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ყოვლისა, მოსწავლეებთან,

იყო ორიენტირებული

უნდა ვიყო შემოქმედებითი.
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იმის მტკიცება, რომ ბავშვის

ვლინდება. ის მუდმივად

კრიტიკაზე, სწავლების
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ამ ორი ელემენტის გარეშე

საზღვრელი ერთადერთი

ტურობის შენარჩუნებას.

წარმოუდგენელია.

ფაქტორი მასწავლებელია,

უნდა ვიყო ტოლერანტი.
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ბაში კი – უმრავლესობაში
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ყოფნისას“.
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მასწავლებელი, ამავე
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და გამოაღვიძოს მისი ინდი-

დროს, კარგი მოსწავლეც

ეხმიანება. არ არის ასე? – მაშინ

ვიდუალური პოტენციალი.

უნდა იყოს!

ვიკამათოთ.
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თამთა დოლიძე

ცოდნის საზომი
შეფასების სისტემის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება მოსწავლისთვის საკუთარი ძლიერი და სუსტი
მხარეების ჩვენებაა. ჩვენ ის უნდა შევაფასოთ, რამდენად ნაყოფიერ და კარგად გააზრებულ ნაბიჯებს
დგამს მოსწავლე თვითგანვითარების მიზნით.

გამოცდილება

14

ლელა კოტორაშვილი

წაიკითხე ჩემი წიგნი
ბავშვისთვის მორალური შეგონებები განსაზღვრულ
ასაკამდე გაუგებარია. თუ გვსურს, ნაბიჯ-ნაბიჯ
ვასწავლოთ განსხვავებული ადამიანების მიმღებლობა ან გავუღვივოთ თანაგანცდა, ლიტერატურული
მაგალითები ამაშიც დაგვეხმარება.

მაია მენაბდე

ინანიშვილის ხელწერა და ჩიტბატონების
მკვლელები
სტატიაში მის ერთ საინტერესო, გამორჩეულ, აქტუალურ ნაწარმოებზე უნდა ვისაუბრო – „ჩიტების
გამომზამთრებელზე“. ამ ნოველა-პიესას მეშვიდეკლასელები სწავლობენ (ჩემი აზრით, ერთი წლის
მერე რომ ესწავლათ, უფრო უპრიანი იქნებოდა).
ადვილად იგებენ-მეთქი, რომ გითხრათ, ტყუილი
იქნება, მაგრამ საერთოდ არ ესმით-მეთქი, არც ეს
იქნება მართალი.
ნათია ფურცელაძე

როცა მოსწავლეები და მასწავლებლები
ერთად კითხულობენ
მთავარია, წიგნი ბავშვების ინტერესებისა და
საჭიროებების გათვალისწინებით შევარჩიოთ და
კითხვის მსურველი პედაგოგები შემოვიკრიბოთ.
მოსწავლეები უზომოდ გაიხარებენ, როცა გაიგებენ,
რომ მასწავლებლები მათთვის და მათთან ერთად
კითხულობენ.
ნესტან რატიანი

როგორ გავაუმჯობესოთ მოსწავლეთა
წერითი კომუნიკაციის უნარი – რეფლექსიები
წერითი კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად
მასწავლებელმა მრავალფეროვანი დავალებები
უნდა შესთავაზოს მოსწავლეებს. ერთ-ერთი ასეთი
დავალებაა რეფლექსიების წერა. მიუხედავად იმისა,
რომ რეფლექსია პირველ პირში იწერება და ნაწერი,
ერთი შეხედვით, არაფორმალური ხასიათისაა, ეს
იმას არ ნიშნავს, რომ მოსწავლე აკადემიურ ჩარჩოებს უნდა გასცდეს.

განათლების ფსიქოლოგია

44

მალინა საჯაია

ლორეა მარტინესი
სოციალურ-ემოციური სწავლების სიკეთე
ბევრმა მასწავლებელმა ინტუიციურად იცის, რომ
მოსწავლეებთან ემოციური კავშირი მნიშვნელოვანია მათი აკადემიური, სოციალური და ემოციური
ზრდისთვის. ასეთი მასწავლებლები ზრუნავენ
მოსწავლეებზე, ყურადღებას აქცევენ კლიმატს
საკლასო ოთახში, მოსწავლეების ჩართულობას თუ
უკუკავშირს.

47

ქეთევან კობალაძე

მდუმარება როგორც დანაშაული
რა მექანიზმი დევს მოძალადე მშობლის მხრივ
ბავშვის – მსხვერპლის – ქმედებათა გაუფერულების, გაუფასურების ტენდენციაში? ჩვენი აზრით,
მშობელი ბავშვს საკუთარი მრისხანების, ბრაზის
„კონტეინერის“ ფუნქციას ანიჭებს.
ქეთევან ოსიაშვილი

როგორ დავძლიოთ ბავშვის სიზარმაცე
ბავშვისთვის მუდმივად იმის შეხსენება, რომ ის ცუდი,
ზარმაცი, მოუხერხებელია, უარყოფითად აისახება
ჩვენდამი მის დამოკიდებულებაზე. ბავშვის უპირობო
სიყვარული და მისი მიღება ისეთად, როგორიც არის,
უამრავი პრობლემის და მათ შორის სიზარმაცის
დაძლევაშიც დაგვეხმარება.

სარჩევი

პრობლემა

26

რესურსი

მაკა სახურია

კლასი როგორც კოლექტივი და მისი
ღირებულებათა სისტემა
შემოქმედებითობა და თანამშრომლობა ორმხრივი
ურთიერთობის პროდუქტებად უნდა მივიჩნიოთ,
ხოლო ტოლერანტობა, მიმღებლობა, თანასწორობა,
პასუხისმგებლობა, კეთილგანწყობა, სოციალური
თანალმობის უნარები, რასაკვირველია, სკოლაშიც
გამოუმუშავდება ბავშვს, მაგრამ აქ გადამწყვეტია
ოჯახის როლი და თავად მოსწავლის პიროვნული
ფსიქოემოციური ფონიც.

ნინო ლაბარტყავა
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ბავშვებისთვის საკუთარი და სხვათა ემოციების ამოცნობის უნარის განვითარება, პროსოციალური ქცევის
წახალისება და რეფლექსია მნიშვნელოვანია კლასის
ერთობის, სკოლის საერთო კულტურისა და ემოციურად
უსაფრთხო სასკოლო გარემოს ფორმირებისთვის.
მაია ფირჩხაძე

დიფერენცირებული სწავლება როგორც
მოსწავლეთა რეალიზაციის ეფექტური
საშუალება
დიფერენცირებული სწავლებისას მასწავლებელი
მუშაობს მთელ ჯგუფთან, რომლის თითოეულ წევრსაც სხვადასხვა ხარისხის ცოდნა აქვს, მაგრამ პროცესი
მიმართულია „გათანაბრებისკენ“ – დავალებები
დახარისხებულია თითოეულის შესაძლებლობის მიხედვით, რაც ერთიანობაში ხელს უწყობს თითოეული
მოსწავლის მოტივირებას და შესაძლებლობებისა და
ინტერესების მაქსიმალურ გამოვლენას, ერთმანეთით
სწავლას და თვითსწავლას.

ინტერნეტგაზეთი
www.mastsavlebeli.ge

იდეები სოციალური პროექტების
დაგეგმვისათვის განათლების დაწყებით
საფეხურზე
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მაია ჯალიაშვილი

როგორ „გავაღვიძოთ“ მოსწავლე –
კრიტიკული აზროვნების ნიუანსები
კრიტიკულად მოაზროვნე არა მხოლოდ კონკრეტულ
ამოცანებს წყვეტს, არამედ რეალური ცხოვრებისეული
გამოწვევებისთვისაც ემზადება. ამგვარი აზროვნების
უნარი ეხმარება ადამიანს, დამოუკიდებლად გაიკვლიოს გზა თანამედროვე საინფორმაციო ნაკადებში.

მოსაზრება
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ანა ჯანელიძე

ციფრული ტექნოლოგიები ადრეულ
განათლებაში
ბავშვების უმეტესობა წერა-კითხვის სწავლამდეც თავისუფლად სარგებლობს ციფრული ტექნოლოგიებით.
მეტიც - ხანდახან სწორედ ამ ტექნოლოგიების საშუალებით უვითარდებათ წიგნიერების უნარ-ჩვევები.
ამდენად, ტექნოლოგიები ის სფეროა, სადაც ბავშვებს
ადრეული ასაკიდანვე აქვთ საკუთარი კომპეტენტურობისა და შემოქმედებითობის დემონსტრირების
შესაძლებლობა.

