძრაობა საკმაოდ 

ინტენსიურია, მაგრამ არ არის საკმარისი და საჭირო  

საგზაო  ნიშნები. ამის თაობაზე ინიციატივით 

მივმართეთ ხიდისთავის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელს დავით ვასაძეს და სოფლის 

დეპუტატს კობა კალანდაძეს.  ერთად ვნახეთ 

საფრთხის შემცველი ადგილები, სადაც არაერთი 

უბედური შემთხვევა მომხდარა, მაგრამ საჭირო 

საგზაო  ნიშნები მაინც არ გაკეთებულა. საკითხი 

გაიტანეს სოფლის კრებაზე, საქმის კურსში ჩააყენეს 

შესაბამისი სამსახურები და შეგვპირდნენ, რომ 

სკოლის მისასვლელთან დამონტაჟდება სიჩქარის 

შემზღუდავი ბარიერი და საგზაო ნიშანი. 
ესმა ლომაძე 

ნოდარ გოგიბერიძე 

ხიდისთავის საჯარო სკოლის მოსწავლეები 

დასაწყისი გვ. 2 
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ინფორმირება უსაფრთხოების საწინდარია! 

           2 ივნისს დაბა ლაითურის საჯარო სკოლაში 

ჩატარდა ტრენინგები: "ქუჩაში მოძრაობის წესები" და 

"ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფ-

რთხის შექმნა". თემებმა მოზარდებში დიდი დაინტერე-

სება გამოიწვია, რადგანაც ტრენინგზე დასწრების 

სურვილი ბევრმა მათგანმა გამოთქვა. ტრენინგს 

ესწრებოდნენ: სამოქალაქო განათლების პედაგოგი - ცაცა 

ქვილორია და Vlll, lX, X, Xl კლასის მოსწავლეები. 

        საზოგადოებას გავაცანით "ქუჩაში მოძრაობის 

წესები", ამ წესების მნიშვნელობა და მათი დარღვევის 

შედეგები. განვიხილეთ განვითარებადი ქვეყნების (მათ  

ბისთვის საფრთხის შექმნა", იგი დისკუსიურ ნაწილს 

წარმოადგენდა. ჩვენ განვიხილეთ სიტუაციური 

ამოცანები და წავმართეთ მსჯელობა. 

            ინიციატივის ფარგლებში კლუბის წევრებმა 

დაბალი კლასის მოსწავლეებს ჩავუტარეთ ტრენინგი 

ქუჩაში მოძრაობის წესების შესახებ, ასევე თემში 

მოვაწყვეთ ფლეშმობი დევიზით ,,წინ სკოლაა, შეანელე 

სვლა!“. ამ გზით მძღოლებს სიფრთხილისკენ მოვუწო-

დეთ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე გადაადგილდებიან. 

ანი თუთისანი 

დაბა ლაითურის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

შორის საქართველოს) სტატისტიკური მონაცემები საგზაო უბედურ შემთხვევათა კუთხით. პრეზენტა- 

ციის დამთავრების შემდეგ ჩავატარეთ ჯგუფური სამუშაო თემაზე: "ვინ აგებს პასუხს მოქალაქეთა 

უსაფრთხო გადადგილებაზე?". პრეზენტაციისას ჯგუფებმა პასუხისმგებლობა თანაბრად დააკისრა 

სახელმწიფოს (რომელიც ვალდებულია უზრუნველყოს გზების სწორი დაგეგმარება, შესაბამის 

კანონთა მიღება), მძღოლებს და ფეხით მოსიარულეებს, თუმცა რა თქმა უნდა ამ მხრივ მაინც 

სახელმწიფოს  როლი გამოიკვეთა. რაც შეეხება ტრენინგს - "ადამიანის  სიცოცხლისა  და  ჯანმრთელო- 

 

 


