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სახელმძღვანელო შექმნილია 2021 წელს საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს, სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მანდატურის სამსახურის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით და  
განკუთვნილია მაგისტრანტი ფსიქოლოგებისათვის, რომლებიც 

დაინტერესებული არიან პროფესიული საქმიანობის  
განხორციელებით სკოლაში. 
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 
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ავტორების შესახებ 

მარიამ ალანია ფსიქოლოგიის დოქტორი, პერინატალური ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო 

ლიცენზიით, პერინატალური თერაპიის და კვლევის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო პროგრამის 

წევრი, ფსიქოლოგიური ინტერვენციისა და თერაპიის სფეროში მუშაობის 12 წლიანი 

გამოცდილებით, მათ შორის: სხვადასხვა სირთულის და სპეციფიკის მქონე ორსულებთან, 

ბავშვებთან, მშობლებთან და აღმზრდელებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად.  მის 

სამუშაო სპეციფიკა მოიცავს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სირთულეების 

შეფასებას და თერაპიას. სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი. მისი აკადემიური და კვლევით 

საქმიანობა: საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი,   

მონაწილეობს საერთაშორისო კვლევებსა და კონფერენციებში; ატარებს ლექციებს, ტრენინგებს  და 

სასწავლო კურსებს ფსიქოლოგიის მიმართულებით.  

 

ანა ბოხუა ფსიქოლოგიის მაგისტრი. სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის 

სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი. მისი მუშაობის სფერო 

მოიცავს სხვადასხვა სირთულის და სპეციფიკის მქონე ბავშვებთან, მოზარდებთან და 

აღმზრდელთან მუშაობას, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად. უძღვება სხვადასხვა 

ტრენინგს საგანმანათლებლო სივრცის წარმომადგენლებთან. მონაწილეობა აქვს მიღებული 

არაერთ საერთაშორისო პროფესიულ კონფერენციაში, სემინარსა და ტრენინგში. მისი სამუშაო 

ინტერესები მოიცავს ბავშვისა და მოზარდის ფსიქიკურ ჯანმრთელობის ხელშეწყობას და 

კეთილდღეობას.  

 

მარიამ დავითაშვილი ფსიქოლოგიის მაგისტრი. სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი. მისი მუშაობის 

სფერო მოიცავს სხვადასხვა სირთულის და სპეციფიკის მქონე ბავშვებთან, მოზარდებთან და 

აღმზრდელთან მუშაობას, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად. უძღვება სხვადასხვა 

პროექტსა და ტრენინგს საგანმანათლებლო სივრცის წარმომადგენლებთან. არის ბავშვებისა და 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (gipa) მოწვეული ლექტორი, სალექციო კურსები - 

ძალადობა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია. არის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი 

მომავლის კვლევისა და განვითარების ცენტრის “არს ვივენდი” დამფუძნებელი. 2013 წლიდან არის 

ESTSS - European Society for Traumatic Stress Studies საზოგადოების წევრი. მისი ინტერესის 

სფეროს წარმოადგენს ბავშვების, მოზარდების,  მათი მშობლების მხარდაჭერა და  მათ ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. 

 

ქეთევან დევაძე, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, დოქტორანტი. კვლევითი და სამუშაო 

მიმართულება: ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოთერაპია, ფსიქოტრავმა, ბავშვთა მიმართ ძალადობა 

და მედიაცია. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული აქვს ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ჟურნალებში, მიღებული აქვს მონაწილეობა მრავალ საერთაშორისო კონფერენციასა და ტრენინგ-

კურსში.  
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2015 წლიდან ჩართულია ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოკონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში. 

ამჟამად არის სსიპ მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის 

ფსიქოლოგი. ასევე COMPSYCH-ის საერთაშორისო ფსიქოთერაპევტი. 

2017 წლიდან ის არის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული 

ლექტორი, იქ არსებული ფსიქოლოგიური კლინიკის ფსიქოლოგი. 2018 წლიდან არის 

საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაციის წევრი. 2015 წლიდან 

დღემდე ჩართულია ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროექტებში: მედიაცია, 

ტრენინგი და საზოგადოების ტრანსფორმაცია (MEDIATS); მშვიდობა და არაძალადობრივი 

კულტურა; კურიკულუმის ინოვაცია სოციალური ინკლუზიისათვის (CISI); სტუდენტთა 

ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრების შექმნა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში (E-

PSY). 

 

რუსუდან სამსახარაძე ფსიქოლოგიის მაგისტრი. სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი. ბავშვის 

ადრეული განვითარების ინტერვენციის სპეციალისტი და ექსპერტი. მონაწილეობა აქვს მიღებული 

“ფონდი ღია საზოგადოების”  და UNICEF-ის მხარდაჭერით ორგანიზებულ პროექტებში და  

კვლევებში, რომელიც ემსახურებოდა საქართველოში ბავშვის განვითარების შეფასების 

ინსტრუმენტების/კითხვარების და ინტერვენციის მეთოდების შემუშავებას. აკადემიურ საქმიანობა: 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის “აღზრდის ფსიქოლოგიის” კურსის ლექტორი. ტრენინგ 

მოდულების და სტატიების ავტორი და თანაავტორი  ბავშვის განვითარებასა და აღზრდის 

ფსიქოლოგიაში. 2018 წლიდან არის საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის 

ასოციაციის (GABP) წევრი. 2021 წლიდან არის საქართველოს პერინატალური ფსიქოთერაპიის 

ასოციაციის (PERICARE) თანადამფუძნებელი. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ 

საერთაშორისო პროფესიულ კონფერენციაში, სემინარსა და ტრენინგში. მისი საქმიანობის და 

ინტერესის სფეროს წარმოადგენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ბავშვთა და მოზარდთა 

კეთილდღეობის ხელშეწყობა საქართველოში. 

 

თეა ფანჩულიძე ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ილიას უნივერსიტეტის  დოქტორანტი, იკვლევს 

სასკოლო შიშებსა და შფოთვებს ანტისოციალური ქცევის მოზარდებში, ამავე დროს არის სსიპ 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების 

ცენტრის ფსიქოლოგი, ასევე წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო 

რეაბილიტაციის ცენტრის GCRT-ის ფსიქოლოგი. 2015 წლიდან არის სახალხო დამცველის 

პრევენციული ჯგუფის ექსპერტი, 2012 წლიდან პროფესიულ სუპერვიზიას უწევს სხვადასხვა 

სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორში დასაქმებულ ფსიქოლოგებს; არის წერეთლის 

უნივერსიტეტსა და ქუთაისის უნივერსიტეტებში (IUNIK) მიწვეული ლექტორი. 

ის არის ტრენინგ მოდულების და სტატიების ავტორი, გამოქვეყნებული აქვს სტატიები 

საერთაშორისო ჟურნალებში, რომელიც ეხება ანტისოციალური ქცევის  მოზარდებში სასკოლო 

შიშებისა და შფოთვების კვლევას, მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო 

სემინარში, კონფერენციასა და ტრენინგში. 2017 წლიდან არის საქართველოს სხეულზე 

ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაციის (GABP) წევრი. 2013 წლიდან ევროპული 
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ფსიქოტრამვის ასოციაციის (ETSS) წევრი. მისი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს ბავშვების, 

მოზარდების,  მათი მშობლების მხარდაჭერა და  მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. 

ელენე ყიფიანი ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  უნივერსიტეტის 
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შესავალი 

სკოლის ფსიქოლოგიის ძირითადი დებულებებისა და პრინციპების ჩამოყალიბება მიეწერება 

ამერიკელ ფსიქოლოგ ლაიტმერ უიტმერს. ის მხარს უჭერდა მულტიდისციპლინარულ მიდგომას 

ბავშვების ინდივიდუალურ შეფასებაში, რომელიც სპეციალიზებული ჩარევისა და 

დახმარებისთვის იყო აუცილებელი. 1945 წელს სკოლის ფსიქოლოგიის დარგისთვის ამერიკის 

ფსიქოლოგთა ასოციაციაში (APA) შეიქმნა ახალი განყოფილება. 1954 წელს ამერიკის ფსიქოლოგთა 

ასოციაციამ (APA) გამართა კონფერენცია სასტუმრო „თაიერსში“, ნიუ იორკში. ის დღეს „თაიერის“ 

კონფერენციის სახელით არის ცნობილი. ამ კონფერენციის განმავლობაში APA-ს წევრებმა 

განიხილეს ფსიქოლოგის ფუნქცია და როლი სასკოლო სისტემაში. მისი მსვლელობისას ასევე 

განიხილეს სკოლის ფსიქოლოგისთვის აუცილებელი საგანმანათლებლო მოთხოვნები. დარგის 

განვითარებასთან ერთად ყურადღება გამახვილდა ოჯახებზე, კლასზე, ოჯახი-სკოლის 

თანამშრომლობაზე, სწავლა/სწავლების პროცესზე. 

სკოლის ფსიქოლოგიის მთავარი ამოცანაა სასწავლო დაწესებულებაში ქცევის შესწავლა და 

საჭიროების შემთხვევაში სწავლის პროცესში ჩარევა. მისი მთავარი მიზანია დაეხმაროს 

ინდივიდებსა და ჯგუფებს სასწავლო მიღწევებსა და ამისათვის საჭირო უნარების განვითარებაში.  

სკოლის ფსიქოლოგმა უნდა გამოიკვლიოს, თუ რა გავლენას ახდენს არსებული სოციალური გარემო 

განათლებაზე, ხელი შეუწყოს მოსწავლეების კომპეტენციის განვითარებას, დაეხმაროს სკოლის 

ადმინისტრაციას უსაფრთხო და პოზიტიური გარემოს შექმნაში.  

გარემო, რომელშიც სკოლის ფსიქოლოგი მუშაობს, შემეცნებითი პროცესების განვითარებას უნდა 

უწყობდეს ხელს, მაგრამ მათი გამიჯვნა არც ისე იოლია და ხშირად გადაიკვეთება ფსიქოლოგიის 

სხვა სფეროებთან, როგორებიცაა, მაგალითად: სოციალური, პიროვნული, ბიოლოგიური და 

ჯანმრთელობის ფაქტორები. 

როგორც ნებისმიერ დარგში, სკოლის ფსიქოლოგიაშიც არის ორი მთავარი ასპექტი: თეორია და 

პრაქტიკა.  თეორიული ნაწილი გულისხმობს პედაგოგიკური, სწავლა-სწავლების ფსიქოლოგიური 

თეორიებისა და მოდელების, სწავლა-სწავლების ძირეული ფსიქოლოგიური პროცესების კვლევას; 
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პრაქტიკული ნაწილი კი - აღნიშნული თეორიების, მოდელებისა და პროცესების კვლევის 

შედეგების გამოყენებას განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.  

სკოლის ფსიქოლოგიის მთავარი მიზანი არის, სკოლის ადმინისტრაციას დაეხმაროს ყველა 

ბავშვისთვის ბედნიერი, ჯანმრთელი, უსაფრთხო, პოზიტიური და ეფექტური სასწავლო გარემოს 

შექმნაში. კერძოდ, ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალები იღებენ ვალდებულებას, ამოიცნონ 

მოსწავლეების საჭიროებები და აღიარონ მათი კეთილდღეობის პრიორიტეტულობა. 

წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს დანიშნულებაა კვლევისა და მეცნიერული მიღწევების 

დაახლოება სასკოლო ცხოვრების რეალობასთან და კვლევის შედეგების ტრანსლაცია სკოლის 

პრაქტიკაში. ფსიქოლოგებს, რომლებიც სკოლაში იწყებენ მუშაობას, ხშირად არ აქვთ 

ყოველდღიური პრაქტიკული ჩვევები, რომლებიც მათ სამუშაოზე თვითდამკვიდრებისთვის 

სჭირდებათ. უმაღლეს სასწავლებლებში ნასწავლი თეორიები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 

მიაწოდონ მაღალხარისხიანი მომსახურება სკოლებში, ხშირად არ ემთხვევა სამუშაო რეალობას. ეს 

სახელმძღვანელო საშუალებას მისცემს ახალბედა ფსიქოლოგებს, გაეცნონ და გამოიყენონ მზა 

ინსტრუმენტები, რომლებიც მათ სჭირდებათ თავიანთი მუშაობის გასამარტივებლად და 

გამოწვევების გადასალახად. სკოლის ფსიქოლოგებისთვის, რომლებიც უკვე წლებია მუშაობენ ამ 

სფეროში, ეს სახელმძღვანელო იქნება ახალი იდეების საბადო, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესონ 

თავიანთი პრაქტიკა და თავიდან აიცილონ პროფესიული ,,გადაწვა”. 

სახელმძღვანელოში თავმოყრილია ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომლებიც სკოლის 

ფსიქოლოგებს ყოველდღე ექმნებათ და შემოთავაზებულია მათი გადაწყვეტის რეალური გზები. 

ნაშრომი მიზნად ისახავს, თავი მოუყაროს პრაქტიკულ და თეორიულ გამოცდილებას იმისთვის, 

რომ სასკოლო სივრცეში მომუშავე პრაქტიკოს ფსიქოლოგებს მოსწავლეებისა და მათთან მომუშავე 

სპეციალისტების ეფექტურ მომსახურებაში დაეხმაროს. სახელმძღვანელო იქნება ერთგვარი 

გზამკვლევი სკოლაში მომუშავე ფსიქოლოგისთვის. სახელმძღვანელო შედგება 7 თავისგან და 

მოიცავს შემდეგ თემებს:  

●  სამუშაო სტანდარტი და ეთიკური ნორმები  

● ინდივიდუალური კონსულტირება / პირველადი ინტერვიუ  
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●  ჯგუფური კონსულტირება  

● პირველადი შეფასება  

● ძალადობა სკოლაში - ინტერვენცია / პრევენცია   

● კრიზისი სკოლაში  

●  პროფესიული ,,გადაწვა” 

თითოეული თავი ქვეთავებად იყოფა, რომლებიც განსაზღვრულ მიმართულებებს მიჰყვება და 

ხარისხიანი ფსიქოლოგიური მომსახურების ძირითად კომპონენტებს წარმოადგენს. 

სახელმძღვანელოში მოცემული რეკომენდაციები, რეალური მაგალითები საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ფსიქოლოგებს, დირექტორებს, მეთოდისტებს, სკოლის პერსონალს დაეხმარება 

თანამედროვე მიდგომების სწავლის პროცესში დანერგვაში. 

ძირითად ტექსტთან ერთად სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია თეორიული მიმოხილვა, 

სკოლის ფსიქოლოგის საქმიანობის სპეციფიკა და სამუშაო პრინციპები, ჩანართები, რომლებშიც 

აღწერილია კონკრეტული მაგალითები და რეკომენდაციები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. 

საბოლოო ჯამში, სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს დაეხმაროს ახალბედა და გამოცდილ სკოლის 

ფსიქოლოგებს, უფრო ეფექტურად და ნაყოფიერად მიაწოდონ შესაბამისი მომსახურებები   

გააუმჯობესონ და დახვეწონ თავიანთი უნარ-ჩვევები  სკოლაში სხვადასხვა ტიპის სამუშაოს 

განხორციელებისას ამ უკანასკნელთა სრულყოფისა და ეფექტურობისთვის. 
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I თავი  

სკოლის ფსიქოლოგის სამუშაო სტანდარტი და ეთიკური ნორმები                    

ანა ბოხუა 

შესავალი 

ყველა პროფესიას აქვს თავისი ვალდებულებები, გამომდინარე იქიდან, როგორია მისი ბუნება, 

საზოგადოების მოლოდინი, კანონის მოთხოვნა და მორალური პრინციპები. შესაბამისად, ყველა 

პროფესიას აქვს თავისი ქცევისა და ეთიკის კოდექსი, რომელშიც თავმოყრილია პრინციპები, 

რომლებსაც უნდა ეყრდნობოდეს პროფესიონალი თავისი საქმიანობის დროს. პროფესიული 

სტანდარტი არის პრაქტიკის, ეთიკისა და ქცევის ერთობლიობა, რომლითაც უნდა 

ხელმძღვანელობდეს კონკრეტული პროფესიის ადამიანი. ის იცავს როგორც პროფესიონალს, ასევე 

მომსახურების მიმღებსაც ისეთი ქცევისგან, რომელმაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს 

მასზე.  

ბუნებრივია, ფსიქოლოგიაშიც არსებობს ქცევის კოდექსი და ეთიკური ნორმები, რომლებიც 

უკავშირდება როგორც სამეცნიერო კვლევას, ასევე პრაქტიკულ საქმიანობას. რადგან ფსიქოლოგიის 

კვლევისა და მომსახურების ობიექტი ადამიანია, იმისთვის, რომ მას ზიანი არ მიადგეს, დიდი 

სიფრთხილეა საჭირო. ფსიქოლოგის ქცევის სტანდარტი პირდაპირაა დაკავშირებული ადამიანის 

უფლებებსა და კეთილდღეობასთან. 

ფსიქოლოგიის პრაქტიკული დარგები საქართველოში არ არის ლიცენზირებული. ლიცენზია არის 

ნებართვა საქმიანობის განხორციელებისთვის, იმის აღიარებით, რომ პროფესიონალს აქვს 

დაწესებული სტანდარტის შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა; ასევე ვალდებულება, 

რომ დაიცვან მის პროფესიასთან დაკავშირებული სტანდარტები. თავისთავად, ფსიქოლოგიის 

ყველა მიმდინარეობასა და დისციპლინაში სპეციფიკური ქცევისა და ეთიკური სტანდარტია. ამ 

შემთხვევაში განხილულია სკოლის ფსიქოლოგიის სფერო, რომელსაც, თავის მხრივ, გააჩნია 

კონკრეტული ვალდებულებები, რომლებსაც ქვემოთ განვიხილავთ. 
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წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილი სტანდარტი ეყრდნობა ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის 

(APA), სკოლის ფსიქოლოგთა ნაციონალური ასოციაციის (NASP) და ავსტრალიის ფსიქოლოგიის 

საზოგადოების (APS) მიერ მიღებულ სტანდარტებს, რომლებსაც დიდი ისტორია აქვს და მუდმივად 

გადაიხედება და განახლდება, შესაბამისად, ისინი ამ საკითხებში საუკეთესო პრაქტიკად შეიძლება 

მივიჩნიოთ.  

1.1. სკოლის ფსიქოლოგის კვალიფიკაცია და პროფესიული ვალდებულებები 

სკოლის ფსიქოლოგის სამუშაო დაკავშირებულია ბავშვებთან, მოზარდებთან, მათ ოჯახებთან, 

მასწავლებლებსა და სწავლის პროცესთან. ის მხარდამჭერი პირია მოსწავლეებისთვის, 

ოჯახებისთვის, სკოლის ადმინისტრაციისა და ყველა პროფესიონალისთვის უსაფრთხო, ჯანსაღი 

და მხარდამჭერი საგანმანათლებლო გარემოს შესაქმნელად. ყველა ბავშვი და მოზარდი აწყდება 

სხვადასხვა სახის პრობლემას, რომლებიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს დასწავლასთან, 

სოციალურ ურთიერთობებთან, ემოციების გამკლავებასთან (მაგ., შფოთვა, შიში, მარტოობისა და 

იზოლირებულობის განცდა). სკოლის ფსიქოლოგი ეხმარება მოსწავლეებს, მშობლებსა და სკოლის 

პერსონალს ხანგრძლივი, დროებითი თუ ქრონიკული პრობლემების ამოცნობასა და გადაწყვეტაში. 

სკოლის ფსიქოლოგი არის შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი. ის მზად არის, ჩაერიოს 

ინდივიდუალურ და სისტემურ დონეზე, შეიმუშაოს და განახორციელოს პროგრამები, რომლებიც 

ხელს შეუწყობს პოზიტიური სასწავლო გარემოს ფორმირებას, რომელშიც მოსწავლეებს ექნებათ 

თანაბარი წვდომა საგანმანათლებლო და ფსიქოლოგიურ მომსახურებებზე, რაც, თავის მხრივ, ხელს 

შეუწყობს მათ ჯანსაღ განვითარებას.  

სკოლის ფსიქოლოგის კვალიფიკაცია   მოიცავს სკოლის ფსიქოლოგიის სფეროსთვის აუცილებელ 

ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.   

ამ ცოდნა-გამოცდილებით ფსიქოლოგი უწევს ინდივიდუალურ კონსულტაციას მოსწავლეს, 

ოჯახსა და მასწავლებლებს. მისი ჩართულობა ხდება მთელი სკოლის მასშტაბით და მოიცავს 

ფსიქიკური სფეროს პრობლემების საპრევენციო, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამების 

დანერგვასა და განხორციელებას; ხელს უწყობს მოსწავლეებს, რომ განვითარდნენ სკოლის, ოჯახისა 
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და სხვა სისტემების კონტექსტში. ფსიქოლოგი თანამშრომლობს მასწავლებლებსა და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პროფესიონალებთან, რათა ეს პროგრამები ხელმისაწვდომი იყოს ყველა 

მოსწავლისთვის. სკოლაში მომუშავე ფსიქოლოგი ხელს უწყობს მოსწავლეებს აკადემიური 

წარმატების, ფსიქოლოგიური და ემოციური კეთილდღეობის მიღწევაში. ფსიქოლოგის მიერ 

მასწავლებლებისა და მშობლებისთვის ფსიქოგანათლების უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია ისეთ 

საკითხებში გათვითცნობიერებისთვის, როგორებიცაა ქცევის მართვა და აღზრდის სტილი. ამიტომ 

სკოლის ფსიქოლოგს ესაჭიროება მულტიდისციპლინური ცოდნა და მრავალფეროვანი უნარები.  

სკოლის ფსიქოლოგის ბაზისური ცოდნა: 

● სკოლის ფსიქოლოგს აქვს ფუნდამენტური საბაზისო ცოდნა ფსიქოლოგიასა და განათლების 

საკითხებში, რომელიც მოიცავს თეორიების, კვლევების, მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ 

პრაქტიკისა და მისი განხორციელების სტრატეგიებს;  

● აქვს ცოდნა და უნარები სწავლისა და კოგნიტური უნარების, ქცევის, ფსიქიკური ჯანმრთლობის 

შეფასებასა და ინტერვენციაში;  

● იცნობს ბავშვის უფლებათა კოდექსს, ბავშვის უფლებათა კონვენციასა და კანონს ზოგადი და 

ინკლუზიური განათლების შესახებ. 

მისი განათლება უნდა უზრუნველყოფდეს კომპეტენციას შემდეგ საკითხებში: 

● ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი; 

● განვითარების, სწავლის უნარის მრავალფეროვნება და შეფასება; 

● ქცევითი და ემოციური პრობლემების იდენტიფიკაცია; 

● დამცავი და რისკფაქტორების შეფასება; 

● პრევენციისა და ინტერვენციის მომსახურებები (სწავლის, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ქცევით 

სფეროში); 
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● სპეციალური საჭიროების საგანმანათლებლო მომსახურებები;   

● კონსულტაცია და თანამშრომლობა; 

● კრიზისული სიტუაციებისადმი მზაობა და მათზე რეაგირება; 

● მონიტორინგი; 

● კვლევა და პროგრამების შეფასება; 

● პროფესიული ეთიკა 

 

სკოლის ფსიქოლოგი ვალდებულია: 

● ჰქონდეს თავისი პროფესიული პრაქტიკისთვის შესაბამისი ცოდნა და უნარები; 

● გამოიყენოს ეფექტური სტრატეგიები მოსწავლეთა წარმატების ხელშეწყობისთვის; 

● გამოიყენოს საკუთარი ცოდნა და უნარები უსაფრთხო, მხარდამჭერი, თანაბარი და ეფექტური 

სასწავლო გარემოს შექმნისთვის. გააძლიეროს ოჯახის, სკოლისა და საზოგადოების ჩართულობა 

მოსწავლეების სასარგებლოდ; 

● ხელს უწყობდეს ეფექტურ მომსახურებას, სოციალური სამართლიანობის დაცვას ყველა 

მოსწავლისთვის, ოჯახისა და სკოლისთვის; 

● მისი პრაქტიკა უზრუნველყოფდეს პირდაპირ და გაზომვას დაქვემდებარებულ შედეგებს; 

● გადიოდეს კონსულტაციებს ბავშვთა ზრუნვის სხვა სპეციალისტებთან, რათა სწორად ხდებოდეს 

მოქმედების გეგმის შერჩევა; 

● მხარს უჭერდეს მშობლებსა და მასწავლებლებს რეკომენდებული გეგმის შესრულებაში; 
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● ინარჩუნებდეს კომუნიკაციას სხვა ინსტიტუციებთან, რათა მოსწავლეებს, მშობლებსა და 

მასწავლებლებს სრულყოფილად მოემსახუროს; 

● ჩაერთოს მხოლოდ იმ საქმიანობაში, რომელშიც არის კვალიფიციური; აცნობიერებდეს საკუთარ 

ძლიერ და სუსტ მხარეებს; დახმარებისთვის მიმართავდეს სუპერვიზიისა და კონსულტაციის 

სპეციალისტს; 

● მუდმივად ვითარდებოდეს პროფესიულად. ეცნობოდეს თანამედროვე კვლევებს, ზრუნავდეს 

საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.  

ქვემოთ აღწერილი სფეროები ასახავს ფსიქოლოგის ყოვლისმომცველ და ინტეგრირებულ 

მომსახურებას. ეს არის კომპეტენციებისა და ვალდებულებების ზოგადი ჩარჩო, რომელთა საბაზისო 

უნარებს უნდა ფლობდეს ფსიქოლოგი პრაქტიკის დაწყებისთანავე.  

სკოლის ფსიქოლოგს: 

●  ესმის ბიოლოგიური, სოციალური და კულტურული ფაქტორების გავლენა ბავშვის ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობაზე, განვითარების პროცესებზე; ქცევითი და ემოციური მამრავლების გავლენა 

დასწავლის უნარებზე; ის სხვა სპეციალისტებთან ერთად ქმნის, ნერგავს და განახორციელებს 

მომსახურებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქცევის თვითმართვას, სოციალიზაციას, ადაპტაციურ 

უნარებს და დააჩქარებს ჯანსაღ განვითარებას. ის იყენებს მონაცემთა შეგროვებისა და შეფასების 

მეთოდებს მომსახურებისთვის, რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს აკადემიური უნარების 

განვითარებაში; 

● აქვს ცოდნა ბავშვების ინდივიდუალურ განსხვავებებზე, შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, სხვა 

მრავალფეროვან მახასითებლებსა და იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ეს უკანასკნელნი ბავშვის 

განვითარებასა და სწავლის უნარზე. აქვს ცოდნა ბავშვების, ოჯახების, სკოლისა და თემის 

მრავალფეროვნებისა, მათ შორის, ისეთ ფაქტორებზე, რომლებიც უკავშირდება რელიგიას, 

კულტურას, მასთან მიკუთვნებულობას, რასას, სექსუალურ ორიენტაციას, გენდერულ იდენტობასა 

და მასთან იდენტიფიკაციას, სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსს. ის ნერგავს მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებულ სტრატეგიებს, როგორც ზოგად, ასევე სპეციალური განათლების მომსახურებების 
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გასაძლიერებლად და მათი მრავალფეროვნებისთვის მოსწავლეზე პოტენციური ზემოქმედების 

დასარეგულირებლად. ის უზრუნველყოფს სკოლას მომსახურებებით, რომლებიც ითვალისწინებს 

ინდივიდების, ოჯახებისა და სკოლის ეფექტურ ფუნქციონირებას მრავალფეროვნების 

მიუხედავად. ის აცნობირებს, რომ მომსახურების სამართლიანი განაწილება, სწავლასა და 

განვითარებაში მრავალფეროვნების პრიორიტეტი და სოციალური სამართლიანობის 

ადვოკატირება არის ეფექტური მომსახურების მიწოდების საფუძველი;  

● აქვს უნარი, გამოიყენოს შეფასების მეთოდები მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეების 

დასადგენად; მიაწოდოს შესაბამისი ეფექტური მომსახურება და პროგრამები; შეაფასოს პროგრესი 

და შედეგები; სისტემატურად შეაგროვოს მონაცემები სხვადასხვა წყაროდან; გაითვალისწინოს 

ეკოლოგიური ფაქტორები (მაგ: კლასი, ოჯახი, თემი), რომლებიც მისი გადაწყვეტილებების 

საფუძველი გახდება სასკოლო პროცესში შეფასებისა და ჩარევისას; 

● შეუძლია ინდივიდუალური, ოჯახის, ჯგუფური კონსულტაციისა და თანამშრომლობის 

მომსახურებების ეფექტურად განხორციელება. როგორც ამ სისტემური და ყოვლისმომცველი 

მომსახურების მიმწოდებელი, სკოლის ფსიქოლოგი თვითონ წარმოადგენს კონსულტაციის, 

თანამშრომლობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარების მქონე პირს; 

● აქვს ცოდნა კვლევის მეთოდებზე, მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზზე, რაც, თავისთავად, 

ეხმარება კვლევების მონაცემთა ინტერპრეტაციასა და პროგრამების დანერგვაში. როგორც 

პრაქტიკოსი მეცნიერები, სკოლის ფსიქოლოგები იყენებენ კვლევას, როგორც მომსახურების გაწევის 

საფუძველს და სხვებთან თანამშრომლობით სარგებლობენ სხვადასხვა ტექნიკითა და 

ტექნოლოგიური რესურსებით; 

● ესმის ოჯახის სისტემასთან დაკავშირებული პრინციპები, მხარდამჭერი სტრატეგიები, რომლებიც 

ხელს უწყობს ოჯახს, მოახდინოს პოზიტიური ზეგავლენა ბავშვის სწავლასა და ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობაზე;  

● ესმის სოციალური და ემოციური კეთილდღეობის, სწავლაში წარმატებისა, სკოლასა და თემში 

ფსიქიკური ჯანმრთლლობის პროფილაქტიკისა და ხელშეწყობის პრინციპები. ის ჩართულია 

პრევენციულ მომსახურებაში;  
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● აქვს ცოდნა განათლების ფსიქოლოგიის საფუძვლების, მულტიდისციპლინური მიდგომისა და 

მეთოდებისა. მან იცის სკოლის სტრუქტურა და ორგანიზაცია, ზოგადი და სპეციალიზებული 

საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი განხორციელების სტრუქტურა. ის მომსახურებას უწევს 

ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებზე დაყრდნობით.  

1.2. პირდაპირი და ირიბი მომსახურება 

სკოლის ფსიქოლოგის მუშაობა სკოლაში სამი ძირითადი მიმართულებით ხდება: პირდაპირი, 

ირიბი და მთელი სკოლის მასშტაბით. მომსახურების ეს სამი მიმართულება ეფუძნება მსოფლიო 

ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) სკოლების ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სტრატეგიას. 

ჯანმრთელობის ხელშემწყობი სკოლა მუდმივად აძლიერებს ცხოვრების, სწავლისა და მუშაობის 

ჯანსაღ პირობებს.  მომსახურების ეს მიმართულებები ხელს უწყობს ბავშვთა და მოზარდთა 

აკადემიური, სოციალური, ქცევითი და ემოციური საჭიროებების დაკმაყოფილებას.  მომსახურების 

ყველა ასპექტის მიწოდება მოითხოვს გამოცდილებას, დიპლომის შემდგომ განათლებას, 

სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებს, რომლებსაც სკოლის ყველა ფსიქოლოგი შეიძლება ვერ 

აკმაყოფილებდეს, მაგრამ ამ სფეროებში, მინიმუმ, საბაზისო კომპეტენცია აუცილებელია. 

ფსიქოლოგის ჩარევის საჭიროების რამდენიმე მაგალითი: 

● მასწავლებელი მიმართავს ფსიქოლოგს, რადგან ბავშვი ვერ უმკლავდება სასწავლო პროგრამას, 

შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი შეფასება; 

● არსებობს ეჭვი, რომ ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული ნევროლოგიური ან განვითარების სხვა 

პრობლემა (მაგ: აუტიზმი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი); 

● მასწავლებელი ეჭვობს, რომ მშობლებს უჭირთ მოსწავლის საჭიროებებში გარკვევა და სწორი 

გადაწყვეტილების მიღება; 

● მოსწავლეს აქვს ქცევითი და/ან ემოციური პრობლემები. ფსიქოლოგმა უნდა შეაფასოს მდგომარეობა 

და საჭიროების შემთხვევაში გადაამისამართოს იგი შესაბამის დაწესებულებაში. 

 



22 

 

პირდაპირი მომსახურება 

პირდაპირი მომსახურება ეხება უშუალოდ მოსწავლის საჭიროებებს, რომლებიც გულისხმობს 

ფსიქოლოგის მიერ უშუალოდ მისი კოგნიტური, აკადემიური, სოციალური, ემოციური და ქცევითი 

ფუნქციონირების შეფასებას; კონსულტაციასა და მხარდაჭერას; ინდივიდუალური და ჯგუფური 

ინტერვენციის პროგრამების შემუშავებას, დანერგვასა და შედეგების შეფასებას. გარდა ამისა, 

სკოლის ფსიქოლოგი უზრუნველყოფს სკოლის საზოგადოების წევრებისადმი მხარდაჭერას 

კრიზისული სიტუაციების დროს. 

პირდაპირი მომსახურება გულისხმობს: 

● ინფორმაციის მოპოვებას სხვადასხვა წყაროდან (მაგ., მშობელი/მეურვე, მასწავლებელი ან 

მოსწავლე), რათა გამოვლინდეს მოსწავლისთვის სასწავლო, ქცევითი და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი საჭიროებები. ამისათვის გამოიყენება მონაცემთა შეგროვების, 

გაზომვისა და ანალიზის სხვადასხვა ტექნიკა, ინფორმაციული და ტექნოლოგიური რესურსი; 

● განვითარებისთვის შესაბამისი შეფასების ტექნიკის გამოყენებას სპეციალური საჭიროების 

ამოცნობისათვის; 

● შეფასების დროს რისკისა და დამცავი ფაქტორების გათვალისწინებას; 

● შეფასებას მულტიდისციპლინურ გუნდთან ერთად სპეციალურ საგანმანათლებლო პროგრამისა თუ 

სხვა ინდივიდუალური მომსახურების მიღების საჭიროების დასადგენად; 

● მონაცემების გამოყენებით იდენტიფიცირებას მოსწავლეებისა, რომლებიც საჭიროებენ 

ინდივიდუალური დახმარების გეგმის შემუშავებასა და შესაბამისი უწყვეტი მომსახურებებით 

უზრუნველყოფას, იქნება ეს ინდივიდუალური თუ ჯგუფური კონსულტაციები, კლასსა თუ მთელ 

სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; 

● მოსწავლისთვის ხელის შეწყობასა და დახმარებას, რათა მან გაზარდოს საკუთარი შესაძლებლობები 

და შემდგომში თვითონ დაგეგმოს საკუთარი მიზნები, შეძლოს მათკენ სწრაფვა და მიღებული 

შედეგის შეფასება; 
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● მოსწავლის ემოციური და ქცევითი მდგომარეობის შეფასებას; 

● მონაცემების გამოყენებას დახმარების სტრატეგიის შესამუშავებლად, რაც განავითარებს და 

გააუმჯობესებს მოსწავლის ისეთ უნარებს, როგორებიცაა: თვითრეგულაცია, თვითმონიტორინგი, 

დაგეგმვა/ორგანიზება, დაძლევის ადაპტური მექანიზმები, ინტერპერსონალური უნარები და 

ჯანსაღი გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 

● კრიზისული სიტუაციების დროს გადაუდებელ მხარდაჭერასა და დახმარებას; 

● ფსიქოლოგიურ დახმარებას ფსიქიკური ჯანმრთლობისა და ქცევითი პრობლემების, განვითარების 

დარღვევებისადა ცხოვრებისეული უარყოფითი მოვლენების ზეგავლენით წარმოშობილი 

მდგომარეობების დროს;   

● ქცევითი სირთულეების ხელშემწყობი ფაქტორების, მიმდინარეობის, შესაძლო შედეგების მუდმივ 

მონიტორინგს. საპრევენციო ან ინტერვენციული ჩარევების დაგეგმვას;  

● ქცევის პოზიტიური მართვის მოდელის მხარდასაჭერად სხვადასხვა მიდგომის გამოყენებას 

ინდივიდუალურ და ჯგუფურ დონეზე (მაგ., პოზიტიური განმტკიცება, სოციალური უნარების 

ტრენინგი, პოზიტიური ფსიქოლოგიის პრაქტიკა და აშ.), რათა ხელი შეუწყოს მოსწავლის 

დისციპლინასა და კლასის მართვას; 

● პრობლემის მოგვარებისა და კონფლიქტების გადაწყვეტის ხელშეწყობას. 

რა თქმა უნდა, პირდაპირი მომსახურებით სკოლის ფსიქოლოგის გადატვირთვა ზღუდავს მის 

მონაწილეობას პროფილაქტიკურ ღონისძიებებში, რომლებიც ეფექტურია მთელი სკოლის 

მასშტაბით. 

 

ირიბი მომსახურება 

სკოლის ფსიქოლოგის საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავშირდება მოსწავლეების 

საჭიროებებზე ირიბად მუშაობას. მიზნობრივი ჯგუფი, ირიბი მომსახურებისთვის, 
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დაკავშირებულია მოსწავლეებთან, რომლებსაც უკვე აქვთ პრობლემები ან განიხილებიან, როგორც 

რისკის ქვეშ მყოფნი, რაც აუცილებელს ხდის მშობლების/მეურვეების, მასწავლებლებისა და 

ბავშვზე მზრუნველი სხვა პირების კონსულტირებას.  

ირიბი მომსახურების მიდგომა გულისხმობს: 

● სკოლის ფსიქოლოგის თანამშრომლობას სკოლის პერსონალთან, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეების 

აკადემიურ მიღწევებს; 

● მასწავლებლებისთვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ინფორმაციის მიწოდებას; 

● მასწავლებლებთან კონსულტაციებს, რომ დადგინდეს მოსწავლეების კონკრეტული საჭიროებები 

სასწავლო, ფსიქოლოგიურ თუ საპრევენციო დონეზე; 

●  მუდმივ მონიტორინგს მოსწავლეებისა, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ აკადემიური მიღწევების 

სტანდარტს; მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, პროგრამებში ცვლილებების დაგეგმვას; 

● მშობლებთან საინფორმაციო შეხვედრებს, რომელთა დროსაც გამოიკვეთება ბავშვთა და მოზარდთა 

კეთილდღეობასა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მოქმედი ფაქტორები; მათი ფსიქოგანათლებით 

უზრუნველყოფას; 

● კონსულტაციას მშობლებთან მათი შვილის კონკრეტული საჭიროებების შესახებ ინტერვენციის 

აუცილებლობის დროს; 

● კონსულტაციას სკოლის შესაბამის პერსონალთან კონკრეტული მოსწავლისა ან კლასის შესახებ; 

● რჩევებს და კონსულტაციებს კლასში ქცევის მართვისა და სასწავლო გეგმაში შესაბამისი 

ცვლილებების შეტანის შესახებ, რათა დაკმაყოფილდესმოსწავლის საგანმანათლებლო, 

განვითარების ან ქცევითი საჭიროებები. 

 



25 

 

სკოლის ფსიქოლოგის საქმიანობა ასევე შეიძლება სისტემურ დონეზეც განვიხილოთ. ის ეხმარება 

სკოლის გუნდს თავისი უნიკალური ცოდნითა და გამოცდილებით. მათთვის, ვინც არ საჭიროებს 

პირდაპირ და ირიბ მომსახურებას, ის გეგმავს საპრევენციო პროგრამებს. ამის მაგალითებია 

მშობელთა საინფორმაციო შეხვედრები, ბულინგისა და ძალადობის პრევენციის ან მათზე 

რეაგირების პროგრამები, უსაფრთხოების პროგრამები და კრიზისული ინტერვენციის 

სტრატეგიები. ის მონაწილეობს შესაბამის დაწესებულებებსა და მომსახურებებზე რეფერირების 

პროცედურების განხორციელებაში. სკოლის ფსიქოლოგს ასევე შეუძლია დაეხმაროს 

ფსიქოლოგიური თუ საგანმანათლებლო სტრატეგიების დაგეგმვაში, მის განხორციელებასა და 

შეფასებაში. 

ეს პრაქტიკა დაეხმარება ეფექტური და მხარდამჭერი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფას. ის 

ემსახურება სოციალიზაციას, სწავლასა და ზოგადად, ფსიქიკურ ჯანმრთლობას. სკოლის 

ფსიქოლოგს შეუძლია ამ მომსახურებების ნაწილი უზრუნველყოს, თუმცა ის მხარს უნდა უჭერდეს 

და ეხმარებოდეს სკოლას ოპტიმალური გარემოს შექმნაში. 

1.3. პროფესიული ეთიკა 

ადამიანებთან მუშაობამ და ფსიქოლოგიური კვლევის წარმოებამ შესაძლებელია წარმოშვას 

უამრავი ეთიკური თუ მორალური საკითხი, რომლებსაც სჭირდება გადაწყვეტა. ყველა 

გადაწყვეტილება, რომლებსაც იღებს სკოლის ფსიქოლოგი, პირდაპირ გავლენას ახდენს მოსწავლისა 

და მისი გარემოცვის ცხოვრებაზე. შესაბამისად, არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რომ ფსიქოლოგი 

მგრძნობიარე იყოს მისი საქმის ეთიკური ასპექტების მიმართ, იცნობდეს ზოგად ეთიკურ 

პრინციპებს, პროფესიული ქცევის წესებს და იყოს მათი დამცველი. ეთიკა ძალიან მნიშვნელოვანი 

საკითხია ფსიქოლოგიის სფეროსთვის. როდესაც ფსიქოლოგი აწყდება ეთიკურ ან მორალურ 

დილემას, ეთიკური სტანდარტი უნდა იყოს მისი გზამკვლევი. ეს უკანასკნელი თავდაპირველად 

სწორედ მომსახურების მიწოდების პროცესში წარმოშობილი გარემოებების მოგვარების მიზნით 

შემუშავდა. ეთიკის კოდექსი უზრუნველყოფს რეალიზაციას ღირებულებების საერთო 

განსაზღვრებებისა და ზოგადი პრინციპებისა, რომლებზეც უნდა აიგოს ფსიქოლოგის პროფესიული 

და სამეცნიერო სამუშაო. ის ეხმარება ფსიქოლოგს საკუთარი ქცევის მონიტორინგში.  
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სკოლის ფსიქოლოგს აქვს სპეციფიკური ვალდებულებები ყველა მოსწავლის მიმართ, მან უნდა 

დაიცვას მოსწავლეები ზიანისგან. ის უნდა იცნობდეს და პატივს სცემდეს მოსწავლის უფლებებს, 

ასევე სკოლის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს. ის უნდა აბალანსებდეს მშობლების 

უფლებამოსილებას მათი შვილების საჭიროებებისა და უფლებების სასარგებლოდ 

გადაწყვეტილების მიღების დროს.  აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ფსიქოლოგის ეთიკური 

გადაწყვეტილებები იყოს ფრთხილი, მიზნობრივი და პრინციპული.  

სკოლის ფსიქოლოგის მიზანია მოსწავლეებისა და მათი ოჯახების ცხოვრების ხარისხის 

გაუმჯობესება. ეს მიზანი უნდა ხორციელდებოდეს, უპირველეს ყოვლისა, მათი უფლებებისა და 

ღირსების დაცვით. ისინი უნდა იცავდნენ მოსწავლეების უფლებებს მაშინაც კი, როცა ეს რთულად 

შესასრულებელია. გადაწყვეტილების მიღების დროს ფსიქოლოგისთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს 

ბავშვთა უფლებები და ინტერესები.  

“ადამიანის ღირსებისა და უფლებების დაცვა” 

ავტონომია   

სკოლის ფსიქოლოგი პატივს სცემს ადამიანის უფლებას, მონაწილეობა მიიღოს 

გადაწყვეტილებებში, რომლებიც მის კეთილდღეობას ეხება. მისი პრაქტიკული საქმიანობა 

უნარჩუნებს ღირსებას მომსახურების მიმღებ პირს. ის პატივს სცემს ადამიანის ავტონომიურობასა 

და უფლებას, თვითონ გადაწყვიტოს, რამდენად უნდა ამ ურთიერთობაში ჩართვა. ამის საშუალებას 

იძლევა ბავშვისა და მისი მშობლის/მეურვის ინფორმირება და მომსახურებაზე თანხმობის მიღება. 

 ინფორმირებული თანხმობა 

ინფორმირებული თანხმობა ნიშნავს, რომ პირს, რომელიც გასცემს თანხმობას (ამ შემთხვევაში 

მშობელი და მოზარდი), აქვს იურიდიული უფლება, მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, იგი კარგად არის 

ინფორმირებული და მისი თანხმობა არის ნებაყოფლობითი. ინფორმირებული თანხმობა 

მიმდინარე პროცესია და საჭიროების შემთხვევაში ფსიქოლოგი უნდა მიუბრუნდეს მას (მაგ., როცა 

იცვლება მიზანი ან საჭიროა ინფორმაციის გაზიარება სხვასთან). 
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რადგან სკოლის ფსიქოლოგი არის სკოლის საგანმანათლებლო გუნდის წევრი, მისი ყველა 

მომსახურებისთვის არ არის აუცილებელი ინფორმირებული თანხმობა. თანხმობას არ საჭიროებს 

ინფორმაციის მოპოვება მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებაზე, ამ უკანასკნელის ქცევაზე დაკვირვება 

საკლასო ინტერვენციისა და მონიტორინგის, ასევე საგანმანათლებლო სკრინინგის დროს.  

კრიზისულ სიტუაციებში ფსიქოლოგიური დახმარება არ საჭიროებს თანხმობას. დასტური არ არის 

საჭირო, თუ არსებობს ეჭვი, რომ მოსწავლე საფრთხეს უქმნის სხვას ან საკუთარ თავს, არის 

ექსპლუატაციის ან არასათანადო მოპყრობის ეჭვი. 

თანხმობა აუცილებელია თუ კონკრეტული მოსწავლისათვის მიწოდებული/მისაწოდებელი 

კონსულტაციები მრავალჯერადია, რადგან ამან შეიძლება მოსწავლისა და მისი ოჯახის პირადი 

სივრცის დარღვევა გამოიწვიოს. თანხმობის მიღება საჭიროა, როდესაც იგეგმება ბავშვის ჩართვა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სკრინინგში: უნდა მოხდეს სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების შეფასება; უნდა შედგეს კლიენტი-ფსიქოლოგის ურთიერთობა ფსიქოლოგიური 

მდგომარეობის შეფასებისა და კონსულტაციის მიზნით; საჭიროა მოსწავლის ჩართვა 

ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ კონსულტაციაში. როდესაც მოსწავლე თვითონ მიმართავს 

ფსიქოლოგს დახმარებისთვის (მაგ: კრიზისული სიტუაციაში), აუცილებელია დახმარების ტიპის, 

ხარისხის დადგენა და დარწმუნება, რომ ბავშვს/მოზარდს არ ემუქრება საფრთხე და შემდგომ 

საჭიროა მშობლის ინფორმირება თანხმობის მისაღებად. 

სკოლის ფსიქოლოგი წაახალისებს მოსწავლეს მომსახურებებში ნებაყოფლობით ჩასართავად. ის 

პატივს სცემს როგორც მოსწავლის, ისე მისი მშობლის უარს ან მათ სურვილს, მიიღონ მომსახურების 

ალტერნატიული რესურსი. 

ინფორმირებული თანხმობა უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

● ფსიქოლოგის როლი; 

● ფსიქოლოგის მომსახურების არსი, სარგებელი და რისკები; 

● ფსიქოლოგსა და სკოლის სხვა პერსონალს შორის ურთიერთობა; 
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● კონფიდენციალურობის საზღვრები; 

● როგორ ხდება ინფორმაციის მოპოვება და შენახვა; 

● განმარტებას, როგორ, სად და რამდენი ხნით ინახება მოსწავლის პირადი საქმე. 

ინფორმაცია მოსწავლისთვის უნდა იყოს მარტივი და გასაგები. ამ ინფორმაციის მიწოდება უნდა 

ითვალისწინებდეს ენას, კულტურულ განსხვავებებს, კოგნიტურ უნარებს, განვითარების დონეს, 

ასაკს და სხვა მახასიათებლებს, რომლებიც აუცილებელია, რომ ინფორმაცია იყოს სწორად 

გაგებული. 

კონფიდენციალურობა 

სკოლის ფსიქოლოგი პატივს სცემს ინდივიდის უფლებას, არ გაამჟღავნოს საკუთარი გრძნობები, 

ფიქრები ან ქცევა. მას მინიმუმამდე დაჰყავს პირადი სივრცის დარღვევა. ის არ მოიპოვებს და არ 

ინახავს ინფორმაციას, რომელიც არ არის აუცილებელი მომსახურების მიწოდებისთვის. 

პროფესიული ურთიერთობის დამყარებისას ფსიქოლოგი ყველას აწვდის ინფორმაციას 

კონფიდენციალურობის საზღვრების შესახებ, ის უნდა დარწმუნდეს, რომ მათ კარგად ესმით, რა 

ტიპის ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნდეს მესამე პირზე და რატომ. თუმცა როდესაც მოსწავლეს 

სასწრაფოდ ესაჭიროება დახმარება, კონფიდენციალურობის განხილვა შეიძლება გადაიდოს 

კრიზისის დასრულებამდე. ფსიქოლოგი განიხილავს (ან გაანდობს) კონფიდენციალურ 

ინფორმაციას მხოლოდ პროფესიული მიზნებისთვის და მხოლოდ მათთან, ვისაც ინფორმაციის 

მიღების უფლება აქვს (აქაც დაცული უნდა იყოს კონფიდენციალურობის პრინციპი).   

კონფიდენციალურობა და პირადი სივრცის პატივისცემა არის ფსიქოლოგისა და ბავშვი/მოზარდის 

ურთიერთობის ქვაკუთხედი და ეს ამ ურთიერთობაში ყველაზე მეტად ფასობს. სკოლის ფარგლებში 

კონფიდენციალურობის საკითხი წარმოშობს სერიოზულ დილემებს. სიტუაციებს, როდესაც არის 

რისკი, რომ მოსწავლეს ან სხვა პირს შეიძლება მიადგეს ზიანი, ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობის დარღვევა შეიძლება მოჰყვეს. ასევე არსებობს სიტუაციები, როდესაც 

კანონით ხდება მოსწავლის საქმის გამოთხოვა (მაგ., სასამართლო დავის შემთხვევაში). 
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სხვა შემთხვევებში ინფორმაცია არ მჟღავნდება და გადაეცემა მესამე პირს მოზარდის, 

მშობლის/მზრუნველი პირის თანხმობის გარეშე. ასევე, თუ შესაძლებელია, მოსწავლისგან უნდა 

მიიღონ თანხმობა მანამდე, სანამ ინფორმაცია გამჟღავნდება მესამე პირისთვის, მათ შორის, 

მოსწავლის მშობლისთვისაც. ეს საკითხი განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს, თავიდანვე 

უნდა იყოს გარკვეული ორივე მხარესთან, თუ როგორ იქნება მშობელი ჩართული ამ პროცესში და 

რა სახის ინფორმაციის გაუზიარებენ მას. ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მოზარდთან ნდობაზე 

დაფუძნებული ურთიერთობის ჩამოყალიბებისთვის, ასევე მისი მშობლებისთვის, რომლებსაც 

უნდათ, რომ იცოდნენ ყველაფერი, რაც განიხილება ფსიქოლოგთან მოზარდის მიერ.  

სადაც ფსიქოლოგი არ არის დარწმუნებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის საკითხში, მან 

უნდა მიმართოს დახმარებისთვის უფრო გამოცდილ პროფესიონალს ან იურისტს. 

“სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა” 

სკოლის ფსიქოლოგის ყველა ქმედება ხელს უნდა უწყობდეს მიუკერძოებლობასა და სოციალურ 

სამართლიანობას. ის უნდა იყენებდეს თავის უნარებსა და ცოდნას, რათა სკოლაში გარემო იყოს 

უსაფრთხო, კეთილმოსურნე და სამართლიანი ყველა პირისთვის, განურჩევლად მათი რასის, 

ეთნიკურობის, წარმოშობის, კანის ფერის, რელიგიის, საიმიგრაციო თუ სოციალურ-ეკონომიკური 

სტატუსის, სქესის, გენდერული მიკუთვნებულობის, სექსუალური ორიენტაციის, სპეციალური 

საჭიროებისა ან რაიმე სხვა განმასხვავებელი ნიშნისა. შესაბამისად, ის არ უნდა მონაწილეობდეს ან 

უწყობდეს ხელს დისკრიმინაციას რაიმე ნიშნით. 

კეთილსინდისიერება ურთიერთობებში 

სკოლის ფსიქოლოგი თავს უნდა არიდებდეს ორმაგ ურთიერთობებს, რომლებიც ამცირებს მის 

პროფესიულ ეფექტურობას. მან თავი უნდა შეიკავოს ნებისმიერი აქტივობისგან, რომლის 

შემთხვევაშიც შესაძლებელია ორმაგი ურთიერთობა წარმოიშვას მოსწავლესა ან მისი ოჯახის 

წევრთან. ის უნდა აცნობიერებდეს, რომ სხვა სახის ურთიერთობებმა შეიძლება გავლენა იქონიოს 

მის დამოკიდებულებასა და საღ აზრზე, გადაწყვეტილების მიღებაზე და ისინი პოტენციურად 

გადაიზარდოს ექსპლუატაციაში. თუ ეს საფრთხე დგება, ფსიქოლოგმა უნდა მოითხოვოს 

პასუხისმგებლობის გადანაწილება ან გადაამისამართოს მოსწავლე სხვა მომსახურებაში. თუ ამის 
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საშუალება არ არის (მაგ., შეზღუდული ალტერნატიული მომსახურებები), მან თავიდან უნდა 

აიცილოს სიტუაციები, რომლებიც გავლენას მოახდენს მის ობიექტურობაზე, პროფესიონალიზმსა 

და მომსახურებაზე. მან უნდა დაიცვას პროფესიული საზღვრები და ეცადოს, რომ დარჩეს ამ 

ჩარჩოში. ის არ უნდა იყენებდეს მოსწავლეს ან მისი ოჯახის წევრს ნებისმიერი გამორჩენის მიზნით. 

ის არ უნდა მონაწილეობდეს ან ეგუებოდეს მოსწავლის ან მისი ოჯახის წევრის სექსუალურ 

შევიწროვებას. არ უნდა ამყარებდეს სექსუალურ ურთიერთობას მოსწავლესთან ან მისი ოჯახის 

წევრთან, ეს ეხება, როგორც მიმდინარე, ასევე უკვე დასრულებულ პროფესიულ ურთიერთობებს. 

ინტერესთა კონფლიქტი 

სკოლის ფსიქოლოგი უნდა აცნობიერებდეს საკუთარ ღირებულებებსა და შეხედულებებს და უნდა 

იცავდეს საკუთარ ინტერესებს პირად ცხოვრებაში, მაგრამ პროფესიული გადაწყვეტილებების, 

რეკომენდაციებისა და ქმედების დროს ის უნდა ხელმძღვანელობდეს მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებული პრაქტიკით და არა თავისი შეხედულებებით. ის უნდა გაიაზრებდეს, რა 

შემთხვევაში იქმნება ბარიერი საკუთარი ღირებულებების, შეხედულებების გამო და ხელი ეშლება 

კომპეტენტურ და ეფექტურ მომსახურებას. ასეთ სიტუაციებში, თუ არის საშუალება, მან უნდა 

მიმართოს სუპერვიზიას. თუ ეს შეუძლებელია, უნდა უარი თქვას მომსახურებაზე და გადასცეს ის 

სხვა ფსიქოლოგს ან გადაამისამართოს სხვა მომსახურებაში, ხელი შეუწყოს უმტკივნეულო 

გადასვლას. 

არსებობს სიტუაციები, როდესაც მოსწავლე იღებს მომსახურებას ორ სხვადასხვა ფსიქოლოგთან. ამ 

შემთხვევაში სკოლის ფსიქოლოგმა უნდა ითანამშრომლოს სხვა სპეციალისტთან, მოსწავლეზე 

საერთო ეფექტური დახმარების უზრუნველსაყოფად. თითოეულ ფსიქოლოგს ექნება აქცენტი 

სხვადასხვა მიმართულებით და ეს შეიძლება იყოს საუკეთესო პრაქტიკა კონკრეტულ შემთხვევაში. 

სკოლის ფსიქოლოგს შეიძლება ჰქონდეს პირადი პრაქტიკა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს 

ინტერესთა კონფლიქტი. ამის თავიდან ასარიდებლად მან გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას. 

მაგალითად, ის ვალდებულია, რომ შესთავაზოს მშობელს ან პოტენციურ კლიენტს მათთვის 

ხელმისაწვდომი ფსიქოლოგიური თუ საგანმანათლებლო უფასო მომსახურებები, თავისი სკოლის 
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მოსწავლეს, მის მშობელს ან ოჯახის წევრს არ უნდა შესთავაზოს ფასიანი, დამოუკიდებელი 

შეფასება და მომსახურება.  

საზღვარი პროფესიულ და პერსონალურ ქცევას შორის არ არის მკაცრად განსაზღვრული, 

განსაკუთრებით ისეთ სფეროში როგორიც არის სოციალური მედია. თუმცა მოთხოვნა ფსიქოლოგის 

მიმართ უფრო მაღალია, რადგან ის მისაბაძი მაგალითია მოსწავლისთვის და ამიტომ მოეთხოვება, 

რომ თავიდან აიცილოს ისეთი ქმედებები, რომლებიც გავლენას მოახდენს და ნდობას შეამცირებს 

მისი პროფესიის მიმართ. 

ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების საკითხი 

სკოლის ფსიქოლოგები ყოველდღიურად აწყდებიან წინააღმდეგობრივ სიტუაციებს, რომლებიც 

საჭიროებს ეთიკური გადაწყვეტილების მიღებას. პროფესიული საქმიანობის დროს შეიძლება 

წარმოიშვას სამი ტიპის ეთიკურ-სამართლებრივი გამოწვევა: ეთიკური დილემა, ეთიკური 

დანაშაული და სამართლებრივი დავა. ეთიკური დილემა წარმოიშვება მაშინ, როდესაც ერთმანეთს 

უპირისპირდება ეთიკური საკითხები და ამას მივყავართ წინააღმდეგობრივ ქმედებამდე. ეთიკური 

დანაშაულია ისეთი ქმედება, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება, არღვევს ეთიკისა და ქცევის 

კოდექსს (მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგი მოსწავლის სოციალურ ქსელს იყენებს ინფორმაციის 

მოსაგროვებლად ან უბრალოდ, ინტერესის გამო იჭრება მის სოციალურ სივრცეში). დაბოლოს, 

კანონის გაუთვალისწინებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მოსწავლისა და მისი ოჯახის უფლებების 

დარღვევა, სკოლასა და ოჯახს შორის დავა და ასევე სკოლისა და ფსიქოლოგის მიმართ 

სამართლებრივი დავა. 

როგორც ყველა სხვა, ფსიქოლოგის ეთიკის კოდექსიც არ არის იდეალური გზამკვლევი და ეთიკური 

დილემების გადაწყვეტის მხოლოდ შეზღუდულ სახელმძღვანელო მასალას იძლევა.  ეთიკური 

დილემა შეიძლება წარმოშვას სიტუაციებმა, რომელთა შემთხვევაშიც, მაგალითად, ეთიკური 

პრინციპები ერთმანეთის საპირისპიროა, ეთიკა წინააღმდეგობაში მოდის კანონთან ან არ იცი, 

როგორ მოარგო ისინი კონკრეტულ სიტუაციას, სხვადასხვა ჯგუფის (მოსწავლე, 

მშობელი/მეურვე/ოჯახი და სკოლის ადმინისტრაცია) ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესები 

უპირისპირდება ერთმანეთს. სკოლის ფსიქოლოგი ჩართულია პრობლემის მოგვარების 
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მულტიდისციპლინურ სისტემაში, ამიტომ მას შეიძლება ნაკლები კონტროლი ჰქონდეს 

მომსახურების მიწოდების ასპექტებზე, ვიდრე ეს პირადი პრაქტიკის დროს ხდება. 

ეთიკური პრინციპების ერთმანეთთან წინააღმდეგების ნათელი მაგალითია, როდესაც მოსწავლე 

ითხოვს მომსახურებას ფსიქოლოგისგან ან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მას კონსულტაცია ან/და შეფასება 

სჭირდება, მშობელი კი უარზეა. პროფესიული ეთიკა გვეუბნება, რომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ 

ადამიანის ავტონომიურობასა და უფლებას, მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი კეთილდღეობის 

შესახებ (როგორც მოსწავლის, ასევე მისი მშობლის). ასევე კანონით ფსიქოლოგს არ აქვს უფლება, 

მშობლის თანხმობის გარეშე მომსახურება გაუწიოს 18 წლამდე პირს. მშობლებთან მუშაობის დროს 

სკოლის ფსიქოლოგი უფრო ყოვლისმომცველი ეთიკური მოთხოვნების წინაშე დგება. ის 

ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ მშობელს ესმის თავისი კანონიერი უფლებები, ესმის, 

კონკრეტულად რაზეა თანახმა ან რაზე ამბობს უარს შეთანხმების დროს, აცნობიერებს საკუთარი 

გადაწყვეტილების შედეგებს. ფსიქოლოგი უნდა დარწმუნდეს, რომ მშობელს აქვს უნარი, მიიღოს 

საკუთარ შვილთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. 

ეთიკური დილემების რამდენიმე მაგალითი: 

● ფსიქოლოგი ფიქრობს, რომ ბავშვს ესაჭიროება შეფასება ან/და სპეციალური საგანმანათლებლო 

პროგრამა, მაგრამ დამრიგებელი ეწინააღმდეგება ამ ფაქტს;   

● ფსიქოლოგმა იცის, რომ მასწავლებელმა დაამცირა მოსწავლე კლასელების წინაშე. შეიძლება ამ 

ფაქტს ფსიქოლოგი თვითონ შეესწრო ან მოსწავლემ უთხრა და სთხოვა, რომ ეს ინფორმაცია 

დარჩენილიყო კონფიდენციალური; 

● მოსწავლე ატყობინებს ფსიქოლოგს, რომ მისი მეგობარი არის ბულინგის მსხვერპლი, მაგრამ თან 

სთხოვს, არ გაამჟღავნოს ეს ინფორმაცია დამრიგებელსა და დირექციასთან. 

● ფსიქოლოგი იგებს, რომ მასწავლებელი განიხილავდა მოსწავლის კონფიდენციალურ ინფორმაციას 

სამასწავლებლოში სხვა კოლეგებთან. 

არის სიტუაციები, რომელთა გადაწყვეტაც შედარებით მარტივად ხდება, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში 

ეს საკმაოდ რთულია და საჭიროებს დეტალურ განხილვასა და სისტემურ მიდგომას იმისთვის, რომ 
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შედეგი იყოს მაქსიმალურად სასარგებლო მოსწავლისა და მასთან დაკავშირებული პირებისთვის. 

არსებობს ბევრი მიდგომა, რომლებიც დაეხმარება ფსიქოლოგს წარმატებულად გადაწყვიტოს 

ეთიკური საკითხები. განვიხილოთ ერთ-ერთი მათგანი უფრო დეტალურად. ეს მოდელი მოიცავს 

გადაწყვეტილების მიღების მთელ პროცესს. 

1.  დილემის აღქმა;  

2. პრობლემის საფუძვლის განსაზღვრა (თუ პირდაპირ ეთიკის კოდექსს არ ეხება, მაშინ რა 

საკითხები/სტანდარტები არის წინააღმდეგობრივი); 

2.1.  სხვადასხვა ჯგუფის ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესები; 

2.1.1. განსაზღვრეთ, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს თქვენმა ქმედებამ თითოეული მხარის 

ინტერესებზე? 

2.1.2.  განსაზღვრეთ, რა არის ფსიქოლოგის პასუხისმგებლობა თითოეული მხარის წინაშე? 

2.2.  სტანდარტები ერთმანეთთან წინააღმდეგობრივია; 

2.2.1. განსაზღვრეთ, რომელ სტანდარტებს ეხება? არსებობს თუ არა რაიმე სამართლებრივი 

მოთხოვნა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ; 

2.3.  სტანდარტი არის ბუნდოვანი; 

2.3.1.   განსაზღვრეთ, რომელი ინფორმაცია გაკლიათ და რომელი უნდა იცოდეთ; 

2.3.1.1.  გაიარეთ კონსულტაცია კოლეგასთან ან სუპერვიზორთან; 

2.3.1.2.  გაეცანით წყაროებს; 

3.  განსაზღვრეთ, მოქმედების რა ვარიანტები გაქვთ; 

3.1. რა სავარაუდო დადებით და უარყოფით გავლენას იქონიებს თითოეული ვარიანტი მხარეებზე 

(მათ შორის, თქვენზეც); 
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3.2.  შესაძლებელია თუ არა უარყოფითი გავლენის შესუსტება და როგორ; 

3.3. გაითვალისწინეთ ეთიკის მთავარი პრინციპები: ადამიანის ღირსებისა და უფლებების 

პატივისცემა; სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა; კეთილსინდისიერება ურთიერთობებში; 

პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე; 

3.4.  დაფიქრდით, რამდენად ურჩევდით იმავე ქმედებას კოლეგას; რამდენად კომფორტულად 

იქნებით, როცა კოლეგებს ეცოდინებათ თქვენი გადაწყვეტილება; 

4.       მოქმედების გეგმის განსაზღვრა და შედეგების შეფასება (McNamara, 2008) 

შეჯამება 

ამ თავში მიმოხილული იყო ძალიან ზოგადი პრინციპები, რომლებიც აუცილებელია სკოლაში 

მომუშავე ფსიქოლოგებისათვის. შევეხეთ ამ უკანასკნელთა კვალიფიკაციასა და უნარ-ჩვევებს. ჩანს 

ისიც, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის უწყვეტი პროფესიული განათლება, მუდმივად 

განახლებული სამეცნიერო კვლევების ცოდნა, რათა ეფექტურად აწვდიდნენ მომსახურებას. 

განვიხილეთ მომსახურების ზოგადი მიმართულებები. შესაძლებელია კონკრეტულ სკოლაში 

ფსიქოლოგმა მხოლოდ გარკვეულ მიმართულებაზე გაამახვილოს ყურადღება, თუმცა ამ ზოგადი 

სქემის ცოდნა იძლევა საკუთარი შესაძლებლობების გააზრების საშუალებას. ბოლოს განვიხილეთ 

პროფესიული ეთიკა და ეთიკური გადაწყვეტილების მიღების საკითხი, რომელიც აუცილებელია 

ყოველი ფსიქოლოგისთვის თავისი პროფესიული საქმიანობის დროს, განურჩევლად იმისა, რა 

მიმართულებით საქმიანობს ის. 
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II თავი   

პირველადი ინტერვიუ და კონსულტირება სასკოლო სივრცეში  

მარიამ ალანია 

შესავალი 

სასკოლო ფსიქოლოგიის კონტექსტში ტერმინი კონსულტირება მრავალმხრივი მნიშვნელობით 

გამოიყენება. ერთი მხრივ, ის გულისხმობს მთლიანად პრობლემის გადაჭრის ჩარჩოს, ხოლო, მეორე 

მხრივ, კონსულტირება გაგებულია, როგორც კონსულტანტისა და მომსახურების მიმღების ალიანსი 

დიაგნოსტიკურ პროცესში. საკონსულტაციო საუბრები წარმოადგენს შერეულ ფორმას: 

ინფორმაციის გაზიარების, კოორდინირებული საუბრისა და არადირექტიული კომუნიკაციისა. 

თერაპიულად ორიენტირებული კონსულტირება მოიცავს ბავშვის, მშობლის ან მასწავლებლის 

მომსახურებას. ძირითადად, ეს არის მოკლევადიანი შეხვედრები შემდეგი შესაძლო თემატიკით: 

აღზრდასთან დაკავშირებული საკითხები, ოჯახის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული 

საკითხები და მასწავლებელთა კონსულტირება.  

კონსულტირება სასკოლო სივრცეში ნიშნავს: მთლიანი კონტექსტური ხედვის ხელშეწყობას, 

გაურკვევლობაში სიცხადის შეტანას, კავშირების გამოვლენას, ფსიქოლოგიურ-პედაგოგიური და 

სოციალური ურთიერთობების, რეფლექსიური აზროვნებისა და ბარიერების მოხსნის ხელშეწყობას, 

მიზნების დასახვაში დახმარებას, ქმედებისა და დამოუკიდებლობის წახალისებას, ასევე 

არასაკმარისი ან არარსებული ინფორმაციის შევსება/ მიწოდებას.  

სკოლის ფსიქოლოგი არ უნდა ასრულებდეს მხოლოდ დამხმარის როლს კრიზისის ან აქტუალური 

საჭიროების შემთხვევაში, არამედ საჭიროა, ძირითად ყურადღებას ამახვილებდეს პრევენციულ 

ღონისძიებებზე, რათა არასწორი განვითარება და სირთულეები თავიდან იქნას აცილებული.  
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2.1 სკოლის ფსიქოლოგის მიზნები და ამოცანები 

სკოლის ფსიქოლოგის მიზნად შეგვიძლია განვიხილოთ სასკოლო კლიმატის გაუმჯობესება და 

ნოყიერი ნიადაგის შექმნა სწავლის მოტივაციის, ხალისის და მიღწევის მოტივაციის 

თვალსაზრისით. დაუძაბავი, ადამიანური ატმოსფერო და ურთიერთპოზიტიური შეფასება, 

როგორც მოსწავლე-მასწავლებლის, ისე მშობელი-ბავშვის ურთიერთობაში, არის გადამწყვეტი 

სწავლის სიხარულისა და წარმატებისთვის. შემდგომ მიზნად შეგვიძლია დავისახოთ 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების უნარების მხარდაჭერა, რომ ისინი პრობლემებსა და რთულ 

სიტუაციებს საკუთარი ძალებით გაუმკლავდნენ. მოსწავლეებთან, მშობლებსა და 

მასწავლებლებთან კონსტრუქციული სტრატეგიების შემუშავება კონფლიქტების მართვის ეფექტურ 

შესაძლებლობას იძლევა.  

შემდეგი ამოცანები არის თანმშრომლობა სხვა ინსტიტუციებთან, როგორებიცაა: ფსიქოსოციალური 

მომსახურების ცენტრი, სოციალური მომსახურების სააგენტო, პროფესიული კოლეჯები და სხვა. 

სკოლის ფსიქოლოგის მიერ კონსულტაციის გაწევის არეალი შესაძლოა მერყეობდეს 

ინდივიდუალური დონიდან (მოსწავლე, მშობელი, მასწავლებელი) ცალკეულ სუბსისტემებამდე 

(კლასი, სამეგობრო წრე) და მთლიანად ინსტიტუციამდე (სკოლა, მასწავლებელთა პროფესიული 

გაერთიანება).  

მიუხედავად იმისა, რომ როგორც სამოქმედო არეალი, ისე კონსულტირების ტიპი შეიძლება 

მრავალფეროვანი იყოს, მნიშვნელოვანია ისეთი პრინციპების დაცვა, როგორც პირველად 

ინტერვიუზე, ისე მთელი კონსულტირების განმავლობაში, როგორებიცაა: 

● სანდო და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა; 

● მომსახურების მიმღები პირის უპირობო პატივისცემა; 

● მომსახურების მიმღები პირის მიმართ კრიტიკის არარსებობა; 

● დიდაქტიკური სტილისთვის თავის არიდება; 

● კონფიდენციალურობის დაცვა; 
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● მომსახურების მიმღები პირის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება; 

სასკოლო ფსიქოლოგიის მთავარი პრინციპები შეგვიძლია შევაჯამოთ შემდეგნაირად: 

● სასკოლო ფსიქოლოგიაში აუცილებელია სისტემური (ქსელური) ხედვა; 

● მოსწავლის სასწავლო და ქცევითი პრობლემები უნდა გავიგოთ და დავამუშაოთ „ბავშვი-გარემოს“ 

კონტექსტში; 

● სასკოლო ფსიქოლოგია ინსტიტუციურად განსაკუთრებულ მდგომარეობაშია, რადგან ის მოითხოვს 

სისტემის პერსპექტივისა და ადამიანების სისტემასთან მორგების გააზრებას; 

● სკოლის ფსიქოლოგები პროფესიული ეთიკის ფარგლებში უპირატესობას უნდა ანიჭებდნენ 

ინდივიდის კეთილდღეობას; 

● კრიზისული ინტერვენციის დროს სკოლის ფსიქოლოგმა იმპულსი უნდა მისცეს სასკოლო და 

პიროვნებათშორისი ურთიერთობების სასიკეთო ცვლილებას; 

● პრევენციაზე ორიენტირებული სასკოლო კონსულტირება მიზნად ისახავს პედაგოგიური 

საქმიანობის ანალიზს, ინტერვენციას და ცდილობს თავიდან აირიდოს ან, მინიმუმ, შეამციროს 

დარღვევები მიმდინარე პროცესში; 

2.2 პირველადი ინტერვიუს ძირითადი პრინციპები და მიმდინარეობა 

   ფსიქოლოგთან პირველი შეხვედრა და გასაუბრება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა იმ 

თვალსაზრისით, რომ განსაზღვრავს სერვისის მიმღების დამოკიდებულებას, ზოგადად, ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის სფეროს წარმომადგენლების მიმართ, ასევე ზრუნვაზე ორიენტირებული 

მომსახურებებისადმი მის განწყობას. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალისტმა დაიცვას ის 

პრინციპები, რომლებიც აუცილებელია შეხვედრის ეფექტურად წარმართვისთვის და თითოეული 

შემთხვევის მიმართ ჰქონდეს ღია, ჰუმანური და ფენომენოლოგიური მიდგომა.  
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სასკოლო სივრცეში კონსულტირებას წინ უძღვის პირველადი ინტერვიუ ან, როგორც ზოგ 

შემთხვევაში მოიხსენიებენ, ექსპლორაციული/აღმოჩენითი ინტერვიუ.  ინტერვიუს დასაგეგმად 

მნიშვნელოვანია სკოლის ფსიქოლოგმა საკუთარ თავს დაუსვას ორი კითხვა:  

● რა ტიპის კვლევითი ინტერვიუს ჩატარებას ვაპირებ? (სტრუქტურირებულ, 

ნახევრადსტრუქტურირებულ თუ არასტრუქტურირებულ ინტერვიუს პირველი შეხვედრის დროს) 

ყველა ფორმას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.  

სტრუქტურირებული ინტერვიუს შემთხვევაში, სკოლის ფსიქოლოგს აქვს წინასწარ მომზადებული 

საკვლევი კითხვარი, რომელზე დაყრდნობითაც იღებს ინფორმაციას მომსახურების მიმღების 

პერსონალური მონაცემების, სიმპტომების, განვითარებისა და ა.შ.  შესახებ. სტრუქტურირებული 

ინტერვიუს უპირატესობა ისაა, რომ ერთი საათის განმავლობაში შეიძლება შეგვექმნას 

კონკრეტული წარმოდგენა სიმპტომებისა და პრობლემის მონახაზის შესახებ, ასევე გამოიკვეთოს 

სავარაუდო მდგომარეობა ან/და გამოსავლი. გარდა ამისა, სკოლის ფსიქოლოგს არ უწევს ღელვა 

იმის შესახებ, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი გამორჩება ან დაავიწყდება.  უარყოფითი მხარე ისაა, რომ 

ხშირად მომსახურების მიმღები პირები თავს გრძნობენ, როგორც “დაკითხვაზე”, საკონსულტაციო 

გარემო არ აღიქმება სანდო სივრცედ და ხშირად პირველადი გასაუბრების შემდეგ აღარ 

გამოთქვამენ გაგრძელების სურვილს, რადგან შეკითხვებს მიიჩნევენ „უსიამოვნოდ და უცნაურად“.  

არასტრუქტურირებული ინტერვიუს შემთხვევაში სწორედ საწინააღმდეგო სიტუაციას ვაწყდებით. 

სკოლის ფსიქოლოგი საუბარს იწყებს, ძირითადად, ამ შინაარსის ფრაზით: „რა შემიძლია თქვენთვის 

გავაკეთო?“ ირგებს პასიურ როლს, აძლევს მონაწილე პირებს თავისუფალი თხრობის   საშუალებას 

და ცდილობს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დამახსოვრებას; კონცენტრირებულია ინტერვიუს 

მიმდინარეობაზე, სვამს დამაზუსტებელ შეკითხვებს და არ აკეთებს ჩანაწერებს. დადებითი მხარე: 

მომსახურების მიმღები თავს გრძნობს კომფორტულად, ღია ატმოსფეროში. სკოლის ფსიქოლოგს 

შეუძლია მთელი ყურადღება მას მიუძღვნას და არ მიჰყავს საუბარი თავისი ინტერესის შესაბამისი 

მიმართულებით, რაც მომსახურების მიმღების მოთხოვნილებებს შესაძლოა საერთოდ არ ეხმიანება. 

უარყოფითი მხარე: საუბრისას არსებობს საფრთხე, რომ დაიკარგოს მთავარი ხაზი, მნიშვნელოვანი 

და გადამწყვეტი ფაქტორები გამოგვრჩეს ან შეერიოს სხვა ინფორმაციას. ასევე არსებობს საშიშროება, 

რომ გვერდითი მოვლენებიც დაიკარგოს და სათანადო ყურადღების მიღმა დარჩეს.  
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ნახევრადსტრუქტურირებული ინტერვიუ ორივე ზემოთ აღწერილი მეთოდის კომბინაციაა. 

მომსახურების მიმღებ პირებს საშუალება ეძლევათ, თავისუფლად მოჰყვნენ მომხდარის ან/და 

პრობლემის შესახებ, გადმოცემულ ინფორმაციას ფსიქოლოგი პარალელურად ინიშნავს.  

სასაუბროდ გამოყოფილი დროის ბოლოსკენ ნაკლულ ინფორმაციას ან იმ თემებს, რომლებზეც 

მომსახურების მიმღები ნაკლებად კონცენტრირდა, კიდევ ერთხელ გადახედავენ და შეავსებენ. 

უპირატესობა ისაა, რომ პირველადი კონტაქტი უფრო კომფორტულ, არაფორმალურ გარემოში 

მიმდინარეობს და ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანი საკითხების დავიწყებისა და გამოტოვების 

გარეშე. უარყოფით მხარედ შეგვიძლია მივიჩნიოთ ის, რომ მომსახურების მიმღები შეიძლება 

დაიბნეს მეთოდების მონაცვლეობითა და სკოლის ფსიქოლოგის ყურადღების გადანაწილებით 

შენიშვნების ჩაწერის დროს.  

არ არსებობს ერთი „საუკეთესო ან „ცუდი“ მეთოდი, ყველა კონსულტანტმა (მათ რიცხვს 

მიეკუთვნებიან სკოლის ფსიქოლოგებიც) თავად უნდა შეარჩიოს ის ვარიანტი, რომელშიც ის 

ყველაზე უკეთ გრძნობს თავს, რომელიც ყველაზე ეფექტურად გამოსდის და შეესაბამება 

სიტუაციას.  

 მეორე კითხვა ეხება იმას, ვინც უნდა დაესწროს პირველ შეხვედრას.  

უმეტეს შემთხვევებში, პირველად შეხვედრაზე „მოწვეულები“ არიან როგორც მშობელი, ისე 

ბავშვი/მოზარდი. ზოგიერთ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანი ხდება სხვა წევრების ჩართვაც, 

როგორებიცაა: და-ძმები, ოჯახის დამხმარეები, ძიძა, სოციალური მუშაკი, მასწავლებელი და სხვა. 

მშობლები ხშირად სკეპტიკურად უყურებენ პირველ შეხვედრაზე არასრულწლოვნების დასწრებას. 

თუმცა ბავშვისთვის/მოზარდისთვის ეს წარმოადგენს სიგნალს, რომ ის სერიოზულად არის 

აღქმული, როგორც მონაწილე პირი.  

ზოგიერთ შემთხვევაში ბავშვის დასწრებას კრიტიკულად უნდა შევხედოთ, რადგან ამას შესაძლოა 

უკუშედეგი ჰქონდეს. მაგალითად, როდესაც მშობლები ღიად გააჟღერებენ გაყრის შესახებ ან ბავშვი 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. ამ შემთხვევაში მშობლებმა შესაძლოა დაძაბულად იგრძნონ 

თავი და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არ გააზიარონ.  
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რაც შეეხება მოზარდებს, ხშირად ხდება, რომ ისინი პირველად შეხვედრაზე მარტოები მოდიან, 

რათა თავიანთი პრობლემების შესახებ თავისუფლად ისაუბრონ.  

2.3 პირველადი ინტერვიუს დაწყებისა და წარმართვის დამხმარე სხვადასხვა ტექნიკა 

ბავშვების და მოზარდების უკეთ გაგებისთვის, მათთან საუბრის კარგად წამოწყებისა და 

წარმართვისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის ფსიქოლოგი ერკვეოდეს ბავშვებისა და 

მოზარდების სამყაროში არსებულ ტენდენციებში, ტრენდებში, გმირებში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის 

საკმარისი პირობა, თუმცა საუბრის დასაწყისში „ყინულის გასატეხად“ კარგად გამოსაყენებელი 

ხერხია, როდესაც სკოლის ფსიქოლოგი,  ასე ვთქვათ, „ხიდს გადებს“ ბავშვსა და მოზარდთან. მათი 

სივრცის შესახებ ცოდნის სიგნალების გაშვებით ფსიქოლოგი ბავშვს/მოზარდს აგრძნობინებს, რომ 

დაინტერესებულია მისით. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სკოლის ფსიქოლოგი 

მხოლოდ იმას აჩვენებს ბავშვს/მოზარდს, რომ ერკვევა მათ სფეროში, თუმცა არ არის 

„გაშინაურებული“. ეს გულისხმობს იმას, რომ ფსიქოლოგი იმდენად არ უნდა გაიტაცოს 

ბავშვის/მოზარდის სამყაროში ცოდნის დემონსტრირებამ, რომ დაავიწყდეს საკუთარი როლი და 

საზღვრები. მაგალითად, ბავშვს აცვია სპანჩბობის გამოსახულებიანი მაისური. სკოლის 

ფსიქოლოგმა შესაძლოა მას უთხრას: „სპანჩბობის მაისური გაცვია, მოგწონს სპანჩბობისა და 

პატრიკის მეგობრობა?“ ან მოზარდის შემთხვევაში: „ ბილი აილიშს  უსმენ? რომელია შენი 

საყვარელი სიმღერა?“  

ძალიან ხელსაყრელი მოცემულობაა პირველადი საუბრისთვის, თუ ბავშვი თან სათამაშოს მოიტანს 

ან ასეთი მიმანიშნებელი ჩაცმულობით მოვა, ასევე მოზარდიც თუ მიმანიშნებელი ტანსაცმლით ან 

აქსესუარით იქნება მოსული.  

მშობლებთან საუბრის წამოსაწყებად ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისეთი ზოგადი ხასიათის 

წინადადებები, როგორებიცაა: „ადვილად მოხვედით აქამდე თუ გადატვირთული იყო მოძრაობა?“ 

ასეთი დასაწყისი ემსახურება ,,მოშვებული” ატმოსფეროს შექმნას და მშობლებისთვის ის „მესიჯია“, 

რომ თქვენ ერთ სიბრტყეზე ხართ (ანუ თქვენ არ ხართ “ზემოთ” და ისინი “ქვემოთ”).  
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არ დაგავიწყდეთ, რომ მშობლები და ბავშვები ხშირად, გარკვეულწილად, სკეპტიკურად არიან 

განწყობილი მთელი სკოლის და არა მხოლოდ სკოლის ფსიქოლოგების მიმართ. ზოგჯერ ეს 

ვლინდება ზოგადი წინასწარგანწყობებით ან/და ცუდი გამოცდილებით წარსულში. შეხვედრიდან 5 

წუთის განმავლობაში სკოლის ფსიქოლოგი უნდა შეეცადოს ეს წინასწარგანწყობები და 

დაძაბულობა მოხსნას. მეგობრული, მაგრამ არა ფამილიარული, მსუბუქად იუმორიანი 

დამოკიდებულება ხშირად ბარიერს ხსნის და კარგ ნიადაგს ქმნის სასაუბროდ.  

თავად საუბარი უნდა წარვმართოთ ბავშვზე/მოზარდზე აქცენტით. შეგვიძლია პირდაპირ ვკითხოთ 

ბავშვს/მოზარდს: „როგორ ფიქრობ, რისთვის შევიკრიბეთ აქ?“ „შემიძლია მე რამით დაგეხმარო?“ 

გარდა იმისა, რომ ასეთი მიმართვა გამოკვეთს, ვინ არის საუბრის მთავარი სუბიექტი, ის ასევე 

გვაძლევს მნიშვნელოვან მასალას, თუ როგორ იქნება ფორმულირებული პასუხი. (თავისი 

სურვილით მოვიდა თუ არა, იცის თუ არა, რატომ არის აქ, მშობლებმა მიაწოდეს ინფორმაცია თუ 

სხვა პირმა) ბავშვი/მოზარდი, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, რატომ და რისთვის არის სკოლის 

ფსიქოლოგის საკონსულტაციო სივრცეში, გაცილებით მეტ ყურადღებას საჭიროებს ამ 

უკანასკნელის მხრიდან. ამ დროს სკოლის ფსიქოლოგი ძალიან ფრთხილად უნდა მოიქცეს, რომ არც 

მშობლების ავტორიტეტი შეილახოს ბავშვის/მოზარდის წინაშე და არც ბავშვის/მოზარდის 

ინტერესები დაზარალდეს.  

ხშირ შემთხვევაში ბავშვები (მოზარდებიც, თუმცა, უმეტესწილად, ბავშვები) პასუხად ამბობენ, რომ 

„ეს მშობლებს უნდათ“. შემდეგ საუბარი შეგვიძლია ასე გავაგრძელოთ: „შენი გადასაწყვეტი რომ 

იყოს, მაინც აქ იქნებოდი?“ შემდეგ ბავშვი ან არჩეულ გზას მიჰყვება და ადასტურებს პირველად 

პასუხს, ან შეასწორებს, შეავსებს პასუხს, მაგალითად: „თანაკლასელებთან ჩხუბი მომივიდა და 

ამიტომ მოვედი“.  

პირველ შემთხვევაში, როდესაც ბავში მიჰყვება პირველად პასუხს, რომ მხოლოდ მშობლების გამოა 

აქ, შემდეგი კითხვა საუბრის ასაწყობად შეიძლება იყოს: „ყოველთვის იმას აკეთებ, რასაც მშობლები 

გეუბნებიან?“ ძირითადად, ამ კითხვაზე პასუხია: „არა“. ამის შემდეგ შეგვიძლია დავსვათ საკვანძო 

კითხვა: „როგორ გადაწყვიტე, რომ ამჯერად მშობლებს დამორჩილებოდი და მოსულიყავი?“ 
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ამ აღწერაში ალბათ ამოსაცნობია სტრატეგია, რომელსაც ფსიქოთერაპევტები იყენებენ 

ზრდასრულთა თერაპიაში: სუბიექტმა თავად გადაწყვიტა, რომ თერაპიაზე მოსულიყო.  

რა პასუხი შეიძლება მივიღოთ ჩვენს კითხვაზე? როგორც წესი, ბავშვი ამ ეტაპზე უკვე არის იმ 

მდგომარეობაში, რომ შეუძლია მიზეზების დასახელება, იმის თქმა, თუ რა ადარდებს, რა სჭირდება 

და რომელი სახის დახმარების იმედი აქვს. შეიძლება ბავშვმა, ამავდროულად, თქვას ან 

გვაგრძნობინოს, რომ მას ეშინია დასჯისა ან იმისი, რაც შეიძლება მოჰყვეს მის ქცევას და ამიტომაც 

დასთანხმდა აქ მოსვლას. თუ ვატყობთ, რომ ბავშვი მზად არის ამ შეკითხვისთვის, შეგვიძლია 

ვკითხოთ, რატომ ვერ მოახერხა მან დასჯის ან შესაბამისი რეაგირების თავიდან აცილება.  

საუბრის შემდგომი და მთავარი მიზანი არის ბავშვის/მოზარდის მომსახურების მთავარ სუბიექტად 

წარმოჩენა, მისი სურვილებისა და მიზნების გამოკვეთა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლის 

ფსიქოლოგის სიფრთხილე, რომ ბავშვმა/მოზარდმა თავი არ იგრძნოს გადატვირთულად ზედმეტად 

დაკისრებული პასუხისმგებლობის გამო. ბავშვს/მოზარდს ეძლევა შესაძლებლობა, არჩევანი 

გააკეთოს: მიჰყვეს მშობლების შეთავაზებულ გზას ან თავისი შეხედულების მიხედვით იმოქმედოს. 

თუმცა ეს არჩევანი მისთვის ზეწოლად და ტვირთად არ უნდა იქცეს. პირველადი საუბრის 

წარმატება მთლიანი ოჯახისა და ყველა მონაწილის მოტივაციას ეფუძნება და მხოლოდ სკოლის 

ფსიქოლოგის ძალისხმევა არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა.  

2.4 სირთულეები პირველადი ინტერვიუს წარმართვის დროს  

 გართულების გარეშე მიმდინარეობს საუბარი, როდესაც მშობლები და ბავშვი/მოზარდი 

პრობლემაზე შეთანხმებული არიან და ერთად ეძებენ გამოსავალს. ასეთია, მაგალითად, ბულინგის 

შემთხვევა მსხვერპლის პოზიციიდან. 

რთულია საუბრის წარმართვა, როდესაც კონფლიქტია მშობლებსა და შვილებს შორის (მაგალითად: 

ოპოზიციური სიჯიუტე ან სოციალური ქცევის დარღვევა). 

ამ შემთხვევაში ხშირია საუბრის დროს მშობლების მხრიდან საყვედურები და ჩივილი 

ბავშვის/მოზარდის ქცევასთან დაკავშირებით.  ამ დროს ბავშვი/მოზარდი იწყებს გაპროტესტებას და 

საკუთარი შეხედულების დასაცავად ეწინააღმდეგება მშობლების გამონათქვამებს.  ამიტომ სკოლის 
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ფსიქოლოგი კონგრუენტულ პოზიციას იკავებს და ცდილობს სიტუაციის რეფლექსიას შემდეგი 

ფრაზების გამოყენებით: „მე თქვენს დამოკიდებულებას შვილისადმი (მიმართავს მშობლებს) 

აღვიქვამ და    ვგრძნობ, როგორც ბრალდებულისადმი და შენ ალბათ (მიმართავს ბავშვს/მოზარდს) 

უსამართლოდ გრძნობ თავს და გაქვს შეგრძნება, რომ თავი უნდა დაიცვა. მე თავს ვგრძნობ როგორც 

მოსამართლე, რომელიც თქვენ შორის ზის. მაგრამ ჩვენ აქ სასამართლოში არ ვართ და არ 

ვცდილობთ დამნაშავის პოვნას. მე თქვენ აღგიქვამთ როგორც ოჯახს, რომელსაც ამ მომენტისთვის 

საზრუნავი აქვს და მას უნდა გაუგონ“. 

 ეს რეფლექსური უკუკავშირი ხშირად ამსუბუქებს სიტუაციას და მონაწილეები, ბავშვის/მოზარდის 

ჩათვლით, ხდებიან უფრო მშვიდები და პრობლემაზე ორიენტირებულები. ფრაზა „ჩვენ არ ვეძებთ 

დამნაშავეს“ ძალიან მნიშვნელოვანი და დამხმარე ფაქტორია დეესკალაციისთვის. თუ, მიუხედავად 

მცდელობისა, საუბარი ისევ ქაოტურად გრძელდება, აუცილებელია, სკოლის ფსიქოლოგმა შეძლოს 

საზღვრების დაცვა და ოჯახს შეახსენოს საკონსულტაციო სივრცის მნიშვნელობისა და წესების 

შესახებ.  მაგალითად: აქ ყველას შეუძლია აზრის გამოთქმა, მაგრამ არა შეურაცხყოფისა და 

წყენინების ფორმით; ყველას აქვს უფლება ბოლომდე „დაიცალოს“, ამოთქვას, რაც უნდა. ყველა 

ვსაუბრობთ გაწონასწორებულნი და არ ვყვირით. 

ძალიან იშვიათია, როდესაც სკოლის ფსიქოლოგის მცდელობას, სიტუაციის დეესკალაციისთვის, 

შედეგი არ მოაქვს. ასეთ შემთხვევაში სკოლის ფსიქოლოგს აქვს უფლება, შეწყვიტოს შეხვედრა. 

სკოლის ფსიქოლოგი ოჯახს ან მონაწილე პირებს უხსნის, რომ ასეთ მოცემულობაში საუბრის 

გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს და სჯობს დაიგეგმოს ვიზიტი მაშინ, როდესაც ყველანი მზად იქნებიან 

საუბრის წესების დასაცავად.  

სხვა შემთხვევაში საუბრის მიმდინარეობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის ინტერვიუს 

ირჩევს სკოლის ფსიქოლოგი.  

2.5 პირველადი ინტერვიუს დრო და შეჯამება 

პირველადი საუბრის დროს, პრობლემატიკის გათვალისწინებით, არსებობს საფრთხე, რომ დროის 

ჩარჩოში ვერ ჩავეტიოთ. გამოუცდელი/ახალბედა სკოლის ფსიქოლოგი შეიძლება ვერ „ენდოს“ 
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საკუთარ თავს, „ვერ გაბედოს“ საზღვრების დაცვა. თუმცა ლეგიტიმურია, რომ მან დროის 

ამოწურვისას თქვას: „სამწუხაროდ, უნდა დავასრულოთ, შემდეგი შეხვედრისთვის სიამოვნებით 

ჩავნიშნავ ვიზიტს და კიდევ უფრო ჩავუღრმავდები საკითხს“ ან მსაგავსი ფორმულირებით: 

„სამწუხაროდ, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემიძლია სიამოვნებით შემოგთავაზოთ შემდეგი ვიზიტი 

იმისათვის, რომ დარჩენილი საკითხები მშვიდად განვიხილოთ“.  

პირველადი საუბრისთვის უმჯობესია, თუ გავითვალისწინებთ 90 წუთს, თუმცა, როგორც 

აღვნიშნეთ, შესაძლოა ეს დრო მაინც არ აღმოჩნდეს მომსახურების მიმღებისთვის საკმარისი. 

მიუხედავად ამისა, არ არის რეკომენდებული დროის გადაჭარბება. შეგვიძლია დასაწყისში 

ვუთხრათ მოსაუბრეებს, რომ ჩვენ განკარგულებაშია ერთი საათი და საჭიროების შემთხვევაში, 

დავამატებთ 15 წუთს. საუბრის დროის ამოწურვამდე, 5-10 წუთით ადრე, მნიშვნელოვანია, რომ 

სკოლის ფსიქოლოგმა შეაჯამოს მოსმენილი. მაგალითად, ასეთი ფორმულირებით: „თუ მე სწორად 

გავიგე, პრობლემის არსი თქვენს ოჯახში ძალის გადანაწილებას უკავშირდება. მაშინ, როცა, თქვენი 

(მიმართავს დედას) გამოცდილებით, პრობლემებზე რეაგირება წყნარ სიტუაციაში უფრო 

ეფექტურია. თქვენ (მიმართავს მამას) ფიქრობთ, რომ თქვენს შვილს მეტი სიმკაცრე და საზღვრები 

სჭირდება. შენ (მიმართავს მოზარდს) ამ დროს თავს ხშირად გრძნობ განერვიულებულად და აღარ 

გესმის, რატომ გიქმნიან მშობლები სტრესს და გირჩევნია შენს თავში ჩაიკეტო ან ზოგჯერ 

ფეთქდები“.  

ეს შეჯამება აუცილებელია იმის გადასამოწმებლად/გამოსაცდელად, მართლა გაიგეთ პრობლემის 

არსი თუ ვერა. ამას გარდა, თქვენ იძლევით სიგნალს, რომ ოჯახის თითოეული წევრის საჭიროება 

და მდგომარეობა გაიგეთ და მიიღეთ.  

 

2.6 დაკვეთის იდენტიფიცირება 

შეჯამების შემდეგ თქვენს თავს უნდა დაუსვათ უმნიშვნელოვანესი კითხვა იმის შესახებ, თუ რა 

არის თქვენ მიმართ გამოთქმული სურვილები, მიზნები და არის თუ არა ამ მიზნების 

განხორციელების შესაძლებლობა, საერთოდ რეალურია თუ არა ეს მიზნები და სურვილები. 
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ნამდვილად სჭირდება ბავშვს გადამისამართება თერაპიისთვის? მშობლებს ესაჭიროებათ 

დახმარება? თუ, კი, რა ტიპისა?  

ამ კითხვაზე პასუხის პოვნაში გვეხმარება მსგავსი ფორმულირებები: „როგორ ფიქრობთ, მე, როგორც 

სკოლის ფსიქოლოგი, როგორ მივხვდები, რომ რაიმე შეიცვალა თქვენთვის და თქვენი 

შვილისთვის?“ ან „როდის იტყოდით თქვენ, როგორც მშობლები: აი, ასე ჩვენთვის მისაღებია, ჩვენს 

შვილს უკვე აღარ სჭირდება დახმარება. რა უნდა მოხდეს ამისთვის?“  

ეცადეთ, რომ მშობლების ფორმულირებები არ იყოს ზოგადი და ზედაპირული. მაგალითად, თუ 

მშობლების სურვილია, რომ ბავშვმა თავისი ოთახი პროტესტის გარეშე დაალაგოს, უკეთესი 

ნიშნები მიიღოს და ა.შ., ეს არ არის მიზნებისა და სურვილების ნამდვილი რეალიზება. ამ 

შემთხვევაში მშობლების მოთხოვნებია გადასამოწმებელი და არა ბავშვის „დარღვევა“. ასეთი 

გამონათქვამებს შეგიძლიათ მსუბუქი იუმორით უპასუხოთ: „თუ ბავშვი პროტესტის გარეშე 

ალაგებს ოთახს და დიდი სიამოვნებით ასრულებს დავალებებს, ნამდვილად დავფიქრდებოდი, რომ 

ეს ბავშვი დახმარებას საჭიროებს“.  

მშობლების კონკრეტული პასუხები, რომლებიც დაგეხმარებოდათ მიზნობრივი გადაწყვეტილების 

მიღებაში, არის, მაგალითად:  

● შიში სკოლის გამოცდებთან მიმართებით; 

● მოტივაციის პრობლემა როგორც საკლასო, ისე თავისუფალი დროის აქტივობების მიმართ; 

● ძილის პრობლემები; 

● აგრესია თანაკლასელების მიმართ; 

● წონის პრობლემა და ა.შ;  

საუბარი დაასრულეთ კონკრეტული შეთავაზებით ან გეგმით. მაგალითად:  

● მიზანშეწონილი იქნება 3-4 დიაგნოსტიკური ვიზიტის ჩანიშვნა და შემდეგ კვლავ ერთობლივი 

შეხვედრა იმისათვის, რომ განვიხილოთ შედეგები; 
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● მე შემოგთავაზებდით აგრესიისა და ბრაზის მართვის ჯუფურ ტრენინგს; 

● მნიშვნელოვანია მასწავლებლებთან და სკოლის ადმინისტრაციასთან შეხვედრა იმისათვის, რომ 

ბულინგის სიტუაციის შეფასებასა და მის დაძლევაში ერთიანნი ვიყოთ; 

● თქვენთან ერთად მინდა შევადგინო სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს: ..... 

(აქ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ყველაფერი, რასაც საჭიროდ მიიჩნევთ-გადამისმართება, ექიმის 

კონსულტაცია და ა.შ.)  

 შენიშვნა: დიაგნოსტიკური ვიზიტების შეთავაზება კიდევ უფრო მკაფიოს ხდის პირველადი 

ინტერვიუს საორიენტაციო ხასიათს.  პირველადი ინტერვიუს ფარგლებში სკოლის ფსიქოლოგი 

ქმნის ზოგად მონახაზს პრობლემის შინაარსისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ. გარკვეულ   

შემთხვევებში შესაძლებელია პირველადი ინტერვიუდან მიღებული ინფორმაცია საკმარისი 

აღმოჩნდეს პრობლემის იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი ინტერვენციისთვის.  თუმცა არსებობს 

შემთხვევები, როდესაც საჭირო ხდება   სპეციფიკური შეფასების მეთოდების გამოყენება.  სასკოლო 

სივრცეში შეფასების ფორმები და პრინციპები   პირველადი შეფასების თავში იქნება განხილული.  

2.7 კონსულტაციის ეფექტურობა და მოტივაცია 

კონსულტირების ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის ეფუძნებოდეს მომსახურების 

მიმღები პირების თავისუფალ ნებას. თუ კონსულტირება მითითების საფუძველზე ხორციელდება, 

შესაძლოა, წარმოიშვას მოტივაციის პრობლემები.  

რადგან ფსიქოლოგიური კონსულტირების მიმართ ხშირად მრავალფეროვანი მოლოდინია, 

სერვისის მიმღებს მკაფიოდ უნდა განემარტოს, თუ საუბრის რა ნაწილი დარჩება სრულიად 

კონფიდენციალური და რა ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს მესამე პირს 

(კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული საკითხები უფრო ვრცლად იხილეთ 

სახელმძღვანელოს პირველ თავში).  

ადეკვატური მოლოდინისა და მოტივაციის ჩამოყალიბებისთვის სკოლის ფსიქოლოგი არ უნდა 

იქნას გაიგივებული „პრობლემის გადამწყვეტ პირთან“, მას არ უნდა მიეწეროს „ფუნქცია პრობლემის 
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გადამწყვეტისა“, რომელიც მომსახურების მიმღებ პირებთან  თანამშრომლობას „მოიპოვებს“.  

რადგან პრობლემის ეფექტურად გადაწყვეტა მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც 

მომსახურების მიმღები პროცესში აქტიურად არის ჩართული და ცვლილებებთან თავის 

იდენტიფიცირება შეუძლია. სკოლის ფსიქოლოგისგან, რომელიც ფლობს პროფესიულ ცოდნას, 

შესაძლებელია მიმართულებისა და რეკომენდაციის მიღება.  

სკოლის ფსიქოლოგი მზად უნდა იყოს, თავისი მუშაობის ფარგლებში ჩართოს ყველა მონაწილე, რაც 

მოითხოვს პრობლემის ინტერაქციულ ხედვას. თუ სკოლის ფსიქოლოგი მოსწავლის ქცევით 

თავისებურებას განიხილავს, როგორც „სიმპტომს“, მაშინ, ურთიერთგანპირობებულობის 

გათვალისწინებით (რომელიც სხვადასხვა გარემოსადმი მიკუთვნებით განისაზღვრება და 

საკონსულტაციო კავშირებში ჩართვით), კონსულტანტს შეუძლია დიფერენცირებულად მიუდგეს 

მთლიან სისტემას. ასე არ ხდება სწორხაზოვანი მიდგომის დროს, რომლის ნიმუშიცაა 

მიზეზშედეგობრივი პრინციპი, რომელსაც შეუძლია მიგვიყვანოს შეფასებამდე და ბრალდებებამდე.  

2.8 კონსულტირების ჩარჩო სკოლაში  

სასკოლო კონტექსტში კონსულტირების უპირატესობა არის ინფორმაციის მეტი წყარო: 

მასწავლებელი, თანაკლასელები, ქცევა გაკვეთილზე, შესვენებაზე და ა.შ. 

კონსულტანტისგან ძალიან ცოტა რამ იმალება, რაც მრავალმხრივი ინსცენირების შესაძლებლობას 

იძლევა.  

   შესატყვისი მზაობა სასკოლო საკონსულტაციო საუბრისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა            

სკოლის ფისიქოლოგის წარმატებისთვის.  

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მომართვა სკოლის მხრიდანაა და მასწავლებელი ინფორმაციას აწვდის 

სკოლის ფსიქოლოგს პრობლემის შესახებ, ამ უკანასკნელის პრეროგატივაა, გადაწყვიტოს, ვინ უნდა 

დაესწროს შეხვედრას. არსებითია საკითხი იმის შესახებ, თუ როდის უნდა შეხვდეს სკოლის 

ფსიქოლოგი მშობლებს, მასწავლებელსა და მოსწავლეს ერთად.  

შესაძლებელია რამდენიმე მოდელის შეთავაზება: 
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● დასაწყისისთვის საერთო საუბრის შეთავაზება (მასწავლებელი/მშობლები/მოსწავლე). საერთო 

საუბარს ის უპირატესობა აქვს, რომ მასწავლებელსა და მშობელს შეუძლიათ თავიანთი სურვილის 

ან დაკვეთის მკაფიოდ ფორმულირება. ასე შესაძლებელია სავარაუდო, ფარული დაკვეთის 

დროული ამოცნობაც და სკოლის ფსიქოლოგს ეძლევა შესაძლებლობა, შეაფასოს, ძალა შესწევს და 

უნდა   თუ არა ამ დაკვეთის საკუთარ თავზე აღება.   ამ მოდელის უარყოფითი მხარე ისაა, რომ 

სხვების თანდასწრებით პრობლემებზე საუბარი შეიძლება არც ისე ღია და გულწრფელი იყოს;  

● ინდივიდუალური საუბრები ერთმანეთის მიყოლებით. სავარაუდო მიმდინარეობა - მშობლები, 

მოზარდი/ბავშვი, მასწავლებელი, ადმინისტრაცია. ამის შემდეგ დაიგეგმება   დასკვნითი საერთო 

შეხვედრა.   ამ ვარიანტს ის უპირატესობა აქვს, რომ ღია/გულწრფელი საუბრის მეტ შესაძლებლობას 

იძლევა. თუმცა საფრთხე არსებობს იმ მიმართულებით, რომ მონაწილეები შეეცდებიან 

ურთიერთბრალდებებით აიცილონ პირადი პასუხისმგებლობის ამოცნობისა და აღიარების 

პერსპექტივა. შემდეგი საფრთხეა, რომ მშობლებს შეიძლება გაუჩნდეთ ეჭვი - პრიორიტეტების ან 

სკოლის ფსიქოლოგისა და მასწავლებლის/ადმინისტრაციის ალიანსის შესახებ. ასეთი ფანტაზიების 

თავიდან ასარიდებლად სასურველია საუბრების სერია დავიწყოთ მშობლებით.  

2.9 წინასწარგანწყობა სკოლის ფსიქოლოგის მიმართ და სანდოობის პრობლემა 

სკოლის სივრცეში კონსულტირებამ შეიძლება განაპირობოს მშობლებისა და მოსწავლეების 

წინასწარგანწყობა სკოლის ფსიქოლოგის მიმართ. შესაძლოა მშობლის/მოსწავლის ფანტაზიაში 

გაჩნდეს ეჭვი, რომ სკოლასა და მის ფსიქოლოგს შორის წინასწარი მოლაპარაკება არსებობს 

(განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სკოლის ფსიქოლოგი დირექტორის ან ადმინისტრაციულ ოთახში 

ზის ან იქიდან გამოდის) ან სკოლის ფსიქოლოგს სკოლა იყენებს დამატებით ავტორიტეტად 

იმისთვის, რომ მშობელი დაარწმუნოს მისთვის არასასურველ გადაწყვეტილებაში. ამ 

წინასწარგანწყობების თავიდან ასაცილებლად ერთობლივი საუბრის დასაწყისში აუცილებელია, 

მკაფიოდ განიმარტოს სკოლის ფსიქოლოგის როლი, როგორც გარე ექსპერტისა, რომლის ამოცანაც 

არ არის შეფასება. ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ მშობლები ამაში დავარწმუნოთ, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, არის, რიგითობის თვალსაზრისით, მშობლებისთვის უპირატესობის მინიჭება. ანუ ჯერ 

ვესაუბრებით მშობელს და შემდეგ მასწავლებელს. საუბრის დროს, მნიშვნელოვანია ყველა 

მონაწილის პასუხისმგებლობის თემატიზიება, თუ რამდენად არიან მზად თანამშრომლობისთვის 
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და შესაბამისად, რა არის მათი წვლილი პრობლემის გადაჭრაში. მიზნის მისაღწევად 

მნიშვნელოვანია, მკაფიო გავხადოთ, რომ როდესაც დახმარებაზე ვსაუბრობთ, ეს, უპირველეს 

ყოვილისა, თვითდახმარებას გულისხმობს და პასუხისმგებლობა ცვლილებაზე ეკისრებათ თავად 

მონაწილეებს. კონსულტანტს შეუძლია დაეხმაროს მონაწილეებს შეცდომების რეფლექსიაში და 

აჩვენოს ცვლილების შესაძლებლობა, მაგრამ თავად ცვლილება მათი პასუხისმგებლობაა.  

   სკოლის კონტექსტში კონსულტირება, უმეტესწილად, ერთჯერადი ხასიათისაა. რაც 

კონსულტანტისთვის დამატებითი ტვირთია.  ძალიან რთულია პოზიტიური კლიმატის შექმნა 

პიროვნებათშორისი ურთიერთობების ხელშეწყობისთვის. მრავალი ერთჯერადი კონსულტაციის 

ეპიზოდი კონსულტანტს უტოვებს განცდას, რომ ბევრი საკითხი ღიად დარჩა, ასევე განცდას, რომ, 

დიდი რესურსის გაღების მიუხედავად, შემდგომი განვითარების საკითხი გაურკვეველია. 

კონსულტანტი იძლევა რეკომენდაციებს, შეთანხმებებს უწყობს ხელს, მაგრამ შემდეგ ვეღარ 

ხერხდება გადამოწმება და მიყოლა, თუ რამდენად სრულდება ეს რეკომენდაციები და 

შეთანხმებები.  

2.10 სასკოლო კონსულტირების პრინციპების ხედვითი სისტემურობა 

კონსულტირების სისტემურობა ის გახლავთ, რომ ის კონცენტრირებულია არა მხოლოდ 

მომსახურებასთან იდენტიფიცირებულ მიმღებზე, არამედ მისი პირდაპირი სოციალური 

კონტაქტების კონტექსტზეც. გარემოს კონტექსტში დანახული კომუნიკაცია და ინტერაქციის 

უპირატესობა, წარსულ, ინტრაფსიქიკურ და ჰიპოთეტურ პროცესებთან შედარებით, აქტუალური 

ქცევის ინტენსიური დაკვირვების, განვითარებისა და ხელშემწყობი პირობების აღმოჩენის 

შესაძლებლობას გვაძლევს. პრობლემური ქცევა არ განიხილება იზოლირებულად, არამედ 

უშუალოდ დაკავშირებულად გარემოს მიკუთვნებული სხვა ადამიანების ქცევასთან. 

კონსულტირების სისტემურობა ნიშნავს გაცილებით მეტს, ვიდრე მხოლოდ სკოლის ფსიქოლოგის 

ხედვის კუთხის ცვლილებას.  

ეს ხედვა კარგი მაგალითია, თუ როგორ შეიცვალა სწორხაზოვანი პერსპექტივა: მიზეზი-შედეგიდან, 

პრობლემის სივრცულ და კონტექსტურ ხედვამდე. ნებისმიერი ქცევა მხოლოდ კავშირით 
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შეგვიძლია ავხსნათ, და ეს უკანასკნელი ფართო, ორგანიზებული ურთიერთგანმაპირობებელი 

ქცევითი სისტემის ნაწილია.  

სკოლის ფსიქოლოგის ამოცანაა, არა მხოლოდ ოჯახისა და „გარემოს“ სისტემის ფუნქციის დანახვა 

და პრობლემის ლოკალიზება, არამედ მისი ცვლილებისკენ  აქტიური  სწრაფვა.  

საჭიროა სკოლის, როგორც სისტემის, დანახვა, რომელშიც განსხვავებული სუბსისტემები 

ურთიერთდაკავშირებულნი არიან და ერთმანეთზე გავლენას ახდენენ,  რომელშიც ვერტიკალური 

ზემოქმედების საფრთხე არსებობს მაღალი სისტემური დონიდან დაბალი სისტემური დონისკენ.  

სისტემური ხედვა სკოლის პრობლემების დროს იკვლევს სუბსისტემებს შორის მიმართებას.  

შემდგომში ჩვენ ვკონცენტრირდებით „კლასის“ სუბსისტემაზე, რომელშიც ზემდგომი სისტემები 

(სკოლის ადმინისტრაცია, თავად სკოლა, როგორც სისტემა) და სუბსისტემები (მასაწვლებელი, 

მოსწავლე) იქნებიან გათვალისწინებული, იმისთვის, რომ სკოლის პრობლემები აღვწეროთ და 

ავხსნათ ისინი ცენტრალურ სისტემურ წესებთან მიმართებით. ეს მიდგომა იძლევა როგორც 

მანიფესტური დარღვევებით ინტერვენციის, ისე მათი პრევენციის შესაძლებლობას.  

2.11 სისტემური ხედვით პრობლემის დაყენება და არსებითი ნაბიჯები 

კონსულტირების პროცესი იწყება პირველადი ინტერვიუს ურთიერთშეთანხმებით, გრძელდება 

შემდგომი საკონსულტაციო შეხვედრებით, დასკვნით შეხვედრამდე. პრობლემური მოსწავლის 

მშობლებისა და სკოლის ფსიქოლოგის კონტაქტი ხშირად იწყება სატელეფონო საუბრით და პირველ 

ვიზიტზე შეთანხმებით. სატელეფონო საუბარს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, თუ რამდენად 

დათანხმდება ოჯახი პირველად ინტერვიუს და რამდენად სრულფასოვნად ჩაერთვება ის სამუშაო 

პროცესში. სისტემურად მომუშავე კონსულტანტის წინადადებები პირველადი სატელეფონო 

საუბრის ფარგლებში ისე უნდა იყოს ფორმულირებული, რომ აქცენტი კეთდებოდეს ოჯახის 

ინტერესზე, შესაბამისად, სიმპტომის მატარებელ მოსწავლეზე. ოჯახთან საუბრის პირობები 

ერთმნიშვნელოვნად და მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული.  
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სატელეფონო კონტაქტი და სკოლის მიერ წინ წამოწეული სასკოლო პრობლემა გვიქმნის გარკვეულ 

წარმოდგენას ოჯახის შინაგანი სტრუქტურის შესახებ. სასკოლო კონტექსტში ინდივიდუალურ 

კონსულტირებაში, პირველადი შეხვედრის დაგეგმვამდე, გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ 

მოსწავლე, მაკროსისტემა-სკოლის მიერ იდენტიფიცირებულია, როგორც პრობლემური და 

„გაგზავნილია“ სკოლის ფსიქოლოგთან და, მეორე მხრივ, პრობლემური მოსწავლის მშობლები ღია 

ან ლატენტური დანაშაულის გრძნობით არიან დატვირთულნი.  

სკოლის ფსიქოლოგი, თავისი ზოგადი განწყობით, უნდა შეეცადოს, შეამციროს შიში, 

წინააღმდეგობა, დანაშაულის შეგრძნება პრობლემური მოსწავლისა თუ მისი ოჯახისა. მისი 

განწყობა და კონკრეტული საინტერაქციო ქცევა ოჯახსა და მოსწავლეში უნდა იწვევდეს პოზიტიურ 

შეფასებასა და ღირსების პატივისცემის შეგრძნებას.   

სკოლის ფსიქოლოგი დროებით „უერთდება“ („Joining”) ოჯახის სისტემას, ცდილობს, იპოვოს 

მათთან სასაუბრო/საკომუნიკაციო ენა, გაიგოს მათი მსოფლაღქმა, შიშები, იმედები და მოლოდინი.  

მხოლოდ მაშინ, როდესაც სკოლის ფსიქოლოგი ჩამოაყალიბებს ოჯახთან ნდობითი ურთიერთობას, 

შესაძლებელი ხდება წარმატებული ცვლილებების ინიცირება.  

პრობლემის ცვლილების ფაზაში შესაძლოა მოსაზღვრე პრობლემებიც ამოტივტივდეს, ახალი 

წარმოდგენები ჩამოყალიბდეს, სირთულეები პოზიტიურად ფორმულირდეს, კავშირები ოჯახის 

წევრების ქცევასა და პრობლემური მოსწავლის სიმპტომურ ქცევას შორის უნდა გადაიხედოს.  

შეთანხმების ფაზაში ფორმულირდება ცვლილების მიზანი ისეთი ფორმით, რომ ეს ცვლილება, 

ოჯახის თითოეული წევრისთვის უკეთესობისა და შედეგის მომტანი ხდება.  

სისტემური ხედვის და მუშაობის დროს ძალიან რთულია დიაგნოსტიკური, საკონსულტაციო და 

თერაპიული მიდგომების ერთმანეთისგან გამიჯვნა. ქცევითი თავისებურებები არსებითად 

დანახულია, როგორც „სიმპტომები“, რაც შესაძლებელს ხდის  სისტემისადმი მიკუთვნებული 

პირების ურთიერთობების რეფლექსიას და ავლენს, თუ რამდენად ემპათიურად უდგებიან ისინი 

პრობლემურ საკითხს.  
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პრობლემური მოსწავლე არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც მსხვერპლი ან მოძლადე, არამედ 

„სიმპტომის“ წარმოქმნა უნდა გავიგოთ, როგორც რეაქცია დამტვირთავი სისტემებიდან (ოჯახი, 

სკოლა) მომდინარე სტრესზე.  

მაშინ, როდესაც ყურადღებას ვამახვილებთ გარკვეულ თემებსა და ინტერაქციის სტილებზე ოჯახის 

კონტექსტში, იმავდროულად, ვამზადებთ ნიადაგს ცვლილებებისთვის.  

ინტერვენციის წარმატება/წარუმატებლობა არ უნდა იყოს მიბმული მხოლოდ ან გადაჭარბებულად 

კონსულტანტის პიროვნებაზე, მის გამოცდილებაზე, მის პიროვნულ სტილზე, მის კომპეტენციასა 

და დამოკიდებულებაზე. სისტემური კონსულტირება სთავაზობს ოჯახებს დაცულობასა და 

სიმყარეს იმისთვის, რომ მათ შეძლონ რესურსების აღმოჩენა და ალტერნატივების დანახვა, 

უჩვეულო გამოცდილება შეიძინონ და ცვლილებებიც გაბედონ.  

2.12  კონსულტირების არსებითი ნაბიჯები კონკრეტულ მაგალითებზე 

ვიზიტის მოდუსი და კონტაქტი 

კონსულტირების პროცესის გადამწყვეტი მომენტია პირველი ვიზიტი (პირველადი 

შეხვედრა/პირველადი ინტერვიუ). ის არსებითად განაპირობებს შემდგომ მიმდინარეობას. 

შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ პირველი შეხვედრისთვის ყურადღებით მომზადება და 

მოცემული მომენტით სარგებლობა. პირველადი ინტერვიუს პერსონალური საუბრის დროს, 

ნამდვილი კონსულტირების პროცესის დაწყებამდე, შესაძლებელია პრობლემის „გარემოს“ შესახებ 

წარმოდგენის შექმნა. მაგალითად: საიდან წამოვიდა პრობლემა? ვინ მონაწილეობს მასში? რა არის 

მისი განმაპირობებლები? და ა.შ.  შესაძლებელია პირველადი ფორმულირების მცდელობაც, თუ რა 

არის პრობლემის არსი. ასევე დასაშვებია, დაიგეგმოს კონსულტირების შემდგომი ნაბიჯი (დრო, 

ადგილი, მონაწილე პირების დასწრება).  ამას გარდა, მოსახერხებელია ურთიერთობის დონის 

ცნობიერი განსაზღვრა, შესატყვისი თვითგახსნით, საკუთარი პროფესიონალიზმის შეგრძნებით.  

ფრთხილი და ყურადღებიანი დაგეგმვა არა მხოლოდ გარემოს შესაბამისად არის ხელსაყრელი, 

არამედ ეკონომიურიცაა. განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი:  
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დედამ დანიშნა ვიზიტი (გოგონა მესამე კლასელია) ფსიქოლოგთან, რადგან მასწავლებელი ხშირად 

ჩივის, რომ მოსწავლეს უჭირს კონცენტრაცია. გარდა ამისა, მასწავლებელი ვარაუდობს, რომ 

მოსწავლე დიდი ფსიქიკური წნეხის ქვეშაა, რომელსაც ვერ უმკლავდება. მასწავლებელმა 

დედასმიუთითა, რომ შესაძლოა მისმა ცხოვრების სტილმა და სამუშაომ ბავშვი გადატვირთოს. 

სატელეფონო საუბრისას სკოლის ფსიქოლოგისთვის საგრძნობი გახდა, რომ დედამ მასწავლებლის 

მითითება აღიქვა, როგორც ფარული თავდასხმა. კითხვაზე, იზიარებდა თუ არა მასწავლებლის 

დაკვირვებას, დედამ უპასუხა, რომ შესაძლოა ბავშვი ხანდახან დაღლილად გამოიყურებოდეს, 

რადგან ის იღებს ანტიეპილეფსიურ მედიკამენტებს. მაგრამ მას ამის შესახებ მასწავლებლისთვის არ 

უთქვამს, რადგან არ უნდოდა მის შვილს იარლიყი მიწებებოდა. იმის ახსნის შემდეგ, რომ 

კონცენტრაციის პრობლემები მედიკამენტის გვერდითი მოვლენა შეიძლება ყოფილიყო, დედისგან 

სკოლის ფსიქოლოგმა მიიღო თანხმობა მასწავლებელთან გასაუბრებისა და მედიკამენტის მიღების 

ფაქტის გაზიარებისა. მასწავლებლისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდების და ახსნის შემდეგ, რომ 

ანტიეპილეფსიური პრეპარატები, დიდი ალბათობით, იწვევს კონცენტრაციის პრობლემებს, 

მასწავლებელმა გამოთქვა აზრი, რომ მისთვის ამოცანა ამოხსნილია და საკუთარი 

დაკვირვებისთვის უკვე აქვს ახსნა. მისი მხრიდან, ამ წინაპირობების გათვალისწინებით, აღარც იყო 

საჭირო შემდგომი კონსულტაციის დაგეგმვა. დედის თავდაცვითი პოზიცია, მასწავლებელმა 

საკუთარ იგნორირებად აღიქვა და არა შფოთვად, რომ მოსწავლე მისი ავადმყოფობის გამო 

სტიგმატიზირებული იქნებოდა.  

აღწერილ მაგალითში კარგად ჩანს, რამდენად მნიშვნელოვანია პირველადი კონტაქტი და 

რამდენად საყურადღებოა, ვინ და რა ფორმით მიმართავს ფსიქოლოგს.  

 

საკითხის დაყენება  

სკოლის ფსიქოლოგის სამუშაო სფეროში ხშირად გვხვდება ისეთი სიტუაციები, რომელთა 

შემთხვევაშიც სიმპტომის მატარებელი შეიძლება არ იყოს ის პირი, რომელსაც პრობლემა აქვს. 

უფრო მეტად სხვა პირს (მშობელს, მასწავლებელს) აქვს პრობლემა მოსწავლის სიმპტომთან.  
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მაგალითი: თომა (14 წლის) კლასის დამრიგებლის მიერ შემდეგი მიზეზის გამო გადამისამართდა 

სკოლის ფსიქოლოგთან: „მგონი, ამ ბიჭს, ფსიქიკური პრობლემები აქვს, რადგან ის ძალიან ჩუმად 

საუბრობს და ძალიან მოდუნებულია, ზედაპირულ დამოკიდებულებას ავლენს საკლასო 

აქტივობების მიმართ“.  

პირველ შეხვედრაზე მასწავლებელი თომას საცხოვრებელ გარემოს შემდეგნაირად აღწერს: ბავშვის 

დედა ბავშვის მამისგან განცალკევებით ცხოვრობს. დედა მუშაობს ყოველდღე გვიან ღამემდე, ამის 

გამო ბიჭი მთელი კვირა ბებია-ბაბუასთან არის. მასწავლებელი მოსწავლის დედას პირადად არ 

იცნობს, მასთან კავშირი აქვს ელექტრონული ჟურნალის საშუალებით.  

მასწავლებლის გადმოსახედიდან, პრობლემა აქვს თომას. ამის გამო მიმართავს ის სკოლის 

ფსიქოლოგს. პრობლემის ანალიზი (ვის აქვს პრობლემა?) კი აჩვენებს, რომ მასწავლებელს, 

რომელმაც ეს შემთხვევა სკოლის ფსიქოლოგს გადაუმისამართა, თავად აქვს პრობლემა. მას არ უნდა 

პასუხისმგებლობის აღება თომას ქცევაზე. მისთვის დიაგნოზის არსებობა იქნებოდა მდგომარეობის 

შემსუბუქება, რადგან ასე მისი ხედვა გაზიარებული იქნებოდა, დაადასტურებდა მის ჰიპოთეზასაც.  

მას შემდეგ, რაც გაირკვევა, ვის აქვს პრობლემა, შემდეგი ნაბიჯი არის იმის გარკვევა, თუ რა არის ამ 

პრობლემის წინაპირობა ანუ რა წარმოქმნის მას.  

აღწერილი მაგალითის საფუძველზე, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ: 

მასწავლებელმა შექმნა თავისი ჰიპოთეზა მოსწავლის ქცევასთან დაკავშირებით. ფსიქოსოციალურ 

სიტუაციაზე დაყრდნობით, რომელსაც მასწავლებელი მხოლოდ ფრაგმენტულად იცნობს, 

მასწავლებელი ასკვნის, რომ მოსწავლე ცუდად არის. ანუ მისი ხედვით, მოსწავლე ამ სიტუაციაში 

კარგად ვერ იქნება. მასწავლებელი ეძებს თავისი ჰიპოთეზის დამადასტურებელ არგუმენტებს. 

დიაგნოზის არსებობა ჰიპოთეზას დაადასტურებდა.  

მასწავლებლის მოლოდინი სკოლის ფსიქოლოგის მიმართ: მისი გამოუთქმელი სურვილია, სკოლის 

ფსიქოლგთან ერთად შექმნას ალიანსი. კარგად ფორმულირებული დიაგნოზი მასწავლებელს 

მოუტანს შვებას, რადგან მისი ჰიპოთეზა დადასტურდება და ის დაეჭვება, რომელსაც გრძნობს 

მოსწავლესთან მიმართებით, როგორც პედაგოგი, გაქრება. ყოყმანს შეიძლება იწვევდეს მისი 
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ნაკლები გამოცდილება განსხვავებულ მოსწავლეებთან მუშაობისა, მისი პიროვნული ტრავმა ან 

მიუღებლობა დაშლილი ოჯახების მიმართ და ა.შ.  

მას შემდეგ, რაც შემთხვევა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით გაანალიზდება: ვის აქვს პრობლემა? 

რა არის პრობლემის არსი? რა მოლოდინი არსებობს და ვის მიმართ? უნდა დაიგეგმოს შემდგომი 

ფსიქოლოგიური ინტერვენცია.  

მიმართვის გარკვევა 

მომართვის გარკვევის მნიშვნელობა და აუცილებლობა ანუ კითხვა, თუ ვინ მიმართავს სკოლის 

ფსიქოლოგს დახმარებისთვის, შემდეგი მაგალითითაა თვალსაჩინო:  

ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად სკოლის ფსიქოლოგთან ვიზიტზე მიდიან დედა, თავის ვაჟთან 

ერთად და მასწავლებელი. ორივე საყვედურობს სხვა მასწავლებელს, რომელიც მოსწავლეებს 

ემუქრება და აკრძალვებს უწესებს. მოსწავლეები, მშობლები და მასწავლებლებიც კი შეზღუდულად 

გრძნობენ თავს, რადგან მისი გაკვეთილები და მიმართება მოსწავლეებისადმი ხასიათდება 

უხეშობით, სიმკაცრითა და გადამეტებული დისციპლინირებით.  

მიმართვის საკითხი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები:  

ვინც მიმართავს სკოლის ფსიქოლოგს, მათი მიზანია ამ პრობლემისა და მასთან დაკავშირებული 

ემოციის ამოთქმა. არცერთ მათგანს არ უნდა სავარაუდო ცვლილების პროცესში აქტიური ჩართვა, 

რადგან მათ ამ მასწავლებლისგან მომდინარე რეაქციის თავიდან არიდება ურჩევნიათ. შესაბამისად, 

არც მშობლისა და არც მასწავლებლის მხრიდან არ მოდის კონკრეტული დაკვეთა.  

ორივე მხრიდან (მშობელი/მასწავლებელი) აღწერილი დამცირება, შეზღუდვა, ფსიქოლოგიური 

წნეხი, რასაც განიცდიან მოსწავლეები და მასწავლებლები, სკოლის ფსიქოლოგში, დიდი 

ალბათობით, ემოციური ზეწოლის შეგრძნებას იწვევს.  

თუმცა რადგან კონკრეტული დაკვეთა არ მოდის არცერთი მხარისგან, სკოლის ფსიქოლოგის ჩარევა, 

სავარაუდოდ, გამოიწვევდა ახალ კონფლიქტებს.  
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● სკოლის ფსიქოლოგის მიერ ინიცირებული საუბარი მასწავლებელთან წინააღმდეგობაში მოდის 

კონფიდენციალურობასთან.  

● თუ სკოლის ფსიქოლოგი გადასცემს ამ აღწერილობას სკოლის ადმინისტრაციას, ეს გამოიწვევს 

კონფლიქტს სკოლის ფსიქოლოგის როლსა და   სკოლის ადმინისტრაციის ფუნქციებს შორის.  

რადგან კონსულტირების ამოცანაა, შესაძლო გზების ჩვენება ცვლილებებისთვის, შესაბამისად, 

სკოლის ფსიქოლოგმა რეკომენდაცია უნდა გასცეს, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ცვლილება 

და არავითარ შემთხვევაში არ გადაწყვიტოს თავად, რა უნდა შეიცვალოს. დიდია ცდუნება, რომ 

სკოლის ფსიქოლოგმა მიუთითოს, რა არის შესაცვლელი, მაგრამ ვინც მას მიმართავს, მათი 

უკმაყოფილება, როგორც ჩანს, სათანადოდ მაღალი ინტენსივობის არ არის იმისათვის, რომ 

ცვლილებები აქტიურად განახორციელონ.  

სკოლის ფსიქოლოგის სამოქმედო არეალი შემოსაზღვრულია იმით, რომ მასთან მიმართვის 

სურვილის შემთხვევაში დაეხმაროს ადამიანებს, იპოვონ გამოსავალი და არ აიღოს მარტომ მართვის 

სადავეები ცვლილების განხორციელებაზე.  

2.13 ინტერვიუსთვის საჭირო უნარ-ჩვევები 

ემპათიის გამოხატვა 

მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის ფსიქოლოგს შეეძლოს ემპათიის გამოხატვა მომსახურების მიმღები 

პირების მიმართ. ამაში იგულისხმება უნარი, აღიქვას სამყარო მომსახურების მიმღები პირების 

თვალით. ამ თანაგრძნობის გამოხატვით სკოლის ფსიქოლოგს შეუძლია საკუთარი ქცევითა და 

დამოკიდებულებით აგრძნობინოს მომსახურების მიმღებ პირს, რომ კარგად ესმის მისი 

მდგომარეობა. ემპათიის უნარი ასევე გულისხმობს გამოთქმული მოსაზრებების შეფასებისა და 

ინტერპრეტაციისგან თავის შეკავებას, რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს მისთვის ეს მოსაზრებები.  

თანაგრძნობა ასევე გამორიცხავს მომსახურების მიმღები პირების კატეგორიზაციას და 

დიაგნოსტიკური კრიტერიუმებით სტიგმატიზაციას.  
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მომსახურების მიმღებ პირებში ავტონომიისა და თვითეფექტურობის გაძლიერება 

მომსახურების მიმღებ პირთან კომუნიკაციის მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს ეფექტური 

მოქმედების შეგრძნების გაძლიერება. სკოლის ფსიქოლოგის ამოცანაა, მომსახურების მიმღებ პირს 

გაუჩინოს იმედი, რომ ცვლილება ნამდვილად მიიღწევა.  თვითეფექტურობის გრძნობის 

გაძლიერებისას სკოლის ფსიქოლოგი უნდა დაეყრდნოს მომსახურების მიმღები პირების 

რესურსებს, ხაზი გაუსვას მათ ძლიერ მხარეებს.   

კონფრონტაციის თავიდან არიდება და მომსახურების მიმღები პირის წინააღმდეგობაზე მიყოლა 

 სკოლის ფსიქოლოგი მზად უნდა იყოს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია მომსახურების 

მიმღები პირებისგან ძლიერ წინააღმდეგობას წააწყდეს. ამ შემთხვევაში სკოლის ფსიქოლოგმა არ 

უნდა მიიღოს ეს წინააღმდეგობა თავისი პიროვნების მიმართ უპატივცემულობად. იგი ასევე უნდა 

შეეცადოს, თავი შეიკავოს, მომსახურების მიმღები პირები დაარწმუნოს რამეში, არ მოიყვანოს 

საპირისპირო არგუმენტები, არ გაუსვას ხაზი საკუთარ კომპეტენტურობასა და აღნიშნული პირების 

ცოდნის სიმცირეს. წინააღმდეგობის არსებობის შემთხვევაში სასურველია სკოლის ფსიქოლოგმა 

კიდევ ერთხელ შეახსენოს მომსახურების მიმღებ პირს, რომ თავად არ არის მოსამართლე და არც 

საკონსულტაციო სივრცეა სასამართლო.  

განსხვავების ხაზგასმა   

მნიშვნელოვანია, სკოლის ფსიქოლოგმა დაანახოს მომსახურების მიმღებ პირებს, თუ როგორი 

იქნება მოსალოდნელი ცვლილების შედეგი და რა განსხვავებას იგრძნობენ ისინი არსებულ 

რეალობასთან მიმართებით. ამ დროს ფორმულირება ძალიან ფაქიზად უნდა იქნას შერჩეული, 

იმისათვის, რომ მომსახურების მიმღებს არარეალური მოლოდინის შეგრძნება არ გაუჩნდეს და არ 

იფიქროს, რომ ეს ცვლილება მიუღწეველია.  

ღია კითხვების ფორმულირება 

როგორც არასტრუქტურირებული და ნახევრადსტრუქტურირებული ინტერვიუების განხილვისას 

აღვნიშნეთ, ღია კითხვები, დახურული კითხვებისგან განსხვავებით, ეხმარება მომსახურების 

მიმღებს, სიღრმისეულად დაფიქრდეს და ფართო პერსპექტივიდან დაინახოს მოცემული 
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პრობლემა. ნაცვლად დახურული კითხვისა: „გიცდიათ ამ პრობლემის მოგვარება?“ სჯობს დავსვათ 

კითხვა: „რა ხერხს მიმართეთ ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად?“ 

 სკოლის ფსიქოლოგის ძალისხმევაა საჭირო, რომ მისი კითხვები არ დაემსგავსოს „დაკითხვის“ ან 

„გამოკითხვის“ ფორმის კითხვებს. ამისთვის ის ყურადღებით უნდა იყოს და ნაკლებად გამოიყენოს 

ისეთი სიტყვები, როგორებიცაა: „რატომ” „მაგრამ“, „მაინც“, „მხოლოდ“ და ა.შ.   

რესურსების ხაზგასმა 

რესურსების ხაზგასმა გულისხმობს მომსახურების მიმღებ პირებში ძლიერი მხარეების წინ 

წამოწევას. ეს ეხმარება მათ უიმედობისა და დანაშაულის გრძნობებთან გამკლავების პროცესში.  

მაგალითად, როდესაც სკოლის ფსიქოლოგს მიმართავს მშობელი, რომლის შვილიც ბულინგის 

მსხვერპლია და მას აქვს დანაშაულის შეგრძნება, რომ დროული რეაგირებით დახმარება ვერ შეძლო. 

სკოლის ფსიქოლოგს შეუძლია დაანახოს მშობელს, რომ ბულინგის უარყოფითი შედეგების სიმცირე 

მისი დამსახურებაა და ამით გააძლიეროს მისი მოტივაცია შემდგომი ნაბიჯებისთვის.  

ასახვა 

ასახვა, იგივე რეფლექსიური მოსმენა, სავარაუდოდ, სკოლის ფსიქოლოგისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევაა.  რეფლექსიური მოსმენა გულისხმობს მომსახურების მიმღები პირის 

ნათქვამის ისეთ პერიფრაზირებას, რომ ეს არ იყოს არც ავტომატური გამეორება და არც მისი აზრის 

ცვლილება. რეფლექსიური მოსმენით მომსახურების მიმღები პირი უდასტურებენ, რომ მისი 

ნათქვამი, მართლაც, მოსმენილი და აღქმულია. რეფლექსიური მოსმენა ასევე აძლევს 

შესაძლებლობას მომსახურების მიმღებს, საკუთარი გამონათქვამი განსხვავებული პერსპექტივიდან 

აღიქვას. თუმცა ეს უნდა მოხდეს დინამიკურად და მგრძნობიარედ. ხშირად რეფლექსიური 

მოსმენით სკოლის ფსიქოლოგს ეძლევა შესაძლებლობა ცვლილებების ინიცირებისა.  

შეჯამებები 

შეჯამება ეხმარება როგორც სკოლის ფსიქოლოგს, ისე მომსახურების მიმღებ პირს, რომ ისინი არ 

გასცდნენ პრობლემურ საკითხს და არ დაკარგონ საუბრის მთავარი ფოკუსი. ამას გარდა, შეჯამება 

კიდევ ერთხელ არწმუნებს სკოლის ფსიქოლოგს, რომ ნამდვილად სწორად გაიგო მომსახურების 
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მიმღების მდგომარეობა და დაკვეთა. შეჯამებისას შესაძლებელი ხდება წინააღმდეგობრივი 

აზრების ან ემოციების დანახვაც. შეჯამება აძლევს მომსახურების მიმღებს საშუალებას, შეცვალოს 

დაკვეთის შინაარსი და კიდევ ერთხელ იგრძნოს თავი პროცესის აქტიურ სუბიექტად.  

შეჯამება/დასკვნა 

სკოლის ფსიქოლოგის პროფესია ერთ-ერთი რთული სპეციალობაა და დიდ პიროვნულ და 

პროფესიულ რესურსს მოითხოვს. განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ სკოლის ფსიქოლოგმა 

გაიაზროს, რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა მასთან მისული ადამიანების (მომსახურების 

მიმღები პირების) ფენომენოლოგიური ხედვა, რომელიც გულისხმობს ადამიანის, როგორც 

უნიკალური სუბიექტის, აღქმას, მის უპირობო პატივისცემასა და მიმღებლობას, აქცენტს 

პოზიტიური განვითარების შესაძლებლობაზე.  

სკოლის ფსიქოლოგი თავისუფალი უნდა იყოს სტერეოტიპებისგან, გავლენებისგან, არ უნდა 

ეძებდეს დამნაშავეს, თავს უნდა არიდებდეს დიდაქტიკურ სტილს.  

ასევე მნიშვნელოვანია სკოლის ფსიქოლოგისთვის სისტემური ხედვა. ის უნდა ამჩნევდეს მაკრო და 

მიკროსისტემების ურთიერთქმედების რთულ მექანიზმს და ცდილობდეს სისტემის თითოეული 

ნაწილის განვითარებასა და გაჯანსაღებას.  

თავში განხილულია სკოლის ფსიქოლოგისთვის საჭირო ინფორმაცია სასკოლო კონსულტირების 

ჩარჩოს შესახებ. კონკრეტული მაგალითების დახმარებით ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა დაგეგმოს 

და წარმართოს სკოლის ფსიქოლოგმა ვიზიტი, განსაზღვროს დაკვეთის მოდუსი, თავი გაართვას 

რთულ სტუაციებს. თავში ასევე აღნიშნულია იმ უნარ-ჩვევების მნიშვნელობა, რომლებსაც უნდა 

ფლობდეს სკოლის ფსიქოლოგი ეფექტური კომუნიკაციისა და პირველადი ინტერვიუს 

წარმართვისთვის.  

 

 

 



61 
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2012, 1 Auflage). 
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Verletzungen und Rhythmus. Zeitschrift für Qualitative Forschung, 1, 129–150 
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III თავი ბავშვის/მოზარდის პირველადი შეფასება სასკოლო სივრცეში 

რუსუდან სამხარაძე  

შესავალი 

მასწავლებლები და მოსწავლეები სასწავლო პროცესში გარკვეულ სირთულეებს აწყდებიან. 

ზოგჯერ მათ უჭირთ ემოციებთან გამკლავება, კონფლიქტური სიტუაციის მშვიდობიანი გზით 

გადაჭრა, საკუთარ თავში საჭირო ძალების მობილიზება სწავლისა და სწავლებისთვის.  ასევე 

ადმინისტრაციას შეიძლება გაუჭირდეს თანამშრომლების მოტივირება, მოსწავლეების აკადემიური 

მიღწევების გაუმჯობესება, მშობლებთან ურთიერთობა. ამ სირთულეებთან გამკლავებისას 

მნიშვნელოვანია როლი ფსიქოლოგისა, რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს, მათ ოჯახებს, 

მასწავლებლებსა და სკოლასთან დაკავშირებულ სხვა ადამიანებს მათ წინაშე მდგარი 

გრძელვადიანი გამოწვევების, მოცემულ მომენტში არსებული საჭიროებების დანახვასა და 

გამოსავლის ძიებაში.  

ფსიქოლოგის მოვალეობაა რიგ საკითხებში სკოლის დახმარება. 

 აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესება:  მოსწავლეებისა და კლასების მონაცემების 

შეგროვებითა და დამუშავებით სკოლის ფსიქოლოგს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია მოსწავლეების 

აკადემიური მიღწევების შესახებ. შემდეგ ის ცდილობს იპოვოს მათი დაბალი აკადემიური 

მოსწრების მიზეზი და შესაბამისად, შექმნას ჩარევის სქემა. მაგალითად, თუ   აღმოჩნდა, რომ ცუდი 

ნიშნების მიზეზი დაბალი მოტივაციაა, ის ეხმარება პედაგოგებს რეკომენდაციებით, როგორ 

გაუზარდონ მოსწავლეებს მოტივაცია, ინიციატივა და საკუთარი თავის რწმენა. 

პოზიტიური ქცევისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება:  ამ მიზნის მისაღწევად 

სკოლის ფსიქოლოგი ზრუნავს მოსწავლეების კომუნიკაციური და სოციალური უნარების 

ამაღლებაზე, მათი ემოციური და ქცევითი საჭიროებების გამოვლენაზე, ინდივიდუალური და 

ჯგუფური კონსულტაციებით ცდილობს ასწავლოს მათ პრობლემის აღიარება, ბრაზის მართვა და 

კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრის გზები; 
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დაცული, პოზიტიური სასკოლო კლიმატის შექმნა: სკოლის ფსიქოლოგი ეხმარება სკოლის 

ადმინისტრაციას ჩაგვრის და ძალადობის სხვა ფორმების პრევენციის დაგეგმვასა და გადაჭრის 

გზების იდენტიფიცირებაში; 

ოჯახსა და სკოლას შორის ძლიერი კავშირის ჩამოყალიბება: სკოლის ფსიქოლოგი აწვდის 

მშობლებს ინფორმაციას შვილების სწავლებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებებზე, 

იღებს მათგან უკუკავშირს და გეგმავს ერთობლივი ჩარევის სტრატეგიას.  აყალიბებს ოჯახსა და 

სკოლას შორის ძლიერ კავშირს. 

განსხვავებული მოსწავლეების მხარდაჭერა: სკოლის ფსიქოლოგი განსაზღვრავს მათ 

საჭიროებებს. ეხმარება თანატოლებთან ინტეგრაციასა და ადაპტაციაში. ხელს უწყობს 

მიმღებლობის დანერგვა/გაძლიერებას, პატივისცემითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას 

განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე თანატოლებისადმი.  

სკოლის ფსიქოლოგი ემსახურება ბავშვებს/მოზადებს და მათ ოჯახებს სწავლების პროცესში. 

სკოლის ფსიქოლოგები ერთვებიან პრობლემის მართვაში ინდივიდუალურად და სისტემურად, 

საჭიროებიდან გამომდინარე. ისინი ეხმარებიან ადმინისტრაციას რეკომენდაციებით, პოზიტიური 

გარემოს უზრუნველსაყოფად; ხელს უწყობენ ბავშვისა და მოზარდის თანაბარ წვდომას 

საგანმანათლებლო და ფსიქოლოგიურ მომსახურებებზე, მიუხედავად მათი განსხვავებული 

შესაძლებლობებისა.   

მოცემულ თავში განვიხილავთ ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნების მისაღწევად, პრევენციისა და 

ინტერვენციის გეგმის შესადგენად   რა ღონისძიებებს უნდა მიმართოს სკოლის ფსიქოლოგმა. 

პრობლემის იდენტიფიცირებისა და პირველადი ინტერვიუს შემდეგ დამატებითი კვლევის 

განხორციელების შემთხვევაში დგება პირველადი შეფასების აუცილებლობა. ჩვენ ყურადღებას 

გავამახვილებთ პირველადი შეფასების ძირითად ასპექტებზე, პრინციპებსა და კრიტერიუმებზე, 

შემოგთავაზებთ შემთხვევის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების სქემატურ ნიმუშს, შემთხვევის 

ფორმალურ აღწერასა და ჩანაწერის სპეციფიკას, წარმოდგენილი იქნება კონკრეტული მაგალითი. 

სახელმძღვანელო დაეხმარება სკოლის ფსიქოლოგს, აიმაღლოს პროფესიული ცოდნა, გამოიმუშაოს 
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პირველადი შეფასების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, გაეცნოს შეფასების ძირითად კრიტერიუმებსა  

და პრინციპებს. 

პირველადი შეფასება სპეციალისტს აძლევს საშუალებას, პრობლემა ერთ მთლიან კონტექსტში 

დაინახოს. მას გარკვეულობა შეაქვს ბუნდოვანების შემთხვევაში, ავლენს და ადგენს პრობლემასთან 

დაკავშირებულ ადამიანებსა და მოვლენებს, ავსებს ნაკლულ ინფორმაციას, ხელს უწყობს 

ბავშვის/მოზარდის ჰოლისტურ აღქმას. პირველადი შეფასებით რისკფაქტორებისა და დამცავი 

ფაქტორების დადგენით ფსიქოლოგს ეძლევა საშუალება, დაგეგმოს ინტერვენციისა და პრევენციის 

ღონისძიებები. 

3.1. ფსიქიკური ჯანმრთელობის განმარტება და მნიშვნელობა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა ადამიანის ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილია. იგი გულისხმობს 

კეთილდღეობის მდგომარეობას, სოციალური, სულიერი, კოგნიტური და ემოციური ასპექტების 

ჩათვლით, როდესაც პიროვნება ავლენს და ახორციელებს საკუთარ შესაძლებლობებს, ეფექტურად 

უმკლავდება ცხოვრებისეულ სტრესებს, შეუძლია ნაყოფიერი მუშაობა და წვლილის შეტანა 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში (WHO,2001).   

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა განისაზღვრება შემდეგი ერთობლიობით: 

უნარი - დაამყაროს და შეინარჩუნოს ურთიერთდამაკმაყოფილებელი პირადი ურთიერთობები; 

ფსიქოლოგიური განვითარების უწყვეტობა; ჰქონდეს ასაკისა და ინტელექტუალური განვითარების 

დონის შესაბამისი თამაშისა და სწავლის უნარი; 

 პროგრესული მორალით - რა არის სწორი და არასწორი. 

3.2. პირველადი შეფასების მნიშვნელობა და თეორიული აღწერა 

ფსიქოლოგიური შეფასება - (psychological assessment) ეწოდება პროცედურას, რომელიც ინდივიდს 

კონკრეტული ფსიქოლოგიური მახასიათებლების მიხედვით აფასებს. ეს შეიძლება იყოს 

ინტელექტუალური, პიროვნული ფუნქციონირების დონე, ემოციური და სოციალური 

ფუნქციონირება და ა.შ. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური შეფასება მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლილი 

მახასიათებლების სათანადოდ აღნიშვნით არ შემოიფარგლება და განისაზღვრება, როგორც 



65 

 

ინდივიდთა უნარების, ქცევისა და პიროვნული მახასიათებლების შემფასებელ პროცედურათა 

ერთობლიობა.   

ფსიქოლოგიურ შეფასებას ბევრ განხვავებულ სიტუაციასა და კონტექსტში იყენებენ. ეს საჭიროება 

შეიძლება გაჩნდეს სასამართლოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესამოწმებლად, შვილად აყვანის 

პროცესში, სკოლაში წარმოქმნილი პრობლემებისას. ფსიქოლოგიურ შეფასებას ასევე გადიან 

ინკლუზიური განათლების საჭიროების მქონე ინდივიდები, ჯარში კარიერის გაგრძელების 

მსურველები, კანდიდატები, რომლებსაც სამსახურის დაწყება სურთ და ა.შ. როგორც ხედავთ, 

ფსიქოლოგიური შეფასების გამოყენების არეალი საკმაოდ მრავალფეროვანია.  

 

ფსიქოლოგიური შეფასების მეთოდებია: ქცევაზე დაკვირვება, ფსიქომეტრული ტესტები, 

პროექციული და ნახევრადპროექციული მეთოდები.  

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა შეფასება განიხილება, როგორც აუცილებელი წინასწარი 

პროცედურა იმისათვის, რომ ავაგოთ სამუშაო ჰიპოთეზები, რომლებიც ექვემდებარება 

გადახედვასა და დაზუსტებას მანამ, სანამ კონტაქტში ვართ ბავშვსა და მის ოჯახთან. თუ 

ინტერვენცია არაეფექტურია ან მივიღეთ ახალი ცნობები, რომლებიც უარყოფს ძველ მონაცემებს - 

უნდა ხელახლა გადაიხედოს ყველაფერი და განმეორებით შეფასდეს.   

შესაძლოა შეფასება წარიმართოს სხვადასხვა თეორიული პოზიციიდან, მაგრამ ფოკუსირება ამ ხუთ 

საკვანძო საკითხზე, პრაქტიკულად, ყველა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია:   

 

 1. საჭიროა ფსიქოლოგმა გამოავლინოს არსებული პრობლემა; 

 2. მან უნდა გამოიკვლიოს, როგორაა ეს პრობლემა დაკავშირებული ბავშვის განვითარების 

პროცესთან;  

 3. ფსიქოლოგმა უნდა გამოავლინოს არსებული მდგომარეობის  წარმოშობაში ხელის შემწყობი 

ფაქტორები; 
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4.  საჭიროა მან დაადგინოს/მოიძიოს მხარდამჭერი რესურსები და დამცავი ფაქტორები;  

 5.  მნიშვნელოვანია   ბავშვის/მოზარდის ოჯახთან ერთად შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა. 

სქემატური ნიმუში:          

გამოვლინებები რა სახის პრობლემაა? მდგომარეობის აღწერა ოთხ ძირითად 

სფეროში: 

● ემოციები 

● ქცევები 

● ურთიერთობები 

● კოგნიტური განვითარების დონე 

  

გავლენა რა განცდებსა და დარღვევებს 

იწვევს? 

1. სოციალური დარღვევები: 

- ოჯახური ცხოვრება 

- სიტუაცია სკოლაში 

- მეგობრული ურთიერთობები 

- საქმიანობა თავისუფალ დროს 

2. ბავშვის წუხილი 

3. ზიანი სხვების მიმართ 
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რისკები რა ფაქტორებმა წარმოშვა 

პრობლემა და რა ფაქტორები 

ამყარებს მის   არსებობას? 

● მაპროვოცირებელი ფაქტორები 

● გამომწვევი ფაქტორები 

● შემანარჩუნებელი ფაქტორები 

დამცავი ფაქტორები რა რესურები (აქტივები) 

გვაქვს სამუშაოდ? 

● რა არის მოწესრიგებული? Რრომელია 

ძლიერი მხარეები? 

ოჯახის 

განმარტებითი 

მოდელი 

რა მოსაზრებებითა და 

მოლოდინით მოვიდა  

ოჯახი?   

როგორ ხედავენ პრობლემას? 

რას ელოდებიან ინტერვენციის 

(მკურნალობისაგან)? 

3.3. სკოლის ფსიქოლოგის პირველადი შეფასების სპეციფიკა 

სკოლის ფსიქოლოგის პირველადი შეფასება ემსახურება ბავშვის/მოზარდის მდგომარეობის 

გაგებას, რაც წინაპირობაა ბავშვის მხარდამჭერი და მის საუკეთესო ინტერესებზე მორგებული 

ღონისძიებების განხორციელებისათვის.  ის საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება სპეციალისტს 

სწორი ორიენტაციის განსაზღვრასა და გადამისამართებაში. 

შეფასების წარმატება დამოკიდებულია ბავშვს/მოზარდსა და მის ოჯახთან შეხვედრის 

დაკვირვებისა და ამის შედეგად მიღებული ინფორმაციის   პროფესიულ გააზრებაზე. 

მნიშვნელოვანია, შევიმუშაოთ შეფასების წინასწარგანსაზღვრული სტრუქტურა ან გეგმა და 

ძირითადი წესები, რომლებიც მოიცავს კონფიდენციალურობის საკითხი. ბავშვებს/მოზარდებს 

აუცილებელია ავუხსნათ, რაპროცედურაა ეს, როგორია კონფინდენციალურობის საზღვრები, რათა 

გავფანტოთ ნებისმიერი შიში ან განუსაზღვრელობა, მაგალითად:  ის, რომ შეხვედრა გულისხმობს 

ერთობლივ საუბარს, ხოლო შემდეგ ბავშვი/მოზარდი დაბრუნდება სახლში. ბავშვს/მოზარდს და 

მათ მშობლებს სჭირდებათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რას იზამს თქვენი სამსახური შეფასების 
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დასრულების შემდეგ. თითოეული იქ მყოფი ადამიანის მოლოდინის გარკვევა ხელს შეუწყობს 

შეფასების პროცესს. თუ ოჯახს ეშინია ან ღელავს ფსიქოლოგთან შეხვედრის გამო, ამას უნდა 

მიექცეს ყურადღება, მშობელს განემარტოს შეხვედრის საჭიროება და მის კითხვებს გაეცეს პასუხები. 

აგრეთვე, წინასწარ შეგროვებული ინფორმაციისა და პირველადი ინტერვიუს საფუძველზე უნდა 

განისაზღვროს, საჭიროა შეფასების ჩატარება ოჯახის თანდასწრებით თუ უმჯობესია პირადად 

ესაუბროთ ბავშვს /მოზარდს.  

3.3.1 ინფორმირებული თანხმობა 

არსებობს   საერთაშორისო კლინიკური პრაქტიკით აღიარებული ინფორმირებული თანხმობის 

მიღების პრინციპები, რომლებიც მოიცავს ინფორმაციის მიცემას ბავშვისთვის/მოზარდისთვის 

ასაკის შესაბამისი და ხელმისაწვდომი ხერხით. საჭიროა, გაირკვეს შეფასების საჭიროება და მიეცეს 

მომხდარს მკაფიო განმარტებები. სასურველია დავადგინოთ, როგორ გაიგო ბავშვმა მიწოდებული 

ინფორმაცია, რათა შეიძლებოდეს ნებისმიერი არასწორი განმარტების ან წარმოდგენის 

კორექტირება. მართალია, ბავშვს/მოზარდს არ აქვს კანონით გათვალისწინებული უფლება სრული 

გადაწყვეტილების მიღებისა, ვიდრე არ შეუსრულდება 18 წელი (საქართველოს კანონმდებლობით), 

მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ინფორმირებული თანხმობის გაცნობა და მიწოდება მიზანშეწონილია. 

ეს მიდგომა ამცირებს ბავშვის/მოზარდის შიშს, შფოთვას და ზრდის თანამშრომლობის ხარისხს. 

თანხმობას ფსიქოლოგიურ შეფასებებსა და ჩარევაზე 18 წელზე უმცროსი ადამიანებითვის, 

ჩვეულებრივ, იღებენ მშობლებისაგან/კანონიერი წარმომადგენლისგან, ბავშვის/მოზარდის 

სურვილების გათვალისწინებით, თუ ეს შესაძლებელია. მშობლები, როგორც წესი, იღებენ შესაბამის 

გადაწყვეტილებებს თავიანთ შვილებთან მიმართებით და თავის მხრივ, თანმხდებიან შეფასებაზე.  

3.3.2 კონფიდენციალურობის დაცვა 

სკოლის ფსიქოლოგს უნდა ჰქონდეს პროფესიული სტანდარტისა და ეთიკის შესაბამისი გაგება 

კონფიდენციალურობის თაობაზე. ბავშვს/მოზარდს აქვს უფლება განსაზღვრული 

კონფედინციალურობისა. ეს ნიშნავს, რომ მათ აქვთ უფლება კონფიდენციალურად დარჩეს მათი 

ინფორმაცია, თუ ეს ინფორმაცია არ აყენებს მათ ან სხვას რისკის ქვეშ. კონფიდენციალურობა ძალზე 

მნიშვნელოვანია ბავშვი/მოზარდისთვის და მათ ხშირად სურთ იცოდნენ, თუ რა იქნება იმ 
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შემთხვევაში, როდესაც ის, რასაც ისინი თქვენ გიყვებიან, გადაეცემა ზრდასრულებს. დაიწყეთ იმის 

განმარტებით, თუ რა ინფორმაცია გადაეცემა სხვებს, რას ჩაიწერთ და როგორ შეინახავთ ამ 

ჩანაწერებს. ჯერ შეატყობინეთ, რომ ნებისმიერი თქვენ მიერ მიღებული ინფორმაცია, რომელიც 

შეეხება ბავშვების დაცვის საკითხებს, გადაეცემა ნდობით აღჭურვილ პირებს, მისი და სხვა 

ადამიანების უსაფრთხოებისათვის. მართლაც, განსაკუთრებულ და კრიზისულ სიტუაციებში 

(სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ და ძალადობის შემთხვევებში), ბავშვზე ზრუნვის 

ორგანიზაციების მკაფიო მითითებების შესაბამისად, ბავშვის დაცვას აქვს უპირატესი იურიდიული 

ძალა კონფიდენციალურობასთან შედარებით. კონფიდენციალურობის დაპირება უსარგებლოა, თუ 

პროფესიონალს არ შეუძლია შეასრულოს თავისი დანაპირები. თუ პროფესიონალები დაჰპირდნენ 

კონფიდენციალურობას და ის შემდგომში დაარღვიეს, მაშინ ბავშვს გაუჭირდება ისევ ენდოს მათ. 

თუ წარმოიშვა კონფიდენციალურობის დარღვევის აუცილებლობა, მაშინ მნიშვნელოვანია, ეს 

აუხსნათ ბავშვს და მიუთითოთ აღნიშნული დარღვევის მიზეზები. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია 

იმის გარანტირება, რომ ბავშვი პასუხს არ აგებს თქვენთვის ინფორმაციის გაზიარებისთვის. მაშინაც 

კი, თუ უფროსი ასაკის ბავშვები ამტკიცებენ, რომ ისინი არ არიან კონფიდენციალურობის 

დარღვევის/მოქმედებების განხორციელების წინააღმდეგი, უნდა განვიხილოთ მათი უსაფრთხოება, 

ვინც შეიძლება დადგნენ რისკის ქვეშ. თუ განვიხილავთ ბავშვზე ძალადობის საკითხს, უნდა 

ვიმოქმედოთ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებით განსაზღვრული 

კომპეტენციების ფარგლებში. შემდეგ კი უკვე სოციალურმა სამსახურმა უნდა გადაჭრას საკითხი, 

საჭიროა თუ არა შემდგომი გამოძიების ან მოქმედების ჩატარება.  

 ბავშვის პრობლემის ხასიათიდან გამომდინარე, მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, 

სკოლის ადმინისტრაციის მხოლოდ ბავშვთან უშუალო ურთიერთობაში ჩართულ სუბიექტებს 

აცნობს ფსიქოლოგი პირველადი შეფასების შედეგებს (მშობელი და სკოლის დირექტორი). 

ინფორმირების მიზანია ბავშვის პირველადი შეფასებიდან გამომდინარე საჭირო ინტერვენციის 

გზების დასახვა. 

3.3.3 შეფასებისთვის განკუთვნილი სივრცე 

მნიშვნელოვანია, სად ჩატარდება შეხვედრა. ადგილი, სადაც ტარდება შეფასება, უნდა იყოს 

იზოლირებული, მყუდრო და დაცული სხვა ადამიანების შემთხვევითი დასწრებისგან. 
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სპეციალისტი უნდა ეცადოს, შექმნას მაქსიმალურად კეთილგანწყობილი ვითარება, განსაზღვრულ 

სივრცეში კომფორტულად და მოხერხებულად უნდა შეიძლებოდეს დაჯდომა. სათამაშოები 

უმცროსი ასაკის ბავშვებისთვის ხშირად დამხმარეა ფორმალური ინტერვიუს ბარიერების 

დაძლევაში. შეიძლება გამოგვადგეს დაფა ან წასაშლელი მარკერები (ფურცლები, ფანქრები, 

საღებავები და ა.შ.) იმისათვის, რომ ბავშვებმა/მოზარდებმა შეძლონ თავიანთი აზრებისა და 

გრძნობების გაზიარება და ამასთანავე, რაღაცეების წაშლა მანამ, სანამ ისინი დატოვებენ შეხვედრის 

ადგილს. თუ თქვენ რეგულარულად ხვდებით ბავშვებს/მოზარდებს ხვადასხვა ვითარებაში, 

სასარგებლოა ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს ეს ნივთები. ეცადეთ, სივრცეში ერთ დონეზე იყოთ 

ბავშვთან/მოზარდთან და არა მასზე ამაღლებული. უკეთესია იჯდეთ ბავშვის/მოზარდის გვერდით 

და არა მის წინ, რაც შეიძლება იყოს ძალზე დამაშინებელი და დაპირისპირება გამოიწვიოს. ეცადეთ, 

რომ მოსაუბრეებს შორის არ იყოს მაგიდა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ის საჭიროა 

მუშაობისთვის. დაუთმეთ საკმარისი დრო იმის მოსმენას, თუ რითი არის შეწუხებული 

ბავშვი/მოზარდი და შეუწყვეთ მას ხელი, ნაკლებად გაეფანტოს ყურადღება, მაქსიმალურად 

ეცადეთ, არ შეაწყვეტინოთ საუბარი. თუ შეფასების პროცესი დინამიკურად მიმდინარეობს, ეს იმას 

გვიჩვენებს, რომ  ის სტრუქტურირებულია და პრობლემაზე ფოკუსირებული, რაც, ამავე დროს, 

ამცირებს შფოთვასა და ღელვას. 

3.3.4 შეხვედრის ხანგრძლივობა და ფორმატი 

არსებითი მნიშვნელობა აქვს შეხვედრების წინ გარკვეულ მოსამზადებელ სამუშაოს. პირველადი 

შეფასების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 30-დან 45 წუთამდე. ზოგიერთ შემთხვევებში, 

შეფასების დასასრულებლად, შეიძლება საჭირო გახდეს რამდენიმე შეხვედრის ჩატარება. ზოგჯერ 

ძნელია განსაზღვრულ დროში ჩაეტიოს შეფასების პროცესი, მაგრამ გარკვეული წინასწარი 

წარმოდგენის/განსაზღვრულობის არსებობა დაგეხმარებათ მოსწავლესაც და თქვენც, თავისუფლად 

და მშვიდად იგრძნოთ თავი. ბავშვები/მოზარდები გრძნობენ, თუ თქვენ გეჩქარებათ ან დაძაბული 

ხართ, რამაც შეიძლება შექმნას შთაბეჭდილება იმისა, რომ თქვენ არ გაინტერესებთ ისინი ან სხვა 

რამეზე გაქვთ ყურადღება გადატანილი. აუცილებელია, ბავშვმა/მოზარდმა წინასწარ იცოდეს, 

რამდენ ხანს გაგრძელდება შეხვედრა და როგორი იქნება მისი ფორმატი, იმისთვის, რომ ჰქონდეს 

ადეკვატური მოლოდინი. ხშირად, როდესაც ბავშვს/მოზარდს ეკითხებიან მათი მოლოდინის 
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შესახებ, ის გვატყობინებს, რომ ეშინია იმისა, რომ დაკითხავენ/შეამოწმებენ. თუ შესაძლებელია, 

ეცადეთ მოუყვეთ მათ, თუ რა მოხდება, როდესაც დამატებით დაგეგმავთ მათთან შეხვედრას. 

შეხვედრამდე სასარგებლოა გააცნოთ მათ ინფორმაცია, რომელიც აღწერს იმას, თუ რა მოხდება 

შეხვედრის დროს.  

3.3.5 ურთიერთობის საზღვრების დაცვა 

აუხსენით, რა ხდება, როგორ გეგმავთ მუშაობას, რა გსურთ მათგან და როგორია შეხვედრის 

პირობები. ზოგიერთ ბავშვს/მოზარდს სურს დაუმატოს თავისი რამდენიმე წესი, მაგალითად, 

ნებართვა ხუთწუთიან შესვენებაზე, როდესაც შეხვედრა მათთვის დამღლელი ხდება. აგრეთვე, 

უნდა მისცეთ მათ იმის გარანტია, რომ ახალგაზრდებს შეუძლიათ შეგაჩერონ, რათა გაარკვიონ 

ნებისმიერი საკითხი შეხვედრის დროს და რომ ისინი მიიღებენ უკუკავშირს შეხვედრის ბოლოს. თუ 

ბავშვი/მოზარდი საუბარში იყენებს შეურაცხმყოფელ სიტყვებს, მაშინ უნდა გაირკვეს, როგორი 

საქციელია სოციალურად მისაღები. სპეციალისტებმა არ უნდა დაუშვან შეურაცხყოფა, მაგრამ უნდა 

იცოდნენ, რომ ზოგჯერ ეს წარმოადგენს სპეციფიკური მდგომარეობის ან ცუდად ყოფნის ასახვას და 

საჭიროებს მგრძნობიარე მოპყრობას.  

3.3.6 ინტერაქციის ფორმა 

შეუფარდეთ თქვენი საუბარი ბავშვის/ნოზარდის გაგების დონესა და უნარს. გამოიყენეთ გასაგები 

განმარტებები, რომლებიც გასაგები იქნება ნებისმიერი ბავშისთვის/მოზარდისთვის, მოუსმინეთ, 

როგორ საუბრობს ის და დააკვირდით ნიშნებს/არავერბალურ გამოხატულებას, რომლებიც 

ადასტურებს, რომ მან გაგიგოთ. თუ გეჩვენებათ, რომ მან გაგიგოთ არასწორად, მაშინ მოძებნეთ 

განმარტების სხვა ხერხი. ნახატები, კომიქსები ან დიაგრამები შეიძლება გამოგადგეთ იმისათვის, 

რომ დააინტერესოთ ბავშვი/მოზარდი. ნუ დაგავიწყდებათ, ჰკითხოთ მშობელს/მეურვეს ან 

პედაგოგს, რომელიც იცნობს ბავშვს/მოზარდს, თუ როგორ სჯობს დალაპარაკება მასთან. თუ არის 

ენობრივი ბარიერი, დადგენილი უნდა იყოს, რომელი ენაა ბავშვისთვის/მოზარდისთვის უფრო 

გასაგები (მაგალითად, თუ ბავშვი ვერ საუბრობს ქართულ ენაზე, დასაზუსტებელია 

მშობლისგან/მეურვისგან ენა, რომელიც ყველაზე მოსახერხებელია მისთვის).  
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3.3.7 კულტურული თავისებურებების გათვალისწინება 

დარწმუნდით, რომ იცით კულტურული ფასეულობები და გაქვთ სათანდო მოლოდინი არა მარტო 

ბავშვთან/მოზარდთან მიმართებით, არამედ მის მშობლებსა და უახლოეს სოციუმთანაც. თუმცა 

მოერიდეთ სტერეოტიპების გამოყენებას, ადამიანებისა და მათი კულტურის შესახებ ვარაუდების 

გაკეთებას, აუცილებელია დააზუსტოთ დეტალები ბავშვის/მოზარდის მეურვესთან.  

3.3.8 შეხვედრა ბავშვთან/მოზარდთან მშობლების გარეშე პირველადი შეფასებისთვის 

ინდივიდუალური შეხვედრა ბავშვთან/მოზარდთან სპეციალისტისთვის ინფორმაციის 

მნიშვნელოვანი წყარო შეიძლება გახდეს; თუმცა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, უნდა მოხდეს 

ბავშვის/მოზარდის შეფასება მშობლის/მეურვის გარეშე თუ არა, უნდა დაეფუძნოს 

ბავშვის/მოზარდის განვითარების დონესა და მის ნებართვას. 

    მოზარდებს ყოველთვის უნდა შესთავაზოთ ინდივიდუალურად შეხვედრის შესაძლებლობა, 

რათა გაიგოთ მათი აზრი იმ სირთულეების შესახებ, რომლებიც შეექმნათ და იმის შესახებაც, რა 

სირთულეები ზემოქმედებს მათ ცხოვრებაზე. ზოგიერთი სპეციალისტი ამჯობინებს მოზარდთან 

შეხვედრას მანამ, სანამ შეხვდებიან მშობლებს ან ოჯახის სხვა წევრებს, რადგან ეს დაეხმარებათ 

უკეთ შევიდნენ მასთან კონტაქტში. ბავშვის/მოზარდის პრობლემის ხასიათი და მოლოდინი, 

რომელიც გააჩნია ოჯახს, ხშირად გავლენას ახდენს გადაწყვეტილებაზე. მაგალითად, 

ბავშვმა/მოზარდმა, რომელსაც გააჩნია შფოთვის პრობლემები, შეიძლება არ ისურვოს პირისპირ 

შეხვედრა.  

3.3.9 უკუკავშირი 

შეატყობინეთ ბავშვს/მოზარდს, რომ მის მშობლებს უნდა მისცეთ უკუკავშირი 

კონფიდენციალურობის საკითხების გათვალისწინებით, როგორც ზემოთაა განხილული. 

განმარტეთ, თუ რატომ იძლევით გარკვეულ რეკომენდაციებს ან ანხორციელებთ გარკვეულ 

მოქმედებებს; დარწმუნდით იმაში, რომ თქვენ გასაგებად აუხსენით რეკომენდაციები  როგორც 

ბავშვს/მოზარდს, ასევე მის მშობლებს. ზოგჯერ სასარგებლოა მისცეთ მკაფიო წერილობითი 

მითითებები, ეს გაზრდის გაგებისა და დაზუსტების შესაძლებლობას.  
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3.4. ბავშვის/ მოზარდის პირველადი შეფასების პრინციპები 

1. მოსმენა-შემჩნევა 

ბავშვის/მოზარდის შეფასების მთავარი პირობაა მოსმენა - უნდა შეგეძლოთ არა მარტო მოსმენა, თუ 

რას ამბობენ ისინი, არამედ იმის შემჩნევაც, თუ როგორ ამბობენ და გამოხატავენ.  

ბავშვები/მოზარდები შეიძლება იყვნენ ძალზე მგრძნობიარეები და თუ ისინი ხედავენ, რომ მათ 

გულდასმით არ უსმენთ, მაშინ შეუძლიათ წავიდნენ ან უარი თქვან გასაუბრების გაგრძელებაზე.  

2. ყურადღება და მაღალი მგრძნობელობა 

ბავშვის/მოზარდის გულდასმითა და ყურადღებით მოსმენა არა მარტო იძლევა შეფასების 

საუკეთესო ხარისხის გარანტიას, არამედ ხელს უწყობს ნდობითი ურთიერთობის დამყარებასაც. 

თვალყური ადევნეთ ბავშვის/მოზარდის სამეტყველო გამოხატულებას და უსმინეთ იმას, რაც 

მათთვის მნიშვნელოვანია, ამავე დროს, ეცადეთ გაიგოთ ნათქვამის აზრი.  

3. გაგება და რეფლექსია  

    დარწმუნებული იყავით იმაში, რომ გესმით, რასაც ამბობს ბავშვი/მოზარდი. ამის მიღწევა 

შეიძლება რეფლექსიის საშუალებით - თქვენი სიტყვებით თქვით ის, რაც გაიგეთ მისი სიტყვებიდან 

ან, უბრალოდ, გაიმეორეთ, რაც გაიგონეთ. ზოგჯერ სასარგებლოა გამოიყენოთ ნახატები ან 

სათამაშოები, რათა დაეხმაროთ თქვენებური გაგების დადასტურებაში.  

4. გრძნობების, ემოციების დასახელება 

    ეცადეთ, სახელი დაარქვათ ბავშის/მოზარდის მიერ გამოხატულ გრძნობებს: სიტყვებით მათი 

გრძნობების დადასტურება დაეხმარება მათ თვითდაჯერებულობაში და მეტი ვერბალიზაციის 

საშუალებას მისცემს, რაც, თავის მხრივ, გაგვიადვილებს გავიგოთ, რას განიცდიან და გრძნობენ 

ისინი. დაეხმარეთ იმის გაგებაში, რომ მათ შეიძლება განიცადონ სხვადასხვა გრძნობა და ისინი 

ყოველთვის არ არის ურთიერთგამომრიცხავი. მაგალითად, თუ ვინმე გიბრაზდებათ, ეს ყოველთვის 

არ ნიშნავს, რომ ის არ ზრუნავს თქვენზე. თქვენ შეგიძლიათ გაუზიაროთ, რომ „ზოგჯერ ადამიანები, 

რომლებმაც გაიარეს ის, რისი გადატანაც მათ მოუხდათ, არიან შეშინებულნი და აღელვებულნი. 



74 

 

ამას ხომ არ გრძნობდით თქვენც?“ ემპათიური, გაგებითი დამოკიდებულებით ბავშვები/მოზარდები 

მეტად ბედავენ იმ გრძნობების გაზიარებას, რომლებიც აშფოთებთ ან იწვევს მათში დანაშაულის 

გრძნობას.  

    იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორ მოუსმინოთ ადამიანებს, საინტერესოა თუ არა ის, რაც მათ უნდა 

თქვან, თუ თქვენ უფრო მეტად დაინტერესებული ხართ საკუთარი კითხვებითა თუ პასუხებით? 

იფიქრეთ, შეგიძლიათ თუ არა სხვების მოსმენა, თუ ხშირად აწყვეტინებთ მათ საუბარს? ყურადღება 

მიაქციეთ იმას, გრძნობთ თუ არა კმაყოფილებას, როდესაც აძლევთ შესაძლებლობას 

ბავშვს/მოზარდს, თვითონ წარმართოს საუბარი. თუ გრძნობთ, რომ ხელში უნდა აიღოთ მართვის 

სადავეები? გაიგეთ თქვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები და გაითვალისწინეთ ისინი ინტერვიუს 

წინ, რადგან მათ შეუძლიათ ზემოქმედება მოახდინონ თქვენს ურთიერთობებზე 

ბავშვთან/მოზარდთან. მათ ადვილად შეუძლიათ იგრძნონ თქვენი არადამაჯერებლობა ან 

აღელვება!  

    დეტალურად ნუ ჩამოაყალიბებთ იმას, რაც გაშინებთ. ამან შეიძლება ხშირად მიგიყვანოთ იქამდე, 

რომ ბავშვს/მოზარდს დაეწყოს შფოთვა და ვერ იგრნოს თავი კომფორტულად. ვითარების 

ნორმალიზაციისთვის სასარგებლოა ხოლმე ისეთი ისტორიების მოყოლა, რომლებიც 

დაკავშირებულია ადამიანების პრობლემებთან, მაგრამ ესეც უნდა გაკეთდეს სიფრთხილით. 

ბავშვებს/მოზარდებს მოსწონთ, როდესაც მათ სერიოზულად აღიქვამენ, ამიტომ არ უნდა 

გამოიყენოთ მათი კომენტარები ხუმრობად ან ვითარების განმუხტვისთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, 

რომ არ უნდა მიუდგეთ სიტუაციას იუმორით, როდესაც ეს შესაძლებელია. ბავშვები/მოზარდები 

განსაკუთრებით მძიმედ იტანენ უგულვებელყოფას, დაკნინებას ან მათი საკუთარი გამოცდილების 

ბანალობად ქცევას ისეთი შენიშვნებით, როგორებიცაა: „აიყვანე თავი ხელში“ ან „ეს არ არის 

სამყაროს დასასრული“.  

3.5. განსჯისგან თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფა 

    თავი აარიდეთ განსჯას, კრიტიკასა და წინასწარი დასკვნების გამოტანას როგორც 

ბავშვის/მოზარდის, ასევე მათი ოჯახების შესახებ.  იხელმძღვანელეთ პროფესიული 

პასუხისმგებლობითა და ეთიკით. გამოხატეთ სითბო და გულწრფელობა, იყავით ღია და 
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ხელმისაწვდომი პროფესიული სტანდარტების ჩარჩოებში. მხედველობაში იქონიეთ 

ბავშვის/მოზარდის კულტურული და სოციალური კონტექსტი, რადგან ეს დაგეხმარებათ 

ზოგიერთი საკითხის გარკვევაში.  

3.6. პოტენციური სირთულეები ბავშვის/მოზარდის პირველადი შეფასების  დროს 

● ბავშვს/მოზარდს შეიძლება გაუჭირდეს მშობელთან განშორება; 

● პრობლემები ინდივიდუალური შეფასების დროს; 

●  მშობლები განიცდიან ზედმეტ მღელვარებას შეფასების გამო; 

● ბავშვი/მოზარდი ან მშობელი უარს ამბობს თანამშრომლობაზე. 

როდესაც ბავშვი/მოზარდი ან მისი მშობლები მტრულად განწყობილნი არიან, უხეშობენ ან იჩენენ 

აგრესიას, სპეციალისტს სირთულეებთან გამკლავებაში ეხმარება ისეთი ინფორმაციები, 

როგორებიცაა:  

● Პპათოლოგიური მდგომარეობის ბუნება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

● ბავშვის მიერ საკუთარი და სხვებისი საჭიროებების გაგების უნარი; 

● მკურნალობის რისკები და უპირატესობა; 

● მე-კონცეფცია; 

● ბავშვის მიერ დროსა და გარემოში ორიენტირება; 

● მშობელი-ბავშვის ურთიერთობის სტილი; 

● ფსიქოლოგი-პაციენტის ურთიერთობის სტილი; 

● ბავშვისთვის ავტორიტეტული პირების არსებობა; 

● Პარსებული პრობლემის სამედიცინო მნიშვნელობა; 
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● დამატებითი სპეციალისტების საჭიროება 

3.7. ბავშვის/ მოზარდის დეტალური გამოკვლევა 

ბავშვთან და მოზარდთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. 

სპეციალისტმა გონივრულად უნდა გამოიყენოს სხვადასხვა მეთოდის ნაზავი, როგორებიცაა: 

თამაში, ხატვა, ზღაპრები/ამბები, საუბარი ბავშვისა ან მოზარდისთვის საინტერესო თემაზე 

არსებულ პრობლემაზე ფოკუსირების გარეშე. ამ პროცესში ყურადღება უნდა მიექცეს ვერბალურ, 

არავერბალურ, ჟესტიკულაციის/სხეული ენისა და ქცევით მახასიათებლებს. 

1. გარეგნობა: მსხვილი ან მომცრო აღნაგობა, სრულფასოვანი კვების გარეგნული ასახვა, ჭრილობები 

და სისხლჩაქცევები, ჩაცმულობა (სეზონის შესაფერისობა, ჰიგიენა და ა.შ.) - სპეციალისტი 

ყურადღებით უნდა იყოს ბავშვის/მოზარდის სახის გამომეტყველებისადმი, რომელიც მეტ-

ნაკლებად ასახავს მის ემოციურ მდგომარეობასა და განცდებს. 

2. მოტორული ფუნქციონირება: ზედმეტად აქტიური/ზედმეტად ინერტული, ნელი, სწრაფი, 

მოუქნელი, მემარჯვენე/მემარცხენე (როგორც ამჟამად, ისე წარსულში), შეუძლია თუ არა ხატვა, 

წერა.  

3. Პენა და მეტყველება: არტიკულაცია, ლექსიკა, აგრამატიზმი, საუბრობს თავისუფლად, არ 

საუბრობს, იმეორებს შეკითხვას, ენაბორძიკი ან მღელვარედ საუბარი, იგებს, რას ეკითხებიან, 

მაგრამ ვერ გამოხატავს, რისი თქმა უნდა, აქვს თუ არა კითხვის, წერისა და რიცხვებთან მუშაობის 

უნარი.  

4. მეტყველებისა და აზროვნების შინაარსი: სიტყვებისა და ფრაზების ანომალიური/ არასწორი 

გამოყენება.  

5. აღქმა: იქცევა ისე, თითქოს ხედავს არარსებულ გამოსახულებებს ან  ესმის ხმები. 

6. ინტელექტუალური ფუნქციონირება: თარიღის, ადამიანების სახელებისა და გვარების, მოვლენების 

შესახებ ცოდნა, მაგალითად, მისი ასაკის შესაბამისი სატელევიზიო გადაცემების ან სპორტული 
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ამბების, მცენარეების, ცხოველების, დღესასწაულების ან მშობელთა საქმიანობის შესახებს 

ინფორმაცია და ცოდნა და ა.შ. 

7. განწყობები და ემოციური მდგომარეობა: ბედნიერი/ხალისიანი, დათრგუნული ან მტირალა, 

მშფოთვარე, მტრული, ეჭვიანი, თვითმკვლელობის  მცდელობები ან მუქარა, სკოლის, 

მასწავლებლებისა და კლასელების მიმართ დამოკიდებულება, ფანტაზიები და ოცნებები (თუ 

ოცნებობს, მაშინ რაზე?), გუნება-განწყობის ობიექტური  (სპეციალისტის მიერ დაფიქსირებული) და 

გუნება-განწყობის სუბიექტური (ბავშვი/მოზარდის მიერ აღქმა თავისი  განწყობისა  და 

გრძნობებისა) შეფასებები.  

8. ფანტაზია: მაგალითად, რომელ სამ სურვილს ინატრებდა,  ნატვრის თვალი რომ ჰქონოდა? რაზე 

ოცნებობს? რა უყვარს ან არ უყვარს ყველაზე მეტად? რა უნდა, რომ გამოვიდეს, როცა გაიზრდება? 

9. სოციალური ცხოვრება: მეგობრები, ჰობი, ინტერესები, თამაშები, რომელებიც უყვარს და თამაშობს, 

სოციალური აქტივობები, რომლებშიც მეგობრებთან ერთად არის ჩართული. აქვს თუ არა ლიდერის 

ან მიმდევრის როლი? არის თუ არა ბულინგის გამტარებელი ან მსხვერპლი?  

10. ინტერვიურს დასასრულს აუცილებლად უნდა შევეკითხოთ ბავშვს ან მოზარდს, ხომ არ სურს 

რაიმეს დამატება ან თქმა.  

3.8 სიცოცხლისთვის რისკის შემცველი ქცევის შეფასების კრიტერიუმები და რეაგირება 

სიცოცხლისთვის რისკის შემცველი ქცევის გამოვლენის, ეჭვის ან შეტყობინების დროს საჭიროა, 

რომ სპეციალისტებმა დაუსვან კითხვები ბავშვს/მოზარდს საკუთარი თავისთვის ზიანის განზრახ 

მიყენების იდეების ან მსგავსი ქცევების არსებობის შესახებ, რათა შესაძლებელი იყოს ყველაზე 

შესაფერისი ჩარევის დაგეგმვა (მაგალითად, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალურ სამსახურებში 

გაგზავნა). კითხვები საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენების შესაძლო იდეების შესახებ სულაც არ 

აღძრავენ ბავშვში/მოზარდში მათი რეალიზაციის სურვილს. სინამდვილეში. ეს კითხვები, პირიქით, 

შეიძლება დაეხმაროს ბავშვს/მოზარდს, გაერკვეს მოცემულ სიტუაციაში, რადგან კითხვის 

პროფესიულად დასმა შეამცირებს მის იზოლაციის გრძნობას. რისკი იზრდება, თუ ასეთი კითხვა არ 

არის დასმული.  
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ბავშვის/მოზარდის სიცოცხლის რისკის შემცველი ქცევის აღმოჩენის, შეტყობინების მიღების, 

საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში სკოლის ფსიქოლოგს დაუყოვნებლივი და გადაუდებელი 

რეაგირება ევალება.   მან უნდა აცნობოს სკოლის ადმინისტრაციას (დირექტორს) ფაქტის შესახებ 

იმისათვის, რომ დაიგეგმოს სწრაფი და კოორდინირებული მოქმედება შესაბამისი რეაგირებისთვის.  

(მაგ., საპატრულო პოლიცია, სოციალური სააგენტო, ფსიქოლოგიური სერვისები, ფსიქიატრიული 

ჯანმრთელობის სპეციალური სამსახურების ჩართვა და ა.შ).  

სიცოცხლისთვის რისკის შემცველ ქცევად მიიჩნევა:  

● წამლის ჰიპერდოზირება; 

● ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება; 

● კანზე ნაკაწრები და ჭრილობები; 

● თავის მოხრჩობა; 

● თმების ამოგლეჯა; 

●  სარისკო და სახიფათო ქცევები (ავტომობილების გატაცება გასეირნების მიზნით, ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების ავად მოხმარება, დანაშაულებრივი ქმედებები); 

● სახიფათო და არასასურველი სექსუალური კავშირები; 

● თვითდაზიანების მუქარა; 

● სუიციდური განზრახვები და ქმედებები; 

● სხვისი განზრახ დაზიანება ან მუქარა 
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3.9. პირველადი შეფასებისას ოჯახის გამოკვლევის სპეციფიკა 

3.9.1 ოჯახთან შეხვედრის ორგანიზება 

სპეციალისტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ვინ მოიწვიოს ოჯახთან შეხვედრაზე, რაც, 

გარკვეულწილად, დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ მუშაობას არჩევს სპეციალისტი. ერთ-

ერთი ხერხია - ოჯახის ყველა წევრის მოწვევა და, აქედან გამომდინარე, გადაწყვეტილების მიღება. 

მეორე მიდგომა ისაა, რომ, ზოგადად, მოიწვიოს ოჯახი და მათ ნება-სურვილზე დატოვოს იმ 

წევრების არჩევა, რომლებიც მიაჩნიათ მათ განსაზღვრული მიზნებისთვის ყველაზე შესაფერისად, 

თუმცა ამ დროს სპეციალისტის მღელვარებას შეიძლება დაემატოს განუსაზღვრელობის 

დამატებითი ელემენტი.  

   3.9.2 ოჯახთან შეხვედრა 

ადრე განხილული საკითხები, რომლებიც შეეხება ბავშვის/მოზარდის შეფასებას, რჩება ძალაში 

ოჯახთან შეხვედრების ჩატარების დროსაც. ოჯახთან შეხვედრა უნდა იწყებოდეს ინფორმირებული 

თანხმობიდან, კონფიდენციალურობის დაცვის შეთავაზებიდან, როლების განმარტებიდან და 

შეხვედრის მიზნის ახსნიდან.  

    შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ ოჯახის სხვადასხვა წევრმა თავი იგრძნოს შებოჭილად იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რას ეუბნებიან ერთმანეთის პირისპირ ყოფნის რეჟიმში. ამის მიზეზი შეიძლება 

იყოს შემდეგი: მშობლები არ თვლიან შესაფერისად ბავშვების თანდასწრებით მოზრდილთა 

საკითხების, მამობისა და დედობის დღემდე გაუმჟღავნებელი სირთულეების განხილვას; 

ურთიერთძალადობის შიშსაც. შემთხვევის ინდივიდუალური ხასიათიდან გამომდინარე, 

დასაშვებია ოჯახის წევრების შეხვედრისას მონაწილეთა სხვადასხვა კომბინაციის განხილვა, 

ისეთებისა, როგორებიცაა: მხოლოდ მშობლები, მხოლოდ ბავშვები და ოჯახის ცალკეული წევრები. 

თუ თქვენ განმარტავთ ამას პირველი შეხვედრის დასაწყისში, მაშინ მოიხსნება დაძაბულობა ოჯახის 

წევრებთან.  
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3.9.3 ოჯახის ისტორიის დეტალური გამოკვლევა  

აუცილებლად უნდა გამოვიკვლიოთ ოჯახის სპეციფიკური ფსიქიატრიული ან სომატური 

დაავადებების ისტორია. სპეციალისტი უნდა შეეცადოს, შეისწავლოს დეტალები: არის თუ არა 

პრობლემის შესაძლებლობა; როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა აქვს ოჯახს; რა საქმიანობითაა 

დაკავებული მისი თითოეული წევრი; აქვს თუ არა პრობლემას ქრონიკული ხასიათი. უნდა 

გადამოწმდეს, ხომ არ არის ცვლილება ოჯახის სტრუქტურაში, უნდა შევისწავლოთ ოჯახისა და 

ბავშვი/მოზარდის სამედიცინო ისტორია; უნდა დავადგინოთ ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკულ 

ნივთიერებებზე დამოკიდებულება როგორც ოჯახის წევრებისა, ასევე მოზარდისა; უნდა მოვიძიოთ 

ოჯახური კონფლიქტების შესახებ ინფორმაცია, უნდა გავარკვიოთ მშობლების ან სხვა 

მნიშვნელოვანი პირების მხრიდან ბავშვის უგულებელყოფის ან მასზე ძალადობის ფაქტები. ასევე 

ყურადსაღებია ადრეული სეპარაცია, ასეთების არსებობის შემთხვევაში და ისიც, ვინ იყო ბავშვის 

მეურვე და მზრუნველი მოცემულ დღემდე. სპეციალისტი ყოველთვის უნდა შეეცადოს, ოჯახში 

მნიშვნელოვანი მოვლენები განიხილოს ჩივილების ქრონოლოგიის ჭრილში. ეს დაეხმარება მას 

კონკრეტული ბავშვის ან მოზარდის განვითარების ფსიქოპათოლოგიის გაგებაში. სხვა ასპექტები, 

რომლებსაც ასევე უნდა მიექცეს ყურადღება: 

1. მშობლებს შორის ინტერაქცია; 

2. მშობლების დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ (მიმღებლური, უგულებელყოფითი, მშფოთვარე, 

თანმიმდევრული, მფარველობითი, ტოლერანტული, ჰიპერმზრუნველობითი, ა.შ.); 

3. ვინ არის მთავარი მომვლელი და ვისთან ერთად ატარებს ბავშვი უმეტეს დროს; 

4. ვინ უწევს ზედამხედველობას ბავშვის ყოველდღიურ აქტივობებს, როგორებიცაა: გაღვიძება, 

ბანაობა, ჭამა, ა.შ. და ვინ იღებს მონაწილეობას ბავშვის აღზრდაში; 

5. ვის ენდობა ბავშვი; 

6. ვისთან ურთიერთობა მოსწონს, უხარია და ურჩევნია ბავშვს/მოზარდს; 

7. როლი ოჯახის სხვა წევრებისა, როგორებიცაა ბებია/ბაბუა; 
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8. ოჯახის სხვა ნათესავების ან შინადამხმარეების არსებობა, რომლებიც შეიძლება დიდ როლს 

თამაშობდნენ ბავშვის ცხოვრებაში; 

9. მოძიება, გაშორებული მშობლების შემთხვევაში კონტაქტის სიხშირის დადგენა 

    მნიშვნელოვანი ამოცანაა - ერთად შეაგროვოთ ოჯახთან შეხვედრის დროს მიღებული მთელი 

ინფორმაცია, განსაკუთრებით კი მაშინ, თუ მუშაობთ მარტო. იმის დადგენაში, სწორად გაიგეთ თუ 

არა შეხვედრისას გადმოცემული პრობლემა და მისი დეტალები, დაგეხმარებათ საუბრის ბოლოს 

ოჯახისათვის დასმული შეკითხვები, რომლებიც შეიძლება იყოს შეხვედრის დროს მიღებული 

მთელი ინფორმაციის განზოგადებისა და გარკვევის კარგი საშუალება. ეს, აგრეთვე, დაგეხმარებათ 

იმის გარკვევაში, გაიგეს თუ არა ოჯახის უმცროსმა წევრებმა, რა მოხდა და როგორია საკითხების 

გადაჭრის გეგმა.  

3.10 პირველადი შეფასების მიმდინარეობის ძირითადი სქემა 

  3.10.1 შეფასების სქემის ნიმუში: 

შემფასებლის სახელი, გვარი 

შეფასების ჩატარების თარიღი 

ბავშვის მოზარდის სახელი, გვარი 

შეფასების თაობაზე თანხმობა ბავშვის/მოზარდის მშობლისგან ან კანონიერი წარმომადგენლისგან 

დაბადების თარიღი 

სქესი 

საცხოვრებელი ადგილი 

ენა, რომელზეც საუბრობს ბავშვი/მოზარდი 

სკოლის/კლასის დასახელება 
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ოჯახის შემადგენლობა 

სხვა სპეციალისტების ჩართულობა (ასეთების არსებობის შემთხვევაში, მაგ: ფსიქიატრი, 

ნევროლოგი, სოციალური მუშაკი და ა.შ.) 

 

შემთხვევის დეტალური აღწერა 

ჩანაწერში უნდა აღიწეროს შემთხვევის მიმდინარეობა: თუ რა, როდის, როგორ ხდება.  საჭიროა 

კონკრეტული მაგალითები შემთხვევის შესახებ. 

როდის დაიწყო? 

რამდენი ხანია მიმდინარეობს? 

რამდენად ხშირად ხდება? 

შეიმჩნევა გაუარესება ან უკეთესობა თუ უცვლელი სახით მიმდინარეობს? 

რა მოქმედებები და ჩარევები განხორციელდა მშობლების, პედაგოგების, სკოლის ადმინისტრაციის 

ან სხვა ჩართული სპეციალისტების მხრიდან? 

თუ იყო რომელიმე დამხარე სტრატეგია? 

იმყოფება თუ არა ბავშვი მიმდინარე დროში ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ? 

არის თუ არა ჩატარებული სამედიცინო კვლევები ბოლო პერიოდში? 

რა გავლენას ახდენს კვლევები ბავშვზე/მოზარდზე? როგორ რეაგირებს იგი შეფასებებზე? 

დამატებითი საკითხები: 

ფიზიკური ჯანმრთელობა 
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აკადემიური მიღწევები 

თვითმომსახურების უნარ-ჩვევები 

სოციალური ფუნქციონირება 

ინტერესები და განსაკუთრებული ნიჭი/უნარები  

 

3.10.2 ბავშვის მოზარდის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები 

სქემატური ნიმუში  

1. რისკფაქტორები 

2.დამაჩქარებელი ბიძგები (ტრიგერები) 

3. ხელშემწყობი მიზეზები 

4. დამცავი ფაქტორები 

1. რისკფაქტორები/პერსონალური, პრედისპოზიციური ფაქტორები 

ფიზიოლოგიური ფაქტორები 

 გენეტიკური მოწყვლადობა 

 პრე და პოსტნატალური გართულებები 

 ადრეული ასაკის ტრავმები, ავადმყოფობა, თავის ტვინის დაზიანებები 

ფსიქოლოგიური ფაქტორები: 

 დაბალი ინტელექტი 
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 რთლი ტემპერამენტი 

 დაბალი თვითშეფასება 

 კონტროლოს გარეგანი ლოკუსი 

ადრეული ბავშვობის შეფასების კრიტერიუმები: 

 მიჯაჭვულობის ტიპის იდენტიფიცირება 

 ინტელექტუალური განვითარების ხელშეწყობის ნაკლებობა 

 ემოციური და ფიზიკური დეპრივაცია 

 მშობლის აღზრდის სტილის დადგენა: 

ავტორიტარული 

გულგრილი 

ავტორიტეტული 

ყველაფრის ნებადამრთველი 

არათანმიმდევრული 

ზემზრუნველი 

ოჯახური პრობლემების გამოკვლევა: 

 მშობლების ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

 მშობლების ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია 

 მშობლების კრიმინალური ისტორია 

 მშობლების უთანხმოება და ძალადობა 
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 გაშორებული მშობლები 

 დელიქვენტი და-ძმა 

 ადრეული სტრესი 

განშორება მშობლებთან 

 მშობლების განქორწინება 

 ახლობლის/ოჯახის წევრის გარდაცვალება 

 ძალადობა 

 აღზრდა ინსტიტუციაში 

 სოციალური სიდუხჭირე 

2. პრობლემის გამოვლენის დამაჩქარებელი ფაქტორები 

 სტრესი 

 ტრავმა 

 ავადმყოფობა 

 ცემა 

 ძალადობა 

 და-ძმის დაბადება 

 ახლობლის გარდაცვალება 

 სკოლის გამოცვალა 

 საცხოვრებელი ადგილის გამოცვლა 
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 განშორება/გაყრა 

სოციალური სიდუხჭირე 

3. პრობლემის ხელისშემწყობი/შემანარჩუნებელი ფაქტორები 

ოჯახის მიერ პრობლემის იგნორირება 

 ოჯახის გამოუცდელობა 

 ოჯახის მიერ მდგომარეობის/დიაგნოზის უარყოფა 

 ოჯახის მიერ დახმარების და მხარდაჭერის საჭიროების უარყოფა 

 დახმარება/მხარდაჭერაში ჩართული პროფესიონალების კოორდინაციის არარსებობა 

4. დამცავი ფაქტორები/რესურსები 

 მაღალი ინტელექტი 

 იოლი ადაპტაციის უნარი 

 მაღალი თვითშეფასება 

 დაცვის მექანიზმები 

 ოჯახის მიერ პრობლემის მიმღებლობა 

 უსაფრთხო მიჯაჭვულობა 

 მკაფიო, ცხადი და კეთილგანწყობილი კომუნიკაცია 

 ორივე მშობლის თანაბარი ჩართულობა 

 ბავშვის შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება და მოლოდინი 

 ძლიერი სოციალური მხარდაჭერა 
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3.11 პირველადი შეფასების ფორმალური აღწერა  

ფსიქიკური მდგომარეობის ფორმალური აღწერა არის პროფესიული შეფასების საპასუხისმგებლო 

ნაწილი. მას სჭირდება სპეციალისტის კარგი დაკვირვებისა და ანალიზის უნარი. თორმეტ წლამდე 

ასაკის ბავშვების ფსიქიკური მდგომარეობის აღწერა განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს, 

ამიტომ დეტალებზე დაკვირვება და მათი ქცევის აღწერა შეფასების მნიშვნელოვანი ნაწილია, რაც 

დამოკიდებულია ფსიქოლოგის პროფესიულ როლსა და პასუხისმგებლობაზე. პირველადი 

შეფასება შეიძლება სასარგებლო იყოს აშლილობაზე ეჭვის მისატანად, თუმცა მან არ უნდა 

ჩაანაცვლოს შემდგომი კლინიკური შეფასება.  საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვთა ფსიქიატრმა და 

კლინიკურმა ფსიქოლოგმა უნდა შეაფასონ ბავშვის ფსიქიკური მდგომარეობა. პირველადი 

შეფასების დროს სპეციალიტმა არ უნდა გამოიყენოს უხერხული ან ზედმეტი კომენტარები 

ბავშვი/მოზარდის მიმართ. სკრინინგმეთოდიკები შეიძლება გამოგადგეთ პრობლემის 

განსაზღვრისთვის, მაგრამ ისინი არ უნდა და არ შეიძლება ცვლიდნენ კლინიკურ შეფასებას. 

შეფასებაში უნდა იყოს აღნიშნული, რომელ ფაქტებს ეყრდნობა დასკვნა, უნდა ჩაიწეროს და 

აღიწეროს თავად ქცევა და არა მისი სუბიექტური ინტერპრეტაცია.  

ფსიქოლოგი ზოგადად უნდა დააკვირდეს ბავშვს/მოზარდს: შეაფასოს მისი გარეგნობა და ქცევა, 

გამომეტყველება, ჩაცმულობა. ყურადღება გაამახვილოს, როგორ ეკონტაქტება ბავშვი/მოზარდი 

სპეციალისტს. შეაფასოს თანამშრომლობის დონე, კონცენტრაციის უნარი, შფოთვა და ნერვული 

გამოვლინებები. 

3.11.1 პირველადი შეფასების ჩანაწერის სპეციფიკა 

როგორ ხდება აღწერის/ ჩანაწერის გაკეთება:  ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასებას მოჰყვება 

ფორმულირება, რომელიც აერთიანებს ყველა ინფორმაციას, აღწერს პრობლემის ხასიათს ან 

დიაგნოზს, ხაზს უსვამს განმსაზღვრელ, დამაჩქარებელ და არსებულ ფაქტორებს ისე, რომ ეს 

საშუალებას მისცემს სპეციალისტს, შემდგომში შეიმუშაოს სტრატეგია (შემოიფარგლოს 

რეკომენდაციებით თუ გადაამისამართოს დაკვირვების ობიექტი საჭირო მომსახურების 

მისაღებად). 
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 სკოლის ფსიქოლოგმა თავი უნდა შეიკავოს დიაგნოზის დასმისგან, თუნდაც მას ჰქონდეს 

შესაბამისი განათლება, გამოცდილება და კვალიფიკაცია, რადგან სკოლა არ არის სადიაგნოსტიკო 

სივრცე. გასათვალისწინებელია, რომ ოჯახისთვის რთული მისაღებია თუნდაც სავარაუდო 

დიაგნოზი, ასევე მან (სავარაუდო დიაგნოზმა) შეიძლება ძნელადშესაგუებელი გახადოს 

დამატებითი კვლევებით გამოვლენილი/ დაზუსტებული დიაგნოზი.  

მიზანშეწონილია, მშობელმა დიაგნოზის დასადგენად მიმართოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სპეციალიზებულ მომსახურებას. ფსიქიკური მდგომარეობის დიაგნოსტირება ბავშვთა და 

მოზარდთა ფსიქიატრის კომპეტენციაა. 

3.12 გზამკვლევი ფსიქოლოგისთვის, სად გადაამისამართოს ბავშვი/მოზარდი დამატებითი 

მომსახურების მისაღებად (რაიონის/რეგიონის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურებების რუკა) 

სკოლის ფსიქოლოგი მჭიდროდ უნდა თანამშრომლობდეს ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო და 

არასამთავრობო სტრუქტურებთან. ის ხელმისაწვდომს გახდის მზრუნველობის ობიექტისთვის 

ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და სხვა მომსახურებების შესახებ ინფორმაციას (მისამართი, 

ტელეფონი, მომსახურების მიმწოდებლების ჩამონათვალი). საჭიროების შემთხვევაში, სკოლის 

ფსიქოლოგი ბავშვის/მოზარდის მშობლებს/მზრუნველ პირებს მიაწვდის ინფორმაციას შესაბამისი 

მომსახურების შესახებ და დაეხმარება გადამისამართების პროცესში.      

3.13 პირველადი შეფასების ფორმალური აღწერა კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე 

2019 წლიდან სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულება მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური 

მომსახურების ცენტრი აქტიურად ახორციელებს საქართველოს სხვადასხვა სკოლებში 

ინტერვენციის პროგრამებს, რომელთა მიზანია: სკოლის გაძლიერება, არააკადემიური 

ვალდებულებების აღსრულება, მასში მხარდამჭერი კლიმატის შექმნა, ჩაგვრის პრევენცია.  

სკოლებში ბოლო წლების განმავლობაში   საპრევენციო მუშაობამ კიდევ უფრო გამოკვეთა იქ 

ფსიქოლოგის საჭიროება. ინტერვენციის პროგრამის ფარგლებში განვიხილოთ ერთ-ერთი 

საპილოტე სკოლის შემთხვევის ნიმუში, რომელშიც ნაჩვენებია ინტერვენციის პროგრამის 

ფსიქოლოგის მიერ შესრულებული პირველადი შეფასება. 
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12 წლის ბიჭი გადმოამისამართეს სკოლის მანდატურთან მას შემდეგ, რაც დამრიგებელმა შეამჩნია, 

რომ ბავშვმა რამდენჯერმე იტირა შესვენებაზე და გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ. ამასთანავე, 

მასწავლებელმა შენიშნა, რომ მოსწავლე ზედმეტად   მოწყენილი და პასიური იყო საგაკვეთილო 

პროცესის დროს. 

სკოლის მანდატურმა მიმართა ინტერვენციის პროგრამით სკოლაში ჩართულ ფსიქოლოგს, 

რომელმაც, პირველადი ინტერვიუდან გამომდინარე, საჭიროდ მიიჩნია სიტუაციის სირთულის 

გამო დამატებით გამოეკვლია მოზარდის პრობლემა. მან შეაფასა აღნიშნული შემთხვევა 

პირველადი შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებისა და პრინციპების მიხედვით: 

ინფორმაციის მოძიება: 

პედაგოგთან გასაუბრებით გამოირკვა, რომ მოზარდი ბოლო ხუთი დღეა მეორე გაკვეთილის შემდეგ 

უნებართვოდ ტოვებს სკოლას ახსნა - განმარტების გარეშე.  იგი, ძირითადად, ცდილობს იყოს 

განმარტოებული, აგრესიული გახდა თანატოლების მიმართ.  

  

მშობლებისგან მიღებული ინფორმაციით, მოზარდი შეიცვალა ბაბუის გარდაცვალების შემდეგ. 

გახდა გულჩათხრობილი და ნაკლებად კონტაქტური.  დაკარგა ინტერესი იმის მიმართ, რაც ადრე 

მოსწონდა და სიამოვნებდა, ცდილობს, იყოს განმარტოებით. 

სიმპტომების გამოკვლევა: 

მოზარდთან   გასაუბრებით გამოირკვა, რომ მას აქვს ძილის პრობლემა, ეშინია, ხშირად ტირის, 

ესიზმრება კოშმარები, „რომლებშიც მისი ოჯახი ავტოკატასტროფაში ხვდება“.  

 

 

პრობლემის ფორმულირება: 
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ვერ გადის მარტო ოთახიდან ოთახში, ვერ რჩება სახლში მარტო, გრძნობს დაღლილობას, უჭირს 

კონცენტრაცია სკოლაში, თანატოლებთან ვეღარ ურთიერთობს. 

პრობლემები ემოციურ, ქცევით, სოციალურ და აკადემიურ სფეროში: 

თვლის, რომ მისი ემოციური მდგომარეობის (ტირილის) გამო სულელურად გამოიყურება, ამიტომ 

იპარება სკოლიდან, აცდენს გაკვეთილებს. მშობლებს თავის პრობლემებს უმალავს, რადგან ეშინია, 

რომ ვერ გაუგებენ და გაუბრაზდებიან. 

 ბოლო დროს ხშირად აცდენს სკოლას, უნებართვოდ მიდის გაკვეთილებიდან. არ ეკონტაქტება, არ 

ენდობა უფროსებსა და თანატოლებს, არ უზიარებს მათ თავის პრობლემას.  მოზარდი ბოლო 

პერიოდია არ აქტიურობს გაკვეთილზე, არ იღებს მონაწილეობას განხილვებში, არ უპასუხებს 

კითხვებს, ხშირად არა აქვს მომზადებული საშინაო დავალება. აგრესიული და კონფლიქტური 

გახდა თანატოლებთან ურთიერთობაში. 

რისკების შეფასება: 

მაპროვოცირებელი ფაქტორები: ბიჭზე ძალიან იმოქმედა ტელევიზიით ნანახმა გადაცემამ იმის 

შესახებ, თუ როგორ იწვევს სტრესი კიბოს. 

 გამომწვევი ფაქტორები: 

ბიჭის ბაბუა სიმსივნით გარდაიცვალა შემთხვევამდე რამდენიმე თვით ადრე. ის ძალიან ახლო 

დამოკიდებულებაში იყო ბაბუასთან, ხშირად თამაშობდნენ, საუბრობდნენ და კამათობდნენ. 

შემანარჩუნებელი ფაქტორები: 

ბავშვმა დაიწყო თავის დადანაშაულება ბაბუის სიკვდილში, რადგან ზოგჯერ აბრაზებდა მას, ეს 

აზრი აწუხებდა სკოლაში ყოფნის დროსაც კი. 

 

დამცავი ფაქტორები: 
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მოსწავლე მაღალი აკადემიური მოსწრებით გამოირჩეოდა ყოველთვის, აქვს მაღალი ინტელექტი, 

პედაგოგებისა და მშობლების მხრიდან მაღალი პასუხისმგებლობით ხასიათდება. მეგობრული და 

თანამშრომლობითი ურთიერთობა ჰქონდა თანატოლებსა და პედაგოგებთან ბოლო პერიოდამდე. 

ოჯახთან გასაუბრებით გამოვლინდა, რომ მათ აქვთ პრობლემის მიმღებლობა, ვხედავთ ორივე 

მშობლის თანაბარ ჩართულობას, ისინი ბავშვის შესაძლებლობებს ადეკვატურად აფასებენ, ავლენენ 

ძლიერ სოციალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას.  

ოჯახის გამოკვლევა: 

მოზარდი არის სრული ოჯახიდან. მშობლები პრობლემას აფასებენ ადეკვატურად, მშვენივრად 

იციან ბავშვის მდგომარეობის ცვლილების შესახებ, თუმცა დაბნეულობა შეიმჩნევა, არ აქვთ 

სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, სჭირდებათ მოზარდის ასაკობრივი თავისებურებისა და ტრავმის 

სპეციფიკის შესახებ ფსიქოგანათლების მიწოდება   და   სწორი მიმართულების მიცემა, როგორ 

დაუჭირონ მხარი და დაეხმარონ ბავშვს არსებული მდგომარეობის დაძლევაში. 

მშობლები ავლენენ მაღალ მოტივაციას, ითანამშრომლონ შესაბამის სპეციალისტებთან, 

გამოთქვამენ მზაობას, შეიტანონ კორექტირება მოზარდის აღზრდისა და დამოკიდებულების 

საკითხებში. 

ბავშვზე ობიექტური დაკვირვება: მოზარდი ფიზიკურად (სიმაღლე, წონა) ასაკის შესაბამისი 

ნორმისაა, დაუდევრად ჩაცმულია, კონტაქტისთვის მისაწვდომია, ინსტრუქციებს იგებს სწორად, 

ოდნავ შებოჭილია, თავს იშვიათად სწევს ზემოთ, მზერით კონტაქტს ამყარებს სპეციალისტთან, არ 

ავლენს ცნობისმოყვარეობას. ემოციური რეაქციები ადეკვატურია, მიმიკა ცოცხალი და 

გამომხატველობითი. ეტყობა   სიმორცხვე, შიში/შფოთვა, ვერ ისვენებს სკამზე, წრიალებს, მოკლე 

პასუხებს სცემს დასმულ კითხვებს, ცოდნა და ინტელექტუალური მონაცემები ასაკის შესაბამისია, 

სივრცის, დროის აღქმა კონტექსტის შესაბამისი, ერთჯერადი დაკვირვებით ყურადღებისა და 

მეხსიერების პრობლემები არ ვლინდება.  მოზარდს არ გააჩნია კომუნიკაციის მოტივაცია, არ სვამს 

შეკითხვებს, თუნდაც სიტუაცია ამას მოითხოვდეს. არ ავლენს თანამშრომლობის სურვილს, თუმცა 

მოთმინებით ელოდება შეხვედრის დასრულებას, ინარჩუნებს სიმშვიდეს და ემორჩილება 

სოციალურ ნორმებს. 
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დასკვნა: 

ასაკის შესაბამისად განვითარებული შემეცნებითი პროცესების ფონზე გამოვლინდა გარკვეული 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლები - პროტესტის რეაქციები, მაღალი შფოთვის ნიშნები, 

მგრძნობიარე, ემოციური ფონიდან განპირობებული ფსიქიკური დისკომფორტის ნიშნები - შიში, 

დაძაბულობა, იმპულსურ-აგრესიული რეაქციები, უხასიათობა, მოტივაციისა და ინიციატივის 

დაქვეითება. ჩამოთვლილი რეაქციები და მახასიათებლები სტიმულირებულია ტრავმული 

გამოცდილებისგან. მოზარდის ქცევით, სოციალური და ემოციური პრობლემების წარმოქმნაზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ოჯახის წევრის გარდაცვალებამ. მას გაუჩნდა შიშის, 

მიტოვებულობისა და დაუცველობის განცდა. გამოხატულია დაცულობის გრძნობის დეფიციტი და 

ემოციური სფეროს პრობლემები. 

რეკომენდაციები 

მოზარდს ესაჭიროება ფსიქოლოგიური დახმარება სოციალურ-ემოციური სფეროს გაუმჯობესების 

მიზნით. საჭიროა გარშემომყოფთათვის კონსულტაცია ბავშვის ფსიქოემოციურ თავისებურებებში 

უკეთ გარკვევისა და მეტი მხარდაჭერის გამოვლენისთვის. მოზარდის ემოციური ფონის 

დარეგულირებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება გადატანილი ტრავმის გადამუშავება, მშობლების 

ჩართულობა და მათთან რეგულარული კომუნიკაცია. 

შეჯამება 

სკოლის ფსიქოლოგის პროფესია ერთ-ერთი რთული და საპასუხისმგებლოა. მას უწევს 

ურთიერთობა ბავშვთან/მოზარდთან, მათ ოჯახებთან და მათთან მომუშავე სპეციალისტებთან. 

სკოლის ფსიქოლოგები ცდილობენ ამოიცნონ მოსწავლეების პრობლემები, აფასებენ მათ 

მდგომარეობას, ზრუნავენ პრევენციასა და   რეაბილიტაციაზე. სკოლაში შექმნილი სირთულეები 

შეიძლება უკავშირდებოდეს:  სწავლასთან დაკავშირებულ, სოციალურ, ემოციურ პრობლემებს, 

ჩაგვრას და ა.შ.  აქედან გამომდინარე, ფსიქოლოგები, რომლებიც მუშაობენ სკოლაში, უნდა იყვნენ 

დაკვირვებულნი, შესაბამისი ცოდნითა და უნარით აღჭურვილი, რათა საჭირო შემთხვევაში სწორი 

შეფასებით, ანალიზითა და სწრაფი რეაგირებით უპასუხონ   მოსწავლის საჭიროებებს.  მათ ხელი 
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უნდა შეუწყონ მოსწავლის სოციალური კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესებას, სოციალიზაციას, 

სიბრაზის მართვასა და თვითგამორკვევას.  

სკოლის ფსიქოლოგები ბავშვზე დაკვირვებით მასზე მიღებული ინფორმაციის კონტექსტს 

განსაზღვრავენ, აანალიზებენ და მიაწვდიან ბავშვზე პასუხისმგებელ პირებს, რათა მათ 

ბავშვის/მოზარდის წინაშე წარმოქმნილ გამოწვევებზე (მაგ: სოციალურ, განვითარების, აკადემიურ, 

ინტერპერსონალურ, ასაკობრივ, დესტრუქციულ პრობლემებზე) სწორი და ეფექტური რეაგირება 

მოახდინონ.  სკოლის ფსიქოლოგი აკვირდება ბავშვების მენტალურ ჯანმრთელობას, სწავლას, 

ქცევას და ეხმარება მათ, ჰქონდეთ წარმატებები აკადემიურ, სოციალურ და ემოციურ სფეროებში. 

ის თანამშრომლობს ოჯახებთან, მასწავლებლებთან, სკოლის ადმინისტრაციასა და სხვა 

პროფესიონალებთან, რათა შექმნას ძლიერი კავშირი სკოლასა და სახლს შორის. 

ამ თავში საუბარია   სკოლის ფსიქოლოგის ერთ-ერთ რთულ, შრომატევად და საპასუხისმგებლო 

სამუშაოზე, როგორიცაა პირველადი შეფასება.  მასში აღწერილია პირველადი შეფასების 

სპეციფიკური თავისებურებები და ძირითადი კრიტერიუმები თეორიულ კონტექსტში. 

განხილულია სქემატური ნიმუშები და მოყვანილია კონკრეტული (რეალური) მაგალითი 

პრაქტიკიდან. აღნიშნულის გაცნობა დაეხმარება სკოლის ფსიქოლოგს   პირველადი შეფასების 

ძირითადი პრინციპებისა და კანონზომიერების გააზრებასა და დაცვაში.  

 

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
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გერიგი, რ; ზიმბარდო. ფ; „ფსიქოლოგიის მეცნიერება ჩვენს ცხოვრებაში “  2009 

მაიკლ გელდერი, პოლ ჰარისონი, ფილიპ ქოუდი „ოქსფორდის მოკლე სახელმძღვანელო 

ფსიქიატრიაში “, თბილისი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში “, 2012 

ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურები. (საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა 

და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება:  ბავშვთა დაცვის 

მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ) 

Burnham, J. (1996) Family Therapy: First Steps Towards a Systematic An London: Routledge.  
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Press.  
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Books. 
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IV თავი  

ჯგუფური კონსულტირება  

ელენე ყიფიანი 

 

შესავალი 

ჯგუფი წარმოადგენს ორი ან მეტი ადამიანის ერთობლიობას, საზოგადოების მინიატურულ 

მოდელს, რომელშიც რეალური ცხოვრებისთვის დამახასიათებელი პროცესები მიმდინარეობს. 

ჯგუფის წევრები ერთმანეთზე ახდენენ ზეგავლენას და თავს აღიქვამენ, როგორც „ ჩვენ “, გააჩნიათ 

საკუთარი წესები და კანონები. ჯგუფის მეცნიერული შესწავლა დაიწყეს 1905 წლიდან, რაც 

ბოსტონელი ექიმის, პრატის, სახელს უკავშირდება. იგი ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანებს 

მკურნალობდა. მას ჰყავდა უამრავი პაციენტი და ამიტომ დროის ეკონომიის მიზნით ქმნიდა მცირე 

ჯგუფებს და მათ ესაუბრებოდა ჯანსაღი ცხოვრების წესზე. შედეგად, ბევრად უფრო 

უმჯობესდებოდა მდგომარეობა იმ პაციენტებისა, რომლებიც იყვენენ ჯგუფებში, ვიდრე მათი, 

რომლებსაც ინდივიდუალურად მკურნალობდა. პრატი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ასეთი 

მეთოდით თერაპიის საფუძველს წარმოადგენდა ჯგუფის ერთი წევრის მეორეზე სასიკეთო 

ზეგავლენა. ამის შემდგომ მან შეიმუშავა ჯგუფური თერაპიის მეთოდი იმ ადამიანებისთვის, 

რომლებსაც არ აღენიშნებოდათ რაიმე სერიოზული ფიზიკური დაავადება. სწორედ აქედან იწყება 

ფსიქოლოგიაში ჯგუფების თერაპიული მიზნით გამოყენება და 1932 წელს მორენომ შემოიტანა 

ტერმინი ,,ჯგუფური ფსიქოთერაპია”. ჯგუფური თერაპია დღემდე ბოლომდე არ არის შესწავლილი, 

თუმცა მის პრინციპებზეა აგებული სამუშაო, საკონსულტაციო, შეხვედრების, სასწავლო, 

თვითდახმარებისა და სხვა ჯგუფები. 

ჯგუფური მუშაობა სკოლაში ქმნის   უსაფრთხო, კეთილგანწყობილ გარემოს, რომელიც 

საუკეთესო წინაპირობაა იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა   მიღებული ცოდნა და 

გამოცდილება რეალურ ცხოვრებაში გამოიყენონ. ჯგუფური მუშაობა ჯგუფის წევრებს 



97 

 

ეხმარება, სხვადასხვა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით აითვისონ გარკვეული უნარები, მიიღონ 

ურთიერთობის ახალი გამოცდილება და დაეუფლონ ქცევის ნოვატორულ სტილს.  

ჯგუფური მუშაობა მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს, სხვებს გაუზიარონ საკუთარი 

შთაბეჭდილებები და ჯგუფის სხვა წევრებისგან მიიღონ უკუკავშირი, რაც ეხმარება მათ 

გაუცხოების დაძლევასა   და საკუთარი თავისა და სხვა ადამიანების შეცნობაში.  

 

ჯგუფური მუშაობა ბავშვებსა და მოზარდებთან 

ჯგუფი წარმოადგენს საზოგადოების მინიატურულ მოდელს, რომელშიც რეალური 

ცხოვრებისთვის დამახასიათებელი პროცესები მიმდიანრეობს. სპეციალურად 

შექმნილი უსაფრთხო, კეთილგანწყობილი გარემო საუკეთესო პირობებს ქმნის იმისათვის, რომ 

მოსწავლეებმა   მიღებული ცოდნა და გამოცდილება რეალურ ცხოვრებაში გამოიყენონ. 

 ჯგუფური მუშაობა ჯგუფის წევრებს ეხმარება სპეციალური ტექნიკის 

გამოყენებით   აითვისონ სხვადასხვა უნარი, მიიღონ ურთიერთობის ახალი გამოცდილება და 

დაეუფლონ ქცევის ახალ სტილს.  

ჯგუფური მუშაობა მოსწავლეებს საშუალებასmაძლევს, სხვებს გაუზიარონ საკუთარი 

შთაბეჭდილებები და ჯგუფის სხვა წევრებისგან მიიღონ უკუკავშირი, რაც ეხმარება მათ 

გაუცხოების დაძლევასა   და საკუთარი თავისა და სხვა ადამიანების შეცნობაში.  

4.1 ჯგუფური მუშაობის ტიპები 

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციამ შეიმუშავა ჯგუფური მუშაობის რამოდენიმე ტიპი: 

1. სამუშაო ჯგუფები - იქმნება კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტისთვის. ჯგუფის 

წევრები მუშაობენ საერთო გადაწყვეტილების მიღებაზე. ასეთ ჯგუფებს მიეკუთვნება: 

სამუშაო შეხვედრები, სადისკუსიო ჯგუფები და სხვა. 
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2. სასწავლო/ფსიქოგანათლების ჯგუფები - ასეთი ჯგუფები, ძირითადად, იქმნება განათლების 

სისტემაში, საბავშვო და ახალგაზრდულ ცენტრებში. აქცენტი კეთდება პრობლემის 

გადაჭრისთვის შესაბამისი უნარების სწავლებაზე.  ამ ტიპის ჯგუფის მიზანს წარმოადგენს 

შესაძლო ფსიქოლოგიური პრობლემების   პროფილაქტიკა. მაგ: სემინარი ტრენინგის 

ელემენტებით. 

3. საკონსულტაციო ჯგუფები -   ჯგუფის წევრები ერთად აანალიზებენ პრობლემას და ეძებენ 

მოგვარების გზებს. ძირითადად, განიხილება ისეთი ცხოვრებისეული საკითხები, 

როგორებიცაა:  განქორწინება, უფროსებსა და თანატოლებთან ურთიერთობები, 

თვითშეფასების ნორმალიზაცია და ა.შ ასეთი ჯგუფები, უმეტესწილად, იქმნება სკოლებსა 

და ფსიქოლოგიურ ცენტრებში. 

4. ფსიქოთერაპიული ჯგუფი - ასეთი ჯგუფების მიზანია, ადამიანებს დაეხმარონ საკუთარი 

ემოციური და ფსიქოლოგიური პრობლემების გაცნობიერებასა და მოგვარებაში.  ეს კი 

ჯგუფის წევრების პიროვნული და ქცევითი ცვლილებების მისაღწევადაა. ასეთმა ჯგუფებმა 

შეიძლება იმუშაონ, როგორც ზრდასრულებთან, ასევე ბავშვებსა და მოზარდებთან, 

ასოციალური ქცევით ან ვისაც აქვს გადატანილი მძიმე ცხოვრებისეული ტრავმები 

(ძალადობა, ახლობელი ადამიანის დაკარგვა და ა.შ). ფსიქოთერაპიული ჯგუფები, 

ძირითადად, განსაზღვრულია ფსიქოლოგიური მომსახურების 

ცენტრებისა და კლინიკებისთვის. ჯგუფის წამყვანმა აუცილებელად უნდა 

გაიაროს სპეციალური მომზადების კურსი. 

4.1.2 საკონსულტაციო ჯგუფები 

სკოლა არის ის გარემო, რომელშიც მოსწავლეები ითვისებენ სხვადასხვა სოციალურ უნარს. ამიტომ 

აქ უფრო მეტად გამოიყენება საკონსულატაციო, ჯგუფური მუშაობა, რომლის მიზანს წარმოადგენს 

მოსწავლის სოციალური, ემოციური და ქცევითი უნარების გაუმჯობესება.  
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სკოლაში ჯგუფები უნდა იყოს მოკლე, სტრუქტურირებული და პრობლემაზე ორიენტირებული, 

რაც საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, გამოიმუშავონ პრობლემასთან გამკლავებისა და 

კომუნიკაციის უნარები.  

4.1.3 საკონსულტაციო ჯგუფები ბავშვებთან 

საკონსულტაციო ჯგუფური მუშაობა წარმოადგენს ფსიქოლოგიურ და სოციალურ პროცესს, 

რომლის მეშევობით ბავშვები უკეთ შეიცნობენ საკუთარ თავს, აცნობიერბენ, რომ მათი მსგავსი 

პრობლემები სხვებსაც აქვთ, ხდება ახალი ინტერპერსონალური უნარების ჩამოყალიბება და ისინი 

სწავლობენ ეფექტურ კომუნიკაციას. საკონსულტაციო ჯგუფები შესაძლებელია მოქმედებდეს 

ისეთი პრობლემების დროს, როგორებიცაა:  ურთიერთობების სირთულეები, დაბალი 

თვითშეფასება, ქცევის კონტროლის, თვითდისციპლინის პრობლემები და სხვა. 

დაწყებითი კლასის მოსწავლეებთან საკონსულტაციო ჯგუფური მუშაობა განსხვავდება 

მოზარდების ჯგუფთან მიშაობისგან, რადგანაც მათ უჭირთ ვერბალური ექსპრესია და დიდი ხნით 

რაიმეზე ყურადღების კონცენტრირება. მათი კომუნიკაციის საშუალებაა თამაში, ამიტომ სესიები 

უნდა გრძელდებოდეს 30-35 წუთი და ძირითადად, გამოიყენება, ისეთი განსხვავებული ტექნიკა, 

როგორიცაა თამაშები და ხელოვნებით თერაპია. 

 თამაშით თერაპია, უმეტესწილად, გამოიყენება 9 წლამდე ბავშვებთან. რადგან ამ ასაკში 

აბსტრაქტული აზროვნება ჯერ არ არის განვითარებული, ამიტომ მათ უჭირთ საკუთარი ემოციების 

ვერბალურად გამოხატვა. სიტყვიერი კომუნიკაცია კი აბსტარქტულ აზროვნებას ეფუძნება. ბავშვები 

სწორედ თამაშით ახდენენ საკუთარი ემოციების, განცდებისა თუ სურვილების ვერბალიზაციას და 

სწავლობენ ურთიერთობებს.  

 სკოლებში სხვადასხვა ასაკის ბავშვებსა და მოზარდებთან გამოიყენება ხელოვნებით თერაპია, 

რომელიც ხელს უწყობს სხვადასხვა უნარ-ჩვევის დაუფლებას, ახალი მასალის ათვისებას და 

ამარტივებს დასწავლის პროცესს. არსებობს ხელოვნებით თერაპიის სხვადასხვა სახეობა: ხატვით, 

მუსიკით, ცეკვით თერაპია, ფსიქოდრამა და სხვა. ხელოვნებით თერაპია მოსაწავლეებს საშუალებას 
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აძლევს, საკუთარი თავი მოსინჯონ მხატვრული შემოქმედების სხვადასხვა დარგში და 

გამოავლინონ საკუთარი პოტენციალი. 

4.1.4 საკონსულტაციო ჯგუფები მოზარდებთან 

 გარდატეხის ასაკი არის ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე რთული და ხანგრძლივი პერიოდი. ამ 

დროს ცვლილებები მიმდინარეობს ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ სფეროში. 

მისთვის დამახასიათებელია ემოციურობა, იმპულსურობა, მარტოობის განცდა, გაღიზიანებადობა, 

კონფლიქტურობა. მოზარდები გარკვულ ღირებულებებს ეჭვქვეშ აყენებენ და მიისწრაფვიან 

დამოუკიდებლობისკენ, მათთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ხდება, რომ მოსწონდეთ ისინი და 

აკუთვნებდნენ თანატოლთა წრეს. ამიტომ მოზარდობის ასაკი არის სწორედ ის პერიოდი, როდესაც 

ეფექტურია საკონსულტაციო ჯგუფური მუშაობა. 

წამყვანამა აუცილებლად უნდა გააცნოს მონაწილეებს ჯგუფის მიზანი-რისთვის შეიქმნა ის, 

რამდენი ხანი გაგრძელდება და რა აქტივობებს მოიცავს იმისათვის, რომ მოიპოვოს ჯგუფის 

წევრების ნდობა და პატივისცემა. წამყვანი უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, რადგან ხშირად 

მოზარდებს იძულებით ამისამართებენ კონსულტაციაზე, ამიტომ შესაძლებელია მათ გაუჩნდეთ 

დანაშაულის განცდა, რომ თუკი რამე ხდება, აუცილებლად მათი ბრალია და ჯგუფის წამყვანიც 

შესაძლებელია აღიქმებოდეს როგორც ვინმე ავტორიტეტული ფიგურის დამცველი. 

4.1.5 საკონსულტაციო ჯგუფური მუშაობის მიზნები, ამოცანები და სტრატეგიები 

რადგანაც მოზარდებისთვის მნიშვნელოვანია, აკუთვნებდნენ თანატოლთა წრეს, მათ სჭირდებათ 

უსაფრთხოება, მხარდაჭერა და საკუთარი პრობლემების სხვებისთვის გაზიარება. საკონსულტაციო 

ჯგუფები ქმნის სწორედ შესაბამის ატმოსფეროს, რომელიც საშუალებას აძლევთ მათ, 

გააცნობიერონ, რომ ისინი არ არიან მარტონი და მათი მსგავსი პრობლემები სხვებსაც აქვთ. 

 ჯგუფური მუშაობის პროცესში მოზარდებს საშუალება ეძლევათ როგორც მიიღონ, ასევე თავად 

გაუწიონ სხვებს დახმარება. მათ უვითარდებათ საკუთარი თავისადმი პატივისცემა და უჩნდებათ 

განცდა, რომ ის   მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან, რომლებსაც რაღაც წვლილი შეაქვთ სხვის 
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ცხოვრებაში. გარდა ამისა, აცნობიერებენ, რომ არიან უნიკალურები   და აღიარებულნი თანატოლთა 

წრისგან. 

საკონსულტაციო ჯგუფში განსახილველი თემა უნდა შეესაბამებოდეს იმ ცვლილებებს, რომლებიც 

მოზარდების ცხოვრებაში ხდება. ეს შეიძლება იყოს: სოციალიზაციის საკითხი, საკუთარი თავის 

გაცნობიერება, ემოციების მართვა, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავად მოხმარება, მშობლებთან 

ურთიერთბა, კონფლიქტი სკოლაში, გადაწყვეტილების მიღება და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ 

აუცილებელია ყოველი სესია იყოს სტრუქტურირებული და განსახილველი თემა წინასწარ 

შეიმუშაონ, ზოგჯერ შესაძლებელია სპონტანური დისკუსიების წარმართვა, რაც ხშირ შემთხვევაში 

უფრო მეტად პროდუქტიულია და ეხმიანება ჯგუფის წევრების განცდებს. 

 საკონსულტაციო ჯგუფური მუშაობის დროს უფრო ეფექტურია როლური თამაშების 

გამოყენება, რაც მოზარდებს საშუალებას აძლევს, მოირგონ სხვისი როლი, გააცნობიერონ, რას 

შეიძლება ფიქრობდეს, გრძნობდეს და განიცდიდეს სხვა ადამიანი. ასეთი აქტივობების 

გამოყენება ხელს უწყობს მონაწილეს, გამოხატოს ემოციები, გააუმჯობესოს კომუნიკაციის უნარები, 

გამოიმუშაოს თანაგრძნობის უნარი და უფრო მეტად გააცნობიეროს საკუთარი თავი.  

4.1.6 პრობლემაზე ორიენტირებული ჯგუფები 

ასეთი ჯგუფური მუშაობა გამოიყენება იმ მოზარდებთან, რომელთაც „რთული ქცევის“ბავშვებს 

უწოდებენ; ისინი არ მიიჩნევენ საკუთარ თავს სკოლის გარემოს ნაწილად, მათ არ გააჩნიათ სასკოლო 

ცხოვრების მიმართ ინტერესი და მოტივაცია, მხოლოდ თავიანთი ცხოვრებით არიან მოცულნი. 

ასეთ შემთხვევაში ფსიქოლოგ კონსულტანტის ამოცანა ის კი არ არის, რომ იზრუნოს მათში 

მოტივაციის განვითარებაზე, არამედ შექმნას მათი ინტერესების შესაბამისი გარემო და 

ატმოსფერო.  მოზარდებისთვის მოტივაციის ერთ-ერთ ძლიერ წყაროს წარმოადგენს, 

მოახდინონ საკუთარი თავის იდენტიფიცირება თანატოლებთან. ამიტომ ეს შეიძლება 

გამოიყენებოდეს ჯგუფური მუშაობის პროცესში იმისათვის, რომ მათ ისწავლონ და შეცვალონ 

დამოკიდებულებები, მიზნები და ქცევები.  
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  პრობლემაზე ორიენტირებული ჯგუფური მუშაობა, ძირითადად, გამოიყენება მაღალი რისკის 

ჯგუფებთან ისეთი პრობლეემების დროს, როგორებიცაა: სკოლის გაცდენა, დისციპლინის 

განმეორებითი დარღვევა, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება, კლასში ქცევის მართვა, 

სახლიდან გაქცევა და სხვა. 

4.2 ჯგუფური მუშაობის დაგეგმვა  

ჯგუფური მუშაობისთვის მომზადება შედგება რამდენიმე ეტაპისგან, თუმცა ამ პროცესის 

დაწყებამდე   ტრენერმა უნდა გაითვალისწინოს ჯგუფური მუშაობის ეთიკური პრინციპები. 

4.2.1 ჯგუფური მუშაობის ეთიკური პრინციპები 

  ჯგუფური მუშაობის სპეციალისტთა ასოციაციამ შეიმუშავა ჯგუფური მუშაობის ეთიკური 

პრონციპები: 

1. ჯგუფის წევრებისთვის სრული ინფორმაციის მიწოდება - ფსიქოლოგს მოსწავლესთან 

მუშაობის უფლება მხოლოდ ამ უკანასკნელის თანხმობით აქვს. ჯგუფის 

დაწყებამდე მოსწავლეებს უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია: ჯგუფის მიზნებსა და 

ამოცანებზე, თუ რა იგეგემება მუშაობის პროცესში, რა შეიძლება მოხდეს, რას ელით 

მათგან. მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლიათ მათ, განაცხადონ თანხმობა ან უარი 

მონაწილეობის მიღებაზე.  არასრულწლოვნებთან უკეთესია გამოიყენოთ ტერმინი 

„სურვილი“ და არა „თანხმობა“.  რადგან ბავშვს არ შეუძლია დამოუკიდებლად 

გადაწყვეტილების მიღება, აუცილებელია მშობლის/მეურვის ან კანონიერი 

წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობა.  ბავშვს ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ 

მისთვის გასაგებ ენაზე; 

2. მონაწილეთა შერჩევა - მნიშვნელოვანია, ყურადღებით მოხდეს მონაწილეთა შერჩევა, 

რადგან შესაძლოა ზოგიერთი ბავშვი იყოს ძალიან ტრავმირებული და ვერ გაუმკლავდეს 

ჯგუფური მუშაობის ნეგატიურ ასპექტებს, როგორებიცაა: სხვა ბავშვების მხრიდან 

სისასტიკე, მძიმე მოგონებები და სხვა. ზოგიერთი ბავშვი მზად არ არის   საკუთარ 

განცდებთან სამუშაოდ, განსაკუთრებით ძლიერ და უეცარ ემოციებთან, რომლებიც 
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საკმაოდ ხშირად ახლავს თან ჯგუფურ მუშაობას. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვს 

შესაძლოა ესაჭიროებოდეს ფსიქოთერაპია, ჯგუფური მუშაობა შეიძლება მისთვის, 

პირიქით, დამაზიანებელი იყოს. მისი პრობლემები შეიძლება იყოს იმდენად 

სერიოზული, რომ მოითხოვოს სხვა ტიპის ჩარევა, რასაც მას ჯგუფური თერაპია ვერ 

სთავაზობს. ასეთი ბავშვის ჯგუფში არსებობა შეაფერხებს მის მსვლელობას და 

გააუარესებს ბავშვის მდგომარებას.  მსგავსი სიტუაციები წინასწარ უნდა განისაზღვროს, 

რადგან ჯგუფიდან ბავშვის გაშვება ტრავმის მომტანი იქნება როგორც თვითონ მისთვის, 

ასევე ჯგუფის სხვა წევრებისთვის;  

3. კონფიდენციალურობა - ნებისმიერ ჯგუფთან მუშაობისას აუცილებელი პირობაა 

კონფიდენციალურობა.  ჯგუფის მონაწილე გაიხსნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი 

ის დარწმუნებული იქნება საკუთარ უსაფრთხოებაში. გახსნილობის გარეშე ჯგუფური 

მუშაობა არ იქნება წარმატებული. მიუხედავად იმისა, რომ კონფიდენციალურობის 

დაცვა აუცილებელია, არსებობს სიტუაციები, როდესაც წამყვანს უწევს მისი დარღვევა, 

თვითონ ბავშვისა და ჯგუფის სხვა წევრების კეთილდღეობისთვის.  ამიტომ ჯგუფის 

წევრებმა უნდა იცოდნენ, რა შემთხვევაში დაირღვევა კონფიდენციალურობა წამყვანის 

მხრიდან. ასეთი სიტუაციებია: 

● როდესაც ჯგუფის რომელიმე წევრი ზიანს აყენებს საკუთარ თავს ან სხვას; 

●  როდესაც ჯგუფის წევრი გვატყობინებს, რომ მას ან სხვას სასტიკად მოექცნენ; 

● როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები მოითხოვენ ინფორმაციას;  

● როდესაც ჯგუფის წევრის ან სხვის მიერ კანონდარღვევას ჰქონდა ადგილი. 

კონფიდენციალურობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ხდება მუშაობის 

დაწყებამდე, მათთვის გასაგებ ენაზე; 

4.  მონაწილეობის ნებაყოფლობითობა / იძულება - შესაძლებელია, ჯგუფში მონაწილე იძულებით 

ჩაერთოს.  მაგ: როდესაც სამედიცინო დაწესებულება ერთვება, როგორც მკურნალობის 

შემადგენელი ნაწილი.  იძულებით მონაწილემ უნდა იცოდეს, რომ ის სარგებლობს ზუსტად იმავე 
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უფლებებით, რომლებითაც ნებაყოფლობითი მონაწილეები, გარდა ჯგუფის დატოვების 

უფლებისა;  

5. ჯგუფის დატოვება -   ნებისმიერ წევრს, გარდა იძულებით ჩართულისა, უფლება აქვს დატოვოს 

ჯგუფი.   ჯგუფის დატოვება უარყოფითად აისახება როგორც თვითონ ბავშვზე, ასევე სხვა 

მონაწილეებზე და მთლიანად ჯგუფზე.  წამყვანმა დატოვების უფლების შესახებ ინფორმაცია უნდა 

მიაწოდოს პირველ შეხვედრაზე.  სანამ მონაწილე წავა, ჯგუფს უნდა გაუზიაროს საკუთარი 

განცდები და დაემშვიდობოს მათ, რაც ბავშვს ეხმარება რთული გადაწყვეტილების მიღების შიშის 

დაძლევაში, ხოლო სხვებს არსებულ სიტუაციასთან გამკლავებაში; 

6. სიმკაცრე / ლოიალობა - აუცილებლობის შემთხვევაში წამყვანს შეუძლია გამოიჩინოს 

სიმკაცრე. ჯგუფური მუშაობის სპეციალისტთა ასოციაციის   სახელმძღვანელოში ხაზგასმულია, 

რომ წამყვანს უნდა შეეძლოს, გამოიყენოს შეაბამისი თერაპიული საჭიროებები იმისათვის, რომ 

ჯგუფი არ ასცდეს საჭირო განსახილველ საკითხებს. წამყვანმა უნდა აღკვეთოს ჯგუფის წევრების 

მიერ ერთმანეთზე გავლენის მოხდენის ნებისმიერი მცდელობა. გარდა ამისა, ის წინ უნდა აღუდგეს 

ყველანაირ ფიზიკურ თუ ვერბალურ აგრესიას, თუკი ის ზიანს აყენებს ჯგუფის რომელიმე წევრს. 

ბავშვების ჯგუფში ფიზიკური აგრესია შეიძლება დაიწყოს ძალიან „მეგობრულად“,  მაგალითად: 

უბრალო ბურთით თამაში შესაძლოა გადაიზარდოს ფიზიკურ აგრესიაში. ასეთი ქცევა 

დაუყოვნებლივ უნდა შეაწყვეტინოთ.  ეს სიტუაცია შეიძლება გამოიყენოთ ჯგუფის წევრებისთვის 

საკუთარი ემოციების უფრო მისაღები ფორმებით გამოხატვის სწავლებისთვის; 

7. ჯგუფის წამყვანის ფასეულობათა სისტემა - ჯგუფში მუშაობისას აუცილებელია წამყვანმა 

გაითვალისწინო ჯგუფის წევრების რელიგიური, კულტურული, ეთნიკური მიკუთვნებულობები; 

8. ფავორიტიზმი - აუცილებელია, წამყვანმა გააცნობიეროს საკუთარი სიმპათიები კონკრეტულ 

ბავშვებთან მიმართებით. ბუნებრივია, რომ ზოგიერთი ბავშვი იწვევს უფრო მეტ მოწონებას, ვიდრე 

სხვა. დაუშვებელია, წამყვანმა გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება და გამოყოს „საყვარელი“ 

ბავშვი.  მან უნდა გაითვალისწინოს ყველა ბავშვის მოთხოვნილება და საჭიროება. წამყვანმა ასევე 

უნდა აკონტროლოს დრო, რადგან კომუნიკაბელური ბავშვები ითხოვენ უფრო მეტ დროსა და 

ყურადღებას, ხოლო მორცხვი ბავშვები, შესაძლოა, ჩრდილში დარჩნენ;  
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9. ორმაგი ურთიერთობები - ასეთი ურთიერთობები თავს იჩენს, მაშინ როდესაც გარდა ფსიქოლოგ-

პაციენტისა არსებობს კიდევ სხვა ურთიერთობები ჯგუფის რომელიმე წევრთან, მაგ: წამყვანი 

შესაძლოა იყოს ბავშვის მასწავლებელი, ნათესავი ან ნაცნობი. ორმაგი ურთიერთობები ამცირებს 

ობიექტურობას და ხელს უშლის ბავშვს, სხვა ბავშვებთან მიმართებით იყოს თანაბარ 

მდგომარეობაში.  გარდა ამისა, ორმაგ ურთიერთობებს ადგილი შეიძლება ჰქონდეს ჯგუფის 

წევრებს შორისაც მაგ: და /ძმა, მეგობრები- რაც ასევე ნეგატიურ გავლენას ახდენს და ხელს უშლის 

ჯგუფურ მუშაობს. და/ ძმის შემთხვევაში ეს აღარ არის ჯგუფური თერაპია, არამედ ხდება ოჯახური 

თერაპია. ამიტომ თავიდან უნდა ავირიდოთ ასეთი შემთხვევები; 

10. სხვადასხვა ტექნიკისა და მეთოდის გამოყენება - ზოგიერთი მეთოდის გამოყენებამ 

შესაძლებელია წარმოქმნას გარკვეული სახის ეთიკური პრობლემები. მანამ, სანამ გამოიყენებს რაიმე 

მეთოდს, წამყვანმა კარგად უნდა გაიაზროს მისი თეორიული საფუძველი და რაციონალურად 

გადაწყვიტოს მისი გამოყენების აუცილებლობა. მან მუშაობისას უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ის 

მეთოდები, რომლებიც სპეციალურად არის შემუშავებული. თუ იყენებს ისეთ ტექნიკას, რომელიც 

იწვევს ძლიერ ემოციებს,  წამყვანმა უნდა იცოდეს, რა უნდა გააკეთოს ბავშვის შესაძლო ძლიერ 

რეაქციაზე;  

11. მიზნების განსაზღვრა - ბევრ ბავშვს არ შეუძლია როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი 

მიზნების დასახვა.  წამყვანი უნდა დაეხმაროს მათ, დაისახონ რეალისტური მიზნები და იმუშაონ 

მათ მიღწევაზე;  

12. სესიებს შორის კონსულტაციები - ჯგუფური მუშაობისას შესაძლოა შეიქმნას ისეთი 

სიტუაცია, როდესაც ბავშვს ესაჭიროება დამატებითი შეხვედრები ინდივიდუალურად.  ამიტომ 

მათ თავიდანვე უნდა აუხსნათ, რომ შესაძლებელია ზოგიერთს დასჭირდეს ასეთი შეხვედრები 

ჯგუფის გარეთ, როცა კონფიდენციალურობის დაცვით განხილული იქნება ბავშვის პირადი 

პრობლემები და არა ის სირთულეები, რომლებიც შესაძლებელია ჯგუფის მსვლელობისას 

განიხილოთ.  ბავშვები ვერ ისარგებლებენ ინდივიდუალური შეხვედრებით იმისათვის, რომ 

გაექცნენ ჯგუფში მუშაობას.  მაგალითად: ბავშვი ჯგუფში იქცევა ძალიან აგრესიულად. 

თუკი წამყვანი დაიწყებს მასთან მუშაობას სესიებს შორის, მაშინ ჯგუფს აღარ 

ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და ბავშვებს არ ექნებათ 
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საშუალება, გამოხატონ საკუთარი გრძნობები და აზრები ასეთ უხეშ ქცევასთან დაკავშირებით, 

ხოლო თითონ   აგრესორი ბავშვი ვერ იღებს უკუკავშირს თავის ქცევაზე; 

13.  ჯგუფური მუშაობის დასრულება - ამ წესის არსი ისაა, რომ წამყვანი ყურადღებით უნდა 

დააკვირდეს ჯგუფის განვითარებას და დროულად დაასრულოს ჯგუფური შეხვედრები. 

ბავშვებთან ჯგუფური მუშაობა დროში შეზღუდულია და ის ისე უნდა დაიგეგმოს, რომ 

დასრულდეს მანამ, სანამ მასში მონაწილეობა ბავშვისთვის აზრს დაკარგავს (მობეზრდება). 

ბავშვებს/მოზარდებს წინასწარ უნდა ეცნობოთ, რამდენი შეხვედრა იქნება სულ. მუშაობის დროს 

ბავშვებს შეახსენებთ, რომ უახლოვდებით დასასრულს და მათ უნდა დაეხმაროთ შემდგომი 

მოქმედებების დაგეგმვაში. ჯგუფის დასრულება, ისევე როგორც ჯგუფიდან მონაწილის 

გასვლა, არის კარგი შესაძლებლობა, რომ ბავშვმა ისწავლოს ურთიერთობის დასრულება და 

„დამშვიდობება“; 

14. ჯგუფის მდგომარეობის შეფასება და დამამთავრებელი მოქმედება - ჯგუფის დასრულების 

მომენტისთვის ბავშვები უკვე კარგად აცნობიერებენ საკუთარ გრძნობებს, აზრებსა და ქცევებს.  მათ 

შეუძლიათ პრაქტიკაში გამოიყენონ ათვისებული ცოდნა და ქცევის ახალი ფორმები, მაგრამ ჯგუფის 

დასრულებისას კარგავენ მხარდაჭერას და უსაფრთხო ატმოსფეროს. ამიტომ, კარგი იქნება, 3-4 

კვირის შემდეგაც დაიგეგმოს შეხვედრა. ასეთი შეხვედრის დროს შეგიძლიათ შეაფასოთ ბავშვის 

მდგომარეობა და აუცილებლობის შემთხვევაში, გაუწიოთ მას დამატებითი დახმარება; 

15. სხვა სპეციალისტების დახმარება - ზოგჯერ ჯგუფური მუშაობისას შესაძლებელია შეიქმნას 

გაუთვალისწინებელი მდგომარეობა, როდესაც საჭირო ხდება ბავშვის სხვა სპეციალისტთან 

გადამისამართება (მაგ: თუ ბავშვი გამოთქვამს სუიციდურ აზრებს, უნდა გაესაუბროთ 

მას ინდივიდუალურად, შეატყობინოთ მშობელს და გადაამისამართოთ ფსიქიატრთან); 

16. ჯგუფის წამყვანის (ტრენერის) პროფესიული კომპეტენტურობა - ჯგუფური თერაპია 

ფსიქოლოგიური დახმარების ერთ-ერთი რთული ფორმაა, რომელიც მოითხოვს ღრმა პროფესიულ 

ცოდნას, სპეციალურ მომზადებას, მუდმივ სწავლასა და ზრდა-განვითარებას საქმიანობაში. 

ბავშვები ფსიქოლოგიურად ძალიან მოწყვლადები არიან. განვითარების არასაკმარისმა დონემ და 

ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ შესაძლოა ბავშვს ხელი შეუშალოს    ღრმა ნეგატიური განცდების 
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გაცნობიერებაში. ამიტომ თითოეული ნაბიჯი უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი და შესწავლილი. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ჯგუფის წევრებს შორის შესაძლო მტრული 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, კონფიდენციალურობის დარღვევას და ა.შ. ბავშვებს უნდა 

მისცეთ შესაძლებლობა, მოიქცნენ ისე, როგორც სურთ, თუ, რა თქმა უნდა, არ ირღვევა არსებული 

ნორმები და წესები და თუკი მათ არ მოაქვს სხვებისთვის უსიამოვნება და ზიანი. 

 4.2.2 ჯგუფური მუშაობის მომზადება  

I. ეტაპი- მომზადება 

● ჯგუფის წევრების საჭიროებების შეფასება - უპირველეს ყოვლისა, უნდა განისაზღვროს 

ჯგუფური მუშაობის მიზანი: რა სახის ჯგუფს ატარებთ, შეესაბამება თუ არა ის 

მონაწილეების საჭიროებებს.  წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოდის, რომ მათ სთავაზობთ ისეთ 

მომსახურებას, რომელიც არ შეესაბამება მათივე სჭიროებებს;  

● ჯგუფის მოდულის მომზადება - პროექტის მომზადება, უპირველეს ყოვლისა, 

გულისხმობს ჯგუფის მიზნების, ამოცანებისა და შინაარსის განსაზღვრას.  მკაფიოდ უნდა 

განისაზღვროს მიზნები და მუშაობის მეთოდები.  

მეორე - აუცილებელია, რომ აღიწეროს ჯგუფური მუშაობის პროცესი:  რა დრო დაეთმობა 

თითოეულ აქტივობას, რომელ უნარებს დაისწავლიან ბავშვები და ა.შ; 

● ჯგუფური მუშაობის შეფასება - ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯგუფური მუშაობის 

შედეგების შეფასებას.  ჯგუფური მუშაობა მოითხოვს დიდ დროს და ძალისხმევას, როგორც 

წამყვანისგან, ასევე მონაწილეებისგან და ამიტომ ჩნდება საკითხი: გამართლებულია თუ არა 

ასეთი ძალისხმევა და მიაღწია თუ არა ჯგუფმა დასახულ მიზანს. ასეთ შემთხვევაში 

გამოიყენება კითხვარები.  ჯგუფური მუშაობის დასაწყისში და დასასრულს გამოიყენება პრე 

და პოსტტესტები, რომლებიც შეიძლება იყოს ლაიკერტის სკალის ტიპის 

კითხვარები.  ჯგუფური მუშაობის დასაწყისში კითხვარები გამოიყენება იმის დასადგენად, 

შეესაბამება თუ არა ჯგუფის მიზანი მონაწილეთა ძირითად პრობლემებს, ხოლო 

დასასრულს კი მონაწილეებს უტარდებათ განმეორებითი ტესტირება, რომელიც საშუალებას 
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იძლევა, შეფასდეს ცვლილებები მონაწილეების ქცევებში, დამოკიდებულებებსა და 

განწყობებში. გარდა ამისა, ფასდება ჯგუფური მუშაობის პროდუქტიულობა, რომელიც 

იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, საჭიროა თუ არა დამატებითი კონსულტაციები; 

● ჯგუფის წევრების შერჩევის პროცედურები - ყურადღებით უნდ შეირჩეს წევრები, რადგან 

ზოგ შემთხვევაში ჯგუფურმა თერაპიამ შეიძლება ფსიქოლოგიური ტრავმა მიაყენოს ბავშვს. 

ჯგუფში არ უნდა ჩართოთ: 1) ბავშვები, რომლებიც არიან ერთმანეთის ნათესავები, რადგან 

არის კონფიდენციალურობის დარღევევის საფრთხე, ასევე ისინი ვერ გამოვლენ ოჯახის 

წევრების როლიდან და ვერ შეძლებენ ბოლომდე ,,გახსნას”; 2) სუიციდური აზრების ან 

მცდელობის მქონე ბავშვები; 3) ბავშვები ქურდობის გამოცდილებით (თუ სპეციალურად ამ 

პრობლემაზე არაა შექმნილი ჯგუფი); 3) ბავშვები მძიმე ფიზიკური ან სექსუალური 

ძალადობის გამოცდილებით (ამ პრობლემაზე ცალკე ჯგუფები იქმნება და წამყვანი უნდა 

იყოს სპეციალურად ამ სფეროში გადამზადებული); 4) ძალიან აგრესიული ბავშვები; 

● მასალების მომზადება - დიდი ყურადღებით უნდა შეირჩეს მასალები. თამაში უფრო 

წარმოადგენს ბავშვებისთვის ურთიერთობის საშუალებას, ვიდრე საუბრები. თამაშით 

თერაპია წარმატებით გამოიყენება მათთან, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური 

მუშაობისას. ბავშვებს ხშირად არ შეუძლიათ საკუთარი გრძნობებისა და განცდების 

გამოხატვა სიტყვების მეშვეობით. ისინი თავიანთ პრობლემებზე უკეთ მუშაობენ თამაშით, 

თუკი მათ შეუქმნით უსაფრთხო გარემოს. ამ შემთხვევაში, თამაში წარმოადგენს მათი 

ცხოვრების მეტაფორას. ბავშვებთან და მოზარდებთან კარგად გამოიყენება ისეთი მასალები, 

როგორებიცაა: აპლიკაციები, ნახატები, ვიდეოფილმები და ა.შ. ეს მასალები უნდა 

მომზადდეს ჯგუფის დაწყებამდე.  

II ეტაპი- სესიების ჩატარება 

● სესიის გეგმის შემუშავება - გეგმა შედგება სამი ნაწილისგან: 1) შესავალი (გახურება), 2) 

სამუშაო დრო, 3) დისკუსია (შეარინგი).  

სესიის დროის ნახევარი უნდა დაეთმოს მუშაობას, ხოლო დანარჩენი ნახევარი უნდა 

გადანაწილდეს შესავალსა და დისკუსიაზე.  
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პირველ შეხვედრაზე შესავალ ნაწილს შეიძლება დაეთმოს დიდი დრო, რადგან 

აუცილებელია ჯგუფის წევრებმა გაიცნონ ერთმანეთი, საჭიროა, განუმარტოთ მათ 

წესები და მიაწოდოთ ინფორმაცია ჯგუფის შესახებ. შეუძლებელია ჯგუფური მუშაობა 

წესების შემუშავების გარეშე. მონაწილეთა ქცევა განისაზღვრება ჯგუფში 

არსებული როგორც ძირითადი, ასევე ნაგულისხმევი ნორმებით. ძირითადი 

ნორმები მკაფიოდ განსაზღვრავს ჯგუფში მოქცევის წესებს. ისინი ეხება ისეთ საკითხებს 

როგორებიცაა: სესიაზე მოსვლის დრო, შესაძლო დაგვიანება, აზრის გამოხატვის 

თავისუფლება, სხვისი აზრის პატივისცემა, ჯერადობის, კონფიდენციალურობის დაცვა და 

სხვა.    

 ნაგულისხმევი წესები ყალიბდება მუშაობის პროცესში და განსაზღვრავს წევრების ისეთ 

მოსალოდნელ ქცევებს, რომლებიც ხელს უწყობს ჯგუფის თითოეული  

 წევრის პიროვნულ ზრდას. ესენია ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, ჯგუფში 

ერთიანობის გრძნობის განვითარება. ასეთ ნორმებს მიეკუთვნება:  ერთმანეთზე 

ზემოქმედება ტრენერის გარეშე, საკუთარი ემოციებისა და შეხედულებების ღიად 

გამოხატვა, საკუთარ თავზე საუბარი და არა სხვებზე. 

  

წესები, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ჯგუფში თანამშრომლობისა და საერთო 

მიზნის მიღწევისთვის.  ძირითადი წესებისა   და სანქციების გამოყენება ტრენერს 

საშუალებას აძლევს, ხელი შეუწყოს იმ ქცევებს, რომლებიც „მუშაობს“ ჯგუფში სანდო 

ატმოსფეროს შესაქმნელად და ჯგუფის წევრებს ეხმარება,  გააცნობიერონ, რა ხდება ახლა, რა 

შეიძლება მოხდეს ან რა უნდა შეცვალონ საკუთარ ქცევაში (მონაწილეთა ქცევის 

რეგულირებისთვის). 

წესები უნდა შემუშავდეს ბავშვების მონაწილეობით, რადგან მათ უფრო მეტი სურვილი 

ექნებათ, დაიცვან ისინი. ძირითადი წესები უნდა შემუშავდეს პირველ სესიაზე.   
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ყოველი სესია უნდა დაიწყოს წინა შეხვედრის გახსენებით.  ამით მყარდება კავშირი 

შეხვედრებს შორის. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მომენტია - განიხილოთ, რა იყო ახალი მათ 

ცხოვრებაში შეხვედრებს შორის. თუ ბავშვი დაკავებული იყო თვითგანვითარებით, 

სასურველია, გამოცდილება გაუზიაროს სხვა ბავშვებსაც. თუ ბავშვს ასწავლით ახალი ქცევის 

ფორმებს და არ დაინტერესდებით, გამოიყენა თუ არა ის, მაშინ იგი არასდროს გამოიყენებს 

ახალ დასწავლილ ქცევას. 

სამუშაო დრო - სამუშაო დროის ძირითად ნაწილში წამყვანი კონცენტრირებული უნდა იყოს 

სამუშაოს თემაზე. 

დისკუსია - სესიის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ის ხელს უწყობს ჯგუფის 

წევრებს, კონცენტრირდნენ იმაზე, თუ როგორ იგრძნეს თავი და რა გაიგეს სესიის 

განმავლობაში.  დისკუსიის დროის იღებენ ახალ გამოცდილებას. 

● ჯგუფში წევრების რაოდენობა  

რეკომენდებულია, რომ ბავშვების ჯგუფი შედგებოდეს 8-12 ადამიანისგან. ეს წარმოადგენს 

ოპტიმალურ რაოდენობას, რომელიც საშუალებას იძლევა, ყველამ გამოხატოს საკუთარი 

შეხედულება და მუშაობის დროს დაწყვილებაც უფრო მარტივი გამოვიდეს. როცა ჯგუფში 

ბავშვების რაოდენობა დიდია, ყურადღების გადანაწილება თანაბრად ვერ მოხერხდება და 

შესაძლებელია, ზოგიერთი ბავშვი არ ,,გაიხსნას”. ნაკლები რაოდენობის დროს კი მთელი 

დატვირთვა მოდის ბავშვებზე და ზოგიერთი მათგანი უარყოფითად რეაგირებს მუდმივად 

საკუთარი განცდების გაზიარებით. ასეთ მცირერიცხოვან ჯგუფებში აზრის და 

შეხედულების გამოხატვის დიაპაზონი ვიწრო იქნება. 

● ჯგუფის გრაფიკი 

ბავშვთა და მოზარდთა ჯგუფური მუშაობა უნდა გაგრძელდეს 8-12 შეხვედრა. თუმცა, 

ზოგიერთი თერაპევტის შეხედულებით, ეს არ არის ის საჭირო რაოდენობა, რომ დავინახოთ 

ქცევის ცვლილებები. შეხვედრები შესაძლებელია იყოს კვირაში ერთხელ, ან ორჯერ.  ასეთი 

გრაფიკი ოპტიმალურია ჯგუფის უმეტესობისთვის. 2-ზე მეტჯერ კვირაში ჯგუფის ჩატარება 
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არ არის რეკომენდებული. გამონაკლისის სახით ჯგუფური თერაპიები შეიძლება ჩატარდეს 

სამედიცინო დაწესებულებებში. დიდი შუალედი არ უნდა იყოს სესიებს შორის, რადგან ასე 

სანდოობა მცირდება.  თითოეული სესიიის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ჯგუფის 

წევრების ასაკზე: 6-8 წელი - 30-35 წუთი, 9-13 წელი 40-45 წუთი. მოზრდილებისთვის, 

მაქსიმუმ, 60 წუთი. 

III ეტაპი- ჯგუფის დასრულება, ტესტირება და განმეორებითი შეხვედრა 4-6 კვირის შემდეგ  

დასრულება - დასრულებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ამიტომ ამისთვის ძალიან 

ყურადღებითაა მომზადება საჭირო. ბევრ ადამიანს არ აქვს ურთიერთობის დასრულების 

უნარი, იქნება ეს ძვირფასი ადამიანის გარდაცვალება, განქორწინება ან მეგობართან 

ურთიერთობის შეწყვეტა. ხშირად ბავშვები ძალიან მწვავედ განიცდიან ურთიერთობის 

დასრულებას, მათ არ აქვთ გამომშვიდობების ჩვევა ან არ იციან, როგორ გაუმკლავდნენ 

და რატომ შეწყდა ურთიერთობა. სწორედ ჯგუფში მუშაობის დასრულებით სწავლობს 

ბავშვი განშორებას. 

რეკომენდებულია: 

1.   ჯგუფის დასრულებამდე ბავშვებს სთხოვეთ, შეაფასონ, რამდენად წარმატებული 

იყო მუშაობა, კიდევ რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მიაღწიონ მიზანს; 

2. 2-3 შეხვედრით ადრე ბავშვებს შეახსენეთ, რომ ჯგუფური მუშაობა მალე 

დასრულდება; 

3. ბავშვებს პირდაპირ უნდა უთხრათ, რომ მოუწევთ ერთმანეთთან დამშვიდობება. 

სთხოვეთ მათ, დაფიქრდნენ და ერთმანეთს გაუზიარონ, რა მოხდება ჯგუფის 

დასრულების შემდეგ და მხარი დაუჭირონ ერთმანეთს; 

4. ბოლო შეხვედრაზე დაეხმარეთ ბავშვებს, გაუმკლავდნენ საკუთარ გრძნობებს, 

რომლებიც თავს იჩენს ჯგუფთან დამშვიდობებისას. საშუალება მიეცით, უთხრან 

ერთმანეთს, რაც სურთ; 
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5.  ბავშვებთან ერთად შეიმუშავეთ გეგმა - მომავალში როგორ იმუშავებენ საკუთარ 

პრობლემებზე; 

6. უთხარით ბავშვებს, რომ თქვენ ყოველთვის მზად ხართ გაუწიოთ დახმარება, თუკი 

მათ დარჩათ გადაუჭრელი პრობლემები, რომლებსაც დამოუკიდებლად ვერ 

უმკლავდებიან; 

7. გააფრთხილეთ ბავშვები, რომ რამდენიმე კვირში ისევ შეხვდებიან იმისათვის, რომ 

განიხილონ საკუთარი წარმატებები და წარუმატებლობები და მხარი დაუჭირონ 

ერთმანეთს; 

8. ბოლო შეხვედრაზე მოკლედ გაიმეორეთ ყველა ის საკითხი, რომლებიც განიხილეთ 

წინა შეხვედრებზე. ყოველ შეხვედრაზე სთხოვეთ ბავშვებს, ისაუბრონ იმის შესახებ, 

რა გაიგეს და ისწავლეს ახალი სესიების განმავლობაში;  

9.  ბავშვებთან ერთად მოიფიქრეთ განსაკუთრებული დამშვიდობების ფორმა, 

დაჯილდოების პროცედურაც, იმისათვის რომ მათ იცოდნენ, - მათ ძალისხმევას 

უკვალოდ არ ჩაუვლია. 

  

4.2.3 რეკომენდაციები ჯგუფში წარმოქმნილი პრობლემური სიტუაციებისთვის 

1. აგრესია 

ზოგიერთი ბავშვი აგრესიას ფარულად ან ღიად გამოხატავს, რაც ვლინდება სხვადასხვა ქცევაში: 

იქნება ეს ჩხუბი, უხეშობა, მუქარა თუ სხვა. ამას კი შემდგომ მათთვის მოაქვს უსიამოვნება და 

ურთულებს გარშემომყოფებთან ურთიერთობას. ზოგი, პირიქით, საკუთარი აგრესიის გავლენის 

ქვეშ ექცევა, რაც იწვევს სომატურ ან ფსიქიკურ დარღვევებს. ამავე დროს, არიან ბავშვები, რომლებიც 

საკუთარ აგრესიას იყენებენ მიზნის მისაღწევად, როგორც მამოტივირებელ ძალას. თუ ბავშვს აქვს 

გამოხატული მომატებული აგრესია, შერჩევის დროს უნდა განიხილოთ, შეძლებს თუ არა ის 

ჯგუფში ჩართვას; იმუშავებს თუ არა ჯგუფი ასეთ შემთხვევაში ეფექტურად და გახდება თუ არა ის 
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სხვა ბავშვებისთვის გამუდმებული კონფლიქტებისა და მუქარის წყარო. ამიტომ უნდა დაფიქრდეთ 

შედეგზე. შეძლებთ თუ არა ასეთ ქცევაზე რეაგირებას ისე, რომ სხვა ბავშვებს ყურადღება არ 

მოაკლდეთ და არ დაირღვეს ამ უკანასკნელთა უფლება, იყვნენ უსაფრთხო გარემოში. ამისათვის 

წამყვანი უნდა იყოს საკმარისად გამოცდილი, მართოს ბავშვების ასეთი რთული ქცევები.  მაგრამ ეს 

არ ნიშნავს, რომ ჯგუფში არ უნდა ჩაერთონ ის ბავშვები, რომელთა აგრესია არის მათი ნეგატიური 

გამოცდილების შედეგი. როდესაც ჯგუფში თავს იჩენს აგრესია, შეეცადეთ დაადგინოთ აგრესიის 

გამომწვევი მიზეზი.   

აგრესია შეიძლება ვლინდებოდეს ირიბად, მაგ: უწმაწური სიტყვების გამოყენება ან პასიურად 

აგრესიული ქცევა. უნდა გვახსოვდეს, რომ აგრესიული ლექსიკა პირდაპირ არ ნიშნავს, რომ 

მას   მოჰყვება აუცილებლად ფიზიკური ძალადობა, მაგრამ თუ წარმოიშვა ამისი საფრთხე, 

დაუყოვნებლივ უნდა აღიკვეთოს და მოხდეს ჯგუფში ამ სიტუაციის განხილვა.   ჯგუფის წევრებს 

შესთავაზეთ კონფლიქტის მოგვარების სხვა გზა. თუ ბავშვს ამჩნევთ ფარულ აგრესიას, შეგიძლიათ 

შესთავაზოთ მას, მაგალითად: ბურთი ჩააგდოს ფარში ან ყუთში, გადაიტანოს თავის ბრაზი ხატვის 

პროცესში ან გამოძერწოს.  ასეთი აქტივობებით ბავშვი აცნობიერებს საკუთარ აგრესიას და ეს 

ყველაზე კარგად ,,მუშაობს” ბავშვებთან. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაუსრულებელი 

წინადადებების ტექნიკა: „დღეს მე ვიყავი გაბრაზებული იმიტომ, რომ. “ ამით ბავშვები გაიგებენ, 

რომ ბრაზი ნორმალური ადამიანური ემოციაა. დაეხმარეთ მათ დაინახონ, რომ მათი 

აგრესიის მიზეზი არის შიში და ბრაზი, აუხსენით, რომ შეუძლიათ იყვენენ გაბრაზებულები, 

მაგრამ უნდა ისწავლონ საკუთარი გრძნობებისა და ქცევების მართვა. 

აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ ბავშვები ძალიან განსხვავდებიან 

ზრდასრულებისგან.  ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იყოს სკეპტიკურად განწყობილი, დაეჭვებული 

და დარწმუნებული, რომ ყველა უფროსი ადამიანი „მათ წინააღმდეგ არის“. არიან ბავშვები, 

რომლებიც მოდიან მხოლოდ მოსასმენად და არ სურთ საკუთარი გრძნობების გაზიარება, საკუთარ 

თავზე მუშაობა.  მათ სჭირდებათ ზრუნვა, სიყვარული და მუშაობაში თანდათანობითი ჩართვა.  

2) მონოპოლიზაცია 
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ბავშვებმა სხვადასხვა მიზეზის გამო და სხვადასხვა გზით შეიძლება მოახდინონ დროის 

მონოპოლიზაცია. ზოგიერთი სვამს ბევრ უმნიშვნელო შეკითხვას. ზოგი გამოსულს უშლის ხელს, 

ცდილობს, შეაწყვეტინოს საუბარი და მთელი ყურადღება საკუთარ თავისკენ მიმართოს. 

მონოპოლიზაციის მიზეზი შიში და შფოთვაა. ასეთი ბავშვები ჯგუფის აქტიური წევრები 

არიან.  ისინი არსებითს არაფერს საუბრობენ, უბრალოდ, ცდილობენ, თავი აარიდონ სერიოზულ 

მუშაობას. მათ ეშინიათ, აღიარონ თავიანთი პრობლემები, რომ საჭიროა მათზე მუშაობა. გარდა 

ამისა, მათ ეშინიათ თანატოლების მხრიდან დაცინვის. ზოგიერთი ბავშვი კი ვერ ხვდება, რომ მათი 

დაუსრულებელი საუბარი სხვებისთვის უინტერესოა. ასეთი სიტუაციები მარტივი ამოსაცნობია და 

აუცილებელია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ. სხვა ბავშვები შეიძლება უკმაყოფილო დარჩნენ, თუკი 

,,მონოპოლისტებს” მივცემთ საშუალებას, უაზროდ ხარჯონ დრო. 

მონოპოლიზაცია ყურადღების მოპოვების საშუალებაა. ბავშვს შესაძლებელია  არ ჰყავს არავინ, ვინც 

მოუსმენს, გამოიჩენს ყურადღებას და მიიღებას მას ყოველგვარი განსჯის გარეშე. სწორედ აქედან 

მოდის მათი სურვილი, იყვნენ ყურადღების ცენტრში. წამყვანმა საკმარისი ყურადღება უნდა 

დაუთმოს ჯგუფის თითოეულ წევრს. თუ მონოპოლიზაცია ძლიერ შესამჩნევია, ეს გამოიწვევს სხვა 

ბავშვების გაღიზიანებასა და შესაძლებელია კონფლიქტის წარმოშობაც. შედეგად ზოგიერთი 

ბავშვი შეიძლება ჯგუფური მუშაობის ყურადღების მიღმა დარჩეს. ამიტომ ასეთი სიტუაციები 

წინასწარ უნდა გაითვალისწინოთ.  

ასევე ყურადსაღებია შემდეგი: 

●  შეეცადეთ, შეაფასოთ, თანატოლებთან შედარებით რამდენად ხანგრძლივად საუბრობს 

ბავშვი, აძლევს თუ არა სხვებს საუბრის საშუალებას და ღიზიანდებიან თუ არა სხვები. ასეთ 

შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ჩაერიოთ და ბავშვს უთხრათ: „შენ დღეს უკვე დიდხანს 

ისაუბრე, ახლა დრო სხვას დაუთმე “. ან შეგვიძლიათ იყოთ უფრო კონკრეტულები: „გიორგი, 

შენ დღეს მგონი მეტი ყურადღება გჭირდება, შეგიძლია მითხრა, რა გაწუხებს?“ 

● დაეხმარეთ ბავშვს გააცნობიეროს, რა არის მისი ქცევის მიზეზი: დაურწმუნებლობა, 

მუშაობის სურვილის უქონლობა, ჯგუფის მართვის სურვილი თუ ყურადღების ცენტრში 
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ყოფნა. სთხოვეთ ბავშვს, თავი წარმოიდგინოს სხვის ადგილას და შეფასოს, რა გავლენას 

ახდენს თვითონ სხვებზე. 

ასეთ სიტუაციაში შეგიძლიათ გამოვიყენოთ დაუმთავრებელი წინადადებები, მაგ: „თუ მე 

ვისაუბრებ, მაშინ,“  „მე მინდა, რომ მომისმინოთ იმიტომ, რომ“ ამ სავარჯიშოს გამოყენება 

შესაძლებელია მოზარდებთანაც. 

დაეხმარეთ ბავშვებს, დაინახონ განსხვავება საკუთარ ცხოვრებისეულ გრძელ ისტორიებსა 

და პრობლემებს შორის.  ისინი არ არიან მიჩვეულნი ისეთ კითხვებზე პასუხებს, 

როგორებიცაა: რას გრძნობ? რას ფიქრობ? როგორ აისახება შენი ქცევა სხვებზე? რა გსურთ, 

რომ გაიგოთ? (ისწავლოთ). 

3) ყურადღებით მანიპულირება 

  ყურადღებით მანიპულირება გულისხმობს მუდმივად ყურადღების ცენტრში ყოფნას. ასეთი 

ბავშვები საჭიროებენ აღიარებასა და შექებას, რის მიღებასაც ცდილობენ ნეგატიური საშუალებებით. 

ისინი, როგორც წესი, არ არიან საკუთარ თავში დარწმუნებულნი და ამიტომ სურთ, სხვებს 

გაუზიარონ:  რა იციან, რა გააკეთეს და რის გაკეთებას აპირებენ.  ასეთ ბავშვებთან მუშაობისას უნდა 

გაითვალისწინოთ მათი ყურადღების მიღების მაღალი მოთხოვნილება, არ გამოიყენოთ 

არავერბალური, პოზიტიური განმამტკიცებელი - ღიმილი, შექება - როცა ხედავთ, რომ ბავშვი 

ჯგუფის ყურადღების მოპოვებას ცდილობს. ჯგუფს სთხოვეთ, გაიყონ წყვილებად და წამყვანი 

უნდა იყოს ასეთი ბავშვის მეწყვილე. ცალკე შეგიძლიათ განიხილოთ მასთან ერთად მისი ქცევა და 

შეეცადეთ, განსაზღვროთ პრობლემური ბავშვის რეალური მოთხოვნილება ისე, რომ დრო არ 

წაართვათ სხვა ბავშვებს.  ასეთი მიდგომა დაგეხმარებათ მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი წამყვანის 

მიმართ მტრულად არის განწყობილი ან ცდილობს თქვენს დასჯას. ამ სიტუაციის განხილვა კარგი 

იქნება ჯგუფში და სთხოვეთ სხვა ბავშვებს, შეაფასონ როგორ აისახება ასეთი ქცევა მათზე. ზოგჯერ 

უმჯობესია იმოქმედოთ პირდაპირ და უთხრათ:  „მარიამ, მე იძულებული ვარ შეგაწყვეტინო, 

სხვამაც უნდა ისაუბროს“. 
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 4) წინააღმდეგობა  

ზოგჯერ იქმნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ბავშვი ცდილობს შეწინააღმდეგებას იმიტომ, რომ 

გააღიზიანოს წამყვანი. მაგრამ ეს ასე არ არის, მისი ასეთი ქცევა არის თავდაცვის საშუალება. 

Gadpaille-მა (1959) გამოყო ჯგუფური შეწინააღმდეგების 3 ფორმა: 

1. დემონსტრირება - როდესაც მოზარდი ღია უნდობლობას გამოხატავს წამყვანის მიმართ, 

ემუქარება მას, რომ ზიანს მიაყენებს.  დემონსტირების მაგალითია ასევე, როდესაც ჯგუფის 

მონაწილე აცდენს შეხვედრებს; 

2. შემოწმება - როდესაც მოზარდი ცდილობს გამოიწვიოს წამყვანის აგრესია. 

ამით ცდილობს   გაიგოს, ჰგავს თუ არა წამყვანის მოქმედება სხვა უფროსი 

ადამიანების ქცევას, სანდოა თუ არა ის. იგი ამას ცდილობს ხულიგნური ქცევით, ჩხუბითა 

და გამაღიზიანებელი სიტყვებით; 

3. გაჩუმება - როდესაც მოზარდი ხედავს, რომ წამყვანი მის „გამოხტომებს“  არ აქცევს 

ყურადღებას. 

შეწინააღმდეგების ეს სამი სტადია წარმოადგენს კონფლიქტის წყაროს და ჯგუფის წევრების მიერ 

გამოიყენება, როგორც თავდაცვა - იმუშაოს საკუთარ პრობლემებზე. ამით ისინი ცდილობენ, 

ყურადღება საკუთარი მატრავმირებელი განცდებისდან გადაიტანონ გარემოსა და ქცევაზე. 

იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ასეთ ბავშვებს, უნდა გახსოვდეთ: ასეთი ქცევა 

წარმოადგენს უნდობლობის შედეგს და თავს იჩენს იმ ბავშვებთან, რომელთაც აქვთ სერიოზული 

მიზეზები, არ გაიხსნან უფროსებისა და თანატოლების წინაშე. მოკლედ რომ ვთქავათ, ეს არ არის 

გამიზნული თავდასხმა წამყვანზე.  

იმ შემთხვევაში, თუ იცით, რომ ბავშვი შეიძლება ძლიერ შეგეწინააღმდეგოთ, მას უნდა შეხვდეთ 

ჯგუფური მუშაობის დაწყებამდე და უნდა აუხსნათ, რომ ჯგუფი შედგა იმისათვის, რომ დაეხმაროს 

მას მიზნების მიღწევაში. ხელი შეუწყვეთ, რომ მან ღიად გამოხატოს თავისი უნდობლობა და შიში, 

რომელსაც იწვევს მასში მომავალი ჯგუფური მუშაობა. თუ ბავშვი იძულებით ერთვება (სამედიცინო 

დაწესებულებიდან ან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან), აუხსენით მას, რომ ის სარგებლობს იმავე 
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უფლებებით, რომლებითაც სხვა ბავშვები, გარდა საკუთარი ნებით ჯგუფის დატოვებისა. ჯგუფური 

მუშაობა იწვევს ძლიერ ემოციურ ზემოქმედებას და ადრე თუ გვიან ასეთი ბავშვები იწყებენ მასში 

აქტიურ მონაწილეობას. როდესაც ბავშვი საკუთარი გადაწყვეტილებით ერთვება მუშაობაში, 

ის   უფრო თავისუფლად გრძნობს თავს და ნაკლებად ესაჭიროება კონტროლი. უმეტეს 

შემთხვევაში უფრო სასარგებლოა შეწინააღმდეგებაზე მუშაობა, ვიდრე მის წინააღმდეგ 

მუშაობა.  თუ ჯგუფში ასეთი 2-3 ბაშვია, ნუ დაკარგავთ დროსა და ძალისხმევას იმისათვის, რომ 

დაძლიოთ შეწინააღმდეგება. მიეცით მათ საშუალება, გამოხატონ საკუთარი ბრაზი იმაზე, რომ 

უწევთ ჯგუფში მონაწილეობის მიღება. ამის შემდეგ დაანებთ მათ თავი და გააგრძელეთ მშვიდად 

მუშაობა. თუ ბავშვი ავლენს მტრულ განწყობას, ჩუმადაა ან საუბრობს გამომწვევად, სთხოვეთ მას, 

ისაუბროს იმაზე, თუ რა აიძულებს მოიქცეს ასე. მაგ: „ ლევან, ვფიქრობ გაბრაზებული ხარ, რომ 

გიწევს აქ ყოფნა და, როგორც ჩანს, აღარ გსურს მეტად მოსვლა. ვფიქრობ ეს იწვევს შენში 

არასასიამოვნო გრძნობას. მომიყევი, რა გაბრაზებს აქ ასე?“ 

თუ შეწინააღმდეგება გამოიხატება მხოლოდ წამყვანის მიმართ და სხვა ბავშვების მიმართ არ იჩენს 

თავს, შეეცადეთ იმუშაოთ წყვილებში ან იმ პრობლემებზე, რომლებიც დააინტერესებს ყველა ბავშვს 

და გამოირიცხება შეწინააღმდეგების აუცილებელობა. გამოიყენეთ პრაქტიკული დავალებები, 

რომლებიც ბავშვებისგან ითხოვს აქტიურ მოქმედებას.  არ ელოდოთ, რომ ბავშვები ისხდებიან და 

უბრალოდ ისაუბრებენ, როგორც უფროსები.  სჯობს, აკეთონ ან შექმნან რაიმე კონკრეტული, 

ისწავლონ ქცევის ახალი მოდელები პრაქტიკაში. 

 

5) ჯგუფიდან გასვლა 

ჯგუფიდან გასვლა შესაძლებელია პროვოცირებული იყოს ერთი ან რამდენიმე მონაწილის მიერ. 

გასვლის მიზეზი შეიძლება აღმოჩნდეს შფოთვა ან საკუთარ თავში დაურწმუნებლობა.  მიუხედავად 

იმისა, რომ, ჯგუფის წესების მიხედვით, ყოველ წევრს აქვს უფლება, უარი თქვას ჯგუფში მუშაობაზე 

ნებისმიერ დროს, არ ღირს ყოველ შეხვედრაზე ამის შეხსენება. გარდა ამისა, უმჯობესია, წამყვანმა 

წინასწარ შეიმუშაოს ჯგუფიდან გასვლის პროცედურა და გააცნოს ის ბავშვებს, მაგალითად: 
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ჯგუფის საბოლოო დატოვებამდე მონაწილე ვალდებულია, ამის შესახებ წამყვანს შეატყობინოს, 

დაესწროს კიდევ ერთ მეცადინეობას და აუხსნას ჯგუფს გასვლის მოტივი. 

6) სიმორცხვე  

სიმორცხვე განიხილება, როგორც სოციალური უნარების უკმარისობა. ამიტომ უმეტესობა თვლის, 

რომ საკმარისია ქცევის ახალი ფორმების დასწავლა და პრობლემაც თავისით გაქრება. 

მნიშვნელოვანია სიმორცხვის მიზეზის დადგენა. 

 ბავშვი შესაძლებელია იყოს მორცხვი სხვადასხვა მიზეზის გამო, ესენია: ოჯახში არახელსაყრელი 

პირობები, უფროსებისგან არასაკმარისი ყურადღება, ტემპერამენტი, სოციალური იზოლაცია 

როგორც ოჯახში, ასევე სკოლაში, ადრეულ ბავშვობაში მძიმე გამოციდლება - (ფიზიკური ან 

სექსუალური) ძალადობა, ოჯახის წევრების მხრიდან მკაცრი კონტროლი, განვითარების 

შეფერხება ან ფიზიკური ნაკლი, რომელიც ხელს უშლის ნორმალურ, პოზიტიურ 

ურთიერთობებს.  ამიტომ ბავშვი უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, იყოს დამკვირვებლის 

როლში, ვიდრე მონაწილეობა მიიღოს სოციალურ ურთიერთობებში. 

 რეკომენდაციები: 

1. ჯგუფის მონაწილეთა შერჩევისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მორცხვი ბავშვი არ იყოს 

მარტო, ჩართეთ ჯგუფში ასეთი მე-2 ბავშვიც. თუ მხოლოდ ერთი იქნება, ის სიმარტოვეს 

იგრძნობს და ვერ შეძლებს სრულყოფილ მონაწილეობას მუშაობაში; 

2. სავარჯიშოები დაგეგმეთ ისე, რომ მორცხვმა ბავშვმა შეძლოს სხვასთან ერთად მუშაობა. ეს 

საშუალებას მისცემს მას, ისწავლოს სხვის მაგალითზე; 

3. გამოიყენეთ ფრაზები, მაგ: “დღეს ყველას არ გამოუხატავს თავისი აზრი“. სთხოვეთ მორცხვ 

ბავშვს, თუ სურს, გაუზიაროს თავისი აზრი მათ, ვისთანაც ჯერ არ უსაუბრია. „ელენე, რას 

ფიქრობ ჩვენს საუბარზე?“ ან „ ელენე, ბავშვებიდან ვის ეთანხმები?“ 

4. არ მოახდინოთ ზეწოლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოიწვევთ მსუბუქ შეწინააღმდეგებას 

ან პირდაპირ უარს („ არ ვიცი“); 
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5. არ შეახსენოთ ბავშვს, რომ ის შეგპირდათ ჯგუფში აქტიურ მონაწილეობას. ეს აღიქმება, 

როგორც ზეწოლა და ბავშვიც კიდევ უფრო ჩაიკეტება; 

6. ყურადღებით დააკვირდით, სხვა ბავშვები როგორ ურთიერთობენ მორცხვ ბავშვთან. 

შეეცადეთ, მართოთ ეს ურთიერთობა მისი გრძნობებისა და მოლოდინის შესაბამისად. 

 მორცხვ ბავშვს მიეცით დრო მუშაობაში ჩასართავად. ასეთ ბავშვებს უფრო მეტი დრო 

სჭირდებათ იმისათვის, რომ გაუმკლავდნენ ახალ და მათთვის სტრესულ სიტუაცუიას. მათ 

აქვთ სირთულეები უფროსებთან სანდო ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში და უფრო 

ადვილად ითავისებენ ახალს თავის თანატოლებისგან. ამიტომ მიეცით მას დრო 

ადაპტაციისთვის. 

7) კონფიდენციალურობის დარღვევა 

კონფიდენციალურობის დარღვევა წარმოადგენს ყველაზე დიდ პრობლემას, რადგან მთლიანად 

ჯგუფის მუშაობა ეფუძნება სანდო ურთიერთობებსა და რწმენას, რომ არავინ სხვას არ მოუყვება 

იმას, რაც ხდება ჯგუფში. არიან ბავშვები და მოზარდები, რომელთაც აქვთ ნაკლები ნდობა, ისინი 

ეჭვით უყურებენ თავიანთ თანატოლებსა და უფროსებს, ამიტომ ჯგუფის შემუშავებისას ყველაზე 

დიდი დრო უნდა დაეთმოს კონფიდენციალურობის თემას, რომ ბავშვებმა კარგად გაითავისონ 

მსგავსი საკითხები, თუ რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს მათმა დარღვევამ. თუმცა ბოლომდე ვერ 

იქნებით დარწმუნებული, რომ არ დაირღვევა კონფიდენციალურობა. ბავშვებთან ერთად უნდა 

განიხილოთ დარღვევის   შედეგები, ეს საშუალებას მისცემს ბავშვებს, იგრძნონ, რომ ისინიც 

მონაწილენი არიან ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტისას. 

კონფიდენციალურობის დარღვევის შემთხვევაში ბავშვებს მიეცით საშუალება, ღიად გამოხატონ 

საკუთარი რისხვა და წყენა. ყველამ უნდა გამოთქვას საკუთარი აზრი მომხდართან დაკავშირებით. 

არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ კონფიდენციალურობის მოთხოვნაც აკრძალვაა და 

შესაძლოა მოზარდებმა სცადონ მისი დარღვევა იმისათვის, რომ შეამოწმონ, რამდენად შეასრულებს 

თავის სიტყვას წამყვანი და რამდენად თანმიმდევრულია საკუთარ მოთხოვნებში.  
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თუ რომელიმე ბავშვი სხვას ადანაშაულებს, ეს საკითხიც ჯგუფში უნდა განიხილოთ. ასეთმა 

განხილვამ შეიძლება ბევრი რამ ასწავლოს მათ. ორივე ბავშვს ცალ-ცალკე მივცეთ საკუთარი 

შეხედულების გამოთქმის უფლება, შემდეგ სხვებს სათითაოდ ვთხოვოთ, გამოთქვან აზრი და 

შესთავაზონ პრობლემის გადაჭრის გზები. 

8) დაჯგუფებები 

ხშირად ჯგუფში იქმნება ქვეჯგუფები ან წყვილები, რომლებიც უმეგობრდებიან ერთმანეთს. 

როგორც ზემოთ ითქვა, ჯგუფში არ უნდა იყვნენ ბავშვები, რომლებსაც ნაცნობობა აკავშირებთ. 

ასეთმა დაჯგუფებამ შესაძლებელია უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ჯგუფში სანდო ატმოსფეროს 

ჩამოყალიბებაზე. თუმცა, მეორე მხრივ, ამან შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ურთიერთობების 

სიმტკიცეს. 

დაჯგუფება ხშირად იქმნება ჯგუფური მუშაობის საწყის ეტაპზე იმ ბავშვებთან, რომლებიც მაღალ 

შეფასებას აძლევენ ერთმანეთს.  ეს არის სურვილი, აღიარება მოიპოვონ მათთვის სასურველი 

ჯგუფის წევრებისგან და იწყებენ მათზე ორიენტირებას.  ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია საკუთარი 

თავის დამკვიდრება, რომ აღიარებულნი იყვნენ თავიანთი სოციალური როლითა და სტატუსით. 

დაჯგუფებას ქმნიან ის ბავშვები, რომლებსაც ისეთ თანატოლებთან იდენტიფიცირების სურვილი 

აქვთ, მათთვის მნიშვნელოვან თვისებებს რომ ფლობენ.  მაგ: თუ ბავშვს სურს, რომ მას თვლიდნენ 

„სპორტსმენად“, ის დაიწყებს ჩაცმას, საუბარსა და მოქცევას ისე, როგორც “სპორტსმენი და 

მიისწრაფვის,  აღიარებული იყოს სპორტსმენებისგან.  

ხშირად ამ დაჯგუფებებს შორის წარმოიქმნება კონფლიქტი. ასეთ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, არ 

შეეცადოთ მათ გაერთიანებას ან მათ უგულებელყოფას, რადგან გამოიწვევთ ბავშვების დამატებით 

გაღიზიანებას, რაც სავსე იქნება აგრესიით, შიშითა და ტკივილით. 

 ჯგუფში შეიძლება იყვნენ ბავშვები, რომელთაც უჭირთ ნდობის მოპოვება.   ისინი შეიძლება 

შეეწინააღმდეგონ დაჯგუფებას და შეეცადონ ინდივიდუალური ურთიერთობა დაამყარონ 

წამყვანთან იმის ნაცვლად, რომ ჩაერთონ კონკრეტულ დაჯგუფებაში ან ცალკე შექმნან თავიანთი. 

გარდა ამისა, ჯგუფის წევრებს შორის შესაძლოა წარმოიქმნას მიუღებლობა,  რაც, სავარაუდოა, 

გამოწვეული იყოს  სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსით, მოზარდთა შიდა კულტურით ან სხვა 
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რეალური თუ გამოგონილი განსხვავებულობით.  დაჯგუფებები განსაკუთრებით იქმნება საშუალო 

და მაღალი ასაკის სკოლის მოსწავლეებს შორის. მნიშვნელოვანია, რომ წამყვანმა მიიღოს შესაბამისი 

ზომები იმისათვის, რომ თანაბრად გადავანაწილოთ ყურადღება და ენერგია ბავშვებზე. 

რეკომენდაციები: 

1. თუ ამჩნევთ, რომ რამდენიმე ბავშვი ერთად ცდილობს შეეწინააღმდეგოს სხვა ჯგუფის 

წევრებს, შეეცადეთ მათ განცალკევებას, დასვით ისინი ერთმანეთისგან მოშორებით.  ამ 

მეთოდის გამოყენება კარგია საწყის ეტაპზე და ხელს შეუშლის დაჯგუფების 

კონსოლიდაციას. 

2.  ჯგუფი დაყავით წყვილებად ისე, რომ წყვილში ერთი იყოს დაჯგუფებიდან და მეორე 

არა.  წყვილებში მუშაობა აახლოებს ბავშვებს ერთმანეთთან. მიეცით მათ რაიმე საქმე, 

რომელიც მოითხოვს ერთი მიზნისთვის მოქმედებას და ხელს შეუწყობს უფრო ახლო 

ურთიერთობის დამყარებას. 

9) დისკუსია და ჩხუბი 

ჯგუფური მუშაობისას კამათი და ჩხუბი წარმოადგენს ნორმალურ მოვლენას, რადგან პიროვნებათა 

შორის ურთიერთობებისას არის ხოლმე გარკვეულ საკითხებზე აზრთა სხვადასხვაობები. ბავშვები 

არ ფლობენ არც ვერბალურ უნარებს უთანხმოების მოსაგვარებლად და არც რაიმე მეთოდებს 

კონფლიქტის გადასაჭრელად. კამათი ჯგუფში - არის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი. უპირველეს 

ყოვილისა, ის შეიძლება გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ბავშვებს ასწავლოთ კონსტრუქციული 

მეთოდებით კონფლიქტის მოგვარება და მეორე: კამათის დროს თავს იჩენს ძლიერი ემოციები, 

რომლებსაც ეფუძნება ბავშვებს შორის ურთიერთობა.  ისინი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბავშვებს 

შორის ურთიერთობის გასაღრმავებლად, ასევე საკუთარი პოზიციის განსაზღვრისთვის და საკუთარ 

აზრებსა და გრძნობებთან გასამკლავებლად. Პდისკუსიით ბავშვები სწავლობენ, გაითავლისწინონ 

სხვისი მოსაზრება და შესატყვისი სახით მიუდგნენ შეხედულებებს, აზრებსა და სხვადასხვა 

რწმენას შორის განსხვავებას. 
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თუ დისკუსია გადაიზრდება ფიზიკურ დაპირისპირებაში, დაუყოვნებლივ უნდა ჩაერიოთ 

სხვა ბაშვების უსაფრთხოებისთვის. ჯგუფის წესებში აუცილებლად უნდა შეიტანოთ: „არ 

ვიჩხუბოთ“. ჩხუბი შეიძლება ნეგატიურად აისახოს ჯგუფის ყველა წევრზე. ზოგი ბავშვი 

სპეციალურად იწყებს კონფლიქტს, რომ ჯგუფიდან გააგდონ და ამიტომ უნდა გააკეთოთ ისე, 

რომ   ბავშვებმა არ მოახდინონ მანიპულირება სასურველის მიღებისთვის. 

თუ ხედავთ, რომ ჯგუფის რომელიმე წევრს აქვს საწინააღმდეგო შეხედულება გარკვეულ 

პრობლემასა ან საკითხზე და აქვს ძლიერ განსხვავებული შეხედულება, სთხოვეთ მას, ღიად 

ისაუბროს საკუთარ აზრებზე. შემდეგ სთხოვეთ ჯგუფის სხვა წევრებს, მხარი დაუჭირონ ან 

გამოხატონ საკუთარი შეხედულება. შეგვიძლია დავუსვათ შემდეგნაირი კითხვები: „რას ფიქრობთ, 

ამ საკითხზე შეიძლება იყოს განსხვავებული აზრი ან რწმენა? რა უნდა გავაკეთოთ, როდესაც ორ 

ადამიანს შორის არის უთანხმოება? კარგია თუ არა სხვისი აზრის გათვალისწინება? რა მოხდება, თუ 

თქვენ გექნებათ საწინააღმდეგო შეხედულება და ამავე დროს, არ შეეცდებით თანამოსაუბრის აზრის 

შეცვლას ან მის გაღიზიანებას?“. 

თუ მუშაობისას დაიწყეს კამათი და ჩხუბი, საგნების ესვრიან ან უბრაზდებიან ერთმანეთს, 

პირდაპირ გამოაცხადეთ შესვენება. თუ მტრული განწყობა იმდენად ძლიერია, რომ შეიძლება 

ჩაიშალოს ჯგუფი, დაუყონებლივ უნდა განაცალკევოთ მოჩხუბრები ან ბავშვების 

უსაფრთხოებისთვის კოლეგას სთხოვოთ დახმარება. თუ მოჩხუბრებს მოუხდათ ჯგუფის 

დატოვება, უნდა აუხსნათ სხვა ბავშვებს, რომ ყველას შეუძლია განსხვავებული აზრის გამოთქმა, 

ოღონდ სხვისთვის უსაფრთხო და მშვიდი ფორმით. 

მოზარდების მხრიდან აგრესიას ბევრი მიზეზი აქვს. ეს შეიძლება იყოს: ჯგუფზე კონტროლის 

სურვილი, ყურადღების მიქცევა, უარყოფით ემოციებთან გამკლავების უცოდინრობა, საფრთხის 

შეგრძნება და პოზიტიური მაგალითების ნაკლებობა. ამ მიზეზების გათვალისწინებით, უნდა 

ასწავლოთ ბავშვს მისაღები გზით აგრესიის გამოხატვა. 

აგრესიის გამოხატვის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი ტექნიკა: სთხოვეთ ბავშვს, 

ისაუბროს, რას გრძნობს, როდესაც მას სცემენ ან ამცირებენ? რას ნიშნავს მისთვის, როდესაც თავს 
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დაუცველად გრძნობს? და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი?  მკაფიოდ 

უნდა განუსაზღვროთ, რა შედეგები მოჰყვება ჩხუბს. 

აგრესიულობის შესამცირებლად გამოიყენება სხვადასხვა ტექნიკა, როგორებიცაა, მაგალითად, 

გონებრივი იერიში: ბავშვებს სთხოვეთ, ჩამოთვალონ და პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგონ, 

რისი სწავლა სურთ. ასწავლეთ ახალი მაგალითების საფუძველზე. აგრესიის ალტერნატივაა 

სტრესთან გამკლავება, მაგ: რელაქსაცია. კამათის, ჩხუბის მიზეზებისა და შედეგების 

განხილვისთვის კარგია ვიდეოფილმების გამოყენება. ამ შემთხვევაშიც შეგვიძლია გამოიყენოთ 

წყვილებში მუშაობა. დააწყვილეთ აგრესიული ბავშვი მასთან, ვისაც კარგად შეუძლია ემოციების 

კონტროლი, ბავშვები უფრო კარგად სწავლობენ თანატოლებისგან, ვიდრე უფროსებისგან. 

10) ტირილი 

ეს არის ფიზიოლოგიური მოვლენა, რომელიც ამსუბუქებს ფსიქოლოგიურ ტკივილს. ბავშვებს, 

უფროსებთან შედარებით, ნაკლებად შეუძლიათ ემოციების კონტროლი. ჯგუფში ვხვდებით 

სხვადასხვანაირ ბავშვს:  ისინი, ვისაც შეუძლიათ ემოციების კონტროლი, არ იტირებენ სხვების 

თანდასწრებით და ბავშვებს, რომლებიც ვერ უმკლავდებიან ემოციურ ტკივილს. ბავშვის ტირილი 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს ჯგუფური მუშაობის თემასთან, მაგალითად, თუ 

საუბარია ახლობელი ადამიანის დაკარგვაზე. 

რეკომენდაციები: 

1. გაარკვიეთ ტირილის მიზეზი - იყო ეს ემოციური განცდა თუ უბრალოდ მცდელობა, 

შესცოდებოდა ვინმეს. ანუ ბავშვმა ტირილი შეიძლება გამოიყენოს იმისთვის, რომ მიიქციოს 

ყურადღება. ნებისმიერ შემთხვევაში, კჰითხეთ ბავშვს, სურს თუ არა, რომ გაგიზიაროთ 

თავისი განცდები. არ გეგონოთ, რომ ის ამას დამოუკიდებლად შეძლებს. თუ არ სურს 

საკუთარ გრძნობებზე სხვებთან საუბარი, მაშინ მიეცით უფლება, თითონ გაუმკლავდეს 

თავის ემოციას. შეიძლება ის სულაც არ იყოს მზად საუბრისთვის. 

2. მიეცით ბავშვს საშუალება, იტიროს. როდესაც დამშვიდდება და ექნება საუბრის 

სურვილი, დაუთმეთ მთელი ყურადღება მას.  
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3. უცილებლად უნდა აკონტროლოთ სესიის მიმდინარეობის დრო. თუ ბავშვი 

მუშაობის დასასრულისას იწყებს ტირილს, შეგიძლიათ უთხრათ: „თინა, მესმის როგორ 

გაგაბრაზა ამან, მოდი ამაზე სესიის შემდეგ ვისაუბროთ“. ამით ბავშვებს ვატყობინებთ, რომ 

ჯგუფიდან არცერთი ბავშვი არ წავა განაწყენებული ან დამწუხრებული. ამით აჩვენებთ, 

რომ მათ შეუძლიათ თავისუფლად გამოხატონ საკუთარი გრძნობები ნებისმიერ დროს. 

4.  ყოველთვის უნდა გქონდეთ სესიაზე ცხვირსახოცები.   ეს ბავშვს აჩვენებს, რომ ჯგუფი არის 

ადგილი, სადაც შეიძლება ტირილი ისე, რომ შედეგების არ ეშინოდეს.  

ზემოთ აღწერილი პრობლემების გარდა, შეიძლება სხვა სიტუაციებიც შეგხვდეთ. თუ ტრენერი 

ფიქრობს, რომ რაიმე რთულ სიტუაციას ვერ უმკლავდება, დახმარებისთვის უნდა მიმართოს სხვა 

სპეციალისტს. 

4.3 სავარჯიშოები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის: 

1.“გაცნობა წრეში”  

მასალა: არ არის საჭირო; 

მიზანი: ჯგუფის წევრების გაცნობა; 

ინსტრუქცია: ჯგუფის ყველა წევრი რიგრიგობით დგება და ამბობს სახელს, რომლითაც უნდა, რომ 

მიმართონ ჯგუფის წევრებმა. თითოეული ასრულებს ფრაზას: “მე მიყვარს...”. ყოველი მომდევნო 

მონაწილე საკუთარი თავის წარდგენის შემდეგ იმეორებს წინა მონაწილის ნათქვამს. თუ რომელიმე 

მონაწილეს რაიმე დაავიწყდა, დანარჩენები ახსენებენ. 

2. “მეზობლის წარდგენა”  

მასალა: ფურცლები, ფერადი ფანქრები; 

მიზანი: ჯგუფის წევრების გაცნობა; 
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ინსტრუქცია:  ჯგუფი იყოფა წყვილებად. წყვილში თითოეული მონაწილე 2 წუთის განმავლობაში 

აწვდის თავის მეწყვილეს ინფორმაციას საკუთარი თავის შესახებ. ამის შემდეგ ტრენერი ჯგუფის 

წევრებს ურიგებს ფურცლებს, ფერად ფანქრებს და სთხოვს, მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე 

შექმნან სიმბოლური ნახატი, რომელშიც აისახება მათი შთაბეჭდილებები მეზობლის შესახებ. ამის 

შემდეგ ყველა მონაწილე წარადგენს თავის მეწყვილეს, აჩვენებს ჯგუფს საკუთარ ნახატს და ხსნის, 

რას გამოხატავს მის მიერ შექმნილი სიმბოლური პორტრეტი. 

3. ,,საით  ქრის ქარი” (ენერჯაიზერი) 

მიზანი: ბავშვების გადახალისება, ყურადღების კონცენტრაციის სწავლება; 

მასალა: არ საჭიროებს; 

ინსტრუქცია: ტრენერი ბავშვებს სვამს წრეში, სადაც ერთი სკამი აკლია, თავად დგება წრის 

შუაგულში და ბავშვების შეკითხვაზე - „საით ქრის ქარი?“ აცხადებს: - ,,ქარი ქრის იმათკენ, ვისაც 

ტანსაცმელში წითელი ურევია” (,,ვისაც შავი თმა აქვს, თაფლისფერი თვალები აქვს, ვინც იღიმის” 

და ა.შ). მოთამაშეები, რომლებსაც წარმოთქმული შეესაბამებათ, უნდა წამოხტნენ და სკამები 

გაცვალონ.  ტრენერიც თამაშის მონაწილეა და თავისუფალ სკამს იკავებს. სკამის გარეშე დარჩენილი 

ბავშვი წამყვანი ხდება. შესაძლებელია დროდადრო “ქარიშხლის“ გამოცხადება, როცა ბავშვები 

უნდა წამოიშალნონ. სავარჯიშოს დასრულების შემდეგ  ჯგუფის წევრები  უზიარებენ ერთმანეთს 

შთაბეჭდილებებს, მოსაზრებებს, განცდებს, ემოციებს, მიმდინარეობს დისკუსია: რა მოგეწონათ  და 

რა არ მოგეწონათ? რა გაგიჭირდათ? რას გრძნობდით სავარჯიშოს მიმდინარეობისას? 

4. ,, ჩახლართულა“ 

მიზანი: მონაწილეთა გახალისება; 

მასლა: არ საჭიროებს; 

ინსტრუქცია: დგება ყველა მონაწილე, ისინი ხელის ჩამორთმევით ესალმებიან ერთმანეთს: 

,,გამარჯობა მე ვარ ეს”. სანამ მეორე ხელით სხვას არ მიესალმებიან, მანამდე პირველს ვერ გაუშვებენ 

ხელს. ბოლოს მთელი ჯგუფი ერთმანეთში იხლართება. 
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1. „რომელ ცხოველს ვგავარ“ 

მიზანი: საკუთარი თავის უკეთ შეცნობა, ერთმანეთის უკეთ გაცნობა; 

მასალა: ცხოველების სურათები, ფურცლები, კალმისტრები და ფორმატზე ჩამოწერილი 

კრიტერიუმების ჩამონათვალი. 

ინსტრუქცია: ტრენერი იატაკზე მოფანტავს სურათებს და ჯგუფის წევრებს სთხოვს, ამოირჩიონ 

ერთი სურათი, შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

● ხასიათით გგავს; 

● მოგწონს; 

● გინდა, მისი ცხოვრებით იცხოვრო; 

● გინდა, დაეხმარო; 

● სურათი ერთ შემთხვევას მაგონებს; 

● სხვა... 

ჯგუფის წევრებს სურათის ამორჩევის შემდეგ ეძლევათ 10 წუთი, ფურცლებზე ჩამოწერონ ის 

არგუმენტები, რომელთა საფუძველზეც ამოირჩიეს ეს ცხოველი. შემდეგ ეწყობა ჩანაწერების 

პრეზენტაციები, მოსაზრებების გაცვლა. სავარჯიშოს დასრულების შემდეგ ჯგუფის წევრები 

ერთმანეთს უზიარებენ შთაბეჭდილებებს, მოსაზრებებს, განცდებს, ემოციებს. მიმდინარეობს 

დისკუსია. 

6. ”მინდობით ვარდნა“  

მიზანი: ჯგუფში თბილი, ნდობით სავსე ატმოსფეროს ჩამოყალიბება; 

მასალა: არ საჭიროებს; 
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ინსტრუქცია: ტრენერი მოზარდებს წყვილებად ყოფს. წყვილის ერთი წევრი უნდა დაეცეს, მეორემ 

კი, რომელიც მის ზურგს უკან 1 ნაბიჯის დაშორებით დგას, უნდა დაიჭიროს. ის, ვინც ვარდება, 

უნდა მოდუნდეს და რაც შეიძლება თავისუფლად უნდა გადავარდეს უკან. ის, ვინც იჭერს, 

ახვედრებს უკან ხელებს, რათა გადავარდნილი არ დაეცეს. ვარდნის დროს პარტნიორები 

აკვირდებიან საკუთარ გრძნობებს, შემდეგ კი ერთმანეთს ადგილებს უცვლიან. შეიძლება ასევე 

წყვილების შეცვლაც. სავარჯიშოს შემდეგ ჯგუფის წევრები ერთმანეთს უზიარებენ 

შთაბეჭდილებებს, ემოციებს, შეგრძენებებს. მიმდინარეობს დისკუსია. 

7.  „ემოცია“ 

მიზანი: ემოციის გამოხატვისა და გამოცნობის გავარჯიშება; 

მასალა: პატარა ფურცლები, რომლებზეც ჩამოწერილი იქნება ემოციისა და სხეულის ნაწილების 

დასახელება, რომელთა მეშვეობითაც მოზარდებმა უნდა გამოხატონ ესა თუ ის ემოცია. 

წარწერები ფურცლებზე: სიხარული-პირი, სევდა-ხელები, შიში-ფეხები, დარდი-მხრები, 

სიძულვილი- თვალები, ბედნიერება-სახე, აღშფოთება-სახე, კმაყოფილება-მთელი სხეული, 

გაბრაზება-ხელები, გაკვირვება თვალები, სიამაყე-ზურგი, სიყვარული-სახე, კმაყოფილება-ზურგი, 

სიხარული-ხელები, სიმპათია-თვალები; 

ინსტრუქცია: ტრენერი არიგებს პატარა ფურცლებს, რომლებზეც ჩამოწერილია ემოციებისა და 

სხეულის იმ ნაწილების დასახელება, რომელთა მეშვეობითაც უნდა გამოიხატოს ესა თუ ის ემოცია 

და სთხოვს ჯგუფის თითოეულ წევრს, ბარათზე აღნიშნული ემოცია სხეულის დასახელებული 

ნაწილით გამოხატოს. მოზარდები რიგრიგობით გამოხატავენ ემოციებს, დანარჩენები კი 

ცდილობენ მის გამოცნობას. შეკითხვები: რა გაგიჭირდათ სავარჯიშოს შესრულების დროს? რა 

მოგეწონათ? რა უფრო გაგიჭირდათ: ემოციის გამოცნობა თუ გამოხატვა? 

8.“განცდათა ყულაბა” 

მიზანი: შინაგანი განცდების არავერბალური გამოხატვის პროცესების გაცნობიერება; 

მასალა: ქაღალდის პატარა ფურცლები, ქუდი ან პარკი ფურცლების ჩასაყრელად; 
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ინსტრუქცია:  ბავშვები სხდებიან წრეში ან ნახევარწრეში. წამყვანი ფურცლებზე ჩამოწერს იმ 

განცდებს, გრძნობებს, რომელსაც ბავშვები მოიფიქრებენ, – მაგ: ბრაზი, სინანული, სიყვარული, 

სიხარული, შიში და ა.შ. ფურცლები იყრება ყულაბაში და შემდეგ ჩამოტარდება წრეში. თითოეული 

ბავშვი ამოიღებს ფურცელს და მასზე აღნიშნულ განცდას არავერბალურად წარმოადგენს. 

დანარჩენმა მონაწილეებმა უნდა გამოიცნონ, რას განასახიერებს მათი ამხანაგი. თუ მონაწილე ვერ 

ახერხებს ან უჭირს გადმოსცეს და წარმოადგინოს განცდა, მოხალისე ან ტრენერი ეხმარება მას. 

კითხვები: რა მოგეწონათ? რა არ მოგეწონათ? რას გრძნობდით სავარჯიშოს 

მიმდინარეობისას?  როგორ ფიქრობთ, რისთვის იყო ეს სავარჯიშო? 

10.„მიმიკა და პოზა“ 

 მიზანი - საკუთარი და სხვების ემოციების გაცნობიერება, მათი გამოხატვა;  

მასალა- ბარათები, რომლებზეც ემოციებია, გრძნობებია ჩამოთვლილი: წყენა, გაოცება, სიხარული, 

აღფრთოვანება, შიში, ბრაზი, სიყვარული, სევდა და სხვა; 

 ინსტრუქცია: ტრენერი თითოეული ჯგუფის წევრს ურიგებს ბარათებს, რომლებზეც სხვადასხვა 

ემოციაა დაწერილი. შემდეგ ჯგუფის წევრებს სთხოვს, სათითაოდ გამოვიდნენ და ბარათზე 

დაწერილი ემოცია მიმიკით გამოხატონ. ჯგუფის დანარჩენმა წევრებმა უნდა გამოიცნონ, რა ემოციაა 

ეს. სავარჯიშო გრძლედება მანამ, სანამ ყველა წევრი არ მიიღებს მონაწილეობას. ამის 

შემდგომ    ტრენერი ისევ ურიგებს   ჯგუფის თითოეულ წევრს ბარათებს, რომლებზეც სხვადასხვა 

ემოციაა დაწერილი.  ტრენერი ყურადღებით უნდა იყოს, რომ მონაწილეს არ შეხვდეს ერთი და 

იგივე ემოცია.  შემდეგ იგი სთხოვს ჯგუფის წევრებს, სათითაოდ გამოვიდნენ და ემოცია 

განასახიერონ სხეულის პოზით, შესაძლებელია მოძრაობების დამატება სხეულის სხვა ნაწილებით, 

მაგალითად: თითით დაკაკუნება, მხრების აწევა და სხვა; სახის მიმიკას არ ექცევა 

ყურადღება.  სავარჯიშოს ბოლოს მიმდინარეობს დისკუსია. 
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გამოყენებული ლიტერატურა: 

„არტმეთოდები თანამედროვე ფსიქოთერაპიასა და ტრენინგში“ - ავტ. რუსუდან მირცხულავა, 

გამომც: „სიესტა“, თბილისი, 2007წ; 

„პრაქტიკული მუშაობა მოზარდებთან“ - ავტ. თინათინ ნორაკიძე, გამომც: „სიესტა“, თბილისი, 

2004 წ; 

Robert C. Berg, Garry L. Landreth, Kevin A. Fall-Group Counseling, Concepts and Procedures-Fourth 

Edition, 2006 by Taylor & Francis Group, LLC; New York, p.410; 

Лидерс А.Г.- Психологический тренинг с подростками: Учебное пособие. М.: Издательский центр 

«Академия» , 2004, 256 с; 

Г.В. СТАРШЕНБАУМ-ПСИХОТЕРАПИЯ В ГРУППЕ-Издательство Института психотерапии Москва 

2005– 320 с; 

Смид Р. - Групповая работа с детьми и подростками / Пер. с англ. 2-е изд., исправленное — М.: 

Генезис, 2000. — 272 с; 

https://www.nasponline.org/ 

https://www.apa.org/ 

 

 

 

http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=15452
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=15452
https://www.nasponline.org/


130 

 

V თავი  

 ძალადობა სკოლაში - ინტერვენცია / პრევენცია  

ქეთევან დევაძე 

შესავალი 

სკოლაში ძალადობის პრევენცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა მენტალური 

ჯანმრთელობის სპეციალისტებისათვის, განსაკუთრებით კი, სკოლაში მომუშავე 

ფსიქოლოგებისთვის. წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მეტი დაზარალებული ეძებს ფსიქოლოგის 

მომსახურებას სასკოლო ძალადობასა და ბულინგის გამოცდილებაზე საპასუხოდ. 

მიუხედავად კონკრეტული სკოლის შიდა პოლიტიკისა, მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა 

და სკოლამ საერთო შეტყობინება გაუგზავნონ მოსწავლეებს სახლსა თუ სკოლაში მოქცევის წესებისა 

და სოციუმში არსებული ნორმების შესახებ. ეს განსაკუთრებით ეხება დაწყებითი კლასების 

მოსწავლეებს. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია შემდგომაც გავავრცელოთ ეს შეტყობინება ბავშვის 

საგანმანათლებლო ცხოვრების სრული ციკლის განმავლობაში. ოჯახი და სკოლა ერთ მხარეს უნდა 

იდგეს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას და ეს მხარე არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესები 

(Twemlow & Sacco, 2012).  

სკოლა სწორედ ის ადგილია, სადაც, დიდწილად, ფორმირდება ბავშვის იდენტობა, სადაც 

ის ოჯახისგან დამოუკიდებლად აწყდება ძალადობასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. სკოლაში 

ბულინგი და ძალადობა შესაძლოა შეეხოს ნებისმიერ ბავშვს, ნებისმიერ საზოგადოებაში. ბულინგი 

არის პროცესი და არა პიროვნება - ეს სწორედ ის კონცეფციაა, რომელსაც განვიხილავთ მიმდინარე 

თავში და რომელიც მის ძირითად იდეას წარმოადგენს. 
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5.1 ბულინგი, როგორც პროცესი 

5.1.1 რა არის ბულინგი? მითები და VS ბულინგის ახალი გააზრება 

ბულინგი გავლენას ახდენს მრავალი ბავშვის ცხოვრებაზე. სასკოლო ბულინგის მსხვერპლს 

ხშირად სუსტი სოციალური მხარდაჭერა აქვს, იგი უარყოფილი ან იზოლირებულია სოციუმიდან. 

ამ ყველაფერმა კი შესაძლოა ზიანი მიაყენოს მის სოციალურ-ემოციურ განვითარებას, გავლენა 

მოახდინოს ბავშვის სოციალურ კავშირებზე, აკადემიურ მოსწრებაზე, მასში გამოიწვიოს შფოთვა და 

დეპრესია (Rivara & Le Menestrel, 2016). 

ცხრილი 1–1 მითები და VS ბულინგის ახალი გააზრება 

მითები 

● ბულინგი ზრდის განუყოფელი ნაწილია. 

● ბულინგი მხოლოდ ბავშვებში გვხვდება. 

● ბულინგი ყოველთვის ფიზიკურია. 

● ბულინგი ბიჭებში უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე გოგონებში. 

● ინტერვენცია მიმართული უნდა იყოს ბულერის დაშინებისკენ.  

● მხოლოდ მსხვეპრლს სჭირდება დახმარება. 

● ბულინგი მხოლოდ ხელმოკლე სკოლებში ხდება. 

ახალი გააზრება  

● ბულინგი დესტრუქციული ქცევაა, როგორც სოციალური აგრესია. 

● მაღალი მიღწევების მქონე სკოლებში სოციალური აგრესიის ყველაზე მაღალ რისკია. 
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● ბულინგი პროცესია და არა ადამიანი. 

● ბულინგის შემსწრეები არიან ბულინგის გამოწვევის ფარული აგენტები და 

ინტერვენციის მთავარი სამიზნეც სწორედ ისინი არიან. 

● მნიშვნელოვანია ცვლილებების პროცესი და არა ანტიბულინგის პროგრამა. 

 

როგორ განვასხვაოთ ჩვეულებრივი ბავშვური ხუმრობა ბულინგისგან: 

როცა ბავშვები ხუმრობენ: 

● შემთხვევა ერთჯერადია; 

● მოვლენაც შემთხვევითია და მსხვერპლიც; 

● მხარეებს შორის დაძაბულობა აქამდე არ 

შეინიშნებოდა; 

● ზიანი შემთხვევითია; 

● შემთხვევა არ მომხდარა ძალაუფლების 

მოსაპოვებლად; 

● მხარე, რომელმაც ზიანი მიაყენა, 

გულწრფელად წუხს, განიცდის და აქვს 

პასუხისმგებლობის განცდა; 

● ზიანის მიმყენებელი დგამს ნაბიჯს 

პრობლემის მოსაგვარებლად. 

ბულინგის დროს: 

● შემთხვევა შეიძლება განმეორდეს და მისი 

მონაწილეები არ იცვლებიან 

(მოძალადე/მსხვერპლი); 

● მხარეებს შორის დაძაბული 

ურთიერთობაა; 

● ბულერი „მშვიდი“ ჩანს, მსხვერპლი 

ნაწყენია ან ეტყობა მძაფრი ემოციური 

რეაქცია; 

● სიტუაციაში წამყვანია ძალაუფლებისა და 

მისი კონტროლის დემონსტრირება; 

● ბულერი ცდილობს მომხდარის მარტივად 

დანახვას, აქვს განზრახვა, ყველაფერი 

სხვას ან მსხვერპლს გადააბრალოს; 
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 ● ბულერი არ გრძნობს მომხდარზე 

პასუხისმგებლობას; 

● მჩაგვრელი არ ცდილობს პრობლემის 

გადაჭრას, მოგვარებას. 

წყარო: სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მიერ  

„ერთიანი სკოლის“ მიდგომით განხორციელებული საპილოტე პროგრამა 2018-2021 წ. 

 5.1.2 ბულინგის ახალი გააზრება ორწევრიანი მიდგომიდან სამწევრიან მიდგომაზე 

ბოლო ათწლეულია მკვლევრებმა დაიწყეს ბავშვების ურთიერთობების შესწავლა 

ინტერპერსონალური ქცევისა და სოციალური ურთიერთობების მოდელის პერსპექტივიდან. 

ურთიერთობების ეს სამწევრიანი მოდელი საშუალებას გვაძლევს, განვიხილოთ და გავაანალიზოთ 

უფრო კომპლექსური მონაცემები აგრესიული პროცესების გასაგებად (Card et al., 2010). 

ადრეულ კვლევებში ბულინგი განიხილებოდა, როგორც ინდივიდუალური ქცევა. 

მკვლევრებმა გააცნობიერეს, რომ ბულინგი რეციპროკული პროცესია და მასში ხშირად 

მონაწილეობს ორზე მეტი მხარე (Rodkin et al., 2015).  ამ გადმოსახედიდან, შეიძლება ითქვას, რომ 

ბულერი მოსწავლეები სტრატეგიულად ირჩევენ თავიანთ მხარდამჭერებსა და მსხვერპლებს. გარდა 

ამისა, ისინი ისწრაფვიან სოციალური სტატუსის მისაღწევად (Salmivalli, 2010). ბავშვებს, რომლებიც 

ერთსა და იმავე მოსწავლეზე ძალადობდნენ, ერთმანეთის მიმართ პოზიტიური ემოციები 

უვითარდებათ, ისინი ცდილობენ ერთმანეთის დაცვას (Rambaran et al., 2019). ასევე მოზარდები, 

რომლებიც ერთმანეთთან მეგობრობენ, ხშირად ემტერებიან ერთსა და იმავე ადამიანებს (Rambaran 

et al., 2015). ამ კვლევების თანახმად, საერთო მსხვერპლის, სიძულვილის ობიექტის ან მტრის ყოლა 

აახლოებს ადამიანებს და ზრდის მათი ერთმანეთთან მეგობრობის მოტივაციას (Rambaran et al., 

2019). 

 

 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rambaran%2C+J+Ashwin
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rambaran%2C+J+Ashwin
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ცხრილი 1-2  

ორწევრიანი მოდელი 

ძირითადი აქცენტი კეთდება ბულერსა და მსხვერპლზე; 

შეისწავლება ბულერისა ან მსხვერპლის ინდივიდუალური როლები;  

ბულინგის შემსწრენი პასიური დამკვირვებლები არიან; 

არა არის მკაფიო გარემოს შესწავლა;  

ბულერი და მსხვერპლი - ეს არის ქცევითი როლები; 

ყურადღება გამახვილებულია ქცევის ცვლილებაზე; 

ინტერვენციები მიმართულია ინდივიდებისკენ. 

 

სამწევრიანი მოდელი 

ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ბულერისა და მსხვერპლის სოციალურ კონტექსტზე; 

ბულერი – მსხვერპლი – შემსწრეს როლები ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული და ინერციით მიედინება; 

ბულინგის შემსწრე ხშირად ინციდენტის გამომწვევია; 

ბულერი – მსხვერპლი – შემსწრეს ურთიერთქმედებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა; 

ყურადღება გამახვილებულია ფსიქოგანათლებაზე; 

ინტერვენციები მიმართულია კლიმატის შეცვლისკენ. 
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5.1.3 ოჯახის როლი ბულინგზე რეაგირების პროცესში 

სკოლაში ბულინგზე რეაგირების პროცესი ხშირად ძალიან წააგავს სკოლისა და სახლის 

ჭიდილს, თუ რომელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა მოსწავლის სკოლაში გამოვლენილ 

აგრესიაზე. აუცილებელია, რომ ოჯახმა და სკოლამ ბავშვს მიაწოდოს ერთი და იგივე გზავნილი 

იმის შესახებ, რომ მოსწავლე თავად არის პასუხისმგებელი სკოლაში საკუთარი ქცევის კონტროლზე. 

ინტერვენციები, რომლებიც ხელს უწყობს მშობლისა და სკოლის შეტყობინებათა ჰარმონიზებას, 

საუკეთესო მექანიზმია სკოლაში აგრესისა და დარღვევების შესამცირებლად (Menesini & Salmivalli, 

2017). 

აგრესიის შესახებ ოჯახისა და სასკოლო შეტყობინების კოორდინაციის მისაღწევად 

არსებობს ერთი კონკრეტული გზა - ეს არის მშობლების ჩართულობა: როდესაც ოჯახი მხარს უჭერს 

იმ მეთოდებს, რომლებსაც მასწავლებლები იყენებენ კლასის კონტროლისათვის; როდესაც მშობელი 

მჭიდროდ თანამშრომლობს მასწავლებელთან კონკრეტულ ქცევასთან დაკავშირებით, ბავშვი იღებს 

მკაფიო საზღვრებს, რაც აუცილებელია სკოლაში აგრესიის განვითარების თავიდან ასაცილებლად.  

5.1.4 სკოლის ფსიქოლოგის როლი სკოლაში ძალადობასთან გამკლავების პროცესში 

სკოლებში ძალადობის პრევენციასა და ინტერვენციაზე მუშაობა სკოლის ფსიქოლოგის 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მისიაა. წარმოგიდგენთ 4 ძირითად სტრატეგიას, რომლებსაც 

სკოლის ფსიქოლოგი ახორციელებს სასწავლო სივრცეში ძალადობის პრევენციისა და 

ინტერვენციის პროცესში (იხ. ცხრილი 1-4). აღნიშნულ სტრატეგიებსა და კონკრეტულ ნაბიჯებს 

მომდევნო ქვეთავებში დეტალურად გაეცნობით. 

 

ცხრილი 1-4  

სტრატეგია ნაბიჯი 
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გარემოსა და ფასეულობების შესწავლა 

სასკოლო გარემოს შესწავლა 

როგორ რეაგირებს საზოგადოება 

ძალადობაზე 

ოჯახი-სკოლა-საზოგადოების 

ურთიერთობა 

ინტერვენცია ბულინგის დროს 

აგრესიის შეკავება 

ფოკუსის გადამისამართება 

დაძაბულობის შემცირება 

შერცხვენის პრევენცია 

არაძალადობრივი გარემოს 

წახალისება 

ინტერვენცია ბულინგის მსხვერპლსა 

და ბულერთან 

კონსულტირება 

მედიაცია 

გადამისამართება 
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ინტერვენცია ინსტიტუციურ 

საფეხურზე 

ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის 

პროექტი 

 

სკოლა, როგორც უსაფრთხო გარემო 

ბავშვისთვის 

 

 წყარო: (Twemlow & Sacco, 2012; Sherer & Nickerson, 2010). 

 

5.2 ძალადობა სკოლაში: გარემოსა და ფასეულობების შესწავლა  

5.2.1. სასკოლო გარემოს შესწავლა 

ბულინგზე მუშაობისას მნიშვნელოვანიაᲞსკოლის ფსიქოლოგის მიერ მისი სოციალური 

კომპონენტების გათვალისწინება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბულინგი უნდა განვიხილოთ, როგორც 

ჯგუფური პროცესი (Salmivalli, 2010). ეს მიდგომა ხაზს უსვამს ბულინგის სოციალურ ხასიათს და 

ხელს უწყობს ამ პროცესში ჩართული ყველა პირის როლის გააზრებას.  

ბულინგი ხშირად ხდება ისეთ გარემოში, სადაც მსხვერპლს არ შეუძლია, თავი აარიდოს 

მოძალადეს. ბულერთა ჯგუფი ხშირად ავიწროებს დაზარალებულს, ხოლო უარყოფის შიშის გამო, 

მსხვერპლის გამოქომაგებასა და დაცვას  მხოლოდ რამდენიმე მოსწავლე თუ ახერხებს (Rambaran et 

al., 2019). თანატოლთა ჯგუფის წევრები ერთმანეთის მსგავს ქცევებს ავლენენ აგრესიულ 

ინციდენტებსა და მჩაგვრელ ქმედებებში (Espelage et al., 2007). ასეთ დროს მეგობრებს შორის 

მსგავსება შეიძლება განპირობებული იყოს იმით, რომ აგრესიულ ბავშვებს სურთ, ერთმანეთთან 

ჰქონდეთ მჭიდრო კავშირი ან იმით, რომ ისინი გავლენას ახდენენ ერთმანეთზე. ჩვენ ნათლად 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rambaran%2C+J+Ashwin
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ვხედავთ, რომ მეგობრები თავიანთი ქცევებით დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მეტად 

ემსგავსებიან ერთმანეთს (Guerra et al., 2011; Werner & Hill, 2010). 

სკოლებში ძალადობის პრევენციასა და ინტერვენციაზე მუშაობა სკოლის ფსიქოლოგის 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მისიაა. ამისთვის ის კარგად უნდა ერკვეოდეს იმ სასკოლო 

გარემოში, რომელშიც მუშაობს (Gaffney et al., 2019). სკოლის ფსიქოლოგს შეუძლია განსაზღვროს 

ბავშვის პრობლემები, თუ წინასწარ შეისწავლის სასკოლო კლიმატსა და გარემოს ზოგად 

მახასიათებლებს. სკოლის ფსიქოლოგს შეუძლია შეადგინოს მოკლე გეგმა სხვადასხვა კლასში 

შერჩეულ მოსწავლეებთან ინტერვიუირების საფუძველზე (იხილეთ ცხრილი 2-1) (Twemlow & Sacco, 

2012). 

ცხრილი 2–1 სკოლის კლიმატის წინასწარი შეფასება  

მნიშვნელოვანი კითხვები 

სკოლამდელი / დაწყებითი კლასები 

1.  რითი ხდებიან გოგონები და ბიჭები პოპულარული თქვენს სკოლაში? 

2.  რას გრძნობთ, როდესაც ხედავთ, ჩხუბს? მოგწონთ ეს თუ გეშინიათ? 

3.  თუ დაგინახავთ ოდესმე, რომ ბავშვები თანატოლებს ჩაგრავენ ან სცემენ? 

რა ხდება ასეთ დროს? რა შეიძლება გააკეთოს მოსწავლემ ამ დროს? ოდესმე 

გაგიკეთებიათ მსგავსი რამ?  

4.  იცით, რა არის ბულინგი? 

5.  რომელი პიროვნებები ან ჯგუფები აბულინგებენ ბავშვებს თქვენს სკოლაში? 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178918300727#!
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6.  ვინ არის ყველაზე საშიში ბავშვი თქვენს სკოლაში? რატომ? 

7.  რას გეუბნებათ თქვენი სკოლა, როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ძალადობას? რა 

უნდა გააკეთოთ ამ დროს? 

8.  თუ ბავშვი უცნაურად გამოიყურება ან ჩუმია, როგორ ექცევიან მას სხვა 

მოსწავლეები? 

9.  ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც სკოლაში წასვლა არ მოგნდომებია, 

რადგან შეიძლება ვინმეს დაეჩაგრე? 

 

უფროსი კლასები 

1.  რა დაჯგუფებები არსებობს თქვენს სკოლაში? Პრომელიმე არის წამყვანი 

შორის? 

2.  არსებობს ისეთი ეთნიკური ჯგუფები, რომლებიც აკონტროლებენ სკოლას?  

3.  არის თუ არა თქვენს სკოლაში მოძალადეთა დაჯგუფებები?  

4.  გეგმავენ ახალგაზრდები დღის განმავლობაში ჩხუბს და საუბრობენ იმაზე, თუ 

როდის ან სად იჩხუბებენ და ვინ მოიგებს? 

5.  თქვენს სკოლაში მასწავლებლები აშინებენ სხვა მოსწავლეებს? 
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6.  არიან პედაგოგები ან სკოლაში მომუშავე სხვა პირები, რომლებთანაც 

შეგიძლიათ ისაუბროთ ამ პრობლემებზე? 

7.  როგორია უსაფრთხოება თქვენს სკოლაში? 

8.  ოდესმე გაგიჟღერებია მოსწავლის მიმართ ბულინგის ფაქტი? და რა მოჰყვა 

ამას? 

9.  რას გეუბნებათ თქვენი სკოლა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ 

ბულინგს ან რა უნდა გააკეთოთ, თუკი გაიგებთ, რომ ვინმეზე ძალადობენ? 

წყარო: Twemlo, Sacco, Preventing Bullying and School Violence, 2012 

 

ღირებულებებსა და ფასეულობებზე მსჯელობა იგავების დახმარებით 

სკოლის ფსიქოლოგს შეუძლია გამოიყენოს სხვადასხვა რესურსი მოსწავლეებთან სასკოლო 

ღირებულებებსა და ფასეულობებზე სამუშაოდ. ეს შეიძლება იყოს მხატვრული ლიტერატურა, 

იგავები, ფილმები, ვიდეორგოლები, სასწავლო სიტუაციები თუ სხვა რესურესები, რომლებიც 

წაახალისებს სასკოლო ფასეულობებსა და შექმნის ატმოსფეროს ჯანსაღი დისკუსიისათვის.  

წარმოგიდგენთ რამდენიმე მაგალითს: 

წყარო: სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მიერ  

„ერთიანი სკოლის“ მიდგომით განხორციელებული საპილოტე პროგრამა 2018-2021 წ. 

იგავი N1 - დიდებული ალმასი 

 (სკოლის ფსიქოლოგი მოსწავლეებს უკითხავს იგავს.  მნიშვნელოვანია აქცენტები, რომლებსაც იგი 

ხმის მოდულაციის საშუალებით გამოკვეთს). 
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ერთხელ ღატაკი გლეხი თავის მიწაზე მუშაობდა და ძალიან ლამაზი, 

ბრჭყვიალა კენჭი იპოვა. გლეხმა გაიფიქრა, შვილებს გავახარებო და კენჭი სახლში 

წაიღო. ბავშვებმა თამაშით გული რომ იჯერეს, კენჭი ფანჯრის რაფაზე შეაგდეს და 

დაივიწყეს მისი არსებობაც კი.  

გამოხდა ხანი. გლეხის სოფელში მოხეტიალე ბერი მოვიდა და ღამის გასათევს 

ეძებდა. ღატაკმა გულით მიიპატიჟა ღვთის მსახური, რითაც შეძლო, დააპურა და მწირი 

ვახშმისთვის მოუბოდიშა კიდეც. სტუმარ-მასპინძელი მასლაათს შეჰყვნენ. მოგზაურს 

ბევრი რამ ჰქონდა ნახულ-გაგონილი და გლეხის მთელი ჯალაბი სულგაკმენდილი 

უსმენდა მის მონაყოლს.  

ბოლოს სტუმარმა გლეხს მიმართა: 

– ვხედავ, როგორ გიჭირს. რას ზიხარ სახლში? ამბობენ, არსებობს მდინარე, 

რომლის ნაპირზეც ბლომად ალმასებია. შეგიძლია, ზღაპრული სიმდიდრე დააგროვო 

მაშინ, როდესაც შენი მწირი მიწა, რამდენი ოფლიც უნდა ღვარო, ოჯახს მაინც ვერ 

გამოგიკვებავს. რა აზრი აქვს ასეთ ფუჭ შრომასო.  

მეორე დღეს ბერი გლეხს დაემშვიდობა და თავის გზას გაუდგა. მისმა 

ნათქვამმა კი გლეხის გულში იმედის ნაპერწკალი გააღვივა. მოსვენება დააკარგვინა და 

ერთი ნატვრით აღავსო, ის მდინარე ეპოვა.  

გლეხმა თავისი მიწა გაყიდა. ოჯახს სარჩო დაუტოვა და ბედის საძებრად 

გასწია. გამომშვიდობებისას ცოლ-შვილს აღუთქვა, რომ დიდი-დიდი ხუთი წლის 

შემდეგ გამდიდრებული დაგიბრუნდებითო. გლეხი ჩვეული მუყაითობით მუშაობდა 

ყველა მდინარის ნაპირზე, რომლებიც გზად შეხვდა, მაგრამ ხუთი წლის განმავლობაში 

ერთი ალმასიც ვერ იპოვა. თუმცა მათი ცნობა აღარ უნდა გასჭირვებოდა, იმდენი ცოდნა 

დააგროვა ამ უძვირფასესი ქვის შესახებ. გულდაწყვეტილმა და იმედგაცრუებულმა 

შინისაკენ გამოსწია. თავის ქოხს რომ მიუახლოვდა, თვალებს არ დაუჯერა: დიდი, 
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სუფთა წყლის, უიშვიათესი და ულამაზესი ალმასი ფანჯრის რაფაზე ბრწყინავდა, 

ყველასგან დავიწყებული. მაშინ გაახსენდა გლეხს, როგორ იპოვა ეს სიმდიდრე. 

ბავშვებისთვის უბრალო, ბრჭყვიალა გასართობი რომ ეგონა. 

 

სადისკუსიო შეკითხვები: 

● გთხოვთ, აღწეროთ რა განცდები და ფიქრები გამოიწვია იგავმა? 

● თქვენი აზრით, რისი სიმბოლოა „ალმასი“? 

● რა გვეხმარება ადამიანებს, აღმოვაჩინოთ „ალმასი“ საკუთარ თავში? 

● რა გვეხმარება „ალმასის“ პოვნაში?  

იგავი N2 - ორი დოქი 

 (სკოლის ფსიქოლოგი მოსწავლეებს უკითხავს იგავს.  მნიშვნელოვანია აქცენტები, რომელებსაც იგი 

ხმის მოდულაციის საშუალებით გამოკვეთს). 

 ერთ მოხუცებულ ქალბატონს ორი დიდი დოქი ჰქონდა. გაიდებდა ხოლმე 

ქალი მხრებზე ჯოხს, ერთ მხარეს ერთ დოქს დაჰკიდებდა, მეორე მხარეს კი მეორეს და 

მიდიოდა წყაროზე წყლის მოსატანად. ერთი დოქი გაბზარული იყო, მეორე კი -

უნაკლო. ქალს უნაკლო დოქი მუდამ წყლით სავსე მიჰქონდა სახლამდე, გაბზარული 

კი - ნახევრად დაცლილი. ასე გავიდა 2 წელი, ამ ხნის განმავლობაში ქალს სახლში 

ყოველდღიურად დოქ-ნახევარი წყალი მიჰქონდა. უნაკლო დოქი ამაყობდა საკუთარი 

თავით, გაბზარულ დოქს კი რცხვენოდა თავისი ნაკლისა და თავს ცუდად გრძნობდა, 

რადგან მხოლოდ ნახევარი საქმის გაკეთება შეეძლო.  

ერთ დღესაც, როდესაც ქალი წყაროზე წყალს ავსებდა, საკუთარ 

უსარგებლობაში დარწმუნებული დოქი ალაპარაკდა: „ძალიან მრცხვენია ჩემი ნაკლის 
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გამო. სწორედ ამიტომაა, რომ ჩემში არსებული წყლის ნახევარი იღვრება, ვიდრე 

სახლამდე მივალთ“.  

მოხუც ქალს გაეღიმა და დოქს უთხრა: „ოდესმე თუ შეგიმჩნევია, რომ 

ბილიკის გასწვრივ, შენს მხარეს უამრავი ლამაზი ყვავილია ამოსული, მეორე მხარეს 

კი – არა? ყოველთვის კარგად მესმოდა შენი ნაკლის შესახებ, ამიტომაც დავთესე 

ყვავილები ბილიკზე. ყოველდღე, როდესაც სახლში მივდიოდით, შენ უბრალოდ კი არ 

ღვრიდი წყალს, არამედ ყვავილებს რწყავდი. ისინი იზრდებიან, ყვავილობენ და 

ალამაზებენ არემარეს. მე ვკრეფ მათ, სახლში მიმაქვს და ჩვენს სახლსაც ვამშვენებ. 

ასეთი რომ არ ყოფილიყავი, როგორიც ხარ, მე ამ სიამოვნებას ვერ მივიღებდი და არც 

ბილიკსა და არც ჩვენ სახლს არ დაამშვენებდა ულამაზესი ყვავილების სილამაზე და 

სურნელი. ამიტომ მიყვარხარ და მჭირდები ისეთი, როგორიც ხარ. 

დისკუსია შეკითხვები: 

● რა ემოციებს იწვევს იგავი? 

● თქვენი აზრით, რისი სიმბოლოა გატეხილი დოქი? 

● რა არის ამ იგავის მთავარი სათქმელი? 

 

 

5.2.2 როგორ რეაგირებს საზოგადოება ძალადობაზე 

სკოლაში ძალადობა - ეს მთელი საზოგადოების გამოწვევაა და სკოლაში მომუშავე 

ფსიქოლოგმაც, სასურველია, საზოგადოება განიხილოს, როგორც პრობლემის გადაჭრის აქტიური 

მონაწილე.  ასევე გასათვალისწინებელია პრობლემების განვითარების სოციალური შინაარსიც 

(Maunder & Crafter, 2017). საზოგადოება პასუხს აგებს თავის ახალგაზრდა მოქალაქეებზე და, 

შესაბამისად, მასვე აკისრია პასუხისმგებლობა სკოლაში არსებულ პრობლემებზეც. 

https://scholar.google.com/citations?user=KIYsLwMAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=V_iTJrYAAAAJ&hl=en&oi=sra
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ცხრილი 2–2 სკოლის ძალადობაზე საზოგადოების რეაგირების ოთხი საფეხური 

 

საფეხური რეაქტიული რეაგირება პროაქტიული რეაგირება 

I უარყოფა / პროექცია თითის გაშვერა/სხვების 

დადანაშაულება 

კრიზისის დროს სკოლის 

მიღმა მყოფი 

საზოგადოების 

მობილიზება 

II ბრაზი კრიზისის მყისიერი 

მოგვარება; 

იურიდიული ჩარევა; 

დამნაშავის მიმართ 

ნულოვანი ტოლერანტობა 

მულტიდისციპლინურ 

გუნდთან ერთად 

ანალიტიკური მსჯელობა 

III დეპრესია/აპათია პირველ საფეხურზე 

დაბრუნება: უიმედო, 

უმწეო მდგომარეობა; 

"ეს აღარ შეიძლება 

განმეორდეს ჩემს 

სკოლაში" პასუხით; 

მოკლევადიანი, 

უსარგებლო ძალადობის 

საწინააღმდეგო 

პროგრამები ინტერვენცია 

გრძელვადიანი (5+ 

წლიანი) პროგრამა, 

რომელიც ენთუზიაზმითა 

და მოთმინებით სრულად 

არის ინტეგრირებული 

სასკოლო კულტურაში 
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IV მიღება დრო ყველაფრის 

მკურნალია. 

გრძელდება სკოლისა და 

საზოგადოების 

ურთიერთშეთანხმება; 

შენარჩუნებულია 

ვიზუალური მიდგომა. 

წყარო: (Kübler-Ross, 1969) 

 

ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ასპექტში საზოგადოება არაფრით განსხვავდება ცალკეული 

ინდივიდებისგან. სკოლის ძალადობაზე საზოგადოების რეაგირების ცხრილში მოცემულია მასზე 

რეაქტიული და პროაქტიული რეაგირების სახეები; სამწუხაროდ, დღესაც რეაქტიული რეაგირება 

დომინირებს სკოლებისა და საზოგადოების რეაგირების პროცესში. ძალიან ხშირად სკოლები და 

საზოგადოება ერთად არ მუშაობს. 

სკოლის ადმინისტრაციებმა კარგად იციან, რომ ძალადობა არსებობს და ეს კაცობრიობის 

ისტორიის დასაწყისიდან მიმდინარეობს. ძალზე საეჭვოა, რომ ის ოდესმე გაქრეს. სკოლებს, 

რომლებიც ადგილობრივ თემებთან თანამშრომლობენ, შესწევთ უნარი, ერთობლივად შეამცირონ 

მისი გავლენა. ურთიერთ სარგებელი ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ნიშნავს, რომ ყველამ უნდა 

გაითვალისწინოს ძალადობის პოტენციური საფრთხე. აუცილებელია, რომ ბავშვებმა და 

მოზარდებმა ისწავლონ, თუ როგორ უნდა მართონ ისეთი კონფლიქტი, რომელმაც შეიძლება 

მიგვიყვანოს უფრო სავალალო შედეგებამდე. 

5.2.3 ოჯახი-სკოლა-საზოგადოების ურთიერთობა  

ოჯახის, სკოლისა და საზოგადოების წარმატებული ურთიერთობის უმნიშვნელოვანესი 

ინგრედიენტი სახლსა და სკოლაში ბავშვებისთვის გაგზავნილი შეტყობინებების სინქრონიზაციაა. 

(Twemlow & Sacco, 2012). ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ყველა ამ სხვადასხვა წრიდან შეტყობინებების 

ხასიათი და პრინციპი ერთმანეთში არეულია, ბავშვი ხდება მშფოთვარე და ფრიგიდული, შეიძლება 
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გამოავლინოს სტერეოტიპული ქცევა. შედეგად, ბავშვი ვეღარ ხვდება, თუ რას მოელიან უფროსები 

მისგან სხვადასხვა გარემოში (Gordon, 2018). 

თუ ოჯახში ბავშვს ლმობიერად ექცევიან, ხოლო სკოლა უფრო მკაცრი და 

ავტორიტარულია, ამან შესაძლოა იგი დააბნიოს. ბავშვი შეიძლება გახდეს დაუმორჩილებელი და 

შეეწინააღმდეგოს სკოლის წესებს, რადგან სახლში მას უფლება აქვს, სხვანაირად მოიქცეს. უფრო 

პასიური რეაგირების დროს, ბავშვი შეიძლება უკან იხევდეს, როდესაც ის დაბნეულია. ამრიგად, ის 

უფრო დაუცველი ხდება სკოლაში მოძალადეების მიმართ. ბავშვი შესაძლოა აღიარებული იყოს 

სახლში, მაგრამ ჩაიკარგოს სკოლის კონკურენტულ გარემოში.  

ფსიქოლოგის ჩარევა უნდა დაიწყოს იმ სიგნალების იდენტიფიკაციით, რომლებიც 

იგზავნება ბავშვებისთვის სახლიდან, სკოლიდან და საზოგადოებიდან. Პჩარევის მიზანი კი ამ 

შეტყობინებების შეკრება და ბავშვისთვის თანმიმდევრულად, გასაგებად მიწოდებაა (Gordon, 2018). 

როდესაც ბავშვი ერთსა და იმავე შეტყობინებას იღებს სკოლიდან და სახლიდან, უფრო ადვილი 

ხდება ჯილდოსა და სასჯელის სისტემის შემუშავება. 

ბავშვის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია პროგნოზს მიმყოლი და თანმიმდევრული 

გარემო და ეს უნდა იყოს ინტერვენციების მიზანიც: სკოლის, ოჯახებისა და თემების ერთიანობა. 

მაგალითად, თუ ბავშვი ოჯახიდან სწავლობს, რომ ავტორიტეტის მოსმენა და წესების დაცვა არ არის 

აუცილებელი, მას სკოლაში ამის გაკეთება გაუჭირდება (ან საზოგადოებაში ყოფნისას). ამგვარი 

სცენარის დროს, შესაძლოა, გაიზრდოს რისკი ბავშვის კრიმინალური თანატოლების ჯგუფში 

მოხვედრისა.  

 ძალადობის შემთხვევაში სკოლაში ინტერვენცია არ არის მარტივი. ამისათვის საჭიროა 

კოორდინირებული სტრატეგია, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებას, სახელმწიფო 

უწყებას, ოჯახსა და სკოლას. ინტერვენციის მიზანია, მოსწავლემ მიიღოს მკაფიო სიგნალი ყველა 

ზრდასრულისაგან, რომ თვითკონტროლი, შრომისმოყვარეობა, საკუთარი თავისა და სხვების 

პატივისცემა უმნიშვნელოვანესია. 
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ინტერვენციის ეფექტური გეგმა მოითხოვს, რომ სკოლის ფსიქოლოგმა კოორდინირებული 

მიდგომით, მრავალგანზომილებიანი პერსპექტივიდან, საფუძვლიანად შეაფასოს სასწავლო 

სივრცეში ძალადობის პრობლემა და დაგეგმოს ჩარევის ნაბიჯები. 

 

5.3 ბულინგზე რეაგირების სტრატეგიის შემუშავება: ინტერვენციის მიზნები  

სკოლაში აგრესიის ფაქტის იდენტიფიცირების შემდეგ მისმა ფსიქოლოგმა უნდა 

შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა გარკვეული მიზნებით, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს 

საზოგადოებაში, სახლსა და სკოლაში. ამ ინტერვენციებს აქვთ მიზნები, რომლებიც სპეციალურად 

შექმნილია სკოლაში აგრესიის დასაძლევად. 

 სამოქმედო გეგმის შექმნა: ინტერვენციის მიზნები 

სტრატეგია მიზანი 

აგრესიის შეკავება ოჯახმა და სკოლამ არ წაახალისოს ძალადობა; 

მშობლებმა მხარი დაუჭირონ მასწავლებლებს; 

მასწავლებლებმა სოციალურად სასურველი ქცევის 

მოდელირება განახორციელონ; 

მოსწავლე დროებით გაერიდოს კლასს. 

ფოკუსის შეცვლა ზრდასრულთა პოზიტიური მენტორობის 

სისტემის შექმნა; 

მოსწავლის ინტერებიდან გამომდინარე, 

პოზიტიური აქტივობების გამოვლენა; 
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დადებითი საქციელის დაჯილდოება 

დაძაბულობის შემცირება გრაფიკის შეცვლა; 

შესვენების შეთავაზება; 

იმედგაცრუების გამომწვევი საქმიანობის 

აღმოფხვრა; 

კლასგარეშე ან სკოლისშემდგომ საქმიანობაში 

ჩართვის ხელშეწყობა 

შერცხვენის პრევენცია 

 

სწავლისა და შეფასების აკომოდაცია; 

საჯაროდ შენიშვნის მიცემის აღმოფხვრა;  

ბულინგის აქტიური პრევენცია; 

კიბერბულინგის მართვა 

არაძალადობრივი გარემოს 

წახალისება 

 

Პსაზოგადოებრივი ჯილდოები 

თანაგრძნობისთვის; 

ხელოვნება და თეატრი პოზიტიური, 

არაძალადობრივი შეტყობინებებით; 

კამპანიები, რომლებიც ფოკუსირებულია 

არაძალადობრივი გარემოს ჩამოყალიბებაზე 
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5.3.1 აგრესიის შეკავება 

აგრესიის შეკავების სტრატეგია ყურადღებას ამახვილებს აგრესიულ ქცევებზე და იყენებს 

ინტერვენციას, ნებისმიერ დროს, სკოლაში ან მის გარეთ ბულინგის ან აგრესიის ფაქტის სწრაფად 

განსამუხტად. ამ სტრატეგიების მიზანია, ბავშვმა გაიგოს, რომ იმპულსური ქცევა მიუღებელია და 

აუცილებელია შინაგანი კონტროლი.  

იმისათვის, რომ შეიზღუდოს აგრესიული და არასასურველი ქცევა, მნიშვნელოვანია, 

სახლისა და სკოლის ერთიანი პოზიცია. თუ მშობელს სკოლისგან განსხვავებული ღირებულებები 

აქვს, ბავშვი იღებს შერეულ სიგნალს და სკოლაში აგრესიის მართვა უფრო რთულდება. თუ სკოლა 

თითს მუდმივად ოჯახისკენ იშვერს, როგორც პრობლემის ერთადერთი წყაროსკენ, უფრო რთული 

იქნება მოსწავლის ქცევასთან დაკავშირებით სკოლისა და ოჯახის თანამშრომლობა (Rosen, et al., 

2017).  

5.3.2 ფოკუსის შეცვლა 

სასკოლო აგრესიის ინტერვენციის მეორე მთავარი მიზანი არის აგრესიის ფოკუსის შეცვლა. 

ამ სტრატეგიის მთავრი იდეაა ის, რომ აგრესია არის ლიდერობის არასწორი გზა. ბევრ აგრესიულ 

ბავშვს აქვს ძლიერი სოციალური უნარები და შეიძლება გამოავლინოს დომინანტობა, დაკარგოს 

კონტროლი საკუთარ აგრესიაზე. შეცვლის სტრატეგიები არ არის მიმართული აგრესიის 

დაბლოკვასა თუ შემცირებაზე; ამ სტრატეგიის მიხედვით, აგრესია სულაც არ არის 

ფსიქოპათოლოგიურ მოვლენა, არამედ ესაა თავდაჯერებულობის არასწორი გამოხატულება და 

არარეალიზებულობა. 

ფოკუსის შეცვლის სტრატეგია მოიაზრებს ზრდასრული ან უფროსი ასაკის მენტორების 

გამოყოფას. ის ემსახურება როგორც ინდივიდუალურ, ასევე განწყობის უფრო ფართო ,,კლიმატურ” 

მიზნებს. როდესაც მოსწავლე აგრესიულად იქცევა, ეს შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ მას არ 

ჰყავს პოზიტიური, ზრდასრული როლური მოდელი. 

ფოკუსის შეცვლა ასევე შეიძლება მოხდეს ბავშვის/მოზარდის ინტერესების 

იდენტიფიკაციით. ბევრჯერ გვინახავს, თუ როგორ წარმოშობს იმედგაცრუება, მოწყენილობა და 
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მოტივაციის ნაკლებობა აგრესიას. Პმოსწავლეები, რომლებიც არაფრით არიან დაკავებული, 

შეიძლება განვიხილოთ აგრესიული ქმედების მაღალი რისკის პირებად. ბავშვების უმეტესობას 

გარკვეული ინტერესი აქვს და ამ ინტერესის წახალისება დიდ ზეგავლენას მოახდენს მათ მიერ 

აგრესიის კონტროლზე.  

ბევრმა გამოცდილმა პედაგოგმა კლასის ბულერი მოსწავლე გარდაქმნა ისეთ 

საქმიანობებზე პასუხისმგებელ პირად, როგორებიცაა საკლასო ოთახების მოვლა-პატრონობა, 

საკლასო ანსამბლის ხელმძღვანელობა, ბუფეტის მენეჯმენტი და სხვა.  გამოცდილი მასწავლებელი 

იყენებს ფოკუსის შეცვლას აგრესიული და პროვოკაციული ქცევის გასაკონტროლებლად. 

დისციპლინის ძირითადი პრინციპია, მინიმუმ, ორჯერ მეტი ჯილდოს გაცემა, ვიდრე დასჯა. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, სასჯელი, რაც არ უნდა მკაცრი იყოს, არ იქნება ეფექტური. 

5.3.3 დაძაბულობის შემცირება 

ინტერვენციის სტრატეგიის მესამე მიზანი არის დაძაბულობის შემცირება. როდესაც 

ბავშვები განიცდიან დაძაბულობას, ისინი თავს გრძნობენ მოწყვლადად და დაუცველად თავიანთ 

სოციალურ გარემოში. სასკოლო დღის განმავლობაში იმედგაცრუებისას დაძაბულობა იმატებს. ეს 

ზეწოლა შეიძლება ბავშვმა მიიღოს მასწავლებლისგან, თანატოლთა წრისგან, რომლებიც ახდენენ 

სოციალურ ზეწოლას მოსწავლეზე პირდაპირ ან კიბერ და ციფრული კომუნიკაციის საშუალებით. 

ამგვარი დაძაბულობა კი შეიძლება გახდეს ძალადობის ამოფრქვევის მიზეზი (Arseneault, 2017). 

დაძაბულობის შემცირების კონკრეტული სტრატეგიები შეიძლება იყოს შემდეგი: დღის 

განრიგის ცვლილება, სკოლაში სპეციალური ადგილის გამოყოფა, რომელიც იქნება ნეიტრალური 

სივრცე - უსაფრთხო თავშესაფარი მასწავლებელთა ან თანატოლთა მხრიდან მზარდი ზეწოლისგან 

თავის გასარიდებლად. 

დაძაბულობის შემცირების კიდევ ერთი გზაა ბავშვის/მოზარდის სასკოლო ცხოვრებიდან 

ისეთი აქტივობების ამოღება ან შემცირება, რომლებიც მის იმედგაცრუებას იწვევს. მასწავლებლებმა 

უნდა გაითვალისწინონ დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლეები და ფრთხილად უნდა 
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იყვნენ, რომ არ შექმნან მათთვის დამამცირებელი სიტუაციები (მაგ., კლასის წინაშე ბავშვისთვის 

ისეთი დავალების მიცემა, რომელიც მის სუსტ მხარეს გამოავლენს). 

დაძაბულობის შემცირებას სკოლაში ასევე ხელს უწყობს მოსწავლეთა აქტიური 

ჩართულობა სპორტულ და სახელოვნებო წრეებში.  

 

5.3.4 შერცხვენის პრევენცია 

სკოლაში ძალადობის ინტერვენციის მეოთხე მიზანი არის შერცხვენის პრევენცია (Gilligan, 

2001). კავშირი შერცხვენასა და ძალადობის გამოვლინებას შორის არის ინტერვენციის ძირითადი 

სახელმძღვანელო პრინციპი. 

სკოლის ფსიქოლოგის ინტერესის სფეროა, გაიგოს, თუ როგორი გამოცდილება აქვს ბავშვს 

სხვადასხვა ემოციის გამოხატვის, მათ შორის, სირცხვილის განცდის პროცესში (Menesini & 

Salmivalli, 2017).  

საჯარო დასჯა შერცხვენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სათავეა. როდესაც მოსწავლეებს 

სახალხოდ მიუთითებენ არასწორ საქციელზე, დიდია ალბათობა, რომ მათი აგრესია გაიზარდება. 

ეს განსაკუთრებით ეხება უფროსკლასელებს, რომელთა შემთხვევაშიც ხშირია იმპულსური ქცევა და 

ემოციური აფეთქება. 

საჯარო დასჯა-შენიშვნა შეიძლება მოიცავდეს მითითებას გარეგნობაზე, აქსესუარის ან 

ტელეფონის ჩამორთმევას და სხვა. ყველა ეს წესი შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს სკოლისთვის, 

როგორც დისციპლინური საქმიანობის მიზანი, მაგრამ საჭიროა საჯარო დისციპლინის 

გამოყენებისაგან მაქსიმალურად თავის შეკავება. პედაგოგებს უნდა ჩაუტარდეთ ტრენინგი, 

იმისათვის, რომ მათ თავიდან აიცილონ საჯარო დისციპლინური ქმედებები, ეს უნდა გააკეთონ 

მინიმალურად და მიზეზები მთელ კლასს გააგებინონ. 
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შერცხვენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს ბულინგი.  განათლების ყველა 

რგოლმა უნდა იცოდეს, რომ ბულინგი, განსაკუთრებით კი, განმეორებადი შერცხვენა, წარმოადგენს 

ძალადობის როგორც აქტიურ, ისე პასიური ფორმას. 

კიბერბულინგი ხშირად მოიცავს შერცხვენას. შესაბამისად, სკოლის ფსიქოლოგმა უნდა 

მიიღოს სპეციალური ზომები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შერცხვენა სოციალურ ქსელში თუ 

ტექსტური შეტყობინებით სასკოლო ბულინგის განხილვის საკითხიც გახდეს (Menesini & Salmivalli, 

2017).  

სოციალური ქსელისა და კიბერკომუნიკაციის სხვა საშუალებების გახშირებულმა 

გამოყენებამ წაშალა საზღვრები სახლსა და სკოლას შორის. მოსწავლე თანაცხოვრობს, როგორც 

სახლის, ასევე სასკოლო სოციალურ სისტემებში; ეს კიბერსამყარო ერთმანეთთან აკავშირებს და 

ქმნის სისტემას, რომელშიც დაუცველი ხდება პირადი სივრცე და ცხოვრება. 

5.3.5 არაძალადობრივი გარემოს წახალისება 

ინტერვენციის მეხუთე მიზანი ორიენტირებულია საზოგადოებაში არაძალადობრივი 

ფასეულობების შექმნაზე. სკოლის ფსიქოლოგს შეუძლია გამოიყენოს მრავალი რესურსი, რათა 

არაძალადობრივი ფასეულობების პოპულარიზება მოახდინოს როგორც სკოლაში, ასევე მის გარეთ 

(Kyriakides & Creemers, 2012). 

 მცირეწლოვანი ბავშვები ცდილობენ შექება მიიღონ თავიანთი მშობლებისა და 

მასწავლებლებისაგან, ხოლო უფროსი მოსწავლეებისთვის უფრო მეტად მიმზიდველია 

თანატოლებისგან მოწონება და საზოგადოების აღიარება. რაც უფრო მაღალკლასელია მოსწავლე, ის 

უფრო მეტადაა მომავალზე ორიენტირებული და მით უფრო დაინტერესებული, მიიღოს 

მონაწილეობა ისეთ საქმიანობებში, რომელთა შემთხვევებშიც ის აღიარებული იქნება თავისი 

ქმედებებისთვის.  

სახელოვნებო და თეატრალური პროგრამები შესანიშნავი არეალია იმისათვის, რომ 

მოსწავლემ შეიგრძნოს თავისი ძალა სრულიად არაძალადობრივი გზით. არსებობს უამრავი პიესა, 

დაწერილი და შესრულებული ახალგაზრდების მიერ, რომლებიც ეხმარება მოსწავლეს მეგობრობის, 
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ემპათიის გრძნობებისა და დაუცველ ადამიანებზე ზრუნვის სურვილის ჩამოყალიბებასა და 

განვითარებაში. ასევე არსებობს ბულინგის საწინააღმდეგო მრავალი სპექტაკლი, ფილმი და 

მოვლენა, რომლთა მთავარ იდეას წარმოადგენს არაძალადობრივი ღირებულებები. 

5.3.6 ინტერვენცია ბულინგის მსხვერპლსა და ბულერთან 

სკოლაში ძალადობის ფაქტზე რეაგირებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მისი 

ფსიქოლოგის მიერ ბულინგის პროცესში ჩართული მხარეების კონსულტირება. მნიშვნელოვანია, 

რომ მოსწავლეებს ფსიქოლოგი გაესაუბროს ინციდენტიდან მოკლე დროში, რათა ნათელი გახდეს, 

რომ ძალადობა მიუღებელია, ხოლო მსხვერპლს უმალ გაეწიოს ფსიქოლოგიური დახმარება (Sherer 

& Nickerson, 2010). ასევე რეკომენდებულია სასკოლო მედიაციის გამოყენება აღნიშნულ პროცესში 

ჩართულ მხარეებს შორის. 

უფრო გრძელვადიანი ინტერვენციები ბულერსა და მსხვერპლთან გულისხმობს 

ინდივიდუალურ ან/და ჯგუფურ კონსულტირებასა და თერაპიას მოსწავლის პიროვნული 

მახასიათებლების გასარკვევად, რომლებიც ბავშვებს ბულინგისა და ვიქტიმიზაციის რისკის ქვეშ 

აყენებს. ასეთ დროს, სასურველია, მოსწავლე გადამისამართდეს შესაბამის ფსიქოსოციალური 

მომსახურების ცენტრებში, რათა მსხვერპლსაც და ბულერსაც მიეწოდოს შესაბამისი 

ფსიქოთერაპიული მომსახურება.  

ბულერი მოსწავლის კონსულტირებისას რეკომენდებულია ჩაერევა ისეთი 

მიმართულებით, როგორებიცაა: კონფლიქტის მოგვარება, ემპათია, ბრაზის მართვა და სოციალური 

უნარების ტრენინგი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბულერებს, ჩვეულებრივ, ახასიათებთ 

მაღალი თვითშეფასება, მათთან მუშაობისას ამ უკანასკნელის ამაღლებაზე ორიენტირებული ჩარევა 

არ არის რეკომენდებული. Პბულინგის მსხვერპლთან კი სასურველია, ფსიქოლოგმა იმუშაოს ისეთი 

უნარების გაძლიერებაზე, როგორებიცაა: თავდაჯერებულობა, ემოციების გაცნობიერება და 

რეგულაცია, ინტერპერსონალური პრობლემების გადაჭრა, თანატოლებთან ურთიერთობა და 

მეგობრობის დამყარების უნარ-ჩვევები (Sherer & Nickerson, 2010). 
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5.4 ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის პროექტი 

ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის პროექტი (Fonagy et al., 2009) დაიწყო, როგორც 

დაწყებითი სკოლის გარემოში ბულინგისა და ძალადობის ფსიქოდინამიკური მიდგომის 

შემოწმების მცდელობა. 

აღნიშნული მოდელის ინტერვენციის მიზანია, შეცვალოს მთელი სკოლის სოციალური 

სისტემის ბულინგის ხედვა, ხელი შეუწყოს პრობლემის საყოველთაო „ბრალეულობის“ მიღებას და 

დაეხმაროს ბულინგის შემსწრეებს, რომლებიც ხმას იმაღლებენ ამ მავნე პროცესის წინააღმდეგ, თავი 

იგრძნონ ძალაუფლების დინამიკის ორგანულ და მნიშვნელოვან ნაწილად. 

პროგრამა მოიცავს ხუთ ძირითად ინსტრუმენტს: 

1. პოზიტიური გარემოს წახალისება, რაც ხაზს უსვამს მოძალადის, მსხვერპლისა და ბულინგის 

შემსწრეს სუბიექტურ გამოცდილებას; 

2. კლასის მართვის გეგმა, რომელიც მოითხოვს მასწავლებლებისაგან, გაამჟღავნონ აზრები და 

გრძნობები, რომლებიც დაკავშირებულია აგრესიულ ქმედებებთან კლასში; 

3. საკუთარ თავზე ზრუნვის პროგრამა, რომელიც დაფუძნებულია მაინდფულნესის (mindfulness) 

პრინციპებზე; 

4. თანატოლთა ან ზრდასრულთა მენტორობის სისტემის ჩამოყალიბება ინტერპერსონალური 

ურთიერთობების დამატებითი შესაძლებლობების გასაჩენად; 

5. უკუკავშირის დრო იმისათვის, რომ კლასს მიეცეს საშუალება, ჯგუფში განიხილოს წარსული 

გამოცდილება. ყოველი დღის ბოლო 10 წუთი ეთმობა უკუკავშრს იმის შესახებ, თუ როგორ 

ართმევენ თავს მოსწავლეები დღის განმავლობაში ძალაუფლების დინამიკის მართვას, როგორ 

იზიარებენ სხვების აზრებსა და გრძნობებს. 
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ფსიქოდინამიკური თვალსაზრისით, ძალადობისგან გათავისუფლების ეს შესაძლებლობა 

ითვალისწინებს, რომ სკოლა მოსწავლეებს უნდა უზრუნველყოფდეს შემდეგით: უსაფრთხოებისა 

და კეთილდღეობის განცდით; ისეთი ზრდასრულების არსებობა, რომლებსაც შეუძლიათ სათანადო 

რეაგირება ბავშვების განვითარების საჭიროებებზე; და გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს 

უსაფრთხოებას და ეხმარება ბავშვებს, ურთიერთობების დაზარალების გარეშე გადაამუშაონ 

ნეგატიური გამოცდილება. 

დაბოლოს, ბავშვებს სჭირდებათ დამხმარე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ, რომ 

გახდნენ სოციალური სისტემის პასუხისმგებლობიანი წევრები. 

5.5 სიტუაციები დისკუსიისათვის 

წყარო: სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მიერ  

„ერთიანი სკოლის“ მიდგომით განხორციელებული საპილოტე პროგრამა 2018-2021 წ. 

სიტუაცია N1 

ნოა პირველ კლასში იყო, როცა პირველად გადააწყდა ასეთ სიტუაციას. სკოლაში დროის 

უმეტესი ნაწილის განმავლობაში უსაფრთხოდ გრძნობდა ხოლმე თავს, მოსწონდა მასწავლებელიც 

და უამრავი მეგობარიც გაიჩინა. თუმცა იყო ერთი რამ, რაც ძალიან არ სიამოვნებდა. ყოველდღე 

ხედავდა რომ ერთი და იგივე კლასელი ბიჭი ერთსა და იმავე გოგოს აბრაზებდა და ჩაგრავდა. ეს 

ბიჭი ნოას არასდროს ეხებოდა ან აწუხებდა, მაგრამ ძალიან ფრთხილობდა, რომ არავის დაენახა, 

როცა გოგონას მიადგებოდა ხოლმე, რომელსაც მაშინ ერჩოდა, როცა გარშემო არცერთი 

მასწავლებელი ან უფროსი არ იყო. ასე ხდებოდა ყოველდღე: ეს ბიჭი მიუახლოვდებოდა ხოლმე 

გოგონას, ეძახდა „დებილოს“ და სხვა ცუდ რამეებს და ტირილამდე მიჰყავდა იგი. შემდეგ 

გულიანად გადააიხარხარებდა და გაივლიდა, თან ამბობდა: „კაი რა, მე, უბრალოდ, გეხუმრები“. 

ყველაზე რთული ნოასთვის ის იყო, რომ არავის არასდროს არაფერი უთქვამს 

მასწავლებლებისთვის. ზოგჯერ თავად ან ვინმე სხვა ცდილობდნენ გოგონას გამოსარჩლებას, 

მაგრამ ეს მხოლოდ იმ დღეს აჩერებდა ხოლმე ბულინგს. მეორე დღეს კი კვლავ იგივე მეორდებოდა. 

ყოველდღე ნოას აწუხებდა კითხვა, უნდა ეთქვა თუ არა ვინმესთვის ამ ბიჭის შესახებ? 
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ნოას ეშინოდა, რომ თუ ის მასწავლებელთან მივიდოდა და ეტყოდა ამ ამბის შესახებ, მთელ 

სკოლას მოედებოდა, რომ ის ,,ჩამშვებია” და ნამდვილად არ უნდოდა, მისთვის ბიჭებს დაეცინათ. 

ზუსტად იცოდა, რას ფიქრობდა მის კლასში ბავშვების უმეტესობა ჭორიკნებსა და 

დამბეზღებლებზე. თითქოს დაუწერელი კანონი იყო კლასში, რომ ხმა არავის უნდა ამოეღო 

დაცინვასა და ჩაგვრაზე. ამავე დროს, ვეღარ იტანდა, როცა ხედავდა, როგორ ეშინოდა ამ საწყალ 

გოგონას ყოველი ზარის დარეკვისა.  

თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოიქცეს ნოა? უნდა სცადოს გოგონას დახმარება, თუ არ უნდა 

მიაქციოს ყურადღება? 

სადისკუსიო კითხვები: 

1. რას იზამდით ნოას ადგილზე? ოდესმე ყოფილხართ მსგავსს სიტუაციაში? ამაყობთ თუ ნანობთ 

საკუთარ გადაწყვეტილებას? 

2. თქვენზე თუ მიუტანიათ ენა იმიტომ, რომ რაღაცას არასწორად ან ცუდად აკეთებდით? როგორი 

რეაქცია გქონდათ? გახსოვთ, რა იგრძენით თქვენი საქციელის გამო? 

3. როგორ გგონიათ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, განზრახ გააკეთა მოსწავლემ ეს თუ არა, 

იმ გადაწყვეტილების მიღებისას, უთხრათ თუ არა ვინმეს მსგავსი შემთხვევების დროს? 

4. ოდესმე გითქვამთ მასწავლებლისთვის ვინმეზე რაიმე მხოლოდ იმიტომ, რომ გენახათ, რა 

პრობლემები შეექმნებოდა იმ ადამიანს ან რომ სიტუაცია უფრო დრამატული გაგეხადათ? და 

როგორი იყო, რა იგრძენით? რითი განხვავდება ვინმესთვის თქმის ასეთი ვარიანტი იმისგან, როცა 

სხვისი მხრიდან ვინმეზე ცუდი მოპყრობის შეწყვეტა გინდათ? 

5. როგორ ფიქრობთ, გაუთქმელობის დაუწერელი კანონი იცვლება თუ არა ასაკის მატებასთან ერთად? 

იგივე ხდება პირველ კლასში, რაც მერვე ან მეცხრე კლასებში? და მეთერთმეტეში?  
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სიტუაცია N2 

სად გადის ზღვარი?! 

დავითი სკოლის ამხანაგებმა ფეისბუკის მესენჯერის ჯგუფში დაიმატეს. Პრადგან იგი 

მორცხვი ადამიანია, მხოლოდ ბოლო დროს თუ დაუმეგობრდა ამ ბიჭებს. რა თქმა უნდა, დავითს 

ესიამოვნა, როცა მესენჯერის ჯგუფშიც დაამატეს. თავიდან, მართლაც, ძალიან მაგარი იყო.  

მაგრამ ერთ დღესაც დავითი შევიდა ჯგუფში და იქ ვიღაცის მიერ ატვირთული ფოტო ნახა. 

ეს კლასელი გოგონას, ლიზის, ფოტო იყო, რომელიც ამტვირთავმა ფოტოშოპით შეცვალა და ისე 

ჩანდა, თითქოს ის ერთადერთი გოგო იყო ბიჭების წვეულებაზე, ლუდის ჭიქით ხელში და 

ხალვათად ჩაცმული. ფოტოს ქვევითა კუთხეში წარწერა ჰქონდა: „ბოზი“ და გოგონას სახელი. 

დავითი ამ გოგოს არცთუ ისე კარგად იცნობდა, მაგრამ ნამდვილად იცოდა, რომ გოგონა 

ყველანაირად ერიდებოდა ალკოჰოლს და მსგავს ნივთიერებებს, რის გამოც ხშირად დასცინოდნენ 

კიდეც. ასევე მიხვდა, რომ მას ძალიან ეტკინებოდა გული, თუ ამ ფოტოს აღმოაჩენდა.  

დავითმა ისიც იცოდა, რომ ეს პირადი, ონლაინჯგუფი იყო და რაც არ უნდა გაეზიარებინათ 

ამ ჯგუფში, მხოლოდ მისი წევრებისთვის იყო. მაგრამ, ამავდროულად, იმასაც ფიქრობდა, თუ ვინმე 

სხვა ნახავდა ამ ფოტოს, არ იფიქრებდა, რომ ეს მთელი ჯგუფის ნახელავი იყო? ფიქრობდა იმასაც, 

სხვას ვის შეეძლო ენახა ეს ფოტო ისე, რომ დანარჩენს წევრებს ვერ გაეგოთ? დავითმა იცოდა, რომ ეს 

ფიქრები რომ გაეზიარებინა, ჯგუფის ბიჭები ჩათვლიდნენ, რომ აჭარბებს და ცოტა ,,ვერ არის”. 

მაგრამ, ამავე დროს, ამ ფოტოს გამო თავს დამნაშავედ გრძნობდა.  რა უნდა ექნა ახლა? 

უთხრას, რასაც ფიქრობს დანარჩენ ბიჭებს და დაე, გარისკოს და უცნაურ ტიპად ჩათვალონ? 

თან დარწმუნებული იყო, რომ დანარჩენები ეტყოდნენ, უბრალოდ, ,,დაეკიდებინა”. 

ამოეწეროს/დატოვოს ჯგუფი? რა მნიშვნელობა ექნებოდა? ფოტო ხომ მაინც დარჩებოდა და 

გამოდის, რომ უბრალოდ არ შეიმჩნევდა ამ ამბავს. ერთი მასწავლებელი გაახსენდა, რომელსაც დიდ 

პატივს სცემდა და ერთი პირობა იფიქრა, მისთვის ხომ არ მოეყოლა. მაგრამ, ვაიდა, თოვლის 

გუნდასავით აგორდეს ეს ამბავი და დისციპლინარულ მოკვლევამდე მივიდეს საქმე? მაშინ რაღა 

მოხდება?  
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დავითი გამოუვალ მდგომარეობაში გრძნობდა თავს. ის ხომ მხოლოდ ჯგუფში 

გაწევრიანებას დასთანხმდა და რატომ შეექმნა ასეთი პრობლემა? რა უნდა ექნა ახლა? 

სადისკუსიო კითხვები: 

1. დავითის მიერ ნაფიქრი ვარიანტებიდან რომლებია თქვენთან ყველაზე ახლოს? რაიმე ახალი იდეა 

ხომ არ გაგიჩნდათ? 

2. თქვენ რას გააკეთებდით მსგავს სიტუაციაში? თუ ფიქრობთ, რომ ფოტოზეა დამოკიდებული თქვენი 

რეაქცია, მაშინ სად გაავლებდით ზღვარს? როგორი ტიპის ფოტოზე გექნებოდათ იგივე რეაქცია? 

რატომ? შეგიძლიათ ახსნათ? 

3. ყოფილხართ თქვენ ან ვინმე, ვისაც იცნობთ, მსგავს სიტუაციაში? რა მოხდა მაშინ? როგორ 

დასრულდა მაშინდელი სიტუაცია და რას გრძნობთ ამასთან დაკავშირებით? 

4. გიგრძნიათ ოდესმე თავი არაკომფორტულად რაიმეს გამო და ზუსტად ვერ აგიხსნიათ? როგორი 

რეაქცია გქონიათ ამ თქვენს დისკომფორტზე? იმოქმედეთ თუ არ შეიმჩნიეთ?  თუ რეაქცია გქონდათ, 

რა მოიმოქმედეთ? 

5. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ფოტო გავრცელდებოდა სხვა კლასელებს შორის ან, ზოგადად, სკოლაში, 

ჩათვლიდით, რომ სკოლამ უნდა დაიწყოს დისციპლინარული მოკვლევა ამ ბიჭების მიმართ, 

დავითის ჩათვლით? არის ეს სკოლის საქმე? რატომ/რატომ არა? 

6. ინტერნეტის გამოყენების დროს გვაკისრია რაიმე პასუხისმგებლობა? თუ, კი, როგორ 

განმარტავდით ამ პასუხისმგებლობას? 

 

სიტუაცია N3 

სალი მეექვსე კლასელია და პირველივე კლასიდან სწავლობდა ამ სკოლაში. მისი ორი 

უახლოესი მეგობარია თაკო და ლიზი. ლიზი კლასის ყველაზე პოპულარული გოგოა და ყველას 

უნდა მასთან მეგობრობა. ერთ დილასაც სალი სკოლაში მივიდა და შენიშნა, რომ ლიზი უცნაურად 
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იქცეოდა. როცა სალი მიესალმა, ლიზიმ არ უპასუხა, არც კი შეხედა, ზურგი აქცია და სხვა გოგოებს 

გაუღიმა.  

ბევრი დრო არ დასჭირვებია სალის იმის აღმოსაჩენად, რომ ლიზიმ მთელი კლასის 

გოგოები მის წინააღმდეგ განაწყო. თუმცა ვერ ხვდებოდა, რა მოხდა და რატომ. თაკოს ჰკითხა, ხომ 

არ იცოდა, ლიზი ასე რატომ ექცეოდა. თაკომ ნერვიულად უპასუხა, რომ ერთადერთი, რაც იცის, 

ისაა, რომ ლიზიმ გააფრთხილა: თუ მასთან იმეგობრებდა და დროს გაატარებდა, მასაც აღარასდროს 

დაელაპარაკებოდა არცერთი გოგო.  

დღემ საშინლად ჩაიარა, ისე გაიწელა, თითქოს, აღარასდროს დამთავრდებოდა. როცა 

მასწავლებელი მათკენ იყურებოდა, ყველანი კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ საკმარისი იყო იგი 

შებრუნებულიყო, რომ ლიზი ან რომელიმე სხვა გოგო ქაღალდებს ესროდნენ სალის, ერთმანეთს 

გადაუჩურჩულებდნენ და მასზე მიანიშნებდნენ. სალიმ იფიქრა, რომ თაკო მაინც დაეხმარებოდა, 

მაგრამ თაკო ისე იქცეოდა, ვითომ არც არაფერი ხდებოდა.  

იმ საღამოს სალი საშინლად გრძნობდა თავს. რა თქმა უნდა, დედამისმა შენიშნა ეს და 

მოაყოლა, რაც მოხდა. დედამ ურჩია, დალოდებოდა, იქნებ მეორე დღეს ყველაფერი უკეთ 

ყოფილიყო. თუ ასე არ მოხდებოდა, უთხრა, რომ დაეხმარებოდა ლიზისთან დალაპარაკებასა და 

პრობლემის მოგვარებაში. სალი კი ფიქრობდა, რომ დებილად ჩათვლიდნენ თუ აღმოაჩენდნენ, რომ 

დედიკო ჩარია საქმეში და კიდევ უფრო აიგდებდნენ. კი იცოდა, რომ ხანდახან კლასში ვიღაცას 

ამოირჩევდნენ ხოლმე და ასე ექცეოდნენ. მაგალითად, ამას წინათ ელენეს არ აძლევდნენ გასაქანს, 

მაგრამ არასდროს უფიქრია, რომ მისი მეგობრები მის წინააღდეგაც განეწყობოდნენ და იმავეს 

გაუკეთებდნენ. თავს ისე გრძნობდა, თითქოს მეგობრები აღარ ჰყავდა და აღარავის მოსწონდა ის.  

მეორე დღე კიდევ უფრო უარესი იყო. არავის უნდოდა მასთან საუბარი და დროის გატარება 

დასვენებაზე, ამიტომ იძულებული იყო, კლასში მარტო მჯდარიყო. არც ბუფეტში გამოლაპარაკებია 

ვინმე. დიდი დასვენების ბოლოსკენ გოგონების საპირფარეშოში შევიდა. სანამ იქ იყო, ერთ-ერთი 

კლასელი გოგონა შემოვიდა და უთხრა, რომ ლიზიმ გამოაგზავნა: მას ახლავე უნდა გაეხადა 

ფეხსაცმელები და ლიზისთან გაეტანებინა, თორემ ხვალაც არავინ დაელაპარაკებოდა. სალის უცბად 
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საშინლად მოუნდა სახლში აღმოჩენილიყო, არა, ტირილი არ შეიძლებოდა ახლა, მაგრამ საშინლად 

გულნატკენი და შეშინებული იყო. გაიხადა ფეხსაცმელები და გაატანა ლიზისთან ამ გოგოს.  

ახლა კი იდგა საპირფარეშოში ფეხსაცმელების გარეშე, გაკვეთილზეც დააგვიანა. ბოლოს 

გამოვიდა საპირფარეშოდან, კლასში თავჩაღუნული და ჩუმად შეიპარა, მაგრამ სანამ თავის 

სკამამდე მიაღწევდა მასწავლებელმა შენიშნა და ჰკითხა, რატომ დააგვიანდა და რატომ იყო 

ფეხსაცმელების გარეშე. 

ახლა რა უნდა ექნა? ყველა მას მიშტერებოდა ჩასაფრებული.  თუ ლიზისა და სხვა 

კლასელებზე ეტყოდა მასწავლებელს, რა იცის, კიდევ რას უზამდნენ ამის შემდეგ. მაგრამ თუ ხმას 

არ ამოიღებდა და არაფერს იტყოდა ან მასწავლებელს მოატყუებდა, მაინც შეიძლება პრობლემები 

შექმნოდა.  

სადისკუსიო კითხვები: 

1. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოიქცეს სალი?  

2. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ დაიცვა თაკომ სალი და რატომ არ დარჩა მის მეგობრად? 

3. მსგავსი რამ თუ გადახდენია ან შენ ან ვინმეს, ვისაც იცნობ? 

4. ყოფილხარ ოდესმე თაკოს ადგილზე? ან ლიზის ადგილზე? 

5. როგორ ფიქრობ, სხვანაირი იქნებოდა სიტუაცია, გოგოების ნაცვლად ბიჭები რომ ყოფილიყვნენ? 

6. როგორ ფიქრობთ, რატომ ამოირჩევენ ხოლმე ასე ადამიანს ან სხვები რატომ უერთდებიან ხოლმე 

ასეთ ქცევას? 

7. როგორ იქცევი, როცა ხედავ ან გესმის, რომ ვიღაცას დასცინიან? შენც უერთდები? იცავ იმ ვიღაცას? 

არაფერს ამბობ? როგორ ფიქრობ, ასე რატომ იქცევი ხოლმე? 

8. გიგრძნია ოდესმე, რომ საუკეთესო მეგობარს ზურგი შეუქცევია შენთვის? რა მოხდა და როგორ 

გრძნობდი თავს? 
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სიტუაცია N4 

მარი მერვე კლასშია. ამ დღემდე საკმაოდ პოპულარული გოგო იყო მთელ სკოლაში, რომ 

არაფერი ვთქვათ, კლასზე. თუმცა ბოლო დროს მერხზე, წიგნებს შორის ან ჩანთაში, პატარა 

წერილები ხვდება ხოლმე. მათში სისასტიკეები წერია, მაგალითად, ასეთი: „რა საშინელი გოგო ხარ, 

ბოზივით იქცევი“, „სჯობს ფრთხილად იყო, ყველაფერს ვხედავთ“ და ა.შ. მარი აზრზე არ იყო, ვინ 

აგზავნიდა ამ წერილებს, თუმცა ხვდებოდა, რატომ. ბოლო რამდენიმე თვეა უფროსკლასელ, 

არანაკლებ პოპულარულ ბიჭთან ხედავდნენ ხოლმე აქა-იქ, შესვენებებზე, სეირნობისას. ეჭვი 

ჰქონდა, რომ ამ ბიჭის რომელიმე კლასელი გოგო ან გოგონები სწერდნენ ამ ბოროტ წერილებს. რა 

უნდა ექნა? თითქმის ყოველდღე იღებდა ასეთ ტექსტებს. ბრაზობდა, თან ეშინოდა და გული 

სტკიოდა. ბოლოს ორ მეგობარს აჩვენა ეს წერილები, ერთ-ერთმა უთხრა, რომ ვისაც არ უნდა 

დაეწერა ისინი, ალბათ, უბრალოდ, ეჭვიანობდა და უმჯობესია, თუ მარი ყურადღებას არ მიაქცევდა 

ამას. მეორე მეგობარმა ურჩია, რომ მასწავლებლისთვის ეჩვენებინა.  

მარი კი ფიქრობდა, რომ ცუდსა და უარესს შორის ჰქონდა არჩევანი. თუ არ შეიმჩნევდა, 

ეშინოდა, რომ ასეთი წერილები არ შეწყდებოდა; მას კი ძალიან უნდოდა, რომ ასეთი ისინი აღარ 

მიეღო. მაგრამ თუ ამის შესახებ განაცხადებდა, იცოდა, რომ შემდეგ მთელი სკოლა გაიგებდა, 

მოუწევდა სავარაუდო სახელების დასახელება. თუ ახლა არ იყო კარგ მდგომარეობაში და მასზე 

ჭორაობდნენ, მერე უფრო უარესი არ იქნებოდა?  

რა უნდა გააკეთოს ახლა? 

სადისკუსიო კითხვები: 

1. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოიქცეს მარი? 

2. თქვენ რას გააკეთებდით? 

3. როგორ ფიქრობთ, რა მოუვიდოდა ადამიანს მარის მსგავს სიტუაციაში თუ აღმოჩნდებოდა შენს 

სკოლაში? (დაიწყებდნენ მასზე ჭორაობას უფროსკლასელ ბიჭთან სეირნობის გამო?) 

4. რა როლს თამაშობს ჭორი შენს სკოლაში? 
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5. ოდესმე ყოფილხარ მარის მსგავს სიტუაციაში? როგორ მოგვარდა ეს უკანასკნელი? 

6. როგორ ფიქრობთ, რატომ ჭორაობენ ადამიანები? შენ თუ გიჭორავია ოდესმე ვინმეზე? როგორ 

ფიქრობ, რატომ იჭორავე? 

5.6. სკოლა, როგორც უსაფრთხო გარემო ბავშვისთვის  

სკოლა - ეს არის ,,თეატრი ახალგაზრდების თვითგანვითარებისთვის” (Chessick, 1999). 

5.6.1 დაცულობის განცდა და მისი მნიშვნელობა სასკოლო გარემოში 

კარგად აღიარებული ფაქტია, რომ ბავშვი უფრო მარტივად სწავლობს, როდესაც თავს 

დაცულად გრძნობს. რეალობა კი ის არის, რომ დღემდე ვერ შევძელით მოსწავლეებისათვის სკოლა 

უსაფრთხო თავშესაფრად გვექცია. 

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ინგლისურად სიტყვა ,,უსაფრთხოს (safe)” ეტიმოლოგიური 

ფუძე ნიშნავს ,,მთლიანობას". ლათინური სიტყვა „salvus“ ასევე გულისხმობს ჯანმრთელობას. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჯანმრთელი ადამიანი თავს უსაფრთხოდ გრძნობს როგორც შინაგანად, ისე 

გარეგნულად. 

არსებობს არაერთი საინტერესო კვლევა სასკოლო გარემოსადმი თავის მიკუთვნების 

დეფიციტის შესახებ. ერთ-ერთმა ასეთმა კვლევამ (Bonny et al., 2000), რომელიც ჩატარდა VII-XII 

კლასების თითქმის 4000 მოსწავლეზე, აჩვენა, რომ სკოლის გარემოსთან კავშირის გაწყვეტისა და 

გაუცხოების ადრეული ნიშნები (ბავშვი თავს საფრთხეში გრძნობს) გამოიხატება ბავშვის 

თანატოლთა ჯგუფიდან გასვლითა და ისეთი ჩვევების ჩამოყალიბებით, რომლებმაც შეიძლება 

უარყოფითად განასხვაოს იგი მისი თანატოლებისგან (მაგ., სიგარეტის მოწევა და ალკოჰოლის 

მოხმარება). 

წარმოგიდგენთ შემაჯამებელ ცხრილს იმ ფაქტორების შეასხებ, რომლებმაც შეიძლება 

გავლენა მოახდინონ მოსწავლის უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობაზე სასკოლო გარემოში. 
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ნეგტიური ფაქტორები 

● ოჯახისა და საზოგადოების მხრიდან მუდმივი ძალადობა 

● ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის ხელმიმსაწვდომობა 

● მედიაში ძალადობის გაშუქება 

● თანატოლების მხრიდან უარყოფა 

პოზიტიური ფაქტორები 

● ადრეულ ასაკში მზრუნველისა და ბავშვის პოზიტიური ურთიერთობის გამოცდილება 

● ისეთი ზრდასრული ადამიანების არსებობა, რომლებსაც ბავშვი ენდობა 

● ნეიტრალური, უსაფრთხო ადგილის არსებობა, რომელსაც ბავშვი იყენებს პრობლემურ სიტუაციაში 

გარემოსგან გასარიდებლად 

● ტრენინგი პირადი უსაფრთხოების ტექნიკასა და სოციალურ უნარებში 

● კარგი ურთიერთობა თანატოლებსა და მეგობრებთან 

● ყოველდღიური, პროგნოზირებადი რუტინა  

● სკოლაში დაფასებისა და პატივისცემის შეგრძნება 

● ალტრუისტული ქცევები 

● სკოლისადმი მიკუთვნების გრძნობა 

5.7 სკოლა, როგორც უსაფრთხო მიჯაჭვულობის მქონე ოჯახი  

მიჯაჭვულობის მკვლევრები სულ უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებენ აფექტის 

მოდელირების მნიშვნელობაზე. კვლევების თანახმად, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
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ამოცანა მზრუნველი–ჩვილის ურთიერთობაში (Fonagy, 2001). აღმზრდელი იღებს ბავშვისგან 

სიგნალებს და რეაგირებს მათზე; სიგნალები თანდათან იძენს აზრს და შინაგანი გზით ხდება 

თვითრეგულირების პროცესის ნაწილი. საბოლოოდ ბავშვს უჩნდება მოლოდინი, რომ აღგზნება 

აღარ იწვევს დეზორგანიზაციას; უსაფრთხოება არის დაცულობის გარანტია. 

შესაბამისად, ბავშვს უჩნდება მოლოდინი, რომ მასზე მზრუნველი უფროსი ადამიანი 

ანუგეშებს, დააწყნარებს და თავს უსაფრთხოდ აგრძნობინებს შინაგანი თუ გარეგანი მიზეზით 

გამოწვეულ მისთვის საშიშ სიტუაციაში (Bowlby, 1988), ის მას უქმნის უსაფრთხოებისა და 

დაცულობის შინაგან განცდას (Twemlow & Sacco, 2012). 

მიჯაჭვულობის მკვლევრებმა აღწერეს პრობლემური მიჯაჭვულობის სხვადასხვა ფორმა, 

რომლებიც მოგვიანებით პათოლოგიურ შედეგებს იწვევს (Dozier et al., 1999). 

სკოლების მიზანია, დაამკვიდრონ სანდო მიჯაჭვულობის მოდელი ბავშვის შინაგან 

სამყაროში. სკოლა დიდ როლს თამაშობს მოსწავლის აფექტის მოდელირებაში იმისათვის, რომ 

ბავშვს შეექმნას სტაბილურობის მოლოდინი, რაც მისი უსაფრთხოდ ყოფნის ცენტრალურ ფაქტორს 

წარმოადგენს. სკოლა, როგორც სისტემა, შეიძლება ხასიათდებოდეს იმის მიხედვით, თუ როგორ 

უმკლავდება ის ბავშვის ემოციებს. მიჯაჭვულობის სისტემის ძირითადი ფუნქციაა შიშის 

რეგულირება იმ გარემოებების არსებობის პირობებში, რომლებიც ბიოლოგიურად იწვევს მას. 

უსაფრთხო სისტემა ზუსტად იცნობს მის ფარგლებში მყოფთა ემოციურ მდგომარეობას და ქმნის 

საფუძვლიან მოლოდინს, რომ პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში მასში ჩართული სკოლის 

ფსიქოლოგი მხარს დაუჭერს და დაიცავს ბავშვს. 

როდესაც სკოლა ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოების განცდას ბავშვებსა და მოზარდებში 

მოსალოდნელ საფრთხეებთან მიმართებით, მოსწავლეს არ აქვს განცდა, რომ ის ამ ორგანიზაციის 

წევრია. მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შორის კომუნიკაცია არ არის ემოციური ხასიათისა, 

სავარაუდოდ, თავად მასწავლებლებს შორისაც კი. შეიძლება შეინიშნებოდეს ყველა პრობლემის 

უარყოფა (,,ჩვენს სკოლაში არ არის ბულინგი”), ასევე სასკოლო გარემოს იდეალიზაცია (Twemlow & 

Sacco, 2012). 
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როგორც არასანდო მიჯაჭვულობის მქონე შეშინებული ჩვილი არ ეძებს აღმზრდელს 

დაცულობისთვის, ასევე არასანდო სკოლებში ბავშვები უარყოფენ პიროვნული ურთიერთობების 

მნიშვნელობას; ისინი არც გრძნობენ სხვების კეთილგანწყობას და არც თავად სურთ სხვების მიმართ 

ამის გამჟღავნება. ბავშვები თავს გრძნობენ უცხოდ და, შესაბამისად, მათ შესაძლოა ისეთი 

ძალადობრივი ქცევა გამოავლინონ, რომელსაც არ გამოამჟღავნებდნენ ისეთ სკოლაში, რომელშიც 

უზრუნველყოფილი იქნებოდა უსაფრთხოების შეგრძნება და მიკუთვნების განცდა ძლიერ 

შემაკავებელ ფუნქციას შეასრულებდა. 

იმისათვის, რომ სასკოლო გარემო უსაფრთხო იყოს, მისი ყველა მონაწილე პირი უნდა 

ჩაერთოს და უზრუნველყოს ასეთი სივრცის ჩამოყალიბება, რაც მის წევრებს დაეხმარება უკვე 

თვალსაჩინო მთლიანობის აღქმაში. თავდაპირველად ამ ატმოსფეროს ქმნის მშობელი ან 

მასწავლებელი, რომლებიც აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდნენ ბავშვის განვითარების 

ამოცანებს. მნიშვნელოვანია, რომ სკოლა ფუნქციონირებდეს, როგორც ბავშვის ფსიქოლოგიური 

კეთილდღეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი. სკოლის სტრუქტურას (როგორც ფიზიკურად, ასევე 

ფსიქოლოგიურად) შეუძლია შექმნას კავშირი მოსწავლეთა შორის. 

სკოლის ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სოციალური ფაქტორები, 

როგორებიცაა: მედიის მიერ ძალადობის გაშუქება; ბავშვის აღზრდის ძალადობრივი და 

უგულებელყოფილი პრაქტიკა; ოჯახის ერთობის რღვევა, მათ შორის, განქორწინება და ოჯახების 

მზარდი მობილობა. ყველა ეს ფაქტორი ხელს უშლის უსაფრთხო, სტაბილური სკოლისა და 

საზოგადოების ფორმირებას. 

შეჯამება: 

სასკოლო სივრცეში მომუშავე პერსონალისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზრუნავი 

მოსწავლეთა საუკეთესო ინტერესების დაცვაა. ბულინგი არის გამოწვევა, რომელთან ბრძოლაშიც 

ერთიანდებიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, მშობლები და მოსწავლეები.  მათ შორის კი, 

სკოლის ფსიქოლოგის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.  
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სასკოლო ძალადობის ინტერვენცია რთული ამოცანაა. ეს არის კოორდინირებული 

სტრატეგია, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა დისციპლინას, სახელმწიფო უწყების, ოჯახისა და 

სკოლის ჩართულობას. ინტერვენციის მიზანია, მოსწავლემ მიიღოს მკაფიო სიგნალი ყველა 

ზრდასრულისგან, რომ საკუთარი თავის კონტროლი, თავისა და სხვების პატივისცემა ძალიან 

მნიშვნელოვანია. 

სკოლებში ძალადობისა და ბულინგის პრევენციასა თუ ინტერვენციაზე წარმატებული 

მუშაობისათვის სკოლის ფსიქოლოგმა მრავალგანზომილებიანი პერსპექტივიდან საფუძვლიანად 

უნდა შეაფასოს ეს პრობლემა სკოლაში და სასკოლო გარემო. ბულინგის ინტერვენციის პროცესში 

სკოლის ფსიქოლოგებს უწევთ გამოიყენონ მეთოდები, რომლებიც შეიძლება აერთიანებდეს 

ტრადიციულ, თერაპიულ სტრატეგიებსა და სოციალური სისტემის მიდგომებს, რომლებიც მოიცავს 

ოჯახს, სკოლასა და საზოგადოებას. 

სასკოლო კლიმატი არის მთავარი ელემენტი ინტერვენციების დაგეგმვაში, რადგან 

საუკეთესო ინდივიდუალური და საოჯახო თერაპიაც კი ვერ გაუმკლავდება იმ შერცხვენის 

მომენტებს, რომელთა განცდაც ხშირად მოსწავლეებს სკოლაში უწევთ. ეს მოდელი ქმნის ჩარჩოს, 

რომელიც შეიმუშავებს მოქნილ და ყოვლისმომცველ ინტერვენციებს სასკოლო ძალადობის 

ჭრილში. 

 სკოლაში ძალადობა საზოგადოების გამოწვევაა და ბულინგზე მუშაობისას ამ სასწავლო 

გარემომ საზოგადოება უნდა განიხილოს, როგორც პრობლემის გადაჭრის აქტიური მონაწილე. 

ბულინგის ინტერვენციის პროცესში ასევე მნიშვნელოვანია აგრესიის სოციალური კონტექსტის 

გააზრებაც. 

ოჯახის, სკოლისა და საზოგადოების წარმატებული ურთიერთობის უმნიშვნელოვანესი 

ინგრედიენტია ზრდასრული, როლური მოდელების მიერ ბავშვებისთვის გაგზავნილი 

შეტყობინებების სინქრონიზაცია სახლსა და სკოლაში. შესაბამისად, თერაპიული ჩარევა უნდა 

დაიწყოს იმ სიგნალების იდენტიფიკაციით, რომლებიც იგზავნება ბავშვებისთვის სახლიდან, 

სკოლიდან და საზოგადოებიდან. აუცილებელია, რომ ოჯახმაც და სკოლამაც გაუგზავნონ ბავშვს 
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ერთი და იგივე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ მოსწავლე თავად არის პასუხისმგებელი სკოლაში 

საკუთარი ქცევის კონტროლზე. 

ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის მოდელის ინტერვენციის მიზანია, შეიცვალოს მთელი 

სკოლის სოციალური სისტემის ბულინგის ხედვა, ხელი შეუწყოს პრობლემის საყოველთაო 

გათავისებას. სკოლების მიზანია, დაამკვიდრონ სანდო მიჯაჭვულობის მოდელი ბავშვის შინაგან 

სამყაროში, რადგან როდესაც ეს სასწავლო გარემო ვერ ქმნის, არსებული საფრთხიდან გამომდინარე, 

დაცულობისის შეგრძნებას ბავშვებსა და მოზარდებში, მოსწავლეს არ აქვს განცდა, რომ ის ამ 

ორგანიზაციის წევრია. 

აქვე არ უნდა დაგვავიწყეს ის მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელიც ბულინგსა და სასკოლო 

ძალადობაზე მუშაობისას ყველა ჩართული პირის მთავარ პრინციპად უნდა იქცეს, - რომ ბულინგი, 

ეს არის პროცესი და არა პიროვნება! 
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VI თავი  

კრიზისი სკოლაში  

მარიამ დავითაშვილი  

შესავალი 

სასკოლო კონტექსტში ტერმინი კრიზისი სხვადასხვა მნიშვნელობით გამოიყენება. მოვლენები, 

რომლებმაც შეიძლება სკოლაში კრიზისი გამოიწვიოს, გულისხმობს გარდაცვალებას - 

თვითმკვლელობას, მოულოდნელ ან შემთხვევით სიკვდილს, მოსწავლეთა ან პერსონალის 

კრიტიკულ დაზიანებას, ასევე ძალადობრივ ინციდენტებს და საგანგებო სიტუაციებს. როდესაც 

სკოლა კრიზისის წინაშე დგას, შესაძლოა მისი რუტინა დარღვეული იყოს. ეს ყველაფერი საფრთხეს 

უქმნის ამ სასწავლო სივრცის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას, არღვევს მის წონასწორობას. ამ 

სირთულეებთან გამკლავებისას მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგის როლი, რომელიც ეხმარება 

მოსწავლეებს, მათ ოჯახებს, მასწავლებლებსა და სკოლას მათ წინაშე მოკლევადიანი თუ 

გრძელვადიანი პრობლემების გადალახვასა და კრიზისულ სიტუაციაში, არსებული საჭიროებების 

დანახვასა და გამოსავლის ძიებაში. ფსიქოლოგის მიერ კრიზისის მართვა მოიცავს ბავშვის, მშობლის 

და მასწავლებლის მომსახურებას. ძირითადად, ეს არის მოკლევადიანი შეხვედრები შემდეგი 

შესაძლო მეთოდების გამოყენებით: ფსიქოგანათლება, კონსულტირება და კრიზისული 

ინტერვენცია.   

მოცემულ თავში განვიხილავთ კრიზისის განმარტებასა და კლასიფიკაციას, კრიზისის 

ინტერვენციასა და პრევენციას. 

6.1 კრიზისის განმარტება და კლასიფიკაცია 

კრიზისი ძველბერძნული სიტყვაა (krísis) და ზუსტად გამიჯვნას, განმასხვავებელ ძალას, 

გადაწყვეტილებას, არჩევანს, არჩევას, განსჯას, დავას, გარდატეხის მომენტს, სიტუაციის 

გამწვავებას ნიშნავს. ჰიპოკრატე იყენებს სიტყვა კრიზისს, როგორც გარდატეხის წერტილს 

დაავადებაში, რომელიც მიუთითებს გამოჯანმრთელებასა ან სიკვდილზე. კრიზისი შეიძლება იყოს 
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ახლის დასაწყისი. ერთი მხრივ, - რთული მდგომარეობაა, ხოლო, მეორე მხრივ, - ცვლილებების 

შესაძლებლობა, რომელმაც შესაძლოა სიტუაცია უკეთესობისკენ შეცვალოს. კრიზისი ხშირად 

ერთადერთი საშუალებაა ფარული პრობლემის გამოსავლენად.  

სკოლა საზოგადოების ერთ-ერთი საკვანძო ინსტიტუციაა, რომლის მისია ახალი თაობის განათლება 

და განვითარებაა. ამ სასწავლო სივრცეში ბავშვები და მოზარდები 6 წლიდან 18 წლამდე პერიოდს 

ატარებენ. ამ დროის განმავლობაში მოსწავლეები რამდენიმე ასაკობრივ კრიზისს გადიან: თავად 

სკოლაში მისვლა და სწავლის დაწყება, სოციალიზაციის ახალი გარემო, შემოთავაზებული წესების 

გაზიარება, წერა-კითხვის ათვისებასთან დაკავშირებული ამოცანები. ყველაფერი ეს იმ პირველი 

მძაფრი გარდატეხის მსგავსია, რომელსაც სკოლაში მისული პატარა ადამიანები გადიან. დაწყებითი 

სკოლის პერიოდში ბავშვი, რომელმაც წარმატებით დაძლია განვითარების წინა სტადიების 

შესაბამისი კრიზისები, მზად არის, რომ გარე სამყაროს შემთხვევითი ძიებიდან გადავიდეს 

კომპეტენტურობისა და შრომისუნარიანობის სისტემატურ განვითარებაზე. სასწავლო პროცესი, 

თანატოლებთან ურთიერთობა - ინტელექტუალური, მოტორული, სოციალური უნარების 

განვითარების საშუალებას იძლევა. ამაში მიღწეული წარმატებები ბავშვს კომპეტენტურობის 

განცდის განვითარებაში ეხმარება. თუ ამ სტადიაზე ბავშვი აქტიური მოქმედი სუბიექტის ნაცვლად 

პასიური, გვერდიდან მაყურებლის როლში აღმოჩნდება ან მარცხს განიცდის, შესაძლოა, მას 

არასრულფასოვნების განცდა განუვითარდეს. ეს, თავის მხრივ, ამცირებს განვითარების შემდგომი 

ამოცანების გადაჭრისა და სიტუაციურ მოთხოვნათა დაკმაყოფილების უნარს.  

ერიკსონის თანახმად, შემდგომი კრიზისი - მოზარდობის ასაკის კრიზისია, რომლის დროსაც 

საკუთარი ინდივიდუალობის, იდენტობის ჩამოყალიბება განვითარების ძირითადი ამოცანაა. 

სხვადასხვა წრეში განსხვავებული როლების შესრულების აუცილებლობა ხელს უწყობს 

მოზარდობის ასაკში იდენტობის ძიებას.  ამ კრიზისის გადაწყვეტა ინდივიდს საკუთარი 

პიროვნების მთლიანობის განცდის ჩამოყალიბებაში ეხმარება; წარუმატებლობა კი საკუთარ თავზე, 

როგორც არამყარ პიროვნებაზე, წარმოდგენის მიზეზია (გერიგი, ზიმბარდო, 2009). ეს კრიზისი 

გარეგნობის, სექსუალური მომწიფების, ემოციური ცხოვრების, აზროვნების - მრავალმნიშვნელოვან 

ცვლილებებს მოიცავს.  ბავშვის/მოზარდის/გარდამავალ პერიოდში მყოფი ადამიანის ცხოვრების ეს 

პერიოდი სწორედ სკოლის გარემოში მიმდინარეობს, ოჯახის გარემოსთან ერთად. მნიშვნელოვანია, 
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სკოლამ მართოს თავისი სამიზნე ჯგუფის კრიზისი ისე, რომ ბავშვს მისი გადალახვისა და ზრდა-

განვითარებისთვის უსაფრთხო, განმავითარებელი, მეგობრული, ღია, მოქნილი და ამავე დროს, 

ჩარჩოების/ლიმიტების დამწესებელი გარემო შეუქმნას.  

განვითარებასთან დაკავშირებული ასაკობრივი კრიზისების პარალელურად სკოლაშიც ხდება 

სხვადასხვა კრიზისი. რამდენადაც ეს საგანმანათლებლო სივრცე შეძლებს, მართოს ამგვარი 

კრიზისები, იმდენად იქნება უნარიანი, დაეხმაროს მოსწავლეებს ასაკობრივი კრიზისების 

გადალახვაში.  

კრიზისი შესაძლოა განვმარტოთ, როგორც მდგომარეობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის 

ბავშვის/მოზარდის ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას ან/და სოციალურ ფუნქციონირებას 

და რომელთან გამკლავებისათვის სკოლას სჭირდება შიდარესურსის მობილიზება ან 

ფაქტი/მოვლენა, რომელთან გამკლავებასაც ის დამოუკიდებლად ვერ შეძლებს.  

“კრიზისი" ერთ-ერთი იმ რთულ ცნებათაგანია, რომელიც სოციალურ მეცნიერებებში ხშირად 

გვხვდება. ტერმინის ფართო გამოყენების გამო მას აკლია სიზუსტე და სპეციფიკა. სკოლაში 

სხვადასხვა ტიპის კრიზისი გვხვდება, მაგალითად:  

კრიზისი, დაკავშირებული ინტერპერსონალურ ძალადობასთან (ჩხუბი, ბულინგი, სექსუალური, 

ფსიქოლოგიური ძალადობა და ა.შ.);  

კრიზისი, დაკავშირებული გარდაცვალებასთან (მოსწავლის/კლასელის/სკოლელის, მასწავლებლის, 

მშობლის და ა.შ.);  

კრიზისი, დაკავშირებული საგანგებო სიტუაციებთან (ხანძარი, წყალდიდობა, ეპიდემია);  

კრიზისი, დაკავშირებული ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან (მოსწავლე/პედაგოგი ზემოქმედების 

ქვეშ, სკოლის ტერიოტორიაზე არალეგალური ფსიქოაქტიური საშუალების პოვნა, სკოლის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არალეგალური ფსიქოაქტიური საშუალებებით ვაჭრობა, ფსიქოაქტიური 

საშუალებების მოხმარების გამო სკოლის თანამშრომლისა თუ მოსწავლის დაკავება პოლიციის მიერ 

და ა.შ.) და სხვა. ქვევით უფრო დეტალურად დავახასიათებთ კრიზისის თითოეულ ფორმას. 
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6.1.1 კრიზისი სკოლაში / საკლასო ოთახში 

კრიზისი, რომელიც დაკავშირებულია ძალადობასთან   

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2017 წელს ჩატარებული კვლევის ანგარიშში აღნიშნულია, 

რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაწყდებით ძალადობის ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ 

ფორმებს როგორც მოსწავლეებს შორის, ისე უფროსების, განსაკუთრებით, მოსწავლეებთან აქტიურ 

კომუნიკაციაში მყოფი პირების მხრიდან. ასევე გამოკვეთა სტერეოტიპული, და რიგ შემთხვევებში, 

დისკრიმინაციული აზროვნება მოსწავლეებსა და მასწავლებლებში; პრობლემად რჩება სკოლის 

თანამშრომლების მიერ ძალადობის პრევენცია, შემთხვევის გამოვლენა და ბავშვის ინტერესებზე 

ორიენტირებული რეაგირება. შესაბამისად, სკოლებში მინიმალურია ძალადობის 

იდენტიფიცირებული ფაქტები და არ ასახავს მისი გავრცელების სრულ სურათს. 

არათანმიმდევრულია მოსწავლეების ცოდნა თავიანთი უფლება–მოვალეობებისა და ძალადობის 

არსის შესახებ; სკოლებს არა აქვთ ძალადობის დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა (საქართველოს 

სახალხო დამცველი, 2017). შედეგად - არ ხდება ძალადობის ადრეული გამოვლენა და ადრეული 

ინტერვენცია და უფრო ხშირად უკვე ღია ძალადობის ფაქტებთან ანუ ჩამოყალიბებულ კრიზისთან 

უწევთ სკოლებს გამკლავება. 

ძალადობა სკოლებში ბავშვთა მიმართ ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. 

სასკოლო ძალადობა შეიძლება მოხდეს საკლასო ოთახებში და მის გარეთ, სკოლის გარშემო, 

სკოლისკენ და სკოლიდან მიმავალ გზაზე (Ferrara, P., Franceschini, G., Villani, A., & Corsello, G. 2019). 

დღეს საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობა ნორმალიზებულია (ანუ აღიქმება, როგორც 

ჩვეულებრივი მოვლენა). გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ყოველი 

მეორე ქართველი მიიჩნევს, რომ დასჯის ძალადობრივი ფორმები უფრო ქმედითია, ვიდრე 

არაძალადობრივი აღმზრდელობითი მეთოდები. გამოკითხულთა 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკურ 

ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს, ხოლო 60%-სთვის ოჯახში აღზრდის მკაცრი მეთოდები 

შედეგიანია. ამავე კვლევის მიხედვით, ბავშვთა დაცვის სფეროში მომუშავე პროფესიონალთა 

(მასწავლებლების, მანდატურებისა და სოციალური მუშაკებისა) 60%-ის აზრით, ოჯახებში 

არსებული ძალადობა მათი პირადი საქმეა და სხვები არ უნდა ერეოდნენ. ასევე ამ პროფესიონალთა 
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38%-მა არ იცის შესაბამის ორგანოებთან მიმართვის ფორმების შესახებ. საქართველოს მოსახლეობის 

ნახევარზე მეტი ბავშვის მიმართ ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს, სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს მონაცემი კი შედეგს ნათლად აღწერს. სკოლებიდან ძალადობის შესახებ სააგენტოში 

შემავალი შეტყობინებები ყოველწლიურად იზრდება: თუ 2010 წელს ასეთი 40 შეტყობინება იყო, 

2017 წლის დეკემბრამდე მათი რაოდენობა 700-მდე გაიზარდა (საქართველოს სახალხო დამცველი, 

2017). ქვევით აღვწერთ ძალადობასთან დაკავშირებული კრიზისის რამდენიმე ფორმას და 

თითოეული მათგანის სპეციფიკას. 

ბულინგი, როგორც კრიზისი  

ძალადობის ერთ-ერთი სახე არის ბულინგი. ბულინგი ინტერპერსონალური აგრესიის რთული 

ფორმაა, რომელსაც მრავალი სახე აქვს და ურთიერთობების სხვადასხვა პატერნში ვლინდება. 

ბულინგი არ არის, უბრალოდ, პრობლემა ბულერსა და მსხვერპლს შორის. ის აღიარებულია, 

როგორც ჯგუფური ფენომენი, რომელიც ჩნდება სოციალურ კონტექსტში და სხვადასხვა ფაქტორი 

მოქმედებს ასეთი ქცევის გავრცელებაზე, შენარჩუნებასა ან აღკვეთაზე (Olweus, 2001). შესაბამისად, 

მკვლევრები ამტკიცებენ სოციალურ-ეკოლოგიური ჩარჩოს სარგებლიანობას სკოლის ბულინგის 

გააზრებაში (Espelage, Rao, & de la Rue, 2013).  

ბულინგი არის აგრესიული დევნა, რომელიც ჯგუფის რომელიმე წევრის მიმართ ხორციელდება. 

ტერმინი უფრო ხშირად იხმარება სკოლის მოსწავლეებთან მიმართებით და გულისხმობს 

ფსიქოლოგიურ ან ფიზიკურ ზეწოლას სკოლაში თუ მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბულინგი 

შეიძლება იყოს ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური. ფიზიკურ ბულინგში იგულისხმება განზრახ 

მიყენებული ფიზიკური დაზიანებები (ხელის კვრა, ცემა, სექსულური ხასიათის ქმედებები). 

ფსიქოლოგიური ხასიათის ბულინგში იგულისხმება ნებისმიერი სახის ფსიქოლოგიური 

ზემოქმედება, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს მოზარდზე (შეურაცხმყოფელი 

მეტსახელების შერქმევა, გალანძღვა, ჭორების გავრცელება, დაშინება, გამოძალვა, ასევე რაიმე 

ქმედების ჩადენის იძულება, იზოლაცია, იგნორირება, კიბერბულინგი და სხვა).  

სოციალურ-ეკოლოგიური თეორია (Bronfenbrenner, 1979) განიხილავს ადამიანის განვითარებას, 

როგორც ორმხრივ ურთიერთქმედებას ინდივიდებსა და მრავალ სისტემას შორის, რომლებშიც 
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ისინი მოქმედებენ - სახლი, უბანი, სკოლა, თემი და საზოგადოება. ამრიგად, ბულინგის ქცევა არ 

არის ინდივიდუალური მახასიათებლების შედეგი, მასზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა 

ურთიერთობა თანატოლებთან, ოჯახებთან, მასწავლებლებთან, მეზობლებსა და საზოგადოებასთან. 

ბულინგის შემსწრე პირები, ასევე, არიან რისკის ჯგუფი და შესაძლოა ჰქონდეთ ნეგატიური 

შედეგები (Rivers, Poteat, Noret, & Ashurst, 2009). სოციალურ-ეკოლოგიური თეორიის მიხედვით, 

ბულინგს ვერ განვიხილავთ, როგორც იზოლირებულად საკლასო ოთახში მიმდინარე 

ფენომენს/პროცესს, ის სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემის დისფუნქციის ერთგვარი 

ინდიკატორია, ამიტომ ამ პრობლემის გადაჭრაში მრავალი სუბიექტი უნდა ჩაერთოს. 

ბულინგი ყველაზე მეტად შესწავლილია სკოლის კონტექსტში და ამ უკანასკნელის პოზიტიური ან 

ნეგატიური კლიმატი თვალსაჩინოა ბულინგის სიხშირეში (Wang, Berry, & Swearer, 2013). ბულინგის 

მაღალი სიხშირე უკავშირდება სკოლის არასათანადო რეაგირებას (Bauman & Del Rio, 2006), 

მასწავლებლისა და მოსწავლის ცუდ ურთიერთობას; მასწავლებელთა მხარდაჭერის ნაკლებობასა 

და სკოლის საქმიანობაში მათ ნაკლებ ჩართულობას. მოსწავლეები ნაკლებად აცხადებენ ბულინგის 

შესახებ, თუ მათ სკოლაში ნეგატიური კლიმატია (Unnever & Cornell, 2004).  სკოლის კლიმატისა და 

ბულინგის ურთიერთზეგავლენა ისაა, რომ სკოლის ცუდი კლიმატი ხელს უწყობს ბულინგს და 

პირიქით. მოსწავლე შესაძლოა ბულინგის გვერდიდან მაყურებელი (შემსწრე) იყოს, განიცდიდეს 

(მსხვერპლი იყოს) ან თავად ახორციელებდეს მას (ე.ი. ბულერი). შესაძლოა, ერთი და იგივე 

მოსწავლე ამ სხვადასხვა როლში იყოს სხვადასხვა სიტუაციაში, სხვადასხვა დროს (Swearer & Hymel 

2015). ლიტერატურაში აღწერილია ე.წ. „ბულინგის სამკუთხედი“- მსხვერპლი - ბულერი - შემსწრე. 

მოსწავლე შესაძლოა საკუთარ კლასში მსხვერპლიც აღმოჩნდეს, მაგრამ უმცროსკლასელებთან 

ბულინგის გამტარებელი. თუ სკოლა ბულინგს ვერ ამჩნევს ან გარეშე დამკვირვებლის როლში 

გვევლინება, მოსწავლეს ნაკლებად ექნება გაზიარების მოტივაცია და ეს აღვივებს ბულინგს. ეს 

უკანასკნელი ინდივიდუალურ დონეზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს და 

შესაძლოა სუიციდამდე მიიყვანოს ბავშვი, რაც ერთ კრიზისს კიდევ უფრო რთულ კრიზისში 

გადაზრდის.  

ბულინგთან დაკავშირებული კრიზისის მართვისას სკოლას გადასაჭრელი აქვს შემდეგი ამოცანები:  
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● სიტუაციის დაწვრილებით შესწავლა და ანალიზი - დადგენა, თუ ვინ არის დაზარალებული 

(ზოგჯერ ბულინგის მსხვერპლი საპასუხო რეაქციად ძალადობას ირჩევს და მსხვერპლი თავად 

აღიქმება, როგორც ბულინგის განმახორციელებელი); 

● ბულინგის მიზეზების გარკვევა, მსხვერლის ფსიქოლოგიური დახმარება; 

● სასკოლო თემში კლიმატის შესწავლა და დაინტერესებული სუბიექტების მობილიზება მის 

გასაჯანსაღებლად; 

● ბულინგის განმახორციელებლის ფსიქოსოციალური შეფასება და შესაძლო ფსიქიკური 

ჯანმრთელობისა და ფსიქოსოციალური პრობლემების გამოვლენა; 

● ,,გვერდიდან მაყურებლების” გამოყვანა ძალადობის სამკუთხედიდან და მათთან ალიანსი 

ბულინგის აღმოფხვრისა და პრევენციის მიზნით; 

● ზოგადად, სამივე სუბიექტის გამოყვანა ძალადობის სამკუთხედიდან და ჩაგვრის 

საწინააღმდეგო საბჭოს შეკრება და შემთხვევაზე მუშაობის დაწყება.  

ჩხუბი ბავშვებს/მოზარდებს შორის  

ხშირია ისეთი კრიზისი, როგორიცაა ჩხუბი ბავშვებს/მოზარდებს შორის, რომელსაც შესაძლოა ერთი 

ან მეტი ბავშვის დაზიანება ან სიკვდილი მოჰყვეს. კონფლიქტი შეიძლება დაიწყოს საკლასო ოთახში 

ან სკოლის ეზოში, ან საპირფარეშოში და ა.შ., - ანუ იქ, სადაც სკოლა ხშირად ვერ ხედავს/ამჩნევს 

ინციდენტს. თუ ხდება კონფლიქტის ესკალაცია, შესაძლოა ჩაერთონ სხვა კლასელები და/ან სხვა 

ასაკობრივი საფეხურის მოსწავლეები, და/ან სხვა სკოლის მოსწავლეები; შესაძლოა, კონფლიქტი 

სხვადასხვა კლასსა და/ან სკოლას შორის უთანხმოებაში გადაიზარდოს. არსებული დაპირიპირების 

ვერშემჩნევა და/ან მისი რისკების შეუფასებლობა შეიძლება სავალალოდაც დამთავრდეს - 

მოსაწვლეების დასახიჩრებით და/ან სიკვდილით. შესაძლოა, შემსწრე მოსწავლეებმა სიჩუმე 

ამჯობინონ და ,,არ გათქვა” პრინციპით ხელი შეუწყონ ძალადობის გავრცელებას. ეს 

განპირობებული შეიძლება იყოს სკოლის ნეგატიური კლიმატითა და ,,დამბეზღებლის” სტიგმის 

შიშით.  
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პრობლემებისა და გადასაჭრელი ამოცანების სპექტრი, რომლებსაც ამგვარი კრიზისის დროს 

ვაწყდებით, შემდეგია:  

● დასახიჩრებული ბავშვები საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, მაგრამ ასევე - 

როგორც ისინი, მათი მშობლებიც - ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას შესაძლო ფსიქოლოგიური 

ტრავმის გამო; 

● თუ ბავშვ(ებ)ი ემსხვერპლა ამგვარ სისხლიან ,,გარჩევას” და ერთი ან მეტი ბავშვი 

გარდაიცვალა, ეს სერიოზული ტრავმაა მთელი სასკოლო თემისთვის.  ბავშვების ნაწილი ხდება 

სისხლიანი ინციდენტის მოწმე და მაღალია მათში პოსტტრავმული, სტრესული აშლილობის 

სიმპტომებისა და სინდრომის განვითარების რისკი. ამდენად, საჭიროა მათი ფსიქოლოგიური 

მხარდაჭერა ამ გამოცდილებასთან გამკლავებაში. ნაწილი მოსწავლეებისა და სკოლის 

პედაგოგებისა თუ ადმინისტრაციისა შესაძლოა განიცდიდეს ბრალეულობას იმის გამო, რომ ვერ 

მოახდინეს სისხლიანი ინციდენტის პრევენცია. მათაც ესაჭიროებათ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა 

ბრალეულობის განცდასთან გამკლავებაში და შემდგომ ამგვარ ვითარებაში ისეთი ქცევის 

სტრატეგიის დასახვაში, რომელიც ტრაგედიის თავიდან აცილებაში დაეხმარება სასკოლო თემს. 

● ბავშვის/ბავშვების დაღუპვის შემთხვევაში სასკოლო თემი დანაკლისის ტრავმისა და მისი 

გამოგლოვის აუცილებლობის წინაშე დგება, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ამოცანაა კრიზისის 

მართვისას. 

● კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ამგვარი კრიზისის დროს არის ის, რომ ჩართულმა 

მოსწავლეებმა და სხვა პირებმა, შესაძლოა, პოლიციასთან არ ითანამშრომლონ გამოძიებისთვის. ეს 

ერთგვარ კანონსაწინააღმდეგო მდგომარეობაში აყენებს მთელ კლასს, სასკოლო თემს და მომავლში 

ანალოგიური კრიზისის შექმნის რისკებს მნიშვნელოვანწილად ზრდის. ეს შესაძლოა იყოს 

ბავშვებისა და მშობლების ნაწილის არასწორი აზრების, საბაზო დაშვებების მიზეზით და 

მომდინარეობდეს გამეფებული სასკოლო კლიმატიდან და სუბკულტურიდან (მაგ., ,,თუ 

პოლიციასთან ვითანამშრომლებ ,,ცუდი ტიპი” ვიქნები” და ა.შ.).  

ამგვარი კრიზისის მართვას ესაჭიროება ვითარების ანალიზი, ყველა დაინტერესებული სუბიექტის 

საჭიროებების გათვალისწინება და ჩარევის დაგეგმვა-განხორციელება ინციდენტის სპეციფიკიდან, 
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გამოვლენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე. ზევით აღწერილი სპეციფიკის თანახმად, კრიზისის 

მართვის ამოცანები შესაძლოა იყოს: დასახიჩრებული ბავშვებისა და მათი ოჯახების სამედიცინო 

დახმარება და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, მსხვერპლის შემთხვევაში - მისი ოჯახის მხარდაჭერა 

და ასევე მთელი სასკოლო თემის თანადგომა დანაკლისის გამოგლოვაში; სასკოლო თემის 

სხვადასხვა სუბიექტის დახმარება ბრალეულობის შესაძლო განცდასთან გამკლავებაში; სასკოლო 

თემის მოტივირება გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის, კანონის შესაბამისად მოქმედებისთვის; 

მომხდარიდან მიღებული გამოცდილება, როგორც დახმარება მომავალში ანალოგიური კრიზისის 

პრევენციაში. 

კრიზისი, რომელიც დაკავშირებულია გარდაცვალებასთან 

დანაკლისი შესაძლოა იყოს ტრავმული, როდესაც გარდაცვალება მოულოდნელია, 

დაკავშირებულია უბედურ შემთხვევასთან, უეცარ სიკვდილთან, ტრაგიკულ გარემომებებთან. ამ 

უკანასკნელთა მოწმედ ყოფნა და მათი გაგება მატრავმირებელი, ძლიერი სტრესორების 

ზემოქმედებას გულისხმობს. შესაძლოა, გარდაცვალების მიზეზი ხანგრძლივი დაავადება იყოს, 

რომლის შემთხვევაშიც ემზადები, ამ მძიმე ფაქტს თანდათან ეგუები. ამგვარად, შესაძლოა 

დანაკლისის განცდა ტრავმული იყოს და საჭირო იყოს მუშაობა, როგორც ამ მძიმე გამოცდილების 

გადასალახავად, ასევე დანაკლისთან გამკლავებაზე. ასევე შესაძლებელია დანაკლისს არ ახლდეს 

ტრავმა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში გარდაცვალება მტკივნეულია. 

დანაკლისთან გამკლავებას წინ გამოგლოვა უძღვის. გარდაცვალებასთან დაკაშირებული კრიზისის 

შემთხვევაში გამოგლოვაში მთელმა სასკოლო თემმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა. გამოგლოვა 

გულისხმობს: გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ მტკივნეულ ემოციებთან გამკლავებას, ამ მძიმე 

ფაქტის გაგება-გააზრებას, მის მიღებას, გარდაცვლილის ხსოვნას და ა.შ. ბავშვისა და 

მოზარდისთვის, მათი ფსიქიკური პროცესების - ემოციების, აზროვნებისა და ა.შ. არასაკმრისი 

სიმწიფიდან გამომდინარე, ეს განსაკუთრებით რთული პრობლემებია, რომელთა გადაჭრაში მათ 

ზრდასრულთა და ზოგ შემთხვევაში, სპეციალისტთა დახმარება ესაჭიროებათ (ჯავახიშვილი, 2021). 

კრიზისის მართვის საკვანძო მიზანი სწორედ სასკოლო თემის ყველა სუბიექტის თანაგრძნობა, 

თანადგომაა გლოვაში.  
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სასკოლო თემის კრიზისი სუიციდის შემთხვევაში 

ტრადიციულად, სუიციდი განიხილებოდა, როგორც მძიმე დეპრესიული აშლილობის ან 

მოსაზღვრე პიროვნული აშლილობის თანმხლები პრობლემა. 2013 წლიდან ამერიკის ფსიქიატრთა 

ასოციაციის ფსიქიკურ აშლილობათა კლასიფიკაციის მეხუთე გადასინჯვაში სუიციდური ქცევითი 

აშლილობა ცალკე გამოიყო. ის არ არის დაკავშირებული რაიმე წინმსწრებ ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემასა თუ აშლილობასთან და გულისხმობს უკანასკნელი ორი წლის 

განმავლობაში განხორციელებულ თვითმკვლელობის მცდელობას (რომელსაც ადამიანი 

გადაურჩა). ეს მდგომარეობა არ მოიცავს ე.წ. სუიციდურ იდეაციას (სუიციდურ აზრებს) და არც 

ისეთ თვითდაზიანებას, რომელიც არ იყო განხორციელებული თვითმკვლელობის მიზნით. 

სუიციდი - ეს არის საკუთარი თავის მიზანმიმართული დაზიანება, რომელიც ლეტალურად 

მთავრდება. სუიციდური ქცევა შეიძლება გამოიხატებოდეს აზრებში, განზრახვებში, 

გამონათქვამებში, მუქარასა და თვითმკვლელობის მცდელობაში.  

სამწუხაროდ, საქართველოში არ არის შესწავლილი, როგორ ვრცელდება სუიციდი. 

საილუსტრაციოდ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ამერიკის სტატისტიკა: ამერიკის შეერთებული 

შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ბოლო წლების მონაცემების 

თანახმად, თვითმკვლელობა 2016 წელს ამ ქვეყნის მთელ მოსახლეობაში სიკვდილიანობის 2.3% 

იყო, 15 -დან 24 წლამდე ახალგაზრდების სიკვდილიანობის 20.2% (CDC, 2019). აშშ-ს საშუალო 

სკოლის მოსწავლეების ორწლიანი მასშტაბური გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ კვლევის ჩატარებამდე, 

12 თვის განმავლობაში, მე-9 - მე-12 კლასის მოსწავლეების 17,2% სერიოზულად ფიქრობდა 

თვითმკვლელობაზე, 13,6%-მა თვითმკვლელობის გეგმა შეადგინა, 7,4%-ს ჰქონდა 

თვითმკვლელობის ერთი მცდელობა და 2,4%-ს ჰქონდა მცდელობა, რომელსაც დასჭირდა 

სამედიცინო დახმარება (CDC, 2017).  

სუიციდის დროს ადამიანი ვერ ხედავს თავისი პრობლემების მოგვარების გზებს და გამოსავალს 

არსებული რეალობიდან გაქცევაში - თვითმკვლელობაში ხედავს. სუიციდის სავარაუდო მიზეზი 

სხვადასხვაა, მათ შორის, შესაძლოა ეს იყოს უკანასკნელ წლებში ინტერნეტით გავრცელებული 

დესტრუქციული თამაშის (მაგ., ,,ლურჯი ვეშაპის”) პირობა, როდესაც ბავშვს/მოზარდს, მისი 

წესების მიხედვით, თვითდაზიანების, ბოლოს კი სუიციდის ვალდებულება აქვს.  
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სუიციდს ახასიათებს ე.წ. „გადადების ეფექტი”, ამას ,,ვერტერის ეფექტსაც” უწოდებენ (მას შემდეგ, 

რაც ფაუსტმა დაწერა ,,ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი”). განსაკუთრებით სარისკოა ამ დროს 

მოზარდობის ასაკი, თუ მოხდა პოპულარიზაცია და რომანტიზაცია გარდაცვლილისა სასკოლო 

თემსა თუ მედიაში ამ საკითხზე მსჯელობისას, მაშინ არის საშიშროება რომ ,,ვერტერის ეფექტის” 

მოქმედება ჩაერთოს და მოჰყვეს სხვა მოზარდების მხრიდანაც მცდელობები.  

ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლოა იყოს განმეორებით მცდელობები, ამიტომ კრიზისის 

მართვის მიზანია სწორად გადამისამართება ბავშვისა/მოზარდისა შესაბამის სპეციალისტთან, რათა 

მან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გამო დახმარება მიიღოს და შემდგომი რეციდივის 

რისკები დაქვეითდეს. 

კიდევ ერთი პრობლემა, რაც შესაძლოა მოჰყვეს კლასელისა თუ სკოლელის სუიციდს - ეს არის 

ბრალეულობის განცდა. ეს უკანასკნელი მასწავლებლებსა თუ სხვა მოსწავლეებში შეიძლება 

გაჩნდეს იმის გამო, რომ მოსწავლეს ვერ შეამჩნიეს წინარე ნიშნები. ამ შემთხვევაში კრიზისის 

მართვის შესაბამისი ამოცანაა - მათი დახმარება ბრალეულობის განცდასთან გამკლავებაში. 

სუიციდის შემდეგ ბავშვებსა და მოზარდებს უჩნდებათ შეკითხვები: რატომ გააკეთა? როგორ ვერ 

შევამჩნიეთ, რომ ასე ცუდად იყო? რა უნდა გვეღონა, რომ ეს არ გაეკეთებინა? ამ შეკითხვებისა და 

ბრალეულობის განცდის გარდა, ჩნდება მომხდარში გარკვევისა და მისი ახსნის, გაგების 

მოთხოვნილება, რაც საბაზო ადამიანური საჭიროებაა. შესაბამისად, ბავშვებსა და მოზარდებს 

ახსნაში, გამკლავებაში ესაჭიროებათ დახმარება სუიციდის პრობლემის მიმართ სწორი 

დამოკიდებულების შემუშავებაში - ეს არის კრიზისის მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა, 

რაც ფსიქოლოგმა შეიძლება აიღოს თავის თავზე, სკოლის სხვა დაინტერესებულ სუბიექტებთან 

ერთად. მნიშვნელოვანია, სკოლის სხვადასხვა სუბიექტის მიერ ერთიანი ხედვის შემუშავება 

(მასწავლებლები, ფსიქოლოგი, ადმინისტრაცია, კრიზისის მართვის ჯგუფი) ბავშვებში 

წინააღმდეგობრივი გზავნილების ასარიდებლად. ეს კიდევ ერთი მიზანია ამგვარი კრიზისის 

მართვისთვის. 

ამავე დროს, აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ მოსწავლეებმა და მთლიანად სასკოლო თემმა ჯერ 

უნდა გამოგლოვოს. ეს უნდა მოხდეს რომანტიზების გარეშე, სუიციდზე სწორი კოგნიციების 
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შემუშავების ფონზე.   სკოლის თემი მთლიანად უნდა იყოს ჩართული გლოვაში, რომ მომავალში 

ამგვარი კრიზისის პრევენცია მოხდეს.  

კრიზისი, რომელიც დაკავშირებულია ნივთიერებათა მოხმარებასთან/მათზე დამოკიდებულებასთან 

სკოლაში უფრო ხშირად გვხვდება მოზარდების მიერ ნივთიერებების ექსპერიმენტული მოხმარება, 

რაც გულისხმობს მათ მიერ ნივთიერების გასინჯვასა და პერიოდულ მოხმარებას მასზე 

მიჯაჭვულობის განვითარების გარეშე, ერთობლივი გართობის სიტუაციებში (ჯავახიშვილი, 2017). 

2015 წელს ESPAD-ის მიერ ჩატარებულ ევროპული სკოლების კვლევაში ალკოჰოლსა და სხვა 

ნივთიერებებზე, მონაცემების დიაგრამაზე, ასახულია ცხოვრებაში ერთხელ სხვადასხვა 

ფსიქოაქტიური საშუალების მოხმარება ევროპელ და ქართველ მოზარდებში (ცისფერი სვეტი-

საქართველო, ლურჯი - ევროპა). (ESPAD) 

  

 

(სიგარეტი; ალკოჰოლი; კანაფი; ექსტაზი; ამფეტამინი; მეთამფეტამინი; კოკაინი) 

ასეთი კრიზისი სკოლაში სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. შესაძლოა, მოსწავლე ზემოქმედების 

ქვეშ იყოს და ასე გამოცხადდეს გაკვეთილზე; ნივთიერება იპოვონ სკოლის ტერიტორიაზე; ვინმე 

ყიდდეს და ა.შ. ნებისმიერ შემთხვევაში, ამგვარი კრიზისის დროს, უპირველეს ყოვლისა, ვზრუნავთ 

ჯერ ბავშვის ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე და მხოლოდ შემდგომ სიტუაციის მართვაზე. ამგვარი 
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კრიზისის გასამკლავებლად სკოლას უნდა ჰქონდეს საკუთარი ნარკოპოლიტიკა, რომლის ნაწილია 

კრიზისთან გამკლავების გეგმა. სკოლის ნარკოპოლიტიკის შემუშავება კრიზისის მიმართ მზაობასა 

და ეფექტური გამკლავების უნარს ზრდის სასკოლო თემის დონეზე. 

6.1.2 ოჯახური კრიზისის გამკლავებაში დამხარება საკლასო ოთახსა და სკოლაში  

ბავშვის ზრდა-განვითარების პირველადი გარემო არის ოჯახი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

ბავშვი ოჯახიდან ამა თუ იმ მიზეზის გამო ქუჩას უკავშირდება ან ინსტიტუციაშია; თუმცა 

დღევანდელობაში ინსტიტუციებიც, ბავშვის განვითარების ხელშესაწყობად, ოჯახური ტიპის 

გარემოს უზრუნველყოფას ცდილობენ. ამ მხრივ ოჯახის და საოჯახო ტიპის ინსტიტუციის 

ფუნქციურობა და დისფუნქცია უაღრესად დიდ მნიშვნელობას იძენს. ფუნქციური ოჯახი ბავშვის 

ზრდა-განვითარებისთვის კეთილსაიმედო პირობებს უზრუნველყოფს, დისფუნქციური კი, 

პირიქით, შესაძლოა აფერხებდეს ბავშვის ფსიქოსოციალურ განვითარებას. ოჯახურმა კრიზისმა 

შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის ფუნქციონირებაზე და საფრთხე შეუქმნას მოზარდის 

განვითარებას (Jaroslava Mackova, Zuzana Dankulincova Veselska, Daniela Filakovska Bobakova, Andrea 

Madarasova Geckova, Jitse P. van Dijk, Sijmen A. Reijneveld, 2019).  თუ ოჯახი ფუნქციურია, ის სტრესს 

უკეთესად უმკლავდება, ასეთ დროს არც ოჯახური ურთიერთობები ზარალდება, არც ოჯახის 

წევრთა ფსიქოსოციალური კეთილდღეობა და არც ოჯახისა თუ მისი სოციალური გარემოცვის 

ურთიერთობები (Colapinto,2017).  

თითოეული ოჯახი უნიკალურია თავისი მახასიათებლებით - ოჯახური წესები, ურთიერთობები, 

რიტუალები, ტრადიციები, საბაზო დაშვებები, რომლებიც მათ აქვთ საკუთარი შიდა და 

გარემომცველი სინამდვილის მიმართ. 

 ოჯახი ბევრ კრიზისს გადის თავის სასიცოცხლო ტრაექტორიაზე. ნებისმიერი ცვლილება, 

რომელსაც ოჯახი უნდა შეეგუოს, კრიზისია: ბავშვის დაბადებიდან მის ზრდასრულობის ასაკამდე. 

თუ ოჯახი ფუნქციურია, მეტი რესურსი აქვს, რომ კრიზისს გაუმკლავდეს. თუ ის დისფუნქციურია, 

თავად ოჯახური დისფუნქცია შესაძლოა იყოს ის გახანგრძლივებული კრიზისი, რომელიც ბავშვის 

განვითარებაზე მოქმედ ბევრ რისკფაქტორს ქმნის. ასევე კრიზისი შესაძლოა დაკავშირებული იყოს 

კონკრეტულ მოვლენასთან, რომელიც სტრესულია მთელი ოჯახისთვის: ოჯახის წევრის 
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გარდაცვალება, სერიოზული ავადმყოფობა, მათ შორის - ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, 

ოჯახის წევრის მიერ შემოსავლის დაკარგვა, განქორწინება, ნარკოტიკულ ნივთიერებათა მოხმარება 

და ა.შ. ფუნქციურ ოჯახს მეტი რესურსი აქვს, რომ ამგვარ კრიზისს გაუმკლავდეს. კრიზისთან 

ოჯახის გამკლავების უნარზეა დამოკიდებული, თუ როგორი რეაგირება ექნება ბავშვს ამ მძაფრ 

გარდატეხაზე. გადაუჭრელი კრიზისის საპასუხოდ ბავშვს შესაძლოა გაუჩნდეს ქცევითი, ემოციური 

და სხვა სახის პრობლემები.  ხოლო ამან, თავის მხრივ, შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მოზარდების 

ჯანმრთელ განვითარებას.  

ყველა ოჯახური კრიზისი აისახება ბავშვის ფსიქო-ემოციურ კეთილდღეობაზე, ვლინდება მის 

ქცევაში. ამ ტვირთით სკოლაში მისული ბავშვი/მოზარდი გავლენას ახდენს კლასის ემოციურ 

ფონზე და ის შეიძლება სკოლაშივე გახდეს ამა თუ იმ კრიზისის მიზეზი ან კატალიზატორი. ამიტომ 

უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ სკოლა მგრძნობიარე იყოს ბავშვების/მოზარდების ფსიქო-

ემოციური პრობლემების მიმართ, პედაგოგებს უნდა შეეძლოთ ბავშვების ქცევისა თუ ემოციური 

მდგომარეობის ცვლილებების ადრეული გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება. ეს ოჯახური 

კრიზისის სასკოლო გარემოში გადმოტანისა და გავლენის რისკებს შაემცირებს. 

სხვადასხვა ტიპის კრიზისს ოჯახში გასხვავებული სპეციფიკა ახასიათებს. 

ოჯახის წევრის გარდაცვალება - ბავშვი დანაკარგის სიტუაციაში ხვდება, დანაკლისს განიცდის 

მთელი ოჯახი და ბავშვის რეაგირება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გაუმკლავდება ოჯახი, 

როგორც სისტემა, ამ დანაკლისს. ბავშვს აქვს გადასალახი გლოვის ეტაპი.  

განქორწინება - უაღრესად დიდი კრიზისია ბავშვისთვის, რადგანაც შესაძლოა მამამ და დედამ ვერ 

შეინარჩუნონ ისეთი კონტაქტი და კონსტრუქციული ურთიერთობა, რომ შვილის აღზრდის 

თანმიმდევრულ სტრატეგიას მიჰყვნენ, ბავშვს სრულიად ეცვლება ოჯახური სინამდვილე, რაც 

მტკივნეულია. ეს კი არათანმიმდევრული სტრატეგიისა და ნაწილობრივ უგულებელყოფის 

რისკებია ბავშვის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისთვის. შესაძლოა, ბავშვის გამო ბრძოლა 

მიმდინარეობდეს მისი კეთილდღეობისა და ინტერესების მივიწყების ხარჯზე. ასევე ხშირია 

მიტოვებულობის განცდა, თუ მშობელმა სხვა ოჯახი შექმნა და ყურადღებას აღარ აქცევს ბავშვს. 
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საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასული მშობელი - ასეთ დროს მშობელი ვირტუალურ ურთიერთობაშია 

და ბავშვს შესაძლოა ჰქონდეს მიტოვებულის განცდა. როცა დედა ან მამა მიდის, ბავშვს აქვს 

სეპარაციის ტკივილი და როგორ გადაიტანს ამას, სახლში დარჩენილებზეა დამოკიდებული. 

შესაძლოა, არ იყვნენ მხარდამჭერნი, არ ესმოდეთ ბავშის პრობლემებისა, შესაძლოა, დედა ონლაინ 

ვერ ახერხებდეს ხშირ კომუნიკაციას და შვილს მხარდამჭერის ნაცვლად გაუცხოებული ან სულაც 

მოძალადე გარემო ჰქონდეს, რამაც იგი ტრაგიკულ შედეგებამდეც კი მიიყვანოს. ეს ყველაფერი 

იწვევს ემოციურ, ქცევით, აზროვნების (არაადაპტური, ხელისშემშლელი აზრები) პრობლემებს. 

ბავშვი საჭიროებს დახმარებას. როგორც წესი, მისი დახმარების გზა ოჯახთან მუშაობაზეც გადის.   

ოჯახური ძალადობა - მშობლებს შორის ან მშობლის მხრიდან შვილების მიმართ ძალადობის 

ფაქტების შემსწრე მოზარდებში რისკის შემცველი ქცევის, ემოციური და ქცევითი პრობლემების 

განვითარების ალბათობა უფრო მაღალია.  

განქორწინება ან არასრულ ოჯახში ცხოვრება უკავშირდება მაღალ შფოთვასა და დეპრესიას, 

ემოციურ და ქცევით პრობლემებს, სიმთვრალისა და ალკოჰოლის ხშირად მოხმარების რისკს. 

(Theunissen M.H., Klein Velderman M., Cloostermans A.P., Reijneveld S.A.,2017).  

ალკოჰოლის მოხმარება - მინიმუმ, ერთი მშობლის ალკოჰოლის მოხმარება უკავშირდება 

აგრესიული და დანაშაულებრივი ქცევის რისკს და ალკოჰოლის მოხმარების ზრდას მოზარდობაში 

(Strohschein L., 2005). 

ბავშვისა და მოზარდისთვის, რომლებიც იზრდებიან დისფუნქციურ ოჯახში, რომელშიც მუდმივად 

და რეგულარულად ხდება კონფლიქტი და ბავშვების საჭიროებების უგულებელყოფა, 

დამახასიათებელია სხვადასხვა დესტრუქციული როლის მორგება. როლებს შორის სკოლაში 

კრიზისის მასტიმულირებლად შესაძლოა იქცეს: მეამბოხე და განტევების ვაცი. მეამბოხე არის 

ბავშვი, რომელიც ცდილობს საკუთარი საქციელით მიიქციოს ოჯახის წევრების ყურადღება, 

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი საკუთარი პრობლემებით არიან დაკავებულნი, მან შესაძლოა 

სარისკო ქცევაც განახორციელოს. ხოლო განტევების ვაცი არის ბავშვი ან მოზარდი, რომელსაც 

ადანაშაულებენ ოჯახის დისფუნქციასთან დაკავშირებული პრობლემების უმეტესობაში.  (Al Ubaidi, 

2017).    
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6.1.3 რისკჯგუფები კრიზისის დროს 

სასკოლო კრიზისის დროს მთელ სასკოლო თემს ესაჭიროება მხარდაჭერა და მობილიზაცია. მაგრამ, 

გარდა ამისა, არ უნდა გამოგვეპაროს ის ბავშვები და მოსწავლეები, რომლებსაც უფრო მაღალი რისკი 

აქვთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების განვითარებისა. მართალია, მთელი სასკოლო თემი 

მეტნაკლებად ამა თუ იმ კრიზისის ზეგავლენას განიცდის, მაგრამ ყოველი კრიზისის დროს არიან 

ბავშვები და მოზარდები, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად შეეხოთ: ისინი, ვინც მოვლენათა 

ეპიცენტრში იყვნენ, ისინი, ვინც თვითონ იყვნენ ამა თუ იმ პროცესის მოქმედი პირები, ისინი, ვინც 

შეესწრნენ ან ახლოს არიან ჩართულ მხარეებთან. ასევე რისკის ჯგუფში არიან ისინი, ვისაც არა აქვთ 

საკმარისად მხარდამჭერი გარემო: მაგ., ვისაც დისფუნქციური ან არასრული ოჯახი აქვს, ან ვისაც 

გამოვლილი აქვს ან აქტუალურადაც განიცდის ოჯახურ ძალადობას, ბავშვობის მძიმე 

გამოცდილებებს და ა.შ. რისკის ჯგუფები არიან ისინი, ვისაც კრიზისამდეც ფსიქოლოგიური 

მოწყვლადობა ჰქონდათ, აღენიშნებოდათ ფსიქოლოგიური თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემა. დაბოლოს, ისინი, ვისაც კრიზისის შემდგომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ესა თუ ის 

სიმპტომი გამოუვლინდა: პრობლემური ქცევა (აგრესიული, ჩაკეტილი და ა.შ.), ჭარბი ემოციები, 

არაადაპტური აზრები (,,ყველაფერი ჩემი/ჩვენი ბრალია” და ა.შ.).  

ბუნებრივი რეაქციები, „არანორმალურ“გარემოებებზე 

კრიზისის დროს ხშირად გვხვდება შიში, შფოთვა და დაძაბულობა. ეს შესაძლოა განვიხილოთ, 

როგორც ბუნებრივი რეაქციები რთულ (გაკვეულ შემთხვევაში, „არანორმალურ“) ვითარებაზე, 

რომელიც შექმნილია არსებულ კრიზისთან დაკავშირებით. მივაქციოთ ყურადღება იმგვარ 

ქცევას/რეაქციებს, რომლებიც მოსწავლეს ინციდენტამდე არ ახასიათებდა და ახლა გაუჩნდა.   

 

ინციდენტთან დაკავშირებული ნეგატიური ემოციები:  

შიში, შფოთვა, ბრაზი/რისხვა, ემოციური გაშეშება, დაწეული გუნება-განწყობილება და ა.შ. 

ინციდენტთან დაკავშირებული ქცევითი პრობლემები:  
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იზოლაცია, კომუნიკაციაში შეუსვლელობა, ჩხუბი და აგრესიული ქცევა, ტირილი, ფსიქოაქტიური 

ნივთერებების მოხმარება და ა.შ. 

ინციდენტთან დაკავშირებული არაადაპტური აზრები: 

უსუსურობის განცდა (,,მე არაფერი შემიძლია, უძულური ვარ, ვეღარაფერს ვაკონტროლებ”), 

ბრალეულობის განცდა (,,ყველაფერი ჩემი/ჩვენი ბრალია”, მე რომ სხვანაირად მოვქცეულიყავი, ეს 

არ მოხდებოდა” და ა.შ.), სხვების უსაფუძვლო დადანაშაულება, გარემომცველი სოციალური 

სინამდვილის, როგორც მტრულისა და უსამართლოს აღქმა და ა.შ. 

ფიზიკური/სომატური სიმტპომები, რომლებიც ინციდენტს მოჰყვა: 

უმიზეზო მუცლის ტკივილები, უძილობა, გულისრევის შეგრძნება ან ღებინება, ფაღარათი, სიცხე, 

თავის ტკივილი და ა.შ.  

მოცემული სიმპტომები ნიშანდობლივია და აუცილებელია მათთან მუშაობა ისე, რომ ბუნებრივი 

გამკლავების პროცესი არ ჩაახშოს. თუ ერთი თვის მანძილზე მატულობს სიმპტომების ინტენსივობა 

და სიხშირე, მაშინ ეს იმის მაჩვენებელია, რომ პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა შეიძლება 

განვითარდეს (ჯავახიშვილი, 2021).  

6.2 კრიზის მართვა და ინტერვენცია  

სკოლის კრიზისების მართვა არ გულისხმობს შესაბამის რეაგირებას რთულ სიტუაცებზე. ეს არის 

ინტერვენცია, რომელიც მიზნად ისახავს სკოლის ფუნქციონირების აღდგენასა და ამ სასწავლო 

სივრცის საზოგადოების მიერ განცდილ ფსიქოლოგიურ შედეგებზე რეაგირებას. მნიშვნელოვანია, 

რომ სკოლის თემი დაუბრუნდეს ემოციურ წონასწორობას (school health program department, 2018). 

წარმატებული ჩარევა გულისხმობს მსხვერპლის შესახებ ძირითადი ინფორმაციის მიღებას, 

პოზიტიური ურთიერთობის დამყარებას, მოვლენების განხილვასა და ემოციური მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფას (Murphy S,Irving CB,Adams CE,Driver R, 2012). კრიზისებს ესაჭიროება მართვა, 

ხოლო ეს უკანასკნელი უნდა ეფუძნებოდეს საუკეთესო პრაქტიკასა და მტკიცებულებით 

მიდგომებს. არსებობს სასკოლო კრიზისის მართვის სახელმძღვანელოები. სკოლის კრიზისზე 
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რეაგირების (Cynthia C. Moore, LCSW & Melinda K. Susan, MA, NCSP, 2017) სახელმძღვანელოში 

მოცემულია სკოლაში კრიზისის მართვის შემდეგი სქემა: 

კრიზისის მართვის ჯგუფი: განხილულია სკოლაში კრიზისზე რეაგირების ჯგუფის აუცილებლობა. 

ეს ჯგუფი უნდა იყოს წარმომადგენლობითი, ინკლუზიური და მოიაზრებდეს სკოლის ყველა 

დაინტერესებული სუბიექტის (მოსწავლეები, მშბლები, ადმინისტაცია, მასწავლებელთა) 

წარმომადგენელს. კიზისის მართვა იწყება მანამ, სანამ კრიზისი დაიწყება. კრიზისის მართვის 

სქემა/ალგორითმი, პრინციპები, როლებისა და პასუხისმგებლობების დანაწილება მანამდე უნდა 

არსებობდეს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება მართვა ეფექტიანი. უნდა იყოს წარმომადგენლობითი 

ჯგუფი, ყველა დაინტერესებული სუბიექტის მონაწილეობით და მისი წევრები უნდა იყვნენ 

შეთანხმებული ერთ პოზიციაზე. შესაბამისად, სკოლის ფსიქოლოგი, კრიზისზე რეაგირების 

ჯგუფთან ერთად მიღებული გეგმის მიხედვით მოქმედებს.  

კრიზისის მართვის ალგორითმი სხვადასხვა სასკოლო კრიზისის შემთხვევაში: 

1. ინფორმაციის მოძიება 

ფაქტების გადამოწმება და დაზუსტება 

2. რეაგირების დონის განსაზღვრა 

კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფი აფასებს პრობლემას / მოვლენას და განსაზღვრავს სკოლაზე 

გავლენის ხარისხს;  

განისაზღვრება დამატებითი დახმარების საჭიროება (ადგილობრივი, რაიონული, სახელმწიფო 

რესურსები);  

 რეაგირების დონის განახლება, საჭიროების შემთხვევაში 

3. ინფორმაციის მართვა 

ფაქტების გადახედვა და განსაზღვრა, თუ რა ინფორმაცია უნდა გაზიარდეს: თანამშრომლებთან; 

მოსწავლეებთან; მშობლებთან; საზოგადოებასთან; 
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პერსონალის მოსწავლეებთან ინფორმაციის გაზიარების მეთოდების არჩევა, დაზუსტებული 

ცნობების გასაზიარებლად;  

პერსონალთან შეხვედრა;  

წერილობითი გაზიარება - ფაქტების ფურცელი, რომელიც საკლასო ოთახებს გადაეცემა;  

პერსონალური გაზიარება - ფსიქოლოგის/ადმინისტრაციის მიერ კლასებში ფაქტების გაზიარება; 

შეკრებები არ არის რეკომენდებული;  

სატელეფონო ზარების ავტომატიზირებული სისტემის გამოყენება, როგორც მეორეული მეთოდი. 

4. სიტუაციის მართვა 

მომსახურების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა;  

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე რეაგირება: 

საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრალური ადგილმდებარეობის განსაზღვრა (ბიბლიოთეკა);  

ინდივიდუალური ინტერვიუებისთვის ოთახის არჩევა;  

მომარაგება (წერილი და პოსტერი / მარკერები, საღებავი, საკვები, წყალი, ქსოვილები);  

იმ მოსწავლეების რეგისტრაცია, რომელთაც დამატებითი დახმარების მომსახურებები სჭირდებათ 

5. რეფერირება 

საჭიროების შემთხვევაში, მოსწავლეთა, მასწავლებელთა ან ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 

საჭირო მომსახურებაში რეფერირება 

6. ინტერვენციის დაგეგმა და განხორციელება 

კრიზისის დროს: 
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საჭიროების შემთხვევაში, პირველადი სამედიცინო დახმარების ან / და ფსიქოლოგიურ პირველადი 

დახმარების მიმართვა  

კრიზისის შემდეგ: 

მაღალი რისკის მქონე მოსწავლეების / პერსონალის გამოვლენა  

შესაბამისი ჩარევები: 

●  ინდივიდუალური ინტერვიუები (ყველაზე მაღალი რისკი);  

● ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება - მცირე ჯგუფის კონსულტაცია (საშუალო რისკი); 

● ფსიქოგანათლების ჯგუფები - საკლასო დისკუსიები (ყველა, სურვილისამებრ);  

● საკლასო აქტივობები, პრეზენტაციები;  

● დამხმარე ჯგუფები (საჭიროებისამებრ);  

● მშობელთა შეხვედრები (საჭიროებისამებრ);  

● პერსონალის შეხვედრები (ხელი შეუწყვეთ ყველას მონაწილეობას);  

● პერსონალის დახმარება (საჭიროებისამებრ)  

7. ჟურნალის წარმოება კრიზისის მანძილზე 

●  ყველა მოსწავლე, რომლებიც იღებენ დამხმარე მომსახურებას;  

● ყველა მოსწავლე, რომლებსაც სჭირდებათ დამატებითი მომსახურება;  

● კრიზისული რეაგირება 

8. დებრიფინგი 

საჭიროებების განსაზღვრა;  
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შემდგომი მოქმედებების დაგეგმვა; 

გუნდის წევრების დახმარება;  

თანამშრომლების დახმარება;  

გეგმის გადახედვა, საჭიროებისამებრ 

9. აღდგენა  

ზრუნვა მზრუნველზე;  

საიუბილეო თარიღების ღონისძიებებზე დასწრება;  

გეგმის გადახედვა, საჭიროებისამებრ  

უნივერსალურ სახელმძღვანელოებში მოცემულ „ოქროს სტანდარტთან” ერთად, სხვადასხვა 

კრიზისის სპეციფიკის შესაბამისად, განსხვავებული საჭიროებებია და ქვემოთ სწორედ ამ 

სპეციფიკურ მიდგომებს განვიხილავთ სხვადასხვა ტიპის კრიზისის დროს. 

კრიზისი, რომელიც დაკავშირებულია გარდაცვალებასთან, ჩარევის ალგორითმი:  

ბავშვებსა და მოზარდებს ნაკლებად აქვთ ტოლერანტობა ძლიერი ემოციების მიმართ. შესაბამისად, 

შეიძლება ერთ მომენტში ძალზე ინტენსიურად იგრძნონ დანაკარგი, შემდეგ კი მეგობრებთან 

ითამაშონ. დანაკლისთან დაკავშირებულმა ინტენსიურმა მწუხარებამ ხანმოკლე პერიოდებში 

შეიძლება შემოუტიოს მათ. ამ მომენტების ,,დაჭერა” სასარგებლოა, როგორც შესაძლებლობის 

გამოყენება, რომ დაეხმაროთ ბავშვს, გამოხატოს ის, რასაც გრძნობს და იმუშაოთ ამ გრძნობებთან 

გამკლავებაზე (მახაშვილი, 2020).  

სუიციდის პრევენცია და მკურნალობა ეფექტურია. ამისთვის საჭიროა მუშაობა ინდივიდუალურ, 

სათემო და საზოგადოებრვ დონეზე. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 

განსაზღვრული სუიციდის პრევენციის სტრატეგიებია (WHO, 2020): ბავშვებში, მოზარდებსა და 

ახალგაზრდებში ცხოვრებისეულ სირთულეებთან გამკლავების უნარ-ჩვევების გამომუშავება; 
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სუიციდური აზრების მქონე ან მცდელობის ჩამდენი ადამიანების ადრეული გამოვლენისა და 

მონიტორინგისთვის მათთან რეგულარული კონტაქტის შენარჩუნება; დაბოლოს, მუშაობა 

მედიასთან, რათა სუიციდის პასუხისმგებლობით გაშუქდეს ყოველივე (ჯავახიშვილი, 2020).  

ინფორმაციის მიწოდების ნიმუში  

წერილის ნიმუში მოსწავლეებს: 

ძვირფასო მოსწავლეებო,  

თქვენს მასწავლებელს ვთხოვე, წაგიკითხოთ ეს წერილი, რადგან მინდა დავრწმუნდე, რომ ყველა 

მოსწავლემ ერთი ინფორმაცია მიიღო ჩვენს სკოლაში ბოლოდროინდელი ტრაგედიის შესახებ.  

სამწუხაროა, გაცნობოთ, რომ (სახელი) გარდაიცვალა (დღე / თარიღი).  

(ჩასვით, რა ინფორმაციის გაზიარებაც შეიძლება მიზეზისა და გარემოებების შესახებ.)  

სიკვდილის გაგება შეიძლება გაგვიჭირდეს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს მოულოდნელია და 

შესაძლოა, სხვადასხვა ემოცია დაგვეუფლოს, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს: შოკს, მწუხარებასა 

და დაბნეულობას. მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ, (სკოლის სახელის) თანამშრომლები, 

ვზრუნავთ თქვენზე და თქვენს განცდებზე.  

გვინდა, იცოდეთ, რომ გვსურს თქვენი მხარდაჭერა. კრიზისის რეაგირების ჯგუფთან 

(ფსიქოლოგთან) შეხვედრა შესაძლებელია (ადგილი), რათა ის დაგეხმაროთ ნებისმიერ ემოციასთან 

გამკლავებაში. შეიძლება მოგინდეთ (სახელი) - ის მოგონებების გაზიარება. კრიზისის რეაგირების 

ჯგუფის წევრებთან კომუნიკაცია შესაძლებელი იქნება დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, თუ თქვენ 

გჭირდებათ საუბარი (კონკრეტული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ მოსწავლეებს 

დაკავშირება). განსაკუთრებით მინდა წავახალისო ის მოსწავლეები, რომლებსაც შესაძლოა 

გარდაცვალების ფაქტთან შეგუება ოჯახისა თუ მეგობრების წრეშიც მოუწიათ. კრიზისული 

ინტერვენციის გუნდი მზადაა თქვენთან სასაუბროდ.  

ნებისმიერ დროს, როდესაც სიკვდილი გვეხება, ეს სტრესულია. მოულოდნელი გარდაცვალება 

შეიძლება საკმაოდ შოკისმომგვრელი იყოს ყველასთვის. გვინდა, გრძნობდეთ ჩვენს მხარდაჭერას.  
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პატივისცემით…  

 

წერილის ნიმუში მშობლებს: 

ძვირფასო მშობლებო / აღმზრდელებო:  

სამწუხაროდ, გაცნობებთ, რომ თანამშრომელი / სტუდენტი / მეგობარი, (სახელი) გარდაიცვალა 

(დღე / თარიღი).  

(ჩასვით, რა ინფორმაციის გაზიარებაც შეიძლება მიზეზისა და გარემოებების შესახებ.)  

სიკვდილის გააზრება შეიძლება გაგვიჭირდეს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს მოულოდნელია 

და შესაძლოა სხვადასხვა ემოციის წინაშე აღმოვჩნდეთ, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს შოკს, 

მწუხარებასა და დაბნეულობას. დაგარწმუნებთ, რომ ჩვენ, (სკოლის სახელის) თანამშრომლები, 

ვზრუნავთ მოსწავლეებზე და კრიზისული რეაგირების ჯგუფმა შეიმუშავა გეგმები, რომლებიც 

ეხმიანებოდა სტუდენტების ემოციურ საჭიროებებს (გაითვალისწინეთ, რა გაკეთდება: 

კონსულტაციები, საკლასო დისკუსიები, რეფერირება და ა.შ.). თუ თქვენს ოჯახში ახლახანს 

განიცადეთ გარდაცვალებასთან დაკავშირებული კრიზისი, (სახელი) - ის გარდაცვალებამ შეიძლება 

გამოიწვიოს დამატებითი ემოციები. ეს ჩვეულებრივი გამოცდილებაა. გთხოვთ, მისცეთ თქვენი 

შვილის მასწავლებელს დამატებითი ინფორმაცია, რათა სკოლა მზად იყოს შესაბამისი 

მხარდაჭერისათვის. 

ნებისმიერ დროს, როდესაც სიკვდილი გვეხება, ეს სტრესულია და შეიძლება შემაშფოთებელი იყოს. 

სწორედ ამიტომ, ჩვენ განსაკუთრებით გვსურს, რომ იცოდეთ ჩვენი ზრუნვისა და დახმარების 

შესახებ.  

პატივისცემით / მწუხარებით… 
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სუიციდის რისკის ადრეული ნიშნები მათი დროული გამოვლენისა და ადრეული ჩარევისთვის: 

• სიტყვიერი მითითებები ან მუქარა („თავს მოვიკლავ“, „აღარ შემიძლია ასე ცხოვრება”, „ჩემზე 

აღარ ინერვიულოთ”, „სიცოცხლე აღარ მინდა”, „მოსვენება მინდა” და ა.შ.) - მოზარდები ხშირად 

შეიძლება ხუმრობდნენ სუიციდის შესახებ ან გამოხატავდნენ გამძაფრებულ ინტერესს მის მიმართ; 

• გადაჭარბებული ინტერესი საკუთარ სიკვდილთან დაკავშირებით; ხშირი მსჯელობა თემაზე 

- „რა იქნება, როდესაც მე ცოცხალი აღარ ვიქნები?” 

• დაწყებული საქმეების მოგვარება; 

• მისთვის ძვირფასი ნივთების დარიგება/გაცემა; 

• გამოსამშვიდობებელი წერილები, თვითმკვლელობის შინაარსის ჩანაწერები დღიურში; 

• ურთიერთობების დალაგება - ადამიანი ყველას პატიებას სთხოვს, ვისთანაც როდესმე რაიმე 

სახის უსიამოვნება ჰქონია; 

• დეპრესიული მდგომარეობის შემდეგ გარეგნული კმაყოფილება - ენერგიის მოზღვავება. 

როდესაც ადამიანი სუიციდის გადაწყვეტილებას საბოლოოდ მიიღებს და მისი განხორციელების 

გზას დაგეგმავს, ის თითქოს მშვიდდება, რადგან აღარ არის ეჭვებში და ენერგიის მოზღვავებას 

გრძნობს. ამის გამო გარშემომყოფებს შეიძლება ეგონოთ, რომ კრიზისმა გადაიარა, რეალურად კი ეს 

სიტუაცია შეიძლება უფრო საშიში იყოს, ვიდრე ღრმა დეპრესიული მდგომარეობა. 

• ძილის დარღვევები - გადამეტებული ძილიანობა ან უძილობა; 

• კვებითი დარღვევები - გადამეტებული მადა ან უმადობა; 

• ვერ ხედავს საკუთარ თავს მომავალში; 

• ქცევის რადიკალური ცვლილებები (მაგალითად, მოუწესრიგებელ ადამიანს ყველაფერი 

წესრიგში მოჰყავს); 
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• დეპრესიის ნიშნები: დაქვეითებული გუნება-განწყობა, განმარტოვების სურვილი (ხშირად 

რჩება მარტო საკლასო ოთახში, მარტო მიდის სახლში და ა.შ.); 

• ნაცნობებსა და მეგობრებთან ურთიერთობის შემცირება ან მკვეთრად გაზრდა; 

• ყოველდღიური საქმიანობისა და ჩვევების შეცვლა; 

• სკოლის გაცდენა ქრონიკულ გადაღლილობასთან დაკავშირებით; 

• მოტივაციის დაქვეითება;  

• გარეგნული იერის მიმართ შესამჩნევი დაუდევრობა  

 

ძალადობასთან დაკავშირებული კრიზისის ნიშნების ადრეული ამოცნობა: 

• სხეულის დაშავების ნიშნები (სხვადასხვა ფერის სილურჯეები, განსხვავებული ხარისხის 

ჭრილობები და ნაკაწრები, იარები, გაძნელებული სიარული, სხეულის შეშუპებული ნაწილები, 

მოტეხილობები, დამწვრობის კვალი, კოპები და სხვა სახის დაზიანებები); 

• საეჭვო ქცევა (ბავშვი/მოზარდი აღგზნებულია, დათრგუნულია, აქვს შიშები, არ უნდა 

სახლში დაბრუნება, რადიკალურად შეეცვალა ხასიათი და სხვ.); 

• არ დადის ან არარეგულარულად დადის საგანმანათლებლო, სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

ან სპორტულ დაწესებულებაში; 

• მოუვლელია, მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ფიზიკური განვითარების მხრივ, აქვს 

მოუწესრიგებელი გარეგნული იერი: უსუფთაო სახე და სხეული, აცვია ჭუჭყიანი ან სეზონისთვის 

შეუფერებელი ტანსაცმელი, იკვებება საჭმლის ნარჩენებით; 

• ასაკის შეუფერებლად, უმეთვალყურეოდ ატარებს დროს, მისი საცხოვრებელი გარემო 

შეიცავს საფრთხეებს ბავშვის ჯანმრთელობისა და განვითარებისთვის, ცხოვრობს ბავშვთა ჯგუფის 

სხვა წევრებთან ერთად ქუჩაში? 
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• ჩართულია ისეთ შრომით საქმიანობებში, მათ შორის, წვრილმან ვაჭრობაში, რომლებიც 

იწვევს მისი საბაზისო უფლებების (განათლება, ჯანსაღი ფიზიკური და მენტალური განვითარება) 

შეზღუდვას; 

• ჩაბმულია ასაკისათვის შეუფერებელ სამუშაოში ან ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში 

(ითხოვს მოწყალებას/მათხოვრობს, არაგონივრულად დიდ დროს ატარებს ქუჩაში); 

• ხშირად გადაადგილდება უცხო პირთან ერთად ნათესავის ან ახლობლის გარეშე ან იმყოფება 

უცხო პირების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ და ემსახურება მათ; 

• მისი სათამაშოები, საწოლი, ტანსაცმელი ან სხვა ნივთები აღმოჩენილია შეუფერებელ 

ადგილებში; 

• ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელიც შესაძლოა მიუთითებდეს ბავშვის მიმართ 

ძალადობაზე 

ფსიქოაქტიურ საშუალებებთან დაკავშირებული სასკოლო კრიზისის ადრეული ამოცნობა 

მკვლევრები და სპეციალისტები ბოლო წლების განმავლობაში შეთანხმდნენ იმ მახასიათებელთა 

ჩამონათვალზე, რომლებიც განაპირობებს სასკოლო პროგრამების ქმედითობას: ყოვლისმომცველი 

სოციალური გავლენის მოდელი, ცხოვრებისეული უნარები, გაზიარებული ნორმები, მოსწავლეთა 

მოტივირება ნარკოტიკული საშუალებებისგან თავის შორს დაჭერაზე, ოჯახის ჩართულობა. 

უახლესი კვლევებისა და პუბლიკაციების უმეტესობა აღიარებს, რომ ფსიქოაქტიურ საშუალებათა 

ავადმოხმარება ბევრი მოზარდის ცხოვრების წესის ნაწილს შეადგენს, რაც ადასტურებს, რომ 

სოციალური ზეწოლა საკმაოდ ძლიერია თამბაქოს, ალკოჰოლისა და სხვა ფსიქოაქტიური 

საშუალებების მოხმარებაზე (EUDAP, 2020). სკოლაზე დაფუძნებული პრევენცია ძალიან 

მნიშვნელოვანია. უნივერსალური პრევენცია წარმოადგენს ,,პრევენციას ყველასთვის”. ამ 

უკანასკნელის მაგალითია ,,ყოვლისმომცველი სოციალური გავლენის პროგრამა “, რომელიც 

ევროკავშირის ქვეყნებში შემუშავებული, მტკიცებულებითი, სკოლაზე დაფუძნებული პროგრამის 

ქართულ სინამდვილეზე მორგებული ვერსიაა. ასევე აღმზრდელობითი საქმიანობა, რომელიც 

უნდა გაწიონ მშობლებმა, საბავშვო ბაღისა თუ სკოლის მასწავლებლებმა იმისთვის, რომ ბავშვმა არ 
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დაიწყოს ზემოხსენებულ ნივთიერებათა მოხმარება. მიზანმიმართული პრევენცია კი გულისხმობს 

იმ მოსწავლეების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, რომელთაც ემოციური და ქცევითი 

პრობლემები აქვთ და/ან ფსიქოაქტიურ საშუალებებს მოიხმარენ. აქ პრობლემების ადრეული 

გამოვლენა და შესაბამისი ჩარევა უაღრესად მნიშვნელოვანია (ჯავახიშვილი, 2017). 

ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების საყურადღებო ნიშნები:  

• ხასიათის ხშირი, უმიზეზო ცვლილება - უკიდურესად დაქვეითებული გუნება-

განწყობილებიდან, ძალიან ამაღლებულ - ეიფორიამდე; 

• არაადეკვატური, მწვავე რეაქცია კრიტიკაზე, შენიშვნაზე, რჩევაზე; 

• მზარდი წინააღმდეგობა მშობლების, მასწავლებლების, უფროსებისა და მეგობრების 

მიმართ; 

• ემოციური გაუცხოება ან გასადავება; 

• ყურადღებისა და მეხსიერების დაქვეითება; 

• აკადემიური მოსწრების დაქვეითება, სისტემატურად გაკვეთილების გაცდენა და სწავლის 

პროცესში არსებული სხვა პრობლემები; 

• დეპრესიული ეპიზოდები, შიში, შფოთვა, ფობიების გაჩენა; 

• საგრძნობლად შემცირებული კონტაქტი მეგობრებთან, მშობლებთან, ნათესავებთან; 

• მეგობრების წრის თვალშისაცემი ცვლილება; 

• იმ საქმიანობებისგან ჩამოშორება, რომლებიც ადრე მასში ინტერესს იწვევდა, ჰობიზე უარის 

თქმა; 

• სახლიდან ძვირფასი ნივთებისა და ფულის გაქრობა, ვალების გაჩენა; 
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• შესამჩნევი ცვლილება ქცევაში: ხშირი ტყუილები, უწესრიგობა - რაც ადრე არ იყო 

მისთვის დამახასიათებელი 

 ოჯახური კრიზისის ადრეული ამოცნობა 

ოჯახის ფუნქციურობასა და გაძლიერებაზე მუშაობა კრიზისის დროს მთავარი სტრატეგიაა. 

მნიშვნელოვანია, რომ ადრეულად ამოვიცნოთ ბავშვის მდგომარეობა და შესაბამისად ვირეაგიროთ. 

არაკეთილსაიმედო ან ტრავმის გამომწვევ პირობებში ყოფნამ, კრიზისულმა სიტუაციამ ბავშვის 

ემოციური და შემეცნებითი სფეროს, ქცევის ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს, რომელთა მიზეზი 

განსხვავებული იქნება, კრიზისის სპეციფიკიდან გამომდინარე. სკოლის ფსიქოლოგის ამოცანაა 

აღნიშნულ ცვლილებებზე ყურადღების გამახვილება და იმ ფაქტორების იდენტიფიკაცია, 

რომლებიც ამ ცვლილებების მიღმაა. 

საყურადღებო ნიშნები:  

• ხასიათის ცვლილება - დაქვეითებული გუნება-განწყობილება; 

• ქცევის ცვლილება - ჩვეულებრივზე მეტად ცუდად ქცევა;  

• მზარდი წინააღმდეგობა მშობლების, მასწავლებლების, უფროსებისა და მეგობრებისადმი; 

• ემოციური გაუცხოება ან გასადავება; 

• ყურადღებისა და მეხსიერების დაქვეითება; 

• აკადემიური მოსწრების დაქვეითება; 

• საგრძნობლად შემცირებული კონტაქტი მეგობრებთან, მშობლებთან, ნათესავებთან; 

• დაქვეითებული კოგნიტური უნარები - ყურადღების, კონცენტრაციის, მეხსიერების 

დაქვეითება;  

• დაქვეითებული პირადი ჰიგიენა; 
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• ხშირად ტირილი და კონფლიქტები თანაკლასელებთან;  

• ბავშვი ჩვეულებრივზე უფრო მშვიდია;  

• ზედმეტი შფოთვა ოჯახის პრობლემზე  

 

ასევე მნიშვნელოვანია მშობლის ქცევა:  

• მშობელთა კრებების სისტემატური გაცდენა; 

• ნაკლები ინტერესი ბავშვის მიმართ; 

• ზედმეტი სიმკაცრე;   

• ბავშვის ემოციური თუ სხვა პრობლემებისა და თავისებურებების გაუთვალისწინებლობა 

6.3 კრიზისის პრევენცია  

პრევენცია სიტყვა სიტყვით პრობლემის თავიდან აცილებას ნიშნავს, ინგლისურად - “prevention”. 

სკოლებში პრევენციასა და ინტერვენციაზე მუშაობა სკოლის ფსიქოლოგის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი მისიაა. ამისთვის ის კარგად უნდა ერკვეოდეს იმ სასკოლო გარემოში, 

რომელშიც მუშაობს (Gaffney et al., 2019).  

ძირითადი ნაბიჯები კრიზისის თავიდან აცილებასა და შერბილებაში: 

 რა სახის კრიზისების პრევენცია ან შერბილებაა შესაძლებელი?  

●  მაღალი რისკის შემცველი ქცევა ალკოჰოლთან, ნარკოტიკებთან, იარაღსა და ავტომობილის 

ტარებასთან მიმართებით 

● ძალადობა  

● არაჯანსაღი რეაქცია გარდაცვალებაზე  
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● არაჯანსაღი რეაქციები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოსწავლეთა კეთილდღეობას 

რა არის მთავარი ნაბიჯები სკოლაში კრიზისის თავიდან ასაცილებლად ან შესამსუბუქებლად? 

• სკოლის თანამშრომლების, მოსწავლეების, მშობლებისა და საზოგადოების წევრების 

რისკებისა და რესურსების გააზრება;  

• უსაფრთხოებისა და რისკების შესახებ პოლიტიკისა და მონაცემების გადახედვა;  

• ეფექტური სტრატეგიებისა და პროგრამების განხორციელება;  

• ყოველწლიური ძალისხმევის შეფასება და გაუმჯობესების დაგეგმვა 

 

ნებისმიერი სასკოლო კრიზისის პრევენციისათვის აუცილებელია სკოლის მთელი საზოგადოების 

ჩართულობა. შესაბამისად, სკოლის ფსიქოლოგის მოვალეობაა, რომ აღნიშნული საგანმანათლებლო 

სივრცის ყველა პერსონალი გადამზადებული იყოს და შეეძლოს ისეთი პირველადი ნიშნების 

ამოცნობა, რომლებიც მას დაეხმარება კრიზისის პრევენციაში. ასევე პირველ ეტაპზე, სასკოლო 

კლიმატის გაჯანსაღების მიზნით, მნიშვნელოვანია სკოლის ძლიერი და გასაძლიერებელი 

მხარეების იდენტიფიკაცია.  
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ნიმუში: კითხვარი დამრიგებლებისთვის  (ინტერვენცია)  

სკოლა, კლასი  _________________________  

1. სახელი, გვარი  

2. სქესი  •მდედრობითი •მამრობითი 

3. სკოლაში მუშაობის სტაჟი  

4. აღნიშნულ კლასში დამრიგებლად მუშაობის სტაჟი  

5. კლასში მოსწავლეების რაოდენობა  

6. სოციალური მომსახურების სააგენტოში   

გადამისამართებული მოსწავლეების რაოდენობა 

 

7. სსმ და/ან შშმ სტატუსის მქონე მოსწავლეების რაოდენობა  

8. კლასში დარჩენილი მოსწავლეების რაოდენობა  

9. გთხოვთ, სკალაზე შეაფასოთ თქვენი კლასის მოსწავლეების 

მშობლების ჩართულობა საკუთარი შვილების სასკოლო 

ცხოვრებაში 1-დან 5 -მდე. 

(1 არის - საერთოდ არ არიან ჩართულნი, 5 არის - ძალიან 

•1 •2 •3 •4 •5 
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ჩართულნი არიან). 

10. მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელთა მშობელი/მშობლები 

საზღვარგარეთ მუშაობენ 

 

11. სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე მოსწავლეთა 

რაოდენობა 

 

12. კლასში იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც 

სპორტულ და სხვა სახის აქტივობებში მონაწილეობას არ 

იღებენ 

 

13. იმ მოსწავლეთა როდენობა, რომლებიც სისტემატურად 

აცდენენ სკოლას (მინიმუმ, კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში 

ერთხელ) 

 

14. მოსწავლეები, ძირითადად, ერთმანეთთან მეგობრობენ.  •კი • არა 

15. საკითხის გადაწყვეტის შემთხვევებში კლასი ერთიანდება.  •კი • არა 

16. საკითხის გადაწყვეტის შემთხვევებში კლასის ნაწილი 

ერთიანდება.  

•კი • არა 

17.კლასში მოსწავლეების უმრავლესობას აკადემიური 

მოსწრების საშუალო მაჩვენებელი აქვს.  

•კი • არა 
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18. კლასში მოსწავლეების უმეტესობა სწავლაში 

მოტივირებულია.  

•კი • არა 

19. ჯგუფური მუშაობის დროს ყველა მოსწავლე ადვილად 

პოულობს მეწყვილეს.  

•კი • არა 

20.ჯგუფური მუშაობის დროს ზოგი ბავშვი რჩება მარტო 

და ვერავისთან წყვილდება.  

•კი • არა 

21. კლასში, მოსწავლეების მხრიდან, ფიქსირდება ისეთი 

ქცევები, რომლებიც საგაკვეთილო პროცესს უშლის ხელს.  

•კი • არა 

22. კლასში კარგი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების 

მიმართ კეთილგანწყობილი გარემოა.  

•კი • არა 

 

23. კლასში არიან ისეთი მოსწავლეები, რომლებსაც უჭირთ 

ერთმანეთთან ურთიერთობა. 

•კი • არა  

ასეთი მოსწავლეების რაოდენობა ___ 
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24. თქვენი აზრით, როგორ იცავს თავს ბავშვი ძალადობისაგან 

სკოლაში? (შეგიძლიათ, მონიშნოთ რამდენიმე ვერსია). 

• სცემს მოძალადეს;  

• ემუქრება მოძალადეს;  

• შეურაცხყოფას აყენებს მოძალადეს; • 

დასახმარებლად მიმართავს მეგობარს; • 

უყვება მასწავლებელს  

(მანდატურს/ფსიქოლოგს/მშობელს

);  

• არ იცის, როგორ მოიქცეს. 

25.ყოფილა თუ არა თქვენს კლასში მოსწავლეებს შორის, 

დაცინვა და/ან ფიზიკური შეურაცხყოფა?  

•კი • არა 

26. თუ ასეთი შემთხვევა ყოფილა, როგორ მოიქცნენ კლასის 

დანარჩენი ბავშვები (შეგიძლიათ, მონიშნოთ რამდენიმე 

ვერსია)? 

• ჩაერივნენ კონფლიქტში და სცემეს 

მოძალადეს;  

• დაემუქრნენ მოძალადეს;  

• შეურაცხყოფა მიაყენეს მოძალადეს; • 

დასახმარებლად მიმართეს მეგობრებს; • 

მოუყვნენ მასწავლებელს  

(მანდატურს/ფსიქოლოგს/მშობელს

);  

• მხარი დაუჭირეს მოძალადეს;  

• არ იციან, როგორ მოიქცნენ. 
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27. თუ გაუცდენია სკოლა რომელიმე თქვენს 

მოსწავლეს დაცინვის და/ან ფიზიკური შეურაცხყოფის 

გამო?  

•კი • არა 

28. რთულ სიტუაციაში კლასელები ერთმანეთის 

მხარდამჭერები არიან?  

•კი • არა 

29. შემოთავაზებული თემებიდან, რომელს აირჩევდით თქვენს 

კლასში მოსწავლეებთან განსახილველად (რაოდენობაში 

შეზღუდული არ ხართ)? 

•კომუნიკაცია;  

•ემოციების მართვა;  

•ქცევის მართვა;  

•კონფლიქტი;  

•ჯანსაღი ცხოვრების წესი;  

•ბულინგი/კიბერბულინგი;  

•ძალადობა;  

•ადრეული ქორწინება;  

•როდის არის ქცევა მისაღები და როდის 

ხდება ის მიუღებელი (განსხვავება 

თამაშს/ცელქობასა და 

ძალადობას/ბულინგს შორის). 
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30. შემოთავაზებული თემებიდან, რომელს აირჩევდით 

თქვენი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების მშობლებთან 

განსახილველად (რაოდენობაში შეზღუდული არ ხართ)? 

•კომუნიკაცია;  

•ემოციების მართვა;  

•ქცევის მართვა;  

•კონფლიქტი;  

•ჯანსაღი ცხოვრების წესი;  

•ბულინგი/კიბერბულინგი;  

•ძალადობა;  

•ადრეული ქორწინება;  

•როდის არის ქცევა მისაღები და როდის 

ხდება ის მიუღებელი (განსხვავება 

თამაშს/ცელქობასა და 

ძალადობას/ბულინგს შორის). 

 

 

მშობლების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართვა  

კონსტრუქციული ცვლილებების მისაღწევად აუცილებელია მშობელთა ჩართვა. მათი ჩართულობა 

გამოწვევაა ყველა სკოლისთვის (Hill, N. E., & Tyson, D. F, 2009). 

 

ნიმუში: მშობლის სარეგისტრაციო ფორმა 

სკოლა  _________________________  
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სახელი, გვარი  

სქესი  • მდედრობითი • მამრობითი 

მშობელი/მეურვე  

აღნიშნულ კლასში დამრიგებლად მუშაობის სტაჟი  

ტელეფონის ნომერი   

ბავშვის სახელი, გვარი  

ბავშვის სქესი  • მდედრობითი • მამრობითი 

ბავშვის ასაკი  

ბავშვის კლასი  

გთხოვთ, მონიშნოთ თქვენთვის სასურველი თემა.   

1-არ მაინტერესებს; 5-ძალიან მაინტერესებს 

1. ბულინგსა და კონფლიქტს შორის განსხვავება  • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 
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2. ბულინგსა და უწყინარ ხუმრობას შორის განსხვავება  • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

3. ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს აგრესიული ქცევის 

ჩამოყალიბებაზე: ნიშნები, რომელთა არსებობის დროსაც 

მოზარდები უფრო მიდრეკილნი არიან აგრესიის  

გამოხატვისკენ; რეკომენდაციები ბავშვის აგრესიული ქცევის 

მართვისთვის  

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

4. დამოკიდებულება; კიბერდამოკიდებულება; 

ინტერნეტდამოკიდებულების ნიშნები; აზარტულ 

თამაშებზე დამოკიდებულება ან მისი ნიშნები; 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება მოზარდებში;  

დამოკიდებულების ქცევითი ნიშნები ზოგადად 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

5. თვითდესტრუქციული ქცევა; თვითდაზიანების შესაძლო 

მიზეზები; თვითდაზიანების რისკი მოზარდებში  

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

6. სუიციდის მოტივები; სუიციდური ქცევის ტიპები; 

სუიციდის რისკჯგუფები; სუიციდური ქცევის ნიშნები; 

რეკომენდაციები 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

7. ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების საბაზისო ნიშნები; 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა  

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 
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8. პრობლემური ქცევის კრიტერიუმები; ქცევითი დარღვევები; 

რთულ ქცევასთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები; 

ქცევითი აშლილობის ძირითადი გამოვლინებები 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

9. ემოციური დარღვევები; ემოციური დარღვევების ძირითადი 

ნიშნები  

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

10. კვებითი დარღვევები  • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

11. ოჯახის როლი; ოჯახის სტრუქტურის ცვლილებები  • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

12. ქცევითი და ემოციული პრობლემები; განვითარების 

თავისებურებები  

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

 

13. ძალადობა; ძალადობის ფორმები და მათი ამოცნობა; ბავშვებში 

ძალადობის ხელშემწყობი ფაქტორები; ბავშვებში ძალადობის 

დამცავი ფაქტორები; ძალადობის შედეგები 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

14. ბულინგი; კიბერბულინგი; რეკომენდაციები  • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

15. კომუნიკაციის ცნება, არსი და რაობა; შეცდომები 

კომუნიკაციაში, ლოგიკური დონეები და მათი პრაქტიკული 

გამოყენება 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 
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16. რეკომენდაციები ბავშვებსა და მოზარდებთან 

ურთიერთობისთვის; რატომ არ ესმით ბავშვებს ჩვენი?  ბავშვი 

უხეშად მოგვმართავს; ბავშვი ხშირად ტყუის; ბავშვი არ 

სწავლობს. 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 

17. სხვა  

 

პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია სკოლაში ყველა ჩართული რგოლის მიერ გაზიარებული წესებისა 

და ფასეულობების არსებობა.  

საკლასო წესების შემუშავების ნიმუში  

დრო: ერთი გაკვეთილი  

საჭირო მასალა: ფლიფჩარტები, მარკერები, ჭიკარტები, ფერადი სტიკერები, ყუთი - წესების 

მოსათავსებლად  

წესები:   

1. პოზიტიურად ჩამოყალიბებული დებულებები;  

2. აკრძალვების გარეშე;  

3. კლასის გაერთიანებაზე მიმართული;  

4. წინასწარ შეთანხმებული და ბავშვებთან ერთად შემუშავებული;  

5. წესები უნდა ეხებოდეს ურთიერთობებს და არა საკლასო დისციპლინას. ის მიმართული უნდა 

იყოს ბულინგის პრევენციაზე;  
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6. კლასში შესვლამდე უნდა არსებობდეს, კონტექსტის გათვალისწინებით, წესებისა და 

ფასეულობების თემატური მონახაზი იმ შემთხევისთვის, თუ მოსწავლეებს გაუჭირდებათ მათი 

მოფიქრება ან/და რაიმე მნიშვნელოვანი თემა გამორჩებათ.  

წესების მაგალითი:  

1. პატივს ვცემთ ერთმანეთს;  

2. ვეხმარებით ერთმანეთს;  

3. ვუფრთხილდებით ერთმანეთის გრძნობებს;  

4. ვითხოვთ დახმარებას.  

ღირებულებების მაგალითი:  

1. ურთიერთმხარდაჭერა  

2. ურთიერთპატივისცემა  

3. მზრუნველობა  

პროცესის აღწერა:   

პროცესს უძღვება დამრიგებელი და მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების 

ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც დამრიგებელს წინასწარ ესაუბრება წესების შემუშავების 

მიზნებზე, მათი დაცვის ხერხებსა და მნიშვნელობაზე.  

1. გაცნობა;   

2. წესების შემუშავების მნიშვნელობისა და ინსტრუქციის გაცნობა;  

3. წესების შემუშავება ინდივიდუალურად და ანონიმურად;  

4. წესების მოთავსება ანონიმურ ყუთში; 
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5. შემუშავებული წესების თვალსაჩინოდ ჩამოწერა;  

6. ხმის მიცემის პროცესი, ხმათა უმრავლესობით საერთო, საკლასო წესების არჩევა;  

7. წესების გადატანა ფორმატზე და ხელმოწერა;  

8. წესების გარდაქმნა ფასეულობებად;  

9. მოსწავლეებს ვთხოვთ, იფიქრონ, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს მათ მიერ შემუშავებული და 

არჩეული საერთო, საკლასო წესების დარღვევამ და ასევე - რა შეიძლება მოჰყვეს მათ დაცვას. 

სანქციებზე ვაკეთებთ ბრეიმშტორმინგს და შემდეგ ვმსჯელობთ მათ ნუსხაზე.  

   

1. გაცნობის სავარჯიშო - 5 წთ   

თუკი მოსწავლე უკვე იცნობს წამყვანს, ამ სავარჯიშოს ვტოვებთ.  

მოსწავლეებმა თქვან საკუთარი სახელი და რაიმე მახასიათებელი თვისება, რომელიც ამ სახელის 

პირველ ასოზე იწყება (მაგ. - მარიამი და მამაცი).  

2. წესების შემუშავების მნიშვნელობისა და ინსტრუქციის გაცნობა - 5 წთ  

წამყვანი ცდილობს, მოსწავლეებს გაააზრებინოს წესების მნიშვნელობა. ამისთვის ის სვამს შემდეგ 

კითხვებს: რატომაა წესების შემუშავება მნიშვნელოვანი? რისგან გვიცავს ის? რას გვასწავლის? თქვენ 

როგორი სკოლა გინდათ, რომ გქონდეთ? და ა.შ.  

წამყვანი ყურადღებას გაამახვილებს იმაზე, რომ სამყაროში ნებისმიერ ჯგუფს აქვს 

გაცნობიერებული თუ გაუცნობიერებელი წესები, რომლებიც ეხმარება მათ ფუნქციონირებაში, 

ერთმანეთთან კომუნიკაციაში და ა.შ. იგი ხაზს უსვამს, რომ ყოველი წესი არის ყველასთვის 

განკუთვნილი (როგორც ბავშვების, ასევე ზრდასრულებისათვის) და რომ მათ ყველა იცავს; შემდეგ 

წამყვანი მოსწავლეებს უხსნის წესების შემუშავების ინსტრუქციას. ეს უკანასკნელი კი შემდეგია:  
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• თავდაპირველად თითოეული მათგანი ფერად სტიკერზე წერს თავისთვის სასურველ ერთ წესს, 

რომელსაც არ აწერს სახელსა და გვარს;  

• წესები თავსდება ყუთში, რომლიდანაც წამყვანი დაფაზე გადაიტანს თითოეულ მათგანს;  

• დაფაზე გამოკრული წესებიდან მოსწავლეებმა ხმის მიცემით უნდა აირჩიონ მათთვის სასურველი 

5 წესი;  

• კლასში შეჩეული წესები უნდა გადაიწეროს ფორმატზე, რომელზეც ყველა მოსწავლე აწერს ხელს;  

• თუ ვინმე არ არის, როცა მოვა, კლასმა უნდა გააცნოს წესები და მოაწერინოს ხელი;  

• ფორმატი უნდა გაიკრას კლასში თვალსაჩინო ადგილას.  

3. წესების შემუშავება ინდივიდუალურად და ანონიმურად - 15 წთ   

მოსწავლეებს ვურიგებთ ფერად სტიკერებს და ვუსვამთ შეკითხვებს:  

• თქვენი აზრით, რომელი წესი დაგეხმარებათ იმაში, რომ სკოლაში თავი უკეთ იგრძნოთ? • თქვენი 

აზრით, რომელი წესი დაგეხმარებათ იმაში, რომ თავი უფრო დაცულად იგრძნოთ? 

• თქვენი აზრით, რომელი წესი დაგეხმარებათ იმაში, რომ ერთმანეთს უკეთ დაუჭიროთ მხარი?  

• თქვენი აზრით, რომელი წესი დაგეხმარებათ იმაში, რომ ერთმანეთს გული არ ატკინოთ?   

4. წესების მოთავსება ანონიმურ ყუთში - 2 წთ   

მოსწავლეები მათ მიერ დაწერილ წესებს ათავსებენ წინასწარ მომზადებულ ყუთში.  

5. შემუშავებული წესების ჩამოწერა/მიწებება თვალსაჩინოდ - 5 წთ   

მასწავლებელი მოსწავლეების მიერ შემუშავებულ წესებს კითხულობს, აჯგუფებს, ამსგავსებს და 

აკრავს ან წერს დაფაზე.   
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6. ხმის მიცემის პროცესი, ხმათა უმრავლესობით საერთო საკლასო წესების არჩევა - 10 წთ 

მოსწავლეებს ვთხოვთ, სათითაოდ გამოვიდნენ დაფასთან და ცარცით მათთვის სასურველი 58 

წესიდან (იმის მიხედვით, რა რაოდენობის წესი შეიმუშავეს ბავშვებმა) რომელიმე მონიშნონ. რის 

შემდეგაც დაითვლება, თუ რომელმა წესებმა მიიღო ყველაზე მეტი ხმა.  

7. წესების გადატანა ფორმატზე და ხელმოწერა - 5 წთ   

შერჩეული წესები მოსწავლეებს გადააქვთ ფორმატზე და მათ დაცვაზე თანხმობის ნიშნად აწერენ 

ხელს.  

8. შემუშავებული წესების ფასეულობებად გარდაქმნა - 10 წთ   

მოსწავლეებს ვთხოვთ, იმსჯელონ რომელ ფასეულობებს ეფუძნება მათ მიერ შემუშავებული წესები. 

შესაძლოა, რამდენიმე წესს ერთი ფასეულობა აერთიანებდეს ან თითო წესს თითო ფასეულობის 

მისადაგება დასჭირდეს.  

6.4 შემთხვევა 

განვიხილოთ სკოლის ინტერვენციის პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი საპილოტე სკოლის 

შემთხვევის ნიმუში, რომელშიც ნაჩვენებია ინტერვენციის პროგრამის ფსიქოლოგის მიერ 

შესრულებული პირველადი შეფასება (იმისთვის, რომ შემთხვევა არ იყოს ცნობადი, გარკვეული 

პარამეტრები შეცვლილია). 

 

ბენეფიციარი: ანა (პირობითად), 12 წლის  

კლასის დამრიგებელმა 12 წლის ანა ფსიქოლოგთან გადაამისამართა ქცევითი და ემოციური 

პრობლემების გამო.  

კლასის დამრიგებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია:  
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დამრიგებლის ინფორმაციით, ანას აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება, ყოველთვის აქტიურად 

ჩართულია გაკვეთილის პროცესში და ცდილობს დავალების შესრულებაში სხვის დახმარებასაც. 

თუმცა ბოლო კვირის განმავლობაში გახდა პასიური, არ ერთვება საკლასო აქტივობებში, 

გაკვეთილებზე ჩუმად ზის. დამრიგებელმა სცადა დალაპარაკება, ანამ კი საუბრისას უთხრა, რომ 

ყველაფერი მოწესრიგებულია და მას ყველაფერი ეჩვენება. დამრიგებელი შეშფოთებულია ანას 

ქცევის ასეთი ცვლილებით და სურს, რომ გაერკვეს მიზეზში და ბავშვი დაუბრუნდეს თავის ჩვეულ 

მდგომარეობას.    

ბავშვის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია:   

ანა ფსიქოლოგთან შეხვედრაზე მოვიდა მშობელთან ერთად. შეკითხვაზე, თუ რას უჩივის, შემდეგი 

ისტორია მოჰყვა: მისი თქმით, ტელეფონით თამაშის დროს, გამოჩნდა საინტერესო და სახალისო 

ვიდეო. მისი დამთავრების შემდეგ თავად გადაირთო შემდეგ ვიდეოზე და ეკრანზე გამოჩნდა 

ინფორმაცია „ლურჯ ვეშაპზე“ და გოგონა დაინტერესდა, თუ რა იყო, ამიტომ არ გამოურთავს. 

თუმცა იგი ვიდეოში არსებულმა ინფორმაციამ ძალიან შეაშინა. ანა ამბობს, რომ არც უფიქრია, რომ 

ამის გამო ვინმეს დალაპარაკებოდა. მაგრამ ვიდეოს შინაარსი ხშირად ღამე ესიზმრებოდა და 

ეშინოდა. სკოლის გზაზე ეგონა, რომ ვიღაც აკვირდებოდა ქუჩაში.  

მშობლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია: 

დედის მონაყოლით, იგი ძალიან შეშფოთებულია ეს ერთი კვირა - ჰგონია, რომ მის შვილს ვიღაცა 

თუ რაღაცა ემუქრება. ისეა განერვიულებული, რომ ფიქრობს, შესაძლოა ანასაც ვანერვიულებ და 

ვაშფოთებო. დედა მოჰყვა, რომ ანა ცხოვრობს მშობლებსა და 15 წლის დასთან ერთად. ანას უყვარს 

ოჯახის წევრებთან ყოფნა და ურთიერთობა. დედამ აღნიშნა, რომ თავად ხმამაღალი რეაქცია 

ჰქონდა, როცა ტელეფონში „ლურჯ ვეშაპზე“ ინფორმაციას მოჰკრა ყური (რომელსაც ანა უყურებდა). 

მშობლის თქმით, სამი დღის წინ შევიდა ანას ოთახში, რათა შეემოწმებინა, როგორ მეცადინეობდა 

იგი და გაიგო შვილის ტელეფონიდან ინფორმაცია ,,ლურჯ ვეშაპზე”. ძალიან შეშფოთდა და დაიწყო 

გოგონას გამოკითხვა. ამ უკანასკნელს არაფერი დაუმალავს - მოუყვა, რომ რამდენი დღის წინ 

შემთხვევით ჩაერთო ეს ვიდეო და მას მერე დაინტერესდა, შეშინდა კიდეც. დედამ იცის სხვა 

ისტორიები, ისიც, რომ ბავშვები თვითმკვლელობამდეც მისულან და ძალიან განერვიულებულია. 
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მიხვდა, მარტო ამ პრობლემას ვერ მოერეოდა, ამიტომ მიმართა დამრიგებელს. ამბობს, რომ თვითონ 

არის ზედმეტად ემოციური, მით უმეტეს, თუ ბავშვებს ეხება საქმე. დედა ძალიან ღელავს და 

ითხოვს დახმარებას. მას სურს, რომ ანამ გაიზროს საფრთხე და აღარასოდეს უყუროს მსგავს ვიდეოს.  

პირველადი შეფასება ანასა და დედის მონაწილეობით:  

ანა ვერ იაზრებდა კონსულტაციის საჭიროებას, თუმცა მას შემდეგ, რაც ბავშვს დედის 

თანდასწრებით გაესაუბრა ფსიქოლოგი და შესთავაზა მომსახურების გაწევა, მოსწავლე დაეთანხმა.  

ანა კარგად შემოდის კონტაქტში. მოწოდებული ინფორმაციით, ანა ნორმალურად ვითარდებოდა, 

დროულად დაიწყო სიარული, ლაპარაკი, სკოლაში არ ჰქონია სწავლის სირთულეები, აქვს ცეკვისა 

და სიმღერის ჰობი, ჰყავს 4 ახლო მეგობარი. სოციალურ ურთიერთობებში, დედის აზრით, 

ზედმეტად მიმნდობია. 

ანას საშუალოზე მაღალი ინტენსივობით აღენიშნება შფოთვა და შიში, რომ ვიღაც სუიციდურ ქცევას 

აიძულებს. ბოლო პერიოდში შეამცირა მეგობრებთან კომუნიკაცია, იზოლირდა ოჯახის 

წევრებისგან, უფრო მეტად მიეჯაჭვა კომპიუტერს და აქვს აგრესიული და ძალადობრივი ქცევა. 

სცადა “ლურჯი ვეშაპის” რამდენიმე საფეხურის შესრულება, კიდევ უფრო მეტად შეეშინდა და 

ამიტომ შეწყვიტა თამაში.   

დამცავი ფაქტორები: ანას აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება, ინტელექტი, პასუხისმგებლობა და 

ბოლო პერიოდამდე ეფექტური კომუნიკაციის უნარები; მოსწავლეს ჰყავს დამხმარედ ოჯახი და 

დამრიგებელი; დედას აქვს თანამშრომლობის მაღალი მოტივაცია. 

რისკფაქტორები: ანა არის არასრული ოჯახიდან. 

 

შემთხვევის შეჯამება:  

მოზარდი, რომელიც არასრული ოჯახიდანაა, შემთხვევით გადააწყდა ინტერნეტში ვიდეოს 

“ლურჯი ვეშაპი”. არავის უთხრა, შეჰყვა თამაშს, დაეწყო შიშები, მაღალი შფოთვა, ადვილად 
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შეკრთომა, გაღიზიანება, ადვილად შედის კონფლიქტში ოჯახის წევრებთან (დედასა და დასთან); 

სკოლაში პასიურობს.  

ბავშვი გამოეთიშა თამაშს, თუმცა ფხიზლად იყვნენ მის გარშემო ზრდასრულები და დროულად 

დაიწყეს დახმარების ძიება. ამჟამად მოზარდს აქვს მაღალი შფოთვა, რომლის სიმპტომატიკა 

წამყვანია, გამოსარიცხია აშლილობის მდგომარეობა, ამიტომ აუცილებელია ფსიქიატრის 

კონსულტაცია. პარალელურად საჭიროა ემოციების რეგულაციაზე მუშაობა და სავარჯიშოების 

დასწავლა, რაც ემოციების მართვას ასწავლის.  აუცილებელია დედის ფსიქოგანათლება, რათა 

ურთიერთობა გაუუმჯობესდეს მოზარდთან (რომელთანაც კონფლიქტში შევიდნენ უნებურად) და 

ოჯახში ყოფნისას დაეხმაროს მას ემოციურ რეგულაციაში. მაგალითად, დედის აქტიური მოსმენის 

უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომ შვილს ამით დაეხმაროს ემოციების მართვაში. ასევე 

მნიშვნელოვანია ბავშვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება კიბერუსაფრთხოებაში, ეს მას დაუბრუნებს 

კონტროლის განცდას სიტუაციაზე და ეცოდინება, როგორ აიცილოს თავიდან ასეთი საფრთხე. 

შეჯამება 

ამ თავში ვიმსჯელეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იმართოს ესა თუ ის კრიზისი სკოლაში/სკოლის 

ტერიტორიაზე. ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ, როგორც სასკოლო კრიზისის მართვის ზოგად 

პრინციპებზე, ასევე ისეთ კრიზისებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რამდენადაც 

ხშირად გვხვდება და განსაკუთრებით მძიმე შედეგებს იწვევს იმ შემთხვევაში, თუ მართებულად არ 

იმართა. განხილულია ის კონკრეტული გამოწვევები, რომლებიც ამგავრი კრიზისების 

გადაწყვეტისას გვხვდება.  

კრიზისის მართებული მართვა მოითხოვს მთელი სასკოლო თემის ჩართულობასა და 

პასუხისმგებლობის გაზიარებას. სკოლის ფსიქოლოგს, ცალკე აღებულს, გაუჭირდება კრიზისის 

მართვა, თუმცა მას შეუძლია, თავისი კომპეტენციიდან და პროფესიული როლიდან გამომდინარე, 

მნიშნელოვანი წვლილის შეტანა მოსწავლეების კრიზისთან დაკავშირებული საჭიროებების 

დაკმაყოფილების ორგანიზებასა და უზრუნველყოფაში. 
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სასკოლო კრიზისები სხვადასხვანაირია და თითოეულის დროს ჩნდება სპეციფიკური ამოცანები, 

რომლებიც სასკოლო თემმა თავად უნდა გადაწყვიტოს ან სხვა უწყებების/ორგანიზაციების 

დახმარებით. კრიზისის ეფექტური მართვისთვის აუცილებელია მისი ნიშნების/ინდიკატორების 

ადრეული გამოვლენა და შესაბამისად, ადრეული ჩარევა. 

არსებობს კრიზისის მართვის ზოგადი პრინციპები, რომლებიც უნივერსალურია ყველა ტიპის 

კრიზისისთვის: მაგალითად, მთელი სასკოლო თემის ჩართულობა, კრიზისის მართვის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს შექმნა/არსებობა; საბჭოს მიერ ამა თუ იმ კრიზისის შესაბამისი 

სტრატეგიებისა და რეაგირების ალგორითმების განსაზღვრა, ბავშვის საუკეთესო ინტერესის 

პრინციპის საფუძველზე; რეაგირების დაგეგმვისას, როგორც  ყველაზე მოწყვლადი და მაღალი 

რისკის ჯგუფის ბავშვების, ასევე მთელი კლასის/სკოლის დაინტერესებული სუბიექტების 

საჭიროებების გათვალისწინება.  

კონკრეტული კრიზისების დროს სპეციფიკური ამოცანებია გადასაჭრელი, მაგალითად, 

გარდაცვალების შემთხვევაში - სასკოლო თემის დახმარება გამოგლოვაში; ძალადობის შემთხვევაში 

- ფიზიკური საფრთხის აღმოფხვრის შემდგომ, მოსაწვლეების დახმარება ტრავმულ 

გამოცდილებასთან გამკლავებაში; ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენების შემთხვევაში - 

ბავშვების ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ზოგადად, სკოლაში ფსიქოაქტიური 

საშუალებების თვალსაზრისით, უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, ხოლო შემდეგ უკვე 

ჩართული ბავშვებისთვის ბიოფსიქოსოციალური დახმარების ორგანიზება.  

დასკვნის სახით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კრიზისის პრევენციასა და მართვაში ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი თავად სკოლის ინკლუზიური, არაძალადობრივი, გამჭვირვალე, 

მზრუნველი, ფასეულობებსა და ბავშვის ბიოფსიქოსოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე 

დაფუძნებული სასკოლო კლიმატია. ამ უკანასკნელის ჩამოყალიბება-შენარჩუნება-განვითარება კი 

მთელი სასკოლო თემის - სკოლის ადმინისტრაციის, პედაგოგების, მოსწავლეების, მშობლების - 

ზიარი პასუხისმგებლობაა და ყოველდიური საზრუნავი.  
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VII თავი   

Selfcare - პროფესიული გადაწვა  

თეა ფანჩულიძე 

პროფესიული გადაწვა, ინტერვენცია და პრევენცია 

 

„შეიყვარეთ საკუთარი თავი თქვენს პროფესიაში“ 

ზურაბ ბებერაშვილი 

შესავალი  

მოცემულ ქვეთავში მიმოვიხილავთ პროფესიული გადაწვის (Burnout) თეორიულ საფუძვლებს, მის 

ასპექტებს, სიმპტომებს, გამომწვევ მიზეზებს, როგორც პიროვნულ, ასევე ორგანიზაციულ დონეზე. 

შევეხებით პედაგოგთა პროფესიულ გადაწვას და მის სავარაუდო ნეგატიურ გავლენას სასწავლო 

პროცესზე, ასევე გადაწვის პრევენციისა და ინტერვენციის პროგრამებს, მიმოვიხილავთ საკუთარ 

თავზე ზრუნვის რეკომენდაციებსა და სხვადასხვა ტექნიკას. აღნიშნული საკითხის ამ წიგნში 

განხილვა მიზნად ისახავს პედაგოგთა ცოდნის ამაღლებას პროფესიული გადაწვის საკითხებზე და 

იმაზეც, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამან სასწავლო პროცესზე, მოსწავლეებსა და თავად 

პედაგოგთა ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე.  

2019 წლიდან ს.ს.ი.პ. მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი 

აქტიურად ახორციელებს საქართველოს სხვადასხვა სკოლებში ინტერვენციის პროგრამებს, 

რომლების მიზანია: სკოლის გაძლიერება, არააკადემიური ვალდებულებების აღსრულება, სკოლაში 

მხარდამჭერი კლიმატის შექმნა, ბულინგის პრევენცია. აღნიშნული მიზნის მიღწევა პედაგოგების 

აქტიური ჩართულობის გარეშე, უბრალოდ, შეუძლებელია. შესაბამისად, ჩვენი ერთ-ერთი 

სტრატეგია პედაგოგთა კომპეტენციების გაზრდაა სხვადასხვა მიმართულებით. პროფესიული 

გადაწვის საკითხების ცოდნა და ამ კუთხით პედაგოგებზე ზრუნვა უმნიშვნელოვანესია სკოლაში 

ჯანსაღი გარემოს შესაქმნელად.  სკოლებში ბოლო წლების მუშაობამ კიდევ უფრო დაგვანახა 
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აღნიშნული თემის წინ წამოწევის საჭიროება, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც პედაგოგებს 

მაღალი დატვირთულობისა და სხვა უამრავი პრობლემის გამო შეუმჩნეველი რჩებათ ან ისინი 

ინდიფერენტულები არიან ისეთი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ, 

როგორებიცაა ბავშვის საჭიროებაზე მორგებული საგაკვეთილო პროცესი, ბულინგი მოსწავლეებს 

შორის, არააკადემიურ ინდიკატორებზე ყურადღების გამახვილება და ა.შ. შესაძლოა, ზოგჯერ 

პედაგოგების მხრიდან ასეთი საკითხების იგნორირების ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი სწორედ 

პროფესიული გადაწვა იყოს. 

7.1 „პროფესიული გადაწვა“ (Burnout) 

ტერმინი "პროფესიული გადაწვა" (Burnout) პირველად შემოიტანა ამერიკელმა ფსიქიატრმა 

ჰერბერტ ფროიდენბერგერმა 1974 წელს, იმ ჯანმრთელი ადამიანების ფსიქოლოგიური 

მდგომარეობის დასახასიათებლად, რომლებიც პროფესიონალური საქმიანობის დროს იმყოფებიან 

კლიენტებთან ინტენსიურ, მჭიდრო ურთიერთობებში, ემოციურად დატვირთულ ატმოსფეროში 

(Freudenberger, 1975). ითვლება, რომ   პროფესიული გადაწვა არის რეაქცია სტრესულ სიტუაციებზე, 

რომელსაც თან ახლავს: ფიზიკური, ემოციური და გონებრივი გამოფიტვა, რომლებიც, ძირითადად, 

ვლინდება სოციალური სფეროს პროფესიის წარმომადგენლებში. „პროფესიული გადაწვა“ არის 

მდგომარეობა, რომელსაც ახასიათებს სიცოცხლისუნარიანობის თანდათანობითი დაკარგვა, 

ენერგიის ამოწურვა პროფესიულ საქმიანობაში ხანგრძლივი სტრესის ზემოქმედებით და ვლინდება 

ქრონიკული დაღლილობის, დეპერსონალიზაციისა და პროფესიული მიღწევების შემცირების 

სიმპტომებში ( Lavrova & Levin , 2006). ის ადამიანში იწვევს გრძნობების გაუხეშებას და მივყავართ 

თანაგრძნობისა და ემპათიის უნარის დაქვეითებისკენ, რაც, თავის მხრივ, გამოიხატება ცინიკურ და 

გულგრილ დამოკიდებულებაში კლიენტების, ბენეფიციარებისა თუ მოსწავლეების მიმართ. ის, 

აგრეთვე, იწვევს ე.წ. ანჰედონიას (anhedonia), რომელიც გრძნობების ,,დაჩლუნგებას” გულისხმობს 

და ითრევს არა მხოლოდ ნეგატიურ, არამედ პოზიტიურ გრძნობებსაც. ადამიანი ნელ-ნელა კარგავს 

სიამოვნების მიღებისა და სიცოცხლის სიხარულის განცდის უნარს (Beberashvili, 2019). 

პროფესიულ გადაწვას ასევე განიხილავენ, როგორც ემოციურ დაღლილობას, რომელიც 

წარმოიქმნება ინტერპერსონალური კომუნიკაციით გამოწვეული სტრესის ფონზე და იწვევს 

საკუთარი ცხოვრების, ღირებულებების, პრიორიტეტების მკაფიო გადაფასებას. ამიტომ საჭიროა 
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ბალანსი პირად ცხოვრებაში, ინტერესებსა და პროფესიულ სფეროებს შორის (Machynska & Derkach, 

2019). 

პროფესიული გადაწვის კონცეფტის შესწავლა სამეცნიერო ეტაპზე რომ გადავიდა, იგი განისაზღვრა, 

როგორც სამსახურში ქრონიკული ემოციური და ინტერპერსონალური სტრესორების საპასუხოდ 

გამოწვეული რეაქცია და მოხდა მისი, როგორც ფსიქოლოგიური ფაქტორის, კონცეფტუალიზაცია 

(Maslach, Schaufeli, & Leiter, Job Burnout, 2001).  

პროფესიულ გადაწვაზე ჩატარებული კვლევების მიხედვით, მისგან დაზღვეული არავინაა, ამ 

მხრივ იმუნიტეტი არავის აქვს. გადაწვის მსხვერპლნი შეიძლება გახდნენ მასწავლებლები, 

ადმინისტრატორები, ექიმები, ლიდერები, პოლიციის თანამშრომლები, აღმზრდელები, ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე პროფესიონალები და რელიგიის მსახურებიც კი (ბიწაძე, 213). 

პროფესიული გადაწვა (Burnout) მოხსენებულია დაავადებების, მათთან დაკავშირებული 

ჯანმრთელობის პრობლემების საერთაშორისი კლასიფიკატორში ICD-10 და განსაზღვრულია, 

როგორც (Z73) ,,ცხოვრების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები".  ეს უკანასკნელნი იშლება 

შემდეგ ქვეჯგუფებად: (Z73.0)-გადაწვა (Burn-out); (Z73.2)-„დასვენებისა და მოდუნების 

უკმარისობა“, (Z73.3)  „სტრესი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკაში“ და ა.შ (WHO, 2016). 

პროფესიული გადაწვის ერთ-ერთი ყველაზე ნეგატიური შედეგი შემცირებული სამსახურებრივი 

ეფექტიანობაა. პროფესიული გადაწვის მქონე თანამშრომლები ნაკლებად პროდუქტიულები არიან, 

მათი საქმიანობის ეფექტიანობა და სამუშაოს შედეგები საშუალო მაჩვენებელზე ნაკლებია, 

მცირდება ურთიერთგაგება თანამშრომლებს შორის, ქვეითდება ემპათია და ზრუნვის სურვილი 

კლიენტების მიმართ, შესაძლოა, გაძლიერდეს განზრახვა - დატოვონ სამუშაო.  

7.1.2. პროფესიული გადაწვის ასპექტები 

 მასლაჩი პროფესიული გადაწვაზე მსჯელობისას გამოყოფს სამ ასპექტს: ემოციური გამოფიტვა, 

დეპერსონალიზაცია და პიროვნული მიღწევებით უკმაყოფილება (Maslach, 2003).  
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● ემოციური გამოფიტვა (Emotional Exhaustion) - არის მდგომარეობა, როდესაც პიროვნება განიცდის 

პირადი ემოციური რესურსის ამოწურვას და სტრესორებისადმი ძლიერ მოწყვლადია, მუდმივი 

დაღლილობის შეგრძნება აქვს და ეს ყოველივე გამოწვეულია სამსახურის სპეციფიკით.  

● დეპერსონალიზაცია (Depersonalization) - ამ მდგომარეობაში დამახასიათებელია სხვებისაგან 

დისტანცირება და ცინიზმი. მაგალითად, მომსახურე პერსონალი, რომელსაც დეპერსონალიზაციის 

მაღალი მაჩვენებელი აქვს, მომხმარებლებისა და სამუშაო გარემოსადმი ცინიკური 

დამოკიდებულებით გამოირჩევა.  

● პროფესიული უნარების რედუცირება (Redusing Professional Skilis) - ამ მდგომარეობაში ადამიანს 

უვითარდება არაკომპეტენტურობის, წარუმატებლობის განცდა, დაქვეითებული აქვს მიღწევის 

მოთხოვნილება, საკუთარ სამუშაოს სხვებთან შედარებით დაბალ შეფასებას აძლევს/აკნინებს 

(Maslach & Leiter, 2016, Maslach, 2003). 

 

ემოციურ გამოფიტვას პროფესიულ გადაწვაში ცენტრალური ადგილი უჭირავს და მის მთავარ 

სიმპტომად ითვლება (Maslach, 2003). იგი ხასიათდება ემოციური და ფიზიკური რესურსების 

ამოწურვით. ემოციური გამოფიტვა მჭიდროდაა დაკავშირებული დეპერსონალიზაციასთან, 

რომელიც წარმოადგენს დისტანცირების მცდელობას მომსახურების გამცემსა და მიმღებს შორის. 

პროფესიული გადაწვის მქონე თანამშრომელი გაუცხოებულია თავისი სამსახურისაგან და ავლენს 

ნეგატიურ, გულქვა, უკიდურესად განრიდებულ და არაემპათიურ დამოკიდებულებას სამსახურში 

მიმდინარე პროცესების მიმართ. დეპერსონალიზაცია განსაკუთრებით მძაფრია იმ პიროვნებებში, 

რომლებიც ხასიათდებიან სოციალურ ურთიერთობებში სხვებთან თანაზიარობის მაღალი 

მოთხოვნილებით. ემოციური გამოფიტვა და დეპერსონალიზაცია ამცირებს მომსახურების 

ეფექტიანობას. თვითშეფასების ასპექტში ადამიანს უჩნდება არაკომპეტენტურობის განცდა და 

შეგრძნება, რომ მისი ქმედება არაეფექტურია (Maslach et al., 2001).  

პროფესიული გადაწვის საკითხზე ჩატარებული კვლევების უმეტესობაში, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, ემოციური გამოფიტვა გვხვდება ერთ-ერთ მთავარ ასპექტად, რის გამოც მკვლევართა 

ნაწილი თვლის, რომ დანარჩენი ორი განზომილება უნდა ამოიღონ პროფესიული გადაწვის 
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განსაზღვრებიდან (Shirom, 1989). თუმცა მეორე ნაწილი მკვლევრებისა არ იზიარებს ამ 

შეხედულებას. ეს უკანასკნელნი თვლიან, რომ პროფესიული გადაწვის პირველ ეტაპზე ვითარდება 

დეპერსონალიზაცია, რომელსაც მოსდევს პიროვნული მიღწევების რედუქცია და ბოლოს 

ვითარდება ემოციური გამოფიტვა. მასლაჩი აღნიშნავს, რომ დასაწყისში ხდება ემოციური 

გამოფიტვა, შემდეგ ვითარდება დეპერსონალიზაცია, რომელსაც პიროვნული მიღწევების 

რედუქცია მოსდევს (Maslach, 2017). ლაიტერი კი აღნიშნავს, რომ პროფესიული მიღწევების 

რედუქცია ემოციური გამოფიტვისა და დეპერსონალაზიციისგან განცალკევებულად 

მიმდინარეობს, რადგან ეს უკანასკნელი, ძირითადად, დაკავშირებულია სამუშაო გარემოსთან. მისი 

აზრით, პროფესიული გადაწვის სამი სხვადასხვა ასპექტი შესაძლოა ვითარდებოდეს უფრო 

პარალელურად, ვიდრე თანამიმდევრობით, რადგან ისინი წარმოადგენს რეაქციას სამუშაო გარემოს 

სხვადასხვა ფაქტორზე (Maslach & Leiter, 2016).  

7.1.3. პროფესიული გადაწვის სიმპტომები და ნიშნები 

პროფესიული გადაწვის ნიშნების ადრეული აღმოჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია მისი 

პრევენციისათვის.  ზოგჯერ მისი იდენტიფიცირება საკმაოდ რთულია, რადგან ეს ნიშნები მხოლოდ 

პროფესიულ გადაწვას არ ახასიათებს. ინდივიდუალურ დონეზე შოფელი და ენზმანი 5 ტიპის 

ნიშანზე ამახვილებენ ყურადღებას: აფექტური, კოგნიტური, ფიზიკური, ქცევითი და მოტივაციური 

(Schaufeli and Enzman,1998). აფექტურ ნიშნებში შედის: დეპრესიული/ცვალებადი განწყობები, 

მწუხარება, ემოციური გადაღლა, მომატებული დაძაბულობა, შფოთვა. კოგნიტური ნიშნებია: 

უმწეობის განცდა, საკუთარი მნიშვნელოვნებისა და იმედის დაკარგვა, უღონობის, ხაფანგში 

მოქცევის, მარცხის შეგრძნება, დაბალი თვითშეფასება, დანაშაულის გრძნობა, სუიციდური აზრები, 

კონცენტრირების სიძნელე/გულმავიწყობა, განცდა, რომ რთულია დავალებებთან გამკლავება. 

ფიზიკური ნიშნებიდან შეიძლება გამოვყოთ: თავის ხშირი ტკივილები, გულისრევის გრძნობა, 

არტერიული წნევის მომატება, კუნთების ტკივილი, ძილის დარღვევა (გადამეტებული 

მოთხოვნილება ძილისა, უძილობა, ან ჩაძინების პრობლემა), წყლული/კუჭ-ნაწლავთან 

დაკავშირებული პრობლემები, ქრონიკული დაავადებების გამწვავება, ქრონიკული დაღლილობა. 

ქცევითი ნიშნებიდან აღენიშნებათ: ჰიპერაქტიურობა/იმპულსურობა, კოფეინის, თამბაქოს, 

ალკოჰოლის და აკრძალული წამლების მოხმარების გაზრდა, თვითკონტროლის დაქვეითება, 
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კომუნიკაციის სირთულეები გარშემომყოფებთან, რეკრეაციული საქმიანობების მიტოვება, საკვების 

„შთანთქმის“ სურვილი,  აკვიატებული ჩივილები/უარყოფა. ფსიქოლოგიური ნიშნებიდან 

აღენიშნებათ: მომატებული გაღიზიანებადობა, გუნებ-განწყობის დაქვეითება, ჩნდება 

სამსახურებრივი და პირადი ცხოვრებით უკმაყოფილების განცდა, თვითშეფასების დაქვეითება, 

გაზრდილი დანაშაულის, უიმედობის განცდა, ხშირი ფიქრი ან ნათქვამი ფრაზა: „აზრი არ აქვს..“, 

უიმედო განწყობა მომავლის მიმართ, მნიშვნელოვანი მოვლენები ემოციურად სუსტად  აღიქმება. 

მოტივაციური ნიშნები: გულმოდგინების, იდეალიზმის დაკარგვა, სამსახურიდან წასვლა, 

იმედგაცრუება, სევდა (გველესიანი, 2019; ბიწაძე, 213). 

მასლაჩის მიხედვით ინდივიდუალურ დონეზე პროფესიული გადაწვის ნიშნებიდან ფიზიკურზე 

მეტად ყურადღება უნდა მიექცეს ემოციურ გადაღლას, გონებრივ და ქცევით სიგნალებს და 

შემცირებულ თვითეფექტიანობას. ჩვეულებრივ, პროფესიული გადაწვის ნიშნები სამსახურთან 

არის ხოლმე დაკავშირებული და ვლინდება ჯანმრთელ ადამიანებში, რომლებსაც ადრე 

ფსიქოპათოლოგიური ჩივილები არ ჰქონიათ (Maslach et al, 2001).  

შოფელი და ენზმანი ასევე აღწერენ პროფესიული გადაწვის ნიშნებს ინტერპერსონალური 

ასპექტით. აფექტურ დონეზე ესაა: გაღიზიანებადობა, გადამეტებული მგძნობელობა, შემცირებული 

ემპათია კლიენტებისადმი/პაციენტებისდმი/ მომსახურების მიმღებებისადმი, მზარდი მრისხანება. 

კოგნიტურ სიგნალებს შორის აღენიშნებათ: კლიენტების/ პაციენტების/ მომსახურების მიმღებების 

მიმართ ცინიკური და დეჰუმანიზებული, შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება, ნეგატივიზმი 

კლიენტებისადმი/ პაციენტებისდმი/ მომსახურების მიმღებებისადმი; ქცევითი ნიშნები: 

მრისხანების აფეთქებები, მიდრეკილება ძალმომრეობრივი და აგრესიული ქცევისადმი, აგრესია 

კლიენტებისადმი/ პაციენტებისდმი/ მომსახურების მიმღებებისადმი; ინტერპერსონალური, 

ოჯახური კონფლიქტები, სოციალური იზოლაცია და განრიდება 

კლიენტებისადმი/პაციენტებისდმი/მომსახურების მიმღებებისადმი. მოტივაციური სიგნალები: 

ინტერესის დაკარგვა, ინდიფერენტულობა კლიენტებისადმი/პაციენტებისდმი/ მომსახურების 

მიმღებებისადმი. ამ ტიპის პრობლემების არსებობისას თანამშრომელი, ერთი მხრივ, გამოხატავს 

ძალადობრივ მოქმედებას და, მეორე მხრივ, იზოლაციაში იქცევს თავს. კლიენტებს ექცევა როგორც 

"ობიექტებს" (Schaufeli and Enzman,1998).  
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"ორგანიზაციულ დონეზე პროფესიული გადაწვა, უპირველეს ყოვლისა, ხასიათდება შემცირებული 

ეფექტიანობით, ცუდი მუშაობითა და მინიმალური პროდუქტულობით". ასევე სხვა სიგნალები 

შესაძლოა იყოს: სამსახურით უკმაყოფილება, ცინიზმი სამსახურებრივი როლის მიმართ, 

უნდობლობა მენეჯმენტის, კოლეგებისა და ხელმძღვანელების მიმართ, შემცირებული 

ეფექტიანობა, დაბალი მიღწევები, შემცირებული პროდუქტიულობა, კადრების გადინება, 

ავადმყოფობის დღეების გაზრდილი რაოდენობით გამოყენება, გაცდენები, მეტისმეტად ძლიერი 

დამოკიდებულება ხელმძღვანელზე, გაზრდილი უბედური შემთხვევების რიცხვი, სამუშაოსადმი 

მოტივაციის დაკარგვა, სამსახურში  წასვლის სურვილის არქონა და სხვა (Schaufeli and Enzman, 1998). 

7.1.4. პროფესიული გადაწვის რისკფაქტორები 

პროფესიული გადაწვის მიზეზებისა და რისკების განხილვისას მკვლევართა აზრი ორ ნაწილად 

იყოფა: ისინი, ვინც ამ პრობლემის მიზეზებს პიროვნებაში ინდივიდუალურ (ფსიქოლოგიურ) 

დონეზე არსებულ    განსხვავებებში ხედავენ და ისინი, ვინც პროფესიულ გადაწვას უფრო 

სოციალურ, გარემო ფაქტორებს უკავშირებენ.   თუმცა დღემდე აქტუალურ კითხვად რჩება, „გარემო 

უფრო იწვევს ადამიანების პროფესიულ გადაწვას, თუ მათი პიროვნული თვისებები?“ 

ზოგი მკვლევრის აზრით, ინდივიდუალური განსხვავებები შედარებით მცირე როლს თამაშობს 

პროფესიული გადაწვის ჩამოყალიბებაში თუნდაც მაღალ სამუშაო დატვირთვასთან შედარებით. 

ავტორთა უმეტესობა თანხმდება, რომ პროფესიული გადაწვა უფრო მეტად სოციალური ფენომენია, 

ვიდრე პიროვნული (Maslach, 2017). თუმცა, სხვა კვლევების მიხედვით, ადამიანებს, რომლებსაც 

ახასიათებთ დაბალი თვითშეფასება, მაღალი მოწყვლადობა, კონკურენტულობა, კონტროლის 

მაღალი საჭიროება და სამსახურისადმი ისეთი დამოკიდებულება, როგორიცაა მაღალი მოლოდინი 

ამ უკანასკნელის მიმართ, აქვთ პროფესიული გადაწვის მაღალი რისკი (ბიწაძე, 213).  

ინდივიდუალურ დონეზე არსებული რისკფაქტორები  

ინდივიდუალურ (ფსიქოლოგიურ) დონეზე არსებული რისკფაქტორებია: 

● დაბალი თვითშეფასება;  
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● საკუთარ თავში დურწმუნებლობა; 

● სტრესთან გამკლავების არაადაპტური სტრატეგიები; 

● გარემოში ადაპტაციის სირთულეები; 

● შინაგანი სიცარიელის განცდა; 

● იდენტობის კრიზისი საკუთარ პროფესიაში; 

● სამსახურთან ზეიდენტიფიკაცია, თანადამოკიდებულება მასთან, საკუთარი თავის დაკარგვა 

სამსახურში. გამოჩენილი ფსიქიატრი ვიქტორ ფრანკლი ამ ფენომენის გამოვლინებას მიაწერდა 

ადამიანებს, რომლებისთვის სამსახური მათი ცხოვრების საზრისი გახდა. როგორც კი ჩერდება 

სამუშაო კვირის რითმი, ეს ადამიანები ცხოვრების უაზრობასა და სიცარიელეს განიცდიან. სწორედ 

ამ დღეებში მათ ეწყებათ ალკოჰოლური ექსცესები და აგრესიის შემოტევები. ამით, თითქოს, 

ცდილობენ შეავსონ ეგზისტენციური ვაკუუმი, რითაც გადაწვის რისკის ქვეშ აყენებენ თავს. 

აღნიშნული არა მხოლოდ გადაწვის მიზეზი, არამედ გადაწვის შედეგიც შეიძლება იყოს 

(Beberashvili, 2019); 

● დაბალი თვითეფექტურობა, რომლის დროსაც ადამიანები მორჩილებითა და ცინიზმით პასუხობენ 

სამსახურში არსებულ გამოწვევებს (Bandura, 1989); 

● ფსიქოლოგიური განრიდება პროფესიული საქმიანობისაგან, როდესაც ადამიანი "ფსიქოლოგიურად 

ემიჯნებოდა იმ სფეროს, რომელშიც მან წარუმატებლობა განიცადა" და ხდება მისი ემოციური 

დაშორება პროფესიულ საქმიანობასთან (Hall, Arthur, & Lawrence, 1979). 

კვლევების მიხედვით, იმ ადამიანების შემთხვევაში, რომელთაც აქვთ მაღალი თვითეფექტურობა, 

ადაპტაციის უნარი, თვითრწმენა, თვითმართვა და თავდაჯერებულობა, შედარებით მცირდება 

პროფესიული გადაწვის რისკები (Bandura, 1989). 
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გარემოში არსებული რისკფაქტორები  

სამუშაო გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული გადაწვის ასახსნელად, რადგან ეს 

უკანასკნელი ხშირ შემთხვევაში განიხილება, როგორც ნეგატიური, სამუშაოსთან დაკავშირებული 

ფსიქოლოგიური ფენომენი. 

გარემოში არსებულ რისკფაქტორებად განიხილება: 

● არახელსაყრელი, მტრული სამუშაო პირობები. ეს პროფესიული გადაწვის ეტიოლოგიაში ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან რისკფაქტორად მოიაზრება (ბიწაძე, 213); 

● უსამართლო და დამსჯელი გარემო (Bandura, 1989);  

● ,,ადგილზე ჩაკეტვა", რომელიც გულისხმობს იმ შემთხვევებს, როდესაც თანამშრომელს არ შეუძლია 

სამსახურებრივ კიბეზე დაწინაურება, მიუხედავად მძიმე შრომისა და ინიციატივისა, ხოლო 

დახარჯული დრო, უნარ-ჩვევები და განათლება მის მიერ განიხილება წარუმატებლად ჩადებულ 

ინვესტიციად. 

ბურკეს აზრით, რადგან მასწავლებლებს, ექთნებსა და სოციალურ მუშაკებს ნაკლები დაწინაურების 

შანსი აქვთ სამსახურებრივ კიბეზე, პროფესიული გადაწვისადმი უფრო მოწყვლადნი არიან (Burke 

& Greenglass, 1989);  

● „როლური ბუნდოვანება“ ადამიანები სტრატეგიებს სახავენ, რომ რაღაც მიზნებს მოაღწიონ. როლის 

ბუნდოვანების შემთხვევაში კი მათ უხდებათ სამუშაოში რესურსების ისე ინვესტირება, რომ არ 

აქვთ გარანტია ამ შრომის დაფასდებისა. ამიტომ მიზნის მისაღწევად მიმართული საქმიანობები 

ფრუსტრაციის განცდას იწვევს მათში; 

● არასტრუქტურირებული სამუშაო პროცესები, უფლებამოსილებებისა და როლის ბუნდოვანება; 

● სამუშაო ავტონომიის ნაკლებობა/კონტროლი (გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობის 

არქონა) ასევე ზრდის პროფესიული გადაწვის შესაძლებლობას, როდესაც ადამიანებს არა აქვთ 

ბალანსირების საშუალება საკუთარ და ორგანიზაციის ინტერესებს შორის (Maslach & Leiter, 2016); 
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● ხელმძღვანელი პირების მხრივ უკუკავშირის, ჯილდოებისა და უსაფრთხოების ნაკლებობა ზრდის 

პროფესიული გადაწვის რისკს (Demerouti, at al., 2003); 

● სამუშაო გარემოში არსებული პირობები: ხმაური, სიცხე ან სიცივე, სამუშაო სივრცის არქონა, 

გადატვირთული ოთახი და ა.შ. 

ორგანიზიის ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის, მნიშვნელოვანია, მის წევრებს ერთმანეთის 

დახმარების სურვილი ჰქონდეთ. სოციალური მხარდაჭერა აღნიშნავს იმას, რომ ერთი ადამიანი 

მეორის იდენტობას, ღირებულებებს აღიარებს და შეუძლია მისთვის დახმარების აღმოჩენა. მაღალი 

დონის სტრესის დროს თანამშრომლებს როდესაც არ აქვთ ადეკვატური სოციალური მხარდაჭერა 

და არიან წნეხის ქვეშ, ამ ყველაფრის ერთ-ერთი შედეგია პროფესიული გადაწვა (Gaines & Jermier, 

2017). 

7.2 მასწავლებელთა პროფესიული გადაწვა 

უკანასკნელ წლებში მასწავლებელთა პროფესიული გადაწვა ფართოდ გავრცელებულ 

პრობლემადაა აღიარებული და ტერმინი Burnaut სულ უფრო და უფრო ხშირად იხმარება 

პედაგოგების ჯგუფთან მიმართებით (Rogers, 1992). 

 მასწავლებლის ფსიქიკური ჯანმრთელობა მისი აქტიური ცხოვრების, პროფესიული სრულყოფისა 

და შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარების წინაპირობაა. ეს გავლენას ახდენს მისი 

მოსწავლეების ჯანმრთელობასა და ყველანაირი საგანმანათლებლო მუშაობის შედეგებზე. 

არაჯანსაღი მასწავლებელი ვერ უზრუნველყოფს მოსწავლისთვის საჭირო დონის ყურადღებას, 

ინდივიდუალურ მიდგომას ან სიტუაციას, რომელსაც წარმატება მოჰყვება. ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, მასწავლებლის პიროვნების დეფორმაცია, 

ემოციური გამოფიტვა პირდაპირ გავლენას ახდენს მოსწავლეების ჯანმრთელობაზეც. ამიტომ 

მასწავლებლის (რეპეტიტორის, პედაგოგის) ჯანმრთელობის შენარჩუნება და გაძლიერება მისი 

ცხოვრებისა და პროფესიული ინტერესების ერთ-ერთი პრიორიტული საკითხია (Machynska & 

Derkach, 2019). 
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განათლების დარგში მასწავლებლებში პროფესიული გადაწვის პრევენცია და მისი შედეგების 

გადალახვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. სასწავლო პროცესის ეფექტიანი წარმართვისათვის 

აუცილებელია, მასწავლებლებმა შეინარჩუნონ პოზიტიური დამოკიდებულება თავიანთი 

სამსახურისადმი, კოლეგებისადმი და მოსწავლეებისადმი (Pobigun & Shalamai, 2019). თანამედროვე 

სკოლები ბევრ და მრვალფეროვან მოთხოვნებს უყენებენ მასწავლებლებს, რაც მათში 

გახანგრძლივებულ სტრესს იწვევს, რომელსაც ხშირად შედეგად პროფესიული გადაწვა მოჰყვება 

ხოლმე. მასწავლებლის სამუშაოს ბუნება და მისი ორგანიზება, ზეწოლა: მეტი გააკეთონ 

შემცირებული რესურსებით, როლური კონფლიქტები, ბუნდოვანება და ზედმეტად გადატვირთვა, 

ხშირი, პოტენციურად სტრესული ურთიერთობები მოსწავლეებთან, მშობლებსა და სკოლის 

ადმინისტრაციასთან მასწავლებლებს სენსიტიურს ხდის პროფესიული გადაწვის მიმართ, საფრთხე 

ემუქრება მათ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას. ამავდროულად, ის სწავლების ხარისხის 

დაწევას იწვევს. როგორც კვლევები გვიჩვენებენ, პროფესიული გადაწვის მქონე მასწავლებლები 

უფრო ხშირად მიმართავენ დოგმატური სწავლების პრაქტიკას და ხისტად ეყრდნობიან 

სტრუქტურასა და რუტინას, ამით კი სასკოლო რეფორმებსაც ანელებენ (Vandenberghe & Huberman, 

1999; Rogers, 1992).  

მასწავლებლის მუშაობის შემოქმედებითი ხასიათი იწვევს დროის დანახარჯების ზრდას სამუშაოს 

სხვადასხვა სტრუქტურულ ელემენტზე. პედაგოგს ყოველთვის არ აქვს დასვენებისა და ჭამის 

საშუალება, რადგან კლასებს შორის შესვენება მისი სამუშაო დროა. გარდა ამისა, მასწავლებლის 

მუშაობის სპეციფიკა მოითხოვს მოსამზადებელ სამუშაოებს სახლშიც. ,,მგზნებარე, 

იდეალისტურად განწყობილი და ერთგული მასწავლებლები თუ  გრძნობენ, რომ თავიანთ 

მოსწავლეებს ვერ აძლევენ განათლებას და ვერ ახერხებენ მათ მოტივირებას, აქვთ გადატვირთული 

საკლასო ოთახები და  დისციპლინის პრობლემები, ამავდროულად, აქვთ  დატვირთული სამუშაო, 

უამრავი ტესტირებების თუ გამოცდის გამო, ასეთ პირობებში   ისინი, სავარაუდოდ, პროფესიული 

გადაწვის მსხვერპლნი გახდებიან” (Farber, 1982). 

საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს განათლების რეფორმა. მაგალითად, 

შემუშავდა მასწავლებლის ახალი სტანდარტი, ხორციელდება პედაგოგთა სერთიფიცირების 

პროგრამები, ახალი სასწავლო კურიკულუმები და დაიწყო მათი დანერგვა სკოლებში, ხდება 
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მასწავლებელთა კარიერული კიბის გადააზრება. ამ პირობებში პედაგოგები ხშირად აღნიშნავენ, 

რომ ვეღარ უთმობენ მოსწავლეებს იმდენ ძალისხმევას, როგორც ეს ადრე შეეძლოთ, ზოგჯერ ვეღარ 

პასუხობენ თანამედროვე ბავშვის ინტერესებს, ყოველივე ეს კი იწვევს დაძაბულობასა და ემოციურ 

გამოფიტვას. როდესაც მოსწავლეების მიმართ მასწავლებლებს პოზიტიური გრძნობები აღარ აქვთ, 

ისინი განიცდიან დეპერსონალიზაციას, პროფესიული გადაწვის მეორე ასპექტს. ამას ისინი 

გამოხატავენ არაეფექტური, ნეგატიური დამოკიდებულებებით მოსწავლეთა მიმართ და 

დამამცირებელ იარლიყებს აკრავენ მათ, ცივ და დისტანცირებულ დამოკიდებულებებს ავლენენ, 

ფიზიკურად ცდილობენ მათგან დისტანცირებას და ფსიქოლოგიურ განრიდებას ახდენენ.  

პროფესიული გადაწვის მესამე ასპექტი - პიროვნული მიღწევების რედუქციაც ასევე ძლიერ 

მნიშვნელოვანია მასწავლებლებისათვის. მათი უმრავლესობა ამ პროფესიას მაინც ირჩევს 

იმისათვის, რომ დაეხმარონ მოსწავლეებს სწავლასა და აღზრდაში. როდესაც მასწავლებელები 

გრძნობენ, რომ ისინი ვეღარ ხედავენ თავიანთ წვლილს მოსწავლის განვითარებაში, მათ შეიძლება 

განიცადონ ღრმა იმედგაცრუება. მასწავლებლისათვის ძნელია, დათმოს სწავლებისადმი 

ერთგულება. ამასთან ერთად, პედაგოგის პროფესიაში ძნელია სხვა მიღწევებზე ორიენტირება, 

მაგალითად, მეტი დროის დათმობა სამუშაოსადმი უკეთესი შემოსავლის მისაღებად ან 

ადმინისტრაციული კარიერა, რომელიც მხოლოდ მცირე რაოდენობისათვისაა შესაძლებელი. 

ამიტომ პირად მიღწევებში კრიზისი მასწავლებლისათვის შესაძლოა მძიმეც იყოს და ხანგრძლივიც 

(ბიწაძე, 213; Rogers, 1992). 

7.2.1. სასკოლო კლიმატი და მისი კავშირი პროფესიულ გადაწვასთან 

სასკოლო კლიმატი და გარემო პირდაპირაა დაკავშირებული ამ საგანმანათლებლო სივრცის 

ეფექტურობასთან, სკოლის კლიმატს და მის ეფექტურობას განსაზღვრავს ურთიერთობები, 

მოსწავლეებს, სკოლის თანამშობლებს, მშობლებსა და თემს შორის. ყველა სკოლას თავისი 

,,პიროვნულობა” აქვს და მისი გარემო პოზიტიურია თუ ნეგატიური, დამოკიდებულია იმაზე, თუ 

როგორი ურთიერთობებია ამ სივრცეში, რამდენად და რა ფორმით ხდება იმ გრძნობებისა და 

შეხედულებების გაზიარება, რომლებიც უჩნდებათ იქ მყოფ ადამიანებს სკოლაში მიმდინარე 

პროცესების მიმართ. მასწავლებელთა პროფესიული გადაწვა ხანგრძლივი პერიოდის სტრესის 

შედეგია, რაც მომდინარეობს განცდიდან, რომ მასწავლებლის ხელთ არსებული რესურსები 
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სტრესთან გამკლავებისთვის არასაკმარისია და ხშირ შემთხვევაში სტრესორები გადაწონის მათ. მაგ, 

მასწავლებელებს ყოველდღიურად უხდებათ მოსწავლეებით გადავსებულ კლასებში მუშაობა, 

პოტენციურად სტრესის გამომწვევი ურთიერთობა მშობლებთან, ადმინისტრაციასთან, 

კოლეგებთან (ბიწაძე, 2013).   

მასწავლებლებში სტრესის გამომწვევი ფაქტორები შემდეგნაირად ჯგუფდება: მასწავლებლებისა და 

მოსწავლეების ცუდი ურთიერთობები, დროის მხრივ ზეწოლა, როლური კონფლიქტები, ცუდი 

სამუშაო პირობები, კონტროლისა და გადაწყვეტილების მიღების ძალაუფლების არქონა, ცუდი 

ურთიერთობები კოლეგებთან, პროფესიული არაადეკვატურობის გრძნობა, გარე ორგანიზაციული 

სტრესორები, ხელმძღვანელობის მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლებობა ან ზოგჯერ  არარსებობა, 

დირექტორების თანადგომის უქონლობა, უდისციპლინობა, რომ არ ხდება   საკმარისი დროისა და 

რესურსების იმგვარად გამოყოფა, როგორც ეს მასწავლებლებს მიაჩნიათ საჭიროდ; საკმარისად არ 

აფასებენ პედაგოგების მოსაზრებებსა და იდეებს, სკოლის ადმინისტრაცია არ უჭრს მხარს 

მასწავლებლებს მშობლებთან კამათისას, არ უსმენენ მათ პრობლემებსა და შეთავაზებებს (Friedmen, 

1991).  

  დიდი რაოდენობის სტრესორებთან გასამკლავებლად მასწავლებელის დაძლევის მექანიზმები 

აქტივირდება, რათა იგი გაუმკლავდეს მოთხოვნებს. როდესაც ეს მექანიზმები ვერ ეხმარება, სტრესი 

იზრდება და მასწავლებლის ფსიქიკურ და ფიზიკურ კეთილდღეობას საფრთხე ემუქრება, რასაც 

შესაძლოა მოჰყვეს პროფესიული გადაწვა, ხოლო ამ უკანასკნელის შედეგად კი  შესაძლოა პედაგოგი  

ინდიფერენტული გახდეს სასკოლო ცხოვრების, მოსწავლეებს შორის არსებული ბულინგის მიმართ, 

დაკარგოს სურვილი, მიიღოს სასკოლო ცხოვრებაში მონაწილეობა, გაუჩნდეს უხეში, 

თანაგრძნობისგან დაცლილი დამოკიდებულება მოსწავლეების, მშობლებისა და კოლეგების 

მიმართ. აღნიშნულის შედეგად კი შესაძლოა სკოლაში გაიზარდოს ბულინგის შემთხვევები 

მოსწავლეებს შორის, ძალადობა მოსწავლეების მიმართ, ყურადღების მიღმა დარჩეს ბავშვის 

ინდივიდუალური საჭიროებები და კიდევ უამრავი სხვა ნეგატიური შედეგი (Rogers, 1992).  
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7.3 პროფესიული გადაწვის პრევენციისა და ინტერვენციის სტრატეგიები 

ზემოთ განხილული საკითხებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, პროფესიული 

გადაწვის მიზეზების იდენტიფიცირება ორგანიზაციულ სისტემებში და შესაბამისად, 

ცვლილებების შეტანა სკოლის მენეჯმენტის სტილსა და ადმინისტრაციულ სკითხებში; მეორე 

მხრივ კი, მასწავლებელთა გაძლიერება, ემოციების მართვის სწავლებაში მათი დახმარება, 

ემოციური ვენტილაცია და პროფესიული გადაწვის პრევენციული ღონისძიებების მხარდაჭერა. 

პროფესიული გადაწვის ინტერვენციის მიზანია თანამშრომელთა ინტერპერსონალური 

ურთიერთობების გაუმჯობესება, ურთიერთდახმარების ხელშეწყობა, მიღწევის მოთხოვნილების 

გაზრდა, სომატური ჩივილებისა და სამსახურებრივი სტრესის შემცირება, სამსახურით 

კმაყოფილების ხარისხის სრულყოფა. მკვლევრები პროფესიული გადაწვის პრევენციისა და 

ინტერვენციის ღონისძიებებს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ორ ნაწილად ყოფენ: ორგანიზაციულ და 

ფსიქოლოგიურ დონეებად (ბიწაძე, 213). 

 

ორგანიზაციულ დონეზე პროფესიული გადაწვის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია: 

● თანამშრომლებისათვის რესურსების შეძენის შესაძლებლობების შექმნა;  

● პროფესიული განვითარების კიბის არსებობა;  

● როლის ნათელი აღწერილობა და ადეკვატური მოლოდინის არსებობა;  

● სტაბილური სამუშაო დატვირთვა; 

● კონტროლისა და არჩევანის არსებობა; 

●  დამსახურების აღიარება და წახალისება; 

●  შეკრული გუნდი; 

● სამართლიანობა და პატივისცემა;  
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● მკაფიო ფასეულობები და მნიშვნელოვანი სამუშაო; 

● სკოლებში შესწავლილი და გაანალიზებული უნდა იქნას დირექტორის მართველობის სტილი, 

მასწავლებლების მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებაში, ამ უკანასკნელთა 

უფლებამოსილების გაზრდა, სამუშაო დატვირთვის გონივრულად გადანაწილება. სამუშაოები 

გადანაწილებული უნდა იყოს ისე, რომ აცილებული იყოს თავიდან მასწავლებელთა ძლიერ 

გადატვირთვა მრავალრიცხოვანი კლასებითა და მოსწავლეთა საერთო რაოდენობით. დაცული 

უნდა იყოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნა ამასთან მიმართებით; 

● მასწავლებლებს მნიშვნელოვანია ჰქონდეთ პროფესიული განვითარების, მრავალფეროვანი 

გაკვეთილების ჩატარების რესურსები, რომ გაუმკლავდნენ იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც ეს 

სპეციალობა გულისხმობს;  

● დირექტორების მიერ მასწავლებლებთან ურთიერთობისას კონსულტაციური, მონაწილეობითი 

მართვის სტილის დანერგვა და მხარდამჭერი გარემოს შექმნა; 

● სკოლის დირექტორების გადამზადება, რათა მათ შეძლონ გუნდური მუშაობა, პროფესიული 

გადაწვის ადრეული ნიშნების ამოცნობა თავიანთ თანამშრომლებში ან გამომწვევი 

სტრესორების/ტრიგერების იდენტიფიცირება სამუშაო გარემოში და შესაბამისი ღონისძიებების 

გატარება. 

პროფესიული გადაწვის პრევენცია მასთან ბრძოლის ყველაზე კარგი სტრატეგიაა და გაცილებით 

იაფი, ვიდრე გადაწვის გამოვლენის შედეგად განხორციელებული ინტერვენციის ღონისძიებები. 

7.3.1. პროფესიული გადაწვის ინტერვენციის სტრატეგიები   

პრევენციული/ინტერვენციის პროგრამები შესაძლოა იყოს პიროვნებაზე, ორგანიზაციაზე 

ორიენტირებული და კომბინირებული (პიროვნებასა და ორგანიზაციაზე ორიენტირებული). 

პროფესიული გადაწვის ინტერვენციის პროგრამებია: ჯგუფური ან იდივიდუალური 

ფსიქოკონსულტირება; ფსიქოთერაპია; ინტერვიზიის მეთოდი; ფსიქოგანათლება-ემოციების 
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მართვაზე ორიენტირებული პოზიტიური სტრატეგიების სწავლება; სტრესთან გამკლავების 

სტრატეგიების სწავლება; საკუთარ თავზე ზრუნვა (Selfcare). 

 აღნიშნულ თავში განვიხილავთ კომბინირებული და პიროვნებაზე ორიენტირებული 

ინტერვენციის რამდენიმე პროგრამას: „ინტერვიზიას“, „საკუთარ თავზე ზრუნვას ( Selfcare)“  და 

პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, რომლებიც, ვფიქრობთ,  დაეხმარება პედაგოგებს პროფესიული 

გადაწვის თავიდან ასაცილებასა ან პროფესიული გადაწვის დაძლევაში. 

7.3.2. ინტერვიზია 

ინტერვიზა - ეს არის პროფესიული სტრესის მართვისა და სამსახურში პროფესიული გადაწვის 

პრევენციის ეფექტური სტრატეგია.  მიდგომის მიზანია კოლეგათა შორის ისეთი თანამშრომლობის 

მიღწევა, რომელიც ორიენტირებული იქნება სამუშაო ამოცანების განხორციელებაზე, საქმის 

შედეგიანობაზე, და საზოგადოდ, ყოველდღიური სამსახურის ოპტიმიზებაზე (სიმონი, 

სარჯველაძე, ჯავახიშვილი, & ბებერაშვილი, 2001). ინტერვიზია კომბინირებული პროგრამის 

ნაირსახეობაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი საშუალებით შესაძლებელია როგორც   ორგანიზაციის 

დონეზე არსებული სტრესორების გააზრება, ასევე პიროვნების დონეზე არსებული ემოციების, 

აზრების, დამოკიდებულებებისა და საკუთარ თავში ახალი რესურსების პოვნის შესაძლებლობა, 

რომელიც ეხმარება თანამშრომლებს   პრობლემური საკითხის კონსტრუქციულად გადაწყვეტაში 

(UNOCE, 2006).  

ინტერვიზიის არსი და თავისებურება ისაა, რომ ეს არის კოლეგათა ურთიერთკონსულტირების 

მეთოდი, „სუპერვიზია სუპერვაიზორის გარეშე“. ინტერვიზიის მეთოდი ეს არის ჯგუფური, 

ინტერაქტიული, გუნდური მუშაობა, რომლის დროსაც ხდება: სამსახურთან დაკავშირებული 

პრობლემის წარდგენა კოლეგების წინაშე, პრობლემის განსხვავებული ხედვის 

ურთიერთგაზიარება, მხარდაჭერა კოლეგების მხრიდან, საკუთარი ცოდნის გამდიდრება 

კოლეგების გამოცდილებით, პრობლემის ეფექტური გადაწყვეტის გზების ძიება. ინტერვიზიის 

ძირითადი პრინციპია, რომ პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ თანაბარი სტატუსისა და 

თანამდებობრივი პოზიციის მქონე ადამიანები. ინტერვიზია _ წარმოადგენს დამოუკიდებელ, 

სპეციფიკურ პროცედურას წინასწარ დაგეგმილი, სტრუქტურირებული გზით. მის 
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განსახორციელებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია: ჯგუფის წევრთა მოტივაცია, 

კონკრეტული სამუშაო პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით ერთობლივი მუშაობის სურვილი და 

ურთიერთნდობის ატმოსფერო. აღნიშნული მეთოდით მუშაობისას მნიშვნელოვანია: 1. ჯგუფი 

იყოს ორიენტირებული სამუშაო ამოცანების გადაჭრაზე და 2. ჯგუფმა იცოდეს, თუ რა ეტაპზე 

იმყოფება ის.  

ჯგუფმა უნდა ისწავლოს, იყოს მოქნილი, ყურადღება დაუთმოს და გააანალიზოს ხელის შემშლელი 

ფაქტორები მუშაობის პროცესში, როგორც ორგანიზაციულ, ასევე ინდივიდუალურ დონეებზე. 

ასევე ინტერვიზიის პროცესი უნდა ეხებოდეს ისეთ ინდივიდუალურ პრობლემებსაც, რომლებიც, 

გარკვეული თვალსაზრისით, საერთოა და მეტნაკლებად ახასიათებს ჯგუფის ყველა 

წევრს. ეს გააღრმავებს ჯგუფის წევრთა ურთიერთგაგებას, ხელს შეუწყობს მათ ერათმანეთთან 

გაშინაურებას, ,,იქ და მაშინ” კონტექსტში წარმოებულ დისკუსიას ,,აქ და ამჟამად” კონტექსტს 

დაუახლოვებს. ეს კი უფრო ახლოა პიროვნულ დონესთან და ამდენად, ჯგუფის წევრებს საკუთარი 

პრობლემების დაძლევაზე მუშაობას გაუადვილებს (სიმონი, სარჯველაძე, ჯავახიშვილი, & 

ბებერაშვილი, 2001). 

  განხორციელება: 

● ხანგრძლოვობა: მაქსიმუმ, 90წთ; 

● მასალა: ქაღალდი, კალმისტრები, შესაძლოა, დაფა და ა.შ; 

● ჯგუფის წევრთა რაოდენობა: 5- 7 კაცი; 

● მეთოდი გამოიყენება ყველასათვის. 

მუშაობის ფაზები: 

წესების შემოტანა- 5 წთ 
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● მონაწილე, რომელიც ლიდერის როლს იღებს, აცნობს/ახსენებს დანარჩენ მონაწილეებს მუშაობის 

პროცესს და სთავაზობს ჯგუფური მუშაობის გარკვეულ წესებს (მაგალითად, ერთი ლაპარაკობს, 

ყველა უსმენს და ა.შ.). 

პრობლემის წარდგენა- 15 წთ 

● მონაწილე, რომელიც კლიენტის როლს იღებს, სთავაზობს ჯგუფს თავის ინციდენტს- ანუ ჰყვება 

კონკრეტულ ისტორიას (თუ როგორ დაიწყო იგი, როგორ მიმდინარეობდა) და ასაბუთებს, თუ 

რატომ შეარჩია ჯგუფური მუშაობისათვის სწორედ ეს შემთხვევა, რა არის მისი მოტივაცია. 

პრობლემის წარდგენის სქემა  

●  რა მოხდა, სად მოხდა, როგორ კონტექსტში; 

● ვინ არიან ჩართული პირები (ინტერპერსონალური გარემო); 

● რა გაკეთდა პრობლემის მოსაგვარებლად; 

● რა მოხდება, რომ არ გადაწყდეს/მოგვარდეს პრობლემა;  

პრობლემის წარმდგენმა, მნიშვნელოვანია, მოყოლისას ერთმანეთისაგან გამიჯნოს ფაქტი, ის 

ემოციები, რომლებიც ამ ფაქტის პასუხად აღმოუცენდა და ამ ფაქტის მისეული ინტერპრეტაცია (ანუ 

რა მნიშვნელობას ანიჭებს მას). 

          პრობლემის დაზუსტება- 20წთ 

● ჯგუფის დანარჩენი მონაწილეები უსვამენ კლიენტს დამაზუსტებელ შეკითხვებს პრობლემის 

გამოკვეთისა და მასში ჩაღრმავების მიზნით; 

● ჯგუფის მხრიდან ამ ფაზაში არ შეიძლება შეფასება, რჩევების მიცემა, ინტერპრეტაცია. 

● იდენტიფიცირება, თუ რაში საჭიროებს კონკრეტულად პრობლემის წარმდგენი რჩევის მიღებას; 

● რა არის ამ პრობლემის წარდგენის, გადაწყვეტის მოტივაცია; 
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     პრობლემის ანალიზი- 10წთ 

● მონაწილეები (პრობლემის წარმდგენის გარდა) აანალიზებენ სიტუაციას/პრობლემას. მათი 

მსჯელობა მიმდინარეობს მესამე პირში. ამ დროს კლიენტი არ ერევა. ამ ფაზაში პრინციპული 

მნიშვნელობა აქვს ჯგუფის წევრების მიერ მესამე პირში საუბარს, რამდენადაც ეს კლიენტს 

საშუალებას აძლევს, გვერდიდან შეხედოს პრობლემას, მოახდინოს მისი ობიექტივაცია;  

● გვერდიდან შეხედოს საკუთარ თავს (თითქოსდა, ,,სარკეში”), მოახდინოს საკუთარი თავის 

ობიექტივაცია; 

● მიიღოს ჯგუფიდან უკუკავშირი საკუთარ ქცევასა და პრობლემაზე. 

შენიშვნა - ამ ფაზაში უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფის წევრებმა აწარმოონ ანალიტიკური 

საუბარი: ანუ არა შეფასება და ,,ნიშნების დაწერა”, არამედ ობიექტური, მიუკერძოებელი ანალიზი 

და საზრისების ძიება. 

    რჩევების მიცემა- 10წთ 

● თითოეული მონაწილე პრობლემის წარმდგენს აძლევს რჩევას განხილული შემთხვევის თაობაზე, 

კლიენტი აკეთებს ჩანაწერებს. რჩევის მიცემა ხდება პირველ პირში, სათქმელი უნდა დაიწყოს 

შემდეგი სტანდარტული ფორმულირებით: ,,მე რომ შენს ადგილას ვიყო,...”  

შენიშვნა: ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რამდენადაც რჩევის პირველ პირში 

ფორმულირებისას მეტია ემპათიის (თანაგანცდის, თანაგრძნობის) ხარისხი, პასუხისმგებლობას 

საკუთარ თავზე მეტად იღებ და ისეთ რამეს არ ურჩევ ადამიანს, რასაც თვითონ არ გააკეთებდი - 

ამდენად, რეალურ ქმედებაზე გადიხარ და არ შესათავაზებ იმას, რაც აბსტრაქტული და 

არაგამოცდილებითია. გარდა ამისა, სასურველია, რჩევა პოზიტიურად იყოს ფორმულირებული ანუ 

,,მე რომ შენს ადგილას ვიყო, გავაკეთებდი ამას და ამას” და არა ,,არ გავაკეთებდი ამას და ამას”. 

მნიშვნელოვანია ჯგუფის წევრთა რჩევები მოიცავდეს პრობლემისა და მისი გადაჭრის გზების 

ალტერნატიულ ხედვას: ჯგუფის თითოეულმა წევრმა მისცეს თავისი რჩევა და არ გაიმეოროს 

სხვისი. 
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არჩევანი- 5წთ 

● კლიენტი აკეთებს არჩევანს შეთავაზებულ რჩევათა შორის: იგი ირჩევს ან ერთ რომელიმე რჩევას, ან 

ყველას, ან რჩევათა გარკვეულ კომბინაციას. ეს ფაზა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რამდენადაც 

პრობლემის წარმდგენი მომავალი ქცევის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობას იღებს. ამასთან 

არჩევანის გაკეთების პროცესში იგი, თითქოსდა, თავად მოიზომებს-მოირგებს მომავალ ქცევას, 

ახდენს მომავალი აქტივობის სტრატეგიის დაგეგმვას; 

● არჩევანი არ უნდა იყოს დიფუზიური, არამედ კონკრეტული. პრობლემის წარმდგენმა უნდა 

დაასაბუთოს ის, რაც ზრდის მისი განხორციელების ალბათობას. 

ეკოლოგიური შემოწმება- 10წთ 

ჯგუფი პრობლემის წარმდგენთან ერთად, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიურად ამოწმებს კლიენტის მიერ 

არჩეულ მოქმედებას.  

 აქ შემდეგ მომენტებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება: 

●  რამდენად კონკრეტულია არჩევანი; 

● რამდენად რეალისტურია, გაკეთდება, განხორციელდება არჩევანი; 

● სად/როდის/როგორ განახორციელებს კლიენტი მას; 

● ხომ არ გამოიწვევს არჩეულის განხორციელება რაიმე ზიანს, პრობლემებს კლიენტის ცხოვრების 

სხვა რაიმე სფეროში; 

● რა სარგებლობას-/სიკეთეს მოუტანს კლიენტს არჩეულის განხორციელება; 

● რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი კლიენტს არჩევანის განხორციელებაში, როგორ გადალახავს იგი 

მოსალოდნელ დაბრკოლებას. 

ჯგუფის მხრიდან უკუკავშირი- 5წთ 
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● შეხვედრის მედიატორი და მონაწილეები აძლევენ პრობლემის წარმდგენს უკუკავშირს იმის 

თაობაზე, თუ როგორ იქცეოდა იგი. კომენტარები არ შეიძლება იყოს შეფასებითი ან კრიტიკული, 

უკუკავშირი უნდა მოიცავდეს შემდეგს:  

● სხეულის ენა: მიმიკა/პოზა/ხმის ტემბრი/მოძრაობა 

● ჩართულობის ხარისხი 

● ენთუზიაზმის ხარისხი 

● გულწრფელობა 

● ნდობა 

შენიშვნა: ამ ფაზაში კლიენტი იღებს დამატებით ინფორმაციას საკუთარი თავის შესახებ, მას 

უმაღლდება თვითცნობიერების დონე. 

             პრობლემის წარმდგენის უკუკავშირი ჯგუფისა და მედიატორისათვის- 5წთ 

             პრობლემის წარმდეგნის უკუკავშირი ეხება შემდეგ საკითხებს:   

● რამდენად იგრძნო ჯგუფისა და მედიატორების მხრიდან გულწრფელობა; 

● რამდენად გრძნობდა მხარდაჭერას; 

●  რამდენად ანალიტიკური იყვნენ ისინი; 

● რამდენად გრძნობდა მათი მხრიდან ენთუზიაზმს; 

● რამდენად ოპტიმისტურნი იყვნენ ისინი; 

● რამდენად ღრმად ჩასწვდნენ და გაიგეს პრობლემა; 

● რამდენად ზუსტ კითხვებს უსვამდნენ წარმდგენს; 
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შენიშვნა: პროცედურა აძლევს საშუალებას ჯგუფის წევრებსა და შეხვედრის მედიატორს, თავიანთი 

მოქმედების რეზულტატი დაინახონ არა მარტო შინაარსით, არამედ საქმიანობის ფორმითაც; 

ისწავლონ/დაიხვეწონ, რათა მომავალში კიდევ უფრო ეფექტურად იმუშაონ. 

          პროცესის საერთო შეფასება- 5წთ 

მედიატორი და მონაწილეები აფასებენ პროცესს შემდეგი ფორმით: 

● პროცედურის შეფასება: რამდენად იცავდნენ რეგლამენტს, თანმიმდევრობას, რამდენად 

დინამიკურად წავიდა პროცესი; 

● ატმოსფეროს შეფასება; 

შენიშვნა: ამ ფაზაში პროცესში მიღებული გამოცდილება შეჯამდება (რაც შემდგომში პროცესის 

დახვეწის საშუალებას იძლევა) და ამასთანავე, შეხვედრა სრულდება/იხურება (სიმონი, 

სარჯველაძე, ჯავახიშვილი, & ბებერაშვილი, 2001). 

7.3.3. საკუთარ თავზე ზრუნვა (self-care) 

ბოლო წლებში სულ უფრო ხშირად გვხვდება ტერმინი საკუთარ თავზე ზრუნვა (stelf-care), რომლის 

საფუძველში დევს ბოლოდროინდელი აქტუალური ფენომენი - საკუთარი თავისადმი 

თანაგრძნობა, თვითთანაგრძნობა, თვით-თანაგანცდა (self-compassion). დღეისათვის ამ ცნების 

პოპულარობა სწრაფად მზარდია. თვით-თანაგრძნობა - „ეს არის საკუთარი თავის უპირობო, უდავო 

მიღება, ისეთის, როგორიც ვართ მიმდინარე მომენტში, მთელი თავისი ნაკლითა და ღირსებით. 

„პატივს ვცემ და ვაფასებ საკუთარ თავს, მიუხედავად ყველაფრისა“. თვით-თანაგრძნობა - ეს 

საკუთარი თავის უპირობო სიყვარულია! მხოლოდ საკუთარი თავის ჭეშმარიტ სიყვარულს 

შეუძლია, აიძულოს ადამიანი, დაიწყოს საკუთარ თავზე ზრუნვა და გადალახოს 

თავგანწირულობის ზიანი“ (Beberashvili, 2019). 

პროფესიული გადაწვის ერთ-ერთი არსებითი ფაქტორი თვითრწმენისა და თვითეფექტურობის 

ნაკლებობის, საკუთარ პროფესიაში არაკომპეტენტურობის განცდაა (Bandura, 1989; Hall, Arthur, & 

Lawrence, 1979). ეს უკანასკნელი იწვევს მთელ რიგ სიმპტომებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნის არა 
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მარტო ორგანიზაციას, არამედ თავად პიროვნების ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას და ამაზე ზედა 

ქვეთავში ვისაუბრეთ. აღნიშნულ ქვეთავში შემოგთავაზებთ რამდენიმე რეკომენდაციას, რომლებიც 

დაგეხმარებათ საკუთარ თავზე ზრუნვასა და სამსახურებრივი მოვალეობის უფრო ეფექტურად 

შესრულებაში (Beberashvili, 2019). 

● კარგად გაიაზრეთ, რა გიქმნით ცხოვრების მოტივაციას. კონცენტრირება გააკეთეთ პროცესსა და არა 

შედეგზე;  

●   შეაფასეთ თქვენი მდგომარეობა სკალაზე 1-დან 10-მდე. თუ უკვე 7-8 ქულამდე ხართ 

დატვირთული, დაკავდით, რითაც გენებოთ, სამსახურის გარდა. თუ არ დაიწყებთ ზრუნვას 

საკუთარ თავზე, შესაძლოა, დააზარალოთ საქმეცა და საკუთარი თავიც;  

● შეაფასეთ საკუთარი მდგომარეობა 1-დან 10-მდე და დაუსვით თავს შემდეგი კითხვები: ვიღებ თუ 

არა ცხოვრებისგან სიამოვნებას? დაესწარით ცეკვის, ხატვის გაკვეთილებს, ეწვიეთ მეგობრებს. აქ 

მნიშვნელოვანია, რომ მეგობრები არ აღმოჩნდნენ სამსახურის კოლეგები და საღამო თქვენი 

სამსახურის საქმეების განხილვაში არ გადაიზარდოს. რამდენიმე თვეში კიდევ ერთხელ შეამოწმეთ 

თქვენი შესაძლებლობა, მიიღოთ ცხოვრებისგან სიამოვნება;  

● შესაძლოა, თქვენ გჭირდებათ ხანმოკლე შვებულება ან არდადეგები, მაგალითად, შაბათ-კვირას 

ქალაქიდან გასვლა და საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა;  

●  რა განიჭებდათ სიხარულს ბავშვობაში? კინოთეატრში წასვლა? ცურვა? აღუთქვით საკუთარ თავს, 

რომ ერთხელ მაინც კვირაში გაატარებთ დროს ისე, როგორც გიყვარდათ ბავშვობაში;  

● გამოიყენეთ ნეგატიური ენერგია უფრო რაციონალურად, განსაზღვრეთ სამი სიტუაცია, 

რომლებზეც ფუჭად ხარჯავთ ძალებს და მოიფიქრეთ სამი საშუალება, ეს დრო უფრო ეფექტურად 

გამოიყენოთ; 

● მოუყევით თქვენი მდგომარეობის შესახებ ახლობელ ადამიანს, მეგობარს, მეუღლეს, პარტნიორს, 

თქვენს ფსიქოთერაპევტს, მთავარია, არ გაერიდოთ საზოგადოებას. ხშირი გაციებები - ეს თქვენი 

ორგანიზმის „შველაზე“ შეძახილია, მას ამოსუნთქვა სურს, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ „დაასწროთ“ 

მას, მოუწყოთ თავს მცირე არდადეგები;  
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● თავიდან მოიშორეთ ის, რაც გიქმნით დისკომფორტს. უარი თქვით დამატებით სამუშაოზე, თუნდაც 

ამის გამო დაკარგოთ შემოსავლის ნაწილი. ჯილდოდ მიიღებთ თავისუფალ დროს და აიცილებთ 

ზედმეტ ნერვიულობას; 

● ისწავლეთ, თანაგრძნობა გამოიჩინოთ საკუთარ თავისა და ირგვლივმყოფების მიმართ: 

ახლობლების, უცნობი ადამიანების, მტრებისადმიც კი;  

● დაკავდით იოგით, სპორტით; 

● შეადგინეთ ჩამონათვალი იმისა, რაც წარმოადგენს ყველაზე მეტ ფასეულობას თქვენს ცხოვრებაში: 

შვილები, პარტნიორთან ურთიერთობა და ა.შ. ძალზე მნიშვნელოვანია, ისწავლოთ, არ თქვათ უარი 

ამ ღირებულებებზე; 

● გაავლეთ საზღვრები სამსახურსა და პირად ცხოვრებას შორის. აქ სასურველია დავემორჩილოთ 8-

იანის წესს: რვა საათი მუშაობა, რვა საათს ვუთმობთ ძილს (რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია) და 

დარჩენილი რვა საათი გვრჩება პირადი სივრცისთვისაც (Beberashvili, 2019); 

● იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო ეფექტურები, მნიშვნელოვანია გავუფრთხილდეთ საკუთარ დროსა 

და სულიერ ძალებს, ვისწავლოთ ვთქვათ „არა“; 

● იმედი - უპერსპექტივობისა და პესიმისტობის ჟამს ოპტიმისტური ფიქრები, რომ შენ წინაშე 

არსებული სირთულეები დაიძლევა, უაღრესად მნიშვნელოვანია; 

● „რაც შეიძლება ხშირად ცვალეთ აქტივობის ფორმა, რამდენადაც ამის საშუალებას გაძლევთ თქვენი 

სამსახური. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარემოს შეცვლას: მუშაობა ოფისში და ველზე. არ 

გამოტოვოთ შანსი, წახვიდეთ მივლინებაში ან კონფერენციაზე, რომ ეკონტაქტოთ ახალ ადამიანებს, 

დაესწარით ტრენინგებსა და სემინარებს, შეუთავსეთ სამუშაო სწავლას და სამეცნიერო კვლევებს“ 

(Beberashvili, 2019); 

● თუ გრძნობთ, რომ საკუთარი ძალებით ვეღარ უმკლავდებით თქვენს ემოციურ მდგომარეობას, 

გაქვთ სიცარიელის შეგრძნება ან იდენტობის კრიზისი, ვეღარ გრძნობთ და ვეღარ პოულობთ 

საკუთარ თავს, გიჩნდებათ სუიციდური აზრები, იწყებთ ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული 
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ნივთიერებების მოხმარებას, სჯობს იპოვოთ ექსპერტი, ფსიქოლოგი ან ფსიქოთერაპევტი და 

მიიღოთ მათგან კვალიფიციური დახმარება; 

● ყველაზე მნიშვნელოვანი! პროფესიული გადაწვის ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემწყობი ფაქტორი 

თქვენს პოფესიაში საკუთარი თავის სიყვარულის დეფიციტია, ხოლო ამის დაძლევის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მექანიზმი, როგორც ქართველი ფსიქიატრი და ფსსიქოთერაპევტი ზურაბ 

ბებერაშვილი წერს თავის ნაშრომში  (Burnout at work, its nature and prevention), ესაა  - „შეიყვარეთ 

საკუთარი თავი თქვენს პროფესიაში“ (Beberashvili, 2019). 

7.3.4. პროფესიულ სტრესთან გამკლავების პრაქტიკული სავარჯიშოები 

დღესდღეობით ფსიქოლოგები, ფსიქოთერაპევტები და პროფესიული გადაწვის სფეროს 

ექსპერტები პროფესიული სტრესის მოვლის საუკეთესო საშუალებად განიხილავენ რელაქსაციასა 

და ფიზიკური დატვირთვას. ფიზიკური აქტივობა აღადგენს ბალანსს გონებრივ (ემოციურ) და 

ფიზიკურ დატვირთვას შორის და, რაც ყველაზე მთავარია, ხელს უწყობს ჭარბი სტრესის-

ქიმიკატების დაწვას ორგანიზმში. „რელაქსაცია კი უფრო რთული ფენომენია, ეს არ არის, 

უბრალოდ, მოშვება და დასვენება. მისი ფართოდ ცნობილი სხვადასხვა ტექნიკაა: სუნთქვითი და 

კუნთების რელაქსაცია, რომლებიც მოითხოვს ყოველდღიურ, რეგულარულ პრაქტიკას. 

რელაქსაციის პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებსაც ქვემოთ განვიხილავთ, მოითხოვს საკმაო 

მოტივაციასა და მონდომებას პროფესიული სტრესის მართვის ეფექტური უნარების 

გამომუშავებისათვის (Beberashvili, 2019). 

პროფესიული გადაწვის დროს ადამიანი წარსული წარუმატებლობების გავლენის ქვეშ იმყოფება ან 

დარდობს მომავალზე, ასე ვთქვათ, უპერსპექტივობის განცდა აქვს. ხოლო იმისთვის, რომ 

აღიდგინოს და შეინარჩუნოს თავისი მგრძნობელობა, თანაგანცდისა და თანაგრძნობის უნარები, მან 

უნდა შეძლოს აწმყოს, მასში მიმდინარე პროცესების შემჩნევა, ამ პროცესებით სიამოვნების მიღება 

(Schwartz, 2019). დღევანდელობაში ყველაზე ტენდენციურ და პროფესიულ გადაწვასთან 

გამკლავების ერთ-ერთ საუკეთესო მეთოდად ითვლება მაინფულნესი (mindfulness). ამ ტერმინს 

ზუსტი ქართული შესატყვისი არ გააჩნია და ის ითარგმნება, როგორც სავსე გონება, მაგრამ ის 

ბევრად მეტ რამეს გულისხმობს: ღია, სუფთა, გახსნილი გონება, ფხიზლად, ყურადღებით ყოფნა 
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(awake) მიმდინარე მომენტში (Beberashvili, 2019). მაინფულნესის სხვადასხვა ტექნიკა იძლევა 

აწმყოში, „აქ და ამჟამად“ ყოფნის შესაძლებლობას. თუმცა იმისთვის, რომ პრაქტიკამ, რომელსაც 

ქვემოთ შემოგთავაზებთ, თავისი ფუნქცია და როლი პირნათლად შეასრულოს, 

უმნიშვნელოვანესია, მოტივაცია, მონდომება და აქტიური ვარჯიში. 

პრაქტიკა N1  

სუნთქვითი ტექნიკა (Beberashvili, 2019) 

ინსტრუქცია: დაჯექით მოხერხებულად ან დაწექით, შეისუნთქეთ ღრმად ცხვირით და 

ამოისუნთქეთ პირით. ამ სავარჯიშოს შესრულებისას მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციას. 

● შენიშნეთ – შენიშნეთ თქვენი სუნთქვის ტემპი და მოძრაობა, რამდენად ღრმაა ან ზედაპირული, 

რამდენად ნაზია ან უხეში, როგორ შეიგრძნობთ მას; 

● გამოიყენეთ უკუკავშირი – უკუკავშირის როლი შეიძლება ითამაშოს თქვენმა ხელისგულებმა. 

ამისთვის ერთი ხელი დაიდეთ მკერდზე, ხოლო მეორე - მუცელზე. ხელისგულები თითქოს 

აკონტროლებენ, რომ სუნთქვის დროს მუცელმა იმოძრაოს;  

● გააღრმავეთ– შეეცედეთ გააღრმაოთ სუნთქვა სრულ შესუნთქვამდე მუცელში, ამოისუნთქეთ 

ცხვირით უკვე დაძაბულობის გარეშე. შენიშნეთ, რამდენად გაგიღრმავდათ სუნთქვა; 

● ხმაურით– წარმოიდგინეთ, რომ პირში გიდევთ ღერო და მისი მეშვეობით ღრმად შეისუნთქავთ 

ჰაერს მუცელში;  

● დაითვალეთ– შეისუნთქეთ ერთი-ორი-სამი თვლაზე და მოკლე პაუზის შემდეგ თვლაზე 1-2-3-4-5-

6 ამოისუნთქეთ (შესუნთქვა უნდა იყოს უფრო ხანმოკლე, ხოლო ამოსუნთქვა - უფრო ხანგრძლივი), 

ხოლო მკერდი დარჩეს უძრავი. 

როდესაც სუნთქვის დროს ყურადღებას ვამახვილებთ ჩვენს შეგრძნებებზე, ხმებზე, ხელისგულების 

მოძრაობასა და დამატებით კიდევ თვლაზე, ჩვენ ვიმყოფებით „აქ და ამჟამად“ ჩვენს სხეულთან 

ერთად და მიუკერძოებლად ვადევნებთ თვალს, თუ რა ცვლილებები ხდება მასში. ამ დროს ჩვენი 

ყურადღება მაქსიმალურად არის კონცენტრირებული მიმდინარე მომენტზე და ადგილი აღარ რჩება 
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ფიქრისთვის ჩვენი შფოთვის წყაროზე, ხოლო მუცლით სუნთქვა კი ამასობაში უფრო ეფექტურად 

ასრულებს თავის დანიშნულებას.  

აღნიშნული პრაქტიკის ყოველდღიურად გამოყენება დაგეხმარებათ, არა მხოლოდ შეამციროთ 

დაძაბულობა და მართოთ სტრესი, არამედ ისწავლით აწმყოში ცხოვრებასაც, აღვადგენთ კონტაქტს 

საკუთარ სხეულსა და გრძნობებთან, განიკურნებით გადაწვის მავნე შედეგებისგან. ამ 

მიმართულებით ძალიან ეფექტურია ასევე იოგა, დინამიკური მედიტაციები, სხეულზე 

ორიენტირებული პრაქტიკა და ა.შ. 

პრაქტიკა N2 

„სენსორული არხების გავარჯიშება“ ( (Beberashvili, 2019; Linehan, 2015) 

  მოცემული პრაქტიკის მიზანია, რომ ვარჯიშის პროცესში ამა თუ იმ არხის მეშვეობით ყურადღება 

გავამახვილოთ ჩვენ ირგვლივ არსებული ვიზუალური, აუდიალური და კინესტეთიკური 

ობიექტების აღქმაზე, რითაც მაქსიმალურად ვახალისებთ სენსორული რეცეპტორების აქტივობას 

და ამით ხელს ვუწყობთ მათი ფუნქციონირების აღდგენას. ამ სავარჯიშოს საიდუმლოება ისაა, რომ 

ჩვენ უნდა გამოვიცნოთ აღქმის მეშვეობით და არა გათვლითა და ლოგიკური აზროვნებით. ასევე 

მოცემული პრაქტიკის ხშირად გამოყენება დაგეხმარებათ „აქ და ამჟამად ყოფნის“ ანუ აწმყოში 

ყოფნის უნარის გავარჯიშებაში. 

● ვიზუალური არხები  

ინსტრუქცია: სავარჯიშოს ასრულებს ორი ადამიანი. ერთი ჯდება სკამზე, იღებს რაიმე პოზას და 

შეშდება, მეორე იმახსოვრებს ამ პოზას და მერე პირველისგან ზურგით შებრუნდება. ამ დროს სკამზე 

მჯდომი ცვლის თავის პოზაში რაიმე დეტალს (ვთქვათ, შეაბრუნებს ტერფს მარჯვნივ) და სთხოვს 

პარტნიორს, მობრუნდეს და გამოიცნოს, რა შეიცვალა. რამდენიმე რაუნდის შემდეგ პარტნიორები 

ცვლიან როლებს. სავარჯიშო თანდათანობით რთულდება იმით, რომ თუ დასაწყისში სკამზე 

მჯდომი ცვლის თავის პოზაში მხოლოდ ერთ დეტალს, შემდეგ ცვლის ორს, სამს. ასევე იგი 

ცდილობს თავის პოზაში შეიტანოს სულ უფრო და უფრო რთული და ნაკლებად შესამჩნევი 
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ცვლილებები (ტანის დახრა, ნიკაპის აწევა და ა.შ.), ზოგჯერ იქამდეც კი, რომ შეცვალოს მხოლოდ 

სახის გამომეტყველება (მიმიკა). 

- აუდიალური სმენითი არხების გავარჯიშება 

ინსტრუქცია: ეს სავარჯიშო დამოუკიდებლად სრულდება. სამსახურში, როდესაც ოთახში იმყოფება 

ყოველდღიური საქმიანობით დაკავებული რამდენიმე კოლეგა, დახუჭეთ თვალები და 

მიაყურადეთ ხმებს. თქვენი ამოცანაა, ხმების მიხედვით განსაზღვროთ, რა ხდება ირგვლივ, შემდეგ 

გაახილეთ თვალები და შეამოწმეთ, რამდენად სწორად გამოიცანით. დასაწყისში უნდა გამოიცნოთ 

ქმედების შინაარსი, შემდეგ ვართულებთ: ვისგან მოდის ეს ხმები, ვისი ნაბიჯებია, ვისი ჩახველება 

და ა.შ. ამ სავარჯიშოს შესრულება შეიძლება სახლში, სტუმრად, წვეულებაზე. 

● კინესთეთიკური არხების გავარჯიშება 

ინსტრუქცია: ამ სავარჯიშოს შესასრულებლად დაგჭირდებათ პარტნიორი. თქვენ ხუჭავთ თვალებს, 

პარტნიორი კი თქვენი სხეულის მგრძნობიარე ადგილებში (ზურგის ბეჭთაშუა არე ან მკლავის შიდა 

ზედაპირი) თითით ჯერ ნელა, მერე უფრო სწრაფად, ხატავს გეომეტრიულ ფიგურებს, შემდეგ 

ასოებს, მერე ართულებს ამოცანას: წერს სიტყვებს, წინადადებებს. ბუნებრივია, თქვენ უნდა 

კონცენტრირდეთ შეგრძნებებზე და ამოიცნოთ, რას ხატავს ან წერს თითით თქვენი პარტნიორი.  

    ასევე ხუთივე სენსორული არხის: მხედველობის, სმენის, გემოს, ყნოსვის, შეხების    

გავარჯიშებისათვის რეკომენდებულია:  

● მხედველობა - დააკვირდით მზის ჩასვლას, მორთეთ სამუშაო კუთხე, გადით ბუნებაში, 

დაათვალიერეთ ფოტოალბომი; 

●  სმენა - მოუსმინეთ სასიამოვნო მუსიკას, ბუნების ხმებს, წაიმღერეთ რამე; 

● გემო - დატკბით გემრიელი კერძით, ნაყინით, სასმელით (ყავა, ჩაი);  

● ყნოსვა - ეწვიეთ პარფიუმერულ მაღაზიას, დაყნოსეთ ყვავილები, თქვენი საყვარელი სუნამო, 

გააკეთეთ არომატული კერძები; 
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●  შეხება - გაიკეთეთ დასამშვიდებელი მასაჟი, მიიღეთ შხაპი, მოეფერეთ შინაურ ცხოველებს, 

ჩაეხუტეთ ახლობელს.  

პრაქტიკა N3 

“Float-Back Method/ამოტივტივება” (Procter & Procter, 2013) 

შეარჩიეთ მშვიდი მომენტი, დაჯექით მოხერხებულად, მიეყუდეთ სკამს, დაიწყეთ მშვიდად 

სუნთქვა, შეეცადეთ მხოლოდ თქვენს სუნთქვაზე კონცენტრირდეთ, არ დააძალოთ თავს რაიმეს 

გახსენება, არამედ მიენდეთ, თავისით ამოტივტივდეს მთელი ისტორია, რაც თავს გადაგხდათ ისე, 

როგორც პეიზაჟი გარბის მატარებელში ჯდომისას.  

მიეცით საშუალება ისტორიას, თავისთავად მიდიოდეს, როგორც მატარებლით მოგზაურობისას, 

გარკვეული ხე ან სარეკლამო სტენდი შეიძლება გამოიკვეთოს, ასე რომ - მოგონებებმა თავისუფლად 

იდინონ. ამორჩეული მოგონება შეიძლება სურპრიზი აღმოჩნდეს თქვენთვის, ვინაიდან არ ელოდით 

მას, შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ის ერთი, რასაც ამოირჩევდით, რომ გეფიქრათ მასზე სხვა გზით. 

მაგრამ მიყევით, ის შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე თქვენ ფიქრობდით... ან სულაც 

შეიძლება ამოირჩიოთ მოგონება, რომელიც ყოველთვის თქვენთან იყო.  

როცა ამოირჩევთ მოგონებას, ქვემოთ მოცემული მოდელით გთავაზობთ მასთან მუშაობის 

სპეციფიკას. 

ჯობს დაწეროთ! 

● აღწერეთ ინციდენტი, დაწერეთ, რა მოხდა. არ მოახდინოთ მისი ინერპრეტაცია ან არ ამოიკითხოთ 

მასში რაიმე ემოცია, უბრალოდ, დაწერეთ შიშველი ფაქტი; 

● აღწერეთ, რა ემოციები დაგეუფლათ ინციდენტისას. არის თუ არა ეს ბრაზი, შიში, შფოთვა, შოკი, 

დამცირება; 

● დაწერეთ პასუხი შემდეგ კითხვაზე: „ რა მაფიქრებინა ამ ინციდენტმა საკუთარ თავზე? რა დასკვნები 

გამოვიტანე ჩემს მდგომარეობებზე და ჩემს თავზე, როგორც პიროვნებაზე?“ 
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● ეს უკანასკნელი შეიძლება იყოს: „მე ვიყავი უსარგებლო... სუსტი...მოუქნელი... წარუმატებელი”; 

● გადახედეთ, რომელ მტკიცებულებებს ეფუძნება თქვენი დასკვნა. თქვენი ცხოვრების ისტორიის 

რომელ ნაწილს იყენებთ იმის გადასაწყვეტად, რომ იყავით სუსტი ან არაეფექტური, ან რაც უნდა 

იყოს? 

● არის თუ არა ალტერნატიული დასკვნა, რომელსაც დაეფუძნება ეს მტკიცებულება? მაგალითად, „არ 

მქონდა არჩევანი. ,,გავიჭედე” სამსახურის ზეწოლიდან თავის დაღწევასა და სამსახურის დატოვებას 

შორის ან იპოთეკის გადახდასა და ოჯახის გამოკვებას შორის“; 

● თუ სხვა დასკვნას გააკეთებთ, მაშინ საკუთარი თავის რა შეფასებას დაგიტოვებთ ეს ინციდენტი? აქ  

„მე ვიყავი სუსტი“ ან „მე ვიყავი დამნაშავე“, ან „ჩემთვის უნდა დაებრალებინათ“, ან „წარუმატებელი 

ვიყავი“ - შეიძლება შეიცვალოს რაიმე უფრო შესაფერისი ფრაზით, რომელიც შეიძლება იყოს: „მე 

ვიყავი სიტუაციის მსხვერპლი; მრავალი წელი ვეცადე, დავრჩენილიყავი იმ სამსახურში, სადაც 

ვმუშაობდი, მაგრამ ამ დროისთვის მოთხოვნები ძალიან გაიზარდა“… და ახლა როცა უყურებთ ამ 

ინციდენტს, შესაძლოა გინდათ, რომ მოიფიქროთ, რას ეტყოდით თქვენს თავს ამ წუთას;  

● გადაწყვიტეთ, რა გაკეთილშობილებთ, რას ისწავლიდით ამ ინციდენტისგან, კიდევ რომ 

მომხდარიყო იგივე, თქვენს თავს რას გააკეთებდით. მაგრამ ასევე იფიქრეთ, თუ როგორ 

აიცილებდით თავიდან ამ ინციდენტის გამეორებას. 

სავარჯიშო N4 

„მომენტის მაინფულნესი“ (Schwartz, 2019) 

ამ მედიტაციური პრაქტიკის დროს ჩვენ დროს დავუთმობთ აწმყოს მდგომარეობის შეგრძნებას, ,,აქ 

და ამჟამად” შეგრძნების მდგომარეობას. 

ინსტრუქცია: დაჯექით მოხერხებულად და გააკეთეთ სუნთქვითი სავარჯიშო ისე, როგორც პირველ 

პრაქტიკაშია მოცემული. იყავით ცნობისმოყვარე, არაგანსჯითი თქვენს გამოცდილებასთან. რა არის 

ის ფიქრები, რომლებიც ახლა გაქვთ? რა არის ის ემოციები, რომლებსაც ახლა განიცდით?  რომელ 

შეგრძნებებს ამჩნევთ სხეულში ამჟამად? როგორია თქვენი სუნთქვა? მიაქციეთ ყურადღება, როგორ 
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მოძრაობს სუნთქვა თქვენში, დააკვირდით ჰაერის გადაადგილებას სხეულში: ჩასუნთქვას, 

ამოსუნთქვას. დააკვირდით, როგორ გრძნობთ თავს: ენერგიულად, დაღლილად, მსუბუქად თუ 

თქვენი გონება ,,დახეტიალობს”? დააკვირდით, სად მიჰყავხართ მას. გონება აუცილებლად 

,,იხეტიალებს”, ეს ნორმალურია! ხომ არ გიფანტავთ გონებას ფიქრი წარსულსა ან მომავალზე? ეს 

ნორმალურია!  გონება ,,დახეტიალობს”, შეეცადეთ, მომართოთ ყურადღება სუნთქვასა და 

სხეულებრივ შეგრძნებებზე, დააკვირდით, რა ხდება აქ, ამჟამად თქვენს სხეულში. არ არსებობს 

სწორი ან არასწორი პრაქტიკა. ეს მხოლოდ ერთი მომენტია, ერთი პრაქტიკაა დროში და ის ერთი 

ვერ განსაზღვრავს თქვენს პიროვნებას. 

პრაქტიკის დასრულების შემდეგ გამოყავით რამდენიმე წუთი, რომ ჩაიწეროთ თქვენი მიგნებები 

(გამოიყენეთ პრაქტიკა N5-ში მოცემული ცხრილი). ყოველი დღე არის შესაძლებლობა, დაიწყოთ 

ახლიდან, დაიწყოთ იქიდან, სადაც დღეს ხართ! 

დაუბრუნდით ,,აქ და ამჟამად” ყოფნის პრაქტიკას ყოველდღე, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში და 

დაუთმეთ ამ პრაქტიკას რამდენიმე წუთი. 

პრაქტიკა N5 

ყოველდღიური პრაქტიკა 

● დილით, გაღვიძებისთანავე, სანამ ადგებით საწოლიდან, კონცენტრირდით სუნთქვაზე, გააკეთეთ 

ხუთი გააზრებული ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა; 

● უთხარით თქვენს თავს: „შეჩერდი“და მოუსმინე ყოველ ყოველ  გაგონილ ხმას - ტელეფონის ზარს, 

ჩიტების ჭიკჭიკს, ავტომობილების ხმაურს, კარის მიჯახუნებას, სიცილს, ქარის ხმას, იგრძენი სუნი, 

რომელსაც ეხლა გრძნობ და ა. შ;   

● ყურადღებით მოუსმინე და სრულიად კონცენტრირდი ამჟამინდელ წუთზე; 

● ყოველდღიურად გააკეთე   სავარჯიშო - „მომენტის მაინდფულნესი“; 

● შეავსეთ დღიური - ცნობიერების პრაქტიკა (იხ. ქვემოთ). 
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დღიური - ცნობიერების პრაქტიკა 

 

თარიღი სავარჯიშო სხეულის 

რომელ 

შეგრძნებებს 

მიაქციე 

ყურადრება? 

ემოცია, 

რომელიც 

განიცადე 

სავარჯიშოს 

შესრულებისას 

აზრი, რომელიც 

გაგიჩნდა 

სავარჯიშოს 

შესრულებისას 

დაკვირვება 
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შეჯამება 

ამრიგად, პროფესიული გადაწვისგან დაზღვეული არავინაა, ის საფრთხეს უქმნის ორგანიზაციის 

წარმატებით ფუნქციონირებას და თავად პიროვნების ფსიქიკურ კეთილდღეობას. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ამ თემის გადააზრება სასწავლო დაწესებულებებში, რადგან მასწავლებლის 

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და ჯანსაღი სამუშაო პირობები გავლენას ახდენს ბავშვების/ 

მოზარდების ჯანსაღ განვითარებაზე. სკოლა ის ადგილია, რომელიც უნდა ახდენდეს ბავშვების 

საჭიროებების იდენტიფიცირებას; ეს სასწავლო სივრცე უნდა ამჩნევდეს მოსწავლეების 

პრობლემებს, ზრუნავდეს მათ კეთილდღეობაზე. სკოლაში ამ ფუნქციის ძირითადი 

განმხორციელებლები მასწავლებლები არიან, მათი როლი ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის 

ფორმირებასა და ზოგადად, სასკოლო ცხოვრების გაჯანსაღებაში გადამწყვეტია. შესაბამისად, 

პროფესიული გადაწვის პრევენციული ღონისძიებების გატარება, ინტერვენციის პროგრამების 

დანერგვა და ამ მხრივ პედაგოგთა ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა პრიორიტეტული 

საკითხებია. 
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