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შესავალი 

თანამედროვე სკოლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი, აკადემიური განათლების მიღებასთან 

ერთად, თითოეული მოსწავლის სრულფასოვან ფსიქო-სოციალურ და პიროვნულ განვითარებაზე 

ზრუნვაა. ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ემოციურ 

მდგრადობას, სულიერ, ფიზიკურ და სოციალურ კეთილდღეობას. თუ ადამიანი დისკომფორტს 

განიცდის, პირველ რიგში, საფრთხე ემუქრება ემოციურ სფეროს, რასაც, თავის მხრივ, მოჰყვება 

შფოთვა, როგორც სტრესულ სიტუაციაზე საპასუხო რეაქცია. შესაბამისად, ტრვმირებული ბავშვის 

განვითარება ფერხდება როგორც ფიზიკური და ემოციური, ასევე კოგნიტური მიმართულებით.  

ბავშვის არაერთი პიროვნული მახასიათებელი სასკოლო ცხოვრების პერიოდში ყალიბდება; 

მოსწავლის მიმართ დამოკიდებულება სკოლაში და მის კედლებში მიღებული გამოცდილება 

დიდწილად განაპირობებს ბავშვის შემდგომი განვითარების პროცესს. სწორედ ამიტომ იქცა 

პიროვნების ფორმირება სკოლის პრიორიტეტად, რაც გულისხმობს სასწავლო პროცესის დაგეგმვას 

ისე, რომ მომავალში სერიოზულმა პრობლემებმა არ იჩინოს თავი. აუცილებელია, წინ წამოიწიოს 

მოსწავლეთა ძლიერი მხარეები; განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მოსწავლეებსა და 

მასწავლებლებს შორის, ასევე მოსწავლეების ერთმანეთთან დამოკიდებულებას. ასეთ სკოლებში 

ბავშვისთვის სწავლისადმი ინტერესთან ერთად მნიშვნელოვანია მათი სოციალური 

ურთიერთობებიც. 

სატრენინგო მოდული გათვლილია 25 აკადემიურ საათზე.  

ტრენინგის თემებია: 

- ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა; 

- სტიგმა; 

- ტოლერანტობა; 

- ბულინგი, მასწავლებლის როლი ბულინგთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრაში; 

- სენსიტიური ჯგუფების ბავშვთა სკოლაში ადაპტაციის სირთულეები; 

- სენსიტიური ჯგუფების ბავშვთა საგანმანათლებლო საჭიროებები; 

- ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა და მის მიხედვით ბავშვთან მუშაობის 

სპეციფიკა; 

- ბავშვებთან კომუნიკაციის და თანამშრომლობის, პრობლემების დაძლევის გზები და 

სტრატეგიები; 

- სენსიტიური ჯგუფების ბავშვებსა და მათ თანაკლასელებს შორის ურთიერთობის 

რეგულირება, კონტროლი და მართვა.  

ტრენინგის დამხმარე თეორიული მასალა შემუშავებულია სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების ცენტრის (CSDC) ფსიქოლოგებთან, სოციალურ მუშაკებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით, ასევე ბავშვთა ზრუნვის სფეროში მოღვაწე ექსპერტებთან კონსულტაციებისა და 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. 
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თავი I 

 

ბავშვთა უფლებების ძირითადი პრინციპები 

 

ბავშვის ოთხი ძირითადი უფლება 

 

ბავშვთა უფლებების შესახებ მთავარ დოკუმენტს წარმოადგენს ბავშვთა უფლებათა 

კონვენცია. სრული სახით მისი ნახვა შესაძლებელია გაეროს ბავშვთა ფონდის ვებ-გვერდზე: 

http://www.unicef.org/georgia/CRC_child_friendly-resized.pdf. 

სიცოცხლის ხელშეუხებლობის უფლება მოიცავს სიცოცხლის, ბავშვისთვის შესაფერისი 

საცხოვრებელი პირობების, კვების და ჯანმრთელობაზე ზრუნვის უფლებას. 

პიროვნული განვითარების უფლება გულისხმობს განათლების, აზრის თავისუფლად 

გამოხატვის და გაზიარების, რწმენის თავისუფლების, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 

უფლებას; ბავშვს აქვს დასვენების, თამაშის, კულტურულ და გასართობ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის უფლება. 

დაცვის უფლება გულისხმობს მშობლების, კანონიერი მეურვეების ან ნებისმიერი სხვა პირის 

მხრიდან ძალადობისგან ბავშვის დაცვას: ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ძალადობა, შეურაცხყოფა, 

დაუდევარი მოპყრობა, უხეში მოქცევა, თუ ექსპლუატაცია. 

მონაწილეობის უფლება - ბავშვს უფლება აქვს თავისუფლად გამოთქვას თავისი აზრი და 

გამოხატოს პოზიცია იმ საკითხებზე, რომელიც გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე. 

 

 

 

http://www.unicef.org/georgia/CRC_child_friendly-resized.pdf
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თემა II 

სტიგმა 

ძველ საბერძნეთში სტიგმა მონის ან დამნაშავის სხეულზე დასმულ დაღს ნიშნავდა, დღეს 

იმავე მნიშვნელობით ეს სიტყვა აღარ გვხვდება, თუმცა სტიგმატიზაციის მსხვერპლნი დღემდე 

რჩებიან „დამღის“ მატარებელ ადამიანებად. 

სოციოლოგმა გოფმანმა მეოცე საუკუნეში ტერმინი „სტიგმა“ ხელახლა აღადგინა 

დისკრიმინირებული პიროვნების აღსაწერად. ირვინ გოფმანი სტიგმას უწოდებს "პროცესს, 

რომლის საშუალებითაც სხვების რეაქცია ამახინჯებს იდენტობას“. 

გოფმანის მიერ შემოთავზებულ იქნა სტიგმის სამი ფორმა:  

1. ექსტერნალური დეფორმაცია: ფიზიკური უუნარობა, სიმსუქნე;  

2. პიროვნული თვისებების გადახრები: ფსიქიკური აშლილობები, ნარკოტიკების 

მოხმარებლები, კრიმინალური წარსული და ა.შ.;  

3. ტომობრივი სტიგმები: ეთნიკური ჯგუფი, რელიგია, ეროვნულობა და ა.შ. 

სტიგმა სოციალური ფენომენია, რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა სოციალურ 

სიტუაციაში არსებულ ღირებულებასთან. სტიგმატიზირება ნიშნავს საზოგადოების უარყოფით 

დამოკიდებულებას გარკვეული ჯგუფის პიროვნებების მიმართ, როცა ერიდებიან მათთან 

ურთიერთობას და მეტიც, უარყოფენ მათ, როგორც პიროვნებებს. სტიგმა ბევრად უფრო „საშიშ“ 

და ნეგატიურ ტერმინად შეიძლება აღვიქვათ, ვიდრე დისკრიმინაცია, რადგან მას საბოლოოდ 

პიროვნების გაუფასურებამდე მივყავართ. 

თემა III 

ტოლერანტობა 

ძირითადი პრინციპები, მეთოდები და 

მიდგომები სკოლაში მუშაობისთვის 

ტოლერანტობა, ეს არის სოციოლოგიური 

ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს განსხვავებული 

მსოფლმხედველობის, ცხოვრების წესის, ქცევისა და 

ჩვეულებების მიმღებლობას.  

ცნება ტოლერანტობა გულისხმობს შემდეგს: 

მე პატივს ვცემ თქვენი ღირებულებებისა და პრინციპების სისტემას, ვუშვებ მის დამოუკიდებელ 

არსებობას, რადგან ვაცნობიერებ სხვისი, ჩემგან განსხვავებულის არსებობის საჭიროებას, როგორც 

ჩემი განვითარების პირობას, მაგრამ ამასთან მე მესმის ისიც, რომ ეს სხვა არ შეიძლება იყოს 

მიღებული ჩემს მიერ სასიცოცხლო ორიენტირად. 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C_%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90
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გლობალიზაციის პირობებში, როდესაც სხვადასხვა ენის, შეხედულებების, კულტურის, 

რელიგიის მქონე ადამიანები ერთად ცხოვრობენ და მსოფლიო მულტიკულტურული და 

მრავალფეროვანი გახდა. ტოლერანტობისა და ჰარმონიის დამყარება ძალიან მნიშვნელოვანი და 

გადამწყვეტია. ამის გარეშე საზოგადოების ხანგრძლივი მშვიდობა ვერ შენარჩუნდება, ლოიალობა 

ერთმანეთის მიმართარ ვერ დამყარდება. ტოლერანტობის ნაკლებობა იწვევს ბრძოლას, 

ძალადობას და ბოლოს, ის ანგრევს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას საზოგადოებაში. 

ტოლერანტობა თანამედროვე საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე წინააღმდეგობრივ 

ღირებულებად რჩება, რაც არ ამცირებს მის მნიშვნელობას, არამედ იმ სამყაროს სირთულეს ასახავს, 

რომელშიც განწირულია იცხოვროს თანამედროვე ადამიანმა. 

ტოლერანტობა - ეს არის უნარი იცხოვრო თანამედროვე საზოგადოებაში, რომელიც 

ხასიათდება ეთნიკური, კულტურული მრავალფეროვნებით, ეს არის ადამიანების უნარი გაიგონ და 

აღიარონ ერთმანეთის უფლებები. 

ტოლერანტობა ნიშნავს სურვილს, მიიღო ან მოითმინო განსაკუთრებით ის ქცევა ან აზრები, 

რომლებსაც არ ეთანხმები, ან მოექცე სწორად იმათ, ვინც არ არის ისეთი როგორც შენ. ეს ნიშნავს 

სხვა ადამიანების, ან ადამიანთა ჯგუფის, რასის, სქესის, აზრის, რელიგიის მიმართ პატივისცემას და 

სხვათა კარგი თვისებების დაფასებას. 

 

თემა IV 

ბულინგი 

ბავშვებსა და მათ თანაკლასელებს შორის ურთიერთობის რეგულირება, კონტროლი და 

მართვა 

მასწავლებელმა უნდა იცოდეს, რომ კლასის უსაფრთხო გარემო არის საუკეთესო გარემო 

ბავშვების ეფექტური სწავლებისთვის. 

კარგი მასწავლებელი: 

 გაკვეთილზე ზრუნავს არა მხოლოდ ცოდნის გადაცემაზე, არამედ უსაფრთხო გარემოს 

შექმნაზე; 

 ამჩნევს ბულინგის გამოვლინებებს და სათანადოდ რეაგირებს მათზე; 

 ამჩნევს ჯგუფიდან გარიყულ, ან მოწყენილ ბავშვს; 

 არკვევს ბავშვის ასეთი ქცევის, ან ემოციის მიზეზებს; 

 მხარს უჭერს დაჩაგრულ ბავშვს და ცდილობს ბულინგის შეჩერებას; 

 ეხმარება ბავშვს რეაგირების სათანადო საშუალებების პოვნაში, როცა მას ვინმე ჩაგრავს; არ 

ეუბნება, რომ ბავშვმა უბრალოდ არ უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება, ან სამაგიერო უნდა 

გადაუხადოს; 

 ეხმარება აგრესორ ბავშვს ქცევის შეცვლაში; 
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 იძლევა სათანადო ქცევის მაგალითს. 

რჩევები მასწავლებლებს: 

 გააგებინეთ ბავშვს, რომ თქვენ არავითარ შემთხვევაში მოითმენთ მის აგრესიულ ქცევას, 

მიუხედავად იმისა, თუ ვისზეა ის მიმართული. დააწესეთ კონკრეტული და მკაცრი 

შეზღუდვები, რომლებსაც მიმართავთ ბულინგის განმეორების შემთხვევაში. 

 ასწავლეთ ბავშვს დასახული მიზნების მიღწევის კონსტრუქციული მეთოდები, ამა თუ იმ 

პრობლემის არაძალადობრივი გზით გადაჭრის წესები და ხერხები. დაამუშავეთ ამგვარი 

გზები თქვენსა და ბავშვს შორის ურთიერთობის მაგალითზე. 

 იყავით პოზიტიური ქცევის მაგალითი. თქვენზე დაკვირვებით, ბავშვი გარშემომყოფთა 

კეთილგანწყობილ დამოკიდებულებას და მათ პატივისცემას ისწავლის. შექმენით 

სიტუაციათა მოდელები, რომლებიც იმ სიტუაციათა მსგავსი იქნება, სადაც ბავშვმა აგრესია 

გამოავლინა. მოახდინეთ პრობლემის გადაჭრის და სასურველი მიზნის მიღწევის სხვა 

გზების დემონსტრირება, გარშემომყოფთა მიმართ ფსიქოლოგიური (მუქარა, შეურაცხყოფა) 

ან ფიზიკური ძალადობის გარეშე. 

 გააძლიერეთ კონტროლი ბავშვზე. იყავით მასთან ახლოს, როცა სხვა ბავშვებთან ერთად 

თამაშობს. წაახალისეთ მისი მონაწილეობა სპორტულ შეჯიბრებებში, თვითშემოქმედების 

წრეებში, სხვა კლასგარეშე საქმიანობებში. ამგვარი დატვირთვა ხელს შეუწყობს ბავშვის 

მოჭარბებული ენერგიის ცივილიზებული და სოციალურად უსაფრთხო გზით დახარჯვას 

და მნიშვნელოვნად შეამცირებს მის აგრესიულობას. 

 რთულ შემთხვევებში მიმართეთ სპეციალისტ-ფსიქოლოგს. არსებობს სპეციალური 

მეთოდები, რომლებიც დაეხმარება ბავშვს აგრესიული ქცევის მიზეზების გარკვევაში, 

აგრეთვე ამ პრობლემების მართვისა და რეგულირების სხვადასხვა ხერხის ათვისებაში. 

 ბულინგი (ჩაგვრა) - ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რომელიც ხორციელდება 

განსაზღვრული მიზნის გარეშე. 

სკოლაში მოზარდებს შორის ძალადობა ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა. ძალადობის ფორმები, 

რომლებსაც ისინი აწყდებიან, ასაკის და განვითარების ეტაპების მიხედვით განსხვავდება. ბავშვების 

ზრდა-განვითარებასთან ერთად, მათი დამოუკიდებლობაც იზრდება; ისინი დროის უმეტეს ნაწილს 

ოჯახის გარეთ ატარებენ; ამიტომ, უფროსი ასაკის ბავშვები უფრო ხშირად ხდებიან გარეშე პირთა 

ძალადობის მსხვერპლნი, რასაც ხელს უწყობს მათი ასაკობრივ-ფსიქოლოგიური თავისებურებანი, 

ცხოვრების სტილი და გატაცებები, სხვადასხვა დაჯგუფებებში გაერთიანება, საკუთარი 

უპირატესობის დამტკიცების სურვილი. ბულინგი სწორედ სასკოლო ასაკის ბავშვებს შორის, 

ძალადობის გამოვლინების ერთ-ერთ ფორმად მიიჩნევა. 

ბულინგს დაშინებისა და დამორჩილების მიზნით იყენებენ. ის გავრცელებულია, როგორც 

ბიჭებში, ისე გოგონებში. ნებისმიერი ბავშვი შეიძლება გახდეს, როგორც ბულინგის მსხვერპლი, 

ასევე მისი ინიციატორი.  

ბულინგი არის ურთიერთობის ფორმა, რომელსაც სარჩულად უდევს ბავშვის დისკრიმინაცია 

და ჩაგვრა. ზრდასრულებს უჭირთ ბულინგის ამოცნობა. ისინი ხშირად ერთმანეთისგან ვერ 
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ანსხვავებენ ბულინგს თამაშით-ჩხუბისა (ძიძგილაობა) და ნორმალური კონფლიქტებისაგან 

(უთანხმოება მეგობართა შორის). ხშირად, ამ ასაკში ნამდვილ აგრესიას თამაშად მიიჩნევენ. 

ზრდასრულთათვის ბულინგი უმეტესწილად დაფარულია. როგორც წესი, ბავშვები არ 

ატყობინებენ მათ ბულინგის შემთხვევების შესახებ და არ იციან, როგორ უპასუხონ ბულინგს. 

რეკომენდაციები ბულინგის მართვისთვის 

 დაელაპარაკეთ ბავშვს და შეეცადეთ გაარკვიოთ სიტუაცია, რომელმაც მოახდინა სხვა 

ბავშვების მიმართ აგრესიული ქცევის პროვოცირება. ზოგჯერ, აგრესორებად მშობლისგან, 

სხვა ბავშვისგან, უფროსი და-ძმისგან ძალადობაგანცდილი ბავშვები გვევლინებიან, 

რომლებსაც საკუთარი წყენა სხვა ბავშვზე გადააქვთ. 

 როგორც წესი, აგრესორის დასჯით მისი ძალადობრივი ქცევის შეწყვეტა შეუძლებელია. 

ამიტომ, დახმარება მიმართული უნდა იყოს არა დანაშაულის ძიებისა და დასჯისკენ, არამედ 

ბავშვის აგრესიული ქცევის შეცვლისაკენ სოციალურად მისაღები ქცევით. მნიშვნელოვანია 

იმის ჩვენება, რომ მიუღებელია აგრესიული, ძალადობრივი ქცევა და არა თავად ბავშვი.  

 მშვიდად, ნათლად, ბავშვისთვის გასაგებად აღწერეთ მისი ქცევა და უთხარით, ბულინგის რა 

ფორმაა ეს. 

 მშვიდად აუხსენით აგრესორს, თუ რა გავლენას ახდენს სხვა ბავშვებზე მისი ასეთი ქცევა. 

 გაარკვიეთ, რა მოხდა (როგორ ესმის ამ ბავშვს მომხდარი); 

 აუცილებლად უთხარით, რომ ასეთი ქცევა მიუღებელია და შეახსენეთ, როგორ ქცევას 

ელოდებით მისგან. 

 შეახსენეთ მისი პასუხისმგებლობა და ქცევის შედეგები (შეატყობინებენ მშობლებს, 

ჩატოვებენ კლასში, გამოუცხადებენ საყვედურს და სხვა); 

 თუ ბავშვი-აგრესორის ქცევის შეჩერებას ვერ ახერხებთ, უკიდურეს შემთხვევაში უნდა 

ეცადოთ გადაიყვანოთ სხვა სკოლაში (არა მსხვერპლი, არამედ აგრესორი!) 

 

კლასში ბულინგის შემთხვევების განხილვა 

კლასში ბულინგის შემთხვევების განხილვისას მნიშვნელოვანია „არა ბრალდებითი 

პოზიციის“ დაცვა, არა იმის ძიება, თუ ვინ არის ამ სიტუაციაში დამნაშავე, არამედ იმის გარკვევა, 

თუ რა მოხდა, რა როლი შეასრულა სიტუაციაში მონაწილე თითოეულმა ბავშვმა. განხილვაში 

შეიძლება ყველა ბავშვი მონაწილეობდეს – „აგრესორიც“, ,,მსხვერპლიც“, ,,დამკვირვებელიც“. 

მაგრამ, თუ აგრესორს და მსხვერპლს არ სურს სიტუაციის განხილვაში მონაწილეობა, მას 

განვიხილავთ მხოლოდ დამკვირვებლებთან ერთად. 
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განსახილველი საკითხები: 

 რა მოხდა (სთხოვეთ ბავშვებს გადმოსცენ, როგორ აღიქვეს მომხდარი შემთხვევა. მოისმინეთ 

ყველა ვერსია)? 

 რასთან დაკავშირებით და, როგორ დაიწყო ბულინგი? 

 რა როლს ასრულებდნენ ის ბავშვები, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას არ იღებდნენ 

ბულინგში? 

 როგორ შეიძლებოდა ბულინგზე დაკვირვებას გავლენა მოეხდინა „აგრესორ“ ბავშვზე? 

 რას გრძნობდნენ ბავშვები ბულინგზე დაკვირვების დროს? 

 რას გრძნობენ ისინი ამჟამად? 

 მათი აზრით რას გრძნობს ის ბავშვი, რომელმაც ბულინგი განიცადა? 

 რა შეეძლოთ მათ გაეკეთებინათ ბულინგის აღმოსაფხვრელად? 

 რა შეუძლიათ გააკეთონ ახლა იმისთვის, რომ დაზარალებულმა ბავშვმა თავი უკეთ იგრძნოს? 

 სხვანაირად როგორ შეუძლიათ მოიქცნენ ანალოგიურ სიტუაციაში? (სხვადასხვა პოზიციაში 

– აგრესორის, მსხვერპლის ან დამკვირვებლის)? 

ბულინგზე დამკვირვებელ ბავშვებთან საუბარი დაეხმარებათ მათ უკეთ გააცნობიერონ, თუ 

რა მოხდა, როგორი იყო მათი როლი და როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო. ასევე, გაითვალისწინონ, 

თუ, როგორ შეუძლიათ მოიქცნენ ანალოგიურ სიტუაციაში. 

 

სამართლებრივი რეგულირება: 

 

არასწრულწლოვანთა ძალადობრივ ქმედებებში არის სხვადასხვა ტიპის დანაშაულის 

ნიშნები. აქედან გამომდინარე, ისინი ისჯება და რეგულირდება შესაბამისი კანონებით: 

1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით; 

2. სისხლის სამართლის კოდექსით; 

3. კანონით იარაღის შესახებ; 

4. კანონით პოლიციის შესახებ; 

5. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების 

დამტკიცების შესახებ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 31 მაისის ერთობლივი ბრძანებით (№152/ნ–№496–№45/ნ) 

(რეფერირების პროცედურა). 

 

ბულინგის არსებობაზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში მიმართეთ მანდატურის სამსახურს, 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს (სოც. მუშაკი) და პოლიციას. მანდატურის სამსახურს აქვს 

ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი. ცენტრის ფუნქციებში რთული ფსიქოლოგიური ქცევის, 

ფსიქოლოგიური ძალადობის, ბულინგის მსხვერპლი პირების ფსიქოლოგიური მომსახურება შედის.  
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თავი V 

ბავშვთა სკოლაში ადაპტაციის სირთულეები 

„სასკოლო შფოთიანობა” 

ემოციურ წონასწორობასა და სულიერი კომფორტის განცდას განსაკუთრებით დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება სასკოლო პერიოდში. მოსწავლის ქცევითი და სასწავლო პრობლემების 

ყველაზე მნიშვნელოვან წინაპირობად მის ემოციურ ცხოვრებაში მომხდარი სერიოზული 

ცვლილებები იქცევა ხოლმე. 

ტერმინი „სასკოლო ნევროზი“ გამოიყენება მაშინ, როდესაც მოსწავლეს აღენიშნება 

„უმიზეზო“ პირღებინება, ტემპერატურის მომატება, მუცლისა და თავის ტკივილები და, ამასთან, ეს 

ყველაფერი - დილაობით, როცა ბავშვის სკოლაში წასვლის დრო ახლოვდება. არდადეგების 

პერიოდში და უქმე დღეებში ეს სიმპტომები რატომღაც ქრება. 

სასკოლო შფოთიანობა - ეს არის ემოციური არაკეთილდღეობისა და დისკომფორტის განცდა, 

რომელიც დაკავშირებულია რაღაც ცუდის, არასასიკეთოს მოლოდინთან, წარუმატებლობისა და 

ხიფათის წინათგრძნობასთან. 

შფოთვა და მღელვარება ამა თუ იმ დოზით მუდამ თან სდევს ბავშვის სასწავლო საქმიანობას 

ნებისმიერ, თვით „საუკეთესო სკოლაშიც“ კი. უფრო მეტიც - ადამიანის აქტიური შემეცნებითი 

საქმიანობა ყოველთვის ერთგვარი მღელვარებისა და შფოთვის ფონზე მიმდინარეობს, რაც 

ბუნებრივია. ბავშვში შფოთვის, მღელვარების სრული არარსებობა სიგნალი უნდა იყოს 

პედაგოგებისა და მშობლებისთვის. სასწავლო საქმიანობაში შფოთვის და მღელვარების სრული 

არქონა დამახასიათებელია ბავშვებისთვის, რომლებსაც სასწავლო მოტივაცია არ გააჩნიათ. 

შფოთვა სასწავლო პროცესში წარმატების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. თუმცა, 

ხშირად საქმე გვაქვს შფოთვის დესტრუქციულ გამოვლენასთან. ეს მაშინ, როცა შფოთვა 

დეზორგანიზებას უწევს ბავშვის საქმიანობას და სერიოზულ დაბრკოლებას უქმნის მას 

წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე.  



9 

 

შფოთიანი ბავშვები ძალიან მგრძნობიარენი არიან წარუმატებლობის მიმართ და მწვავედ 

რეაგირებენ მასზე. ავადმყოფურად ეშინიათ მარცხის და ხშირად უარს ამბობენ იმ დავალებებზე, 

რომელთა შესრულებისას სირთულეებს განიცდიან - ამით ისინი მარცხის თავიდან აცილებას 

ცდილობენ. 

სასკოლო შფოთიანობის უარყოფითი შედეგები ხშირად იმითაც ვლინდება, რომ 

ინტელექტუალურ განვითარებაზე ზემოქმედებით არასასურველ გავლენას ახდენს დივერგენტულ 

(კრეატიულ, შემოქმედებით) აზროვნებაზე, რომლისთვისაც აუცილებელია ისეთი პიროვნული 

თვისებები, როგორებიცაა გამბედაობა, სითამამე და შიშის უქონლობა სიახლეებთან მიმართებაში. 

შფოთიან ბავშვებს აქვთ მავნე, ნევროზული ხასიათის ჩვევებისადმი (ფრჩხილების კვნეტა, 

თითის წოვა, თმების წიწკვნა-ამოგლეჯა, ონანიზმი) მიდრეკილება. საკუთარი სხეულით 

მანიპულირება ამცირებს ასეთი ბავშვების ემოციურ დაძაბულობას და ამშვიდებს მათ. 

საკორექციო მუშაობის წარმატებით ჩასატარებლად, პირველ რიგში, უნდა დადგინდეს 

შფოთიანობის მიზეზი, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანია. 

 

სასკოლო შფოთიანობის ძირითადი ფაქტორების შინაარსობრივი დახასიათება: 

1. ზოგადი შფოთიანობა სკოლაში - ბავშვის ზოგადი ემოციური მდგომარეობა, დაკავშირებული 

სკოლის ცხოვრებაში მისი ჩართულობის სხვადასხვა ფორმასთან; 

2. სოციალური სტრესის განცდა - ბავშვის ემოციური მდგომარეობა, რომლის ფონზეც 

ვითარდება მისი სოციალური კონტაქტები (პირველ რიგში, თანატოლებთან); 

3. წარმატების მოთხოვნილების ფრუსტრაცია - არახელსაყრელი ფსიქიკური ფონი, რომელიც 

საშუალებას არ აძლევს ბავშვს, დაიკმაყოფილოს წარმატების მოთხოვნილება მაღალი 

შედეგების მიღწევით და ა.შ. 

4. თვითგამოხატვის შიში - უარყოფითი ემოციური განცდები ისეთ სიტუაციებში, სადაც 

საჭიროა საკუთარი თავის, საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა; 

5. ცოდნის შემოწმების შიში - ნეგატიური დამოკიდებულება და შიშის განცდა სიტუაციებში, 

სადაც მოწმდება ბავშვის ცოდნა, მიღწევები, შესაძლებლობები (განსაკუთრებით მაშინ, როცა 

ეს საჯაროდ ხდება); 

6. შიში, რომ ვერ გაამართლებს გარშემომყოფთა მოლოდინს; ორიენტაცია სხვათა 

შეხედულებებსა და აზრებზე საკუთარი შედეგების, ქცევებისა და აზრების შეფასების დროს; 

შფოთვა იმ შეფასებების გამო, რომელსაც სხვებისგან იღებს, რადგანაც მუდმივად 

უარყოფითი შეფასების მოლოდინშია; 

7. დაბალი ფიზიოლოგიური მდგრადობა სტრესის მიმართ - ფსიქოფიზიოლოგიური 

ორგანიზაციის თავისებურება, რომელიც ხელს უშლის ბავშვს, შეეგუოს სტრესოგენული 

ხასიათის სიტუაციებს და ზრდის არაადეკვატური, დესტრუქციული რეაგირების ალბათობას 

შფოთვის შემცველ გარემო ფაქტორებზე; 
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8. მასწავლებლებთან ურთიერთობაში არსებული პრობლემები და შიშები - სკოლაში 

უფროსებთან ურთიერთობისას საერთო ნეგატიური ფონის არსებობა, რაც აქვეითებს 

მოსწავლის აკადემიურ წარმატებას. 

 

სასკოლო შფოთიანობის მიზეზებია: 

 ბავშვის თანდაყოლილი, ნერვულ-ფსიქიკური ორგანიზაციის ბუნება; 

 მშობლების გადაჭარბებული მოთხოვნები და ზედმეტი სიმკაცრე ("ყველაფერი უნდა 

გაკეთდეს საუკეთესოდ!", "კარგად სწავლა მხოლოდ უმაღლესი ქულების მიღებას ნიშნავს!"); 

 სწავლების სისტემისა და მასწავლებლის დამოკიდებულების თავისებურებანი; 

 მუდმივი სტრესი და სატელევიზიო საინფორმაციო გადაცემებიდან მიღებული ნეგატიური 

ინფორმაციის ნაკადის უარყოფითი ზემოქმედება ბავშვის ფსიქიკაზე; 

 მშობლების ჰიპერმზრუნველობა, ზედმეტი მღელვარება და შიში, რაიმე არ დაემართოს მათ 

შვილს; 

 სკოლის ხშირი ცვლა და ახალ პირობებსა და თანაკლასელებთან გართულებული 

სოციალური ადაპტაცია; 

 სასკოლო ცხოვრების დასაწყისში სკოლაში სწავლისთვის მზაობის არასათანადო დონე; 

 სწავლისთვის საჭირო ინტელექტუალური ბაზის დეფიციტი; 

 ოჯახური პრობლემები; 

 აღზრდის მოუქნელი, დოგმატური სისტემა, რომელიც არ ითვალისწინებს ბავშვის 

ინდივიდუალიზმს (მის ინტერესებს, უნარებსა და მიდრეკილებებს); 

 ბავშვის იძულებითი, ძალდატანებითი მონაწილეობა ისეთ საქმეებში, რომლებიც არ 

აინტერესებს; 

 ორიენტაცია ნიშანზე და არა შემეცნების პროცესზე; 

 ოჯახისა და სკოლის მიერ ბავშვის მიმართ წაყენებული მოთხოვნების წინაღმდეგობრივი 

ხასიათი და შეუთავსებლობა; 

 შეუთავსებლობა მშობლის მოთხოვნილების მაღალ დონესა და ბავშვის რეალურ 

შესაძლებლობებს შორის; 

 ბავშვის პატივისცემის, ყურადღების, აღიარებისა და დამოუკიდებლობის მოთხოვნილების 

დაუკმაყოფილებლობა; 

 მუდმივი ცვლილებები გარე სამყაროში, ცხოვრების ჩვეული რიტმის დარღვევა; 

 აღზრდის ავტორიტარული სტილი, მოთხოვნებისა და შეფასებების არათანამიმდევრულობა; 

 დიდი მოცულობის დავალებები და ბავშვის შიში, რომ თავს ვერ გაართმევს მათ; 

 დროის მცირე მონაკვეთში განმეორებადი შეფასებით-საგამოცდო სიტუაციები. 

 

რეკომენდაციები სასკოლო შფოთიანობის შესამცირებლად 

 მიიღეთ ბავშვი ისეთი, როგორიც არის - ის უნდა გრძნობდეს, რომ მას იღებენ და აფასებენ 

იმისგან დამოუკიდებლად თუ, როგორ იქცევა და როგორ სწავლობს. ბავშვის აღიარება - მისი 
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მოთხოვნილებების, შესაძლებლობების ცნობა და აღიარება, შფოთვის შემცირების ერთ-ერთ 

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. 

 შეუქმენით ბავშვს სათანადო პირობები და დაეხმარეთ წარმატების მიღწევაში, გაუჩინეთ 

წარმატების განცდა. 

 მორეიდეთ ბავშვის სასწავლო შედეგების შედარებას წარმატებულ თანაკლასელთა 

მიღწევებთან. თითოეული მოსწავლის სასწავლო შედეგები შეადარეთ მხოლოდ მის 

ადრინდელ შედეგებს და შეაქეთ იმის გამო, რომ ადრინდელთან შედარებით უკეთესად 

შეასრულა სამუშაო. 

 ნამუშევრების შეფასების დროს, პირველ რიგში, ყურადღება უნდა გაამახვილოთ იმაზე, რაც 

კარგად არის გაკეთებული, მერე კი გამოთქვათ კონკრეტული მითითებები იმის თაობაზე, 

თუ რა არის გასაუმჯობესებელი. 

 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეების ძლიერი მხარეების წინ წამოწევა. 

 ნუ დაუშვებთ, ბავშვი საკუთარ წარუმატებლობაში ჩაიკეტოს. მას აუცილებლად სჭირდება 

ისეთი არააკადემიური საქმიანობა, რომელშიც თვითდამკვიდრებას შეძლებს, ეს კი 

მოგვიანებით მის სასკოლო საქმიანობაზეც აისახება.  

 ძალიან მნიშვნელოვანია, დაანახოთ და აგრძნობინოთ ბავშვს, რომ თქვენთვის მისი 

მიღწევები და წარმატებები საკმაოდ მაღალი ღირებულების მატარებელია. 

 ბავშვს, რომელიც გამუდმებით განიცდის მარცხს, მხოლოდ ხშირი შექება და ნაკლები 

საყვედური კი არ სჭირდება, არამედ შექება სწორედ მაშინ, როცა რაღაცას წარმატებით 

გააკეთებს (და არა მაშინ, როცა პასიურად ზის და ხელს არავის უშლის). 

 ხანდახან უმჯობესია, თვალი დახუჭოთ, თუ ბავშვს დავალებები სრულყოფილად არ აქვს 

შესრულებული, შესაძლოა მან თავისი უნარებიდან გამომდინარე, უკეთესად შესრულება ვერ 

შესძლო. 

 მოერიდეთ მოსწავლის მუშაობის ტემპის, პიროვნული თვისებების, მეხსიერების, 

ყურადღების, აღქმის თავისებურებების, მოქმედების ტემპის შეფასებას. 

 ერიდეთ შფოთიანი ბავშვების გამოკითხვას გაკვეთილის დასაწყისში, ან გაკვეთილის 

ბოლოს. 

 იხელმძღვანელეთ პრინციპით: ,,არა უფრო მეტი, არამედ უფრო ეფექტურად“.  

 დამატებითი დავალებების რაოდენობა ვერ გააუმჯობესებს სწავლების ხარისხს, თუკი არ 

დაუკვირდებით, რა უჭირს თითოეულ ბავშვს. უნდა მისცეთ მას ისეთი დავალებები, 

რომლებიც დაეხმარება ამ სირთულეთა წარმატებით დაძლევაში. 

 ნუ დააჩქარებთ ბავშვებს დავალების შესრულების დროს. დაჩქარების გარეშე შესრულებული 

დავალება, განურჩევლად იმისა, გამოუვა თუ არა, მას შფოთიანობისთვის თავის გართმევაში 

დაეხმარება. 

 მკაცრად აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები შფოთიან ბავშვებთან ურთიერთობისას, 

ვინაიდან ბავშვის შფოთიანობა ბევრად არის დამოკიდებული გარშემომყოფი ადამიანების 

მღელვარების დონეზე. 

 დაეხმარეთ შფოთიან ბავშვს, გადალახოს დაურწმუნებლობა საკუთარ თავში. ამ კუთხით 

კარგ სამსახურს გაგიწევთ გულწრფელი შექება. ამასთან, ბავშვმა უნდა იცოდეს, რისთვის 
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შეაქეს. სურვილის შემთხვევაში შექების მიზეზი ყველაზე სუსტ მოსწავლესთანაც კი 

შეიძლება მოიძებნოს. 

 დაეხმარეთ ბავშვს, რომ უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი ჯგუფში.  

 განსაკუთრებული დახმარება სჭირდებათ სკოლაში ახალგადმოსულ ბავშვებს, რათა უცხოდ 

არ იგრძნონ თავი და შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოავლინონ. ამ კუთხით 

რეკომენდებულია, სასწავლო წლის დასაწყისშივე ამ ბავშვების თანატოლებისთვის 

წარდგენის რაიმე განსაკუთრებული ფორმის გამოყენება. 

 სასურველია შეამციროთ ნიშნის (და არა ცოდნის) ღირებულება ბავშვის თვალში. 

 მხარი დაუჭირეთ და წაახალისეთ ბავშვის, თუნდაც სულ მცირე, ერთი შეხედვით, 

უმნიშვნელო წარმატება. 

 

თავი VI 

სენსიტიურ ბავშვთა ჯგუფებთან მუშაობა 

 (სირთულეები, მუშაობის სპეციფიკა, საჭიროებების იდენტიფიკაცია, სპეციალური 

განათლება) 

კლასის ეფექტური და ხარისხიანი მართვის დროს: 

 მასწავლებელმა უნდა შეძლოს კლასს დაანახოს, რომ კლასში ყველაფერს ის მართავს და 

მოსწავლეებს შეუძლიათ, ენდონ მას;  

 მასწავლებელი უნდა იყენებდეს დისციპლინურ ზომებს და მოსწავლეთა ინდივიდუალურ 

საჭიროებებს აქცევდეს ყურადღებას;  

 მასწავლებელი კლასს უნდა აღიქვამდეს როგორც ერთ გუნდს;  

 მასწავლებელმა უნდა აკონტროლოს საკუთარი ემოციები, შეძლოს პრობლემების 

იდენტიფიცირება და პრევენცია. 

როგორც ვხედავთ, სიძნელეების გამომწვევი მიზეზები შეიძლება სხვადასხვა სახის და 

სირთულის იყოს. აღსანიშნავია, რომ განათლების პროცესზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

სხვადასხვა ფაქტორი, სადაც სასკოლო გარემოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ასევე 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ოჯახური და საზოგადოებრივი ფაქტორები. ბავშვის აღზრდის 

გარემოს შეადგენს ოჯახი, სკოლა, საზოგადოება. უნდა შეიცვალოს ბავშვების მიმართ არსებული 

არასათანადო, მათ შორის უარყოფითი დამოკიდებულება, რომელსაც იწვევს კულტურული, ან 

რელიგიური ფაქტორები, ბავშვში ოჯახის შესახებ არსებული წარმოდგენა. 

აღსანიშნავია, რომ ინდივიდუალურობა მეტად რთული აღსაქმელია, განსაკუთრებით დიდ 

საკლასო ოთახებში. ეს კონცეფცია ყურადღებას ამახვილებს იმ სიძნელეებსა და პრობლემებზე, 

რომლებიც შეიძლება წამოიჭრას თითოეულ საკლასო ოთახში და შეიძლება გააჩნდეს ყველა ბავშვს. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი აწყდება სიძნელეებს, მათი გადალახვა სწორედ გარემოზეა 

დამოკიდებული, რათა ბავშვი საკუთარი რესურსების საფუძველზე განვითარდეს.  
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სიძნელეების გადალახვა ასევე დამოკიდებულია მათი გავლენის ინტენსივობაზე. კონცეფცია 

ხაზს უსვამს აქტიური მონაწილეობის მნიშვნელობას, რომელიც მოიცავს აქტიურ სწავლებას და არა 

მხოლოდ მონოლოგით წარმართულ სწავლების მეთოდს. ეს გამომდინარეობს იმ ფაქტორიდან, რომ 

ჩვენ გვსურს მივიღოთ განათლება ცხოვრებაში გამოყენების მიზნით, ეს კი თავისთავად პროცესში 

აქტიურ მონაწილეობას გულისხმობს. 

 

თემა VII 

სენსიტიური ჯგუფების ბავშვთა საგანმანათლებლო საჭიროებების გაცნობა  

(ი.ს.გ.-ის მიხედვით ბავშვებთან მუშაობის სპეციფიკა) 

ინდივიდუალური გეგმა, ინდივიდუალური გრაფიკი, დამხმარე სპეციალისტები, 

ადაპტირებული ფიზიკური გარემო თუ სხვა დამატებითი საგანმანათლებლო სერვისები ზრდის 

მოსწავლის დამოუკიდებლობის ხარისხს, უქმნის მას საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს განათლების 

მიღების შესაძლებლობას. ყოველივე ეს განაპირობებს ინდივიდის საზოგადოებაში ინტეგრირებას 

და მის რეალიზებას. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე არის „პირი, რომელსაც 

თანატოლებთან შედარებით აქვს სიძნელე სწავლაში და რომლისთვისაც საჭიროა ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ან/და სასწავლო გეგმასთან ადაპტაცია ან/და ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შედგენა და განხორციელება.“(საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, 

თავი 1, 15.12.2010) 

სკოლა ღია უნდა იყოს თემთან ურთიერთობაში, უნდა ხდებოდეს თანამშრომლობა 

სოციალურ ჯგუფებს შორის (სკოლებს, მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის). მასწავლებელი 

ერევა მოსწავლეთა ურთიერთობებში და თავის თავზე იღებს მცირედი პრობლემის გადაჭრასაც კი 

იმის მიხედვით, თუ, როგორ აფასებს თავად სიტუაციას. მასწავლებლები და სკოლები არ 

თანამშრომლობენ ერთმანეთთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განათლების რეგულირება, 

მათი იდენტიფიკაციისა და შეფასების, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა 

განხორციელებისა და სასწავლო პროცესში მიზნების ინტეგრირების შესახებ, დეტალური 

ინფორმაცია შესაძლებელია იხილოთ სახელმძღვანელოში ,,ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

,,გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის“, 2014 წელი. 
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აღზრდის/მართვის სტილი და შესაბამისი მიდგომები 

ავტორიტარული აღზრდა და მისი გავლენა მოზარდზე:  

ავტორიტარული აღზრდა გულისხმობს უპირობო მორჩილებას ავტორიტეტების 

(მშობლების, მასწავლებლების და სხვ.) დირექტივების მიმართ. ასეთ გარემოში აღზრდილი ბავშვი 

აგრესიულობისკენ არის მიდრეკლი და გამოირჩევა: 

 ნაკლები სოციალური კომპეტენციით და საკუთარი ღირსების დაბალი შეგძნებით; 

 ნაკლებად და/ან არასწორად განვითარებული საკომუნიკაციო უნარებით; 

 გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებისა და პირადი ინიციატივების გამომჟღავნების 

უნარის დეფიციტით; 

 ნაკლებად განვითარებული შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნებით;  

 ნაკლები ტოლერანტულობით. 

მართვის დემოკრატიული სტილი საკლასო გარემოში 

აღზრდის დემოკრატიული სტილი გულისხმობს თანამშრომლობით დამოკიდებულებას 

მასწავლებელსა და აღსაზრდელს შორის, სადაც, აღსაზრდელი მიიჩნევა პარტნიორად და მისი 

ყოველი ინიციატივა მოსმენილი და გათვალისწინებულია. ასეთი მიდგომა, ასაკის მატებასთან 

ერთად განაპირობებს მის დამოუკიდებელ ცხოვრებას და საკუთარი პასუხისმგებლობით 

მოქმედებას. 

კლასის მართვის დემოკრატიული სტილი გულისხმობს თანამშრომლურ მიდგომას 

მასწავლებლის მხრიდან, რომელიც მოსწავლეებს ეხმარება:  

 სოციალური და ინტელექტუალური კომპეტენციის განვითარებაში; 

 შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებაში;  

 კომუნიკაციური უნარების გამომუშავებაში;  

 ადეკვატური თვითშეფასების უნარის გამომუშავებაში; 

 დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღებისა და პირადი ინიციატივების გამომჟღავნების 

უნარის განვითარებაში;  

 ტოლერანტული უნარების განვითარებაში. 
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თემა VIII 

სენსიტიური ჯგუფის ბავშვებთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა პრობლემის გადაჭრის 

სტრატეგიის გაცნობა და მისი დაძლევა 

რა არის კომუნიკაცია 

კომუნიკაცია ფართო გაგებით, არის ინფორმაციის გაცვლა ინდივიდებს შორის სიმბოლოთა 

საერთო სისტემის საშუალებით. კომუნიკაცია შეიძლება განხორციელდეს ვერბალური, ან 

არავერბალური გზით. განასხვავებენ ასევე კომუნიკაციის განხორციელების მექანიკურ და 

შემოქმედებით მიდგომებს. კომუნიკაცია მექანიკური მიდგომით, არის ცალმხრივ მიმართული 

პროცესი - ინფორმაციის გადაცემა გადამცემსა და მიმღებს შორის. კომუნიკაცია შემოქმედებითი 

მიდგომით, არის კომუნიკაციის მონაწილეთა ერთობლივი მოღვაწეობა, რომლის დროსაც 

გამომუშავდება საგნებზე და მოქმედებებზე საერთო (გარკვეულ ზღვრამდე) შეხედულებები. 

კომუნიკაცია წარმოადგენს ადამიანებს შორის ვერბალური (სიტყვიერი) და 

არავერბალური სიმბოლოების საშუალებით აზრების, გრძნობების, დამოკიდებულებების 

და იდეების ურთიერთ გაცვლას. კომუნიკაცია მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან 

„კომუნიკარე“, რაც ნიშნავს: „გავხადოთ ყველასთვის გასაგები“. 

ვერბალური კომუნიკაცია გულისხმობს სიტყვების საშუალებით ინფორმაციის გადაცემას. 

არავერბალური კომუნიკაცია - პოზა, მიმიკა, ჟესტიკულაცია, პაუზები, ხმის ინტონაცია და 

სიმაღლის ცვლილება, სქემა, დიაგრამა. 

1. კომუნიკაციის ფორმები მიმართულების მიხედვით: 

 ერთი ერთთან: საუბარი, შეტყობინება. 

 ერთი მრავალთან: ლექცია, ჟურნალისტიკა (გაზეთი, ჟურნალი), ტექნიკური მედია 

(კომპიუტერი, ტელევიზია.). 

 მრავალი ერთთან: კონფერენცია, ფორუმი, დებატები. 

 

2. არსებობს ცალმხრივი და ორმხრივი კომუნიკაცია: 

 ცალმხრივი კომუნიკაციის დროს მხოლოდ ერთი ადამიანი საუბრობს. ამ შემთხვევაში 

ადგილი არა აქვს ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებას: შეკითხვების დასმას, 

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმას, დისკუსიას. 

 ორმხრივი კომუნიკაცია გულისხმობს ინტერაქტიული კომუნიკაციის პროცესს. ამ 

შემთხვევაში კომუნიკაციის პროცესში ჩართულია როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე, 

რაც აადვილებს და უფრო გასაგებს ხდის მოწოდებული ინფორმაციის აღქმის 

პროცესს. 
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„მე კომუნიკატორი“ 

„მე კომუნიკატორი“-ს გამოყენება ამცირებს კონფრონტაციას და კონცენტრირებას ახდენს 

ბავშვის დახმარებაზე ქცევის გააზრებაში. სასურველია ბავშვმა იცოდეს, როგორ გრძნობთ თავს, 

როგორი ზეგავლენა აქვს მის ქცევას თქვენზე, აუცილებელია პასუხისმგებლობა ქცევის 

შეცვლაზე ბავშვს დაუტოვოთ. 

უკეთესია, როდესაც ბავშვს უხსნით თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს მისი ქცევა თვენზე. 

„მე შეტყობინების,“ გაშლილი ფორმულა ასე გამოიყურება 

1. კომუნიკაცია დაიწყეთ პირველი პირის ნაცვალსახელით „მე“, ან ,,მე ვგრძნობ“… 

2. დაამატეთ სიტყვა, რომელიც აღწერს თქვენს ემოციას: ,,გავღიზიანდი, გავბრაზდი, 

ავღელდი“ ... 

3. აღწერეთ სიტუაცია, ქცევა რომელიც გაღელვებთ - ,,როცა დავინახე, რომ შენი 

სათამაშოები იატაკზე ეყარა...“ ან „შენ რომ გაკვეთილები გააცდინე, ძალიან გავბრაზდი, 

უპასუხისმგებლო და ზარმაცი ხარ, წყალში მიყრი ამაგს“, ან „მე გაბრაზებული ვარ 

გაკვეთილები რომ გააცდინე, გამეცადინებდი, ბევრი დრო და ენერგია დამეხარჯა, 

იმედია ეს შემთხვევა აღარ განმეორდება“. 

 

კონფლიქტის მოგვარების ეფექტური სტრატეგიები 

კონფლიქტი არის ურთიერთმიმართება ორ, ან ორზე მეტ ისეთ მხარეს (პიროვნებას ან 

ჯგუფს) შორის, რომელთაც აქვთ, ან ფიქრობენ, რომ აქვთ ურთიერთ შეუთავსებელი მიზნები. 

კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარებისთვის აუცილებელია საპასუხო რეაქციის გამოწვევა მეორე 

ადამიანში/მეორე მხარეში, რომლის მიღწევაც წარმოუდგენელია მხარეებს შორის ეფექტური 

კომუნიკაციის დამყარების გარეშე. 

კონფლიქტის კონსტრუქციული გადაწყვეტის დროს:  

 ვითარდება რთული სააზროვნო უნარ-ჩვევები, როგორიცაა კრიტიკული აზროვნება, 

პრობლემის შემოქმედებითი გადაჭრის უნარი და ა.შ.; 

 ვითარდება გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უნარი; 

 ვითარდება მოსწავლის თვითშეფასება და იზრდება საკუთარი თავისადმი რწმენა; 

 ყალიბდება მოულოდნელი გარემოებებისთვის თავის გართმევის და სტრესის დაძლევის 

უნარი, რაც მოსწავლის მაღალი სოციალური და ფსიქოლოგიური განვითარების 

მაჩვენებელია; 

 ყალიბდება ეთიკური ღირებულებები; 

 ურთიერთობები კლასში (მოსწავლეებსა და მასწავლებელს, ან თავად მოსწავლეებს შორის) 

უფრო მაღალ საფეხურზე გადადის - იზრდება ერთსულოვნება, ერთმანეთის ნდობა და 

პატივისცემა. 
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პრაქტიკული რეკომენდაცია 

(მასწავლებლის ქმედება მოსწავლეებს შორის კონფლიქტური სიტუაციის დროს) 

 შეაფასეთ სიტუაცია - განსაზღვრეთ, ვინ მონაწილეობს კონფლიქტში და რა იცით მათ 

შესახებ. როგორ აღიქვამენ ისინი თქვენს გამოჩენას. ამ შეფასების შედეგად, კონფლიქტის 

სერიოზულობიდან გამომდინარე, შეიძლება მიმართოთ დამხმარეს, სხვა მასწავლებელს ან 

დირექტორს. 

 გახსოვდეთ, თქვენი მიზანია, განმუხტოთ სიტუაცია ისე, რომ არავინ დაზიანდეს და 

არცერთი მონაწილის თავმოყვარეობა არ შეილახოს. 

 შეეცადეთ თავიდან მოიშოროთ გარეშე პირები, მაყურებლები და სიტუაციას გაარიდოთ 

ერთ-ერთი მოჩხუბარი. თუ ეს არ ხერხდება, უნდა შეეცადოთ, სხვა საშუალებით (მაგ. ხმის 

აწევით) თქვენზე გადმოიტანოთ მოსწავლეების ყურადღება. 

 შეეცადეთ, თავდაპირველად მცირე შეზღუდვები დაააწესოთ და თანდათანობით 

გაამკაცროთ მოთხოვნა. მაგალითად, დასაწყისში აღნიშნეთ: „რაც გინდათ ის თქვით, მაგრამ 

ხმას დაუწიეთ”; როცა ამ ბრძანებას დაემორჩილებიან, დაამატეთ შემდეგი მოთხოვნა 

„შეწყვიტეთ უხეში სიტყვების გამოყენება” და ა.შ.  

 მოსწავლეები დაარწმუნეთ, რომ უმჯობესია ამ საკითხის მოგვარება მშვიდობიანი 

მოლაპარაკებით. შეიძლება უთხრათ, რომ ჩხუბის გაგრძელებას ყოველთვის მოახერხებენ და 

მასწავლებელი ამას ხელს ვერ შეუშლის, მაგრამ უმჯობესია სხვა გამოსავალი ნახონ 

კონფლიქტიდან;  

 დაეხმარეთ მოსწავლეებს საკუთარი ემოციების მართვაში. ამისთვის, ხშირად საკმარისია, 

მათი ყურადღებით მოსმენა და თანაგრძნობის გამოხატვა; 

 დაეხმარეთ მოსწავლეს, იპოვოს გამოსავალი. შესთავაზეთ მას კონფლიქტის მოგვარების 

შესაძლო ვარიანტები; მაგალითად, სთხოვეთ მას, სხვაგან, უფრო წყნარ ადგილას შეხვედრა 

და საუბარი. სასურველია, ამ დროს მოახერხოთ მოსწავლის ყურადღების გადატანა რაიმე 

დადებით ემოციასა და ქმედებაზე. აგრესიის ფაქტის აღკვეთა მხოლოდ პირველი ნაბიჯია 

კონფლიქტური სიტუაციის მოგვარებისაკენ. მასწავლებელს, ხშირად, სერიოზული როლის 

შესრულება უხდება მოსწავლეთა კონფლიქტის დარეგულირებაში. ამ დროს მან 

ურთიერთობის სხვადასხვა მიდგომა შეიძლება გამოიყენოს. 

განვიხილოთ კონფლიქტის მოგვარების სხვადასხვა მეთოდები: 

დირექტიული მიდგომის შემთხვევაში მასწავლებელი თავად იძლევა მითითებებს, თუ რა 

უნდა გააკეთონ მოსწავლეებმა. იგი არ ესაუბრება კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს, არამედ თავად 

იღებს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას.  

დირექტიული სტილის გამოყენება მისაღებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა 

კონფლიქტური სიტუაცია კონტროლიდან გამოდის და დაუყოვნებელ ჩარევას მოითხოვს, რათა 

მოსწავლეთა უსაფრთხოება ეჭვქვეშ არ დადგეს. 

მასწავლებელი-არბიტრი - იგი ყურადღებით ისმენს ორივე მხარის მოსაზრებებს და 

პრობლემის არსში ჩაწვდომის შემდეგ ეუბნება მათ, რა უნდა გაკეთდეს. ეს საკმაოდ ეფექტური 

მიდგომაა, რადგან კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს თავიანთი პოზიციების გამოხატვის საშუალება 



18 

 

ეძლევათ; ამასთან, შედეგი საკმაოდ მოკლე დროში მიიღწევა. ამ მიდგომის ნაკლი ისაა, რომ 

მოსწავლეები თავად ვერ იღებენ ინიციატივას პრობლემის მოგვარების პროცესში და კონფლიქტის 

სიღრმისეული მიზეზებიც შეიძლება აუხსნელი დარჩეს. 

მასწავლებელი-მოსამართლე მონაწილეობს ისეთი კონფლიქტების მოგვარებაში, როცა ერთმა 

მხარემ მეორეს აშკარა ზიანი მიაყენა და საჭირო ხდება სამართლიანობის აღდგენა. ამ შემთხვევაში 

მასწავლებელმა უნდა მოუსმინოს მხარეებს და გადაწყვიტოს, ვინ არის დამნაშავე. ბავშვები ხშირად 

მიანდობენ ხოლმე უფროსს სამართლიანი გადაწყვეტილების გამოტანას. მასწავლებელს ევალება ამ 

დროს განსაზღვროს სასჯელის ზომა, ანუ რა შედეგები უნდა მოჰყვეს მიუღებელ ქმედებას მისი 

ჩამდენისათვის.  

სამივე მიდგომას ერთი საერთო ნაკლი აქვს. ვერც ერთი მათგანი ვერ შეუწყობს ხელს 

მოსწავლეთა დამოუკიდებლობის განვითარებას, კომპრომისზე წასვლის და ერთმანეთთან 

შეთანხმების მიღწევის უნარის ჩამოყალიბებას. 

კონფლიქტების მოგვარების უფრო ეფექტური სტრატეგიაა, როცა თავად მოსწავლეები 

აქტიურ როლს თამაშობენ კონფლიქტების მოგვარებაში, ამისათვის მათ უნდა ვასწავლოთ 

მოლაპარაკების წარმართვა და მოვამზადოთ ისინი კონფლიქტში მედიატორის როლის 

შესასრულებლად. 

თავი IX 

ემპათია 

ემპათია ნიშნავს გაიზიარო სხვისი ემოციური მდგომარეობა, შეხედო მიმდინარე 

მოვლენებს მისი პერსპექტივიდან და თანაუგრძნო მას. განიცადო სხვისი მძიმე მდგომარეობა და 

შეუმსუბუქო გასაჭირი ყოველგვარი გარეგანი მიზეზების გარეშე. 

ემპათია სამი კომპონენტისგან შედგება: ემოციური ასპექტი 

(ემოციური ემპათია), რაც ნიშნავს გაიზიარო სხვისი ემოციები და 

გრძნობები; კოგნიტური ასპექტი (ემპათიური სიზუსტე), რაც ნიშნავს 

ზუსტად აღიქვა სხვისი ემოციები და აზრები; და ემპათიური 

მზრუნველობა, რაც გულისხმობს ზრუნვას სხვისი 

კეთილდღეობისთვის. 

ამათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი სოციალური მიმღებლობისთვის არის ემპათიური 

სიზუსტე. რაც უფრო კარგად შეუძლია ადამიანს სხვისი ემოციების ამოცნობა, უკეთ რეაგირებს 

სხვა ადამიანების მიმართ და ადვილად ალაგებს სოციალურ ურთიერთობებს. 

როგორც აღმოჩნდა, უკანასკნელ წლებში ემპათია ნელ-ნელა მცირდება, რისი მიზეზიც 

შეიძლება იყოს ძალადობრივი ფილმები და კომპიუტერული თამაშები, რეალითი-შოუები, 

რომელთა დევიზია - „გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი“, ასევე Facebook და Twitter, რომლებიც 

სულ უფრო გამორიცხავს პირისპირ კონტაქტს, ამ დროს კი უფრო ადვილია იგნორირება გაუკეთო 

სხვების გრძნობებს და საჭიროებებს. 
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