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რამდენჯერმე დავწერე 

და წავშალე სიტყვა „ძა-

ლადობა“.

სიტყვასთანაც კი რაღაც 

შინაგანი კონფლიქტი 

მაქვს. არც ამ სიტყვას 

დართული ამბების გახ-

სენება მიყვარს და, მით 

უფრო, არც მათზე წერა. 

თუმცა ჭირი ამით თავს 

არ დამალავს.

ის, რაზეც ამ სიტყვის 

წარმოთქმისას ვფიქ-

რობთ, დიდი ხანია 

არსებობს და ძალიან 

გამძლეა. ვერც გეოგრა-

ფიული საზღვრები აბრ-

კოლებს, არც სოციალურ 

ფენებს განასხვავებს, 

არც სქესს და არც ასაკს.

ის ყველგანაა: მახლობელ 

თუ შორეულ ქვეყნებში, 

შინ, სამსახურში, ქუჩაში, 

მეზობლად...

გვესაუბრება ტელეეკ-

რანიდან, სოციალური 

ქსელებიდან, ბილბორ-

დებიდან...

ამ ენაზე ლაპარაკობენ 

პოლიტიკოსები, მასწავ-

ლებლები, მშობლები, 

მეზობლები...

მას არ აქვს ერთი სახე. 

ამიტომაც ვიბნევით 

ხშირად, არ ვიცით, რა 

დავარქვათ სახელად, 

როცა გვეხება ან ვეჯახე-

ბით.

სკოლაში ბავშვები ერთ-

მანეთს დავცინოდით 

სიღარიბის, ცაციობის, 

სიმსუქნის, ცუდი ნიშნე-

ბის, ავადმყოფობის და 

სხვა მიზეზით თუ უმიზე-

ზოდ.

დაცინვაც არ ვაკმარეთ 

– სასიკვდილოდ გავიმე-

ტეთ თანატოლები, ცივი 

იარაღით და გავლენიანი 

მშობლებით გავუსწორ-

დით.

აღელვებული საზო-

გადოება დამნაშავეს 

ეძებს ოჯახში, სკოლაში, 

სახელმწიფო ინსტიტუ-

ტებში.

სინამდვილეში მიზეზი გა-

ნათლების ნაკლებობა და 

ის შიშები და კომპლექ-

სებია, ის დიდი სევდა, 

სახლიდან და სკოლიდან 

რომ წამოვიყოლეთ და 

მერე ვეღარაფერი ვუშ-

ველეთ.

სამყარო, რომელშიც 

დღეს ვცხოვრობთ, 

დიდია და ფერადი. ის 

ყველას ეყოფა: ჩვეულებ-

რივებს და არაჩვეულებ-

რივებს, განსხვავებუ-

ლებს და ერთნაირებს, 

განსაკუთრებულებს 

და არაფრით გამორჩე-

ულებს.

სიცოცხლე, რომელიც 

მოგვეცა, ჩვენია და ძა-

ლადობისგან მის დასა-

ცავად მეტი გამბედაობა, 

სიყვარული და თანაგრძ-

ნობა გვჭირდება, ძალა-

დობასთან ბრძოლაში 

– მეტი ადამიანისა და 

ორგანიზაციის ჩართვა 

და მეტი თავისუფლება, 

რომელსაც მხოლოდ 

განათლება გვაძლევს.

ნატო  ინგოროყვა

რედაქტორისგან



 მაია ფირჩხაძე 

პრობლემური დიალოგი როგორც 
მოსწავლეთა თავდაჯერების გაზრდის 
რეალური საშუალება

დიალოგის სიტუაცია, რომელიც ხასიათდება მაღალი 
ჩართულობით, შემოქმედებითი შინაარსისაა 
და ადვილად დასაძლევია მოსწავლისთვის, 
ყველაზე მოქნილი და ეფექტური გზაა გაკვეთილზე 
მოსწავლის „მე-კონცეფციის“ ხელშესაწყობად, მისი 

თავდაჯერების გასაზრდელად.

 მანანა სეხნიაშვილი  

თამაშები მოტივაციისთვის და არამხოლოდ
თამაში ხელს უწყობს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 
გამომუშავებას, მაგრამ დასასრულს აუცილებელია 
რამდენიმე წუთის გამოყოფა, რათა მოსწავლეებს 
თამაშის დროს დაშვებულ შეცდომებთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები მისცეთ.

თამთა დოლიძე

განწყობის სკოლა
სასწავლო მოტივაცია, რომელსაც ასეთ დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ განათლების სპეციალისტები, 

სწორედ განწყობის თეორიას ეხმიანება. მოტივაციის 

ამაღლებისკენ მიმართულ აქტივობას კი ყველაზე 

მეტად აფექტური სასწავლო მიზანი მიესადაგება.

 მაია ჯალიაშვილი

მულტიმედიური პრეზენტაცია როგორც 
სწავლების მეთოდი

მულტიმედიური პრეზენტაციის გამოყენებით 
გაკვეთილის წარმატებით ჩატარება შესაძლებელია, 
თუ ეს პრეზენტაცია ხარისხიანად და გააზრებულად 
იქნება მომზადებული. ის უნდა იქცეს მასწავლებლისა 
და მოსწავლისთვის ცოდნის გაღრმავების ახალ 
მძლავრ ინსტრუმენტად. პედაგოგმა ზუსტად უნდა 
განსაზღვროს, როდის, რომელი მასალის შესწავლის, 
გამეორების, შეჯამებისა თუ შემოწმების დროს 
აჯობებს მულტიმედიური პრეზენტაციის 
გამოყენება.

რესურსი

8

37
გამოცდილება

ლელა კოტორაშვილი

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის 
მქონე პერსონაჟი 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე სწორედ 

სკოლაში უნდა დავიწყოთ საუბარი. გავეცნოთ 

მათ მიზეზებს და გავაცნოთ ისინი ბავშვებსაც, 

გავიგოთ, რთულ ქცევასთან შეჯახებისას როგორ 

ვიმოქმედოთ. როდესაც შიშს დავამარცხებთ და 

გავაცნობიერებთ საფრთხეს, რომ შეიძლება, 

ცხოვრების რომელიმე ეტაპზე თითოეული 

ჩვენგანი იმავე პრობლემის წინაშე 

აღმოჩნდეს, საზოგადოებრივი 

ცნობიერებაც აგვიმაღლდება და 

სამყაროც უკეთესობისკენ 

შეიცვლება.
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4
ინტერვიუ

ნატო ინგოროყვა

მასწავლებელი რეფორმის მთავარი 
მოკავშირეა, რეფორმა მისი 
მონაწილეობით უნდა განხორციელდეს 

განათლების სამინისტროს ახლანდელი პოლიტიკა 
ასეთია: სახელმწიფო სკოლას კი არ უნდა სჯიდეს, 
არამედ ფინანსურად თუ მეთოდოლოგიურად უნდა 
ეხმარებოდეს. როგორც კი სკოლა გახდება უნარი-
ანი, ეყოლება თანამედროვე და კვალიფიციური 
პედაგოგები, კარგი დირექტორი, ექნება გამართული 
ინფრასტრუქტურა, ის სისტემის ყველა გამოწვევას 
გაუმკლავდება.
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სარჩევი

ქეთევან ოსიაშვილი

ფსიქოლოგიური კომპლექსები ბავშვებში – 
გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის გზები

ყოველგვარი სირთულის დაძლევის პროცესში ბავშ-

ვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლების აზრი, 

მათი მხარდაჭერა და უპირობო სიყვარული – ის უნდა 

გრძნობდეს, რომ გვიყვარს არა წარმატებების გამო, 

არამედ უბრალოდ იმიტომ, რომ არსებობს და ჩვენ 

გვერდითაა.

ნათელა ბაღათრიშვილი

სირთულეების დაძლევის სტრატეგიები 
კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს

ტრადიციული შეფასებისგან განსხვავებით, ნების-

მიერი აქტივობა თუ სტრატეგია განმავითარებელი 

შეფასების ინსტრუმენტი ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ 

მასწავლებელი მოსწავლესთან ერთად მოძებნის სა-

კითხის გააზრებისა და დაუფლების ეფექტურ გზას.

მარიამ გოდუაძე

სკოლა და პასუხისმგებლობის ფასი  
 ფაქტია, პრობლემები მოუგვარებელი რჩება და ასეც 

იქნება, ვიდრე ყურადღება ფორმაზე გამახვილდება 

და არა შინაარსზე, ვიდრე განვითარების მოსურნე 

მასწავლებლებს წიგნებისთვის არც ფული ეყოფათ და 

არც დრო, ვიდრე იძალადებენ: ბავშვები - ბავშვებსა 

და მასწავლებლებზე, მასწავლებლები და დირექცია 

– მასწავლებლებსა თუ მოსწავლეებზე, მშობლები – 

ბავშვებზე. ძალადობის ფაქტებს კი სიღრმისეულად 

არ და ვერ სწავლობენ მანდატურები, სოციალური 

მუშაკებიც კი, რადგან მათ ჯერ ვერავინ ენდობა, 

რადგან სოცსამსახური იმთავითვე პატრულის 

სამსახურთან ასოცირდება.

მაია მენაბდე

მასწავლებლის ცხოვრება – 
ორშაბათი მძიმე დღეა  

ერთ-ერთი უმთავრესი უნარი, რომლის დეფიციტიც 

თვალში საცემია ჩვენს საზოგადოებაში და  რომელიც 

ადამიანებს პატარაობიდანვე უნდა გამოუმუშავდეთ, 

აქტიური მოსმენის უნარია.

თეონა ბექიშვილი

საგან „მე და საზოგადოების“ სწავლების 
ზოგიერთი პრობლემა   

აუცილებლად უნდა მოიძებნოს ადამიანის ღირებუ-

ლებების შეფასების რაიმე ადეკვატური ინსტრუმენტი, 

რათა პიროვნება, რომელიც არ აღიარებს დემოკრა-

ტიულ ღირებულებებს, რომლისთვისაც მნიშვნელო-

ვანი არ არის ადამიანის უფლებები, არ ასწავლიდეს 

„მე და საზოგადოებას“ თუ სამოქალაქო განათლების 

ციკლში შემავალ სხვა საგნებს.

მოსაზრება

12
საგანმანათლებლო  რესურსი

ნინო ლომიძე 

წერითი მეტყველების გასაუმჯობესებლად
მოსწავლეების ნდობის მოპოვება ადვილი 

არ არის. ზოგჯერ მათ რჩებათ განცდა, რომ 

მეტისმეტს ვითხოვთ, უინტერესოს ვავალებთ, არ 

ვითვალისწინებთ მათ პირობებს (დრო არ აქვთ, 

სხვა რაღაცებით არიან დაკავებულნი).

16

ინტერნეტგაზეთი
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19
განათლების ფსიქოლოგია

ქეთევან კობალაძე

„ბავშვის აღზრდას მთელი სოფელი 
სჭირდება“ 

იმისთვის, რომ ბულინგის შედეგებს გავუმკლავდეთ 

და სამომავლოდ მისი პრევენცია მოვახერხოთ, 

აუცილებელია, საფუძვლიანად გადავაფასოთ 

პასუხისმგებლობები. ბულინგი ცალკეული სკოლის 

პრობლემა არ არის, ის მთელი საზოგადოების 

პრობლემაა.
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