კრიტიკული პედაგოგიკა
ავტორები: მარი გაბუნია, ნიკა მაღლაფერიძე

განათლების სფეროში არსებობს ხუთი ყველაზე მეტად გავრცელებული განათლების
ფილოსოფია: ლიბერალური, პროგრესული, ბიჰევიორისტული, ჰუმანისტური და
რადიკალური. რადიკალურ განათლებას ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც
კრიტიკულ პედაგოგიკას, ან ემანსიპატორულ პედაგოგიკას (Elias and Merriam 1995).
სიტყვა „Critical” მოდის ბერძნული სიტყვიდან „Krite” და ნიშნავს განსჯას.
კრიტიკული პედაგოგიკის შემთხვევაში, განსჯას უსამართლობის შესახებ (Foley
2001).
კრიტიკული პედაგოგიკა დიდწილად ასოცირებულია ბრაზილიელ ფილოსოფოს და
განმანათლებელ პაულო ფრეირესთან (1921-1997). კრიტიკული პედაგოგიკის
ჩამოყალიბებაზე ძირითადი გავლენა მოახდინა ფრანკპურტის სკოლის კრიტიკულმა
თეორიამ, რომელსაც 1930 წლიდან გერმანელი ფილოსოფოსი და სოციოლოგი მაქს
ჰორკჰაიმერი ხელმძღვანელობდა (Giroux 2003).
კრიტიკული პედაგოგიკა განათლებას განიხილავს, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე
მნიშვნელოვან ხელსაწყოს, რომელმაც უნდა გაანთავისუფლოს საზოგადოება
სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ჩაგვრისგან. განმანათლებლის როლი
წარმოდგენილია, როგორც განმანთავისუფლებლის, ხოლო სტუდენტები
მოიაზრებიან, როგორც მოქალაქეები, რომელთაც შეუძლიათ საზოგადოებაში
არსებული სისტემური პრობლემების აღმოჩენა და მათთან დაპირისპირება (Tisdell
and Taylor 2000).
კრიტიკული პედაგოგიკა არ განიხილავს განათლებას, როგორც ტექნიკას,
შესაბამისად, განმანათლებლები არ არიან მხოლოდ კონკრეტული საგანმნათლებლო
მეთოდების შემსრულებელი ტექნიკოსები. განათლება არ არის მხოლოდ
კონკრეტული დავალების შესრულების უნარი, კრიტიკული პედაგოგიკა დიდ
მნიშვნელობას ანიჭებს განათლების კომპლექსურობას და მის სოციალურ,
კულტურულ და პოლიტიკურ მნიშვნელობას. მაგალითად, ზრდასრულთა
განათლებაში, კრიტიკული პედაგოგიკა უარყოფს ისეთ მიდგომას, რომელიც
მხოლოდ სამუშაო ძალის პროდუქტიულობას და უნარების განვითარებას ლობირებს.
ზრდასრულთა განათლებას, უნარების განვითარებასთან ერთად, უნდა ჰქონდეს
უფრო დიდი მიზანი, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში, ადამიანის ფსიქოემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და თვითაქტუალიზაციას შეუწყობს ხელს.

სასკოლო ზოგადი განათლების შემთხვევაში, კრიტიკული პედაგოგიკის მიზანია
კულტურულად და ეკონომიკურად მარგინალიზებული მოსწავლეებისთვის
თანაბარი სასწავლო გარემოს შექმნა (Darder 2003).
ფრეირეს ფილოსოფიის თანახმად პედაგოგიკაში არ არსებობს პოლიტიკურად
ნეიტრალური განათლება ან პოლიტიკურად ნეიტრალური განმანათლებელი,
რადგან ყოველ განათლების პოლიტიკას/პრაქტიკას პირდაპირი გავლენა გააჩნია
ფართო საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე და მის წევრებზე (Bresler, Cooper and
Palmer 2002). ფრეირეს ფილოსოფიაში მასწავლებელი გვევლინება სწორედ იმ
პოლიტიკურ შუამავლად, რომელიც მოსწავლეებთან ერთად შეძლებს ამ საკითხების
შეცნობას, პოპულარული კურიკულუმის კრიტიკას და უკეთესი მომავლისთვის
საჭირო ნაბიჯების გადადგმას.
კრიტიკული პედაგოგიკისთის მნიშვნელოვანია მასწავლებელს და მოსწავლეებს
შორის

პარტნიორული

და

ურთიერთპატივისცემაზე

დაფუძნებული

ურთიერთობების ჩამოყალიბება, სადაც მოსწავლეები პირდაპირ არიან ჩართულნი
სასწავლო პროგრამების დაგეგმვა-განვითარებაში, რაც საშუალებას აძლევს როგორც
მოსწავლეებს ასავე

მასწავლებლებს

დააფუძნონ

სასწავლო პროცესი

საერთო

ფასეულობებზე და ენაზე (Freire and Macedo 1995). ასევე, მისთვის მნიშვნელოვანია
ისეთი

პედაგოგიური

პრაქტიკის

დანერგვა,

რომელიც

სავსებით

შეესაბამება

მოსწავლეების და მასწავლებლის სოციო-კულტურულ და პოლიტიკურ რეალობას.
სწორედ ამ სოციო-კულუტურული და პოლიტიკური რეალობაში უნდა მოხდეს იმ
საერთო პრობლემების იდენტიფიკაცია, რომლის წინაშეც საზოგადოება დგას და
შემდგომ მოხდეს მათი გადაჭრის გზების ერთობლივად ძიება.
ასეთ გაკვეთილებზე მოსწავლეები სწავლობენ ეფექტური დიალოგის წარმოებას მათ
თანატოლებთან, პედაგოგებთან და სხვადასხვა ასაკის სკოლის თუ საზოგადოების
წევრებთან, რაც ამავე დროს ითვალისწინებს არსებული დომინანტი პარადიგმის
კრიტიკას, რაც მოსწავლეებს კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში ეხმარებათ.
კვლევების

თანახმად

ამგვარი

დიალოგური

სწავლა-სწავლების

მიდგომას,

პოზიტიური გავლენა აქვს მოსწავლეების აკადემიურ წინსვლაზე და ამავე დროს
მოსწავლეები ნათლად ხედავენ იმას, რაც ხშირად იკარგება ჩვენს სკოლებში - სკოლის,
როგორც ფართო საზოგადოების განუყოფელ ნაწილად დანახვა; სკოლა და მისი
მოსწავლეები, რომლებიც საზოგადოებაში მორგებით არ კმაყოფილდებიან და სურთ
მისი უკეთესობისკენ შეცვლა (Alexander 2018).
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