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ონლაინ სწავლების აუცილებ-
ლობამ მასწავლებლები იმაზე 
დაგვაფიქრა, სინამდვილეში 
რა ვიცოდით დისტანციური 
სწავლების შესახებ, რას 
ნიშნავს ასეთ გარემოებებში 
სწავლება, ვართ თუ არა ამის-
თვის მზად, როგორია ასეთი 
სწავლების დიზაინი, შინაარსი 
და ა.შ.

ონლაინ სწავლებას ჰყავს 
მომხრეებიც, ნეიტრალურად 
განწყობილებიც და ისეთებიც, 
რომლებიც მხოლოდ პირისპირ 

სწავლებას ემხრობიან. განსხ-
ვავებული დამოკიდებულებაც 
ბუნებრივია. ასეა თუ ისე, 
ერთი რამ ცხადია - ჩვენ უნდა 
ვისწავლოთ და ვასწავლოთ 
დისტანციურად. ვისწავლოთ 
ონლაინ ურთიერთობა ჩვენს 
მოსწავლეებთან, მშობლებსა 
და კოლეგებთან.

როგორ გავართვით თავი 
სწავლებას, რა ხარვეზები და რა 
მიღწევები გვქონდა, აქ და ახლა 
ამის შეფასება ძნელია, თუმცა 
აუცილებელი.

სწავლა-სწავლების ამ პრო-
ცესში ყველაზე ხშირად მაინც 
ღირებულებებზე ვფიქრობდი, 
იმაზე, რაც ჩემთვის მთავარია 
განათლებაში, და ყველაზე 
მეტად ამას ვეძებდი ჟურნალ 
„მასწავლებლის“ ავტორების 
წერილებშიც.

რედაქტორის ამ წერილში კი 
მინდა წაგაკითხოთ ამონარი-
დები ჟურნალის ორი სტატიის 
წინასიტყვაობიდან და ზაფხუ-
ლის არდადეგების საფიქრალიც 
ეს იყოს:

ნატო  ინგოროყვა

რედაქტორისგან

„ძვირფასო მასწავლებელო!

მე ცოცხალი გადავურჩი საკონცენტრაციო ბანაკს და ჩემმა თვა-
ლებმა იხილა ის, რაც არ უნდა ნახოს არც ერთმა ადამიანმა:

როგორ აშენებენ სწავლული ინჟინრები გაზის კამერებს;

როგორ წამლავენ კვალიფიციური ექიმები ბავშვებს;

როგორ ხოცავენ გამოცდილი მედდები ჩვილებს;

როგორ ესვრიან და წვავენ ბავშვებსა და ქალებს უმაღლესი საგან-
მანათლებო დაწესებულებების კურსდამთავრებულები.

ამიტომაც მე არ ვენდობი განათლებას!

გთხოვთ, დაეხმარეთ მოსწავლეებს, გახდნენ ადამიანები. თქვენმა 
ძალისხმევამ არ უნდა მიგვიყვანოს სწავლული მონსტრების, მცოდ-
ნე ფსიქოპათების, განათლებული აიხმანების ჩამოყალიბებამდე.

კითხვა, წერა, არითმეტიკა მხოლოდ მაშინ არის მნიშვნელოვანი, 
როცა ეხმარება ჩვენს შვილებს, გახდნენ უფრო ა დ ა მ ი ა ნ უ რ ე ბ ი!“

ერთ-ერთი სკოლის დირექტორის წერილი სამსახურში მიღებული 
მასწავლებლებისადმი

„ნუ შეურაცხყოფთ ბავშვებს 
მზა ფორმულებით; 
ფორმულები სიცარიელეა. 
გაამდიდრეთ ბავშვები 
ხატებითა და სურათებით, 
რომლებზეც მკაფიოდ ჩანს 
დამაკავშირებელი ძაფები.

ნუ დაამძიმებთ ბავშვებს 
ფაქტების მკვდარი ტვირთით; 
ასწავლეთ მათ ხერხები და 
საშუალებები, რომლებიც 
დაეხმარება მათ, ჩასწვდნენ 
საკითხს.

ნუ ასწავლით, რომ მთავარი 
სარგებელია. მთავარი 
ადამიანში ადამიანურობის 
აღზრდაა“.

ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი
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რესურსი
 მანანა რატიანი

რამდენიმე იდეა გეოგრაფიის 
დისტანციურად სწავლებისთვის

გეოგრაფიის ენა რუკაა. ონლაინ სწავლებისას 

ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, კედლის 

რუკები გამოვიყენოთ, რომლებიც ყველა სკოლაში 

მოიპოვება. სამაგიეროდ, სკოლაში ნაკლებად 

მიგვიწვდება ხელი Google Earth-ზე საკლასო 

ოთახების ტექნიკური აღჭურვილობისა და 

ინტერნეტზე წვდომის გარეშე.

 ქეთევან კუპატაძე

დისტანციური სწავლებისთვის – 
თვალის პატარა საიდუმლო

ერთი ამერიკული კვლევის თანახმად, ფსიქოლოგებმა 

დაასკვნეს, რომ ადამიანების უმრავლესობას 

ნარინჯისფერი მოსწონს. ეტყობა, თვალს ახარებს, 

სულს ათბობს და კარგ გუნებაზე გაყენებს. მცენარეებს 

ნარინჯისფერს სწორედ კაროტინი აძლევს.

 მანანა ბოჭორიშვილი

დისტანციური სწავლების ლაბირინთები 
ვიდეოგაკვეთილების გარეშე

დღეს აქტუალურია კითხვები: რამდენად 

კომფორტულად გრძნობენ თავს ახალგაზრდები 

თანამედროვე ტექნოლოგიებთან? რამდენად 

თანაბარია დღევანდელ საქართველოში 

ახალგაზრდების მიერ ტექნოლოგიების ფლობა 

და ხელმისაწვდომობა? რამდენად მსგავსია ან 

განსხვავებულია დისტანციური და ტრადიციული 

სწავლების მეთოდები?
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 ლევან ალფაიძე

დისტანციური სწავლება ანუ 
ონლაინ გაკვეთილები ყველასათვის

ადამიანები სხვადასხვანაირები და ბუნებით 

კონსერვატიულები ვართ, თუმცა, ამავე დროს, 

გვაქვს ადაპტაციის გასაოცარი უნარი, რომელიც 

ყოველთვის გვეხმარება სიახლის მიღებაში. 

 ნინო ლომიძე

დისტანციური სწავლება: 
რა გამოწვევების წინაშე დავდექით?

არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ონლაინ და დისტანციური 

სწავლება მთლიანად ჩაანაცვლებს სწავლა-

სწავლების ტრადიციულ პროცესს. ეს დაუძლეველი 

ამოცანაა და თუ  მასწავლებელი მიზნად დაისახავს 

სახელმძღვანელოში დარჩენილი მთელი 

მასალის გავლას და არსებული სასწავლო გეგმის 

შესრულებას, ეს, სავარაუდოდ, ფორმალური და 

პრაქტიკულად მიუღწეველი იქნება.

 მაია ჯალიაშვილი

სიახლე და გამოცდილება 
მასწავლებლის შემოქმედებითობა სწორედ ამ დროს 

იძენს განსაკუთრებულ ღირებულებას – შექმნილი 

ვითარება მან არა სასწავლო პროცესის ჩასაკლავად, 

არამედ, პირიქით, ახალი პლატფორმების 

შესაქმნელად უნდა გამოიყენოს. მსოფლიოში და 

საქართველოშიც ამის უკვე არაერთი მაგალითია. 

ამიტომ ნებისმიერ პედაგოგს შეუძლია, სხვათა 

ნაფიქრი თუ პრაქტიკულად განხორციელებული 

სასწავლო მეთოდები და სტრატეგიები თვითონაც 

გამოიყენოს და დროებითი წინააღმდეგობები 

კრიზისული ვითარების დასაძლევი გამოცდილების 

ნაწილად აქციოს.

მოსაზრება
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23

 მაია მენაბდე 

მოზარდები და უშინაარსო დღეების შინაარსი
როცა იძულებითი არდადეგები გაგრძელდა, 

ყველაფერთან ერთად, იმაზეც მეფიქრებოდა, რას 

აკეთებდნენ სახლებში გამოკეტილი ბავშვები. ამიტომ 

ვთხოვე, არდადეგების დღიურები შეედგინათ, რათა 

მათაც მეტი ეფიქრათ საკუთარ თავზე და მათთვის 

საინტერესო რამეებზე და მეც მეტი გამეგო მათ 

შესახებ.

4

http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90-%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98
http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%a5%e1%83%94%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c-%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%9e%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94
http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c-%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%a4%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%ab%e1%83%94
http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%9d-%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%ab%e1%83%94


სარჩევი

თამთა კობახიძე

დამოუკიდებლად მუშაობისა და 
თვითსწავლის უნარის მნიშვნელობა 
დისტანციური სწავლებისას

 მიტრას მომდევნო ექსპერიმენტებმა ცხადყო, 

რომ მოსწავლეებს შესწევთ უნარი, გამოიმუშაონ 

თვითორგანიზებადი სისტემა, რომელსაც 

უნიკალური სტრუქტურა აქვს. მთავარი მოტივაცია 

და სწორი მიდგომაა.

საერთაშორისო გამოცდილება

განათლების ფსიქოლოგია
 ანა ღვინიანიძე

მასწავლებელი ცვლილებების პირისპირ
შეგუების აუცილებლობას მაშინ ვეჯახებით, 
როდესაც სტრესული გარემოებების პირისპირ 
აღმოვჩნდებით ხოლმე. თითოეული დღე მოიცავს 
ისეთი გარემოებების ერთობლიობას, რომელთა 
უმრავლესობას, ვიცით, როგორ გავუმკლავდეთ.

 ქეთევან ოსიაშვილი

კლასის მართვის სირთულეები 
ონლაინ გაკვეთილზე

დღეს უკვე აღარავის უკვირს, რომ მოზარდები, 
ისინიც კი, რომლებიც მაღალი აკადემიური 
მოსწრებით არ გამოირჩევიან, უფრო ადვილად 
ითვისებენ კომპიუტერულ პროგრამებს, ვიდრე 
ჩვენ, ზრდასრული ადამიანები.
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გამოცდილება
 თამთა დოლიძე

გაკვეთილის თემა დისტანციურ სკოლაში
ინსტრუქციის დეტალურ ნაბიჯებად გაწერა და 
ნიმუშების შექმნა იმისთვისაა საჭირო, რომ მოსწავლეს 
თვითრეგულირების უნარის განვითარებაში 
დავეხმაროთ – შრომის სწორად განაწილება შეძლოს 
ან რომელიმე დეტალი არ გამორჩეს.

 მეგი კავთუაშვილი

წარმატების გაკვეთილები 
წარმატება სხვა არაფერია, თუ არა აღიარება. სხვების 
მიერ იმის აღიარება, რომ ის, რასაც წარმოადგენ, 
რასაც ქმნი, რასაც აკეთებ, სასარგებლოა, კარგია, 
საჭიროა, მისაღებია, დასაფასებელია.

 მანანა სეხნიაშვილი

დავალებები ონლაინ გაკვეთილებისთვის
ძალიან მომწონს გაკვეთილები, რომლებზეც 
მასწავლებლები მოსწავლეებს ფიქრისკენ 
უბიძგებენ და რომლებზეც თავიანთ 
დამოკიდებულებას არ მალავენ, თანაც ისე, 
რომ საკუთარ აზრს თავს არ ახვევენ მსმენელს, 
უბრალოდ გამოცდილებას უზიარებენ. 

 მაია ფირჩხაძე

სწავლის სინქრონული და ასინქრონული 
საშუალებები

თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო მეტი ადამიანი 
ამჯობინებს სწავლის სინქრონული და ასინქრონული 
საშუალებების გამოყენებას, რომლებიც 
ელექტრონული სწავლების საფუძველია. 
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ძაღლების სიყვარული 
აუცილებელია
ნასტასია არაბული

ბავშვები, მოწყენილობა და 
ონლაინ გაკვეთილები
ნათია უჩავა

რა ვისწავლე თვითიზოლაციაში,
როგორც მასწავლებელმა
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ზამთრის არდადეგები რომ დამთავრდა, ეტყობა, 
კარგად დასვენებული არ ვიყავი, – დიდად 
ორიგინალური იდეებით არ შევსულვარ საკლასო 
ოთახებში. უბრალოდ, ვთხოვე ბავშვებს, გაეხსე-
ნებინათ არდადეგების ერთი საინტერესო დღე. 
ჩემს გაოცებას და სასოწარკვეთილებას საზღ-
ვარი არ ჰქონდა, როცა აღმოვაჩინე, რომ სულ 
რამდენიმეს ახსოვდა, რა მოხდა არდადეგების 
განმავლობაში. ეს განსაკუთრებით მოზარდებ-
თან, მერვე- მეცხრე-მეათეკლასელებთან იგრძ-
ნობოდა. ეს ის ასაკია, როცა ბავშვები ცდილობენ, 
თავი დაიძვრინონ უფროსების გადაჭარბებული 
ყურადღებისგან, მზრუნველობისგან, ოჯახური 
ტრადიციებისაგან და ხშირად რჩებიან საკუთარი 
თავის ამარა.

როცა შევატყვე, რომ გახსენება უჭირდათ, 
ვცადე, კითხვებით დავხმარებოდი: მეგობრებ-
თან შეხვედრა? ოჯახთან ერთად გასეირნება? 
ვინმეს  გაცნობა? უცნობი ადგილის მონახულება? 
ფილმი? წიგნი?..

უმეტესობა მპასუხობდა: „არა, მას, მთელი ღამე 
კომპიუტერზე ვთამაშობდი (ან სოციალურ 
ქსელში ვსაუბრობდი), მერე მთელი დღე მეძინა“. 
კითხვაზე, რას ეუბნებოდნენ ამ დროს მშობლები, 
მესმოდა: „მეჩხუბებოდნენ, მაგრამ...“ ერთმა 
მეცხრეკლასელმა გოგონამ მითხრა: გუდაურში 
ვიყავი, მაგრამ გარეთ ერთხელაც არ გავსულვარ, 
მაინც ტელეფონში ვიყავი ჩამძვრალიო.

რამდენიმე დღე დავდიოდი ენაჩავარდნილი და 
დაზაფრული, საშინელი უმწეობის განცდით შეპყ-
რობილი. ყველაფერი: ლიტერატურა, გრამატიკა, 
ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია – ამაოა, თუ ბავშვის 
ცხოვრებას შინაარსს არ სძენს.

მერე ინტერნეტში გადავაწყდი სტატიას, რომე-
ლიც მოზარდების სმარტფონებზე დამოკიდებუ-
ლებას ეხებოდა. ავტორი წერდა, რა საშიშია ვირ-
ტუალურ სამყაროზე მიჯაჭვა, როგორ სჭირდება 
ტვინს განვითარებისთვის მრავალფეროვანი 
გარეგანი სტიმულები, გარემოსთან, ბუნებასთან 
კონტაქტი; რომ არსებობს ცნება „ციფრული 
დემენცია“...

გადავწყვიტე, ამ თემაზე ბავშვებთან მესაუბრა 
– იქნებ სხვა კუთხით შეეხედათ თავიანთი ცხოვ-
რების წესისთვის. ერთი გაკვეთილი დავუთმეთ 
იმაზე საუბარს, რომ უკვე დიდები არიან და შეუძ-
ლიათ, ბევრი რამ თავად, უფროსების ჩარევის 
გარეშეც, შეცვალონ საკუთარ თავში სასიკეთოდ.

მასწავლებლებისთვის ადვილი შესამჩნევია, რომ 
ამ ასაკში ბავშვები თითქოს გაურბიან, მაგრამ 
სინამდვილეში მათ მოსწონთ და სჭირდებათ 
საკუთარ თავზე დაკვირვება და ლაპარაკი. ფილმი 
„თავისუფლების მწერლები“ რომ ნახეს, ძალიან 
მოეწონათ. ამ ფილმის ერთ ეპიზოდში მასწავლე-
ბელი ავლებს ხაზს, რომლის აქეთ-იქით დგებიან 
ერთმანეთთან დაპირისპირებული (სხვადასხვა 

მოსაზრება

მაია მენაბდე

მოზარდები და უშინაარსო 
დღეების შინაარსი
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რასის, სხვადასხვა კლანის წარმომადგენელი) 
მოსწავლეები. მასწავლებლის ინსტრუქცია მარ-
ტივია: ის სვამს კითხვებს, რომლებზეც დადებითი 
პასუხის შემთხვევაში მოზარდებმა ხაზისკენ 
უნდა გადადგან ნაბიჯი, უარყოფითის შემთხ-
ვევაში – უკან. მასწავლებლის მიზანია, ბავშვებმა 
დაინახონ, რამდენი საერთო აქვთ: ინტერესებიც, 
პრობლემებიც და ტკივილიც. ერთმანეთისადმი 
მტრულად განწყობილ მოსწავლეებს საშუ-
ალება ეძლევათ, მიუახლოვდნენ და თვალებში 
ჩახედონ ერთმანეთს. ერთგვარი ფსიქოლოგიური 
ფანდია ისიც, რომ ამ თამაშში ბავშვებს არ უწევთ 
საუბარი მათთვის მტკივნეულ, ტაბუდადებულ 
თემებზე, მაგრამ სინამდვილეში თითოეულის 
პრობლემა ყველასთვის ცხადი ხდება.

მტკივნეული საკითხები ყველა კლასშია, ამიტომ 
გადავწყვიტე, ეს თამაში ჩემს ბავშვებთანაც 

	 ვისაც კითხვას ფილმების ყურება ურჩევნია;
	 ვისაც მათემატიკა უყვარს;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ სკოლა უსარგებლოა;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ სკოლაში ისე არ ექცე-

ვიან, როგორც იმსახურებს;
	 ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა ბულინგის 

მსხვერპლი;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ ერთხელ მაინც უსამარ-

თლოდ მოვექეცი;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ ცხოვრებაში არაფერი 

გამოსდის;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ ყველაფერი გამოუვა, 

თუ მოინდომებს;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ მშიშარაა;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ შეცდომებს ხშირად 

უშვებს;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ უპატიებელი შეცდომა 

ჩაიდინა;

მომესინჯა და კითხვები იმ პრობლემების მიხედ-
ვით შემედგინა, რომლებსაც ამა თუ იმ კლასში 
ვამჩნევდი.

მოსწავლეებს თავიდანვე ვაფრთხილებ, რომ ამ 
ფსიქოლოგიურ თამაშში გულწრფელობა გადამწ-
ყვეტია, მაგალითად:

 ნაბიჯი წინ გადმოდგას მან:
	 ვისაც სიმღერა უყვარს;
	 ვისაც ერთხელ მაინც უთამაშია ფეხბურთი;

	 ვისაც სჯერა, რომ კარგი მომავალი ექნება;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ სწავლა მისი საქმე არ არის;
	 ვინც დარწმუნებულია, რომ საზღვარგარეთ 

ისწავლის;
	 ვისაც მიაჩნია, რომ რასაც ახლა ვაკეთებთ, 

რაღაც მიზანს ემსახურება.

ბავშვები ინტერესით აკვირდებოდნენ ერთ-
მანეთს. თამაში რამდენჯერმე გამამეორებინეს 
სხვადასხვა სიტუაციაში და სხვადასხვა კითხვე-
ბით. მერე შემჩნეულ პრობლემებზე ვმსჯელობ-
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დით. წაკითხულ ნაწარმოებებსაც ვიშველიებ-
დით.

მას შემდეგ ვცდილობდი, ხშირად გამომენახა 
დრო ისეთი აქტივობისთვის, რომელიც მათ საკუ-
თარ თავსა და ერთმანეთზე დააფიქრებდა.

როცა იძულებითი არდადეგები გაგრძელდა, 
ყველაფერთან ერთად, იმაზეც მეფიქრებოდა, 
რას აკეთებდნენ სახლებში გამოკეტილი ბავშ-
ვები. ამიტომ ვთხოვე, არდადეგების დღიურები 
შეედგინათ, რათა მათაც მეტი ეფიქრათ საკუთარ 
თავზე და მათთვის საინტერესო რამეებზე და მეც 
მეტი გამეგო მათ შესახებ.

 ასეთი დავალება შევთავაზე – ბლიცინტერვიუ 
მაიასთან:

	 სახელი, გვარი;
	 ფრაზა, რომელსაც ხშირად ამბობ;
	 შენი მეტსახელია...
	 საქმიანობა, რომელიც ძალიან გეხალისება;
	 ფილმის ან წიგნის პერსონაჟი, რომელსაც 

ადარებ საკუთარ თავს; რატომ?
	 შენი ჩვევა, რომელიც სხვებს აღიზიანებთ;
	 გწყინს, როცა გეუბნებიან...
	 ვერ თოკავ ბრაზს, როცა...
	 გიყვარს...
	 იტირე, როცა...
	 ყველაზე სასაცილო მომენტი იყო...
	 მეგობარი შენთვის ნიშნავს...
	 ოჯახის წევრებიდან ყველაზე ახლოს ხარ...
	 შენთვის მიუღებელია, როცა მასწავლებე-

ლი...
	 ადამიანები ვერ ხვდებიან, რომ...

მეორე დავალება შინაარსიანი დღის დაგეგმვა და 
განხორციელება იყო. მაგალითიც მივეცი – ჩემს 
სიცოცხლეში პირველად დავწერე, რას ვაპირებდი 
და რას ვაკეთებდი დღის განმავლობაში.
უცვლელად გადმომაქვს დავალების პირობა:
 
დაგეგმეთ ერთი შინაარსიანი დღე. „შინაარ-
სიანი“ გულისხმობს, რომ დღის განმავლობაში 
ბევრი სხვადასხვანაირი რამის გაკეთება უნდა 
მოასწროთ (მაგალითად, ფილმის ნახვა, წიგნის 
წაკითხვა, მუსიკის მოსმენა, ოჯახის წევრების 
დახმარება...).

I ნაწილი: წინა ღამით პუნქტებად უნდა ჩამოწე-
როთ, რის გაკეთებას აპირებთ მეორე დღეს;

II ნაწილი: მეორე საღამოს დაწერეთ, რისი გაკე-
თება მოახერხეთ და რისი – ვერა.

აბა, წარმატებები და დაიმახსოვრეთ, შინაარსი-
ანი ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანია!

P.S. არ ჩაითვლება ასეთი გეგმა: „დღის ხუთ 
საათამდე უნდა მეძინოს, მერე გავიღვიძებ, 
ვჭამ და დილის 5 საათამდე რობლოქსს 
ვითამაშებ!!!“

ხალისით მიგზავნიდნენ შესრულებული და-
ვალების ფოტოებს. მათ ნაწერებში კარგად 
ჩანდა, როგორ ცდილობდნენ, საინტერესო დღე 
დაეგეგმათ. თუ გამოუვიდოდათ, მათი კმაყოფი-
ლებაც იკითხებოდა ნაწერებში, თუ არა – გულის 
დაწყვეტაც.
 
 მომდევნო დავალება ასეთივ იყო
1. https://www.youtube.com/watch?v= 

zgv5ey GFI5U&feature=emb_title
2.  https://www.youtube.com/watch?v=4GP 

D4cR_omk&feature=emb_title
3.  https://www.youtube.com/watch?v=kHiO 

Nikb Hhs &feature=emb_title

იყო ასეთი სატელევიზიო პროექტი – 

„1 წუთი მაესტროზე“: სხვადასხვა პროფე-
სიის ადამიანებს ერთ წუთს აძლევდნენ იმის-
თვის, რომ მათთვის საინტერესო თემაზე 
ელაპარაკათ.

თავდაპირველად მოუსმინეთ მწერალ დათო
ტურაშვილს, სპორტსმენ გიგა ჭიკაძეს და 
ბათუმელ გამომცემელსა და წიგნების მაღა-
ზიის მფლობელ ირაკლი ბაკურიძეს („წიგნე-
ბი ბათუმში“).

წარმოიდგინეთ, რომ ახლა თქვენ ხართ ამ გა-
დაცემის მონაწილეები (მოსმენილიდან გამომ-
დინარე, მიხვდებით, როგორ უნდა ააგოთ თქვე-
ნი მონოლოგი), შეარჩიეთ თქვენთვის საინტერე-
სო თემა, რომელზეც ერთი წუთის განმავლობაში 
ისაუბრებთ. გადაიღეთ ვიდეო და გამომიგზავნეთ.

  მონოლოგის შეფასების კრიტერიუმებია:
 შერჩეული თემა საინტერესოა;
 მოჰყავს მაგალითები პრობლემის წარმოსა-

ჩენად;

ინტერნეტში 

გადავაწყდი 

სტატიას, 

რომელიც 

მოზარდების 

სმარტფონებზე 

დამოკიდებულებას 

ეხებოდა. ავტორი 

წერდა, რა საშიშია 

ვირტუალურ 

სამყაროზე 

მიჯაჭვა, როგორ 

სჭირდება ტვინს 

განვითარებისთ-

ვის მრავალფე-

როვანი გარეგანი 

სტიმულები, 

გარემოსთან, 

ბუნებასთან 

კონტაქტი; რომ 

არსებობს ცნება 

„ციფრული 

დემენცია“…

https://www.youtube.com/watch?v=zgv5eyGFI5U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=zgv5eyGFI5U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4GPD4cR_omk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4GPD4cR_omk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kHiONikbHhs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kHiONikbHhs&feature=emb_title
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 საუბრობს გამართულად, მეტყველებისას 
არ უშვებს უხეშ შეცდომებს.

 
 ჩამოგითვლით რამდენიმე თემას, რომლებსაც 

ბავშვებმა ხალისით დაუთმეს თავიანთი ერთი 
წუთი:

 რატომ და როგორ უნდა ვიზრუნოთ შინაურ 
ცხოველებზე;

 რამდენად მნიშვნელოვანია ხელოვნება და 
მუსიკა და რა არასწორი ტენდენციაა სკოლებ-
ში მათი მეორეხარისხოვან საგნებად მიჩნევა;

 რატომ უნდა დავაფასოთ ჩვენი გარეგნობა 
და ხშირად რა სავალალო შედეგი მოაქვს 
აკვიატებულ პლასტიკურ ოპერაციებს;

 რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის როლი 
გარემოს სასიკეთო ან სავალალო ცვლილება-
ში;

	 ემიგრანტობა.
 
ამ დავალებებს მივაყოლე ფილმები მარტივ 
სქემებთან ერთად:
 
ფილმის სათაური, რეჟისორი:

რა თქმა უნდა, წავაკითხე პატარ-პატარა მოთხ-
რობებიც, ამონარიდებიც ნაწარმოებებიდან 
რამდენიმე სააზროვნო კითხვით ან სავარაუდო 
დასასრულით.

მერე ისევ მულტიმედიური დავალება მივეცი: 
დავავალე ვიდეოკოლაჟების შექმნა ლექსებზე, 
რომლებიც მოსწონდათ და უყვარდათ. უმეტესო-
ბას მშვენივრად გამოუვიდა.

ამ ყველაფერს ერთვოდა ჩემი რეკომენდაციები, 
რჩევები იმ ნაწარმოებების თაობაზე, რომლებიც 
მათთვის, შესაძლოა, საინტერესო აღმოჩენილიყო.

დავალებები მარტივია, მაგრამ მოსწავლეებს ეხ-
მარება, შინაარსიანად გაატარონ დღე, ნააზრევის 
სტრუქტურულად დალაგებას, წერილობით ჩამო-
ყალიბებას ასწავლის, მულტიმედიური უნარების 
განვითარებაში ეხმარება. მთავარი კი ის არის, 
რომ ბავშვები ამ დავალებებს მხოლოდ შინაგანი 
მოტივაციით ასრულებენ და არა ნიშნებისთვის.

ის დროა, მასწავლებლებმაც და მშობლებმაც 
დავიჯეროთ, რომ ნიშნები დიდი პირობითობაა.

პატარა გრეგუარის სიტყვები გამახსენდა ერთი 
წიგნიდან: „მე ვფიქრობ, რომ ქულები არაფერ-
საც არ ნიშნავს. არსებობს კიდევ მოტივაცია. 
ძალიან მინდა გრანშამში მოვხვდე, რადგან, ჩემი 
აზრით, მანდ ვიქნები ყველაზე ბედნიერი. არც 
დიდი ვარ და არც მოსული. მხოლოდ 35 კილო 
იმედს ვიწონი. შეხვედრამდე!“

იმედი კი ახლა ყველაზე მეტად გვჭირდება.

შეხვედრამდე, ბავშვებო!

როცა იძულებითი 

არდადეგები 

გაგრძელდა, 

ყველაფერთან 

ერთად, იმაზეც 

მეფიქრებოდა, 

რას აკეთებდნენ 

სახლებში 

გამოკეტილი 

ბავშვები. 

ამიტომ ვთხოვე, 

არდადეგების 

დღიურები 

შეედგინათ, 

რათა მათაც 

მეტი ეფიქრათ 

საკუთარ თავზე 

და მათთვის 

საინტერესო 

რამეებზე და მეც 

მეტი გამეგო მათ 

შესახებ.

ამ ფილმა დამაფიქრა 

იმაზე, რომ...

 

 

 

განსაკუთრებით მომეწონა 

პერსონაჟი..., რადგან...

 

 

ამ ფილმის საშუალებით გავიგე, 

რომ...

 

 

 

მე რომ ამ ფილმის რეჟისორი 

ვყოფილიყავი...

მოქმედების 
დასაწყისი

მოქმედების 
განვითარება

კვანძის
შეკვრა

კულმინაცია

კვანძის
გახსნა

ფინალი

ფილმის მთავარი 
სათქმელი

ამ ფილმმა გამახსენა:
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გეოგრაფია თავისი მიზნების-
თვის ორგანულად იყენებს 
სხვადასხვა თვალსაჩინოებას 
– რუკებს, ფოტოებს, ცხრილებს, 
სქემებსა თუ გრაფიკებს. იქ, 
სადაც სასწავლო თემატიკა 
ვიზუალითაა გამდიდრებული, 
ონლაინფორმატში სწავლება 
გაცილებით იოლდება.

ამ პერიოდში სახლებში მეტ 
დროს ვატარებთ, მოსწავლე-
ებისთვის საინტერესო გაკვე-
თილებს ვგეგმავთ. ეს მნიშვ-
ნელოვანია არა მხოლოდ მათი 
მოტივირებისთვის, არამედ ჩვენი 
პროფესიული განვითარებისთ-
ვისაც. რაც უფრო მეტ ინტერესს 
გამოვიჩენთ, არ დავიზარებთ 
აპლიკაციებისა თუ საიტების 
გარჩევას, თავს მოვუყრით მათ 
და ჩვენს საქაღალდეს გავამ-
დიდრებთ, მით უფრო მეტად 
შევუწყობთ ხელს საკუთარ თავს 
პროფესიონალად ჩამოყალი-
ბებაში, 21-ე საუკუნისთვის 
აუცილებელი ციფრული კომპე-
ტენციების განვითარებაში.

ამ სტატიაში ოთხი ციფრუ-
ლი პროგრამისა და საიტის 

შესახებ გესაუბრებით და მათი 
გამოყენების შესაძლებლობებს 
გაგაცნობთ.

Google Earth – 
გუგლი დედამიწა

გეოგრაფიის ენა რუკაა. ონლაინ 
სწავლებისას ჩვენ მოკლებული 
ვართ შესაძლებლობას, კედლის 
რუკები გამოვიყენოთ, რომლე-
ბიც ყველა სკოლაში მოიპოვება. 
სამაგიეროდ, სკოლაში ნაკლე-
ბად მიგვიწვდება ხელი Google 
Earth-ზე საკლასო ოთახების 
ტექნიკური აღჭურვილობი-
სა და ინტერნეტზე წვდომის 
გარეშე. რაც საკლასო ოთა-
ხებმა ვირტუალურ ფორმატში 
გადმოინაცვლა, ეს დანაკლისი 
უნდა შევავსოთ და პროცესი ამ 
შესაძლებლობით გავამდიდ-
როთ. Google Earth, გუგლი 
დედამიწა, კომპანია „გუგლის“ 
ერთ-ერთი ყველაზე საინტე-
რესო და მრავალფუნქციური 
პროგრამაა, რომელიც წარმა-
ტებით შეიძლება გამოიყენოს 
სხვადასხვა საგნის პედაგოგმა, 
შექმნას მასში მრავალფეროვა-
ნი ინტერაქციული რესურსები 

და სასწავლო გარემოში მათი 
ინტეგრირება მოახდინოს. 
Google Earth-ს შეუძლია, 3D 
ან 2D ფორმატში დაგვანახოს 
გამოსახულება. მასწავლებელს 
მასში ისე შეუძლია ნავიგაცია, 
რომ მოსწავლეები თავიანთ 
ეკრანებზე ადევნებდნენ 
თვალს, რა ხდება მასწავლებ-
ლის ეკრანზე, რადგან Teams-ს, 
Zoom-ს, Google hangout-ს თუ 
სხვა პლატფორმებს ეკრანის 
გაზიარების საშუალება აქვს. 
Google Earth აღჭურვილია 
ადგილზე დაწკაპუნებით მასთან 
მიახლოების ან დაშორების (+ to 
zoom in, – to zoom out) ფუნქცი-
თაც. გარდა ამისა, გვთავაზობს 
ქუჩების, შენობების ხედებ-
საც, გვაძლევს საშუალებას, 
ადგილიდან დავათვალიეროთ 
პანორამული 360-გრადუსიანი 
ხედი, ვესტუმროთ მსოფლიოს 
ბუნებრივ თუ ისტორიულ/
კულტურულ ღირშესანიშნა-
ობებს, გავზომოთ მანძილი, 
გავიგოთ, ამა თუ იმ სატრანს-
პორტო საშუალებით რამდენ 
დროს მოვანდომებთ ერთი 
პუნქტიდან მეორემდე მისვლას, 
გამოვთვალოთ პერიმეტრი. 

რესურსი

მანანა რატიანი

რამდენიმე იდეა 
გეოგრაფიის დისტანციური 
სწავლებისთვის

გეოგრაფიის ენა 

რუკაა. ონლაინს-

წავლებისას ჩვენ 

მოკლებული ვართ 

შესაძლებლობას, 

კედლის რუკები 

გამოვიყენოთ, 

რომლებიც ყველა 

სკოლაში 

მოიპოვება. 

სამაგიეროდ, 

სკოლაში ნაკლებად 

მიგვიწვდება 

ხელი Google 

Earth-ზე 

საკლასო 

ოთახების 

ტექნიკური 

აღჭურვილობისა 

და ინტერნეტზე 

წვდომის გარეშე.
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აქვს სხვადასხვა ფენა, რომლე-
ბიც შეგვიძლია ჩვენი მიზნების-
თვის გავააქტიუროთ: საზღვ-
რები, გზები, ამინდი, ფოტოები, 
შენობები...

პროგრამის მოხმარების ინსტ-
რუქცია ქართულ ენაზე შეგიძ-
ლიათ იხილოთ მასწავლებელ-
თა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრის ციფრული 
რესურსების პორტალზე 
http://www.ict.tpdc.ge/
video/120. აქ თქვენ გაიგებთ, 
როგორ ჩამოტვირთოთ და 
დააინსტალიროთ პროგრამა, 
როგორ შექმნათ საკუთარი 
საქაღალდე ნამუშევრების 
შესანახად, რა ინსტრუმენტე-
ბი აქვს პროგრამას ადგილის 
საპოვნელად, ტერიტორიის 
მოსანიშნად, მარშრუტის ასა-
გებად, რუკის დასამატებლად, 
ვიდეოტურის ჩასაწერად. ასევე 
გაიგებთ, როგორ გამოიყენოთ 
დროის ხაზი და ნახოთ, როგორ 
იცვლებოდა განაშენიანება თუ 
ბუნებრივი გარემო, როგორ 
მოაწყოთ ფრენის სიმულა-
ცია და ფრენის სიმაღლიდან 
დატკბეთ ხედებით, მოახდი-
ნოთ ადგილის დეშიფრირება, 
გადაამოწმოთ თქვენი ვარა-
უდები. უნდა ითქვას, რომ 
მრავალი არქეოლოგიური 
აღმოჩენა (ანტიკური ნასახლა-
რები, სარიტუალო ტაძრები, 
რომლებიც ადამიანის თვალის-
თვის დაფარული იყო) სწორედ 
ამ პროგრამის დახმარებით 
გახდა შესაძლებელი. https://
www.discovermagazine.com/
the-sciences/how-google-ea
rth-has-revolutionized-archae
ology.

ინსტრუმენტის ახსნის შემდეგ 
შეგიძლიათ, მოსწავლეებს 
დაავალოთ, „მოსანახულებლად“ 
აირჩიონ სასურველი ადგილი, 

შექმნან საქაღალდე, მასში 
განათავსონ მოძიებული ინფორ-
მაცია და ჩაწერონ ვიდეოტური, 
რომელსაც მოგვიანებით თანაკ-
ლასელებს წარუდგენენ. ტურის 
ჩაწერა შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს საქართველოსა თუ მსოფ-
ლიოს გეოგრაფიის ფარგლებში, 
კონტინენტების შესწავლისას. 
მერწმუნეთ, ასეთ დავალებას 
მოსწავლეები ხალისით მოამზა-
დებენ და გეოგრაფიის ცოდნას-
თან ერთად ციფრულ კომპეტენ-
ციებსაც გაიუმჯობესებენ.

 სეტერა გეოგრაფია

გაკვეთილებზე მოსწავლეთა 
განტვირთვისთვის ან შეჯიბ-
რების მუხტის შესატანად 
შეიძლება, თემის შესაბამისი 

ნომენკლატურის გამეორებას 
ქვიზების სახე მივცეთ.

სეტერას საიტზე (https://online.
seterra.com/en/) შესვლისას 
დაინახავთ კონტინენტების 
მიხედვით დაჯგუფებულ 
თემატურ ჩამონათვალს: ქვეყ-
ნებს, დედაქალაქებს, ტბებს, 
მდინარეებს, მთათა სისტემებს, 
დროშებს. 300-მდე ასეთი 
ქვიზია თავმოყრილი. ეს არ 
არის მხოლოდ დედაქალაქის ან 
ქვეყნის დასახელება/ამოცნო-
ბა, ეს ყველაფერი რუკაზე უნდა 
განათავსონ მოსწავლეებმა, 
რაც მათ სივრცეში ორიენტირე-
ბის უნარსაც განუვითარებს.

მარჯვენა მხარეს მოცემუ-
ლია კონტინენტების რუკები, 

http://www.ict.tpdc.ge/video/120
http://www.ict.tpdc.ge/video/120
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/how-google-earth-has-revolutionized-archaeology
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/how-google-earth-has-revolutionized-archaeology
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/how-google-earth-has-revolutionized-archaeology
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/how-google-earth-has-revolutionized-archaeology
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/how-google-earth-has-revolutionized-archaeology
https://online.seterra.com/en/
https://online.seterra.com/en/
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რომლებზე დაწკაპუნებისას 
გაიხსნება შერჩეული კონტი-
ნენტის რუკა და ქვედა ველში 
ისრის ჩამოშლისას რამდენიმე 
ფუნქციაც გამოჩნდება.

Wikipedia ფუნქციის არჩევისას 
თუ კურსორს ქვეყანასთან 
მივიტანთ, მასზე ვიკიპედიის 
ინფორმაცია გამოისახება. 
შემდეგი ფუნქციაა learn – ქვე-
ყანასთან კურსორის მიტანისას 
გამოჩნდება მისი სახელწოდება 
და დედაქალაქი. შემდეგი 
ფუნქციაა Pin – მისი არჩევის 
შემდეგ კურსორის გვერდით 
ქვეყნის სახელწოდება დაიწე-
რება. ამ ქვეყანასთან კურსორის 
მიტანისას და დაწკაპუნებისას 
ქვეყნის კონტური გათეთრდება. 
თუ პირველ ჯერზე არასწორად 
დააწკაპუნეთ და მეორე ჯერზე 
იპოვეთ საჭირო ქვეყანა, ის 
ყვითლად შეფერადდება, მესამე 
მცდელობაზე წარმატების შემთ-
ხვევაში – მუქ ყვითლად, შემდეგ 
კი წითლად. თამაშის მიზანია, 
ევროპის ყველა ქვეყანა ამოვიც-
ნოთ, ამისთვის რაც შეიძლება 
ნაკლები დრო დავხარჯოთ და, 
რაც მთავარია, ნაკლები შეც-
დომა დავუშვათ, რაც საბოლოო 
რუკის ფერებზე აისახება. შეიძ-
ლება, მოსწავლეებმა შედეგები 
დაასქრინშოთონ ერთმანეთთან 
შესადარებლად. შემდეგი ფუნქ-
ციაა pin (hard), რაც ამოცანას 
უფრო ართულებს. სწორი ქვეყ-
ნის პოვნისას ის მწვანე რჩება და 
თამაშის დასრულების შემდეგ 
სრულად გამოჩნდება ფერები. 
შემდეგი ფუნქციაა place the 
label. ამ შემთხვევაში რუკის 
ზემოთ ქვეყნების დასახელებები 
გამოჩნდება და მათზე, მერე კი 
შესაბამის ქვეყანაზე დაწკაპუ-
ნებით რუკაზე სწორ წარწერებს 
დავინახავთ. ბოლო ფუნქციაა 
type – ქვეყანა შეფერადდება, 
მის ქვემოთ გამოჩენილ უჯრაში 

კი სახელწოდება უნდა ჩაიწე-
როს. ამ შემთხვევაში შეიძლება 
კითხვის გამოტოვება ან დახმა-
რების მოთხოვნა.

ეს საიტი 36 ენაზე ფუნქციონი-
რებს. სამწუხაროდ, ქართული 
მათ შორის არ არის.

საიტი საკუთარი ქვიზის შექმნის 
საშუალებასაც იძლევა.

ნუ დაგვავიწყდება, რომ 
გეოგრაფია არ არის მხოლოდ 
ქვეყნების, ქალაქების, მთებისა 
თუ ოკეანეების შესწავლა; 
მისი მთავარი დანიშნულე-
ბაა, პასუხი გასცეს კითხვებს 
ადამიანის, ბუნებისა და საზოგა-
დოების, მათი ურთიერთქ-
მედების შესახებ, დაადგინოს 
საზოგადოებასა თუ ბუნებაში 
მიმდინარე მოვლენებისა და 
პროცესების მიზეზშედეგობრი-
ვი კავშირები, გამოავლინოს და 
ახსნას კანონზომიერებები. ამის 
გათვალისწინებით, აღნიშნულ 
ქვიზებს სწავლების პროცესის 
მხოლოდ მცირე ნაწილი უნდა 
დავუთმოთ. შეიძლება, საბაზო 
საფეხურზე კონტინენტების 
შესწავლისას მოსწავლეებს შინ 
ვარჯიში დავავალოთ, შემდეგ 
გაკვეთილზე კი შევაჯიბროთ 
ერთმანეთს, ვინ უფრო მალე და 
უკეთ გაართმევს თავს ქვიზს.

 ედუმედია

საინტერესო და სახალისო 
რესურსებია თავმოყრილი 
ედუმედიას საიტზე, რომელიც 
პანდემიასთან დაკავშირებით 
ყველასთვის ხელმისაწვდომი 
გახდა. საიტზე შესვლისას 
შეგიძლიათ აირჩიოთ 8 ენიდან 
ერთ-ერთი. რეგისტრაცია უნდა 
გაიაროთ დროებით მომხმა-
რებლად: Username: covid19; 
Password: edumedia.

ამ პლატფორმაზე, საფეხურების 
მიხედვით, არაერთი საინტე-
რესო თემაა წარმოდგენილი. 
ამჯერად თქვენს ყურადღებას 
ერთ მათგანზე – ენერგოეფექ-
ტურობაზე შევაჩერებ (https://
junior.edumedia-sciences.com/
en/media/576-energy-efficien
cy?fbclid=IwAR0Uon8Y9egnAi
xF5jslBzrI-N4jgquHaqrSDp-OT
ncZlRxxgsCtUb49qlg).

ქალაქებში მოსახლეობის 
ზრდა იწვევს გამონაბოლქვის 
მატებას. მთლიანობაში ემისიის 
25% სწორედ სატრანსპორტო 
საშუალებების წილად მოდის. 
ამიტომაა მნიშვნელოვანი 
იმის ცოდნა, რომელ სატრან-
სპორტო საშუალებას რა 
წვლილი მიუძღვის ატმოსფე-
რული ჰაერის დაბინძურებაში. 
სხვადასხვა სატრანსპორტო 
საშუალების გავლენა, მათ 
მიერ ჰაერში გამოტყორცნილი 
ნახშირორჟანგი ამ ინტერაქ-
ციული თამაშის საშუალებით 
შეგვიძლია შევადაროთ ერთ-
მანეთს. თამაში საშუალებას 
იძლევა, ავირჩიოთ 1, 5 ან 300 
ადამიანი და დავიწყოთ შედა-
რება. ზედა ველში მოცემულია 
რამდენიმე სატრანსპორტო 
საშუალება, რომელთა მიერ 
ატმოსფერული ჰაერის დაბინ-

ნუ დაგვავიწყდება, 
რომ გეოგრაფია 
არ არის მხოლოდ 
ქვეყნების, ქალა-
ქების, მთებისა 
თუ ოკეანეების 
შესწავლა; მისი 
მთავარი დანიშ-
ნულებაა, პასუხი 
გასცეს კითხვებს
ადამიანის, 
ბუნებისა და 
საზოგადოების, 
მათი ურთიერთქ-
მედების შესახებ, 
დაადგინოს სა-
ზოგადოებასა თუ 
ბუნებაში მიმდი-
ნარე მოვლენებისა 
და პროცესების 
მიზეზშედეგობ-
რივი კავშირები, 
გამოავლინოს და 
ახსნას კანონზო-
მიერებები.

https://junior.edumedia-sciences.com/en/media/576-energy-efficiency?fbclid=IwAR0Uon8Y9egnAixF5jslBzrI-N4jgquHaqrSDp-OTncZlRxxgsCtUb49qlg
https://junior.edumedia-sciences.com/en/media/576-energy-efficiency?fbclid=IwAR0Uon8Y9egnAixF5jslBzrI-N4jgquHaqrSDp-OTncZlRxxgsCtUb49qlg
https://junior.edumedia-sciences.com/en/media/576-energy-efficiency?fbclid=IwAR0Uon8Y9egnAixF5jslBzrI-N4jgquHaqrSDp-OTncZlRxxgsCtUb49qlg
https://junior.edumedia-sciences.com/en/media/576-energy-efficiency?fbclid=IwAR0Uon8Y9egnAixF5jslBzrI-N4jgquHaqrSDp-OTncZlRxxgsCtUb49qlg
https://junior.edumedia-sciences.com/en/media/576-energy-efficiency?fbclid=IwAR0Uon8Y9egnAixF5jslBzrI-N4jgquHaqrSDp-OTncZlRxxgsCtUb49qlg
https://junior.edumedia-sciences.com/en/media/576-energy-efficiency?fbclid=IwAR0Uon8Y9egnAixF5jslBzrI-N4jgquHaqrSDp-OTncZlRxxgsCtUb49qlg
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ძურების ხარისხი სხვადასხვაა. 
მოსწავლემ თითოეულ მათგან-
თან უნდა მიიტანოს კურსორი 
და თავისი ვარაუდის მიხედვით 
გაანაწილოს შესაბამის კვად-
რატებში. ნაკლებად დამა-
ბინძურებელი საშუალებები 
მარცხნივ, მწვანედ შეფერადე-
ბულ მხარეს უნდა განთავსდეს, 
მეტად დამაბინძურებელი 
– მარჯვნივ, აგურისფრად შე-
ღებილ ნაწილში. ამის შემდეგ 
მოთამაშეს თავისი ვარაუდის 
შემოწმება შეუძლია.

მესამე ადგილზე აღმოჩნდა 
ტრამვაი, რომელმაც 3 კგ ნახში-
რორჟანგი გააფრქვია.

ბოლო ადგილი კი დაიკავა 
ავტობუსმა, რომელმაც 1 
ადამიანის გადაყვანისას 30 
კგ ნახშირორჟანგი გააფრქვია 
ჰაერში.

იმავე ექსპერიმენტს ვატარებთ 
5 და 300 ადამიანისთვის. 
მოსწავლეები გამოთქვამენ 
ვარაუდს და ამოწმებენ მას. 
ნათლად ჩანს საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის მნიშვნელობა, 
როდესაც საუბარია მჭიდრო 
დასახლებებზე. ჩანს, რამდე-
ნად საშიშია პერსონალური 
ავტომობილები ჰაერისთვის 
და, შესაბამისად, ადამიანების 
ჯანმრთელობისა თუ კლიმატც-
ვლილებისთვის.

ამავე პლატფორმაზე იპოვით 
სხვა საინტერესო რესურსებ-
საც, რომელთა ინტეგრირებაც 
მოსწავლეთა მოტივაციას 
აუცილებლად გაზრდის.

 დროისა და თარიღის საიტი

შემდეგი საიტი გვეხმარება, 
სხვადასხვა სარტყელში დროსა 

და დროის ცვლილებებთან 
დაკავშირებული გაუგებრო-
ბები შევამციროთ. https://
www.timeanddate.com/ არის 
გვერდი, რომელიც საშუალებას 
გვაძლევს, დროსთან დაკავში-
რებულ ყველა კითხვას გავცეთ 
პასუხი. აქ მოცემულია დროის 
სარტყლები, კონვერტორი, 
კალკულატორი, კალენდარი.

საინტერესოა დღისა და ღამის 
რუკა, რომელსაც ქვემოთ აქვს 
წუთების/საათების გრაფა. 
გრაფაზე წინ ან უკან დაწკაპუ-
ნებით შეგვიძლია გავიგოთ, რო-
გორ იცვლება დრო სხვადასხვა 
გეოგრაფიულ სარტყელში.

ქვემოთ მოცემული ორი რუკა 
გვაჩვენებს, როგორ შეიცვლება 
მზის ნათება ჩვენი დროით 
დღის 12 საათზე და 12 საათის 
შემდეგ.
 
სხვადასხვა ვარიანტის მო-
სინჯვის შემდეგ შეგვიძლია 
თვალნათლივ წარმოვიდგინოთ 
დღე-ღამის მონაცვლეობა 
სხვადასხვა გეოგრაფიულ 
სარტყელში. 

მესამე და მეოთხე სურათები 
გაზაფხულს გვიჩვენებს, ქვედა 

მაგალითად, ერთი ადამიანისთ-
ვის ყველაზე სასურველ ტრანს-
პორტად ავირჩიე ველოსიპედი, 
შემდეგ – ტრამვაი, ავტობუსი 
და ბოლოს – პერსონალური 
ავტომობილი.

შემოწმებისას აღმოვაჩინე, რომ 
მოცემული მანძილი ველოსი-
პედისტმა მართლაც ნულოვანი 
გამონაბოლქვით დაფარა. ამ-
დენად, ჩემი პირველი ვარაუდი 
გამართლდა.

მეორე ადგილზე პერსონალური 
ავტომობილი აღმოჩნდა. ამ 
მანძილის დასაფარად ატმოს-
ფეროში მან 1 კგ. ნახშირორჟან-
გი გააფრქვია.

https://www.timeanddate.com/
https://www.timeanddate.com/
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სურათებზე კი ნაჩვენებია ზამ-
თარი, როდესაც ჩრდილოეთი 
ნახევარსფერო მეტადაა მოქ-
ცეული ჩრდილში დედამიწის 
ღერძის დახრილობის გამო.

თუ საიტზე დროის სარტყელში 
შეხვალთ და კონვერტორს აირ-
ჩევთ, შეგიძლიათ მიუთითოთ 
თბილისი ან ნებისმიერი სხვა 
ქალაქი, რომლის ადგილობრივი 
დროც გაინტერესებთ.

https://www.timeanddate.
com/worldclock/converter.htm
l?iso=20200412T080000&p1=
371&p2=248 

საიტი მყისვე გაჩვენებთ 
შედეგს. 

შეიძლება ამოცანის პირობების 
ჩამოყალიბება და მოსწავლე-
ებისთვის შეთავაზება. საიტის 

მეშვეობით ისინი უმოკლეს 
ხანში მიიღებენ პასუხებს. 

თუ შევალთ მსოფლიო საათებ-
ში, საიტი გვაჩვენებს დედაქა-
ლაქებს და მათ ადგილობრივ 
დროს.

https://www.timeanddate.
com/worldclock/

საიტის შესაბამისი მიმართულე-
ბები საინტერესო ბლოგებითა 
და სტატიებით არის გამიდ-
რებული, რაც მას საგანმა-
ნათლებლო მნიშვნელობას 
მატებს. საიტს აქვს სახალისო 
ნაწილიც, სადაც მსოფლიოს 
დღესასწაულებია დღეების 
მიხედვით დალაგებული. თუ 
მოსწავლის დაბადების დღე 
კარჩაკეტილობის პერიოდს 
ემთხვევა, სათანადო ველებში 
ინფორმაციის შეყვანის შემდეგ 

საიტი გამოთვლის არა მხოლოდ 
ოფიციალურ დაბადების დღეს, 
არამედ დაამრგვალებს წამებს, 
წუთებს, დღეებსა და თვეებს 
და ალტერნატიული დაბადების 
დღის აღნიშვნის იდეას შესთავა-
ზებს ბავშვს.

https://www.timeanddate.
com/date/birthday.html

იმედი მაქვს, მითითებული რე-
სურსები საინტერესო აღმოჩნ-
დება მასწავლებლებისთვის. 
ამით არა მარტო დისტანციური 
სწავლების პროცესს გაამდიდ-
რებთ, არამედ ახალ უნარებსაც 
შეიძენთ.

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20200412T080000&p1=371&p2=248
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20200412T080000&p1=371&p2=248
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20200412T080000&p1=371&p2=248
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20200412T080000&p1=371&p2=248
https://www.timeanddate.com/worldclock/
https://www.timeanddate.com/worldclock/
https://www.timeanddate.com/date/birthday.html
https://www.timeanddate.com/date/birthday.html
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დისტანციური სწავლება ანუ 
ონლაინ გაკვეთილები ყველასათვის

დღეს, გლობალური პანდემიის პირობებში, 
როდესაც მთელი მსოფლიო ახალი ვერაგი 
ვირუსის, COVID 19-ის, გამო სახლებშია გამო-
კეტილი, სკოლის მასწავლებლები და უმაღლე-
სი სასწავლო დაწესებულებების ლექტორები 
ახალ რეალობაში აღმოჩნდნენ: გაკვეთილები 
და ლექციები უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ – 
დისტანციურად. ვერ გეტყვით, კარგია ეს თუ 
ცუდი, მაგრამ ერთი რამ აშკარაა: ეს უცნაურია 
და ძალიან განსხვავდება არსებული პრაქტი-
კისგან.

ინტერნეტის ეპოქაში დისტანციური გაკვეთილე-
ბი , ერთი შეხედვით, არ უნდა გამხდარიყო რაღაც 
განსაკუთრებული – პერსონალური კომპიუტერი 
თითქმის ყველა სახლში მოიძებნება, ინტერნეტ-
კავშირიც თითქოს ყველას აქვს და ინტერაქ-
ციული პროგრამებიც უხვადაა კომპიუტერის 
ეკრანებზე გასამართავი კონფერენციებისთვის. 
დიახ, დისტანციური ურთიერთობებისთვის 
ყველაფერია და ყველამ (ყოველ შემთხვევაში მან, 
ვინც ინტერნეტკავშირსა და კომპიუტერს რეგუ-
ლარულად იყენებს) იცის დისტანციური კავშირის 
მართვა. თუმცა შედეგად მაინც ის მივიღეთ, რომ 

ლევან ალფაიძე

„ონლაინ გაკვეთილი“ არ აღმოჩნდა ის გამოსავა-
ლი, რაც მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერ-
თობებს სჭირდება.

რატომ? რაშია საქმე? სად არის პრობლემა? 
დისტანციური კონტაქტის დროს ყველა ყველას 
ხედავს, ხმა ისმის, სასწავლო მასალებიც კარგად 
ჩანს, ონლაინ გაკვეთილის დროს სლაიდების 
პრეზენტაციების ჩვენება უფრო ადვილიც კია, 
ვიდრე კლასში, ჭერში დაკიდებულ პროექტორ-
ზე... თუმცა ლექტორებისა და მასწავლებლების 
უმრავლესობა ალბათ დამეთანხმება და იტყვის, 
რომ „ამ ონლაინ სწავლებაში მაინც რაღაც ვერ 
არის ისე, როგორც უნდა იყოს...“

ქვემოთ ვეცდებით, ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე და 
ვნახოთ, როგორია დისტანციური სწავლებისა 
და „ონლაინ გაკვეთილების“ გამოცდილება 
მსოფლიოში დღეს, ვირუსული პანდემიის დროს, 
როდესაც მთელი მსოფლიოს სკოლებსა და უნი-
ვერსიტეტებს ერთდროულად და დაუყოვნებლივ 
მოუწიათ დაწყებული საგაზაფხულო სემესტრის 
გაგრძელება ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენ-
ციების დახმარებით.

მოსაზრება

ჩვენი ახალი რეალობა, 
რომელზე მსჯელობაც პოსტფაქტუმ გვიწევს

„ნუ შეურაცხყოფთ ბავშვებს მზა ფორმულებით.
ფორმულები სიცარიელეა.
გაამდიდრეთ ბავშვები ხატებითა და სურათებით,
რომლებზეც მკაფიოდ ჩანს დამაკავშირებელი ძაფები.
ნუ დაამძიმებთ ბავშვებს მკვდარი ფაქტების ტვირთით;
ასწავლეთ მათ, როგორ ჩასწვდნენ საკითხს.
ნუ ასწავლით, რომ მთავარი სარგებელია –
მთავარი ადამიანში ადამიანურობის აღზრდაა“.

ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი
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თანახმად, აშშ-ის უნივერსიტეტების აკადემიური 
პერსონალის მხოლოდ 9% ანიჭებს უპირატესო-
ბას „მთლიანად ონლაინ გარემოში სწავლებას“.

სანამ ონლაინ გაკვეთილების თავისებურებებზე 
ვისაუბრებდეთ, კარგი იქნება, თავიდან გავიაზ-
როთ, რას წარმოადგენს საკუთრივ გაკვეთილი 
ინტერნეტკავშირის გარეშე. როგორც Collins-ის 
ინგლისური ენის განმარტებითი ლექსიკონი 
(collinsdictionary.com) გვეუბნება, „გაკვეთილი 
დროის განსაზღვრული (ფიქსირებული) მონაკ-
ვეთია, რომლის დროსაც ადამიანებს ასწავლიან 
რომელიმე საგანს ან რამის კეთებას“. დიახ, ეს 
ფორმალური განმარტებაა, თუმცა ნათლად 
აღწერს თავად პროცესს – ადამიანებს ასწავლიან 
რამის კეთებას ან რომელიმე დისციპლინას (ენას, 
მათემატიკას, მეცნიერების სხვა დარგებს, ცეკვას, 
ჭიდაობას, დურგლობას და სხვა). იმავე კოლინ-
ზის ლექსიკონის მიხედვით, დაახლოებით მსგავსი 
განმარტება აქვს ლექციასაც: „ლექცია წარ-
მოადგენს სიტყვით გამოსვლას, რომლის მიზანია 
ადამიანებისთვის რომელიმე საგნის (დარგის) 
სწავლება. წესისამებრ, ლექციები იმართება 
უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებში“.

აქაც თითქოს ყველაფერი ნათელია, გარდა მცირე 
დეტალისა: „ლექციები იმართება უნივერსიტე-
ტებსა და კოლეჯებში“, – მტკიცებითი ფორმით 

ადაპტაცია თვითგადარჩენის ინსტინქტია, რომელსაც 

ამჯერად განსხვავებული ფორმატით სწავლისთვის 

ვსწავლობთ. დიახ, ჩვენ ვსწავლობთ. ვსწავლობთ 

ონლაინ ურთიერთობებს ჩვენს მოსწავლეებსა და 

ჩვენს მასწავლებლებთან.

ერთი რამ უნდა ვაღიაროთ: უმრავლესობას 
არ გვაქვს ონლაინ სწავლების გამოცდილება, 
ჩვევები და უნარები და არჩევანის შემთხვევაში, 
ალბათ, კვლავ პირისპირ სწავლებას ავირჩევდით.

განურჩევლად იმისა, ვასწავლიდით თუ არა 
ოდესმე ონლაინ, სიმპათია „ცოცხლად“ სწავლები-
სადმი გაცილებით დიდია.

სიმართლეა ისიც, რომ უმეტესობამ უბრალოდ 
არ ვიცით ბევრი რამ დისტანციური სწავლების 
შესახებ. კერძოდ, რას ნიშნავს „კარგად“ სწავლე-
ბა ონლაინ? რა უნარ-ჩვევებია ამისთვის საჭირო? 
რამდენად ვართ ჩვენ, მასწავლებლები, მოტივი-
რებულნი ასეთი ტიპის სწავლებისთვის? რამდე-
ნად მოხერხებულია დისტანციური გაკვეთილები 
სტუდენტებისთვის?

ამ საკითხებზე მსჯელობა უკვე დაწყებულია 
და მალე, ალბათ, ხელმისაწვდომი გახდება იმ 
გამოკითხვების შედეგები, რომლებიც ამ ტიპის 
სწავლებას ეხება.

აშშ-სა და კიდევ ექვს ქვეყანაში, 150-მდე უნივერ-
სიტეტში, 10 000-ზე მეტ პროფესორსა და ლექ-
ტორს შორის EDUCAUSE CENTER FOR ANALYSIS 
AND RESEARCH-ის მიერ 2017 წელს ჩატარებუ-
ლი კვლევის შედეგად, (https://library.educause.
edu/-/media/files/library/2017/10/
facultyitstudy2017.pdf) გაირკვა, რომ „მასწავ-
ლებელთა უმრავლესობა ეთანხმება ონლაინ 
სწავლებას, რომელიც გაცილებით მეტ სტუ-
დენტს მისცემს უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში სწავლის საშუალებას, თუმცა 
პროფესორთა მხოლოდ მცირე ნაწილი მიიჩნევს 
ონლაინ სწავლებას ეფექტურად“. იმავე კვლევის 

https://library.educause.edu/-/media/files/library/2017/10/facultyitstudy2017.pdf
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2017/10/facultyitstudy2017.pdf
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2017/10/facultyitstudy2017.pdf
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ადამიანები სხვა-

დასხვანაირები და 

ბუნებით 

კონსერვატიულები 

ვართ, თუმცა, 

ამავე დროს, 

გვაქვს 

ადაპტაციის 

გასაოცარი უნარი, 

რომელიც 

ყოველთვის გვეხ-

მარება სიახლის 

მიღებაში. 

გვეუბნება განმარტებითი ლექსიკონი. დიახ, 
ლექციის (ან გაკვეთილის) გამართვა გულისხ-
მობს მის ჩატარებას შენობაში, სადაც ადამიანები 
კლასებსა თუ აუდიტორიებში იკრიბებიან და 
ლექტორი (მასწავლებელი, პროფესორი) მათთან 
ხილულად, ცოცხლად ურთიერთობს. ცოცხლად 
ურთიერთობა გულისხმობს მასწავლებლისა და 
მოსწავლეების ფიზიკურად ახლოს ყოფნას.

ალბათ, სწორედ აქ არის იმ „უცნაურობის“, 
„დისკომფორტისა“ თუ „გაურკვევლობის“ მიზეზი, 
რომელსაც ყველა განიცდის დისტანციური სწავ-
ლების დროს. მასწავლებელი გარკვეულწილად 
მსახიობია, რომელიც კლასის წინაშე გამოდის და 
სტუდენტებს თემის საკუთარ ინტერპრეტაციას 
სთავაზობს მოცემულ საკითხსა თუ პრობლემაზე.

ლექტორების უმრავლესობას მოსწონს საკუთრივ 
სწავლების პროცესი, როდესაც ის პირადი ურ-
თიერთობის ფონზე მიმდინარეობს. მოსწავლეებ-
თან/სტუდენტებთან ინტერაქცია, საკითხისადმი 
მასწავლებლის დამოკიდებულება თემაზე საუბრი-
სას ყველა მასწავლებელში წარმოშობს ემოციას, 
რომელიც საკლასო ოთახის სივრცეში გადაეცემა 
ახალგაზრდებს. მასწავლებელი თითქოს თავისი 
ენერგიით ავსებს საკლასო ოთახს და ამით აადვი-
ლებს კომუნიკაციას. თავის მხრივ, მასწავლებელიც 
გრძნობს, როგორ აღიქვამენ მოსწავლეები მის 
ნათქვამს – ეს ჩანს მათ სახეებზე, სხეულის მოძრა-
ობაზე, მიმიკებზე, რეაქციებზე დაკვირვებით. ბევრ 
მასწავლებელს საუბრისა და ქცევის უნიკალური 
მანერა აქვს, რაც მას სხვებისგან გამოარჩევს და ეს 
დამატებით ემოციას სძენს სწავლების პროცესს.

გარდა ამისა, მასწავლებელი სხვაგვარად იქცევა 
საკლასო ოთახში და სხვაგვარად – დერეფანში. 
ზოგიერთი მასწავლებელი სწავლებისას ხშირად 
იყენებს იუმორს ან მხოლოდ მისთვის დამახა-
სიათებელ მეტაფორებსა თუ ხატებს; ბევრი 
საუბრისას ჩერდება, აკეთებს პაუზას, ელოდება 
მოსწავლეთა უსიტყვო რეაქციებსა თუ კითხვებს; 
უნიკალურია ლექციის დროს მასწავლებლის 
ჟესტიკულაცია, მოძრაობის თავისებურებები და 
კლასში, დაფის წინ მოძრაობის „მარშრუტი“.

ონლაინ სწავლების დროს ყველაფერი, რაც 
ზემოთ აღვწერე – მიხრა-მოხრა, მეტყველების მა-
ნერა თუ სხეულის „ენა“ – შესაძლოა „თარგმანში 
დაიკარგოს“, ანუ უბრალოდ შეიცვალოს უშუალო 
კონტაქტის არარსებობის გამო.

პირადი გამოცდილების საფუძველზე (ლექციების 
ონლაინ კურსი ურბანიზაციისა და ქალაქების 
პრობლემების შესახებ ილიას უნივერსიტეტის 
სტუდენტებისთვის მარტში დავიწყე) შემიძლია 
გითხრათ, რომ ზემოთ აღწერილი „ონლაინ უც-
ნაურობებიდან“ და „ონლაინ დისკომფორტიდან“ 
ბევრი რამ ჩემთვისაც ნაცნობი გახდა: არ მომწონს 
(არ მეცნობა) ჩემი ხმა, მეუცნაურება (ნაკლებად 
ემოციური მეჩვენება) საუბრის მანერა, განსხვა-
ვებული მაქვს (ნელი მგონია) საუბრის რიტმი და, 
რაც მთავარია, ვერ ვხედავ სტუდენტებსა და მათ 
რეაქციებს! კურსის თავისებურებიდან გამომდინა-
რე, ჩვეულებრივი ლექციების დროს ყოველთვის ვი-
ყენებდი პროექტორზე გაშვებულ პრეზენტაციებს, 
რომლებიც უამრავ გრაფიკს, რუკასა და ცხრილს 
მოიცავს (ამას გულისხმობს ურბანიზაციის კურსი).



maswavlebeli16 N3,    2 020

დისტანციური სწავლების ზემოთ ჩამოთვლილი 
უარყოფითი თუ „უცნაური“ მხარეების მიუხე-
დავად, ასეთ ლექციებს აქვს რამდენიმე აშკარა 
უპირატესობაც:

 
 ონლაინ ლექციების დროს აუდიო-ვიდეო 

ფორმატში ატვირთული პრეზენტაციის სლა-
იდები, რომლებსაც ფონად ლექტორის ხმა 
ადევს, ალბათ, კარგად აღიქმება კომპიუტე-
რის წინ მჯდომი სტუდენტისთვის.

 სტუდენტს/მოსწავლეს შეუძლია, გააჩეროს 
ატვირთული ვიდეოჩანაწერი და ხელახლა 
მოისმინოს წინადადება, რომელიც ლექტორ-
მა სლაიდის ჩვენებისას წარმოთქვა.

 მოხერხებულია ონლაინ კურსი დროის მართ-
ვის მხრივაც – ლექცია შეგიძლია გახსნა და 
ნახო ნებისმიერ დროს, მოისმინო ბევრჯერ და 
გასათვალისწინებელი შენიშვნები კონსპექტ-
ში ჩაიწერო.

ალბათ დაგაინტერესებთ დამამთავრებელი 
კლასების მოსწავლეთა მოსაზრებები და შთაბეჭ-
დილებები ონლაინ კურსებისა და დისტანციური 
სწავლების შესახებ. გამოკითხვა „ნიუ იორკ თაიმ-
სმა“ ჩაატარა 2020 წლის მარტის ბოლოს აშშ-ის 
რამდენიმე ქალაქში.

ბრენდა კიმი, Valencia High School, კალიფორნია: 
„მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე გვაქვს 
ონლაინ სწავლება, ის მაინც ძალიან განსხ-
ვავებულია. სახლიდან მუშაობა (სწავლა) 
უარესი აღმოჩნდა. მე მიჭირს სახლში სწავლა. 
ხშირად სხვა რამეზე გადავერთვები ხოლმე 
და დავალებას დღის ბოლოსთვის გადავდებ. 
საზოგადოდ, ლოგინში წოლისას გაკვეთილ-
ზე დასწრება ვერ არის დიდებული იდეა 
(იცინის)“.

ლარისა, კალიფორნია: „კორონავირუსმა და პან-
დემიამ ჩემზე უარყოფითად იმოქმედა, რადგან 
ეს ვირტუალური გაკვეთილები საკმაოდ ძნელი 
აღმოჩნდა. ხშირად არ მაქვს კარგი ხარისხის 
ვაი-ფაი, ისიც გვარიანად მიშლის ნერვებს, რომ 
ზუსტად არ ვიცი, რა უნდა ვქნათ გამოცდების 
დროს. გამოცდები კი აუცილებლად უნდა 
ჩავაბარო, რომ შემდეგ საფეხურზე გადავიდე 
და სკოლა დავამთავრო“.

ჯულიენ ფილიპსი, ტექსასი: „ახლა დღეში, ნაცვ-
ლად 8 საათისა, 2-3 საათი მიწევს სწავლა 

(საშინაო დავალების ჩათვლით), მაგრამ 
ეს უფრო დამღლელია ჩემთვის. კი, სახლ-
ში ყოფნა კომფორტულია, მაგრამ უფრო 
მონოტონურიცაა, ვიდრე სკოლაში გატარე-
ბული 8 საათი. მეორე მხრივ, უფრო წყნარად 
ვარ, რადგან არ მიწევს მუდმივად ხალხთან 
ყოფნა. საკლასო ოთახში ბავშვები საშინლად 
იქცევიან... საზოგადოდ, ამ სიტუაციას ჩემზე 
უარყოფითად არ უმოქმედია, მაგრამ ცვლი-
ლებებმა ბევრ რამეზე დამაფიქრა. ვფიქრობ, 
უფრო მისაღები იქნება, სწავლა მომავალშიც 
ასე გაგრძელდეს“.

ალექსენი, ლოურენსი, მასაჩუსეტსი: „თვითკა-
რანტინის პირველი კვირის ბოლომდე ვერც 
კი აღვიქვამდი იმ სოციალურ ურთიერთობას, 
რომელიც სკოლაში ყოველდღე მიწევდა. 
დღეს სახლში ვარ გამომწყვდეული ჩემს 
ოჯახთან ერთად. რაც შეეხება მიმდინარე 
Zoom-ლექციებს, დიდი არაფერი... დიდად არ 
მომწონს. აღმოჩნდა, რომ ეს ლექციებიც არ 
არის, უფრო საუბარს წააგავს. ვიდეოკონფე-
რენციის დროს საუბრები ხმაურიანია, განსხ-
ვავებული აზრები ყველა მხრიდან მოდის და 
ხშირად სცდება საკითხის ჩარჩოს. ვიდეოჩარ-
თვისას ზოგს კატაც კი მოჰყავს ეკრანთან. 
ხშირად ჩნდებიან და უჩინარდებიან ჩემი 
კლასელების ოჯახის წევრები და ეს კონტრო-
ლირებადი ქაოსი სასწაულად გამოიყურება. 
ასეა თუ ისე, ნამდვილად ვისიამოვნე კამათში 
მონაწილეობით. აქამდე ვერც კი ვხვდებოდი, 
რამდენად იზოლირებული ვიყავი ჩემს კლასე-
ლებთან, ამ შეხვედრით კი შემოქმედებით და 
ინტელექტუალურ შეკრებაში ჩართვის შანსი 
მომეცა“.

როგორც ხედავთ, აზრები ონლაინ კურსების 
შესახებ დიამეტრულად განსხვავებულია. ზოგს 
მოსწონს, ზოგს – არა, ზოგიც დაბნეულია. ეს 
ნორმალურია. სხვადასხვანაირები და ბუნებით 
კონსერვატიულები ვართ, თუმცა, ამავე დროს, 
გვაქვს ადაპტაციის გასაოცარი უნარი, რომელიც 
ყოველთვის გვეხმარება სიახლის მიღებაში. მოკ-
ლედ, ადაპტაცია თვითგადარჩენის ინსტინქტია, 
რომელსაც ამჯერად განსხვავებული ფორმატით 
სწავლისთვის ვსწავლობთ. დიახ, ჩვენ ვსწავ-
ლობთ. ვსწავლობთ ონლაინ ურთიერთობებს 
ჩვენს მოსწავლეებსა და ჩვენს მასწავლებლებთან.
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დისტანციური სწავლება: 
რა გამოწვევების წინაშე 

დავდექით?

მყისიერად შეცვლილმა 
რეალობამ უამრავი სირთულე 
წარმოშვა. ერთ-ერთი უმთავ-
რესი გამოწვევა, რომელსაც 
განათლების სისტემა შეეჯახა, 
სწავლა-სწავლების ონლაინ/
დისტანციური ფორმატია.

ორ მთავარ საკითხზე მინდა 
ყურადღების გამახვილება.

პირველი: წლის ბოლოს 
ეროვნული სასწავლო 
გეგმით გათვალისწინებუ-
ლი შედეგები და მიზნები 
– რას ვაპირებთ? ვცვლით 
გეგმას სპეციალური დად-
გენილებით, ვთავაზობთ 
მოსწავლეებს მოდიფიცი-
რებულ სასწავლო გეგმებს 
სხვადასხვა საგანში, რათა 
განვსაზღვროთ, რის მიღ-
წევას ვგეგმავთ დარჩენილ 
დროში?

მეორე: შეფასებისა და ცოდნის 
შემოწმების კრიტერიუმები, 
საშუალებები და ფორმატი 
– რა მინიმალურ ბარიერს 
ვაწესებთ, რომლის 
გადალახვაც მოეთხოვება 

ნინო ლომიძე

მოსაზრება

მოსწავლეს და როგორ 
ვაფასებთ მოსწავლის მიერ 
მიღწეულ შედეგს?

დავიწყებ მეორით.

ჩემი აზრით, ამ ექსტრემალურ 
პირობებში მოსწავლეების 
მუშაობის შეფასება მხოლოდ 
განმავითარებელი ფორმით 
უნდა მოხდეს, განმსაზღვრელ 
შეფასებებსა და ნიშნებზე 
ონლაინ სწავლა-სწავლების 
პერიოდში უარი უნდა ვთქვათ.

 ორ არგუმენტს მოვიყვან:
 სტრესი – მოსწავლეებს 

ისედაც სტრესულ გარემოში 
უწევთ მეცადინეობა და 
ცუდი ნიშნით მოზარდის 
მდგომარეობის უფრო 
მეტად დამძიმება მიზან-
შეწონილად არ მიმაჩნია. 
განმსაზღვრელი შეფასე-
ბის მაკონტროლებელი 
ფუნქცია სხვა დროისთვის 
გადავდოთ. ბოლოს და 
ბოლოს, როგორც დიმიტრი 
უზნაძე ამბობდა, „სწავლაში 
ძირითადი მნიშვნელო-
ბა აქვს განსაზღვრული 

არ უნდა ვიფიქ-

როთ, რომ ონლაინ 

და დისტანციური 

სწავლება მთლი-

ანად ჩაანაცვლებს 

სწავლა-სწავლების 

ტრადიციულ პრო-

ცესს. ეს დაუძლე-

ველი ამოცანაა და 

თუ  მასწავლებელი 

მიზნად დაისახავს 

სახელმძღვანელო-

ში დარჩენილი მთე-

ლი მასალის გავლას 

და არსებული 

სასწავლო გეგმის 

შესრულებას, ეს, 

სავარაუდოდ, ფორ-

მალური და პრაქტი-

კულად მიუღწეველი 

იქნება.

მიმართულებით მოსწავლის 
ძალების განვითარებას“ და 
არა მისი შრომის შეფასებას 
ოთხდონიანი და ათქული-
ანი სისტემით.

 ობიექტურობა – ობიექტუ-
რი შეფასება ათბალიანი 
სისტემით ჩვეულებრივ 
რეჟიმშიც დიდად სადავო 
საკითხია და ონლაინფორ-
მატში ნიშნის გამოყვანისას 
რა კრიტერიუმებს უნდა 
დაეყრდნოს მასწავლებე-
ლი?

სამაგიეროდ, განმავითარებე-
ლი შეფასებისთვის ზედგამოჭ-
რილი პერიოდია. მოსწავლეებს 
სჭირდებათ სიტყვიერი გამხ-
ნევება და იმის გაცნობიერება, 
რომ მათ შრომას აფასებენ. 
განმავითარებელი შეფასები-
სას ხომ ფასდება მოსწავლის 
საქმიანობა, პროცესი და არა 
მიღწევის დონე, რომელიც თა-
ვად გვაქვს ხელახლა განსასაზ-
ღვრი. ჩვენი მიზანიც განსჯა კი 
არა, ხელშეწყობა და დახმარე-
ბაა, რაც ამ რთულ ვითარებაში 
განსჯასა და შეფასებაზე მნიშვ-
ნელოვანია.
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როგორ უნდა დაიწეროს 
მოსწავლის სემესტრული და 
წლიური შეფასება?

უკვე არსებული მიმდინარე 
ნიშნების გამოყვანით.

ამას შეიძლება დაემატოს 
თვითშეფასების კითხვარები, 
დაკვირვების ფურცლები და 
ურთიერთშეფასებაც კი, ხოლო 
მასწავლებელი ამ მონაცემების 
გაანალიზებით გამოიყვანს 
საბოლოო შეფასებას.

ცხადია, გაცნობიერებული 
უნდა გვქონდეს, რომ სემესტ-
რული და წლიური ნიშნის 
შემადგენელი კომპონენტების 
გათვალისწინება ვერ მოხერხ-
დება და ეს აღიარებული სქემა 
შეფასების ყველა კომპონენტს 
ვერ მოიცავს.

რაც შეეხება შემაჯამებელ 
სამუშაოებს, საუკეთესო გამო-
სავალი იქნება, თუ მასწავლე-
ბელი თვითშეფასების კითხ-
ვარს დაურთავს შემაჯამებელ 
დავალებას. ასე შემაჯამებელ 
სამუშაოს შემეცნებითი ფუნქ-

ცია გაუჩნდება და არა მაკონტ-
როლებელი. სასურველი იქნება, 
შემაჯამებელი დავალებების 
სავალდებულო რაოდენობაც 
სკოლამ (საგნის მასწავლებელ-
მა) თავად განსაზღვროს.

რა არის სწავლა-სწავლების 
პროცესის სხვადასხვა კომპო-
ნენტის მიზანი? კარგი იქნება, 
თუ პასუხი შემეცნებით შემო-
იფარგლება.

სასწავლო გეგმების შესახებ

აქ კი ნამდვილად საინტერე-
სო და მნიშვნელოვანია, რას 
ვაპირებთ და როგორ წარმოგ-
ვიდგენია ეროვნული სასწავლო 
გეგმით გათვალისწინებული 
მიზნებისა და შედეგების 
მიღწევა.

სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე 
აქტიურად განიხილება საგნის 

სასწავლო გეგმის რევიზია და 
მოდიფიცირება. ცხადია, ამას 
ძირითადად საგნის სპეციალის-
ტების რეკომენდაციებისამებრ 
აკეთებენ.

ჩემი აზრით, თითოეული საფე-
ხურისთვის უნდა განისაზღვ-
როს მინიმალური მოთხოვნები, 
შეჯერდეს მისაღწევი შედეგები 
და კომპეტენციები.

ვფიქრობ, პროცესი მიმართული 
უნდა იყოს უკვე ნასწავლის 
განმტკიცებისკენ, მიმდინარე 
სასწავლო წლის განმავლობაში 
ახალი თემები და საკითხები კი 
სიფრთხილით და ზომიერად 
უნდა შევიტანოთ.

რაც შეეხება პროგრამის დაძ-
ლევას და არსებული სასწავლო 
შინაარსების დაფარვას დარ-

მოსწავლეებს 

სჭირდებათ 

სიტყვიერი 

გამხნევება 

და იმის 

გაცნობიერება, 

რომ მათ შრომას 

აფასებენ. 

განმავითარებელი 

შეფასებისას 

ხომ ფასდება 

მოსწავლის 

საქმიანობა, 

პროცესი და არა 

მიღწევის დონე, 

რომელიც თავად 

გვაქვს ხელახლა 

განსასაზღვრი. 

ჩვენი მიზანიც 

განსჯა კი არა, 

ხელშეწყობა 

და დახმარებაა, 

რაც ამ რთულ 

ვითარებაში 

განსჯასა და 

შეფასებაზე 

მნიშვნელოვანია.
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ჩენილ დროში, აქაც შეღავა-
თები და მეტი თავისუფლება 
გვჭირდება.

არ უნდა ვიფიქროთ, რომ 
ონლაინ და დისტანციური 
სწავლება მთლიანად ჩაანაცვ-
ლებს სწავლა-სწავლების 
ტრადიციულ პროცესს. ეს 
დაუძლეველი ამოცანაა და 
თუ  მასწავლებელი მიზნად 
დაისახავს სახელმძღვანელოში 
დარჩენილი მთელი მასალის 
გავლას და არსებული სასწავ-
ლო გეგმის შესრულებას, ეს, 
სავარაუდოდ, ფორმალური და 

პრაქტიკულად მიუღწეველი 
იქნება.

აქ აუცილებლად უნდა დავეყრ-
დნოთ განათლების, სწავლა-
სწავლების პროცესის საკვანძო 
პრინციპებს.

ვინ დგას სწავლა-სწავლების 
პროცესის ცენტრში? – მოს-
წავლე და მის მიერ მიღწეული 
შედეგი.

რა უნდა გავითვალისწინოთ 
ამ შედეგის გათვლისას? – 
მოსწავლის ფიზიკური და 

ფსიქიკური შესაძლებლობები, 
ასაკობრივი ინტერესები, ჩვენს 
შემთხვევაში, დამატებით – ის 
ექსტრემალური პირობებიც, 
რომლებშიც ამჟამად უწევთ 
ყოფნა მოზარდებს. ამიტომ 
მთავარი ორიენტირი ცოდნის 
არა ოდენობა, არამედ ხარისხი, 
საჭირო უნარ-ჩვევებისა და 
სწორი დამოკიდებულებების 
განვითარება უნდა იყოს.

არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ონლაინ და დისტანციური 

სწავლება მთლიანად ჩაანაცვლებს სწავლა-სწავლების 

ტრადიციულ პროცესს.
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საშინაო სკოლა მასწავლებ-
ლებისთვისაც და მოსწავლე-
ებისთვისაც უკვე ჩვეულებრივ 
მოვლენად იქცა. ერთი თვეა, 
რაც დისტანციურ ფორმატში 
ვასწავლი. ვმართავ ონლაინ-
შეხვედრებს, ვაგზავნი და ვიღებ 
დავალებებს, რომლებზეც 
შემდეგ უკუკავშირს ვიძლევი. 
აღმოჩნდა, რომ დისტანცი-
ური სკოლის მასწავლებლობა 
გაცილებით რთული ყოფი-
ლა. შესაძლოა იმიტომ, რომ 
სკოლა, ასე ვთქვათ, ცოცხალი 
ორგანიზმია და მეტწილად 
მოსწავლე-მასწავლებლის სის-
ტემატურ კომუნიკაციას ეყრდ-
ნობა. გარდა ამისა, სასწავლო 
რესურსების „გაციფრულებას“ 
და სახეცვლილ სასწავლო 
მიდგომებზე მორგებას ბევრი 
დრო მიაქვს. თან ამ რესურსებს 
მთელი გაკვეთილის სამყოფი 
ხმა უნდა გააყოლო, თითოეულ 
მოსწავლეს სახლიდან მისწვ-
დე და სამუშაოს შესრულების 
პროცესში მაშველ რგოლად 
მოევლინო. მოსწავლეთა სიმ-
რავლის გამო ყოველდღიური 
ჩართვების ორგანიზება შეუძ-
ლებელია. აქედან გამომდინა-
რე, დისტანციური დავალებები 
შედგება მკაფიო ნაბიჯებად 
გაწერილი საგაკვეთილო ფა-
ზებისგან, რომლებიც მოსწავ-

ლემ დამოუკიდებლად უნდა 
გაიაროს. ამისთვის ვიყენებ 
ყველა ტექნიკურ საშუალებას, 
რომელზეც ხელი მიმიწვდება: 
ვიდეომიმართვებში ვცდილობ 
სწორი აქცენტების დასმას, თან 
დავალების ნიმუშებს ვაჩვენებ; 
ვახმოვანებ საკითხავ მასალას 
და განვმარტავ ისეთ ლექსი-
კურ ერთეულებს, რომელთა 
მნიშვნელობა შესაძლოა ჩემმა 
სამიზნე ჯგუფმა არ იცოდეს. 
გასათვალისწინებელია, რომ 
მოსწავლეები თითქმის მთელ 
დღეს კომპიუტერთან ატარებენ 
და თუ ისეთ ტექსტს ვკითხუ-
ლობთ, რომელიც სახელმძღ-
ვანელოში არ არის მოცემული, 
ვთხოვ, მოთხრობის ჩანაწერს 
მოუსმინონ. ინსტრუქციის დე-
ტალურ ნაბიჯებად გაწერა და 
ნიმუშების შექმნა კიდევ იმისთ-
ვისაა საჭირო, რომ მოსწავლეს 
თვითრეგულირების უნარის 
განვითარებაში დავეხმაროთ 
– შრომის სწორად განაწილება 
შეძლოს ან რომელიმე დეტალი 
არ გამორჩეს.

ჩემი აზრით, შინ სწავლის 
პირობებში ფრთხილად უნდა 
შევარჩიოთ გაკვეთილის თემაც. 
ქართულის სახელმძღვანელოს 
მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, 
მასში ბევრი ისეთი ტექს-

ტი მოიძებნება, რომელთაც 
საკლასო დისკუსიისა და სწორი 
აქცენტების დასმის გარეშე 
სათანადოდ ვერ მიიტან პატარა 
მსმენელამდე. ჩემი აზრით, 
უმჯობესია, ასეთი სასწავლო 
მასალა დამხმარე რესურსით 
ჩავანაცვლოთ და თემებიც 
მოსწავლეთა ყოველდღიურ ყო-
ფას, ინტერესებსა თუ საჭირო-
ებებს მოვარგოთ. მაგალითის-
თვის გაგიზიარებთ ერთ-ერთ 
თემატურ კვირეულს, რომელიც 
შეგიძლიათ მესამე-მეოთხე 
კლასებში ქართული ენისა და 
ლიტერატურის გაკვეთილებად 
გამოიყენოთ.

დღეს სმარტფონი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ნივთია სახლში. 
მისი მეშვეობით ვეკონტაქ-
ტებით გარე სამყაროს, ხან 
პოსტებით ვსაუბრობთ, ხან 
კი – ფოტოებით. ოჯახური ფო-
ტოალბომების დათვალიერების 
ტრადიციამ ციფრულ სამყაროში 
გადაინაცვლა. ალბათ ამიტომაც 
დაიმსახურა ყველაზე დიდი მო-
წონება თემამ „ფოტოგრაფია“, 
რომელიც ჩემს მოსწავლეებს 
დისტანციური სკოლის ერთ-
ერთ კვირეულზე შევთავაზე.

ფოტოგრაფიის კვირეულის 
ფარგლებში მოსწავლეებს 

გამოცდილება

თამთა დოლიძე

გაკვეთილის თემა 
დისტანციურ სკოლაში

ინსტრუქციის 

დეტალურ 

ნაბიჯებად 

გაწერა და 

ნიმუშების შექმნა 

იმისთვისაა 

საჭირო, რომ 

მოსწავლეს 

თვითრეგულირების 

უნარის 

განვითარებაში 

დავეხმაროთ – 

შრომის სწორად 

განაწილება 

შეძლოს ან 

რომელიმე დეტალი 

არ გამორჩეს.
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უნდა წაეკითხათ ხათუნა 
კალატოზიშვილის მოთხრობა 
„ფოტოაპარატი“, რომელიც 
ორ ნაწილად გავყავი. პირ-
ველი დავალება ერთგვარი 
გამოწვევა იყო – ბავშვებს უნდა 
აერჩიათ ქვემოთ მოცემული 
ფოტოებიდან ერთ-ერთი და 
თავიანთი არჩევანის მიზეზებზე 
ესაუბრათ.

როგორც ხედავთ, მოსწავლეს 
დისტანციური დავალების 
შესრულების ფორმის არჩევა 
შეუძლია. ჩემი აზრით, ამ 
სიტუაციაში არჩევანის შეთა-
ვაზება ორმაგად მნიშვნელო-
ვანია, რადგან ზოგს ბეჭდვა 
უყვარს, ზოგი კი კლავიატუ-
რაზე უკეთ კალმით წერის 
ტექნიკას ფლობს. ვისთვისაც 
არც ერთი ფორმა არ აღმოჩნ-
დება ხელსაყრელი, შეუძლია, 
კითხვებს ზეპირად უპასუ-
ხოს და ამ გზით დაეუფლოს 
აზრის თანმიმდევრულად და 
გამართულად ჩამოყალიბების 
ტექნიკას.

მეორე დღეს მოთხრობის კითხ-
ვა დავასრულეთ. თემატური 
კითხვები დავსვი და პასუ-
ხებიც სხვადასხვა ფორმით 
მივიღე. მერე კი მოსწავლეებს 
„შეუმჩნევლის შემჩნევაში“ 
გავარჯიშება შევთავაზე. ეს 
სქემა მოსწავლეებმა საკუთარი 
სახლისა თუ ეზოს „დაკვირ-
ვებული თვალით“ შემოვლის 
შემდეგ შეავსეს:

ჩაებეჭდათ, ხმოვანი ჩანაწერი 
გამოეგზავნათ ან რვეულში შეს-
რულებული დავალების ფოტო 
აეტვირთათ.

მომდევნო გაკვეთილზე ჩემმა 
მოსწავლეებმა მოთხრობის 
მთავარი გმირის – ახალ-
ბედა ფოტოგრაფის ბედი 
გაიზიარეს. ონლაინ ჩართვის 
დროს ვისაუბრეთ ფოტოების 
მნიშვნელობაზე, ისტორიაზე, 
რომელთა ამოკითხვაც ფო-
ტოზე დაკვირვებით შეგვიძ-
ლია და ერთი ძველი ფოტოც 
„წავიკითხეთ“. დავალებად 
კი ასეთი რამ შევთავაზე: 
ბავშვებს თავიანთი სმარტ-
ფონებით თუ პლანშეტებით 
საკუთარ სახლსა თუ ეზოში 
„აღმოჩენილი“, მათი აზრით, 
განსაკუთრებული ნივთის ან 
ცოცხალი არსებისთვის ფოტო 
უნდა გადაეღოთ და შეედგი-
ნათ მოკლე ისტორია, რომლის 
მეშვეობითაც თავიანთი არ-
ჩევანის განსაკუთრებულობას 
დაამტკიცებდნენ. დეტალურ 
ინსტრუქციასთან ერთად 

მომდევნო ორი დავალება 
მთავარ სასწავლო მასალას 
უკავშირდებოდა. მოსწავლეებს 
უნდა წაეკითხათ ან მოესმი-
ნათ ჩემ მიერ გახმოვანებული 
მოთხრობის ეპიზოდი, მერე კი 
ხმოვანი შეტყობინებით ტექსტ-
თან დაკავშირებულ კითხვებზე 
ეპასუხათ. მათ ასევე უნდა 
განემარტათ სიტყვები: ჩვე-
ულებრივი, განსაკუთრებული, 
შეუმჩნეველი, ანუ შეექმნათ 
„სიტყვის სკივრი“.

ეპიზოდი სრულდებოდა მოთხ-
რობის მესამე გვერდზე დასმულ 
კითხვასთან: „როგორ უნდა 
შევამჩნიო შეუმჩნეველი?“ 
აღნიშნული კითხვა ფიქრისა 
და ვარაუდების გამოთქმისკენ 
უბიძგებდა მოსწავლეს და, ბუ-
ნებრივია, შემდეგი დავალებაც 
მისგან გამომდინარეობდა:

ბუნებრივია, აქაც ჰქონდათ არ-
ჩევანის საშუალება: შეეძლოთ, 
თავიანთი აღმოჩენები სქემაში 

ჩემს მოსწავლეებს, აი, ასეთი 
ნიმუში შევთავაზე:
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როგორც ხედავთ, დეტალური 
ინსტრუქციის გარდა, უშუალოდ 
დავალებასაც მივამაგრე ე.წ. 
შუქნიშნები, რადგან აღმოჩნდა, 
რომ მოსწავლეთა დიდი ნაწილი 
იშვიათად ბრუნდება დავალების 
სრულ აღწერასთან, ნაბიჯებად 
დაშლილი ინსტრუქციები კი მათ 
დავალების ტექნიკური კუთხით 
გამართვას უადვილებს.

შენიშვნა: მოთხრობა „ფო-
ტოაპარატს“ შეგიძლიათ 
გაეცნოთ შემდეგ ბმულზე: 
http://www.kargiskola.ge/
teachers/cignebi/Readers_
Grade3/fotoaparati.pdf

ნაჭერგადაფარებულ ფოტოგ-
რაფებზე, რომლებიც დიდხანს 
ასწორებდნენ კადრს და ბევრს 
ფიქრობდნენ, სანამ „ყუთიდან 
ჩიტს გამოაფრენდნენ“. მოსწავ-
ლეები ცოტა ხნით ფოტოგრაფთა 
„ბნელ ოთახშიც“ შევახედე.

ბოლო დავალების განხილვის 
დროც დადგა. ბავშვობა გავიხ-
სენე და მოსწავლეებს სტუმრის 
გასართობ ერთ-ერთ უნიკა-
ლურ საშუალებაზე – საოჯახო 
ალბომზე მოვუყევი. დღეს სუფ-
რის გაშლის მოლოდინში დრო 
თანამედროვე გასართობებით 
გაგვყავს, წინათ კი ძნელად იპო-
ვიდით ოჯახს, სადაც საოჯახო 
ფოტოალბომი არ მოიძებნე-
ბოდა. ახლაც თვალწინ მიდგას, 
როგორ აგორებენ კამათელს და 
თამაშით დაღლილები საგანგე-
ბოდ მათთვის თაროდან გადმო-
ლაგებულ ალბომებს ფურც-
ლავენ. ჩემს მოსწავლეებს ისიც 
მოვუყევი, რომ საკუთარი ფო-
ტოპორტრეტის ჩუქება წინათ 

და კვლევა-ძიება სტუმრებთან 
ერთად ოჯახის წევრებსაც 
ძალიან ართობდა, ამასობაში კი 
სუფრაც იშლებოდა. ბავშვები 
ძალიან გაახალისა ჩემმა მოგო-
ნებამ, დავალებითაც დაინტე-
რესდნენ. მათ უნდა მოეძებნათ 
სახლში ძველი ფოტოალბომი 
(მოსწავლეების უმეტესობა 
თვითიზოლაციის პერიოდს 
ბებიებისა და ბაბუების სახლში 
ატარებს), ოჯახის წევრებთან 
ერთად დაეთვალიერებინათ 
(წარმომიდგენია, რამდენ უცხო 
ადამიანს აღმოაჩენდნენ და 
რამდენ საინტერესო ისტორიას 
მოისმენდნენ), მერე კი აერჩიათ 
ერთ-ერთი ფოტო, რომელსაც 
„გააციფრულებდნენ“ და ფო-
ტოისტორიასაც მასზე დაყრ-
დნობით შეადგენდნენ. მათ ამ 
დავალების ნიმუშიც გავუგზავნე 
(იხ. ქვემოთ).

კვირის ბოლო შეხვედრაზე 
მოსწავლეებს თავიანთი 
დავალებების ერთმანეთისთვის 

ზოგჯერ 

უმჯობესია, 

ასეთი სასწავლო 

მასალა დამხმარე 

რესურსით 

ჩავანაცვლოთ 

და თემებიც 

მოსწავლეთა 

ყოველდღიურ 

ყოფას, 

ინტერესებსა თუ 

საჭიროებებს 

მოვარგოთ.

კვირის ბოლო შეხვედრა 
ფოტოგრაფიას დაეთმო. 
საგანგებოდ მათთვის მოვამ-
ზადე საინფორმაციო ტექსტი, 
რომელიც დაწყებითი სკოლის 
მოსწავლეებისთვის მისაღები 
ლექსიკისა და მოცულობის 
გათვალისწინებით შევადგინე. 
მოვუყევი ძველ ფოტოაპარატზე, 
რომელიც სპეციალურ სამფეხა 
სადგამზე მაგრდებოდა და თავზე 

ჩვეულებრივი მოვლენა, მეტიც, 
სიყვარულისა და პატივისცემის 
გამოვლენა იყო. ალბათ ამიტო-
მაც ვპოულობდით ალბომებში 
ხშირად ისეთი ადამიანების 
ფოტოებს, ოჯახის უხუცესი 
წევრიც რომ ვერ ცნობდა (ვინ 
იცის, ვისმა ახალგაზრდა მეგო-
ბარმა დატოვა თავისი კვალი 
საოჯახო ალბომის ისტორიაში). 
ასეთი ფოტოების შესწავლა 

გაზიარებისა და რეფლექსიის 
საშუალება მივეცი. ამ შეხვედ-
რამ აჩვენა, რომ კვირეულს ფუ-
ჭად არ ჩაუვლია. მოსწავლეებს 
საკუთარი ადგილსამყოფელის 
დატოვება არც დასჭირვებიათ, 
ისე აღმოაჩინეს, რომ გარშემო 
ყველაფერი განსაკუთრებულია, 
მთავარია, ფიქრისა და დაკვირ-
ვებისთვის მოიცალო.

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade3/fotoaparati.pdf
http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade3/fotoaparati.pdf
http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade3/fotoaparati.pdf
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სიახლე 
და გამოცდილება 

გარემო, რომელშიც მოსწავლეები იძენენ ცოდნას, 
ეცნობიან სამყაროს, იზრდებიან ფიზიკურად და 
სულიერად, ბოლო დროის მოვლენებმა ძალიან 
შეცვალა. შესაბამისად, საჭირო გახდა იმ ახალი 
გზების პოვნა, რომლებიც არ დააბრკოლებს სწავ-
ლების პროცესს და ხელს შეუწყობს, რომ ყველა 
წინააღმდეგობა ბუნებრივად, ლაღად და იოლად, 
ზედმეტი გართულების გარეშე გადაილახოს. 
გუშინ ჯერ კიდევ თავისუფალი ღია სასწავლო 
სივრცე, რომელსაც არანაირი საფრთხე არ ემუქ-
რებოდა, დღეს შეცვალა ერთგვარად ჩაკეტილმა, 
დახშულმა, თითქოს ჰაერისგან დაცლილმა 
გარემომ, რომელმაც მასწავლებელი - კოლეგებს, 
ხოლო მოსწავლე თანატოლებს მოსწყვიტა და 
ჩვეულ სოციალურ კონტექსტს მოაშორა.

კონკრეტულ სასწავლო ამოცანებთან ერთად 
მასწავლებელს ახალი საფიქრალი გაუჩნდა: 
როგორ ჩაანაცვლოს ცოცხალი სიტყვა, რომელიც 
ინტერნეტით, სხვადასხვა ციფრული პროგრამით 
გაშუალებული, რა თქმა უნდა, კარგავს ფერსა და 
სიცინცხლეს, იმ მუხტსა და ენერგიას, მხოლოდ 
სიტყვის წარმომთქმელ ადამიანთან უშუალო 
კონტაქტისას რომ იბადება. რასაკვირველია, 
ამასთან ერთად, ფერმკრთალდება ხმის ნიუან-
სობრივი ტონალობა და ვიბრაციაც, რომელთა 
საშუალებითაც მასწავლებელი ახერხებდა 
ქვეტექსტური ინფორმაციის გადაცემას. არა 
მხოლოდ ხმის, არამედ მზერისა თუ ჟესტ-მიმიკის 
ნაირფეროვანი პალიტრაც აღარ არის ისეთი 
აქტუალური ონლაინ ურთიერთობისას.

მაია ჯალიაშვილი

მოსაზრება

ონლაინ სწავლებაც, 

როგორც 

ნებისმიერი 

სიახლე, რა თქმა 

უნდა, თანდათან 

უფრო დაიხვეწება. 

ყველა საგნის 

მასწავლებელი 

თავისი 

გამოცდილების 

საფუძველზე 

ინდივიდუალურად 

დაამუშავებს იმ 

მეთოდებსა და 

სტრატეგიებს, 

რომლებიც მისი 

საგნის ეფექტური 

სწავლებისთვის 

იქნება 

შესაფერისი.

ამას ემატება ვიდეო საუბრისთვის დამახასიათე-
ბელი დაღლილობა. 

ერთი შეხედვით, ასე არ უნდა ყოფილიყო - ცოც-
ხალ კონტაქტს ხომ კლასის ორგანიზაციისა და 
კომუნიკაციის მოსაწესრიგებლად მეტი საზრუ-
ნავი მოაქვს, მაგრამ, როგორც აღმოჩნდა, საქმე 
ასე მარტივად არ არის. ვირტუალურ სივრცეში 
გამართული გაკვეთილები, ჯგუფური საუბრები 
თუ ვიდეოშეხვედრები საოცრად ღლის და ფიტავს 
მონაწილეს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ეს 
სწორედ იმ არავერბალურ ნიშნებთანაა დაკავ-
შირებული, რომლებიც ვირტუალური კავშირი-
სას იკარგება. ესენია: სახის გამომეტყველება, 
სხეულის ენა, ხმის ტონი - რომლებიც ვიდეოსა და 
მიკროფონის საშუალებით ცხადად, ნათლად, ნი-
უანსირებულად არ გადაიცემა, შეიძლება ითქვას, 
დანაკარგის გარეშე არ კონვერტირდება. არადა, 
ჩვენ, ვიდეო გაკვეთილის მონაწილენი, მასწავლე-
ბელიც და მოსწავლეებიც, არაცნობიერად დიდ 
ენერგიას ვხარჯავთ სწორედ იმაზე, რომ გავშიფ-
როთ არავერბალური სიგნალები. ფიზიკურად კი 
ვართ დაშორიშორებულნი, მაგრამ გონებრივად 
ერთ ვირტუალურ სივრცეში ვიმყოფებით. ეს კი 
ერთგვარ მატერიალურ-სულიერ დისონანსს 
იწვევს. ვიდეო გაკვეთილის მონაწილენი ვერ 
ახერხებენ ბუნებრივ მოდუნებას. სტატიკური 
მდგომარეობა, ერთგვარი გაშეშება მძიმე ტვირ-
თად რომ არ იქცეს, ერთადერთი გამოსავალია, 
შემცირდეს უწყვეტად მიმდინარე ვიდეო საუბარი 
და გაჩნდეს უფრო მეტი შესვენების შესაძლებ-
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მასწავლებლის 

შემოქმედებითობა 

სწორედ ამ დროს 

იძენს განსაკუთ-

რებულ ღირებულე-

ბას – შექმნილი 

ვითარება მან არა 

სასწავლო პროცე-

სის ჩასაკლავად, 

არამედ, პირიქით, 

ახალი პლატფორ-

მების შესაქმნე-

ლად უნდა გამოიყე-

ნოს. მსოფლიოში 

და საქართველო-

შიც ამის უკვე 

არაერთი მაგა-

ლითია. ამიტომ 

ნებისმიერ პედა-

გოგს შეუძლია, 

სხვათა ნაფიქრი 

თუ პრაქტიკულად 

განხორციელებული 

სასწავლო მეთო-

დები და სტრატე-

გიები თვითონაც 

გამოიყენოს და 

დროებითი წი-

ნააღმდეგობები 

კრიზისული ვითა-

რების დასაძლევი 

გამოცდილების 

ნაწილად აქციოს.

ლობა, რათა მცირე ვარჯიშით, სხეულის მოძრა-
ობით გადაილახოს მოდუნება.

მასწავლებლის შემოქმედებითობა სწორედ ამ 
დროს იძენს განსაკუთრებულ ღირებულებას - 
შექმნილი ვითარება მან არა სასწავლო პროცესის 
ჩასაკლავად, არამედ, პირიქით, ახალი პლატფორ-
მების შესაქმნელად უნდა გამოიყენოს. მსოფლი-
ოში და საქართველოშიც ამის უკვე არაერთი მა-
გალითია. ამიტომ ნებისმიერ პედაგოგს შეუძლია, 
სხვათა ნაფიქრი თუ პრაქტიკულად განხორცი-
ელებული სასწავლო მეთოდები და სტრატეგიები 
თვითონაც გამოიყენოს და დროებითი წინააღმ-
დეგობები კრიზისული ვითარების დასაძლევი 
გამოცდილების ნაწილად აქციოს.

მოზარდები, რომლებიც თანატოლებს არიან 
მოწყვეტილნი, სოციალური ქსელებითა თუ სა-
ტელეფონო მესიჯებით ინაზღაურებენ ცოცხალი 
კონტაქტის დანაკლისს. მასწავლებელმა ხელი 
უნდა შეუწყოს, რომ მოსწავლეებს კვლავ ჰქონ-
დეთ საინტერესო და მრავალფეროვანი ურთიერ-
თობა, რომელიც წინასწარ დასახულ სასწავლო 
მიზანს ემსახურება. მან ხელი უნდა შეუწყოს, რომ 
როგორც ჩვეულებრივ საკლასო ოთახში მუშაობ-
დნენ მოსწავლეები სხვადასხვა თემის, საკითხისა 
თუ მნიშვნელოვანი პრობლემის განხილვისას 
ინდივიდუალურად, წყვილებად თუ ჯგუფებად, 
ახლაც შეძლონ ამგვარი ერთობლივი მუშაობა 
და კონკრეტული ამოცანები კვლავაც ერთმანე-
თის მხარდაჭერით, განსხვავებულ კრიტიკულ 
თვალსაზრისთა ხალისიანი გაცვლა-გამოცვლით 
ამოხსნან.

ამ ვითარებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება ინფორმაციის მოპოვების, შერჩევის 
უნარს. არც ადრე და არც ახლა მხოლოდ მასწავ-
ლებელი არ უნდა იყოს საჭირო ინფორმაციის 
მატარებელი, ერთადერთი ეჭვმიუტანელი წყარო 
განათლებისა. ასეთ წყაროდ ელექტრონული 
წიგნები, აუდიო- თუ ვიდეომასალებიც უნდა 
იქცეს. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, საიდან 
მოიპოვებს მოსწავლე საჭირო, ღირებულ და 
სასწავლო მიზნის შესაფერის ინფორმაციას. მთა-
ვარია, როგორ მოექცევა მას. ეს უნარი სხვადასხ-
ვა საგნის გაკვეთილებზე ყალიბდება და საშინაო 
დავალების შესრულებისას გამოიყენება.

თანამედროვე მასწავლებელმა მოსწავლეს 
ერთგვარი საინფორმაციო გემოვნება უნდა 

ჩამოუყალიბოს და დაუხვეწოს, განუვითაროს 
ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც ზოგადსაკაცობ-
რიო ზნეობრივი ნორმების შესაბამისი იქნება. 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია დროის ეფექტური 
განაწილებისა და გამოყენების უნარის გამომუშა-
ვებაც, რადგან ინფორმაციის ნაკადების სიჭარბე 
ხშირად იწვევს დროის შეგრძნების დაკარგვას, 
უსარგებლო ინფორმაციის ოკეანეში ჩაყვინთვას 
მოჩვენებით მნიშვნელოვანი რესურსის ძიებაში.

დღეს საუბრობენ პიროვნების ერთგვარ საინ-
ფორმაციო კულტურაზე, რომელიც მოსწავლეს 
არა მხოლოდ გაკვეთილზე, არამედ არასაგაკვე-
თილო დრო-სივრცეშიც უნდა განუვითარდეს. მას 
დაწყებითი კლასიდანვე უნდა გამოუმუშავდეს 
ინფორმაციის ზღვაში ორიენტირების უნარი, 
კარგის, სასარგებლოს ცუდისა და უსარგებლოს-
გან გარჩევის ჩვევა. 

 ვირტუალურ სამყაროშიც, ისევე როგორც 
რეალურში, მოქმედებს ქცევის ერთგვარი 
ეტიკეტი, რომლის ძირითად პუნქტებად 
შეიძლება გამოიყოს შემდეგი:

 გახსოვდეს, რომ ადამიანს ელაპარაკები;
 ქცევის ისეთივე სტანდარტი დაიცავი, როგო-

რიც რეალურ სამყაროში არსებობს;
 გახსოვდეს, რომ კიბერსივრცეში იმყოფები;
 გაუფრთხილდი როგორც საკუთარ, ის სხვის 

დროს;
 სწორად გამოიყენე შენი და სხვისი შესაძლებ-

ლობები;
 იყავი გულწრფელი, რომ დაგიჯერონ;
 დაეხმარე სხვებს, როგორც შეგიძლია;
 არ გამოიწვიო კონფლიქტი;
 დაიცავი პირადი მიმოწერის ეთიკა.

ეს იგივე წესებია, რომლებიც მსჭვალავს ცივილი-
ზებული საზოგადოების კულტურას. კიბერსივრ-
ცეში, რეალურის მსგავსად, არსებობს საფრთ-
ხეები, რომლებიც ჯერ კიდევ მოუმწიფებელ, 
ჩამოუყალიბებელ მოზარდებს ემუქრება. ისინი 
ყველაზე მოწყვლადი სამიზნე ჯგუფები არიან, 
რადგან იოლად ექცევიან გავლენის ქვეშ, ვერ 
ფლობენ საკუთარ თავს, ჩამოყალიბებული არ 
აქვთ ქცევისა და აღქმის ადეკვატური სქემები. 
მოზარდები აქტიურად იკვლევენ ცხოვრებას, 
მათ შორის – ინტერნეტის საშუალებითაც. მათ 
მგრძნობელობას, იმპულსურობას, რა თქმა უნდა, 
ითვალისწინებენ ვებდიზაინერები, რომლებიც 
ფერად-ფერადი აპლიკაციებით ცდილობენ მათი 
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ყურადღების მიზიდვას, საბოლოოდ კი მოზარ-
დები სხვადასხვა შეუფერებელ საიტზე ხვდებიან. 
სამწუხაროდ, დროთა განმავლობაში იხვეწება, 
იზრდება და მრავალფეროვანი ხდება ე.წ. ვირტუ-
ალური აგრესორების რიცხვი და მათი ზემოქმე-
დების მასშტაბიც ფართოვდება.

მასწავლებელი თავად უნდა ფლობდეს ნების-
მიერი სახის ინფორმაციასთან მუშაობის უნარს, 
უნდა შეეძლოს არჩევა, სისტემატიზება, სტრუქ-
ტურირება - მხოლოდ ასე თუ შეძლებს, მოსწავ-
ლეებსაც შთაუნერგოს ვირტუალურ სივრცეში 
ორიენტირების პრინციპები. ონლაინ სწავლების 
პოპულარობა თანდათან იზრდება და უამრავი 
ადამიანის ყურადღებას იქცევს.

ინტერნეტის საშუალებით სწავლების პროცესი 
უფრო და უფრო მდიდრდება სიახლეებით და 
საინტერესო ხდება, რადგან ამგვარად სწავლა 
არა მხოლოდ პოპულარულია, არამედ მოხერხე-
ბულიც. საზოგადოდ, ონლაინ სწავლება სასწავ-
ლო პროცესის დაგეგმვის მეტ საშუალებას იძ-
ლევა. მშობლებიც უფრო აქტიურად ერთვებიან 

პროცესში, რადგან შვილებზე მეთვალყურეობისა 
და კონტროლის მეტი საშუალება აქვთ. 

ონლაინ სწავლებისას სასწავლო რესურსებზე 
წვდომაც გაიოლებულია. სხვადასხვა საძიებო 
სისტემა პედაგოგს საშუალებას აძლევს, უფრო 
სწრაფად და კომფორტულად მოიძიოს სასურვე-
ლი ინფორმაცია. შესაბამისად, უკეთ წარმოჩნდე-
ბა, რა უპირატესობა აქვს ახალი გზით სწავლებას 
ტრადიციულთან შედარებით. უფრო სწრაფად 
მოძიებული მასალა შეიძლება ასევე სწრაფად 
დამუშავდეს, კლასიფიცირდეს ონლაინ ინსტრუ-
მენტების საშუალებით და მოსწავლეთა უშუალო 
მონაწილეობით.

ონლაინ სწავლებაც, როგორც ნებისმიერი სიახ-
ლე, რა თქმა უნდა, თანდათან უფრო დაიხვეწება. 
ყველა საგნის მასწავლებელი თავისი გამოცდი-
ლების საფუძველზე ინდივიდუალურად დაამუშა-
ვებს იმ მეთოდებსა და სტრატეგიებს, რომლებიც 
მისი საგნის ეფექტური სწავლებისთვის იქნება შე-
საფერისი. ერთგვარი ფორსმაჟორული ვითარე-
ბა, რომელმაც პედაგოგი უცხო და მოულოდნელი 
ამოცანების წინაშე დააყენა, როგორც ჩავლილმა 
დღეებმა აჩვენა, ახალი უნარ-ჩვევების შეძენის 
მაპროვოცირებელ ძალად იქცა. ყველა, მათ 
შორის – სკეპტიკოსებიც, რომლებიც ინტერნეტის 
სასიკეთოდ გამოყენების შესაძლებლობას ეჭვის 
თვალით უყურებდნენ, დარწმუნდა, რომ აზრი 
უნდა შეიცვალოს. სხვადასხვა საძიებო სისტემა 
პედაგოგს საშუალებას აძლევს, სწრაფად და მი-
ზანმიმართულად მოიპოვოს აუდიო-, ფოტო- და 
ვიდეომასალა მრავალფეროვანი სლაიდშოუების 
დასამზადებლად. არსებობს უამრავი პროგრა-
მა, რომლებიც პედაგოგს ტესტირების სწრაფ, 
მოქნილ, მრავალფეროვან გზებსა და საშუალე-
ბებს სთავაზობს. მოსწავლისა და მასწავლებლის 
ურთიერთობაშიც განსხვავებული ნიუანსები 
ჩნდება. ყოველდღიური სასკოლო რუტინა, ნებით 
თუ უნებლიეთ, გადახალისდება. სიახლეებს, 
რომლებიც სწრაფად მოჰყვა ბოლო დროის 
მოვლენებს, სკოლა და, საზოგადოდ, თანამედრო-
ვე საგანმანათლებლო სისტემა შეხვდა როგორც 
მნიშვნელოვან გამოწვევას. პროცესს კი, რომე-
ლიც ტრადიციისა და ნოვაციის მუდმივ სინთეზს 
გულისხმობს და ისედაც მიმდინარეობს ტექნო-
ლოგიური პროგრესის კვალდაკვალ, სასკოლო 
სივრცე სასარგებლო გამოცდილებად აქცევს.

სტრატეგია

შეფასება

ურთიერთქმედება

მულტიმედია

კომუნიკაციაპრეზენტაცია

ორგანიზება

ანალიზი

ინტერაქცია

ონლაინ
სწავლება
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წლების წინ ქიმიაში დისტან-
ციური სწავლებისთვის ორი 
პროგრამა შევქმენი. ჯერ იდეა 
გაჩნდა, მერე დაფინანსება მო-
ვიპოვე და სამუშაო ჯგუფი შევ-
კარი. ურიგო შემადგენლობა 
არ გამოვიდა: ქიმიკოსებიდან მე 
და ნინო კუპრაშვილი ვიყავით, 
პროგრამისტებიდან კი – ილია 
რაზმაძე და რევაზ ზატუაშვილი. 
მანამდე ილიასთან ერთად უკვე 
მქონდა გაკეთებული „ვირ-
ტუალური ბიოქიმია“, ახლა კი 
ჯერი ზოგად, არაორგანულ და 
ორგანულ ქიმიაზე მიდგა. დრო 
ორი წელი იყო, მასალა - ზღვა.

2008 წელი იდგა. ეს რა დრო 
იყო, იცით? ზოგიერთი ასაკო-
ვანი პროფესორი კომპიუტერს 
ჯერ კიდევ „ეშმაკის მანქანას“ 
უწოდებდა. კომპიუტერული 
პროგრამის ლექცია-სემინარებ-
სა თუ სკოლის გაკვეთილებზე 
გამოყენებაზე საუბარიც ზედ-
მეტი იყო. უბრალოდ, საკმარისი 
კომპიუტერები არ არსებობ-
და, თითო-ოროლა თუ იდგა 
სადმე. სიტყვები „დისტანციური 
სწავლება“ კი ღიმილის მომგვ-
რელი გახლდათ. ჰოდა, მავანთ 
ნამდვილად გაუკვირდათ, 
რომ „ვირტუალური ქიმიის“ 
შესაქმნელად დაფინანსება 
მოვიძიე და საქმეს შევუდექი. 

მაშინ ვინმეს რომ ეთქვა, რაღაც 
ვირუსის გამო სასწავლო პრო-
ცესს სწორედ დისტანციური 
სწავლება გადაარჩენსო, ბევრი 
გულიანად გაიცინებდა.

ზემოთ ვთქვი, ზღვა საქმე 
იყო-მეთქი, მაგრამ ყველაფერი 
შევძელით. ორ წელიწადში 
სრულფასოვანი პროგრამა 
დავდეთ. სხვათა შორის, ბევრი 
მასწავლებელი მას დღესაც 
წარმატებით იყენებს როგორც 
დამხმარე თვალსაჩინო მასა-
ლას, ტრადიციული სწავლების 
დროსაც კი.

პროგრამამ არაერთ სამეცნი-
ერო კონფერენციაზე გულწრ-
ფელი მოწონება დაიმსახურა. 
მე, პირადად, სამ საერთაშორი-
სო კონფერენციაზე მაქვს წარდ-
გენილი მისი ინგლისურენოვანი 

ვერსია და სესიის ბოლოს რიგი 
იდგა ხოლმე, რომ კომპიუტერი-
დან გადაეწერათ.

ერთხელ, პრეზენტაციის დასას-
რულს, ერთმა შვედმა პროფე-
სორმა მკითხა: რამდენ ხანში 
შექმენითო? 

ორ წელიწადში-მეთქი.

რაო? – ყველამ გაიოცა.

რამდენი იყავითო? – დააზუსტეს.

ოთხი-მეთქი...

აღარ მითქვამს, რომ ორ ცვლად 
ვმუშაობდით: დღისით – მე და 
ილია, საღამოს – ნინო და რეზო.

აღარ მითქვამს, რომ შაბათ-კვი-
რასაც ვმუშაობდით...

რესურსი

ქეთევან კუპატაძე

დისტანციური სწავლებისთვის: 
თვალის პატარა საიდუმლო

ერთი ამერიკული 

კვლევის 

თანახმად, 

ფსიქოლოგებმა 

დაასკვნეს, რომ 

ადამიანების 

უმრავლესობას 

ნარინჯისფერი 

მოსწონს. ეტყობა, 

თვალს ახარებს, 

სულს ათბობს და 

კარგ გუნებაზე 

გაყენებს. 

მცენარეებს 

ნარინჯისფერს 

სწორედ კაროტინი 

აძლევს.
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გიორგი ჭანტურია

იუმორის დროა

ვიცინი, მაშასადამე 
ვსწავლობ… ვხუმრობ, მაშასადა-
მე ვასწავლი.

რენე დეკარტეს რა გითხრათ, 
მაგრამ, ეს ორი ფრაზა არანაკ-
ლები ჭეშმარიტება მგონია. 
კორონავირუსით გამოწვეული 
გაუგებრობის დროს კი, ამაში 
კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი.

ამ სტრესის პერიოდში, სულ რა-
დენჯერმე გამეცინა და ერთ-ერთი 
გამოწვეული იყო ვიდეო-რგო-
ლით, რომელშიც სატელევიზიო 
გამოკითხვის დროს, გამვლელმა 
კაცმა იხუმრა, 32 წელია კორო-
ნავირუსს ვუძლებო და თავის 
ცოლზე მიანიშნა. ხოდა, თუ რამე 
გადაგვარჩენს, ეს იუმორია!

ვფიქრობ, დადგება დრო და 
მასწავლებლებს ამ კრიტერი-
უმითაც შეარჩევენ. როგორ? – ეს 
ცალკე თემაა. ისე კი, საინტერესო 
იქნება, შესარჩევი კომისია რომ 
იკითხავს: ჭანტურია, აბა ერთი 
აგვიხსენით, რას ნიშნავს შრომის 
უფლებები. იუმორის გამოყენე-
ბით, თუ შეიძლება.

ხო, ვერ იქნება კარგი სანახა-
ობა. თუმცა, იქამდე დიდი დროა. 
ამიტომ, შევეცდები მოკლედ განვ-
მარტო, რატომ არის იუმორის 
ქონა საკმაოდ მნიშვნელოვანი 
უნარი მასწავლებლისათვის:

 ამცირებს სტრესს და ხელს 
უწყობს სასიამოვნო და კომ-
ფორტული გარემოს შექმნას;

 ზრდის მოსწავლეთა ჩარ-
თულობას საგაკვეთილო 
პროცესში;

 ხელს უწყობს კლასის ერთ 
გუნდად შეკვრას;

 ხელს უწყობს მოსწავლე-მას-
წავლებელს შორის მეგობრუ-
ლი ურთიერთობის ჩამოყა-
ლიბებას და სხვა და სხვა…

ამავდროულად, ისიც უნდა ითქ-
ვას, რომ დისტანციური სწავლების 
მსგავსად, იუმორის არასწორად 
გამოყენებას ნეგატიური გავლენა 
აქვს მოსწავლეებსა და სწავ-

სწავლა-სწავლების პროცესი, 
ვფიქრობ, ეს კომპონენტი განსა-
კუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. 
უფრო კონკრეტულად, იმისათვის, 
რომ ბავშვები ჩაერთონ ამ პრო-
ცესში და მათთვის ეს სასიამოვნო 
იყოს, უნდა მივაწოდოთ სახალი-
სო და იუმორისტული მასალები. 
აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ დღეს, ისე როგორც 
არასდროს, საუკეთესო დროა ნო-
დარ დუმბაძის გამოსაყენებლად.

პირველი და უპირველესი 
– „მე, ბებია, ილიკო და ილარი-
ონია“. ამას საერთოდ არაფერი 
ჯობს ამ ქვეყანაზე. საოცრად 
მაგარი მონაკვეთია „N სოფლის 
საშუალო სკოლის პედაგოგიური 

მაგრამ, თქვენ წარმოიდგინეთ, 
ბავშვებიც გარკვეულ როლს ას-
რულებენ მშობლების აღზრდაში. 
განსაკუთრებულ აქტიურობას 
იჩენენ ამ საქმეში 5-6 წლის ბავშ-
ვები“.

ისევ დუმბაძეს რომ გავყვეთ, 
ძალიან მაგარია მოთხრობების 
ტრილოგია – „საუბრები ღმერთ-
თან“. მაგ. ერთ-ერთი – „მესამე, 
გაუთვალისწინებელი, მაგრამ გუ-
ლახდილი საუბარი ღმერთთან“:

შენ თუ კიდევ რამის სათხოვ-
ნელად ხარ მოსული, გავგიჟდები! 
– შემიცხადა ღმერთმა და თვალი 
ამარიდა.

 გათავდა ბატონო გიორგი! ამ 
მწერალთა მეექვსე ყრილო-

ლა-სწავლების პროცესზე. ამის 
მაგალითები მეც მქონია. ასეთი 
ტიპის იუმორია სარკაზმი, ასაკთან 
შეუსაბამო, მოძველებული ან 
არაბუნებრივი ხუმრობები. 
იმის ყურება, როგორ წვალობს 
ადამიანი იხუმროს, ნამდვილად 
არ არის კარგი სანახავი. დარწმუ-
ნებული ვარ, ყველა ვყოფილვართ 
სიტუაციაში, როდესაც უხერხული 
სიჩუმე დამდგარა მასწავლებლის 
უხერხული ხუმრობის შემდეგ.

დაბოლოს, იმ პირობებში 
როდესაც განათლების სფერო 
ფიქრობს, როგორ გაგრძელდეს 

საბჭოს 1940 წლის 18 მარტის 
სხდომის ოქმი“, „საერთო კრება“, 
„ლიტერატურული საღამო“ და, 
ზოგადად, ნებისმიერი დიალოგი 
ილიკოს, ილარიონსა და ზურიკე-
ლას შორის. იუმორთან ერთად ეს 
წიგნი რომ ცხოვრებას გვასწავ-
ლის, ეგრე უნდა…

ძალიან მაგარია მისი იუმორის-
ტული მოთხრობები. მაგალითად, 
„ბავშვის როლი მშობლების აღზრ-
დის საქმეში“, რომელიც შემდეგნა-
ირად იწყება:

„მშობლების როლი ბავშვების 
აღზრდის საქმეში განუზომელია, 

ბასაც დავესწრები, ვეტყვი 
ჩემს სათქმელს და მერე 
თქვენი ვარ – სტენოკარდიის 
მძაფრი შეტევითა და ნერვი-
ული სისტემის აბსოლუტური 
მოშლილობით – ვახარე მე

 შენ სულელი ხომ არ ხარ?! მო-
ურიდებლად მკითხა უფალმა 
და ელექტროღილაკს თითი 
დააჭირა.

 დაბოლოს, ყველაზე ნაკლებად 
ცნობილი „ზუსტად 8 საათზე“:

„ევროპაში ნამყოფი ჩემი 
მეგობრები დილით თურქუ-
ლი ყავითა და OC-ის მარკის 

კონიაკებით საუზმობენ. მე კი ისევ 
მურაბიანი ჩაითა და ცეკავშირის 
ყველით ვსაუზმობ… ჩემი ამხა-
ნაგები ისეთი ვიწრო შარვლებით 
დადიან, ორი კაცი ეხმარებათ 
გაძრობაში. მე კი, ქამარს რომ 
შევიხსნი, მისით მძვრება. კარგია 
მერე ეს? რა თქმა უნდა, ცუდია, 
მაგრამ იმედი მაქვს ამ მოთხ-
რობის შემდეგ გამოვსწორდები, 
რადგან ყველა ლიტერატურულ 
ნაწარმოებს გარკვეული აღმზრ-
დელობითი დანიშნულება აქვს 
თვით ავტორისთვისაც“.

 ბევრი ვიფიქრე, კიდევ ვინ 
შეიძლებოდა ამ კატეგორიაში 
გამეყვანა, მაგრამ, აბა, დუმბაძეს-
თან სხვა რა მოსატანია.

https://www.youtube.com/watch?v=RdJNbCwpfOY
https://www.youtube.com/watch?v=RdJNbCwpfOY
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ძაღლები მაშინ შემიყ-
ვარდა, როცა ბავშვობაში, 
არჩილ სულაკაურის ჯა-
დოსნური მოთხრობა „ბიჭი 
და ძაღლი“ წავიკითხე.

ბედის ირონიით, 
რამდენიმე წელიწადში, 
დაახლოებით იგივე ისტო-
რია თვითონ გადამხდა. 
გერმანული ნაგაზი გვყავ-
და, ლინდა ერქვა, ძალიან 
უწყინარი და საყვარელი 
იყო. მე და ჩემი ბავშვობის 
ძმაკაცი სულ ზედ ვეჯექით 
ხოლმე, პირი მუდამ მისი 
ბალნით გვქონდა სავსე, 
მის უშველებელ ბუდრუ-
განაში ვიწექით ხოლმე და 
უფროსებმა გადაწყვიტეს, 
რომ ასე გაგრძელება აღარ 
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შეიძლებოდა და ლინდა 
გაყიდეს. ეს ჩემთვის დიდი 
ტრაგედია იყო. ორი თუ 
სამი წლის წინ ლინდაზე 
მოზრდილი ლექსიც დავწე-
რე, რომელიც ჩემს ბოლო 
კრებულში შევიდა. იმ 
ლექსში უფრო ემოციურად 
და ექსპრესიულად ვყვები 
მაშინდელ განცდებს.

 ოჯახში ძაღლი სულ 
გვყავდა, ოღონდ არა – 
ავი და ბრაზიანი, ეზოს და 
ქონების საყარაულოდ 
რომ ჰყავთ ხოლმე. ჩვენი 
ყველა ძაღლი კეთილი 
იყო, აი, განურჩევლად 
ყველას, უცნობს და 
ნაცნობს, კუდის ქიცინით 
რომ ხვდება ხოლმე. არ-
ცერთი მათგანი არასო-
დეს დაგვიბამს, რადგან 
არაფერს აშავებდნენ.

 ჩემს მეზობლად ერთი 
ლოგინად ჩავარდნილი 
მოხუცი ცხოვრობდა, 
ნათესავად გვერგებოდა 

და ბებიაჩემი უვლიდა. 
სიკვდილის წინ დამიძახა, 
ოთახიდან ყველა დაითხო-
ვა, თითქოს რაღაც დიდი 
საიდუმლო უნდა გაემხილა.

– შენ ხომ გიყვარს „ფა-
ხურა“?! – მკითხა თავის 
ტაქსაზე.

– კი, ნადია ბებო, 
ძალიან მიყვარს.

– ხოდა, შენ გიტოვებ. 
მინდოდა რომელიმე 
მეზობლისთვის მეთხოვა, 
რომ მოეკლა, რადგან 
მაგის მიმხედავი არავინაა, 
მაგრამ მერე გამახსენდა, 
აქ რომ მოდიხარ, როგორ 
ეთამაშები ხოლმე. კარგად 
მოუარე და ზოგჯერ ჩემს 
საფლავზეც მოიყვანე! 

– მითხრა. მერე იქვე, ლო-
გინის თავზე მიჭედებულ 
ლურსმანზე ჩამოკიდე-
ბული, „ბუბლიკებით“ 
სავსე პარკი მომცა, ხელზე 
მაკოცა და გამომიშვა.

 ასე დამიტოვეს „ფახუ-
რა“. ხშირად არა, მაგრამ 
ყოველ აღდგომას მართლა 
დამყავდა ხოლმე ნადია 
ბებოს საფლავზე. ახლა 
რომ მახსენდება, ძალიან 
გულისამაჩუყებელი იყო ის 
ყველაფერი. ჩემი პირობა 
პირნათლად შევასრულე, 
„ფახურას“ კარგად ვუვლი-
დი, დიდხანს იცოცხლა და 
სიბერით მოკვდა. 
ჩემს უფროს ბიძაშვილს 
ნადირობა უყვარს. ხოდა, 
მინიმუმ ხუთი ძაღლი 
ყოველთვის ჰყავდა 
ხოლმე სახლში. ერთხელ 
რაიონში გაძვალტყავე-
ბული მაწანწალა ძაღლი 
ვნახეთ, ჩემმა ბიძაშვილმა 
აიჩემა: მონადირე ძაღლის 

ფიგურა აქვს, სახლში უნდა 
წავიყვანოო. რა შეატყო არ 
ვიცი, მონადირე ძაღლს კი 
არა, მინიატურული ზომის 
რომელიღაც პრეისტო-
რიულ ცხოველს უფრო 
ჰგავდა. გაქცევის თავი არ 
ჰქონდა, ამიტომ ადვილად 
შევაბით ბაწარი და სახლში 
წამოვიყვანეთ. შიმშილით 
მისავათებულს, სიარულის 
თავიც არ ჰქონდა, ამიტომ 
ნახევარი გზა ხელით 
ვატარეთ. სახლში რომ 
მივიყვანეთ და ცივი ღომი 
დავუგდეთ, მოყოჩაღდა და 
მთელი თეფში შეჭამა, მერე 
მეორეც შეჭამა, მერე – მე-
სამეც. მონდომებით ჭამდა. 
შევარდნილი მუცელი გა-

მოებურცა და გაგვიხარდა, 
ვიფიქრეთ მოღონიერდაო, 
შვებით ამოვისუნთქეთ და 
სახელის შერჩევას შევუ-
დექით, მაგრამ თქვენც არ 
მომიკვდეთ: ღომის უკანას-
კნელი ლუკმა გადაყლაპა, 
უცებ გაშეშდა, მოწყვეტით 
დაეცა და მოკვდა.

 ერთხელ კიდე 
ასეთი ამბავი მოხდა: 
სანადიროდ წასულ ჩემს 
ბიძაშვილს ერთი ძაღლი 
დაეკარგა, სად არ ეძება, 
ვის არ მიაკითხა, ბოლოს 
დაასკვნა – მომპარესო. 
ერთი კვირის შემდეგ 
დასისხლიანებული, 
გამხდარი, ტალახიანი და 
მისავათებული ძაღლი 
შინ დაბრუნდა. რო-
გორც ჩანდა, მაჩვის ან 
მელიის სოროში გაიჭედა, 
თანდათან რომ გახდა და 
ფერდები დაუვიწროვ-
და, გამოძრომა მაინც 
მოახერხა. მთელი ორი 

კვირა გვერდით ვეწექით 
და ბავშვივით ვუვლი-
დით. ბოლოს გამოკეთდა.

 ბავშვობაში ძაღლმა 
ორჯერ მიკბინა. ჩემს ერთ 
მეზობელს უშველებელი 
კავკასიური ნაგაზი ჰყავდა, 
ჩაკი ერქვა. ძალიან ავი 
ძაღლი იყო და ცხადია, 
მუდამ დაბმული ჰყავდათ. 
ბუდრუგანიდან ჭიშკ-
რამდე გაჭიმულ უდრეკ 
მავთულზე იყო მიბმული 
მისი ჯაჭვი და მხოლოდ 
ამ პერიმეტრზე შეეძლო 
სირბილი. რომ არ გაგვე-
ღიზიანებინა, ორღობეში 
ფეხაკრეფით ჩავივლი-
დით ხოლმე. მაგრამ რას 
გამოაპარებდი, მესერთან 

დახყრილ მორებზე ჩუმად 
აძვრებოდა და მესრის 
ზემოდან ისეთი ხმით და-
ყეფდა, გული გაგისკდებო-
და. ერთხელ იმ მეზობლის 
ეზოში ბურთი გადაგვი-
ვარდა, ჭიშკართან ახლოს, 
ზუსტად იმ მხარეს, საითკე-
ნაც უდრეკი მავთული იყო 
მიბმული. ვერავინ გაბედა 
შესვლა. თავის სამფლობე-
ლოში ბურთის გადავარდ-
ნით გაბრაზებული ჩაკი, 
როგორც იქნა, დაწყნარდა 
და ბუდრუგანაში შეძვრა. 
დრო ვიხელთე, მესერზე 
ნელა გადავძვერი და 
ყვავილნარში ბურთს 
დავუწყე ძებნა, ვიპოვე, 
შემოვბრუნდი და მესრის-
კენ დავიძარი. ამ დროს 
გაავებული ჩაკი გამოვარ-
და, ორ წამში დამეწია, 
წინა თათები ზურგზე მკრა 
და მიწაზე დამაგდო. მერე 
უშველებელი თათებით 
მკერდზე შემდგა და ღრენა 

დამიწყო. მისი დორბლები 
პირდაპირ ლოყაზე მეწვე-
თებოდა, ტირილის თავიც 
არ მქონდა, აკანკალებული 
ვიწექი. ჩვენკენ ყვირილით 
გამოქცეული პატრონი 
რომ დაინახა, ბურთს 
დახედა, რომელიც ისევ 
მარჯვენა ხელში მეჭირა, 
ყბა მოიქნია და ქვედა 
კბილები მაჯაზე გამკრა. 
ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ 
დღემდე დარწმუნებული 
ვარ, რომ ბურთს ერჩოდა 
და მე შემთხვევით გამკრა 
კბილი, თორემ კბენა რომ 
სდომოდა, ჩვარივით ქვეშ 
ვყავდი გაფენილი და იქ 
მიკბენდა, სადაც მოუნდე-
ბოდა. ჭრილობა პატარა 
იყო, ორი ნაკაწრი.

 მეორედ სხვა მეზობლის 
ძაღლმა მიკბინა წვივზე, 
როცა ალუჩის მოსაპარად 
გადავიპარეთ. ამ ორი 
შემთხვევის მიუხედავად, 
მათდამი სიყვარული 
არასოდეს გამნელებია და 
არც შიში გამჩენია. როცა 
თბილისში გადმოვედი 
საცხოვრებლად, ჩემი ქუჩა 
მუდამ მაწანწალა ძაღ-
ლებით იყო სავსე, ბევრი 
დაკბინეს, მაგრამ მე მათი 
არასოდეს მეშინოდა. მაშინ, 
ძირითადად, შუაღამით 
დავბოდიალობდი ხოლმე 
და ქუჩაში შეჯგუფებულ 
ძაღლებს შორის ისე გავივ-
ლიდი, როგორც არაფერი. 
არ მერჩოდნენ, ყურადღე-
ბასაც არ მაქცევდნენ.

 ქალაქში ძაღლის 
მიხედვა უფრო რთულია, 
მაგრამ ჩემს რამდენიმე 
მეგობარს ჰყავს ძაღლი. 
მიუხედავად იმისა, რომ 
ერთ-ერთი მათგანი, 
თამაშ-თამაშით, ხან 
წინდას და ხან მაისურს 
შემომახევს ხოლმე, ამ 
მეგობრებთან სტუმრობა 
ყოველთვის მიხარია.

ვისაც ძაღლები უყვარს, 
ის შეუძლებელია ცუდი 
ადამიანი იყოს. ვგიჟდები 
ფილმებზე, რომლებიც 
ძაღლებს ეხება, არ აქვს 
მნიშვნელობა, მხატვრუ-
ლი იქნება თუ დოკუმენ-
ტური. მათ შორის ყველა-
ზე ცნობილი და, ალბათ, 
ყველაზე ამაღელვებელი, 
მაინც „ჰაჩიკოა“

ამ ბლოგს ვუძღვნი ჩემი 
მეგობრების ძაღლებს: 
რიჩის, ჩეგეს და ბაიკალს. 
და ყველა იმ ძაღლს, რომე-
ლიც ბავშვობაში მყოლია.

ბექა ახალაია

ძაღლების სიყვარული
აუცილებელია
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მას შემდეგ, რაც ეს ვერაგი ვირუსი გამოჩნდა და ცხადი გახდა, რომ ადრე 
თუ გვიან თითქმის ყველას კართან ჩამოდგება, იმაზე ვფიქრობ, რა მოხდე-
ბა, თუკი შემხვდება და ჰოსპიტალიზაცია დამჭირდება; როგორ იქნებიან 
ბავშვები ჩემ გარეშე იმ არც თუ ისე ცოტა დღეების განმავლობაში. ან რა 
იქნება მაშინ, რომელიმეს თუ დაემართება და საავადმყოფოში მარტოს 
მოუწევს ყოფნა. ვირუსის იმდენად არ მეშინია, რამდენადაც მარტოობის. 
ჩემი და ბავშვების მარტოობის, ერთმანეთის გარეშე ყოფნის. თითქმის ორი 
თვეა იზოლირებული ვართ, მაგრამ ეს არაფერია, ერთად ვართ. მარტო 
ყველაფერი რთულდება. როცა ბავშვი ხარ, ან როცა ბავშვები გყავს.

სკოლიდან წერილი მივიღეთ, ჩვენი ფსიქოლოგი მზადაა, დახმარება 
თუ დაგჭირდათ, მიმართეთო. მსოფლიო მედია წერს იმაზე, რომ როცა 
ეს ყველაფერი გადაივლის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლე-
მები წამოყოფს თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ბავშვობა ამაზე 
არანაკლებ განსაცდელებს დაემთხვა – ომებსა და სიღარიბეს, შიშით, 
გაურკვეველი მომავლის შიშით ცხოვრება ადვილი არ არის. სანამ მე 
ვირუსზე ვფიქრობ, სხვა იმაზე ფიქრობს, რა აჭამოს იმ დღეს შვილებს ან 
იმაზე, როდემდე შეიძლება ვერაფერი აჭამოს.

ყოველ დილას 4 ეკრანი ციმციმებს და ტარდება გაკვეთილები, 
შეხვედრები, თათბირები. ყველა ცდილობს, ცხოვრება ისე გააგრძე-
ლოს, როგორც მანამდე. ჩემი 5 წლის შვილს ბაღის „გაკვეთილებიც” კი 
უტარდება zoom-ში. ვარჯიშობენ, ხატავენ, მღერიან, დიდხანს გაჩე-
რება უჭირთ და მასწავლებლებმა გვითხრეს, არა უშავს, თუ თავიდან 
ბოლომდე ვერ გაჩერდებიან, ნაწილობრივად დასწრებაც საქმეა, ერთ-
მანეთთან კავშირი რომ შევინარჩუნოთ, ფორმაში რომ ვიყოთო. რაც 
დრო გადის, უფრო და უფრო იშვიათად შედის, ვხვდები, რომ სტრესია 
ეს ბავშვებთან კომუნიკაციის განსხვავებული ფორმა და არ ვაძალებ.

უფროსი მეორე კლასშია და დღეში 4 გაკვეთილი აქვს. ზოგჯერ 
დილას ადრე გაღვიძება ეზარება. პარასკევს 4-ის ნაცვლად 2 გაკვეთი-
ლი აქვს და ეგ მოსწონს. პროგრამა ჩვეულებრივ გრძელდება, მაგრამ 
ორივეს ეტყობა, რომ ეკრანებთან მყოფებს სკოლის ეზოში თამაში, 
მეგობრებთან ლაპარაკი და თავისუფალი დრო ენატრებათ. მხოლოდ 
გამრავლების ტაბულა და ტექსტების ანალიზი ხომ არ არის სწავლა, 
მით უმეტეს, როცა პატარა ხარ და თამაშით და გარემოზე დაკვირვებით 
უფრო მეტს სწავლობ, ვიდრე დავალებების შესრულებით. ისე ენატ-
რებათ ის ყველაფერი, რაც მანამდე იყო, ზოგჯერ მაგიტომ არ დგებიან 
საწოლიდან დილაობით და მაგიტომ ამბობენ უარს „გაკვეთილზე შესვ-
ლაზე“, რომ უფრო არ დასევდიანდნენ მონატრებისგან.

მეც ჩვეულებრივ ვმუშაობ – სახლიდან, მაგრამ სრული დატვირთით 
და დღის განმავლობაში თითქმის არ მრჩება დრო მათთან სათამაშოდ. 
თავიდან ეგონათ, ეს ყველაფერი არდადეგებივით იქნებოდა, ბევრი დრო 
გვექნებოდა ერთმანეთისთვის. მალევე გაირკვა, რომ დრო მხოლოდ 
საკუთარი საქმეებისთვის გვაქვს, რომელთა შესრულებაც სახლიდან, 
რომელიც სკოლაცაა, ბაღიც, ბიბლიოთეკაც, სათამაშო მოედანიც, პარკიც, 
კაფეც და სამსახურიც, ბევრად რთულია. ამ დღეებში ბევრს ვწერ იმაზე, 
როგორ შეცვალა პანდემიამ და საგანგებო მდგომარეობამ ცალკეული 
ადამიანის ცხოვრება – ვის შეეზღუდა გადაადგილება, ვინ მოწყდა ოჯახს, 
ვინ ვერ შეძლო ონლაინ გაკვეთილებში ჩართვა, იმიტომ, რომ ინტერნეტ-
თან წვდომა და გაჯეტისთვის ფული არ ჰქონდა და იმაზეც, ვინ ვერ იბანს 
ხელს, იმის გამო, რომ სუფთა წყალზე არ მიუწვდება ხელი. ასეთი ბევრია 
და პანდემია პირველ რიგში დაუცველებს ერჩის, მათ აზიანებს. ისიც 
ცხადია, რომ ცენტრალიზებული და მასობრივი მიდგომა თუნდაც ყველაზე 
კეთილშობილი მიზნით, გაუფრთხილდე ადამიანების სიცოცხლეს და 
ჯანმრთელობას, ცალკეული ადამიანისთვის შეიძლება მათი სიცოცხლისა 
და ჯანმრთელობის საფრთხედ გადაიქცეს, როცა ეს მათი საჭიროებების 
უგულებელყოფას გულისხმობს. ვწერ ამ ამბებს და ეს მეხმარება, რომ არ 
ვიფიქრო ჩემს შიშებზე – როგორ მიჭირს ვენდო ექიმებს, პოლიციელებს, 
გადაწყვეტილების მიმღებებს; როგორ არ მინდა, რომ საკვების დეფიციტი 
გაჩნდეს და შიმშილობამ უფრო მასობრივი სახე მიიღოს; რა ახლოსაა 
რეალობა, რომ მალე ისეთი გაჭირვება დადგება, აღარ გვექნება ფული 
წიგნებისა და სათამაშოებისთვის და ბავშვები მიხვდებიან, რაზე ვლაპარა-
კობთ მაშინ, როცა ჩვენს ბავშვობაზე ვლაპარაკობთ. რა მოხდება მაშინ, თუ 
ბებია-ბაბუებს შეხვდებათ ეს ვერაგი ვირუსი – გადაიტანენ კი?

 ვმუშაობ, ვუყურებ ჩემი, ბავშვებისა და მასწავლებლების შეცვლილი 
ცხოვრების წესს და ვფიქრობ, იქნებ სწორედ ესაა დრო იმისთვის, რაც 
არა პროგრამების ჩვეულებრივ გაგრძელებაში, სრული დატვირთვით 
მუშაობისა და მოციმციმე ეკრანებთან ჯდომისთვის უნდა გამოვიყენოთ. 
ესაა დრო, როცა ზუსტადაც ჩვენს შიშებსა და მონატრებებზე, იმედგაც-
რუებებსა და შეუსრულებელ ამოცანებზე უნდა ვიფიქროთ. ყველა ის 
ამბავი უნდა გავიხსენოთ ალბათ, რაც თავს გადაგვხვდა და არ გვინდა 

განმეორდეს და დავსახოთ გადარჩენის გზები – ინდივიდუალური, ჯგუ-
ფური თუ საყოველთაო. ალბათ ახლაა საუკეთესო დრო აღიარებისთვის, 
რომ – დიდებს გვეშინია, ზოგჯერ ჩვენც არ ვიცით, როგორ გავაგრძე-
ლოთ ცხოვრება, რა იქნება ხვალ და ადამიანს კიდევ უამრავი რამ აქვს 
სასწავლი, თუნდაც ის, როგორ გადაურჩეს ვირუსის პაწაწუნა ნაწილა-
კებს ცოცხლად. ალბათ ეს დრო იმისთვისაცაა, რომ გადავაფასოთ ჩვენი 
ცოდნა და უნარები, განათლების და სხვა სისტემები – ალბათ ახლა 
საუკეთესო ნიადაგია  იმაზე მსჯელობისთვის, რას ვერ ფარავდა სასწავ-
ლო პროგრამები, ვის ვერ ხედავდა განათლების სისტემა, რამდენად არ 
აძლევდა საჭიროების მიხედვით ლავირებების საშუალებას  მასწავლებ-
ლებს და იმაზეც, რა ცოდნასაც ვაძლევთ სკოლაში ან უნივერსიტეტში 
ადამიანს, რამდენად საჭირო და გამოსადეგია ის.

ონლაინ გაკვეთილებსა და სწავლებაზე საუბრისას ძირითადად 
განხილვის საგანი ტექნოლოგიური ელემენტებია ხოლმე – რა პროგრა-
მას გამოვიყენებთ და როგორ ვმართავთ მოსწავლეებს დიდ და პატარა 
ჯგუფებში. ამ ვითარებაში ტექნოლოგიური საკითხები მგონია ნაკლებად 
მნიშვნელოვანია და მთავარი ისაა, რომ სწავლება, როგორიც არ უნდა 
იყოს, საჭირო ცოდნის გადაცემას უნდა ისახავდეს მიზნად და თუკი ამ 
დაშვებაზე შევთანხმდებით, შეიძლება იმაზეც დავფიქრდეთ, რომ ახლა, 
შიშების, იზოლაციისა და მარტოობის პერიოდში ყველაზე უპრიანია 
ბავშვებს ამაზე ველაპარაკოთ, იმაზე, რომ რაღაც დროს შეიძლება მარ-
ტო დარჩნენ, შეიძლება განსხვავებულ, უთანასწორო მდგომარეობაში 
აღმოჩნდნენ, შეიძლება ამის გამო ტკივილი და სასოწარკვეთა იგრძნონ, 
მაგრამ ეს არ უშველით – მხნეობა უნდა მოიკრიბონ და გადარჩნენ. თუ 
ამას გადარჩებიან, აუცილებლად იქნება ვინმე მათთან ახლოს, ვისაც ეს 
დაემართება და მათ გვერდით დგომა, მათი მხარდაჭერა უნდა იცოდნენ. 
შეიძლება ზუსტად ახლაა ის დრო, რაც სულ გვჭირდებოდა, პაუზისთვის, 
ამოსუნთქვისთვის და იმაზე დაფიქრებისთვის, სად ვართ და სად გვინდა 
ვიყოთ, რას ცოდნას ვაძლევთ ბავშვებს და რა სჭირდებათ სინამდვილე-
ში. ამ დროს უფრო მარტივად აიხსნება გაკვეთილები ავტორიტარიზმის, 
დემოკრატიის, მეცნიერების მნიშვნელობის, ეკონომიკური დილემების, 
სახელმწიფო მოწყობის შესახებ, გაკვეთილები უფლებებისთვის ბრძო-
ლის, იზოლაციის, გარიყვისა და დისკრიმინაციის, სამართლიანობისთ-
ვის ომებში დაკარგული ადამიანების. ალბათ ახლაა კარგი დრო იმაზე 
სალაპარაკოდ, როგორი განსხვავებული ფასი აქვს ადამიანის სიცოცხ-
ლეს სხვადასხვა კულტურაში და რა საბედისწეროა ტოტალიტარიზმი იქ 
მცხოვრები ადამიანებისთვის.

 შიგადაშიგ ბავშვებს ვეუბნები ხოლმე, რომ პეპიც მარტო ცხოვ-
რობდა, მეტიც, ცხენს და მაიმუნსაც უვლიდა, ბლინებსაც აცხობდა და 
თავსაც ირთობდა. ყაჩაღის ასული რონია მთლად გამოქვაბულში წა-
ვიდა მარტო საცხოვრებლად მთელი ზაფხულით, როცა დაახლოებით 
იმხელა იყო, რამხელაც თქვენ ხართ. შესანიშნავი ხუთეულის ბავშვები 
მარტო როცა არიან, შესანიშნავ თავგადასავლებში ეხვევიან. ვუამბობ 
ამ და სხვა ამბებს, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამაზე იფიქრე-
ბენ, თუ მარტო დარჩენა მოუწევთ.

 იმასაც ვეუბნები ხოლმე, რომ ადამიანები ზოგჯერ მთელ სიცოცხლეს 
ასე ატარებენ სახლის კედლებში გამომწყვდეულები, იმიტომ, რომ მათი 
სახლი ან ქუჩა სახლთან ახლოს ეტლით გადაადგილებისთვის არ არის 
ადაპტირებული, ან ვიღაცას მისი დანახვა არ სიამოვნებს და ურჩევს, 
სახლში იყოს, გარეთ არ გამოვიდეს, თორემ საბედისწერო იქნება ეს გა-
მოსვლა – ახლა კარგი დროა ემპათიისთვის. როცა თავად ხარ საფრთხის 
ქვეშ, მგონია, უკეთ გესმის სხვების, ვინც ასე ხანგრძლივად ცხოვრობს.

 ისეთი დროა, ონლაინ გაკვეთილების გარდა, ცხოვრების გაკვეთი-
ლებსაც ვიღებთ და ალბათ ამ გაკვეთილების ონლაინ გაკვეთილებზე 
განხილვა საინტერესო იქნება, სანამ მოწყენილობა მორჩება.

ბავშვები, 
მოწყენილობა 
და ონლაინ 
გაკვეთილები

ნასტასია არაბული
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ადამიანი მუდმივად ცდილობს, განვითარდეს. 
გაიგოს უფრო მეტი, ვიდრე იცის. ისწავლოს და 
გაიუმჯობესოს საკუთარი შედეგები. პრო-
ფესიული თვალსაზრისით ჩვენ, მასწავლებ-
ლები, მუდმივად ვცდილობთ ამას. ეს ხშირად 
უნებურად, თავისთავადაც კი ხდება, რადგან 
სწავლა-სწავლების პროცესში ჩვენც ბევრი რამ 
შემოგვესწავლება ხოლმე მოსწავლეებისგან.

თვითიზოლაციაში ყოფნისას ალბათ ბევრმა 
აღმოაჩინა საკუთარ თავში ახალი უნარი და 
შესაძლებლობები. ხელი მიჰყო იმ საქმეს, 
რისთვისაც აქამდე დრო არ ჰქონდა. მე მასწავ-
ლებელი ვარ და თვითიზოლაციამ გამიხსნა 
მიხურული ფანჯრები, საიდანაც აგერ უკვე 
მეორე თვეა ხელები ისე მაქვს გაშლილი, 
თითქოს დავფრინავდე. შეიძლება გაგიჩნ-
დეთ კითხვა, რა მიზეზი მაქვს საამისოდ? მე კი 
გეტყვით, რომ თვითიზოლაციაში ყოფნისას 
მომეცა საშუალება, რომ მთელი დრო დამეთ-
მო ჩემი საქმისთვის, რასაც მასწავლებლობა 
ჰქვია. მსიამოვნებს, როდესაც ვქმნი რაღაც 
ახალს, ვმეგობრობ ტექნოლოგიებთან და 
ახლა სწორედ მათთან მიწევს ყველაზე დიდი 
დროის გატარება. სახლში არ მაქვს კონკრე-
ტული წუთები გაწერილი ზარიდან ზარამდე. 
აქ თითქოს საათი საერთოდ გამქრალია. ვერ 
ვგრძნობ, როდის ღამდება, ისე ჩქარა გარბის 
დრო საქმეში. შეიძლება მეორე კითხვაც 
გაგიჩნდათ, განა რას ვაკეთებ სახლში ამდენს? 
კაი, დისტანციურად გაკვეთილები ჩაატარე, 
მერე? მერე ის, რომ მხოლოდ გაკვეთილების 
ჩატარებით არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
ჩემი ყოველდღიური განრიგი. ამაზე დაწვრი-
ლებით ოდნავ ქვემოთ მოგახსენებთ.

ვფიქრობ, ახლა უფრო მეტად გამოჩნდა ის 
შრომა, რასაც ჩემი პროფესიის წარმომადგენ-
ლები ვდებთ საქმეში. გამჭვირვალე ბურთში 
აღმოვჩნდით, რომელშიც ყველაზე ნათლად 
ჩანს ჩვენი  ქმედებები.

უკვე თითქმის ორი თვეა, რაც ჩვენი სამუშაო 
ოთახები საკლასო ოთახად ვაქციეთ. კომპიუტე-
რის ეკრანები კი მოსწავლეებთან დაკონტაქ-
ტების პირველწყაროდ. ასეა ახლა. ესაა ჩვენი 
რეალობა და ჩვენც ვდილობთ, ფეხი ავუწყოთ 
მას. სახლში ყოფნამ და დისტანციურად 
მუშაობამ ძალიან ბევრი რამ შეცვალა ჩემში. 
გავაცნობიერე, რომ დისტანციურ სწავლებას, 
პირველ რიგში, საჭირო და აუცილებელი 
რესურსები სჭირდება, ისეთი, რაც მოსწავლეებს 
დააინტერესებს. დავიწყე სწავლა, სხვადასხვა 
პლატფორმაზე მუშაობა. პირველად შევისწავ-
ლე microsoft teams, რადგან  მისი საშუალებით 
ვატარებ გაკვეთილებს. პარალელურად გადავწ-
ყვიტე, მიღებული ცოდნა გამეზიარებინა ჩემი 
კოლეგებისთვის, რადგან როგორც ჩემთვის, ასე-
ვე მათთვისაც სიახლე იყო ეს და დავიწყე ვიდე-
ოინსტრუქციების ჩაწერა. ეს იყო ჩემი პირველი 
მცდელობა. ამასთან ერთად ვისწავლე,   როგორ 
გადამეღო, დამემონტაჟებინა ინსტრუქციის 
ვიდეო. გამოვიდა, რომ ერთი საქმის კეთებით, 
მეორე თავისით შემომესწავლა.

გაკვეთილების დაგეგმვის დროს მიმდინარე 
თემების მიხედვით ვფიქრობდი რესურსების 
შექმნაზე. რა შეიძლებოდა შემექმნა ახა-
ლი? სწორედ ამიტომ მოვიძიე საინტერესო 
პლატფორმები და დავიწყე მათი შესწავლა. 
პირველი იყო ვირტუალური გამოფენის შექმ-
ნა, რომელიც ჩემს მოსწავლეებთან პროექ-
ტის სახით განვახორციელე ხელოვნების 

გაკვეთილისთვის. (იხ. სტატია ვირტუალური 
გამოფენა ხელოვნების გაკვეთილისთვის) ჩემს 
კოლეგებს ძალიან მოეწონათ  ვირტუალური 
გამოფენა, ამიტომ მათთვის გადავწყვიტე ჩა-
მეწერა ვიდეო ინსტრუქცია. რამდენიმე დღეში 
მათ გამომიგზავნეს თავიანთი შექმნილი 
გამოფენები, რაც ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო 
და საინტერესო აღმოჩნდა.

მათემატიკის თემა უცნობი შესაკრების 
პოვნა იყო შემდეგი გაკვეთილისთვის. გადავწყ-
ვიტე  მესწავლა და შემექმნა პატარა ანიმაცი-
ური ვიდეო, სადაც მოსწავლეებს სახალისოდ 
ავუხსნიდი ამ მასალას. ასეც მოვიქეცი, 
POWTOON-ის პლატფორმამ მომცა იმის საშუ-
ალება,  ანიმაციებით ჩემი მოსწავლეებისათვის 
მასალა სახალისოდ და საინტერესოდ ამეხსნა.

მოსწავლეების შესრულებულ დავალებებს 
ვაფასებთ განმავითარებელი კომენტარებით, 
თუმცა, მოსწავლეების მოტივაციაზე დადები-
თად მოქმედებს წამახალისებელი ჯილდოები. 
რადგან დისტანციურ სწავლებაზე ვართ, 
ყველაფერმა ელექტრონული და ციფრული 
სახე მიიღო, მათ შორის ჯილდომაც. ამიტომ 
გადავწყვიტე მესწავლა სიგელებისა და 
სერტიფიკატების დამზადება, რისთვისაც 
იდეალური პლატფორმა აღმოჩნდა canva. 
ამავე ბმულზე დავამზადე ელექტრონული 
დაბადების დღის კალენდარი.

ჩემთვის მნიშვნელოვანია ცოდნის სხვისთ-
ვის გაზიარება. ამიტომაც ჩემ მიერ შექმნილ 
ჯგუფში – აქტივობები კლასში – ყოველ სიახლეს 
ვუზიარებ მის წევრებს. ვცდილობ, გავუწიო მათ 
დახმარება. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, 
როდესაც მათ შედეგს ვხედავ.  დავინტერესდი, რა 
შეიცვალა ჩემი კოლეგების საქმიანობაში მას შემ-
დეგ, რაც თვითიზოლაციაში არიან. რა ისწავლეს  
ამ დროის განმავლობაში. ამისთვის ჩავატარე 
გამოკითხვა, რომლის შედეგებსაც გაგაცნობთ.

გამოკითხულთა 97%-ისთვის დისტანცი-
ური სწავლება არის ახალი გამოწვევა. ხოლო 
დარჩენილი 3%-ისთვის რთულად წარმართუ-
ლი სასწავლო პროცესი. იქიდან გამომდინარე, 
რომ ჩემთვის, როგორც მასწავლებლისთვის 
თვითიზოლაციაში სამუშაო გრაფიკი უფრო 
გაიზარდა, დავინტერესდი, რა ხდებოდა ჩემს 
კოლეგებთან. აღმოჩნდა, რომ მეც უმრავლე-
სობის რიცხვში ვარ:

 
გამოკითხვაში სამუშაო გრაფიკის გა-

დატვითვასთან ერთად რესპონდენტებმა 
გამოცდილების მატებასაც გაუსვეს ხაზი. თუ 
პასუხებს გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ მასწავ-
ლებლებისათვის თვითიზოლაციის პერიოდი 
ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა თვითგანვითა-
რების კუთხით. მომდევნო კითხვებმა – „რა 
ისწავლეთ თვითიზოლაციაში, დისტანცი-
ური სწავლების დროს? რა იყო თქვენთვის 
სიახლე?“ – ეს ვარაუდი უფრო გამიმყარა. 
რესპონდენტები აღნიშნავდნენ, რომ ისწავ-
ლეს სხვადასხვა პლატფორმაზე მუშაობა, 
აღმოაჩინეს საკუთარ თავში ახალი შესაძლებ-
ლობები, ისწავლეს დისტანციურად გაკვეთი-
ლის ჩატარება, დახვეწეს ტექნოლოგიებთან 
მუშაობა.

გამოკითხული რესპონდენტები 10-ბალი-
ანი სისტემიდან საშუალოდ 8 ბალით აფასე-
ბენ თავიანთ წვლილს თვითიზოლაციის დროს  
დისტანციურ სწავლებაში, რაც დამეთანხმე-
ბით, საკმაოდ კარგი შედეგია.

მე, როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა მასწავ-
ლებელმა, მინდა დიდი პატივისცემა გამოვ-
ხატო ჩემი კოლეგების მიმართ, რომლებიც 
მართლა დაუღალავად, დღედაღამ ზრუნავენ 
და ფიქრობენ იმაზე, როგორ შეუმსუბუქონ 
თვითიზოლაციაში ყოფნის პერიოდი საკუთარ 
მოსწავლეებს. ძველებურად გაუფერადონ ყო-
ველი სასწავლო დღე მოსწავლეებს, რომლის 
ჩატარებაც დისტანციურად გვიწევს.

მართალია, თვითიზოლაციასა და დის-
ტანციურ სწავლებას თავისი უარყოფითი 
მხარეები აქვს, თუმცა, ჩემი გამოკითხვის 
შედეგებიდან და საკუთარი  მაგალითიდან, 
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მას ძალიან 
ბევრი დადებითი მხარეც აქვს. მათ შორის კი 
პირველ ადგილს იკავებს თვითგანვითარება, 
რომელიც ყველას ასე ძალიან გვჭირდება.

რა ვისწავლე 
თვითიზოლაციაში 
როგორც მასწავლებელმა

ნათია უჩავა

გაიზარდა თუ არა თქვენი სამუშაო საათები 
მას შემდეგ, რაც დისტანციურ სწავლებაზე 

გადახვედით?

დიახ 73%

ნაწილობრივ 15%

არა12%

http://mastsavlebeli.ge/?p=25705
http://mastsavlebeli.ge/?p=25705
https://youtu.be/9sJboqBpN6I
https://youtu.be/9sJboqBpN6I
http://www.canva.com/
https://youtu.be/zF0oo6t8Sg0
https://youtu.be/zF0oo6t8Sg0
https://www.facebook.com/groups/384972735509535/about/
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არც ის მითქვამს, რომ დღესას-
წაულებზეც კი კომპიუტერებ-
თან ვისხედით.

შედეგად... სათვალე დამჭირდა.

ჰოდა, დღეს, როდესაც ყველა 
კომპიუტერის ეკრანებთან ვართ 
მიმსხდარნი, ჩვენს თვალებს 
ორმაგი ზრუნვა სჭირდება.

მხედველობისთვის, პირველ 
რიგში, A ვიტამინი, იგივე 
რეტინოლია აუცილებელი. მას 
ახალგაზრდობის ვიტამინადაც 
მოიხსენიებენ, რადგან ცილა 
კოლაგენის სინთეზში მონაწი-
ლეობს, თუმცა ამჯერად ჩვენ 
თვალები გვაინტერესებს.

მის ალდეჰიდურ ნაწარმს, რე-
ტინალს, შეიცავს მხედველობის 
პურპური, რომელიც მხედვე-
ლობის ნერვის დაბოლოებებში, 
ძირითადად ჩხირებშია. მხედ-
ველობის პურპური ანუ ცილა 
როდოპსინი ფოტოქიმიური 
სენსიბილიზატორია. სინათლი-
სადმი თვალის მგრძნობელობა 
როდოპსინის რაოდენობაზეა 
დამოკიდებული.

სინათლის ზეგავლენით როდოპ-
სინი ცილა ოპსინად და ტრანს-
რეტინალად იშლება. რეაქციას 
თან ახლავს გარკვეული 
კონფორმაციული ცვლილებები, 
რომლებიც იწვევს ჩხირების 
მემბრანაში კალციუმის იონების 

არხის გახსნას და ნერვული 
იმპულსის გადაცემას.

A ვიტამინს მხოლოდ ცხოვე-
ლური პროდუქტები შეიცავს, 
განსაკუთრებით მდიდარია 
თევზის ქონი, კარაქი, რძე, კვერ-
ცხი, ღვიძლი. ის კი არა, ძველი 
ეგვიპტელები ქათმის ღვიძლს 
რეგულარულად მიირთმევდ-
ნენ, რომ ჯანმრთელი თვალები 
ჰქონოდათ.

თუმცა ზოგიერთი ვეგეტა-
რიანელია და ცხოველურ 
პროდუქტებს არ ეკარება. 
გარდა ამისა, ყველა ჩამოთვ-
ლილი პროდუქტი საკმაოდ 
კალორიულია და აბა, წარ-

პიგმენტი კაროტინოიდები ლუტეინი და ზეაქსანთინი ბადურას ასაკობრივი 

დეგენერაციისგან იცავენ, თვალს სიმახვილეს უნარჩუნებენ, თავისუფალი რადიკალებისა 

და ულტრაიისფერი სინათლისგან იფარავენ.
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მოიდგინეთ, სახლში ყოფნით 
და კომპიუტერთან ჯდომით 
რამდენ ზედმეტ კილოგრამს 
დააგროვებთ.

ამიტომ მცენარეული პროდუქ-
ტები განსაკუთრებით საინ-
ტერესოა. თუმცა რეტინოლი 
მათში წინამორბედის – ალ-
ფა-კაროტინის სახით შედის, 
რომელიც წვრილ ნაწლავში A 
ვიტამინად გარდაიქმნება.

მცენარეული პროდუქტებიდან 
მას შეიცავს სტაფილო, გოგრა, 
პომიდორი, ყვითელი ატამი 
და – ყურადღება! – ტკბილი 
კარტოფილი. თანაც ბატატში 
ის წინამორბედის კი არა, მზა 
ვიტამინის სახითაა. ბატატი, 
ე.წ. ბრაზილიური კარტოფი-
ლი, ჩვენს სუპერმარკეტებშიც 
იყიდება და ჩვეულებრივ 
კარტოფილთან არც ისე ბევრი 
საერთო აქვს. მასში რეტინოლი 
ისე უხვადაა, რომ დღეში სულ 
30 გრამი ბატატია საკმარისი.

ერთი ამერიკული კვლევის თა-
ნახმად, ფსიქოლოგებმა დაასკვ-
ნეს, რომ ადამიანების უმრავლე-
სობას ნარინჯისფერი მოსწონს. 
ეტყობა, თვალს ახარებს, სულს 
ათბობს და კარგ გუნებაზე გაყე-
ნებს. მცენარეებს ნარინჯისფერს 
სწორედ კაროტინი აძლევს. ეს 
შეიძლება იყოს ალფა კაროტინი, 
ბეტა კაროტინი, ზეაქსანთი-
ნი... კაროტინოიდების ჯგუფი 
სულ დაახლოებით 700 წევრს 
აერთიანებს. საკვებთან ერთად 
კაროტინოიდების 40 სახეობას 
ვიღებთ. კაროტინოიდები 
მკერდის კიბოს განვითარებას 
უშლის ხელს.

შემდეგი, რაც კარგი მხედველო-
ბის (ან რაც გვაქვს, იმის) შენარ-
ჩუნებაში გვეხმარება, ომეგა-3 
ცხიმოვანი მჟავებია. ეს მჟავები 
საღად ინახავს თვალის ბადუ-
რას უწვრილეს კაპილარებს. 

ომეგა-3 ათეროსკლეროზის 
პრევენციაში მონაწილეობს, ის 
კი, თავის მხრივ, პირველ რიგში 
წვრილ კაპილარებს აზიანებს. ამ 
მჟავებით უფრო მდიდარია ოკე-
ანისა და ზღვების შედარებით 
ქვედა შრეებში მცხოვრები თევ-
ზები, მაგალითად, ორაგული.

არსებობს „ომეგა-3 კვერცხები“, 
რომლებიც ჩვეულებრივი ქათ-
მის კვერცხებია. სავარაუდოდ, 
ამ ქათმებს ომეგა-3-ით გამ-
დიდრებულ საკვებს აძლევენ. 
მცენარეული პროდუქტებიდან 
კი ყველაზე ხელმისაწვდომი 
სელის თესლია, თანაც დღეში 
სულ 10 გრამია აუცილებელი.

მომდევნო პიგმენტი კარო-
ტინოიდები ლუტეინი და 
ზეაქსანთინია. ისინი ბადურას 
ასაკობრივი დეგენერაციისგან 
იცავენ, თვალს სიმახვილეს 
უნარჩუნებენ, თავისუფალი 
რადიკალებისა და ულტრაიის-
ფერი სინათლისგან იფარავენ.

ზეაქსანთინი და მისი მსგავსი 
ნივთიერებები ბუნებაში საკმაოდ 
გავრცელებულია. მათ მცენა-
რეული სამყაროს ოქროსფ-
რად გაფერადებაში დიდი 
წვლილი შეაქვთ. ზეაქსანთინი 
კაროტინთან ერთად სიმინდს 
აფერადებს. დიდი რაოდენობით 
არის მანგოში. შედის კვერცხის 
გულის, ფორთოხლისა და მოცვის 
შემადგენლობაშიც. ეს უკანასკ-
ნელი თვალებისთვის ნამდვილ 
საბადოს წარმოადგენს.

მანგოს ახლა სად შეიძენთ, 
სიმინდი ჯერ არ შემოსულა, და-
კონსერვებულის ჭამას კი აზრი 
არ აქვს, ფორთოხლის დრო 
უკვე გადის. ამიტომ მწვანე 
სალათა და ისპანახი სცადეთ, 
ოღონდ უმად უნდა გაწიწკნოთ.

მცირე შეუსაბამობა გამოდის – 
სალათაც და ისპანახიც მწვანეა, 
ზეაქსანთინი კი ოქროსფერს 

ანიჭებს-მეთქი, დავწერე. 
საქმე ის არის, რომ ისინი მეორე 
პიგმენტს, სახელად ლუტეინ-
საც შეიცავენ და სწორედ ის 
ანიჭებთ მწვანე ფერს (სხვათა 
შორის, ორივე ეს პროდუქტი 
ფოლიუმის მჟავას და B ჯგუფის 
სხვა ვიტამინებსაც შეიცავს). 
დღეში 30 გრამია აუცილებე-
ლი, ანუ 50 გრამი ისპანახი და 
სალათის 10 ფოთოლი.

ამ ჟამიანობისას ერთი პროგ-
რამა ჯიუტად მეხვეწება, რომ 
ტელეფონში გადმოვტვირთო. 

შენს ტელეფონში მამყოფე და 
ფოტოებს ისე გაგილამაზებ, 
სხვები კი არა, თავად ვერ იცნობ 
საკუთარ თავსო.

შენს ტელეფონში მამყოფე და 
ფოტოებს ისე გაგიფერადებ, 
ცისარტყელას ფერებად იღვ-
რებოდეს ეკრანიდანო.

არ გადმოვწერე.

ჯერ ერთი, დიდ ადგილს დაიკა-
ვებდა და ტელეფონის ენერგიას 
შეჭამდა.

მეორეც, ხელოვნურად მიფე-
რადებულ-მოფერადებულსაც 
ხომ მიცნობდნენ და პროგრამის 
ნამოქმედარსაც იოლად მიხვ-
დებოდნენ.

მე თუ მკითხავთ, ბუნებრიობას 
არაფერი სჯობია, რაცა ხარ, ეგა 
ხარ და მორჩა!

ცხოვრებაში კი, ზოგადად, ფე-
რის წინააღმდეგი სულაც არ ვარ. 
პირიქით, ფერადი ყველაფერი 
მიყვარს, გარემოც, სამოსიც, 
სულიც და ადამიანებიც.

ოღონდ ფერადი სამყაროს 
დასანახად ჯანსაღი თვალებია 
აუცილებელი.
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მასწავლებელი 
ცვლილებების პირისპირ

დროდადრო – არსაიდან – კითხვების კორიან-
ტელი აიშლება ჩემს გონებაში: „რა იქნება მას 
შემდეგ, რაც საგანგებო მდგომარეობა დასრულ-
დება?“, „შევძლებ თუ არა ჩვეული საქმიანობის 
გაგრძელებას?“ ზოგჯერ უიმედობაც მრევს 
ხელს: „რა მეშველება?“, „მომავალი უიმედოა“. 
ზოგჯერ მცირეწლოვანი ბავშვივით თვალებზე 
ხელის აფარების სურვილი მიპყრობს, თითქოს 
ეს იმ სინამდვილესაც გააქრობს, რომელშიც 
ახლა ვარ.

ამ მდგომარეობას შეგუება ეწოდება. შეგუების 
აუცილებლობას მაშინ ვეჯახებით, როდესაც 
სტრესული გარემოებების პირისპირ აღმოვჩნ-
დებით ხოლმე. თითოეული დღე მოიცავს ისეთი 
გარემოებების ერთობლიობას, რომელთა 
უმრავლესობას, ვიცით, როგორ გავუმკლავდეთ. 
ჩვენი აზრები, ემოციები და ქცევები შეგუ-
ებულია ყოველდღიურ გამოწვევებს, ხოლო 
ცხოვრების ჩვეული წესი, დროთა მანძილზე, 
ჩვენგან ნაკლებ და ნაკლებ ძალისხმევას ითხოვს 
გამოწვევებთან გასამკლავებლად. მაგალითად, 
თქვენ პირველად მიდიხართ ახალ სამსახურში. 
რა თქმა უნდა, გაფაციცებული ხართ, აკვირდე-
ბით თანამშრომლებს, ფიქრობთ, რა შთაბეჭდი-
ლებას დატოვებთ მათზე, იკვლევთ გარემოს: სად 
შეგიძლიათ ისადილოთ შესვენებაზე? არკვევთ, 
როგორ დაბრუნდეთ შინ ახალი სამსახურიდან. 
დროთა განმავლობაში შესაძლოა აღმოაჩინოთ, 

ანა ღვინიანიძე

განათლების ფსიქოლოგია

რომ შინიდან გასვლამდე ოთახის საგულდაგუ-
ლოდ დალაგების სურვილი გაგიქრათ, რადგან 
უფრო მნიშვნელოვანი სამსახურში დროულად 
მისვლა გახდა. ეს ყველაფერი შეგუების გზაა – 
როდესაც ცხოვრების ჩვეულ წესრიგს ისეთი ახა-
ლი გარემოება მირღვევს, რომელიც ჩემ წინაშე 
ცვლილების აუცილებლობას წარმოშობს, მე კი 
ვცდილობ, ახალ გარემოებებს შევეგუო: რაღაც 
გავაკეთო ან აღარ გავაკეთო იმისთვის, რომ 
სიახლესთან გამკლავება შევძლო.

დისტანციური სწავლება მასწავლებლების 
წინაშე შეგუების აუცილებლობას წარმოშობს. 
„რაზე ვთქვა უარი, რომ ონლაინ სწავლებისთ-
ვის გაკვეთილის თემის მომზადება მოვასწ-
რო?“, „რა ვიცი, რა არ ვიცი იმისთვის, რომ 
ონლაინ სწავლების ფორმატს შევუსაბამო ჩემი 
პრაქტიკა?“ გარდა ამისა, მასწავლებლებზეც, 
როგორც ყველაზე, მოქმედებს ის ცვლილებები, 
რომლებიც, ბოლო თვეებია, საკმაოდ სწრაფად 
და ხშირად ხდება.

ვფიქრობ, შეგუებაში დამხმარე რწმენა-წარმოდ-
გენების განხილვა მასწავლებლებს საშუალებას 
მისცემს, იზრუნონ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, 
რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობის განუყოფე-
ლი ნაწილია. სწორედ მას ეყრდნობა კეთილდღე-
ობის შენარჩუნება და საქმიანობის ნაყოფიერად 
გაგრძელების შესაძლებლობა.

შეგუების 

აუცილებლობას 

მაშინ ვეჯახებით, 

როდესაც სტრესული 

გარემოებების 

პირისპირ 

აღმოვჩნდებით 

ხოლმე. 

თითოეული დღე 

მოიცავს ისეთი 

გარემოებების 

ერთობლიობას, 

რომელთა 

უმრავლესობას, 

ვიცით, როგორ 

გავუმკლავდეთ.
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 ღელვა როგორც ბუნებრივი პასუხი არსებულ გარემო-

ებებზე – თუ თქვენს თავს შეახსენებთ, რომ 
ღელვა ამ მდგომარეობასთან შეგუების განუ-
ყოფელი ნაწილია, ის ნაკლებად შემაწუხებე-
ლი გახდება.

 მღელვარებისა და შფოთვის კონტექსტის გაგება და 

მისი საფუძვლის აღიარება – შეგვიძლია, თავი 
ასე დავიმშვიდოთ: „შენს შფოთვას აქვს ახს-
ნა. მესმის, რომ შფოთავ იმ გარემოებების 
გამო, რაც ახლაა ირგვლივ“. ასეთი შინაგანი 

გამოყენება გაცილებით ძლიერ შფოთვას 
უკავშირდება, ვიდრე მასობრივი ინფორმა-
ციის ტრადიციული წყაროებისა.

 სასიამოვნო და კმაყოფილების მომგვრელი საქმი-

ანობით დღის დატვირთვა – სიამოვნება უსარგებ-
ლოდ ხომ არ მიგაჩნიათ? თუ გგონიათ, რომ 
სიამოვნების განცდა უსარგებლოა, დაფიქრ-
დით, როგორი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება 
ხარისხიანად შესრულებული სამუშაოს თანმ-
ხლები სიამოვნების ან გემრიელი საჭმლით 

ჩვენი აზრები, 

ემოციები 

და ქცევები 

შეგუებულია 

ყოველდღიურ 

გამოწვევებს, 

ხოლო ცხოვრების 

ჩვეული წესი, 

დროთა მანძილზე, 

ჩვენგან ნაკლებ 

და ნაკლებ 

ძალისხმევას 

ითხოვს 

გამოწვევებთან 

გასამკლავებლად.

დიალოგი საშუალებას მოგცემთ, არ დაგავიწ-
ყდეთ შფოთვის კონტექსტი.

 სოციალური მედიით სარგებლობის შეზღუდვა – რამ-
დენიმე კვირის წინ ამერიკის ფსიქოლოგთა 
ასოციაციამ გამოაქვეყნა კვლევის შეჯამება, 
რომლის თანახმადაც სოციალური მედიის 

დროდადრო ყელის ჩაკოკლოზინების გარეშე. 
შეგიძლიათ, თქვენს თავს შეახსენოთ, რომ 
სიამოვნების განცდა ადამიანის ქცევის ერთ-
ერთი ძლიერი მამოძრავებელია და მას დღის 
განმავლობაში განსაზღვრული დრო უნდა 
დავუთმოთ.
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 ნაყოფიერი მღელვარება – პრობლემის კონკრე-
ტული ნაბიჯებით გადაჭრაზე ორიენტირება, 
ერთი მხრივ, გადაწყვეტილების მიღება-აღს-
რულებაში გაგავარჯიშებთ, მეორე მხრივ 
კი, გაგიძლიერებთ უნარიანობისა და მიზნის 
მიღწევის განცდას. მაგალითად, გიჭირთ 
ონლაინ სწავლების რომელიმე თავისებურე-
ბის გაგება. გაკვეთილის დროს აღმოაჩინეთ, 
რომ საშინაო დავალების შეფასების ონლაინ-
ფორმატის თავისებურებებს  ვერ ეგუებით. 
სცადეთ შემდეგი კითხვების დასმა:
ა.  რას ნიშნავს საშინაო დავალება ონლაინ-

ფორმატში?
ბ.  რამ შემიშალა ხელი საშინაო დავალების 

წარმატებით შეფასებაში?
გ.  რა შემიძლია შევცვალო საშინაო დავალე-

ბის წარმატებით შეფასებისთვის?
დ.  რომელი ტექნიკური მახასიათებლები 

უნდა გამოვიყენო იმისთვის, რომ გაკვე-
თილის მიმდინარეობა მის მიზანს შეესაბა-
მებოდეს?

 ძილის რეჟიმის დაცვა – ასეთ ვითარებაში ძილის 
რეჟიმი ადვილად ირევა. სასურველია, ისეთი 
აქტივობებით დატვირთოთ დღე, რომლებიც 
დღის განმავლობაში უნდა შეასრულოთ. ეს გაზ-
რდის იმის ალბათობას, რომ ღამით დაიძინებთ.

 ახალი განრიგების შედგენა – მაგალითად, ქაღალ-
დზე ნაბეჭდი, ყვითელი, სურნელოვანი წიგნი 
ბოლოს როდის წავიკითხეთ? ან ლოგინში 
მყუდროდ ჩამთბარი ბოლოს როდის უკირ-
კიტებდით რთულ, მონუმენტურ ტექსტებს? 
თუ ეს საქმიანობა მოგწონდათ, გაიხსენეთ. 
თუ, მაგალითად, ქოთნის ყვავილები გაქვთ, 
რომლებსაც დიდი ხანია აღარ გაკარებიხართ, 
ან მხოლოდ წყლის დასხმით შემოიფარგლე-
ბოდით, შეგიძლიათ, სხვაგვარად მოაწესრი-
გოთ. მაგალითად, ფოთლები გაუწმინდოთ. 
ზოგჯერ აღმოჩნდება, რომ ისეთი აქტივობე-
ბი, რომლებიც „ჩვენად“ არ მიგვაჩნდა, ძალიან 
სასიამოვნო და სახალისოა.

 დახმარებისა და მხარდაჭერის ძიება – თავი 
მშვიდად რომ იგრძნოთ, გეტყვით, რომ 
Instagram-ის მომხმარებლის გრაფიკული 
ინტერფეისი სულ რამდენჯერმე მინახავს, 
ხოლო სოციალურ ქსელ TikTok-ის შესახებ 
მხოლოდ ყურმოკვრით მსმენია. ვაცნობიერებ, 
რომ ზოგიერთი ტექნოლოგიური სიახლის ისე 
მარტივად გაგებას ვეღარ ვახერხებ, როგორც 
ადრე. ეს, ნაწილობრივ, იმაზეა დამოკიდებუ-
ლი, რომ ზემოთ დასახელებული სოციალური 

ქსელებით არ ვსარგებლობ. თუმცა ისინი 
ინფორმაციის მიწოდების იმდენად მნიშვნე-
ლოვანი საშუალებებია, რომ ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციამაც კი გადაწყვიტა, 
TikTok-ის სივრცეში განეთავსებინა მოკლე 
ვიდეორგოლები COVID-19-ის პრევენციისა 
თუ მკურნალობის შესახებ. ბუნებრივია, ყველა 
ტექნოლოგიურ სიახლეს ერთბაშად ვერ ავუ-
ღებთ ალღოს. ეცადეთ, საკუთარი თავისადმი 
გამკიცხავი დამოკიდებულების ნაცვლად, ისეთ 
ადამიანებს მიმართოთ, ვინც უკვე გაერკვა ონ-
ლაინსწავლების თავისებურებებში. ზოგჯერ 
მართლაც გვიჭირს იმის აღიარება, რომ რაღაც 
ვერ გავიგეთ ან დახმარება გვჭირდება, მაგრამ 
ვეცადოთ, საკუთარ თავს შევახსენოთ, რომ 
ბუნებრივია, სიახლეებს ერთბაშად ვერ ვითვი-
სებდეთ და ადამიანებს ზოგიერთ შემთხვევაში 
გვჭირდება ერთმანეთის დახმარება. ახლა კი 
სწორედ ეს შემთხვევაა.

 მიღწევისა და გასაუმჯობესებელი უნარების აღრიცხვა

 – ხშირად ისე ვართ დაკავებულები, ერთი 
მიღწევიდან მეორეზე ისე ვინაცვლებთ, საკუ-
თარი თავისთვის რამდენიმე თბილი სიტყვის 
თქმაც კი გვავიწყდება. ზოგჯერ იმასაც კი 
ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენი მიღწევებით 
კმაყოფილები ვართ. კმაყოფილების განცდის 
გაუფასურება, მისი არსებობისა და მნიშვნე-
ლობის უარყოფა, მისი განცდისთვის საკუთა-
რი თავის გაკიცხვა („რა გიხარია?“, „ისეთი რა 
გააკეთე?“) ხელს გვიშლის ჩვენი საქმიანობის 
მნიშვნელოვნების გაცნობიერებაში. თუ 
დღეს ონლაინ სწავლებაში დაოსტატებას 
ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდით, ნუ დაინანებთ 
საქებარ სიტყვებს საკუთარი თავისთვის. ეს 
საშუალებას მოგცემთ, დღევანდელი წინსვლა 
გუშინდელს და ხვალინდელს შეადაროთ, 
აქედან გამომდინარე კი დაინახოთ, რომ 
ვითარდებით, ხოლო თუ ვერა – გაარკვიოთ, 
რა გიშლით ხელს განვითარებაში.

 ჩვენი აზრები ყოველთვის სწორად არ ასახავს 

რეალობას – თითოეული ჩვენგანი, მათ შორის 
– მასწავლებლებიც, ვშფოთავთ მომავალზე. 
ეს ბუნებრივია. შეგუება იმასაც ნიშნავს, რომ 
ჩვენი გონება ბევრ ისეთ მოლოდინს ქმნის, 
რომელთა ნაწილიც გამართლდება, ნაწილი 
კი – არა. თუმცა, თუ ჩვენს თავს შევახსენებთ, 
რომ წარმოსახულთა შორის ყველაზე უარესიც 
კი ჩვენი ვარაუდია, შევძლებთ, განუსაზღვ-
რელობით აღძრული შფოთვა დავძლიოთ და 
მომავალში დაზოგილი ძალებით შევაბიჯოთ.

https://www.tiktok.com/@who?lang=en
https://www.tiktok.com/@who?lang=en
https://www.tiktok.com/@who?lang=en
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იმ კრიტერიუმებს შორის, 
რომლებიც პედაგოგის 
საქმიანობის ეფექტიანობას 
განსაზღვრავს, ორგანიზაციულ 
უნარ-ჩვევებს განსაკუთრე-
ბული მნიშვნელობა ენიჭება. 
შესაძლოა, პედაგოგს ჰქონდეს 
ცოდნა, რომელიც სწავლების 
დროს სჭირდება, მოზარდთან 
ეფექტიან კომუნიკაციასაც 
ახერხებდეს, მაგრამ გაკვეთილ-
ზე კლასის მართვა უჭირდეს. 
ეს სწორედ საორგანიზაციო 
უნარების განვითარების 
აუცილებლობაზე მიუთითებს. 
ისიც გავითვალისწინოთ, რომ 
ონლაინ გაკვეთილზე სირთულე 
ერთიორად მეტია. მისი თავი-
სებურებებიდან გამომდინარე, 
პრობლემებს ის პედაგოგებიც 
შეიძლება შეეჯახონ, რომლებ-
საც საკლასო ოთახში არასოდეს 
გასჭირვებიათ კლასის მართვა.

 ონლაინ გაკვეთილზე კლა-
სის მართვისთვის ხელის 
შემშლელი ძირითადი 
მიზეზებია:

 მრავალრიცხოვანი კლასი. ბავშ-
ვების სიმრავლე საკლასო 
ოთახშიც უშლის ხელს 
პედაგოგს, მაგრამ თუ რე-
ალურ გარემოში, ასე თუ ისე, 
ართმევს თავს სირთულეებს, 
მრავალრიცხოვან კლასთან 

ონლაინ გაკვეთილი ხშირად 
მარცხისთვისაა განწირული.

 მასწავლებლის მწირი ცოდნა 

ონლაინ გაკვეთილის თავისე-

ბურებათა შესახებ და ასეთი 

გაკვეთილის ჩასატარებლად აუცი-

ლებელი უნარ-ჩვევების ნაკლებობა. 

ონლაინ გაკვეთილების 
ჩატარების პარალელურად 
პედაგოგს უწევს სწავლების 
ამ ფორმის თავისებურე-
ბებში გარკვევა, საჭირო 
ინფორმაციის მოძიება და 
იმ ცოდნითა და უნარ-ჩვე-
ვებით აღჭურვა, რომლე-
ბიც ონლაინ სწავლების 
ეფექტიანად წარმართვის-
თვისაა აუცილებელი. ასეთი 
დატვირთვით მუშაობა, 
ბუნებრივია, ემოციურად 
ღლის პედაგოგს, რაც ბავშ-
ვებთან მის ურთიერთობა-
ზეც აისახება.

 მოზარდების მიერ საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ფლობის მაღალი 

დონე. დღეს უკვე აღარავის 
უკვირს, რომ მოზარდები, 
ისინიც კი, რომლებიც მაღა-
ლი აკადემიური მოსწრებით 
არ გამოირჩევიან, უფრო 
ადვილად ითვისებენ კომ-
პიუტერულ პროგრამებს, 
ვიდრე ჩვენ, ზრდასრული 
ადამიანები. ეს თავისთავად 
ცუდი არ არის; საქმე ის 

გახლავთ, რომ მოსწავლე 
ჩამოყალიბების პროცესში 
მყოფი პიროვნებაა, რომ-
ლის ქცევის პროგნოზირება 
ცალკეულ შემთხვევებში 
არც ისე ადვილია. სკოლაში 
მომუშავე პედაგოგებმა 
კარგად ვიცით, რომ ბავშვს 
შეუძლია ძალიან დიდი 
სიყვარულიც და შურის-
ძიებაც უფროსების მიერ 
დაშვებული შეცდომების 
გამო. პედაგოგის ერთი 
მცდარი ნაბიჯი და მოზარ-
დი შეიძლება დაუნდობელ 
შურისმაძიებლად იქცეს, 
და თუ რეალურ საკლასო 
ოთახში ვენდეტის აღს-
რულებაში მას ბევრი რამ 
უშლის ხელს, ონლაინ გაკ-
ვეთილზე შესაძლოა უფრო 
მეტის უფლება მისცეს თავს. 
მაგალითად, პედაგოგებმა, 
რომლებსაც Microsoft 
Teams-ის პროგრამით 
უწევთ გაკვეთილების ჩა-
ტარება, კარგად იციან, რომ 
თუ ბავშვი მასწავლებელზე 
ადრე შევიდა ვირტუალურ 
საკლასო ოთახში, ადვილად 
შეძლებს, საკუთარ ხელში 
აიღოს კლასის მართვა – 
გამოურთოს მიკროფონი 
ჯგუფში მყოფ ნებისმიერ 
ადამიანს, მათ შორის – მას-

განათლების ფსიქოლოგია

ქეთევან ოსიაშვილი

კლასის მართვის სირთულეები 
ონლაინ გაკვეთილზე
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წავლებელსაც, კლასიდან 
„გააძევოს“ ნებისმიერი მოს-
წავლე და ამგვარად ქაოსი 
და არეულობა გამოიწვიოს 
გაკვეთილზე, ან არ გათიშოს 
მიკროფონი, როცა ამას 
სთხოვენ (მოიმიზეზოს 
ტექნიკური პრობლემა) 
და ხმაურით (მაგალითად, 
თამაშით) ხელი შეუშალოს 
პედაგოგს გაკვეთილის 
ჩატარებაში.

 კომპიუტერული ტექნიკის 

გაუმართაობა. ეს იმდენად 
სერიოზული მიზეზია, რომ 
შესაძლოა, მასწავლებელს 
საერთოდ ჩაეშალოს გაკვე-
თილი.

მასწავლებელი სირთულეებს 
მაშინაც შეიძლება შეეჯახოს, 
როცა საკუთარი კომპიუტერის 
ეკრანზე გამოტანილ ინფორმა-
ციას, გამოსახულებას, ვიდეოს 
უზიარებს მოსწავლეებს. ამ 

დროს ის, როგორც წესი, ვერ 
ხედავს, რა ხდება „კლასში“, ვინ 
„შემოდის“ გაკვეთილზე, ვინ გა-
დის „კლასიდან“, ვის ჩართული 
აქვს მიკროფონი, ვის – გამორ-
თული და ა.შ. კონკრეტულ მო-
მენტში ვირტუალურ საკლასო 
ოთახში არსებული ვითარების 
შესახებ ინფორმაციის დეფიცი-
ტიც სერიოზული სირთულეების 
წყაროა პედაგოგისთვის.

 რა გავაკეთოთ სირთულე-
ების თავიდან ასაცილებ-
ლად?

 უპირველეს ყოვლისა, მოს-
წავლეებზე ადრე შევიდეთ 
ვირტუალურ საკლასო 
ოთახში. თუ რეალურ სას-
კოლო გარემოში ბავშვები 
გაკვეთილის დაწყებამდე 
საკლასო ოთახში გველოდე-
ბიან, ვირტუალურ საკლასო 
ოთახში, უმჯობესია, ჩვენ 
დაველოდოთ მათ.

 აუცილებლად აღვნუსხოთ, 
ვინ ესწრება გაკვეთილს. 
ჩავინიშნოთ, ვინ შემოდის 
დაგვიანებით ან გადის „კლა-
სიდან“ გაკვეთილის დამ-
თავრებამდე. ჩატარებული 
გაკვეთილის ანალიზის დროს 
ეს ინფორმაცია დაგვანახებს, 
როგორი იყო ცალკეული 
მოსწავლეების მოტივაცია 
და ჩართულობა, ეს კი 
მათთან მუშაობის ეფექტიანი 
სტრატეგიების შემუშავებაში 
დაგვეხმარება.

 გაკვეთილის დასაწყისშივე 
შევიმუშაოთ ქცევის წესები 
როგორც მოსწავლეების-
თვის, ისე ჩვენთვისაც. 
კარგი იქნება, თუ ამაში 
მოსწავლეებიც მიიღებენ 
მონაწილეობას. თავისივე 
დადგენილი (და არა ჩვენ 
მიერ თავს მოხვეული) 
წესების დაცვა მათ უფრო 
გაუადვილდებათ. გულწრ-

დღეს უკვე 

აღარავის უკვირს, 

რომ მოზარდები, 

ისინიც კი, 

რომლებიც მაღალი 

აკადემიური 

მოსწრებით არ 

გამოირჩევიან, 

უფრო ადვილად 

ითვისებენ 

კომპიუტერულ 

პროგრამებს, 

ვიდრე ჩვენ, 

ზრდასრული 

ადამიანები.
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ფელად ვუთხრათ, რატომ 
არის საჭირო წესების 
შემუშავება და დაცვა, რა 
გვიშლის ხელს გაკვეთი-
ლის კარგად ჩატარებაში 
და მათაც ვკითხოთ, რა 
უშლით ხელს, საგაკვეთილო 
პროცესში მაქსიმალურად 
ჩაერთონ. წესების შემუშა-
ვებისას სწორედ ამ ხელის 
შემშლელ ფაქტორებსა და 
მათ დაძლევაზე გავამახვი-
ლოთ ყურადღება.

 ონლაინ გაკვეთილის წესების 
შემუშავებისას ყურადღება 
უნდა გამახვილდეს მიკრო-
ფონის მოხმარებაზე. გაკვე-
თილის დასაწყისშივე ვთხო-
ვოთ მოსწავლეებს, გათიშონ 
მიკროფონები და ჩართვის 
ნება დავრთოთ მხოლოდ 
იმას, რომელსაც კითხვით 
მივმართავთ. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, კითხვაზე: „აბა, 
ბავშვებო, ვინ მიპასუხებს?“ 
– შესაძლოა, ყველას თუ 
არა, უმრავლესობას მაინც 
მოუნდეს თავის გამოჩენა და 
პასუხის გაცემა (განსაკუთ-
რებით – სწავლების პირველ 
და მეორე საფეხურებზე), 
ყველამ ერთდროულად 
ჩართოს მიკროფონი და 
ალაპარაკდეს, რასაც ქაოსი 
და არეულობა მოჰყვება. 
ამის თავიდან ასაცილებლად 
აჯობებს, პედაგოგმა თავად 
განსაზღვროს, ვინ უპასუხებს 
და პირადად მას მიმართოს. 
ეს განსაკუთრებით მნიშვ-
ნელოვანია მაშინ, როდესაც 
პედაგოგი კომპიუტერის 
ეკრანზე გამოტანილ მასა-
ლას უზიარებს მოსწავლეებს 
– ამ დროს ის ვერ ხედავს, 
რომელი ბავშვი გამოხატავს 
(მიკროფონის ჩართვით) 
დასმულ კითხვაზე პასუხის 
გაცემის სურვილს, მხოლოდ 
ხმით კი ყოველთვის არ არის 

ადვილი ამოსაცნობი, ვინ 
ლაპარაკობს.

მოსწავლისა და მასწავლებლის 
ასეთი ურთიერთობა, რასაკ-
ვირველია, იდეალისგან შორს 
დგას. შესაძლოა, ის განსაკუთ-
რებით მიუღებელი აღმოჩნდეს 
პედაგოგისთვის, რომელსაც 
არ სურს, პასუხის გაცემა 
სთხოვოს ბავშვს, რომელიც 
მოუმზადებელია ან პასუხი არ 
იცის და შეარცხვინოს. რეალურ 
სასკოლო გარემოში ასეთი 
მასწავლებელი კითხვის დასმის 
შემდეგ კლასს რომ გადახედავს, 
მოსწავლეთა გამომეტყველე-
ბით, ჟესტებით, პოზით ხვდება, 
ვის შეუძლია პასუხის გაცემა და 
თავს არიდებს ისეთი ბავშვის 
გამოძახებას, რომელიც თვალე-
ბით ეხვეწება, მას არ ჰკითხოს. 
ცხადია, ასეთი პედაგოგისთვის 
ადვილი არ იქნება ონლაინ-
გაკვეთილზე ზემოაღნიშნული 
წესის დაცვა, მაგრამ ჯგუფის სა-
მართავად და ქაოსის თავიდან 
ასაცილებლად აჯობებს, თავად 
გააკეთოს არჩევანი და ყველას 
ერთად ლაპარაკის საშუალება 
არ მისცეს. ბავშვებიც მეტად 
იქნებიან მობილიზებულები, 
როდესაც ეცოდინებათ, რომ 
მასწავლებელმა შეიძლება 
ნებისმიერ დროს დაუსვას კითხ-
ვა. თუ მოსწავლემ კითხვაზე 
პასუხის გაცემა ვერ მოახერხა, 
ავუხსნათ, რომ ეს ტრაგედია 
არ არის, შეცდომების გარეშე 
სწავლა წარმოუდგენელია, 
მაგრამ მონდომების შემთხვე-
ვაში ყოველგვარი დაბრკოლება 
შეიძლება გადაილახოს.

 დაწყებით კლასებში ონლაინ 
გაკვეთილზე მოსწავლეთა 
ქცევის სამართავად მას-
წავლებელს აუცილებლად 
დასჭირდება მშობლების 
დახმარება. კარგი იქნება, თუ 

მშობლები იზრუნებენ იმაზე, 
რომ კომპიუტერული ტექნი-
კა ყოველთვის გამართული 
იყოს, თვალყურს ადევნებენ, 
რომ გაკვეთილზე ბავშვის 
ყურადღება გარეშე საგნებმა 
და მოვლენებმა არ მიიპყროს 
და ა.შ. ამასთან, სასურველია, 
მშობელმა მიაჩვიოს ბავშვი, 
გაკვეთილისთვის მომზადე-
ბისას თავად აწესრიგებდეს 
სამუშაო მაგიდას.

 საინფორმაციო ტექნოლო-
გიებში კარგად გარკვეული 
და საჭირო უნარ-ჩვევებით 
აღჭურვილი მოზარდები კი, 
სანამ გაკვეთილზე ცუღლუ-
ტობის სურვილი გაუჩნდე-
ბათ, შეიძლება აქტიურად 
დავასაქმოთ და ჩვენი 
ასისტენტების ფუნქციაც კი 
დავაკისროთ, მით უმეტეს, 
რომ ონლაინ გაკვეთილებზე 
ამის საჭიროება ნამდვილად 
იჩენს თავს.

 მრავალრიცხოვან კლასებში 
ჯგუფის მართვის სირთულე-
თა თავიდან ასაცილებლად 
კარგი იქნება ჯგუფების 
გაყოფა და ონლაინ გაკ-
ვეთილების ცალ-ცალკე 
ჩატარება, მით უმეტეს, რომ 
ეს გაკვეთილები 45-წუთი-
ანი ნამდვილად ვერ იქნება.

ასე რომ, ონლაინ გაკვეთილის 
ჩატარებისას კლასის მართვა 
და სირთულეების თავიდან 
აცილება ნამდვილად შესაძ-
ლებელია. მიუხედავად ამისა, 
არ იქნება გამართლებული, 
თუ ონლაინ გაკვეთილზე 
პედაგოგის საორგანიზაციო 
უნარ-ჩვევები იმავე კრიტერი-
უმებით შეფასდება, რომლებიც 
გამოიყენება რეალურ საკლასო 
ოთახში ჩატარებული გაკვეთი-
ლის ანალიზის დროს.

მოსწავლე 

ჩამოყალიბების 

პროცესში მყოფი 

პიროვნებაა, 

რომლის ქცევის 

პროგნოზირება 

ცალკეულ 

შემთხვევებში 

არც ისე ადვილია. 

სკოლაში 

მომუშავე 

პედაგოგებმა 

კარგად ვიცით, 

რომ ბავშვს 

შეუძლია ძალიან 

დიდი სიყვარულიც 

და შურისძიებაც 

უფროსების 

მიერ დაშვებული 

შეცდომების გამო.
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წარმატების 
გაკვეთილები 

ძალიან მოულოდნელად დადგა დრო, როცა 
ჩვენდა უნებურად ჩვეულებრივი პროფესიის ადა-
მიანების შემჩნევა და დაფასება ვისწავლეთ. ეს 
ამბავი მადლიერების ტაშმა გამახსენა, რომელიც 
სამოქალაქო საზოგადოებამ ექიმებს მიუძღვ-
ნა და ამ ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ჟესტით 
სამედიცინო პერსონალის მიმართ მადლიერება 
გამოხატა. აქციას ექიმების დიდი გამოხმაურება 
მოჰყვა. თვალზე ცრემლმომდგარი მედიკოსები 
წერდნენ, რომ საზოგადოების მხარდაჭერამ და 
ეროვნულმა სოლიდარობამ მათ თავი საჭირო 
ადამიანებად აგრძნობინა, გაამხნევა და მუშა-
ობის ძალა შემატა.

წარმატება სხვა არაფერია, თუ არა აღიარება. 
სხვების მიერ იმის აღიარება, რომ ის, რასაც 
წარმოადგენ, რასაც ქმნი, რასაც აკეთებ, სასარ-
გებლოა, კარგია, საჭიროა, მისაღებია, დასაფასე-
ბელია.

ამ დრომდე ჩვენს ქვეყანაში წარმატებულად ის 
ითვლებოდა, ვინც თანამდებობრივ ან ფინანსურ 
ძალაუფლებას ფლობდა და საზოგადოებისთვის 
ცნობილი იყო. ფული და ძალაუფლება ის გამღი-
ზიანებლებია, რომლებზეც ჩვენი საზოგადოება 
რეაგირებს და ასეთ ადამიანებს ავტომატურად 
ანიჭებს წარმატებულის ტიტულს (ასეთ დროს 
აღარ ვფიქრობთ ხოლმე, როგორ მოიპოვა მან 
ეს სტატუსი, რა მეთოდებით იბრძოლა და რა 

მეგი კავთუაშვილი

გამოცდილება

დამსახურებისთვის გახდა მდიდარი, გავლენიანი 
ან პოპულარული).

ექიმებისთვის მიძღვნილმა მადლიერების ტაშმა 
და მედიკოსების უკუკავშირმა კიდევ უფრო 
გამიღრმავა ეჭვი, რომ არაერთ დასაფასებელ პი-
როვნებას ვკლავთ ჩვენი უყურადღებობით. იმის 
გამო, რომ ყოველდღიურად ტელევიზორში არ 
ჩანს; იმის გამო, რომ თავის საქმეს ჩუმად აკეთებს 
და თვალში არ გვეჩხირება; იმის გამო, რომ შესაძ-
ლებლობების გამოსავლენად სასურველი გარემო 
ვერ შევუქმენით; იმის გამო, რომ უკანა მერხე ზის 
და ვერ ვამჩნევთ!

ამ მოცემულობაში მნიშვნელოვანი მგონია, 
ვესაუბროთ ბავშვებს წარმატების შესახებ, რათა 
ხელი შევუწყოთ მომავალ თაობაში სწორი ღირე-
ბულებების ჩამოყალიბებას, რათა დავეხმაროთ 
ბავშვებს, სწორად გაიაზრონ ინდივიდის როლი 
საზოგადოებაში.

ერთხელ სკოლის დირექტორებს შევთავაზე, 
მიეწვიათ სკოლაში წარმატებული ადამიანები 
და ბავშვებთან შეხვედრები გაემართათ. მათი 
უმრავლესობა ფიქრით ყველაზე ცნობილ, ყველა-
ზე გავლენიან პირებს გადასწვდა. დაასახელეს 
კიდეც, ვის მოწვევას ისურვებდნენ სკოლაში. 
ყველა დასახელებული პირი საზოგადოებისთ-
ვის კარგად ნაცნობი იყო. რომ ჩავეკითხე, ნუთუ 
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არავინაა სასკოლო თემში, ვინც თქვენი მოს-
წავლეებისთვის საინტერესო იქნებოდა-მეთქი, 
დაფიქრდნენ და გულწრფელად მითხრეს, რომ 
ამაზე არ უფიქრიათ.

რატომ არ შეიძლება, სკოლაში მივიწვიოთ ერთ-
ერთი მოსწავლის პაპა, რომელიც იმ სოფელში ერ-
თადერთი ფეხსაცმლის შემკეთებელი ოსტატია? 
„საპოჟნიკი“ შოთას დახმარება მთელ სოფელს 
სჭირდება და უკვე ასაკში შესული შოთაც დიდი 
სიხარულით ემსახურება სოფელს. რატომაც არ 
არის წარმატებული ჩვენი უბნის სამარშრუტო 
ტაქსის მძღოლი, ერთ-ერთი მოსწავლის მამა, 
რომელიც თავის უბანში იმისთვის მუშაობს, 
ყველა ნაცნობს უფასოდ რომ მოემსახუროს და 
მარტოხელა მოხუც მგზავრებს თავად დაეხმა-
როს ხურდა ფულით? ზურა აკეთებს იმას, რაც 
შეუძლია, აკეთებს კარგად, სიამოვნება მოაქვს 
მგზავრებისთვის და აქვს ოჯახისთვის საკმარისი 
ანაზღაურება. რატომ არ შეიძლება, ჩვეულებრი-
ვი ადამიანები მივიწვიოთ სკოლაში, გავაცნოთ 
შვილების, შვილიშვილების თანაკლასელებს 
და ვესაუბროთ იმაზე, რა სიამოვნებას იღებენ 
ერთი შეხედვით არც ისე პერსპექტიული საქმის 
კეთებისგან? რაზე ოცნებობდნენ ბავშვობაში და 
რამ შეუშალათ ან შეუწყოთ ხელი ამ ოცნებისკენ 
მიმავალ გზაზე?

ამას რომ ვაკეთებდეთ, მრავალმხრივ სარგებელს 
მიიღებდა საზოგადოება: 1. ბავშვები დაინახავდ-
ნენ, რომ საზოგადოებას სჭირდება ადამიანები 
და არა უმაღლესი სასწავლებლების დიპლო-
მები; 2. თემის წარმომადგენლები, რომლებიც 
ყოველდღე გვემსახურებიან, თავს უფრო საჭირო 
ადამიანებად იგრძნობდნენ; 3. გაუმჯობესდე-
ბოდა კომუნიკაციის ხარისხი თემსა და სასკოლო 
საზოგადოებას შორის და ა.შ.

მე თუ მკითხავთ, ჩვენ ვკარგავთ ადამიანებს. ვკარ-
გავთ იმათაც, ვინც საზოგადოების სამსახურში 
რუტინულ საქმეს გულით და ხარისხიანად აკეთებს 
და იმათაც, ვინც ახლა უკანა მერხთან ზის, თავი 
მაგიდაზე უდევს და პერსპექტივას ვერ ხედავს, 
რომ ოდესმე ისეთი წარმატებული გახდება, დღეს 
ტელევიზორში რომ აჩვენებენ და სკოლის დირექ-
ტორი რომ ისურვებდა, სკოლაში მიეწვია.

იმისთვის, რომ სკოლამ დაანგრიოს მოძველებუ-
ლი სტერეოტიპები; იმისთვის, რომ გავაცნოთ 
ბავშვებს რიგითი ადამიანები, რომლებზეც 

დგას საზოგადოება; იმისთვის, რომ გავზარდოთ 
სასკოლო ცხოვრებაში მშობლებისა და თემის 
ჩართულობა; იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ ბავშვებს 
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები; იმისთვის, 
რომ არ ეშინოდეთ წარმატების სიშორის; იმისთ-
ვის, რომ სკოლებში დავნერგოთ ღირებულებითი 
განათლების კომპონენტები – მნიშვნელოვანია, 
სკოლების დირექტორებმა, მასწავლებლებმა და 
მშობლებმა გადადგან პატარა, სწორი ნაბიჯები 
და ჩაუტარონ ბავშვებს რეალური წარმატების 
გაკვეთილები. რეალურისა და არა ისეთის, 
როგორსაც ტელევიზორში ვხედავთ, როგორსაც 
ინტერნეტში ვხედავთ, როგორიც ჩვენგან ძალიან 
შორს არის.

მინდა, კიდევ ერთი აქტივობა შემოგთავაზოთ: 
„წარმატების გაკვეთილები“ – პროექტი, რომლის 
მიზანიც ბავშვების თვითშეფასების ამაღლება და 
საზოგადოების თითოეული წევრის როლისა და 
მნიშვნელობის გააზრებაა.

ეს პროექტი, როგორც მშობელმა, რამდენჯერმე 
განვახორციელე და ბავშვებმა ყოველ ჯერზე 
დიდი სიხარული და აღმაფრენა გამოხატეს. იმ 
იმედით, რომ ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია გაუმჯო-
ბესდება და ბავშვები სკოლის მერხებს დაუბრუნ-
დებიან, გაგიზიარებთ გაკვეთილის გეგმას და 
დანართ მასალას, რომელიც პროექტის განუყო-
ფელი ნაწილია.

წარმატების გაკვეთილებს სჭირდება მხოლოდ 
უოლტ დისნეის ანიმაციების ყველასათვის საყვა-
რელი გმირების დაბეჭდილი ფოტოები, რომლებ-
საც ბმულის სახით აქვე გაგიზიარებთ. შეძლებთ 
მათ ჩამოწერასა და დაბეჭდვას.

წარმატების გაკვეთილის გეგმა

საგანი: სადამრიგებლო საათი
თემა: ცნება „წარმატების“ გააზრება ბავშვებში
მიზანი: მოსწავლეების თვითშეფასების ამაღ-

ლება, საზოგადოების თითოეული წევრის 
როლისა და მნიშვნელობის გააზრება

კლასი: VI, VII, VIII
ფასილიტატორი: მშობელი/პედაგოგი
საჭირო დრო: 60 წუთი
მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 25
აქტივობისთვის საჭირო რესურსები: „დისნეის“ 

მულტიპლიკაციური ფილმების ცნობილი 
გმირების დაბეჭდილი ფოტოები
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ფასილიტატორის ცოდნა და უნარ-ჩვევები: 
გააზრებული ჰქონდეს წარმატების ცნების ში-
ნაარსი, შეეძლოს ბავშვებთან მუშაობა, იყოს 
საინტერესოდ მოსაუბრე და გაკვეთილის 
პროცესში შეეძლოს შედეგზე ორიენტირე-
ბული გადაწყვეტილების მიღება. იცნობდეს 
დისნეის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟების 
ფსიქოტიპებს.

 
გაკვეთილის მსვლელობა

I ეტაპი: დისკუსია, კითხვა-პასუხი 
(დრო –15 წთ.)

 ფასილიტატორის პირველი შეკითხვა კლასს: 
უსურვებიათ თუ არა თქვენთვის წარმატება? 

ან თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ თქვენ გესურ-
ვებინოთ წარმატება სხვისთვის?

 ფასილიტატორის მეორე შეკითხვა კლასს: რა 
არის წარმატება? რას გულისხმობს წარმატე-
ბა? რას გულისხმობთ, როცა ვინმეს წარმატე-
ბას უსურვებთ?

 ფასილიტატორის მესამე შეკითხვა კლასს: 
არიან თუ არა თქვენს ნაცნობებს შორის 
წარმატებული ადამიანები? გთხოვთ, დაასა-
ხელოთ. თქვენი აზრით, რატომ არიან ისინი 
წარმატებულები? რით მიაღწიეს წარმატე-
ბას? რამდენად მისაღებია თქვენთვის ის გზა, 
რითაც ამ ადამიანმა წარმატებას მიაღწია?

 ფასილიტატორის მეოთხე შეკითხვა კლასს: 
როგორ გამოიყურება წარმატებული ადა-

წარმატება სხვა 

არაფერია, თუ 

არა აღიარება. 

სხვების მიერ იმის 

აღიარება, რომ ის, 

რასაც წარმოადგენ, 

რასაც ქმნი, 

რასაც აკეთებ, 

სასარგებლოა, 

კარგია, საჭიროა, 

მისაღებია, 

დასაფასებელია.
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მიანი? როგორ უნდა შეატყო ადამიანს, რომ 
წარმატებულია? აღწერეთ ის.

 ფასილიტატორის მეხუთე შეკითხვა კლასს: 
რა სჭირდება ადამიანს, რომელი თვისებები 
და უნარები, რომ წარმატებას მიაღწიოს?

ბავშვი, რომელიც გასცემს პასუხს, გამოდის 
დაფასთან, წერს დასახელებულ უნარს/თვისებას 
და უბრუნდება მერხს.

სასურველია, ფასილიტატორმა ხელი შეუწყოს, 
რომ წარმატებულ ადამიანებს შორის ბავშვებმა 
დაასახელონ როგორც კაცები, ასევე ქალებიც. 
ამ თემას სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს, რათა 
უნებურად არ გაამყაროს გენდერული სტერე-
ოტიპები.

ფასილიტატორს მოლოდინი უნდა ჰქონდეს, 
რომ ბავშვები მოკლედ უპასუხებენ. შესაძლოა, 
ზოგიერთი მათგანი არ ჩაერთოს პროცესში, არც 
აქტიური დისკუსია შედგეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, 
რომ გაკვეთილი წარუმატებლად მიმდინარეობს.
 
I ეტაპის ბოლოს ფასილიტატორი აღნიშნავს, რომ 
წარმატება აღიარებას ნიშნავს. სხვების მიერ 

იმის აღიარებას, რომ რასაც შენ აკეთებ, კარგია, 
საჭიროა, მნიშვნელოვანია. ამ აღიარებას ვეძახით 
წარმატებას. იმისთვის, რომ აღიარება მოიპოვოს, 
ზოგიერთი ადამიანი არასწორ გზას ირჩევს ან 
არასწორი მეთოდებით ცდილობს ამ აღიარების, 
ანუ წარმატებულის სტატუსის მოპოვებას.

II ეტაპი
დისნეის გმირების დახასიათებით 
წარმატების გააზრება (35 წთ.)

 
ფასილიტატორი ცარიელ მერხზე/მაგიდაზე 
უკუღმა მხრიდან გაშლის დისნეის ცნობილი 
გმირების დაბეჭდილ სურათებს. თითოეულმა 
ბავშვმა უნდა აიღოს თითო სურათი ისე, რომ ვერ 
დაინახოს მასზე გამოსახული გმირი.

 როდესაც ბავშვები სურათებითურთ დაუბ-
რუნდებიან თავიანთ სკამებს, ფასილიტატო-
რი მათ 3 წუთს მისცემს იმაზე საფიქრალად, 
წარმატებულია თუ არა კონკრეტული პერ-
სონაჟი. 3 წუთის შემდეგ ბავშვები სათითაოდ 
გამოთქვამენ აზრს პერსონაჟების შესახებ.

 ფასილიტატორმა უნდა გააფრთხილოს ბავშ-
ვები, რომ ზღაპრის შინაარსის მოყოლაში 
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დრო არ დაკარგონ და მაქსიმუმ 1,5 წუთში 
ჩაეტიონ; თქვან, წარმატებულია თუ არა, 
მათი აზრით, პერსონაჟი; რა დაეხმარა ან რამ 
შეუშალა ხელი წარმატების მიღწევაში.

 პრეზენტაციის დროს ფასილიტატორმა 
უნდა გამოავლინოს ბავშვების მიერ დასახე-
ლებული თვისებები/უნარები, რომლებიც 
ზღაპრის პერსონაჟებს წარმატების მიღწევა-
ში დაეხმარა და თუ ისინი დაფაზე არ წერია, 
თავად მიამატოს.

 მნიშვნელოვანია, ფასილიტატორს გააზრებუ-
ლი ჰქონდეს ზღაპრის თითოეული პერსონა-
ჟის ფსიქოტიპი. ეს საჭიროა, რათა არ წაახა-
ლისოს ზღაპრის უარყოფითი პერსონაჟების 
თვისებები: სიცრუე, ძალადობა, თავკერძობა, 
დაუდევრობა და ა.შ.

 არიან დადებითი და უარყოფითი გმირები. 
ფასილიტატორი უნდა ელოდეს, რომ უარყო-
ფით გმირებს ბავშვები წარმატებულად არ 
მიიჩნევენ. თუ მაინც მოხდა ასე, შეუძლია, და-
ნარჩენებს სთხოვოს, გამოთქვან აზრი და ამ 
გზით მიიყვანოს კლასი სასურველ შედეგამდე.

 ეს თამაში საშუალებას მისცემს ფასილიტა-
ტორს, ინდივიდის წარმატება და საზოგა-
დოებრივი სიკეთე ერთ მხარეს დააყენოს.

II ეტაპი მხიარულად, ხალისით, ხმაურით მიმდინა-
რეობს. პროცესში, როგორც წესი, ყველა მოსწავ-
ლეა ჩართული.
 

III ეტაპი: შეჯამება 
(10 წთ.)

 
დასასრულ, ფასილიტატორი მოსწავლეებთან 
ერთად აჯამებს იმ თვისებებს, რომლებიც ადამი-
ანებს წარმატების მიღწევაში ეხმარება.
 

 განათლება;
 მიზანი;
 დაგეგმვის უნარი - სწორი, თანმიმდევრული 

ნაბიჯების გადადგმისთვის;
 შრომისმოყვარეობა;
 მოტივაცია, აკეთო სიკეთე და უკეთესობისკენ 

შეცვალო გარემო;
 უნარი, შექმნა ახალი ღირებულებები და არ 

დაექვემდებარო არსებულ სტერეოტიპებს;
 კეთილგანწყობილი ურთიერთობების დამყა-

რებისა და გუნდური მუშაობის უნარი;
 მოხერხება, მოქნილობა (მაგალითად, 

საჭიროების შემთხვევაში შეგეძლოს გეგმის 

შეცვლა);
 გაბედულება (არ შეგეშინდეს, ვინ რას იტყ-

ვის);
 გულწრფელობა და სიმართლე.

 
სულ ბოლოს ფასილიტატორი მადლობას უხდის 
ბავშვებს აქტიური მონაწილეობისთვის. სასურვე-
ლია, ამ დროს სიტყვით მიმართოს მოსწავლეებს. 
მაგალითად, შემოგთავაზებთ შეჯამების ჩემეულ 
ვერსიას:

სხვადასხვა დროში და სხვადასხვა ქვეყანაში, 
თემში, საზოგადოებაში სხვადასხვა რამ ფასდება 
წარმატებად. მაგალითად, ცირკის თანამშრომ-
ლებს შორის წარმატებულია ის, ვინც ბაგირზე 
თავისუფლად გადის, მაგრამ ჩვენთან ეს წარ-
მატებად არ ითვლება. წინათ წარმატებულად 
მიიჩნეოდა ქალი, რომელიც სახლს კარგად 
უვლიდა და გემრიელ კერძებს აკეთებდა. ახლა 
ეს აღარ არის წარმატების საზომი. სინამდვილეში 
წარმატება სუბიექტური ცნებაა, წინასწარ და 
დანამდვილებით ვერავინ გეტყვის, რას ნიშნავს 
შენთვის წარმატება ან რა მოგიტანს წარმატებას. 
თითოეული ადამიანი თავის გამოცდილებასა 
და ინტუიციას ენდობა. უსმინეთ საკუთარ თავს, 
აკეთეთ საქმე, რომელიც გიყვართ, რომელსაც 
სიამოვნება მოაქვს თქვენთვის და ცხოვრებას 
უმარტივებს/ულამაზებს/უხალისებს თქვენს 
გარშემო მყოფებს. წარმატებული ხარ, როცა ხარ 
ნამდვილი, გულწრფელი და ბუნებრივი. წარმა-
ტებული ხარ, როცა შეგიძლია დაეხმარო სხვას. 
წარმატებული ხარ, როცა გადალახავ დაბრკო-
ლებებს, რომლებიც ხშირად გვხვდება. რეალური 
წარმატება არ არის ძალაუფლება, ფული ან ძვი-
რად ღირებული ნივთები. ეს ყველაფერი შეიძლე-
ბა იყოს წარმატების თანამდევი, მაგრამ რეალუ-
რი წარმატება თვალით არ ჩანს და არ იზომება. 
რეალურ წარმატებას მხოლოდ გულითა და 
გონებით ვგრძნობთ. და წარმატებული ადამიანი 
გაცილებით მეტია, ვიდრე ტელევიზორში ჩანს, 
მაღალ თანამდებობებზე მუშაობს ან ფინანსურ 
ძალაუფლებას ფლობს. წარმატებული ადამიანე-
ბი ჩვენ გვერდით დადიან ქუჩებში, გველოდებიან 
სახლებში და ჩვენთან ერთად დარბიან სკოლის 
დერეფნებში. მთავარია, შევამჩნიოთ მათი ძლი-
ერი მხარეები და ვაღიაროთ ისინი.

წარმატებას გისურვებთ!

მე თუ მკითხავთ, 

ჩვენ ვკარგავთ 

ადამიანებს. 

ვკარგავთ 

იმათაც, ვინც 

საზოგადოების 

სამსახურში 

რუტინულ საქმეს 

გულით და 

ხარისხიანად 

აკეთებს და 

იმათაც, ვინც ახლა 

უკანა მერხთან 

ზის, თავი 

მაგიდაზე უდევს 

და პერსპექტივას 

ვერ ხედავს, რომ 

ოდესმე ისეთი 

წარმატებული 

გახდება, დღეს 

ტელევიზორში 

რომ აჩვენებენ და 

სკოლის დირექტორი 

რომ ისურვებდა, 

სკოლაში მიეწვია.



maswavlebeli44 N3,    2 020

ბოლო თვეებში, გასაგები 
მიზეზების გამო, მსოფლიო 
საგანმანათლებლო სისტემა 
ახალი გამოწვევების წინაშე 
დადგა. პირველი და უმთავრესი 
ონლაინ რეჟიმში სწავლა-სწავ-
ლების პროცესის გადატანაა. 
ქვეყნები ირჩევენ განსხვავე-
ბულ ონლაინ პლატფორმებს, 
მუშაობენ კრიზისთან გამკ-
ლავების გეგმებზე, თუმცა 
იმაზე მსჯელობა, რამდენად 
წარმატებით გაართვეს თავი 
საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლებებმა ამ ახალ გამოწვევას, 
ჯერ ნაადრევია.

პროცესში პრობლემებს ქმნის 
არა მხოლოდ ტექნიკური 
მხარე (ინტერნეტით დაფარვა, 
სიხშირე, კადრების მომზადე-
ბა), არამედ შინაარსობრივიც. 
დისტანციურად სწავლების 
დროს წარმატების მისაღწე-

ვად ძალიან მნიშვნელოვანია 
მოსწავლის მზაობაც. რამდენად 
აქვს მოსწავლეს განვითარებუ-
ლი დამოუკიდებლად მუშაობი-
სა და თვითსწავლის უნარი? 
შეძლებს კი მასწავლებელი 
საუკეთესოდ დაგეგმილი კურ-
სის პირობებში ყველა მოსწავ-
ლესთან შედეგის მიღებას? ამ 
კითხვებზე პასუხის ნაწილობ-
რივ გაცემისა და დასკვნების 
გამოტანის შესაძლებლობას 
ნიუკასლის უნივერსიტეტის 
პროფესორის სუგატა მიტრას 
ერთი ექსპერიმენტი მოგვცემს.

პროფესორმა მიტრამ დაახლო-
ებით ოცი წლის წინ გადაწყ-
ვიტა, დაკვირვებოდა ბავშვების 
უნარს, ესწავლათ და ემუშავათ 
დამოუკიდებლად. ერთ-ერთ 
გამოსვლაში ის აღნიშნავს, რომ 
კადრების პრობლემა ბევრ 
ქვეყანაში დგას, კარგ მასწავ-

ლებლებს მაინცდამაინც არ 
მიუწევთ გული იქით, სადაც 
ყველაზე მეტად სჭირდებათ 
მათი დახმარება. ყველაფერი 
დაიწყო 1999 წელს, როდე-
საც პროფესორმა ნიუ-დე-
ლის ერთ-ერთ გარეუბანში 
კომპიუტერი დაამონტაჟა. იქ 
მცხოვრებ ბავშვებს არასოდეს 
ენახათ კომპიუტერი და არც 
ინგლისური ენა იცოდნენ. 
პირველი ექსპერიმენტი 8 წლის 
ბიჭუნასა და 6 წლის გოგონას 
სწავლა-სწავლების პროცესს 
ეფუძნებოდა. კომპიუტერის და-
მონტაჟებიდან 4 საათის შემდეგ 
8 წლის ბიჭი უკვე ასწავლიდა 
თავის „მოსწავლეს“ – 6 წლის 
გოგოს, როგორ გამოეყენებინა 
ინტერნეტი. ექსპერიმენტის 
შედეგებმა მიტრა და მისი ჯგუ-
ფი დაარწმუნა, რომ ბავშვებს 
შეუძლიათ ისწავლონ როგორც 
ჯგუფში, ისე დამოუკიდებლა-

საერთაშორისო გამოცდილება

თამთა კობახიძე

დამოუკიდებლად მუშაობისა 
და თვითსწავლის უნარის 
მნიშვნელობა 
დისტანციური სწავლებისას
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დაც, კომპიუტერისა და ინტერ-
ნეტის მეშვეობით, ადგილმდე-
ბარეობის მიუხედავად.

ექსპერიმენტის საინტერესო შე-
დეგებმა მიტრას მოტივაცია შე-
მატა, კვლევა გაეგრძელებინა. 
მომდევნო ცდა ინდოეთის სხვა 
რეგიონში ჩატარდა, სადაც ბავ-
შვები იმ მხარისათვის დამახა-
სიათებელი მკვეთრი აქცენტით 
ლაპარაკობდნენ ინგლისურად. 
მიტრამ მათ მისცა მაიკრო-
სოფტის პროგრამა, რომელიც 
საუბრის ტექსტად გადაქცევის 
შესაძლებლობას იძლეოდა და 
სთხოვა, ინგლისურად მისი დახ-
მარებით ესაუბრათ. როდესაც 
ბავშვები აქცენტით ლაპარა-
კობდნენ, პროგრამა ტექსტს 
არეულად, უაზროდ კრეფდა. 
ამით ბავშვებმა დაინახეს, რომ 
მათი სამეტყველო ინგლისური 
არ შეესაბამებოდა თავდაპირ-
ველ ენას. მიტრამ კომპიუტერი 

ორი თვით დაუტოვა ამ ჯგუფს. 
შედეგი გასაოცარი აღმოჩნ-
და - ორი თვის შემდეგ ბავშვები 
უკვე ბრიტანული აქცენტით 
ლაპარაკობდნენ. ამით მიტრამ 
დაასკვნა, რომ ბავშვებს 
შეუძლიათ ისწავლონ ინდივი-
დუალურად, მასწავლებლის 
დაუხმარებლად, კომპიუტე-
რის საშუალებით. მთავარია, 
გავუღვივოთ ინტერესი და 
მივცეთ მოტივაცია.

მეორე წარმატებული ექს-
პერიმენტის შემდეგ მიტრამ ასე-
თივე ცდა სამხრეთ აფრიკაშიც 
ჩაატარა. ნიუკასლის უნივერსი-
ტეტისგან მიღებულმა სოლი-
დურმა გრანტმა, რომელიც 
ინდოეთში სასკოლო განათლე-
ბის ხარისხის გაუმჯობესებას 
უკავშირდებოდა, მას საშუალე-
ბა მისცა, უფრო მასშტაბური 
კვლევა ჩაეტარებინა. მიტრამ 
სცადა გაერკვია, შეეძლოთ თუ 

არა ინდოეთის ერთ-ერთ ღარიბ 
პროვინციაში მცხოვრებ 12 
წლის ბავშვებს დამოუკიდებ-
ლად, ინგლისურად ესწავლათ 
ბიოტექნოლოგია. ის ჰყვება:

„მე შევკრიბე 26 ბავშვი და 
ვუთხარი, რომ ეს რაღაც (კომ-
პიუტერი) ძალიან რთული რამ 
იყო. მასალები ინგლისურადაა, 
დიდ დახმარებას ვერ გაგიწევთ, 
უბრალოდ, გარკვეული ხნით 
დაგიტოვებთ-მეთქი. ორი 
თვის შემდეგ დავბრუნდი. 26 
მოსწავლე მშვიდად შემოვიდა 
საკლასო ოთახში. „უყურეთ იქი-
დან რამეს, რაც დაგიტოვეთ?“ 
– ვკითხე მე. „დიახ, ყოველდღე 
ვუყურებდით, მაგრამ ვერა-
ფერი გავიგეთ“. „როგორ, ორი 
თვე უყურებდით და ვერაფერი 
გაიგეთ?“ ამ დროს წამოდგა 
12 წლის გოგონა და სიტყვა-
სიტყვით მითხრა: „მხოლოდ ის 
გავიგეთ, რომ დნმ-ში მოლეკუ-

მიტრას მომდევნო 
ექსპერიმენტებმა 
ცხადყო, რომ მოს-
წავლეებს შესწევთ 
უნარი, გამოიმუ-
შაონ თვითორგა-
ნიზებადი სისტემა, 
რომელსაც უნიკა-
ლური სტრუქტურა 
აქვს. მთავარი მო-
ტივაცია და სწორი 
მიდგომაა. მისმა 
მეთოდმა ასეულო-
ბით ბავშვს მისცა 
შესაძლებლობა, 
ესწავლათ დისტან-
ციურად, კომპიუტე-
რის მეშვეობით.
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ლების არასწორი დაწყვილება 
სხვადასხვა დაავადებას იწვევს“.

ამ კვლევის გამოქვეყნებას 
მიტრამ სამი წელი მოანდომა 
და საგანმანათლებლო წრეებში 
დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ყვე-
ლაფერი მეტისმეტად იდეალური 
იყო საიმისოდ, რომ სიმართლე 
ყოფილიყო. როგორ მოახერხა 
ინდოეთის ღარიბ პროვინცი-
აში მცხოვრებმა ინგლისურის 
არმცოდნე 12 წლის გოგონამ 
ბიოტექნოლოგიებში გარკვევა? 
როგორ მოახერხა თვითსწავლის 
ასეთი უნარების გამომუშავება?

მხოლოდ მოსწავლეთა თვითს-
წავლის უნარზე დაფუძნებულ-
მა ამ ექსპერიმენტმა მონაწილე 
ბავშვების საშუალო ქულები 
30%-ით გააუმჯობესა. ამის 
შემდეგ პროფესორმა გადაწყვი-
ტა, ხელოვნურად ჩარეულიყო 
მოვლენების განვითარებაში. 
ბიოტექნოლოგიებში სრულიად 
გაუცნობიერებელი პირი და-

იქირავა და სთხოვა, ბავშვების 
მასწავლებელი ყოფილიყო. ის 
უბრალოდ უნდა მოქცეულიყო 
ისე, როგორც ბებია ექცევა 
შვილიშვილს – მხარი დაეჭირა 
მოსწავლისთვის, მისი ყოველი 
ნაბიჯით აღფრთოვანებულიყო 
და ეკითხა: „ეს როგორ გააკეთე? 
შეგიძლია გაიმეორო? უფრო 
მეტს ხომ ვერ მაჩვენებ?“ მომ-
დევნო ორ თვეში მოსწავლეთა 
შედეგები 50%-ით გაუმჯობეს-
და. მსგავსი მიღწევა ნიუ-დელის 
მდიდარი უბნების სკოლების 
მოსწავლეებს ბიოტექნოლოგი-
ების საუკეთესო მასწავლებლის 
ხელშიც კი არ ჰქონიათ.

მიტრას მომდევნო ექსპერიმენტი 
(ისევ ინდოეთის ღარიბ პრო-
ვინციაში) ჯგუფში სწავლებასა 
და თვითსწავლას ეხებოდა. 32 
ბავშვისაგან მან ოთხკაციანი 
ჯგუფები შექმნა და თითო 
ჯგუფს თითო კომპიუტერი და 
ექვსპუნქტიანი დავალება მისცა. 
ბავშვებს შეეძლოთ, ჯგუფი 

შეეცვალათ, აზრები გაეცვალათ, 
შემდეგ დაბრუნებულიყვნენ 
თავიანთ ჯგუფში და თან წამო-
ეღოთ იდეები. ორი თვის შემდეგ, 
წერილობითი ტესტირების 
დროს, მოსწავლეებმა 75%-ით 
უკეთესი შედეგები აჩვენეს.

მიტრას მომდევნო ექსპერიმენ-
ტებმა ცხადყო, რომ მოსწავ-
ლეებს შესწევთ უნარი, გამო-
იმუშაონ თვითორგანიზებადი 
სისტემა, რომელსაც უნიკალუ-
რი სტრუქტურა აქვს. მთავარი 
მოტივაცია და სწორი მიდგომაა. 
მისმა მეთოდმა ასეულობით 
ბავშვს მისცა შესაძლებლობა, 
ესწავლათ დისტანციურად, 
კომპიუტერის მეშვეობით ისეთი 
საკითხები, რომლებსაც სკოლა 
ვერ ასწავლიდა რესურსების 
უქონლობის გამო.

მიტრას ვიდეოებისა და ლექცი-
ების ნახვა შესაძლებელია ted.
com-ზე.

დისტანციურად 

სწავლების დროს 

წარმატების მი-

საღწევად ძალიან 

მნიშვნელოვანია 

მოსწავლის მზა-

ობაც. რამდენად 

აქვს მოსწავლეს 

განვითარებული 

დამოუკიდებლად 

მუშაობისა და 

თვითსწავლის 

უნარი? შეძლებს 

კი მასწავლებე-

ლი საუკეთესოდ 

დაგეგმილი კურსის 

პირობებში ყველა 

მოსწავლესთან 

შედეგის მიღებას?
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დავალებები 
ონლაინ გაკვეთილებისთვის

ონლაინ- თუ ტელეგაკვეთილებმა კიდევ ერთ-
ხელ დამანახა, რომ მასწავლებლებს უსაზღვრო 
შესაძლებლობები გვაქვს.

აქ არ დავწერ, რომელი მასწავლებლების გაკ-
ვეთილებს ვუყურებ ინტერესითა და ხალისით, 
მაგრამ ვიტყვი, რომ ძალიან მომწონს გაკვეთილე-
ბი, რომლებზეც მასწავლებლები მოსწავლეებს 
ფიქრისკენ უბიძგებენ და რომლებზეც თავიანთ 
დამოკიდებულებას არ მალავენ, თანაც ისე, 
რომ საკუთარ აზრს თავს არ ახვევენ მსმენელს, 
უბრალოდ გამოცდილებას უზიარებენ. მიყვარს 
ემოციების გაზიარება, რომელიც ბავშვებს ლა-
ღად ცხოვრებაში, სილამაზისა და ბედნიერების 
აღქმაში ეხმარება... არადა, ძალიანაც მინდა, და-
ვასახელო ეს მასწავლებლები, ჩემთვის უინტერე-
სო საგნის გაკვეთილებიც რომ შემაყვარეს.

მეც ვცდილობ, მოსწავლეებს გაკვეთილები 
გავულამაზო და გავუფერადო, ამ ფორსმაჟორის 
დროს კი – განსაკუთრებით.

გახსოვთ სტატია, სადაც გეოგრაფიის სწავლების 
მნიშვნელობაზე ვწერდი? ჰოდა, ახლა გაგიმხელთ, 
რომ ქვეტექსტად მას სწორედ „არასტანდარტუ-
ლი“ (როგორც მავანნი იტყვიან) სწავლების აუცი-
ლებლობა ედო. არ მესმის, რატომ უნდა მოვთხოვო 

მანანა სეხნიაშვილი

გამოცდილება

მოსწავლეს სახელმძღვანელოში დაბეჭდილი 
ტექსტებისა და სტატისტიკური მონაცემების დაზე-
პირება და ჩაბარება. რას მისცემს? რაში გამოად-
გება 10, თუნდაც 5 წლის წინ გამოცემულ წიგნში 
ამოკითხული ინფორმაცია? საქართველოში მო-
სახლეობის ბოლო (2014 წ.) აღწერის შედეგებიც 
კი მოძველებულია, სახელმძღვანელოში კი 2010 
წლის მონაცემებია შეტანილი. ხომ არ სჯობია, მეც-
ხრეკლასელებს, მათი დაზეპირების ნაცვლად, მივ-
ცეთ ახალი მონაცემები (იხ. საქართველოს სტატის-
ტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე https://
www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/
mosakhleoba?fbclid=IwAR3qRSekWUtTglhkpJ8gU
p3BmiI6TP6_IF84UmPG64fOEFBCEZ9fmktAlAc ) 
და მათზე სხვადასხვა დავალება ავაგოთ? თუნდაც 
შედარება:

1.  როგორ შეიცვალა მოსახლეობის რაოდენობა 
2010 წლიდან დღემდე?

2.   როგორი იყო ბუნებრივი მოძრაობა 2010 
წელს და როგორია დღეს?

3.   რომელმა ფაქტორებმა განაპირობა მოსახ-
ლეობის ზრდა?

4.   შეაფასეთ დღევანდელი დემოგრაფიული 
ვითარება.

5.   რა საჭიროა მოსახლეობის რაოდენობის 
შესწავლა? – და ა.შ.

ნებისმიერი გამოწვევა, თუნდაც იძულებითი, ახალი 

შესაძლებლობაა. ტრენინგებზე ხშირად გვიწუწუნია, 

რომ გაკვეთილებზე ონლაინ რესურსების ხშირად 

გამოყენების საშუალება არ გვაქვს. და აი, სწორედ 

ახლაა დრო, დანაკლისი ავინაზღაუროთ.

ნებისმიერი 

გამოწვევა, 

თუნდაც 

იძულებითი, ახალი 

შესაძლებლობაა. 

ტრენინგებზე 

ხშირად 

გვიწუწუნია, რომ 

გაკვეთილებზე 

ონლაინ 

რესურსების ხშირად 

გამოყენების 

საშუალება არ 

გვაქვს. და აი, 

სწორედ ახლაა 

დრო, დანაკლისი 

ავინაზღაუროთ.

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba?fbclid=IwAR3qRSekWUtTglhkpJ8gUp3BmiI6TP6_IF84UmPG64fOEFBCEZ9fmktAlAc
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba?fbclid=IwAR3qRSekWUtTglhkpJ8gUp3BmiI6TP6_IF84UmPG64fOEFBCEZ9fmktAlAc
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba?fbclid=IwAR3qRSekWUtTglhkpJ8gUp3BmiI6TP6_IF84UmPG64fOEFBCEZ9fmktAlAc
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba?fbclid=IwAR3qRSekWUtTglhkpJ8gUp3BmiI6TP6_IF84UmPG64fOEFBCEZ9fmktAlAc
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მოსწავლე კითხულობს სახელმძღვანელოში და 
ვებგვერდზე მოცემულ დიაგრამებსა და ცხრი-
ლებს და ფიქრობს, ანაალიზებს, აფასებს.

მეცხრეკლასელებისთვის კიდევ ერთი სახალი-
სო აქტივობა მოვიფიქრე. ურბანიზაციის თემის 
განხილვამდე მივეცი ასეთი დავალება: ოჯახის 
წევრებთან ერთად მოიძიეთ სიმღერა, ლექსი 
ან ნახატი საქართველოს რომელიმე ქალაქის 
შესახებ და გაკვეთილზე წარმოადგინეთ. წარ-
მოიდგინეთ, როგორი ხალისით ჩაივლის ონლაინ-
გაკვეთილი. ამავე დროს მოსწავლეებმა ქალაქები 
უნდა მონიშნონ NatGeo Interactive mapmaker-ის 
(https://mapmaker.nationalgeographic.org ) 
ვებგვერდზე და შექმნან ინტერაქციული რუკა. 
რუკაზე ტექსტთან ერთად, მოგეხსენებათ, ვიდეოს 
დამატებაც არის შესაძლებელი. წარმოიდგინეთ, 
რა საინტერესო და მხიარული რუკა გამოვა. ქალა-
ქებიც დაამახსოვრდებათ და იხალისებენ კიდეც.

აქვე შევთავაზოთ სინქვეინის შედგენაც მათთ-
ვის საყვარელ ქალაქზე ან სოფელზე. როდესაც 
სინქვეინს ვუხსნიდი, ვუთხარი, ლექსის წერას 
გასწავლით-მეთქი და ძალიან გაუკვირდათ. ახლა 
უკვე ოჯახის წევრების ჩართვაც ევალებათ.
სინქვეინის რამდენიმე მაგალითს გაგიზიარებთ:
 
თბილისი
ჩემია, ერთადერთია.
მიყვარს, მაბედნიერებს, მახალისებს.
ყველაზე ლამაზი ქალაქი მსოფლიოში.
სახლი.
 
ქუთაისი
უძველესი, საგანძური.
ინახავს, გვახსენებს, გვასწავლის.
ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით, ფეხი ყოველმან.
მატიანე.
 
ბათუმი
თბილი, მზიანი.
ცეკვა, სიმღერა, დასვენება.
ზღვაო, არ გეტყვი ლექსს, მხოლოდ დაგიგდებ ყურს.
ზაფხული.
 
დაახლოებით ასეთივე დავალება აქვთ მეათეკ-
ლასელებსაც. მათ უნდა მოიძიონ ევროპის 
რომელიმე ქვეყნის კომპოზიტორები, მწერლები 
და მხატვრები, გაკვეთილისთვის შეარჩიონ ამ 
ქვეყნის ენაზე შესრულებული ერთი საყვარე-

ლი სიმღერა და გვიმღერონ. ყველა სიმღერის 
მოსმენას ერთ გაკვეთილზე ვერ მოვასწრებთ, 
ამიტომ ყოველ გაკვეთილზე თითოს ვისმენთ. 
ერთად ვმღერით. არც მსოფლიოში მიმდინარე 
პროცესები გვავიწყდება: აუცილებლად განვიხი-
ლავთ ნატოს სამიტს, რომელიც ონლაინ რეჟიმში 
პირველად გაიმართა. ჩრდილოეთ მაკედონიის 
მიღების საკითხი ხომ მშვენიერი სადისკუსიო 
თემაა. თუ არც ერთი მოსწავლე არ დასვამს კითხ-
ვას: რამ განაპირობა ამ ქვეყნის ნატოში მიღება? 
– შეგვიძლია, თავად მივიყვანოთ ამ კითხვამდე. 
მერწმუნეთ, ბალკანეთის ნახევარკუნძულის 
ქვეყნების პოლიტიკურ ჭრილში განხილვა უფრო 
საინტერესო იქნება, რადგან ასე რამდენიმე თე-
მაზე შეიძლება საუბარი: ბალკანეთის ქვეყნების 
სახელმწიფო წყობაზე, მოსახლეობაზე, ეკონომი-
კაზე, გავლენის სფეროებზე...

პარალელურად გაშლილი იქნება ვებგვერდი 
https://mapmaker.nationalgeographic.org/#/ 
და მოსწავლეები შექმნიან თემატურ რუკებს, 
დაამატებენ ტექსტებს, ფოტოებს და ვიდეოებს. 
ეს ვებგვერდი სხვადასხვა მიზნით ყველა კლასში 
შეიძლება გამოვიყენოთ.

მერვე კლასში ურბანიზაციას რამდენიმე გაკვე-
თილი დავუთმე. სახელმძღვანელოში არსებული 
პარაგრაფები გავაერთიანე. ინტერნეტში წავაწყ-
დი ვებგვერდს https://ourworldindata.org/
urbanization , რომელზეც რუკებსა და დიაგრა-
მებს ნახავთ. აი, ერთი მათგანი:

ძალიან მომწონს 

გაკვეთილები, 

რომლებზეც 

მასწავლებლები 

მოსწავლეებს 

ფიქრისკენ 

უბიძგებენ და 

რომლებზეც 

თავიანთ 

დამოკიდებულებას 

არ მალავენ, 

თანაც ისე, რომ 

საკუთარ აზრს 

თავს არ ახვევენ 

მსმენელს, უბრალოდ 

გამოცდილებას 

უზიარებენ. 

https://mapmaker.nationalgeographic.org/
https://mapmaker.nationalgeographic.org/#/
https://ourworldindata.org/urbanization
https://ourworldindata.org/urbanization
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თითქოს ჩვეულებრივი რუკაა, მაგრამ თუ ვებგვერ-
დზე შეხვალთ, დაინახავთ, რომ რუკა ანიმაციურია, 
ქვეყნებს კონკრეტული პროცენტული მაჩვენებლე-
ბის მიხედვით აჩვენებს. სახელმძღვანელოში ფე-
რების გარჩევა ხშირად კითხვებს ბადებს, ეს რუკა 
კი მხოლოდ იმ ქვეყნებს აფერადებს, რომელთა 
პროცენტული მაჩვენებლებიც გვაინტერესებს.

დავალება 1. მოცემული რუკიდან ამოიწერეთ 
5-5 ქვეყანა ურბანიზაციის დონის მიხედვით.

შეავსეთ ცხრილი: 
 

საშუალებაა და გამოწვევის ფაზაზე სრულდება. ის 
ააქტიურებს მოსწავლის შემოქმედებით და კრიტი-
კულ აზროვნებას. ჩემი აზრით, ამ აქტივობის გამო-
ყენება შეცვლილი ინსტრუქტაჟით დისტანციური 
სწავლების დროსაც შესაძლებელია. ის მოსწავლეს 
პრობლემის გადაჭრის უნარსაც განუვითარებს. 
ონლაინ გაკვეთილი ხომ ხანმოკლეა, ამიტომ არ 
ვკარნახობდი, სად აეშენებინათ ქარხნები, საც-
ხოვრებელი კორპუსები, ინფრასტრუქტურა; არ 
მითქვამს არც ხეების მოჭრის შესახებ.

საინტერესოა, რომ ტექსტი, რომელშიც ატმოსფე-
როსა და მდინარეების დაბინძურებაზეა საუბარი, 
აღარ გავაგრძელე, თუმცა მოსწავლეებმა ნახა-
ტებში ეს თავისებურად ასახეს. ყველა ნახატში 
მდინარეს უამრავი ნაგავი მოჰქონდა. ვიხალისეთ.

ამ აქტივობის შემდეგ უფრო გაუადვილდათ 
ქალაქური პრობლემების განხილვა.

მეშვიდე კლასში მოსახლეობის დემოგრაფიის 
საკითხების შესწავლა ონლაინ გაკვეთილზე 
თამაშით დავიწყეთ. ჩვენი ოჯახებით მინისახელ-
მწიფოები შევქმენით. უცებ „დავაარსეთ“ მანანას, 
ნიას, ლუკას სახელმწიფოები. მერე ჩამოვთვა-
ლეთ, რომელ ქვეყანაში რამდენი ბავშვი ცხოვ-
რობდა და აღწარმოების რაობა გავარკვიეთ. 
საშინაო დავალებისთვის გაკვეთილზევე განვიხი-
ლეთ ინტერაქციული ვებგვერდი https://www.
worldometers.info/world-population/#top20 , 
რამდენიმე ქვეყნის დემოგრაფიულ მაჩვენებლებ-
საც გავეცანით. ამ გვერდზე ყველა ქვეყნის მო-
სახლეობის დემოგრაფიული მაჩვენებლებია, ასე 
რომ, მომდევნო გაკვეთილებზეც გამოიყენებთ.

დავალება: გამოიყენეთ მითითებულ ვებგ-
ვერდზე (https://www.worldometers.info/
world-population/#top20) მოყვანილი 
სტატისტიკური მონაცემები, ამოირჩიეთ 
ქვეყნები, გამოთვალეთ ბუნებრივი მატება, 
განსაზღვრეთ, აღწარმოების რომელ ტიპს 
მიეკუთვნება და შეავსეთ ცხრილი:

 

20%-ზე ნაკლები 20%-60% 60%-ზე მეტი

დავალება 2. გამოიყენეთ ვებგვერდი 
 https://mapmaker.nationalgeographic.

org/#/, აირჩიეთ ყველა კონტინენტიდან 
თითო ქალაქი, მონიშნეთ რუკაზე, განსაზღვ-
რეთ კოორდინატები, ფუნქციები. შექმენით 
რუკა სათაურით „ჩემი ქალაქები“. რუკის 
დიზაინი თავისუფალია.

დავალება 3. გასულ სასწავლო წელს შემაჯამებე-
ლი წერის დროს გამოვიყენე დიაგრამა, რომე-
ლიც ქვეყნების ურბანიზაციისა და განვითარე-
ბის დონეებს გვიჩვენებს. მოსწავლეებს უნდა 
გაეანალიზებინათ ის და აეხსნათ, რა კავშირია 
ამ ორ მაჩვენებელს შორის. დისტანციური 
სწავლების დროს უკვე შეგვიძლია, დიაგ-
რამის ნაცვლად კვლავ https://mapmaker.
nationalgeographic.org/#/ გამოვიყენოთ. 
მოსწავლეებს დავავალოთ, შექმნან ფონური 
რუკები ქვეყნების განვითარების დონისა 
და ურბანიზაციის მაჩვენებლებით, შემდეგ 
დააკავშირონ ეს ორი მაჩვენებელი და მათ 
ურთიერთმიმართებაზე იმსჯელონ.

შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების 
განვითარებისთვის ურბანიზაციის თემის განხილ-
ვისას „ქალაქის აშენება“ გამოვიყენე. ეს აქტივობა 
თქვენთვის უკვე ცნობილია. მეთოდებიდან ვიღებ 
იმას, რაც ჩემი ხდება. ზოგის ინსტრუქციას პირდა-
პირ მივდევ, ზოგისას კი კლასის საჭიროებისა და 
ჩემი ხედვის მიხედვით ვცვლი. ამჯერადაც ინსტ-
რუქცია ოდნავ შევცვალე, დროისა და ფორმატის 
გათვალისწინებით შევამცირე.

„ჩვეულებრივი გაკვეთილების“ დროს „ქალაქის 
მშენებლობა“ წინარე ცოდნის გააქტიურების 

ეს ის დავალებებია, რომლებიც ამ დროისათვის 
შევაგროვე.

გაფართოებული მარტივი შეზღუდული

https://www.worldometers.info/world-population/#top20
https://www.worldometers.info/world-population/#top20
https://www.worldometers.info/world-population/#top20
https://www.worldometers.info/world-population/#top20
https://mapmaker.nationalgeographic.org/#/
https://mapmaker.nationalgeographic.org/#/
https://mapmaker.nationalgeographic.org/#/
https://mapmaker.nationalgeographic.org/#/
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დღეს აქტუალურია კითხვები: რამდენად 
კომფორტულად გრძნობენ თავს ახალგაზრდები 
თანამედროვე ტექნოლოგიებთან? რამდე-
ნად თანაბარია დღევანდელ საქართველოში 
ახალგაზრდების მიერ ტექნოლოგიების ფლობა 
და ხელმისაწვდომობა? რამდენად მსგავსია ან 
განსხვავებულია დისტანციური და ტრადიციული 
სწავლების მეთოდები?

 უნდა გვახსოვდეს, რომ:
  არიან მოსწავლეები, რომლებსაც მასწავლე-

ბელთან ურთიერთობა ურჩევნიათ და 
მასწავლებლის ყურადღება და პირდაპირი 
კომუნიკაცია მათთვის მნიშვნელოვანია.

  არიან მოსწავლეები, რომლებსაც არ აქვთ კომპი-
უტერსა და ინტერნეტთან ურთიერთობა ან 
საერთოდ არ იცნობენ თანამედროვე ტექნო-
ლოგიებს.

  არიან მოსწავლეები, რომლებსაც ყოველთვის 
სჭირდებათ ბიძგი და შესაბამისი გარემო 
დავალების შესასრულებლად.

  არიან მოსწავლეები, რომლებისთვისაც ვიდეო 
გაკვეთილები დამთრგუნველი და შემაშფო-
თებელია.

დღეს იოლია, დაასაბუთო – ხშირად მოსწავლე-
ები უფრო კარგად ფლობენ ტექნოლოგიებს, 
ვიდრე მშობლები და მასწავლებლები. მოსწავ-
ლეები ძალიან სწრაფად ახერხებენ ინფორმაციის 
მოპოვებას.

ეს სტატია ეძღვნება იმ მასწავლებელთა იდეების 
მიმოხილვას, რომლებმაც გახანგრძლივებული 
არდადეგების პირობებში, როდესაც მათთვის 
და მათი მოსწავლეებისთვის თანამედროვე 
ტექნოლოგიები თანაბრად ხელმისაწვდომი არ 
იყო, მოახერხეს თანამშრომლობა. მოდი, ვნახოთ, 
რა მოიფიქრეს მათ.

ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი მცირეკონ-
ტინგენტიანი კლასის მოსწავლეებს ტელეფონით 
აძლევს დავალებებს და შემოწმებასაც ახერხებს. 
ის მოსწავლეთა მშობლებს ურეკავს და მოსწავ-
ლეებს აძლევს მარტივ ინსტრუქციას:

  აიღე ლობიოს 3-4 მარცვალი, 3 დღით 
დაალბე და ჩადე პოლიეთილენის პარკში, 
რომელშიც წინასწარ სველ ბამბას ჩააფენ, 
ან პატარა თავდახურულ ქილაში, რომელ-

რესურსი

მანანა ბოჭორიშვილი

დისტანციური სწავლების 
ლაბირინთები ვიდეო 
გაკვეთილების გარეშე
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შიც მჭიდროდ იქნება ჩალაგებული დანამუ-
ლი ქაღალდის ხელსახოცები (არ დაგავიწყ-
დეს, ხელსახოცები ყოველ მეორე დღეს 
დანამე). რასაც გააკეთებ, ფანჯრის რაფაზე 
დადე ან წებოვანი ლენტით ფანჯრის მინაზე 
მიამაგრე. დააკვირდი, როგორ მიმდინა-
რეობს აღმონაცენის ზრდა-განვითარება 
და აწარმოე დაკვირვების დღიური, ხოლო 
ფოტომასალა დედის ტელეფონით გამომიგ-
ზავნე დაკვირვების მეხუთე და მეათე დღეს.

ესენი კი მოსწავლეების გამოგზავნილი ფოტო-
ებია:

 

მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც მცირე-

ხშირად ისმის კითხვა: რას აკეთებენ სოფ-

ლის სკოლის მასწავლებლები, რომლებიც 

ვიდეოგაკვეთილებს ვერ უტარებენ თავიანთ 

მოსწავლეებს? განსაკუთრებით საინტერესოა 

დაწყებითი კლასების მასწავლებლებისა და 

მოსწავლეების ბედი.

მოდი, გავეცნოთ რამდენიმე აქტივობას:

დაწყებითი კლასების მასწავლებელი, რომე-

ლიც სოფლის სკოლაში პირველ კლასს ასწავ-

ლის, არ ივიწყებს თავის მოსწავლეებს და ცდი-

ლობს, მშობლების მცირე, მაგრამ ეფექტური 

ჩართულობით გაუხალისოს მათ მათემატიკის 

სწავლება.

ტელეფონით საუბრისას მასწავლებელი სთხოვს 

მშობლებს, ძველი, მაკულატურად განწირული 

ჟურნალიდან ან გაზეთიდან ამოჭრას ფოტო ან 

აიღოს უფროსი შვილების მიერ გაფერადებუ-

ლი კონტურული ნახატი და დაამზადოს მისგან 

6-ნაწილიანი ფაზლი, მერე აიღოს რვეულის 

ან თაბახის ფურცელი, სახაზავითა და ფანქ-

რით 6 უჯრად გაყოს და თითოეულში ჩაწეროს 

ამოსახსნელი მაგალითი 20-ის ფარგლებში. 

მეტი სიცხადისთვის მასწავლებელი მშობელს ამ 

სამუშაოს ფოტოინსტრუქციასაც უგზავნის და 

სთხოვს, შვილთან ერთად შეასრულოს დავალე-

ბა – ფაზლის ნაწილი, რომელიც მაგალითის 

პასუხს შეესაბამება, ზემოდან დაადოს მაგალი-

თიან უჯრას. სავარჯიშოს დასრულების შემდეგ 

ბავშვი აწყობილ სურათს მიიღებს.

კონტინგენტიან სკოლაში ასწავლის, თავის ოთხ 

მეცხრეკლასელს ტელეფონით აძლევს რამდე-

ნიმეწუთიან ინსტრუქციას, როგორ დაამზადონ 

ტრანსპორტირისგან, თოკისგან, ფანქრისა და 

პატარა ქვისგან ან გირისგან ხელსაწყო კლინო-

მეტრი და ავალებს, მისი მეშვეობით გამოთვალონ 

თავიანთ ეზოში ყველაზე მაღალი ხის სიმაღლე. 

შემდეგ დავალების ფოტოინსტრუქციას უგზავ-

ნის. ეს ექსტრემალური ფოტოინსტრუქცია ასე 

გამოიყურება:
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რამდენად 

კომფორტულად გრძნობენ 

თავს ახალგაზრდები 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიებთან? 

რამდენად თანაბარია 

დღევანდელ საქართველოში 

ახალგაზრდების მიერ 

ტექნოლოგიების ფლობა და 

ხელმისაწვდომობა? 

რამდენად მსგავსია ან 

განსხვავებულია 

დისტანციური და 

ტრადიციული სწავლების 

მეთოდები?

 ტელეფონით შეიძლება ასეთი მარტივი დავა-
ლების მიცემაც:

1.  აიღეთ თაბახის ან რვეულის ფურცელი.
2.  გაკეცეთ შუაზე.
3.  ფურცლის ზედა ნახევარზე ბავშვმა დახატოს 

გაზაფხულის პეიზაჟი ან ოჯახის წევრები.
4.  ქვედა ნახევარზე დახაზეთ ცხრილი 5/6. 

უჯრებში ჩაწერეთ რიცხვები 1-დან 30-მდე 
ზოგიერთის გამოტოვებით.

5.  ნახატსა და ცხრილს შორის თავისუფალ ზოლ-
ში მოსწავლემ დაწეროს სიტყვა „აპრილი“.
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დღეს იოლია, დაასაბუთო – ხშირად მოსწავლეები უფრო კარგად ფლობენ 

ტექნოლოგიებს, ვიდრე მშობლები და მასწავლებლები. მოსწავლეები ძალიან სწრაფად 

ახერხებენ ინფორმაციის მოპოვებას.

ამრიგად, მოსწავლე მშობელთან ერთად ქმნის 

„აპრილის კალენდარს“.

 შვილთან ერთად:

 დათვალეთ, რამდენი რიცხვია გამოტოვე-

ბული.

 დააკვირდით ჰორიზონტალურ მწკრივებს, 

თითი გააყოლეთ თითოეულს და დათვა-

ლეთ, რამდენი რიცხვია გამოტოვებული 

თითოეულ მწკრივში.

 ახლა დააკვირდით ვერტიკალურ მწკრივებს, 

თითი გააყოლეთ თითოეულს. თითოეულ 

მწკრივში რამდენი რიცხვია გამოტოვებუ-

ლი?

 თუ სულ 12 რიცხვია გამოტოვებული, მოდი, 

გამოვიცნოთ, რომელ აპრილს განახევრდე-

ბა გამოტოვებული რიცხვები.

ამის შემდეგ მოსწავლემ შეავსოს ცარიელი უჯრები, 

მაშასადამე, გამოიცნოს გამოტოვებული რიცხვები.

მიღებული კალენდარი გააკარით კედელზე და 

მთელი თვის განმავლობაში გამოიყენეთ.

გაგიზიარებთ კიდევ რამდენიმე ფოტოინსტრუქ-

ციას, რომლებიც შესაძლოა დაწყებითი კლასების 

მასწავლებლებისთვის ინსპირაციის წყაროდ იქცეს 

სიტუაციურად შექმნილი „საშინაო სკოლებისთვის“:
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სწავლის სინქრონული და 
ასინქრონული საშუალებები

თანამედროვე სამყაროში სულ 
უფრო მეტი ადამიანი ამჯო-
ბინებს სწავლის სინქრონული 
და ასინქრონული საშუალებე-
ბის გამოყენებას, რომლებიც 
ელექტრონული სწავლების 
საფუძველია. ზრდასრულები, 
ბავშვები, სტუდენტები და, 
საზოგადოდ, სამუშაოთი მუდ-
მივად დაკავებული ადამიანები 
მიიჩნევენ, რომ დისტანციური 
სწავლება ახალი ცოდნისა და 
უნარების შეძენის ის გზაა, რო-
მელიც აუცილებელია შრომის 
ბაზარზე.

კერძოდ, რით გამოიხატება 
სინქრონული და ასინქრონული 
საშუალებების როლი წარმა-
ტებული სასწავლო პროცესის 
ორგანიზებაში?

ასინქრონული საშუალებები 
დაფუძნებულია ისეთ ტექ-
ნოლოგიებზე, როგორიცაა 
WWW, FTP, e-mail, Listserv, 
Forum; უზრუნველყოფს დროში 
ეფექტურ კომუნიკაციას და 
ფართოდ გამოიყენება საგან-
მანათლებლო მიზნებისთვის, 
უმეტესად მაშინ, როდესაც 
მაღალი ხარისხის ინტერნეტზე 

თანამედროვე 

სამყაროში 

სულ უფრო 

მეტი ადამიანი 

ამჯობინებს 

სწავლის 

სინქრონული და 

ასინქრონული 

საშუალებების 

გამოყენებას, 

რომლებიც 

ელექტრონული 

სწავლების 

საფუძველია. 

წვდომა შეზღუდულია ან არ 
არის საჭირო.

კომუნიკაციის სინქრონული 
საშუალებები ეფუძნება ისეთ 
ტექნოლოგიებს, როგორიცაა 
IRC (Interactive Relay Chat), 
ICQ (I seek you), MOO 
Multi-User Object Oriented), 
MUD (Multi-User Domain), 
Telnet (Teletype Network), 
FTP (File Transfer Protocol), 
On-line Database და უზრუნ-
ველყოფს ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობას რეალურ 
დროში, მაგრამ მხოლოდ 
მაღალი ხარისხის ინტერნეტის 
პირობებში.

კომუნიკაციის სინქრონული 
საშუალებების როლი თანამედ-
როვე განათლების გამოწვე-
ვებმა ძალიან გაზარდა, რადგან 
მათზე დაყრდნობით წარმატე-
ბით ვიყენებთ ელექტრონულ 
სასწავლო რესურსებს, ვმონა-
წილეობთ ონლაინ დისკუსიებ-
ში, ონლაინ კონფერენციებში, 
სემინარებში, რეალურ დროში 
ვიღებთ უკუკავშირს, განვიხი-
ლავთ პრობლემურ საკითხებს 
და ა.შ.

 ამგვარად, ორგანიზებული 
სასწავლო პროცესი ავითა-
რებს:

 საგნობრივ და საგანთაშო-
რის კომუნიკაციას როგორც 
გაკვეთილისა და მოსწავლე-
მასწავლებლის დონეზე, ისე 
ცალკეულ მოსწავლეებსა 
და მასწავლებლებს შორის;

 კომუნიკაციას სასწავლო 
დაწესებულების პერსო-
ნალს შორის;

 კომუნიკაცია გაცილებით 
შორსაც მიდის და შეუძლია 
მოიცვას გლობალური 
საზოგადოება, სხვადასხვა 
ქვეყნის მოსწავლეები და 
სასწავლო პროცესის სხვა 
მონაწილეები.

 სინქრონული საშუალებები 
ხელს უწყობს:

 ინფორმაციის მოძიებას, 
დიალოგის წარმართვას, 
მონაცემების ბაზასთან 
წვდომას, მოსწავლის შე-
მოქმედებითი საქმიანობის 
მართვას, უახლესი საგანმა-
ნათლებლო პროდუქტების 
ხელმისაწვდომობას, რეფე-
რატის დაწერას, მოხსენე-
ბის გაკეთებას, საკუთარი 

გამოცდილება

მაია ფირჩხაძე
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პროდუქტის შექმნა-გავრ-
ცელებას და სხვ.;

 მასწავლებლის როგორც 
მოსწავლეთა შემეცნები-

 თი საქმიანობის ორგანი-
ზატორის როლის ზრდას. 
როდესაც მოსწავლისა და 

მასწავლებლის ურთიერ-
თობის ფორმა იცვლება, 
მასწავლებლის მომზადების 
ხარისხი და დონე კიდევ 
უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.

 რა არის ასეთი სწავლის/
სწავლების შედეგი?

 ერთგვარი ონლაინ საზოგა-
დოების შექმნა, რომელიც 

ერთობლივად მუშაობს 
სხვადასხვა ინფორმაციაზე, 
დოკუმენტზე, ციფრულ ტექ-

სტზე, საგანმანათლებლო 
რესურსზე და ა.შ.;

 ადამიანები, რომლებსაც არ 
ჰყოფნით დრო, დაესწრონ 
მეცადინეობებს „რეალურ“ 
კლასებში, პენსიონერები, 
განსაკუთრებული საჭირო-
ებების მქონე პირები სულ 
უფრო მეტად ინტერესდებიან 
დისტანციური სწავლებით, 

რადგან ამ გზით ისინი მუდ-
მივად არიან ჩართულნი ფაქ-
ტობრივ სასწავლო სივრცეში, 
ნებისმიერი საგნის შესწავლა-
ში, თანაც ისე, რომ საკუთარ 
ოთახებს არ ტოვებენ;

 ადამიანები, რომლებიც 
ცხოვრობენ პლანეტის სხვა-
დასხვა კუთხეში, პატარა 
ქალაქებში, სოფლებში, 
გადაადგილების გარეშე 
ახერხებენ ცოდნის შეძენას 
– კომპიუტერი და ინტერნე-
ტი ყველაზე მოხერხებული 
საშუალება აღმოჩნდა 
ცოდნის შეძენის გზაზე;

 როცა გინდა, მაშინ ისწავლი, 
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს. 
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სწავლის ინტენსივობა და 
ხანგრძლივობაც მოსწავ-
ლის სურვილის მიხედვით 
რეგულირდება, უმეტესად – 
დამოუკიდებლად.

თუმცა გასათვალისწინებელია, 
რომ ნებისმიერი საკითხის შეს-
წავლას თავისი სპეციფიკა აქვს 
და თავისი მეთოდი სჭირდება. 
ამიტომაც, ვინაიდან ალბერტ 
აინშტაინი ყველა ვერ იქნება, მას-
წავლებლის როლი მაინც ძალიან 
დიდია. ასეთ დროს ინტერნეტი 
და სინქრონული და ასინქრონუ-
ლი საშუალებები ნამდვილად მო-
ხერხებული ფორმაა – ელექტრო-
ნული ფოსტის თუ დისტანციური 
სწავლების ნებისმიერი ელემენ-
ტის გამოყენებით შესაძლებელია 
მასწავლებელთან კონტაქტი, 
კონსულტაციის გავლა, კითხვაზე 
პასუხის მიღება და დროული 
უკუკავშირი. უფრო მეტიც: 
ამგვარი შეფასება გაცილებით 
საინტერესოა, რადგან დისტან-
ციური სწავლება გამორიცხავს 
პიროვნული სიმპათია-ანტიპა-
თიის ელემენტს მასწავლებელსა 
და მოსწავლეს შორის. მაგრამ 
იმან, რაც სასიკეთოა, შესაძლოა 
საპირისპირო მნიშვნელობაც 
შეიძინოს, რადგან „ვირტუალუ-
რი“ მასწავლებლისგან შეფასების 
მიღებისას პიროვნული თანა-

განცდის მომენტი გამორიცხუ-
ლია. მასწავლებელმა არ იცის, 
რეალურად ვინ არის მოსწავლე, 
საკონტროლო დავალებებიც 
კი ხშირად ანონიმურია და 
რეგისტრაციის ნომრის მიხედვით 
იდენტიფიცირდება, მაგრამ ეს 
ყველაფერი ობიექტურ შეფასე-
ბას უზრუნველყოფს.

 აღსანიშნავია, რომ სინქრო-
ნულმა და ასინქრონულმა 
საშუალებებმა სწავლება 
გაცილებით იაფიც გახადა 
და გაცილებით ხელმისაწვ-
დომიც, რადგან:

 „დისტანციურ“ მოსწავ-
ლეებს არ სჭირდებათ 
საკლასო ოთახები, მერხები, 
კოგნიტიური სქემები და 
ცხრილები კედლებზე, 
დასუფთავების სამსახური 
და მოწესრიგებული კვების 
ბლოკი;

 „დისტანციური“ მოსწავლე-
ები ძირითადად დამოუკი-
დებლად სწავლობენ და 
სასწავლო დაწესებულებას 
იაფი უჯდება მასწავლე-
ბელთა ანაზღაურება.

სინქრონული და ასინქრონული 
საშუალებები ოპტიმალური 
გზაა ცოდნის შეძენით დაინტე-

რესებული პირისთვის, ერთ-
მანეთს შეუხამოს რამდენიმე 
მიმართულებით სწავლა და 
მინიმალური ანაზღაურებადი 
სამუშაო (ასაკობრივი თავისე-
ბურებების გათვალისწინებით), 
მერე კი მიიღოს შესაბამისი 
კომპეტენციის დამადასტურე-
ბელი დოკუმენტი.

რაც დრო გადის, საზოგადო-
ების გამოწვევებთან ერთად 
იხვეწება და სრულყოფილი 
ხდება ასინქრონული და სინქ-
რონული მუშაობის პროცესიც, 
იქმნება ახალი პლატფორმები, 
თვალსაჩინო ხდება ამა თუ 
იმ ტექნოლოგიის დადებითი 
და უარყოფითი მხარეები, 
მოსწავლეთა კომუნიკაციური 
კულტურა, ინდივიდის სოცი-
ალური ადაპტაციის ხარისხი 
და სულ უფრო მისაღები ხდება 
გამოთქმა: ვინც დისტანციურად 
სწავლობს, გაცილებით მეტი 
იცისო. იმედია, კომუნიკაციის 
ამ ფორმების მეშვეობით ჩვენ 
წინაშე მდგარ გამოწვევებსაც 
გავუმკლავდებით და მიღებული 
გამოცდილების გათვალისწი-
ნებით მომავალში გაცილებით 
ეფექტიან სასწავლო სივრცეს 
შევქმნით.

ზრდასრულები, 

ბავშვები, 

სტუდენტები და, 

საზოგადოდ, 

სამუშაოთი 

მუდმივად 

დაკავებული 

ადამიანები 

მიიჩნევენ, რომ 

დისტანციური 

სწავლება ახალი 

ცოდნისა და 

უნარების შეძენის 

ის გზაა, რომელიც 

აუცილებელია 

შრომის ბაზარზე.



ჟურნალი „მასწავლებელი“ და ინტერნეტგაზეთი „Mastsavlebeli.ge“ წარმოგიდგენთ ძვირფასო მასწავლებლებო!

მასწავლებლის წიგნს: 

„საკლასო ოთახი“



www.tpdc.ge

მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში ჩესტერ კარლსონმა თავისი გამოგონება შესთავაზა 20 უმსხვილეს ამერიკულ 
კორპორაციას და ყველასგან მიიღო უარი.

– რა სისულელეა, ვის რაში სჭირდება... – ეუბნებოდნენ მას.

ბოლოს, შვიდწლიანი უშედეგო მცდელობის შემდეგ, მისი გამოგონებით დაინტერესდა ერთი პატარა ფირმა – 
„ჰელოიდ კომპანი“, რომელიც კარლსონის გამოგონების წყალობით, ცოტა ხანში იქცა უზარმაზარ კორპორაციად, 
სახელწოდებით „ქსეროქსი“


