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4 ბულინგის პრევენცია ადრეული ასაკიდან

შესავალი

„ბულინგის პრე ვენ ცია ად რე უ ლი ასა კი დან“ არის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, 

რო მე ლიც წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თ -ერთ პირ ველ მცდე ლო-

ბას, სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებს შეს თა ვა ზოს  ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა სა 

და ინ ტერ ვენ ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხედ ვა და კონ კ რე ტუ ლი სტრა ტე-

გი ე ბი სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტუ რი და მე დე გი ბავ შ ვის გან ვი-

თა რე ბის ხელ შეწყო ბის თ ვის. 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მი ზა ნია სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში ბუ ლინ-

გის გან თა ვი სუ ფა ლი გა რე მოს შექ მ ნა, ბავ შ ვე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს-

ში ისე თი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც ხელს უწყობს ბავ შ ვებ ში 

სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბი სა და მე დე გო ბის გან ვი თა რე ბას. 

ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტებს სტრა ტე გი ე ბის დე ტა ლუ რი გა მო-

ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბით ის აძ ლევს კონ კ რე ტულ მი მარ თუ ლე ბებს, -  რო-

გორ მი აღ წი ონ აღ ნიშ ნულ ძი რი თად მი ზანს. ად რე ულ გა ნათ ლე ბა ში გა-

მო ყე ნე ბუ ლი მსგავ სი მიდ გო მე ბი წარ მო ად გენს იმის სა ფუძ ველს, რომ 

ბავ შ ვე ბი მო მა ვალ ში ეფექ ტუ რად გა უმ კ ლავ დ ნენ ძა ლა დო ბა სა და ბუ-

ლინ გ თან და კავ ში რე ბულ გა მოწ ვე ვებს. 

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან მას ნე გა ტი უ რი გავ-

ლე ნა აქვს პრო ცეს ში ჩარ თულ ყვე ლა ინ დი ვიდ ზე რო გორც იმ წუ თი ე რად, 

ისე მო მა ვალ ში. ბუ ლინ გის ციკ ლ ში ჩარ თულ ბავ შ ვებს მო მა ვალ ში უფ რო 

მე ტად შე იძ ლე ბა გა ნუ ვი თარ დეთ დეპ რე სი ა, შფო თი; იზ რ დე ბა სირ თუ-

ლე ე ბი სწავ ლის დროს და წარ მო ი შო ბა ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბი, 

ბავ შ ვე ბი ად ვი ლად შე იძ ლე ბა გახ დ ნენ მავ ნე ნივ თი ე რე ბებ ზე და მო კი დე-

ბუ ლე ბი და მო ძა ლა დე ე ბი, ეს ყვე ლა ფე რი კი ინ დი ვი დის გარ და უარ ყო-

ფი თად აისა ხე ბა მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბა ზე. 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ფო კუსს აკე თებს ად რე ულ ბავ შ ვო ბა ზე, ანუ, და ბა-

დე ბი დან 8 წლამ დე ასაკ ზე. თი თო ე ულ ასაკს თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რი მა ხა-

სი ა თებ ლე ბი აქვს, ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ბუ ლინ გ თან ბრძო ლა 

ით ვა ლის წი ნებ დეს სწო რედ ბავ შ ვე ბის ასა კობ რივ თა ვი სე ბუ რე ბებს.  სა-

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი ნა ხავს თე ო რი-

ულ და პრაქ ტი კულ რჩე ვებს, რო გორ უნ და შე უწყოს ხე ლი სკო ლამ დე ლი 

და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზე ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ას და სა ჭი რო ე ბის შემ თხ-

ვე ვა ში გა ნა ხორ ცი ე ლოს ეფექ ტუ რი ინ ტერ ვენ ცი ა. ამ ასა კი დან ბუ ლინ გის 

პრე ვენ ცი ა ზე მუ შა ო ბა რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო უნ და მოხ დეს. 
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პირ ვე ლი: ბავ შ ვე ბი ად რე უ ლი ასა კი დან ვე ამ ჟ ღავ ნე ბენ ბუ ლინგს, 

რო გორც აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერთ ფორ მას. 

მე ო რე: პრე ვენ ცია ყო ველ თ ვის უფ რო და ბალ ხარ ჯი ა ნი და ეფექ ტუ რი 

ჩა რე ვა ა, ვიდ რე მას ზე რე ა გი რე ბა. 

მე სა მე: მშობ ლე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის  

სერ ვი სე ბი ამარ ტი ვებს ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ულ ღო ნი სი ძე ბებ ში მათ ჩარ თ ვას. 

სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში ბუ ლინ გის პრე ვენ ცია სა შუ ა ლე ბას იძ-

ლე ვა, რომ ბავ შ ვე ბის დი დი ნა წი ლი მო მა ვალ ში აღარ ჩა ერ თოს ბუ ლინ-

გის ციკ ლ ში. ასე ვე, მათ ეცო დი ნე ბათ, რო გორ შე ა ჩე რონ და გა უმ კ ლავ დ ნენ 

მას. ასე თი ბავ შ ვე ბი სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტუ რე ბი და მე დე გე ბი 

არი ან. 

ვინ არის სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტუ რი და მე დე გი ბავ შ ვი? რა 

არის ბუ ლინ გი? რო გო რი უნ და იყოს პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა-

ტე გი ე ბი? რო გორ უნ და ჩა ერ თოს მშო ბე ლი ბავ შ ვის ად რე ულ გა ნათ ლე ბა ში 

და რა რო ლი აქვს ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლისტს აღ ნიშ ნულ პრო-

ცეს ში? - ამ თე მებ ზე პა სუ ხი მო ცე მუ ლია სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ხუთ თავ ში. 

პირ ვე ლი თა ვი ეთ მო ბა ბუ ლინ გის გან მარ ტე ბას, მის ფორ მებს, ბუ ლინ-

გის ციკ ლ ში ჩარ თუ ლი ბავ შ ვე ბის მა ხა სი ა თებ ლებს და მი ზე ზებს, რის გა-

მოც ბავ შ ვე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ მას. მე ო რე თავ ში მო ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცი ა: 

რა არის სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბი და მე დე გო ბა? რო გო რია 

ასე თი ბავ შ ვი? რო მე ლი ფაქ ტო რე ბი უწყობს ხელს სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ-

რად კომ პე ტენ ტუ რი და მე დე გი ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბას და რო გო რია ად-

რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტის რო ლი აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში? მე სა მე 

თა ვი ეხე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ებს, რომ ლებ საც ად რე უ ლი გა-

ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი იყე ნებს უშუ ა ლოდ ბავ შ ვებ თან მუ შა ო ბის დროს. 

კერ ძოდ, ის ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა სა და მომ ხ დარ 

ფაქ ტებ ზე ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ებ ზე ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი გა ნათ ლე-

ბის უზ რუნ ველ ყო ფი თა და ბავ შ ვის სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი გან ვი თა რე ბის 

ხელ შეწყო ბით. მე ოთხე თა ვი მი მო ი ხი ლავს მშობ ლებ თან მუ შა ო ბის სტრა-

ტე გი ებს და მა თი ჩარ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბას სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში 

ბუ ლინ გის გან თა ვი სუ ფა ლი გა რე მოს შექ მ ნა ში. მე ხუ თე, ბო ლო თა ვი ეთ-

მო ბა მარ თ ვის სტრა ტე გი ებს, რო მე ლიც მი მო ი ხი ლავს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა 

და სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზე ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ-

ტერ ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით გა სა ტა რე ბელ ზო გად ღო ნის ძი ე ბებს.  
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ადრეულიბავშვობადაბულინგი

ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბა არის კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პე რი ო დი ბავ-

შ ვის გან ვი თა რე ბა ში.  ეს არის ზრდი სა და ცვლი ლე ბე ბის ყვე ლა ზე სწრა ფი 

პე რი ო დი. ამ დროს ხდე ბა სხე უ ლი სა და ნერ ვუ ლი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 

მო ბი ლო ბის ზრდა, კო მუ ნი კა ცი ის უნა რე ბი სა და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი შე საძ-

ლებ ლო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. პა ტა რებს უყა ლიბ დე ბათ ძლი ე რი ემო ცი უ რი 

მი ჯაჭ ვუ ლო ბა მშობ ლე ბი სა და სხვა მზრუნ ვე ლე ბის მი მართ, რომ ლე ბის გა-

ნაც იღე ბენ საკ ვებს, მხარ და ჭე რას, დაც ვას. ასე თი გზით მათ უყა ლიბ დე ბათ 

ინ დი ვი დუ ა ლო ბა და იზ რ დე ბა მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ბავ შ ვე ბი აყა ლი ბე-

ბენ სა კუ თარ მნიშ ვ ნე ლო ვან ურ თი ერ თო ბებს თა ვი სი ასა კის ბავ შ ვებ თან, 

უფ რო პა ტა რებ თან და დი დებ თან. ასე თი კავ ში რე ბით ისი ნი სწავ ლო ბენ 

მო ლა პა რა კე ბებ სა და აქ ტი ვო ბე ბის გა ზი ა რე ბას, პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას, 

შე თან ხ მე ბე ბის მიღ წე ვა სა, უყა ლიბ დე ბათ სხვე ბის მი მართ პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბის გრძნო ბა. პა ტა რებს აქ ტი უ რად უყა ლიბ დე ბათ შე ხე დუ ლე ბე ბი იმ 

სამ ყა როს ფი ზი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე-

სა ხებ, სა დაც უწევთ ცხოვ რე ბა, აქ ტი უ რად სწავ ლო ბენ მათ მი ერ გან ხორ-

ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი დან და ბავ შ ვებ სა და ზრდას რუ ლებ თან ინ ტე რაქ-

ცი ის გზით. ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბის წლე ბი არის ფუნ და მენ ტუ რი ბავ შ ვე ბის 

ფი ზი კუ რი და მენ ტა ლუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის, ემო ცი უ რი უსაფ რ თხო ე-

ბის თ ვის, კულ ტუ რუ ლი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი იდენ ტო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა 

და კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა სხვა დას ხ ვა ფაქ ტორ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, მათ 

შო რის, ინ დი ვი დუ ა ლურ მა ხა სი ა თებ ლებ ზე, გენ დერ ზე, საცხოვ რე ბელ 

პი რო ბებ ზე, ოჯა ხის ორ გა ნი ზე ბა ზე, მზრუნ ვე ლო ბის ფორ მებ სა და ად რე-

უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ზე.

ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბა მი მარ თუ ლი უნ და იყოს ბავ შ ვის ინ დი ვი დუ ა ლო-

ბის, უნა რე ბის, მენ ტა ლუ რი და ფი ზი კუ რი  შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლად 

გან ვი თა რე ბის კენ. აღ ნიშ ნუ ლი მიღ წე უ ლი უნ და იყოს ბავ შ ვ ზე ორი ენ ტი-

რე ბუ ლი, მე გობ რუ ლი და მი სი ღირ სე ბი სა და უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა ზე 

დამ ყა რე ბუ ლი მიდ გო მე ბით.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბის დროს გა ნათ ლე ბა და-

ფუძ ნე ბუ ლი იყოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბის მიდ გო მა ზე. ასე თი 

გზით პა ტა რე ბი იაზ რე ბენ რო გორც სა კუ თარ, ისე თა ნა ტო ლე ბის უფ ლე-

ბებს, ერ თ მა ნე თის პა ტი ვის ცე მას და თა ნაგ რ ძ ნო ბას. 

I
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ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბის დროს გან სა კუთ რე ბით იზ რ დე ბა ბავ შ ვებ ზე და-

მა ზი ა ნებ ლად მოქ მე დი გავ ლე ნე ბის რის კი. გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბა 

ყვე ლა ზე მე ტად და უც ველ ბავ შ ვებს. მა გა ლი თად, შეზღუ დუ ლი შე საძ-

ლებ ლო ბის მქო ნე ებს,  ბავ შ ვებს, რომ ლე ბიც მი ტო ვე ბის ან ინ ს ტი ტუ ცი ა-

ში მოხ ვედ რის რის კის წი ნა შე იმ ყო ფე ბი ან, უგუ ლე ბელ ყო ფის მსხვერპლ 

ბავ შ ვებს. სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე-

ბა აქვს, გა ით ვა ლის წი ნოს ყვე ლა ბავ შ ვის აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

სა ჭი რო ე ბა მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის დროს.  ეს გა რე მო ე ბა გათ ვა ლის-

წი ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 

ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა წარ მო ად გენს სა გან მა ნათ ლებ ლო მიდ გო მას, 

რომ ლის ფარ გ ლებ შიც გა ნათ ლე ბის სის ტე მა უზ რუნ ველ ყოფს და წე სე ბუ-

ლე ბა ში ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბას ყვე ლა ბავ შ ვი სათ ვის მა თი 

ინი დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი უ ხე და ვად ბავ შ-

ვის ფი ზი კუ რი, შე მეც ნე ბი თი, სენ სო რუ ლი, სო ცი ა ლუ რი, ემო ცი უ რი, ლინ-

გ ვის ტუ რი, ეთ ნი კუ რი, რა სობ რი ვი, რე ლი გი უ რი, გენ დე რუ ლი და სხვა მა-

ხა სი ა თებ ლე ბი სა. 

ბულინგი

ბუ ლინ გი - ხან გ რ ძ ლი ვი, მი ზან მი მარ თუ ლი ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო-

გი უ რი ძა ლა დო ბა ერ თი ბავ შ ვის ან ბავ შ ვ თა ჯგუ ფის მხრი დან მე ო რე ბავ-

შ ვ ზე ან ჯგუფ ზე, რო მელ საც არ შე უძ ლია სა კუ თა რი თა ვის დაც ვა მო ცე-

მულ კონ კ რე ტულ სი ტუ ა ცი ა ში. 

მჩაგ ვ რე ლი - ბუ ლინ გის, ანუ, აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერ თი ფორ მის 

გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი. ის იყე ნებს აგ რე სი ულ ქცე ვებს სხვე ბის თ ვის ზი ა-

ნის მი ყე ნე ბის მიზ ნით (დაშინებით, მუ ქა რით, დამ ცი რე ბით და სხვა აგ რე-

სი უ ლი ქცე ვით). 

მსხვერ პ ლი - ბავ შ ვი, ვის კე ნაც არის მი მარ თუ ლი მჩაგ ვ რე ლის აგ რე-

სი უ ლი ქცე ვა.

ბუ ლინ გის შემ ს წ რე - ბავ შ ვი, ვის თვალ წი ნაც ხორ ცი ელ დე ბა ბუ ლინ გი, 

მაგ რამ თვი თონ არც მსხვერ პ ლია და არც მჩაგ ვ რე ლი.

ფი ზი კუ რი ბუ ლინ გი - სხვა ბავ შ ვის სხე უ ლის ან სა კუთ რე ბის და ზი ა-

ნე ბა. 

ადრეულიბავშვობადაბულინგი
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ვერ ბა ლუ რი ბუ ლინ გი - და მამ ცი რე ბე ლი სა ხე ლე ბის შერ ქ მე ვა, შე უ-

რაცხ მ ყო ფე ლი შე ნიშ ვ ნე ბი, და ცინ ვა, შე ვიწ რო ვე ბა, მუ ქა რა და და ში ნე ბა.

სო ცი ა ლუ რი ბუ ლინ გი - რე პუ ტა ცი ის შე ლახ ვა, ჯგუ ფი დან გა რიყ ვა, 

დამ ცი რე ბა, უარ ყო ფი თი სხე უ ლის ენის გა მო ყე ნე ბა, შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი 

წარ წე რე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა.

კი ბერ ბუ ლინ გი - და მა ზი ა ნე ბე ლი ტექ ს ტის ან ფო ტოს გა მოქ ვეყ ნე ბა 

ინ ტერ ნე ტის, სა ტე ლე ფო ნო ზა რის ან ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სხვა  სა-

შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით.

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბი - მო ი ცავს მარ თ ვის ისეთ სტრა-

ტე გი ებს, მშო ბელ თან მუ შა ო ბის ფორ მებს, ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი-

ა ლის ტე ბის ბავ შ ვებ თან მუ შა ო ბის მიდ გო მებს და აქ ტი ვო ბებს, რომ ლე ბიც 

სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში ქმნის ძა ლა დო ბის გან თა ვი სუ ფალ გა რე-

მოს და მი მარ თუ ლია ბუ ლინ გის, რო გორც აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერ თი 

ფორ მის, პრე ვენ ცი ის კენ.

ბუ ლინ გის ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბი - მო ი ცავს ისეთ მიდ გო მებს, 

რომ ლე ბიც ძა ლა დო ბი სა და ბუ ლინ გის არ სე ბულ შემ თხ ვე ვებ ზე ეფექ ტუ-

რი რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. 

ბუ ლინ გი ხში რად აღ ქ მუ ლი ა, რო გორც მოზ რ დი ლე ბი სა და თი ნე ი-

ჯე რე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ქცე ვა. ად რე ულ ასაკ ში, რო მე ლიც რვა 

წლამ დე პე რი ოდს გუ ლის ხ მობს, უმე ტე სად წარ მო უდ გე ნე ლია ბუ ლინ გის 

შემ თხ ვე ვე ბი, გან სა კუთ რე ბით 3 წლის ბავ შ ვებ ში. რთუ ლია იმის წარ-

მოდ გე ნა, რომ ად რე უ ლი ასა კის ბავშვს შე უძ ლია გა მიზ ნუ ლად სხვი სი 

და ჩაგ ვ რა, თუმ ცა, კვლე ვე ბი და ამ ასა კის ბავ შ ვებ თან მო მუ შა ვე ადა მი-

ა ნე ბის პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბა ადას ტუ რებს, რომ ბუ ლინ გი ად რე ულ 

ასაკ შიც ხდე ბა. 

კვლევებიადრეულგანათლებაშიბულინგისსიხშირისშესახებმწი

რია,თუმცაუკვედაგროვილიმეცნიერულიმტკიცებულებებითვალ

საჩინოსხდის,რომბულინგიადრეულასაკშიცხდება(Vlachou et al., 
2013, 2011).

ფინეთში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სკოლამდელიდა

წესებულებისბავშვების (3დან6წლამდე) 12,6%იყოჩართულიბუ

ლინგში(Kirves & Sajaniemi, 2012).შვეიცარიაშიჩატარებულიკვლევის
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მიხედვითკიბავშვების36%იყოჩართულიბულინგში(Vlachou et al., 
2011).ამერიკისშეერთებულშტატებშიჩატარებულმაკვლევამაჩვე

ნა,რომიმბავშვებისერთმეოთხედზემეტი,რომლებიცგარკვეული

ნიშნებითგანსხვავდებიანსხვაბავშვებისგან,ჩართულებიარიანბუ

ლინგში,როგორცმსხვერპლნი(Son et al., 2012).

ბავ შ ვე ბი თა ნა ტო ლებ თან ინ ტე რაქ ცი ით და მა თი გავ ლე ნით იყა-
ლი ბე ბენ ქცე ვით ჩვე ვებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს, რაც ფორ მირ დე ბა 
ად რე ულ ბავ შ ვო ბა ში და შე საძ ლე ბე ლია შე იც ვ ლოს თა ნა ტო ლებ-
თან და ზრდას რუ ლებ თან ინ ტე რაქ ცი ით ან, შე სა ბა მი სად, ქცე ვე ბი, 
რომ ლე ბიც მოზ რ დილ ასაკ ში მჩაგ ვ რე ლად აყა ლი ბებს ბავშვს, შე-
საძ ლე ბე ლია და იწყოს სწო რედ სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში. ეს 
ბავ შ ვე ბი სწავ ლო ბენ, რო გორ მი იპყ რონ თა ნა ტო ლე ბის ან გარ შე მო 
მყო ფი ზრდას რუ ლე ბის ყუ რადღე ბა. ეს დას წავ ლი ლი ქცე ვა გრძელ-
დე ბა შემ დეგ შიც.  

მე დი ი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გავ ლე ნას ახ დენს ბავ შ ვებ ზე. 
ისი ნი შე იძ ლე ბა სწავ ლობ დ ნენ აგ რე სი ულ ქცე ვებს ტე ლე ვი ზო რი დან, 
ფილ მე ბი დან, ძა ლა დო ბის მო მენ ტე ბის შემ ც ვე ლი თა მა შე ბი დან. ამას-
თან, სა გან მა ნათ ლებ ლო მე დია შე საძ ლე ბე ლია ბავშვს აძ ლევ დეს მი-
მარ თუ ლე ბას, გა ნი ვი თა როს მო ლა პა რა კე ბა სა და პა ტი ვის ცე მა ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი თა ნა ტო ლებ თან. 

რო ცა ბავ შ ვი შე დის სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში, მას თან მოჰ ყ-
ვე ბა ოჯა ხი დან, მე დი ი დან და თა ნა ტო ლებ თან ურ თი ერ თო ბის დროს 
მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა. მა გა ლი თად, და- ძ მებ თან და სხვა ბავ შ ვებ-
თან ურ თი ერ თო ბის გა მოც დი ლე ბა ასე ვე გა ნა პი რო ბებს მათ ქცე ვას 
სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის გა რე მო ში. აღ ნიშ ნუ ლი გა მოც დი ლე ბე-
ბი დან ზო გი ერ თი შე იძ ლე ბა იყოს ისე თი, რო მე ლიც მო მა ვალ ში ბუ ლინ-
გის ციკ ლ ში ბავ შ ვის ჩარ თ ვას უწყობ დეს ხელს.  მა გა ლი თად, ზო გი ერთ 
ოჯახ ში ბავ შ ვებს აქვთ ძა ლა დო ბის, ფი ზი კუ რი დას ჯის, ვერ ბა ლუ რი და 
ფი ზი კუ რი აგ რე სი ის გა მოც დი ლე ბა. ეს გა მოც დი ლე ბა შე იძ ლე ბა ბავშვს 
უბიძ გებ დეს იმის კენ, რომ თვი თო ნაც იყოს აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ინი ცი ა-
ტო რი. 

ამის სა პი რის პი როდ, ნაკ ლე ბად ძა ლა დობ რივ და მზრუნ ველ გა რე-
მო ში გაზ რ დი ლი ბავ შ ვე ბი, რომ ლებ მაც შე ი ძი ნეს პო ზი ტი უ რი სო ცი ა ლუ-
რი უნა რე ბი, ნაკ ლე ბად არი ან  ბუ ლინ გის მი მართ მიდ რე კილ ნი. 

,,ჩემია!“ - ეს ის შე ძა ხი ლი ა, რომ ლი თაც ბავ შ ვი ცდი ლობს სა თა მა შოს 

ადრეულიბავშვობადაბულინგი
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გა მოგ ლე ჯას მე ო რე ბავ შ ვის თ ვის: ჩვე უ ლებ რი ვი ქცე ვაა ად რე ულ ასაკ-

ში და, რო გორც წე სი, არ მი იჩ ნე ვა ბუ ლინ გად. თუმ ცა, თუ მას წავ ლე ბე-

ლი თა ვი სი დაკ ვირ ვე ბის შემ დეგ აღ მო ა ჩენს, რომ ეს ქცე ვა მე ორ დე ბა და 

მი მარ თუ ლია კონ კ რე ტუ ლი ბავ შ ვის კენ, მო მავ ლ ში ის შე იძ ლე ბა იქ ცეს 

ვერ ბა ლუ რი ან ფი ზი კუ რი ბუ ლინ გის ფორ მად. 

ბავ შ ვებს ხში რად მოს წონთ ჩურ ჩუ ლით ლა პა რა კი და უც ნა ურ ან 

სა სა ცი ლო სა ხე ლებს არ ქ მე ვენ ერ თ მა ნეთს. თუმ ცა, რო ცა ჩურ ჩუ ლით 

ვრცელ დე ბა ჭო რი ან პი რა დი ინ ფორ მა ცი ა, რო ცა უც ნა უ რი და სა სა ცი ლო 

სა ხე ლე ბის და ძა ხე ბა ხდე ბა და მა ზი ა ნე ბე ლი და ბავ შ ვი გა მუდ მე ბით ერთ 

კონ კ რე ტულ ბავშვს ამო ი ჩე მებს, ეს სა ბავ შ ვო თა მა შე ბი უკ ვე შე იძ ლე ბა 

შე ფას დეს ბუ ლინ გად. 

თა მა ში ზო გი ერ თი ბავ შ ვი სათ ვის წარ მო ად გენს შე საძ ლებ ლო ბას, მა-

ნი პუ ლი რე ბა მო ახ დი ნოს, ან გა ავ რ ცე ლოს თა ვი სი ძა ლა უფ ლე ბა სხვა 

მო თა მა შე ებ ზე. ზოგ ჯერ ბავ შ ვე ბი ავა ლე ბენ სხვა ბავ შ ვებს, შე ას რუ ლონ 

მა მის, დე დის, ბავ შ ვის რო ლი, - ეს არ შე იძ ლე ბა ბუ ლინ გად შე ფას დეს. 

თუმ ცა, რო ცა ასე თი და ვა ლე ბა მუდ მი ვად მი ე მარ თე ბა ერთ ბავშვს, რა თა 

მან შე ას რუ ლოს ნაკ ლე ბად სა სურ ვე ლი რო ლი (მაგალითად, ცუ დი ადა-

მი ა ნი), არ ით ვა ლის წი ნებს რო ლე ბის გაც ვ ლას და აკონ ტ რო ლებს ამ ბავ-

შ ვის ქცე ვას (სთხოვს იყე ფოს, იტი როს, წა ვი დეს ცი ხე ში), ეს ქცე ვა არის 

წი ნას წარ მო ფიქ რე ბუ ლი და შე ი ცავს ბუ ლინ გის მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო-

ნენ ტებს. 

„ხშირადრთულიაერთმანეთისგანგაარჩიოუბრალოძიძგილაო

ბადამიზანმიმართულიჩაგვრა.ხშირადბავშვებიაგრესიულქცევას

აკეთებენმოფერებითანგაუაზრებლად,რისგამოცარხდებამასზეყუ

რადღებისგამახვილება.რეალურადესასეარარის.ერთიბავშვიჩქმეტ

დაყველასისე,რომუსივდებოდათბავშვებსხელები.მშობელიამას

აღიქვამდა,როგორცხუმრობას.დაკვირვებისშედეგადაღმოჩნდა,რომ

ისჩქმეტასყოველთვისმიზანმიმართულადიყენებდა,რათასასურველ

ნივთსდაუფლებოდაანვინმესთვისთამაშისუფლებაარმიეცა“

თამუნა,აღმზრდელი

I
თავი
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ად რე ულ ასაკ ში ბავ შ ვის მი მარ თ ვა/ და მო კი დე ბუ ლე ბა თა ნა ტო ლი სად მი: 

,,შენ არ შე გიძ ლია ჩემ თან ერ თად ითა მა შო“, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად არ ნიშ-

ნავს, რომ ის მი ზან მი მარ თუ ლად რი ყავს ვინ მეს, მაგ რამ მო მა ვალ ში ეს ქცე-

ვა შე იძ ლე ბა ად ვი ლად გარ და იქ მ ნას სო ცი ა ლურ ბუ ლინ გად, რად გან ხში რად 

არ ექ ცე ვა სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა კონ კ რე ტუ ლი ქცე ვის შე დე გებს ხან გ რ ძ ლივ 

პერ ს პექ ტი ვა ში. 

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის თ ვის, პირ ველ რიგ ში, აუცი ლე ბე ლია ცოდ ნა, რას 

ნიშ ნავს ის და მაქ სი მა ლუ რი ყუ რადღე ბა. კარ გი ის არის, რომ ბუ ლინ გი ექ-

ვემ დე ბა რე ბა პრე ვენ ცი ას სა თა ნა დო ფა სი ლი ტა ცი ით ან დრო უ ლი ჩა რე ვით. 

მოკლედბულინგისშესახებ

ტერ მი ნი „ბულინგი“ აღ წერს ქცე ვა თა ფარ თო სპექტრს, რო მელ მაც შე-

საძ ლე ბე ლია გავ ლე ნა იქო ნი ოს თა ნა ტო ლის სა კუთ რე ბა ზე, სხე ულ ზე, 

გრძნო ბებ ზე, ურ თი ერ თო ბებ ზე, რე პუ ტა ცი ა სა ან / და სო ცი ა ლურ სტა ტუს ზე. 

უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, ბუ ლინ გი არის არა სა სურ ვე ლი, აგ რე სი უ ლი ქცე-

ვა ერ თი ბავ შ ვის ან ბავ შ ვ თა ჯგუ ფის მი ერ სხვა ბავ შ ვ ზე. ის მო ი ცავს  ფი ზი-

კუ რად, ფსი ქო ლო გი უ რად და სო ცი ა ლუ რად და მა ზი ა ნე ბელ გან მე ო რე ბად 

ქცე ვებს; ხში რად ხდე ბა ისეთ გა რე მო ში, სა დაც ბავ შ ვე ბის თავ მოყ რა ხდე ბა, 

ასე ვე ონ ლა ინ სივ რ ცე ში. ასე თი ქცე ვით თა ნა ტო ლე ბი მი ზან მი მარ თუ ლად 

ცდი ლო ბენ სხვის დამ ცი რე ბას ან / და და ზი ა ნე ბას. 

ბუ ლინ გი არის აშ კა რა და აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ფორ მა, რო მელ საც ერ თ დ-

რო უ ლად სა მი მა ხა სი ა თე ბე ლი აქვს:

n ემ სა ხუ რე ბა რა ღაც მიზ ნის მიღ წე ვას - მჩაგ ვ რე ლი სათ ვის ის არის გზა, 

რომ რა ღაც  კონ კ რე ტულ მი ზანს მი აღ წი ოს. მა გა ლი თად, და ი მორ ჩი ლოს თა ნა-

ტო ლი, შე ას რუ ლე ბი ნოს რა ღაც მოქ მე დე ბა. 

n არის და მა ზი ა ნე ბე ლი - უარ ყო ფი თად და და მა ზი ა ნებ ლად აისა ხე-

ბა მსხვერ პ ლის ფი ზი კურ, ფსი ქო ლო გი ურ ან სო ცი ა ლურ მდგო მა რე ო ბა ზე. 

n არის გან მე ო რე ბა დი - მჩაგ ვ რე ლის ქცე ვა არ არის ერ თ ჯე რა დი და 

ხში რად მი ე მარ თე ბა ერ თ სა და იმა ვე თა ნა ტოლს. 

„ჩემიდაკვირვებით,თუხშირადმეორდებააგრესიულიქცევა,ბავშვი

ცდილობსდაჩაგროსსხვაბავშვი,შიშიჩაუნერგოსდამორჩილებისმიზ

ნითდამიზანმიმართულადაკეთებსამას,უკვეჩარევაასაჭირო.ხშირი

დაყურადღებიანიდაკვირვებაუნდა“ ნინო,აღმზრდელი

ადრეულიბავშვობადაბულინგი
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„მყავსერთიბავშვი,რომელსაცყოველთვისუნდა,რომყველაკუბი

მისიიყოს,მანააწყოს.ძალიანუყვარსკუბებითთამაში.არასოდესურ

ტყამსსხვას,უბრალოდ,თამაშიუნდა.ესსხვაშემთხვევაა“

სოფი,აღმზრდელი

ბულინგისფორმები

არ სე ბობს ბუ ლინ გის სა მი ძი რი თა დი ფორ მა: ფი ზი კუ რი, ვერ ბა ლუ რი, 

სო ცი ა ლუ რი. ხში რად საკ მა ოდ რთუ ლია აღ წე რო ყვე ლა ქცე ვა, რო მე-

ლიც შე იძ ლე ბა იყოს ბუ ლინ გი, თუმ ცა მა ინც შე საძ ლე ბე ლია მა თი და ხა-

სი ა თე ბა:

ქცე ვე ბი, რომ ლე ბიც ფი ზი კურ ბუ ლინ გად შე იძ ლე ბა შე ვა ფა სოთ, არის 

შემ დე გი: დარ ტყ მა, წა მორ ტყ მა, ხე ლის კვრა, მხრის გაკ ვ რა, ფე ხის წა-

მოკ ვ რა, წიხ ლის კვრა. ასე ვე, სხვი სი ნივ თის აღე ბა ან მო პარ ვა, ჩქმე ტა 

და ა.შ. იძუ ლე ბა, რომ რა ღა ცის გან თა ვი შეა კა ვოს ან გა ა კე თოს მსხვერ-

პ ლ მა (საკუთარი სურ ვი ლის სა წი ნა აღ მ დე გოდ) ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია მი-

ვიჩ ნი ოთ ფი ზი კურ ბუ ლინ გად, რად გან ის ხში რად გა მოწ ვე უ ლია ვი ღა ცის 

მი თი თე ბით ან ქცე ვით. ყვე ლა აღ წე რი ლი ფორ მა შე საძ ლე ბე ლია იყოს 

და მა ზი ა ნე ბე ლი, თუნ დაც ის „თამაშის“ ფორ მით გან ხორ ცი ელ დეს.

ცხრაწლისბავშვი:„როცამათხელიმკრესმეგობრებისწინაშედა

დავეცი,ესიყოძალიანუხერხულიდაარაჰუმანური“.

ვერ ბა ლუ რი ბუ ლინ გის ფორ მე ბი ა: სა ხე ლე ბის შერ ქ მე ვა, შე უ რაცხ მ-

ყო ფე ლი შე ნიშ ვ ნე ბი, მუდ მი ვი და ცინ ვა, შე ვიწ რო ვე ბა, მუ ქა რა და და ში-

ნე ბა, ზურ გ სუ კან ჩურ ჩუ ლი. 

რო დე საც ბუ ლინ გ ზე ვფიქ რობთ, უმე ტე სად გვახ სენ დე ბა ფი ზი კუ რი 

და ვერ ბა ლუ რი ბუ ლინ გი. თუმ ცა, ბუ ლინ გი შე საძ ლე ბე ლია იყოს სო ცი-

ა ლუ რი, რომ ლის ფორ მე ბიც არის: ურ თი ერ თო ბე ბით მა ნი პუ ლა ცია და 

მი სი დან გ რე ვის მცდე ლო ბა (მაგალითად, ვინ მეს მე გობ რის გა მო ყე ნე-

ბა მის წი ნა აღ მ დეგ), რე პუ ტა ცი ის შე ლახ ვა, ჯგუ ფი დან ვინ მეს გა რიყ ვა, 

დამ ცი რე ბა, უარ ყო ფი თი სხე უ ლის ენის გა მო ყე ნე ბა, შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი 

წარ წე რე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა, მა გა ლი თად, ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში. სო ცი ა ლურ 
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ბუ ლინ გ ზე სა უბ რის დროს აუცი ლებ ლად უნ და ვახ სე ნოთ კი ბერ ბუ ლინ გი, 

რო მე ლიც მო ი ცავს და მა ზი ა ნე ბე ლი ტექ ს ტის ან ფო ტოს გა მოქ ვეყ ნე ბას 

ინ ტერ ნე ტის, სა ტე ლე ფო ნო ზა რის ან სხვა ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ-

ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

„შარშან მქონდა შემთხვევა: დედინაცვალი ზრდიდა ბავშვს, არ აქ

ცევდაყურადღებასმისჩაცმასადაჰიგიენას,პატარადასახლებებშიმა

ლევრცელდებაინფორმაცია,მშობლებიანსხვაზრდასრულებიხშირად

ამახვილებენამაზეყურადღებასბავშვებისთანდასწრებით.ჯგუფშიცარა

ვის უნდოდა მასთანთამაში. თუ მივიდოდა ეს ბავშვი სხვებთან, სკამს

შორსდგამდნენ,გაიწიეიქეთ,არმოხვიდეჩვენთანო,ეუბნებოდნენ“

ნინო,აღმზრდელი

ბულინგისპროცესშიჩართულიბავშვებისროლები

ბუ ლინ გის უკავ შირ დე ბა თა ნა ტო ლებს შო რის სპე ცი ფი კუ რი ურ თი-

ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ბუ ლინ გის ციკ ლ ში ჩარ თულ ბავ შ ვებს შო რის 

რო ლე ბი შემ დეგ ნა ი რად ნა წილ დე ბა: მჩაგ ვ რე ლი, მსხვერ პ ლი და ბუ-

ლინ გის შემ ს წ რე ე ბი.  

მჩაგ ვ რე ლი არის ბუ ლინ გის, ანუ, აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერ თი 

ფორ მის, გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი. ის ყვე ლა ზე ხში რად იყე ნებს თვალ სა-

ჩი ნო აგ რე სი ულ ქცე ვებს, თუმ ცა ზოგ ჯერ შე იძ ლე ბა მი მარ თავ დეს უფ-

რო რთუ ლად შე სამ ჩ ნევ ქცე ვებ საც. ბი ჭე ბი  და გო გო ნე ბი შე საძ ლოა ამ 

თვალ საზ რი სით გან ს ხ ვავ დე ბოდ ნენ ერ თ მა ნე თის გან.  ბი ჭე ბის თ ვის უფ-

რო და მა ხა სი ა თე ბე ლია პირ და პი რი ფი ზი კუ რი და ვერ ბა ლუ რი ფორ მე-

ბის გა მო ყე ნე ბა სა კუ თა რი ძა ლა უფ ლე ბი სა და დო მი ნან ტუ რი რო ლის 

მი სა ღე ბად. ასე თი ქცე ვე ბი არის შე და რე ბით ად ვი ლად აღ მო სა ჩე ნი. 

ამის სა პი რის პი როდ გო გო ნე ბი უფ რო ხში რად იყე ნე ბენ სო ცი ა ლუ რი 

ბუ ლინ გის დახ ვე წილ და არა პირ და პირ ფორ მებს, რომ ლე ბიც უფ რო 

მე ტად იწ ვევს თა ნა ტო ლის გა რიყ ვას ჯგუ ფი დან. მა გა ლი თად, ისი ნი შე-

საძ ლოა მი მარ თავ დ ნენ მა ნი პუ ლა ცი ებს მე გობ რებს შო რის, ჭო რე ბის 

გავ რ ცე ლე ბას, სა ი დუმ ლო ე ბის მო ყო ლას. ასე თი ქცე ვე ბის და ფიქ სი რე-

ბა უფ რო მეტ ყუ რადღე ბა სა და დაკ ვირ ვე ბას მო ითხოვს ზრდას რუ ლე-

ბის გან. 

ადრეულიბავშვობადაბულინგი
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„გოგონებშიაგრესიასუფროყურადღებისგარეგნობაზეგამახვილება
იწვევს.ამფორმასძირითადადერთმანეთისდაჩაგვრისმიზნითმიმარ
თავენ.ბიჭებიუფროფიზიკურძალასიყენებენ,მეუფრომაგარივარ,ეს

არისმათიმთავარიგზავნილი

ნინო,აღმზრდელი
ბიჭებიუფროფიზიკურძალასიყენებენხოლმე.ამბოლოდროსმქონდა

შემთხვევა გოგონებთან, ტანსაცმელზერომ ამახვილებდნენ ყურადღებას
ანგარეგნობაზე.ამასწინათმოვიდაერთიდაშემომჩივლა,ასემითხრეს,
წვრილიფეხებიგაქვსო.მერემშობელთანმქონდასაუბარი.ადრეციყოასე

თიშემთხვევადაკაბასაღარიცვამსო“

სოფო,აღმზრდელი

მსხვერ პ ლი არის ის, ვის კე ნაც მი ე მარ თე ბა მჩაგ ვ რე ლის აგ რე სი უ ლი 

ქცე ვა. ის ერ თი ან ორი თა ნა ტო ლის მი ერ  შე უ რაცხ ყო ფი ლი, სო ცი ა ლუ-

რად გა რი ყუ ლი, და ში ნე ბუ ლი და თავ დას ხ მის (ვერბალური, ფი ზი კუ რი, 

ფსი ქო ლო გი უ რი) ობი ექ ტი ა.  

მჩაგ ვ რე ლი ბავ შ ვი ირ ჩევს ჯგუ ფი დან პო ტენ ცი უ რად და უც ველ ბავშვს. 

თუ ეს უკა ნას კ ნე ლი მის ქცე ვას სი ჩუ მით, ტი რი ლით პა სუ ხობს ან გარ-

ბის კონ კ რე ტუ ლი ტე რი ტო რი ი დან, მჩაგ ვ რე ლი აღ წევს „წარმატებას“ და 

შერ ჩე უ ლი ბავ შ ვი უფ რო და უფ რო მე ტად ხდე ბა მსხვერ პ ლი. 

მსხვერ პ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბის რის კის ქვეშ არი ან ძი რი თა დად ბავ შ-

ვე ბი, რომ ლე ბიც აღ ქ მუ ლე ბი არი ან პო ტენ ცი უ რად და უც ვე ლე ბად, მო-

რი დე ბუ ლე ბი, შე ში ნე ბუ ლე ბი და დამ თ მო ბე ბი. გარ და აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ-

ტო რე ბი სა, ბავ შ ვი ბუ ლინ გის მსხვერ პ ლი შე იძ ლე ბა გახ დეს, რო დე საც ის 

რა ი მე ნიშ ნით გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა ბავ შ ვე ბის გან. მა გა ლი თად, შეზღუ დუ-

ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო-

მად გე ნე ლი ბავ შ ვე ბი, რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ბავ-

შ ვე ბი და ა.შ. შე საძ ლე ბე ლი ა, მათ ხში რად არ ჰქონ დეთ გან ვი თა რე ბუ ლი 

სო ცი ა ლუ რი და ასერ ტუ ლი უნა რე ბი, ამი ტომ ზრდას რუ ლე ბის გან მე ტი 

მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბათ ემო ცი ე ბის გა მო ხატ ვის, სო ცი ა ლუ რი თა მა ში სა 

და კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ში.

„ერთიკვირისწინმივიღეთეთნიკურიუმცირესობისწარმომადგენელი
ბავშვი.ძალიანშემეშინდა,არვიცოდი,როგორმიიღებდნენ.ამისშესახებ
როგორცკიგავიგე,შევედიჯგუფში,ვუთხარიბავშვებს,რომხვალახალი
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გოგონაგვეყოლებოდა,რომელმაცქართულიკარგადარიცის,თქვენსლა
პარაკს გაიგებს, მაგრამ შეიძლება ვერდაგელაპარაკოთ, უნდადავეხმა
როთ,რომქართულადლაპარაკიისწავლოსმეთქი.მკითხეს,რატომვერ
ლაპარაკობდაქართულად.ვუთხარი,რომსაქართველოშიარცხოვრობდა,
აზერბაიჯანელიიყო.ესბავშვირომმოვიდაჯგუფში,ვთხოვეთ,თავისენაზე
რამდენიმესიტყვაესწავლებინა.ძალიანკარგადმიიღეს“

მაკა,აღმზრდელი

ბუ ლინ გის შემ ს წ რე არის ბავ შ ვი, ვის თვალ წი ნაც ხორ ცი ელ დე ბა ბუ-

ლინ გი, მაგ რამ თვი თონ არც მსხვერ პ ლია და არც მჩაგ ვ რე ლი. სხვა ბავ-

შ ვე ბი ხში რად შო რი დან აკ ვირ დე ბი ან ბუ ლინ გის ფორ მი რე ბის პრო ცესს. 

ისი ნი სწავ ლო ბენ, მა თი რო მე ლი ქცე ვა იქ ნე ბა და ჯილ დო ე ბუ ლი და და-

საშ ვე ბი მჩაგ ვ რე ლის მი ერ. იმ ში შის გა მო, რო მე ლიც მათ ამ პრო ცეს ში 

უყა ლიბ დე ბათ, პა სი უ რი ქცე ვით ან / და მსხვერ პ ლის გა რიყ ვით ისი ნი და-

საშ ვებს ხდი ან მჩაგ ვ რე ლი ბავ შ ვის ქცე ვას. ბუ ლინ გის შემ ს წ რე შე იძ ლე ბა 

ყვე ლა გახ დეს. მათ ან არ იცი ან რო გორ მო იქ ც ნენ ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში, 

ან ფიქ რო ბენ, რომ ეს მა თი საქ მე არ არის, ან კი დევ ეში ნი ათ, თვი თო ნაც 

არ გახ დ ნენ მსხვერ პ ლე ბი. კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის უნა რის გან ვი თა-

რე ბა არის ის, რა ზეც გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უნ და გა ამ ხ ვი ლონ 

ზრდას რუ ლებ მა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თი თო ე ულ მა ბავ შ ვ მა შე საძ ლოა სხვა დას ხ ვა რო-

ლი მო ირ გოს. მა გა ლი თად, შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ ბავ შ ვი თა ვის ჯგუფ ში 

მჩაგ ვ რე ლი იყოს და რო დე საც ეზო ში გა დის და სხვა ჯგუ ფის ბავ შ ვე ბიც 

მათ თან ერ თად თა მა შო ბენ, ის მსხვერ პ ლის როლს ირ გებ დეს. ბუ ლინ გის 

პრე ვენ ცია და მას ზე რე ა გი რე ბა გუ ლის ხ მობს მუ შა ო ბას არა მხო ლოდ 

მჩაგ ვ რელ თან, არა მედ მსხვერ პ ლ თან და ბუ ლინ გის შემ ს წ რე ბავ შ ვებ-

თან მა თი სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ამი ტომ მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი ა, დაკ ვირ ვე ბა და გა გე ბა, რა როლს ირ გებს თი თო ე უ ლი ბავ-

შ ვი, რო მე ლიც ბუ ლინ გის პრო ცეს შია ჩარ თუ ლი, რა სა ჭი რო ე ბე ბი აქვს 

მას. 

ბულინგისნიშნები

ბუ ლინგს აქვს ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა პრო ცეს ში ჩარ თულ ყვე ლა ინ დი-

ვიდ ზე. ბავ შ ვებს, რომ ლე ბიც მსხვერ პ ლე ბი არი ან, უფ რო მე ტად შე იძ ლე-

ბა გა ნუ ვი თარ დეთ დეპ რე სი ა, შფო თი, იზ რ დე ბა სწავ ლის სირ თუ ლე ე ბი, 

ადრეულიბავშვობადაბულინგი
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თავს იჩენს ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბი. მჩაგ ვ რე ლი ბავ შ ვე ბი შე იძ ლე-

ბა ად ვი ლად გახ დ ნენ მავ ნე ნივ თი ე რე ბებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბი, ზრდას-

რუ ლო ბი სას - მო ძა ლა დე ე ბი ოჯახ ში. ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი შე დე გე ბი შე-

იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს რო გორც იმ წუ თი ე რად, ისე მოგ ვი ა ნე ბით. 

ბუ ლინ გი, რო გორც აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერ თი სა ხე, კონ კ რე ტულ 

შე დე გებს იწ ვევს ჯგუფ ში, ირ ღ ვე ვა ბავ შ ვებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ა, რთულ-

დე ბა სა ერ თო აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ა.შ. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

ზრდას რუ ლე ბი ყუ რადღე ბით იყ ვ ნენ, და ა ფიქ სი რონ ბუ ლინ გის არ სე ბო-

ბა ჯგუფ ში და ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ონ მას თან და კავ ში რე ბულ ნიშ ნებს. ბუ-

ლინ გის მსხვერპლ ბავშვს: უჭირს ჯგუ ფურ აქ ტი ვო ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა 

და კონ ცენ ტ რა ცი ა; ის:

n მო უ ლოდ ნე ლად კარ გავს ინ ტე რესს ჯგუ ფურ აქ ტი ვო ბებ ში მო ნა-

წი ლე ო ბის მი მართ;

n ხში რად მოწყე ნი ლი ა;

n თა ნა ტო ლე ბის ნაც ვ ლად უფ როს თან კო მუ ნი კა ცი ას ანი ჭებს უპი-

რა ტე სო ბას;

n ხში რად ამ ბობს, რომ ავად არის;

n ხში რად უჩი ვის დაღ ლი ლო ბას;

n მო უ ლოდ ნე ლად იც ვ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბას ჭა მი სად მი, უარს 

აცხა დებს ჭა მა ზე;

n იც ვ ლის ქცე ვას;

n ხში რად ტი რის;

n ხში რად იც ვ ლის გან წყო ბას;

n იწყებს სა უ ბარს, რომ არ მოს წონს თა ვი სი თა ვი და ა.შ. 

რატომახორციელებენბავშვებიბულინგს

ბავ შ ვე ბი ბუ ლინგს სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის გა მო მი მარ თა ვენ. ზოგ ჯერ 

ისი ნი არი ან იმ პულ სუ რე ბი და არ ფიქ რო ბენ სა კუ თარ ქცე ვა სა და შე-

დე გებ ზე. მათ ხში რად უნ დათ დო მი ნან ტუ რო ბა სხვებ თან შე და რე ბით, 

ცდი ლო ბენ ძა ლა უფ ლე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბას და სხვე ბის გა კონ ტ რო ლე-

ბას.  მოს წონთ  სა კუ თა რი თა ვის ზრდას რუ ლად წარ მო ჩე ნა თა ნა ტო ლე-

ბის თან დას წ რე ბით. ეს მათ ანი ჭებს გარ კ ვე ულ სო ცი ა ლურ სტა ტუსს. შე-

საძ ლე ბე ლი ა, ჰქონ დეთ უფ რო მე ტი ოჯა ხუ რი პრობ ლე მა და სა კუ თა რი 
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იმედ გაც რუ ე ბა და სიბ რა ზე გა დაჰ ქონ დეთ სხვებ ზე. ამ დროს ისი ნი ირ ჩე-

ვენ ისეთ თა ნა ტო ლებს, რომ ლე ბიც უფ რო სუს ტად გა მო ი ყუ რე ბი ან. 

ზო გი ერ თი მჩაგ ვ რე ლის ქცე ვა გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ მას აქვს ძა-

ლა დო ბის გა მოც დი ლე ბა სახ ლ ში ან არ მი ე წო დე ბო და მი სი ასა კის შე სა-

ბა მი სი გა ნათ ლე ბა ად რე ულ ბავ შ ვო ბა ში. შე საძ ლე ბე ლი ა, არ მომ ხ და რა 

მათ თ ვის ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ღი რე ბუ ლე ბე ბის სწავ ლე ბა და გა ზი ა რე-

ბა, რო გო რი ცაა პა ტი ვის ცე მა, თა ვა ზი ა ნო ბა, ემ პა თია და სი კე თე. 

ძალადობადაუგულებელყოფა

ბავ შ ვის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბა შე საძ ლე ბე ლია გან-

ხი ლუ ლი იყოს რო გორც ერ თ -ერ თი რის კ ფაქ ტო რი ბუ ლინ გის ციკ ლ ში 

ბავ შ ვის ჩარ თ ვის თვალ საზ რი სით. ამი ტომ, ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა ზე სა-

უბ რის დროს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ვი ცო დეთ: რას გუ ლის ხ მობს ბავ შ ვის მი-

მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბა, ძა ლა დო ბის ფორ მე ბი, მი სი გავ-

ლე ნა და შე დე გე ბი, ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტის რო ლი ძა ლა-

დო ბის ამოც ნო ბი სა და მას ზე რე ა გი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

ბავ შ ვ ზე ძა ლა დო ბად მიჩ ნე უ ლია ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბა, რო მე ლიც საფ-

რ თხეს უქ მ ნის მის გან ვი თა რე ბას, ფი ზი კურ და ფსი ქი კურ კე თილ დღე ო-

ბას. ძა ლა დო ბა წარ მო ად გენს ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას. ამ დროს 

არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ეს ქმე დე ბა ხორ ცი ელ დე ბა გან ზ რახ თუ მის გა-

რე შე, ამო სა ვა ლი არის ის და მა ზი ა ნე ბე ლი გავ ლე ნა, რაც ბავშვს მი ად გე-

ბა ძა ლა დო ბით. 

ბავ შ ვ ზე ძა ლა დო ბა შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს ისე თი სხვა დას ხ ვა 

ფორ მით, რო გო რი ცა ა: ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა, სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო-

ბა, ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა, ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბა, იძუ ლე ბა და 

უგუ ლე ბელ ყო ფა. 

მო ძა ლა დე შე იძ ლე ბა იყოს ოჯა ხის წევ რი, ნა თე სა ვი, კა ცი თუ ქა ლი, 

მო ხუ ცი თუ ახალ გაზ რ და, ნე ბის მი ე რი პი რი, რო მე ლიც მუ შა ობს ან ურ-

თი ერ თობს ბავ შ ვ თან.

ძა ლა დო ბის ამოც ნო ბი სა და მას ზე დრო უ ლი რე ა გი რე ბი სათ ვის აუცი-

ლე ბე ლია იცო დეთ, რა ფორ მით, რო გორ შე იძ ლე ბა ის გა მოვ ლინ დეს:

ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა შე იძ ლე ბა გა მო ი ხა ტოს ცე მა ში, სხე უ ლის და ზი ა-

ნე ბა ში, ხე ლის კვრა ში, ჩქმე ტა ში, შენ ჯღ რე ვა ში, თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ-

ადრეულიბავშვობადაბულინგი
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ვა სა და ბავ შ ვის ფი ზი კურ დას ჯა ში. ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის აღ მო ჩე ნის 

მიზ ნით, ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ-

რადღე ბა უნ და გა ა მახ ვი ლოს ისეთ ნიშ ნებ ზე, რო გო რი ცა ა: ჩა ლურ ჯე ბე-

ბი ბავ შ ვის სხე ულ ზე; ბავ შ ვი ფრთხე ბა მო უ ლოდ ნელ ხმებ ზე ან მას თან 

მი ახ ლო ე ბი სას; იწყებს აგ რე სი ულ ქცე ვას, გა ღი ზი ა ნე ბუ ლია ან პი რი ქით, 

გან სა კუთ რე ბით დამ ყო ლი ა.

სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა გუ ლის ხ მობს ბავ შ ვ თან სქე სობ რივ კავ შირს 

ძა ლა დო ბით, ძა ლა დო ბის მუ ქა რით ან მი სი უმ წე ო ბის გა მო ყე ნე ბით, ასე-

ვე სქე სობ რივ კავ შირს ძა ლა დო ბის გა რე შე, სექ სუ ა ლუ რი ხა სი ა თის ყვე-

ლა სხვაგ ვარ მოქ მე დე ბას, რო მელ საც აქვს სექ სუ ა ლუ რი ელ ფე რი და 

რო მელ შიც ბავ შ ვი მოტყუ ე ბით ან იძუ ლე ბით არის ჩარ თუ ლი, სექ სუ ა-

ლუ რი ში ნა არ სის შე ნიშ ვ ნე ბი, ინ ტი მურ ად გი ლებ ზე შე ხე ბა, თვალ თ ვა ლი, 

ბავ შ ვი სათ ვის პორ ნოგ რა ფი უ ლი სუ რა თე ბის გა და ღე ბა, სას ქე სო ორ გა-

ნო ე ბის ჩვე ნე ბა, ბავ შ ვ თან სექ ს ზე ღია სა უ ბა რი და ა.შ. ად რე უ ლი გა ნათ-

ლე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა ყუ რადღე ბა უნ და მი აქ ცი ოს შემ დეგ გა რე მო ე ბებს: 

ბავ შ ვი ხში რად ამ ბობს, რომ მი სი სხე უ ლი უშ ნო ა, ინ ტე რეს დე ბა სექ სუ ა-

ლუ რი ქმე დე ბე ბით, ასაკ თან შე უ სა ბა მო სექ სუ ა ლუ რი ცოდ ნა აქვს, სხვა 

ადა მი ა ნე ბის თან დას წ რე ბით იხ დის და ა.შ.

„ერთიგოგონამყავდა,იხდიდატანსაცმელს,ბიჭებსეძახდა,მიყურეთო.
ძალიანრთულიშემთხვევაიყო.მერეგადამისამართდაესამბავისოცია
ლურმუშაკთანდაისინიჩაერთვნენ,როგორცვიცი,ოჯახიდანაცგამოიყვა
ნესესბავშვები“

ნინო,ადრეულიგანათლებისსპეციალისტი

ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბის დროს ხდე ბა ბავ შ ვის შე უ რაცხ ყო ფა, 

დამ ცი რე ბა, მუ ქა რა, რაც იწ ვევს ბავ შ ვის ღირ სე ბის შე ლახ ვას ან და ში ნე-

ბას. ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლისტს შე იძ ლე ბა ეჭ ვი გა უჩ ნ დეს ბავ-

შ ვის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ფსი ქო ლო გი ურ ძა ლა დო ბა ში, თუ მას 

აქვს თავ და ჯე რე ბუ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა, და ბა ლი თვით შე ფა სე ბა, ზედ მე-

ტად პა სი უ რი ა.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ხდე ბა ბავ შ ვის უზ რუნ ველ ყო ფის შეზღუდ ვა საკ-

ვე ბით, საცხოვ რე ბე ლი ან გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ჭი რო სხვა პი რო ბე ბით, 

სა ხე ზეა ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბა. ხში რად არის შემ თხ ვე ვა, რომ ფი ზი-

კუ რი ან ფსი ქო ლო გი უ რი იძუ ლე ბით ბავშვს რა ი მე ქმე დე ბის გან ხორ ცი-
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ე ლე ბას აიძუ ლებს ზრდას რუ ლი, რომ ლის ასე თი ქმე დე ბაც წარ მო ად გენს 

ძა ლა დო ბის ერ თ -ერთ ფორ მას - იძუ ლე ბას. მა გა ლი თად, იძუ ლე ბა იქ ნე-

ბა ბავ შ ვის ჩარ თ ვა შრო მით საქ მი ა ნო ბა ში, წვრილ მან ვაჭ რო ბა ში.

ძა ლა დო ბის ერ თ -ერ თი გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფორ მაა უგუ ლე ბელ ყო ფა. 

აღ ნიშ ნუ ლი გუ ლის ხ მობს ბავ შ ვის ფი ზი კუ რი (კვება, ჰი გი ე ნა), ფსი ქო ლო-

გი უ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და უკ მა ყო ფი ლებ ლო ბას, გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის 

შეზღუდ ვას, საფ რ თხის გან და უც ვე ლო ბას. მა გა ლი თად, უგუ ლე ბელ ყო-

ფად ჩა ით ვ ლე ბა, თუ ბავშვს არ მი ე წო დე ბა საკ ვე ბი, ტან საც მე ლი, აკ ლია 

შე სა ბა მი სი მოვ ლა, არ არის და ცუ ლი მი სი ჰი გი ე ნა და ა.შ. უგუ ლე ბელ-

ყო ფის აღ მო ჩე ნი სა და მას ზე რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, 

ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა ყუ რადღე ბა უნ და გა ა მახ ვი ლოს 

ისეთ ნიშ ნებ ზე, რო გო რი ცა ა: ბავ შ ვი ფი ზი კუ რად სუს ტად არის გან ვი თა-

რე ბუ ლი, ცო ტას იწო ნის, უმე ტე სად არის მო უ წეს რი გე ბე ლი ა, უსუფ თა ო, 

სე ზო ნი სათ ვის შე უ ფე რე ბე ლი ტან საც მე ლი აც ვი ა, არა აქვს აუცი ლე ბე ლი 

ნივ თე ბი, ხში რად არის დაღ ლი ლი, ხში რად არ და დის სკო ლამ დელ და-

წე სე ბუ ლე ბა ში და ა.შ.

„ერთიბავშვიმყავდა.ისეთიჭუჭყიანიდასუნიანიშემოვიდაჯგუფში,რომ
არვიცი...გულიარმიგივიდოდა.ისეთიქურთუკიეცვა,რომთითსვერმია
კარებდი.ამბავშვსსოფელშიერქვაბინძური,წუნკალა.ყველგანგარიყული
იყო,უბანშიცდაბაღშიც.ხელსარავინჰკიდებდა,არავინუჯდებოდაგვერ
დით,ყოვლადმიუღებელბავშვადიყოქცეული“

თამუნა,ადრეულიგანათლებისსპეციალისტი

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, ბავ შ ვის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა-

ლა დო ბა ბუ ლინ გის ციკ ლ ში მი სი ჩარ თ ვის რის კ ფაქ ტო რად უნ და გან ვი-

ხი ლოთ. აღ ნიშ ნუ ლი პირ და პირ არის და კავ ში რე ბუ ლი იმ შე დე გებ თან, 

რა საც იწ ვევს ძა ლა დო ბა, რა ფორ მი თაც არ უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ის. 

ძა ლა დო ბა უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს ბავ შ ვე ბის შემ დ გომ 

ცხოვ რე ბა ზე, ემო ცი ურ და ქცე ვით თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე. მა გა ლი თად, 

ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ბავ შ ვებს ხში რად აგ რე სი უ ლი ქცე ვა გა და-

აქვთ სხვა ბავ შ ვებ ზე, ნე ბის მი ე რი გზით ცდი ლო ბენ ზრდას რუ ლე ბი-

სა და თა ნა ტო ლე ბის ყუ რადღე ბის მიპყ რო ბას, ხში რად იქ ცე ვი ან აგ-

რე სი უ ლად და გა მომ წ ვე ვად. ასე ვე ხში რია ძა ლა დო ბის მსხვერპლ 

ადრეულიბავშვობადაბულინგი
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ბავ შ ვებ ში და ბა ლი თვით შე ფა სე ბა, რის გა მოც უჭირთ თა ნა ტო ლებ თან 

კონ ტაქ ტი. 

„მქონდა ისეთი შემთხვევა, რომ ორი ტრავმირებული ბავშვი მყავდა
ჯგუფში.ერთსოპერაციისშემდეგვიზუალურადეტყობოდაიარათვალზე,
მეორესოჯახშიძალადობისგამოცდილებაჰქონდა.ყველამიცოდაამბავშ
ვისმიმართოჯახშიგანხორციელებულიძალადობისშესახებ,თავადიწყებ
დაამაზესაუბარს.შეეძლოუცებმისულიყორომელიმებავშვთან,ეჯანჯღა
რებინა.მივიდოდაამმეორებავშვთანდაპირდაპირეკითხებოდა,რატომ
გაქვსთვალიგამოთხრილი,არმომწონხარ.ესმეორესულჩუმადიყო,ვე
რაფერსეუბნებოდა“

ნინო,ადრეულიგანათლებისსპეციალისტი

„ორიწლისწინჩემთანგადმოვიდაძალადობისმსხვერპლიბავშვი,ბიძა
სცემდა,ამწყვდევდა.არავისუნდოდამიღება,რთულიქცევებიჰქონდა.მთე
ლიდღელაპარაკობდა,რომგაიზრდებოდა,თავიუნდამოეკლა,ოღონდ
იქამდებიძასმოკლავდა.მოჰქონდასათამაშოთოფი,დასდევდაბავშვებს,
არვიცოდი,რაგამეკეთებინა.სხვაბავშვებსართმევდაყველაფერს,თურა
მეეჭირათ,ურტყამდა“

მარინა,აღმზრდელი

I
თავი
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სოციალურ-ემოციურად 

კომპეტენტური და მედეგი ბავშვი
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სოციალურ-ემოციურად 

კომპეტენტური და მედეგი ბავშვი
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სოციალურ-ემოციურადკომპეტენტურიდა
meდეგიbavშვი

კე თილ დღე ო ბა – მდგო მა რე ო ბა, რო მე ლიც მო ი ცავს ბედ ნი ე რე ბი სა 

და კმა ყო ფი ლე ბის გან ც დას.

ის გუ ლის ხ მობს ინ დი ვი დის ეფექ ტი ან სო ცი ა ლურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა სა 

და მიდ რე კი ლე ბას

ოპ ტი მიზ მი სად მი, ღი ა ო ბი სად მი, ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბი სა და მე დე გო ბი-

სად მი;

მე დე გო ბა – ინ დი ვი დის უნა რი, გა უმ კ ლავ დეს და მო ერ გოს ყვე ლა ტი-

პის ცხოვ რე ბი სე ულ გა მოწ ვე ვა სა და ცვლი ლე ბას ბი ო ლო გი უ რი, ფსი ქო-

ლო გი უ რი და გა რე მოს რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით;

სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი გან ვი თა რე ბა – ბავ შ ვის ხელ შეწყო ბა, გა ნი ვი-

თა როს ის უნა რე ბი, რომ ლე ბიც სჭირ დე ბა პო ზი ტი უ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 

ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად რო გორც გარ შე მომ ყო ფებ თან, ისე სა კუ თარ თავ-

თან, იმი სათ ვის, რომ შე იც ნოს სა კუ თა რი თა ვი, ის წავ ლოს სა კუ თა რი 

ემო ცი ე ბის, იმ პულ სე ბი სა და ქცე ვის მარ თ ვა, ის წავ ლოს თა ნამ შ რომ ლო-

ბა და სხვა;

მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა, მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც და – ბავ შ ვის, რო გორც პი-

როვ ნე ბის, გარ და უ ვა ლი ნა წი ლი. ბავშვს მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც და აქვს 

თა ვი სი ოჯა ხის, ირ გ ვ ლივ არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი ჯგუ ფი სა (სამეზობლო, 

თე მი) და კი დევ უფ რო ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის მი მართ მის ცხოვ რე ბა ში. 

ბავ შ ვის მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც და ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბის სა-

ჭი რო ე ბის აღი ა რე ბაა მის მი ერ და მის მი მართ, აყა ლი ბებს იდენ ტო ბას 

და ბავშვს აღაქ მე ვი ნებს, თუ ვინ არის ის და რო გო რი შე იძ ლე ბა იყოს / 

გახ დეს; 

ბუ ლინ გი, ანუ, ქცე ვა, რომ ლის მი ზა ნიც თა ნა ტო ლის და ჩაგ ვ რა ა, მი უ-

ღე ბე ლია რო გორც სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცე ში, ასე ვე სრუ ლი ად სა ზო-

გა დო ე ბა ში. თვალ სა ჩი ნოა ის ზი ა ნი, რო მე ლიც ამ არა სა სურ ველ ქცე ვას 

მო აქვს და, შე სა ბა მი სად, თვალ სა ჩი ნოა ბუ ლინ გ თან ბრძო ლის სა ჭი რო-

ე ბაც, მი სი პრე ვენ ცია კი შე საძ ლე ბე ლი ა. ჩა რე ვა ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის 

მიზ ნით მით უფ რო ეფექ ტუ რი ა, რაც უფ რო მა ლე მოხ დე ბა ეს ჩა რე ვა. ად-

II
თავი
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რე უ ლი ასა კი, რო გორც ასა კი, რო დე საც ასე თი ქცე ვე ბი იწყებს ჩა მო ყა-

ლი ბე ბას, არის სა უ კე თე სო დრო პრე ვენ ცი ის თ ვის. ამი ტო მა ა, რომ ად რე-

უ ლი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბი წარ მო ად გე ნენ ად გილს, სა დაც არის 

შე საძ ლე ბე ლი ბუ ლინ გის ქცე ვის ეფექ ტუ რად გაქ რო ბა.

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცია ნიშ ნავს ამ ქცე ვის თა ვი დან არი დე ბას, ანუ, ხე-

ლის შეშ ლას, რომ ეს ქცე ვა სა ერ თოდ გა მოვ ლინ დეს. პრე ვენ ცი ის ეფექ-

ტუ რად გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად პრაქ ტი კო სებ მა ორი რამ უნ და იცოდ ნენ:

1. რი სი არი დე ბა სურთ - რა არის ბუ ლინ გი?

2. რი სი მი ღე ბა სურთ - რას ვთა ვა ზობთ ბუ ლინ გის სა ნაც ვ ლოდ?

ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა უნ და იცო დეს, თუ რო მელ ქცე-

ვას უნ და იყე ნებ დეს ბავ შ ვი არა სა სურ ვე ლი ქცე ვის ნაც ვ ლად. ეს ცოდ ნა 

ეხ მა რე ბა მას, ხე ლი შე უწყოს ბავშვს, რა თა მან ჩა ა ნაც ვ ლოს არა სა სურ ვე-

ლი ქცე ვა სო ცი ა ლუ რად მი სა ღე ბი ქცე ვით. ასე ვე ეხ მა რე ბა სპე ცი ა ლისტს 

იმის ცოდ ნა, თუ რა სპე ცი ფი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვა ბავ შ ვი, 

რო მე ლიც არ არის მჩაგ ვ რე ლი ან / და მსხვერ პ ლი და რა ფაქ ტო რე ბი ზე-

მოქ მე დებს მას ზე, - ეს მას აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, ეფექ ტუ რად და პრო აქ-

ტი უ რად გა ნა ხორ ცი ე ლოს ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა. შე სა ბა მი სად, ბუ ლინ გ-

თან ბრძო ლა გუ ლის ხ მობს ზრუნ ვას იმა ზე, რომ ბავ შ ვე ბი ჩა მო ყა ლიბ დ-

ნენ სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტურ და მე დეგ პი როვ ნე ბე ბად. 

როგორიასოციალურემოციურადკომპეტენტურიდა
მედეგიბავშვი?

სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბი არის ისე თი უნა რე ბის ერ თობ-

ლი ო ბა, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია ჯან სა ღი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო სა ყა-

ლი ბებ ლად და სო ცი უმ ში სა არ სე ბოდ.

ემო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბი - გუ ლის ხ მობს ოთხ ძი რი თად უნარს - ემო-

ცი ე ბის გა გე ბა, ემო ცი ე ბის გა მო ხატ ვა, ემო ცი ე ბი სა და ქცე ვის მარ თ ვა და 

იმ პულ სე ბი სა და ქცე ვის მარ თ ვა. ეს კომ პე ტენ ცი ე ბი და კავ ში რე ბუ ლია ინ-

დი ვი დის უნარ თან, შეძ ლოს სა კუ თა რი და სხვე ბის ემო ცი ე ბის ამოც ნო ბა 

და სა ხელ დე ბა, მათ ზე სა უ ბა რი და ქმე დე ბე ბი სა და გა მო მეტყ ვე ლე ბის მი-

socialur-emociuradkompetenturidamedegibavSvi
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სა და გე ბა ემო ცი ებ თან და სხვა დას ხ ვა სტრა ტე გი ის გა მო ყე ნე ბა სა კუ თა რი 

ემო ცი ე ბის, იმ პულ სე ბი სა და ქცე ვის მარ თ ვის მიზ ნით (მეტი ინ ფორ მა ცი-

ის თ ვის იხი ლეთ თა ვი 3, სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ე ბი გვ.44).

პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვა - გუ ლის ხ მობს სო ცი ა ლუ რად მი სა ღე ბი ქცე ვე-

ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და მათ გა მო ყე ნე ბას სა ზო გა დო ე ბა ში. ეს კომ პე ტენ-

ცი ე ბი უკავ შირ დე ბა პო ზი ტი ურ ურ თი ერ თო ბებს, მე გობ რო ბას და ასერ-

ტუ ლო ბას (მეტი ინ ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ თა ვი 3, სა გან მა ნათ ლებ ლო 

სტრა ტე გი ე ბი გვ.44).

მე დე გო ბა არის უარ ყო ფით მოვ ლე ნებ თან გამ კ ლა ვე ბი სა და ადაპ-

ტი რე ბის უნა რი. ის აძ ლევს ინ დი ვიდს სა შუ ა ლე ბას, გა მო ავ ლი ნოს ადაპ-

ტი რე ბის, მორ გე ბის უნა რი ისეთ უარ ყო ფით ვი თა რე ბებ ში, რომ ლე ბიც 

საფ რ თხეს უქ მ ნის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბას ან გან ვი თა რე ბას. მე დე გო ბა 

პრო ცე სი ა, რო მე ლიც და მო კი დე ბუ ლია ინ დი ვი დის კომ პე ტენ ცი ებ ზე, გა-

რე მო ში არ სე ბულ მხარ დამ ჭერ ფაქ ტო რებ სა და ინ დი ვი დის მი ერ ამ ფაქ-

ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბის უნარ ზე.

„ბექაძალიანპატარაასაკშიდედისგარეშედარჩა.დედისგარდაცვალე
ბაოჯახშიყველასთვისტრაგედიაიყო.თავისთავადპატარაბექასძალიან
გაუჭირდადედისდაკარგვასთანგამკლავება,მამადაბებიებიფიქრობდნენ,
რომბექასარაფერიესმოდადავერაფერსხვდებოდა,რადგანმხოლოდ5
წლისიყო.ამპერიოდშიბექახშირადმოწყენილიიყოდამარტოთამაშობ
და.ბავშვებთანთამაშისასბექახშირადგამოხატავდააგრესიასდაურთიერ
თობაკონფლიქტითმთავრდებოდა.ძალიანმეშინოდა,ბექასულჩხუბობ

დადაჩაგრავდათანატოლებს,თითქმისარაფერიაინტერესებდა.

ბექასამტრავმისწინაშემარტოვერდავტოვებდი,ამიტომრამეუნდა
მომემოქმედებინა.პირველი,რაცგავაკეთე:გავიხსენე,რაუყვარსყველა
ზემეტად,რისითამაში.სიამოვნებდასასრიალოზესრიალი.ჯერმხოლოდ
მედაბექაგავდიოდითერთად;შემდეგ,როდესაცჯგუფიერთადგადიოდა
ეზოში, ბექას შევთავაზე,რომ სხვები ჩაერთოსასრიალოზე გართობისას.
ამანგაამართლა.შემდეგეზოშიბექასდამისთანატოლებსვთხოვე,ერთად
დაეხატათდიდფურცელზედღისგამოცდილება.გადავწყვიტე,რომბექას
თანატოლებთან ურთიერთობა მსგავსი სტრატეგიით სხვა აქტივობებშიც
დამერეგულირებინა. აღმოვაჩინე,რომბავშვისურთიერთობალაღიგახ
და.მესიამოვნაის,რომბექასთვისუკვეარსებობდაგარემო,სადაცისთავს
კარგადგრძნობდა.ცხადია,იყოპერიოდები,როდესაცბექაიწყენდადანატ
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რობდადედას.არვიცოდი,რამექნა.თუმცაერთი,რაცვიცოდიიყოის,რომ
მისიემოციებიარუნდადამეიგნორირებინა,ხშირადვიხუტებდიგულშიდა
ვეუბნებოდი,რომძალიანმიყვარს.მგონია,რომამმხრივკიდევბევრირამე
იყოგასაკეთებელი.ახლანდელიგადასახედიდანგავივლიდიკონსულტაცი
ასსპეციალისტთანდამივიღებდირჩევებს,რაგამეკეთებინაბავშვთან,რო
მელსაცდედაგარდაეცვალა“.

მანანა,აღმზრდელი   

სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტუ რი და მე დე გი ბავ შ ვი არის ინ დი ვი-

დი, რო მე ლიც ახერ ხებს, რომ სა კუ თა რი პო ზი ცი ა, სურ ვი ლე ბი და მიზ ნე ბი 

სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მი სა ღებ ფორ მებ ში გა მო ხა ტოს, და იც ვას სა კუ თა რი თა-

ვი, პო ზი ცი ა, თა ნა გუნ დე ლი და სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში დახ მა რე ბის თ ვის 

სხვას მი მარ თოს და ამ ყვე ლა ფერს ახერ ხებს მა ში ნაც, რო დე საც მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას. 

ადა მი ა ნი ამ უნა რე ბით არ იბა დე ბა. მე დე გო ბი სა და სო ცი ა ლურ -ე მო ცი-

უ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა სა თა ნა დო ხელ შეწყო ბით მი იღ წე ვა. „ბავშვის 

აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტი“ აღ წერს, თუ რო გორ ვი თარ დე ბა 

მო ცე მუ ლი უნა რე ბი ად რე ულ ასაკ ში. მა გა ლი თად, მე დე გო ბა, რო გორც ერ-

თ -ერ თი კა ტე გო რი ა, ისე არის წარ მოდ გე ნი ლი, რომ მოქ ცე უ ლია და მო უ კი-

დებ ლო ბი სა და ადაპ ტუ რი ქცე ვის სფე როს სტან დარ ტ ში -  „ბავშვი ამ ჟ ღავ-

ნებს მოქ ნი ლო ბას და გა რე მო სა და ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბის ცვლი ლე-

ბას უსა და გებს თა ვის ქცე ვას“.

socialur-emociuradkompetenturidamedegibavSvi
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აქტიურად
აკვირდება
გარემოს.

ქცევის
ცვლილებით
მიანიშნებს,
რომამჩნევს
ახალგარემოს.

მზრუნველის
დახმარებით
აღმოაჩენსდა
შეისწავლისახალ
გარემოებებს.

თავისუფლადგრძნობსთავსუცხო
გარემოში,როდესაცმისგვერდით
მზრუნველიიმყოფება,ცდილობს
მისითანდასწრებითშეიცნოსახალი
დაუცნობიგარემო.

იმეორებსწარუმატებელ
მოქმედებებს(მაგ.,დგება,
ეცემადაისევდგება).

ქცევისდასასწავლად
იმეორებსრთულ
ქმედებებსადა
საქმიანობებს.

თავდაჯერებულობის
განცდისთვისიმეორებს
ნაცნობქმედებებს.
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სტან დარ ტ ში არ სე ბუ ლი ეს ჩა ნა წე რი გვკარ ნა ხობს მე დე გო ბის გან ვი  

თა რე ბას. მო ცე მუ ლი ყვე ლა ინ დი კა ტო რი ად რე ულ ასაკ ში ვე მი იღ წე ვა. 

თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი ინ დი ვი დუ ა ლუ რია და ხა სი-

ათ დე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტემ პით. ამი ტომ ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა-

ლისტს უწევს თი თო ე ულ ბავ შ ვ თან სხვა დას ხ ვა ინ დი კა ტორ ზე და გან ს ხ-

ვა ვე ბუ ლი ხან გ რ ძ ლი ვო ბით მუ შა ო ბა, ყვე ლას თ ვის სა ერ თო კი თვი თონ 

ეს ინ დი კა ტო რე ბი და მა თი თან მიმ დევ რო ბა ა. ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის 

სპე ცი ა ლის ტი ბავ შ ვ თან მუ შა ო ბი სას ცდი ლობს, ხე ლი შე უწყოს ყვე ლა 

ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი ინ დი კა ტო რის გა მოვ ლე ნას თან მიმ დევ რუ ლად, 

რად გან ინ დი კა ტო რე ბი ერ თ მა ნეთ ზე და შე ნე ბა დი ა: ბავ შ ვი „სიმშვიდეს 

ინარ ჩუ ნებს, რო ცა რა მე ისე არ ხდე ბა, რო გორც მას სურ და“ (ინ დი კა ტო-

რი 7), თუ ის უკ ვე „ქცევის და სას წავ ლად იმე ო რებს რთულ ქმე დე ბებ სა 

და საქ მი ა ნო ბებ ს “ (ინ დი კა ტო რი 2). თუმ ცა ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ ფიქ-

სა ცია ერთ ინ დი კა ტორ ზე უნ და მოხ დეს. სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სი 

თი თო ე ულ ბავშვს უნ და აძ ლევ დეს სა შა უ ლე ბას, რომ მან გა მო ავ ლი ნოს 

ქცე ვა, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, უკ ვე დას წავ ლი ლი აქვს და ისე თი ქცე ვაც, 

რო მე ლიც მი სი გან ვი თა რე ბის უახ ლო ეს ზო ნა შია - ეს უკ ვე რამ დე ნი მე 

ინ დი კა ტო რის შე სა ბა მის ქცე ვას შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ მობ დეს. 

ად რე უ ლი ასა კის პე რი ო დი სენ სი ტი უ რია ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი უნა-

რე ბის შე ძე ნი სა და გან ვი თა რე ბის თ ვის. ეს არის ის პე რი ო დი, რო დე საც 

ამ უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ბუ ნებ რი ვად ხდე ბა. თუ ამ დროს სა თა ნა დო 

უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა არ გა მახ ვილ-

და, ამის თ ვის უფ რო მე ტი ენერ გი ა, რე სურ სი და დრო გახ დე ბა სა ჭი რო 

მოგ ვი ა ნე ბით (ზოგი მი იჩ ნევს, რომ ზო გი ერ თი უნა რი სა ერ თოდ აღარც 

გან ვი თარ დე ბა).

ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ად გი ლი ა, სა დაც ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა ხდე ბა მე დე გო ბი სა და სო ცი-

ა ლურ -ე მო ცი უ რი კუთხი თაც, რაც თა ნა ტო ლებს შო რის ჯან სა ღი, არა ძა-

ლა დობ რი ვი და ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე-

ბის წი ნა პი რო ბაა რო გორც ად რე ულ ასაკ ში, ისე მო მა ვალ ში. 
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სოციალურემოციურადკომპეტენტურიდამედეგი
ბავშვისგანვითარებისხელშემწყობიფაქტორები

სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტუ რი და მე დე გი ბავ შ ვის ხელ შემ-

წყო ბი ფაქ ტო რე ბი შე საძ ლე ბე ლია ორ დიდ ჯგუ ფად და ი ყოს: 

ინ დი ვიდ ში არ სე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბი მო ი ცავს: 

n ბავ შ ვის ტემ პე რა მენტს; 

n გე ნე ტი კუ რად გან პი რო ბე ბულ მიდ რე კი ლე ბებს; 

n მის უნა რებ სა და კომ პე ტენ ცი ებს. 

ინ დი ვი დის გა რეთ არ სე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბი მო ი ცავს: 

n ოჯა ხი სა და თა ნა ტოლ თა სის ტე მებს; 

n სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მას; 

n თემს. 

რო გორ მუ შა ობს სის ტე მე ბი იმის თ ვის, რომ ხელ შემ წყობ ფაქ ტო რე-

ბად მოგ ვევ ლი ნოს? რა პრო ცე სე ბის ხელ შეწყო ბას ახ დე ნენ? თი თო ე უ-

ლი ეს სის ტე მა სხვა დას ხ ვა დო ნე ზე, მაგ რამ ერ თ სა და იმა ვე პრო ცე სებ-

ზე ზე მოქ მე დებს. ისი ნი, პირ ველ რიგ ში, ხელს უწყო ბენ ბავ შ ვის გან ვი-

თა რე ბას და, შე სა ბა მი სად, მი სი მაქ სი მა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლის მიღ წე ვას. 

მე ო რე მხრივ, სის ტე მე ბი აყა ლი ბებს და ამ ყა რებს ინ დი ვი დის პო ზი ტი ურ 

წარ მოდ გე ნებს სა კუ თა რი თა ვი სა და სამ ყა როს მი მართ, ქმნის სა ფუძ-

ველს, რომ ბავ შ ვი იყოს იმე დი ა ნი, ჰქონ დეს მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც და 

- რომ ის ოჯა ხის, კლა სის, სა მე ზობ ლოს, ქვეყ ნის ნა წი ლი ა. მე სა მე, - ეს 

სის ტე მე ბი მუ შა ობს, რო გორც მხარ დამ ჭე რი რე სურ სე ბი, რომ ლე ბიც ბავ-

შ ვის თ ვის მარ ტი ვად ხელ მი საწ ვ დო მი ა. სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი 

- მშობ ლე ბი, მე გობ რე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი - თა ვი ან თი ვე სო ცი ა ლურ -

ე მო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბი სა და მე დე გო ბის გა მოვ ლე ნით უზ რუნ ველ ყო-

ფენ მო დე ლი რე ბას და ბავ შ ვე ბის მხარ და ჭე რას. 

სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბა, რო მელ შიც  ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი გა-

ნათ ლე ბის პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა, არის ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი თი-

თო ე უ ლი ბავ შ ვის თ ვის, რა თა გან ვი თარ დეს მი სი სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი 

უნა რე ბი და მე დე გო ბა. 

n ასეთ და წე სე ბუ ლე ბა ში არის მხარ და ჭე რა იმი სათ ვის, რომ ბავ-

შ ვ მა მი აღ წი ოს თა ვის მაქ სი მა ლურ პო ტენ ცი ალს. ამ პრო ცეს ში  ბავშვს 
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უვი თარ დე ბა ის სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი, კო მუ ნი კა ცი უ რი და შე მეც ნე ბი თი 

უნა რე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია მე დე გო ბას თან; პა რა ლე ლუ რად 

უყა ლიბ დე ბა თვით -ე ფექ ტუ რო ბის გან ც და. ეს გან ც და (რომ ეფექ ტუ რი, 

თავ და ჯე რე ბუ ლი და უნა რი ა ნი ა)  პირ და პირ კავ შირ შია ბავ შ ვის სურ ვილ-

სა და მო ტი ვა ცი ას თან, - უფ რო გან ვი თარ დეს, მე ტი ის წავ ლოს, უკეთ აღ-

მო ა ჩი ნოს სამ ყა რო და უპა სუ ხოს გა მოწ ვე ვებს.

n სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბა ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი ა, რად გან 

აქ ყა ლიბ დე ბა მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც და თვი თონ ჯგუ ფის, ასე ვე სა მე-

ზობ ლოს / თე მის და ქვეყ ნის მი მართ. ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა სა უ კე თე სო 

სა შუ ა ლე ბაა მე გობ რე ბის შე სა ძე ნად და სა კუ თა რი სო ცი ა ლუ რი უნა რე ბის 

გან სა ვი თა რებ ლად, რაც შე დე გად იძ ლე ვა მყარ და პო ზი ტი ურ ურ თი ერ-

თო ბებს ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში. ასეთ სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბას თან 

მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც და მშობ ლებ საც აქვთ, რად გან ისი ნი ჩარ თუ ლი 

არი ან მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში და პე რი ო დუ ლად სა სი ა მოვ ნო და სა ინ ტე-

რე სო დროს ატა რე ბენ ამ ად გი ლას. მშობ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ბავ-

შ ვის მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც დას ამ ყა რებს. ამას თა ნა ვე, ად გი ლობ რი ვი 

ქა ლა ქის / სოფ ლის, ქვეყ ნის და პლა ნე ტის შე სა ხებ ცოდ ნი სა და გა მოც დი-

ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბით - იმით, რომ თე მის წარ მო მად გენ ლე ბი სტუმ რად 

მი დი ან და წე სე ბუ ლე ბა ში, ეც ნო ბი ან სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის კუ ლი ნა რი ა სა 

და დღე სას წა უ ლებს, მო ნა წი ლე ო ბენ სო ფელ ში/ ქა ლაქ ში არ სე ბუ ლი სა-

ჯა რო პარ კის და ლა გე ბა ში - ამ პრო ცეს ში ბავ შ ვის პი როვ ნე ბის მუდ მი ვად 

აღი ა რე ბი თა და მი ღე ბით, იმით, რომ ბავ შ ვებს ყო ველ თ ვის აქვთ სა შუ ა-

ლე ბა სა კუ თა რი აზ რი, სა ჭი რო ე ბა, სურ ვი ლი გა მო ხა ტონ, იმით, რომ ტო-

ლე რან ტუ ლო ბა და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლის მიმ ღებ ლო ბა მუდ მი ვად წა ხა ლი-

სე ბუ ლი ა, ვი ღებთ ბავშვს, რო მელ მაც იცის: სა მე გობ როს, სკო ლამ დე ლი 

და წე სე ბუ ლე ბის, სა ზო გა დო ე ბის, ქვეყ ნის სრულ ფა სო ვა ნი და მი ღე ბუ ლი 

წევ რი ა. 

n თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და კომ პე ტენ ტუ რო ბის სა უ კე თე სო მა გა ლი-

თე ბის ნახ ვა შე იძ ლე ბა ხა რის ხი ან სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში, რად-

გან ასეთ და წე სე ბუ ლე ბა ში, ერ თი მხრივ, მუ შა ო ბენ სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ-

რად კომ პე ტენ ტუ რი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად მუ შა ო ბენ სა კუ-

თარ გან ვით რე ბა ზე და, მე ო რე მხრივ, ეს ადა მი ა ნე ბი თა ნამ შ რომ ლო ბენ 

თემ ში არ სე ბულ სხვა სპე ცი ა ლის ტებ თან. შე დე გად კი ვი ღებთ ბავშვს, 

რომ ლის თ ვი საც ნორ მა ა, რომ ადა მი ა ნე ბი სა კუ თარ გან ვი თა რე ბა ზე 
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ზრუ ნა ვენ,  კომ პე ტენ ტუ რე ბი არი ან, დახ მა რე ბას სთხო ვენ ერ თ მა ნეთს 

და ეხ მა რე ბი ან კი დე ვაც. 

ზე მოთ მოკ ლედ აღ წე რილ სამ პრო ცეს ზე ზე მოქ მე დე ბით ხდე ბა თი-

თო ე უ ლი ბავ შ ვის მე დე გო ბი სა და სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი უნა რე ბის გან-

ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში. ამ პრო ცე სებ ში 

კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის, 

ანუ, იმ ადა მი ა ნე ბის რო ლი, რომ ლე ბიც სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში 

და ნერ გი ლი პროგ რა მის ხა რისხს ქმნი ან - ესე ნი არი ან: აღ მ ზ რ დელ - პე-

და გო გე ბი, აღ მ ზ რ დე ლე ბი, მე თო დის ტე ბი და დი რექ ტო რე ბი.

ადრეულიგანათლებისსპეციალისტისროლი

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ზრდას რუ ლის რო ლის გავ ლე ნის გაც ნო ბი ე რე ბა 

ბავ შ ვის ამ ჟა მინ დელ და მო მა ვალ ცხოვ რე ბა ზე. ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის 

სპე ცი ა ლის ტი უნ და და ფიქ რ დეს, თუ რა შე უძ ლია მო ი მოქ მე დოს იმი სათ-

ვის, რომ და იც ვას ბავ შ ვი, ხე ლი შე უწყოს მის ჯან საღ გან ვი თა რე ბას და 

წვლი ლი შე ი ტა ნოს მის კე თილ დღე ო ბა ში. 

თუ ზრდას რუ ლი არის ბავ შ ვის მშო ბე ლი, ოჯა ხის წევ რი, აღ მ ზ რ დე ლი, 

ძი ძა ან მას წავ ლე ბე ლი, მა შინ მას აქვს გავ ლე ნა მის აწ მ ყო სა და მო მა ვალ-

ზე, მას თან დამ ყა რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა გან საზღ ვ რავს ამ ზე მოქ მე დე ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ბას პერ ს პექ ტი ვა ში. ეს ურ თი ერ თო ბა, რო მე ლიც ყა ლიბ დე ბა 

ად რე უ ლი ასა კის ბავ შ ვ სა და მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან ზრდას რულს შო-

რის, ხა სი ათ დე ბა მათ შო რის ემო ცი უ რი კავ ში რით, ანუ, მი ჯაჭ ვუ ლო ბით. 

ეს კავ ში რი სა ფუძ ვ ლად ედე ბა ბავ შ ვის კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბას, 

რაც ზრდის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ ის სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ-

ტუ რი და მე დე გი იქ ნე ბა. ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მი ჯაჭ ვუ ლო ბა და კავ ში რე ბუ-

ლია იმას თან, თუ რამ დე ნად გუ ლის ხ მი ე რი და მგრძნო ბი ა რეა ზრდას რუ-

ლი. მი ჯაჭ ვუ ლო ბის თე ო რი ა, გან ვი თა რე ბის  სხვა თე ო რი ებ თან ერ თად, 

თვალ სა ჩი ნოს ხდის მზრუნ ვე ლი ზრდას რუ ლის როლს ბავ შ ვის ცხოვ რე-

ბა ში  და იმ გავ ლე ნას, რო მე ლიც მას აქვს ბავ შ ვის მო მა ვალ ცხოვ რე ბა-

ზე (მეტი ინ ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ ბოქ სი „მიჯაჭვულობის თე ო რი ა“ გვ. 

34). 
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მიჯაჭვულობისთეორია

დაბადებიდანპირველიწლისმანძილზებავშვი ამყარებსემოციურ

კავშირს,ანუ,მიჯაჭვულობასმზრუნველთან,რომელიცცდილობსდა

აკმაყოფილოსბავშვისმოთხოვნილებებიდაუზრუნველყოსუსაფრ

თხოდაკომფორტულიგარემო.

 

(საქართველოსმთავრობა,2017)

ესურთიერთობასაფუძვლადედებაბავშვისმომავალგანვითარე

ბასდა მუშაობს, როგორც სხვა ადამიანებთან ურთიერთობების შაბ

ლონი,რადგანმზრუნველთანმიჯაჭვულობაგანსაზღვრავსინდივიდის

მიერსამყაროსაღქმასდაიმას,თუროგორფუნქციონირებსისმასში.

მგრძნობიარედაგულისხმიერმზრუნველთან,რომელიცსწრაფად

დაადეკვატურადრეაგირებსბავშვისსაჭიროებებზე,ბავშვსუყალიბ

დებაუსაფრთხომიჯაჭვულობა.იმშემთხვევაშითუმზრუნველივერ

ახერხებსთანმიმდევრულადდაამყაროსპოზიტიურისოციალურიინ

ტერაქცია,შესაძლებელიაბავშვსჩამოუყალიბდესსამიტიპისარაჯან

საღი მიჯაჭვულობიდან ერთერთი: განრიდებული, ამბივალენტური

ანდეზორგანიზებული.

II
თავი

ძირითადიმზრუნველის
გარდაგამორჩეულ
ურთიერთობასამყარებს
კიდევერთუფროსთან,
რომელიცრეგულარულად
დაჰარმონიულად
ურთიერთობსმასთან.

მი
ჯა
ჭვ
ულ

ო
ბა

uRimis
mzrun

vels

rodesac
mzrunveli
eZaxis,
Tavsmisken
abrunebs

გარემოს
ძირითადი
მზრუნველის
დახმარებით
შეიცნობს,
თუმცაასევე
ბედავსმის
გარეშე
მოქმედებასაც.

თავს
უსაფრთხოდ
გრძნობსახლობელ
უფროსებთან
(მაგ.,ეძებსმათ,
როდესაც
ეშინიაან
დაწყნარებასურს).

როდესაცთავსართმევს
ახალამოცანას(მაგ.,
დამოუკიდებლადდგას
ანდადის),მზრუნველს
უყურებს.

ძირითადად
ტირის,
როდესაც
მზრუნველი
გადის
ოთახიდან.

ამჟღავნებს
მიჯაჭვულობას,
ამჯობინებს
იყოსძირითად
ზრუნველთან,
რომელიცეძახისმას,
თავსმისკენაბრუნებს

წყენასდა
უკმაყოფილებას
მარტოდარჩენისას,
ტირილით
გამოხატავსდა
ეძახისმზრუნველს.

თავსუსაფრთხოდ
გრძნობსახლობელ
უფროსებთან
(მაგ.,ეძებსმათ,
როდესაცეშინიაან
დაწყნარებასურს).

აღიზიანებს
ძირითად
მზრუნველთან
განშორება(მაგ.,
როცადედამიდის
სამსახურში).
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უსაფრთხო მიჯაჭვულობის განცდა ეხმარება ინდივიდს ემოციე

ბისგაგებასადამათრეგულაციაში,შედეგადკიემოციურადექსპრე

სიულებიდასხვებისმიმართგულისხმიერები არიან. მიჯაჭვულობა

ინდივიდისემოციურფუნქციონირებასადაკეთილდღეობაზემოქმე

დებს.

უსაფრთხო მიჯაჭვულობის მქონე ინდივიდებს აქვთ ჯანსაღი

თვითშეფასება და კომპეტენტურობის განცდა. თავდაჯერებულობა,

რომ შეუძლიათ გადაჭრან პრობლემები, მათ აძლევთ საშუალებას

ჩამოყალიბდნენცნობისმოყვარედაშემოქმედებითადამიანებადდა

ინტერესით ჩაერთონ განმავითარებელსაქმიანობებში. უსაფრთხო

მიჯაჭვულობახელშემწყობიფაქტორიაადამიანისემოციურ,სოცია

ლურ,თუშემეცნებითგანვითარებაში.

კვლევებიამტკიცებს,რომმიჯაჭვულობისტიპიარარისმდგრადი

მუდმივად,მთელიცხოვრებადაისშეიძლებაშეიცვალოსგარემო

ში მიმდინარე ცვლილებებთან ერთად.ოჯახში სიტუაციის შეცვლას

დამზრუნველისკომუნიკაციურიკომპეტენციებისგაზრდასშეუძლია

ცვლილება გამოიწვიოს ბავშვის მიჯაჭვულობის ხარისხში. ნიშან

დობლივია,რომადამიანებიცხოვრებისმანძილზემჭიდროემოციურ

კავშირსამყარებენარამხოლოდპირველადმზრუნველთან,არამედ

ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე შეძენილ მათთვის მნიშვნელოვან

ადამიანებთან.ესადამიანებიხდებიანმიჯაჭვულობისფიგურებიდა

მათთანჩამოყალიბებულითერაპიულიდამდგრადიურთიერთობა

მოქმედებს,როგორცდამცავიფაქტორი.

(Kerig et al., 2012)

უსაფ რ თხო მი ჯაჭ ვუ ლო ბის გარ და, ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა სა და ცხოვ-

რე ბა ში  მიღ წე ულ შე დე გებ ზე მრა ვა ლი ფაქ ტო რი მოქ მე დებს. ად რე უ ლი 

გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ბავ შ ვის ცხოვ-

რე ბა ში სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდას რუ ლე ბიც (მშობლები, ოჯა ხის სხვა 

წევ რე ბი, აღ მ ზ რ დელ - პე და გო გი და აღ მ ზ რ დე ლე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი და 

სხვა) მი სი პარ ტ ნი ო რე ბი იყ ვ ნენ. ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი გავ ლე ნა აქვს უშა უ ა ლო გა რე მო საც, სა დაც ბავ შ ვი იზ რ დე ბა, ისე ვე, 
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რო გორც ფარ თოდ და ნა ხულ სო ცი ა ლურ და კულ ტუ რულ გა რე მოს. ბავ-

შ ვის ცხოვ რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს ოჯა ხი, სა მე ზობ ლო, 

სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა, მშობ ლე ბის სა მე გობ რო და სამ სა-

ხუ რი, თე მი, რო მელ შიც ბავ შ ვი იზ რ დე ბა. ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბის პრო-

ცეს ზე ზე მოქ მე დე ბენ  რო გორც ამ სის ტე მებ ში მო აზ რე ბუ ლი ადა მი ა ნე-

ბი, ასე ვე სო ცი ა ლუ რი და ფი ზი კუ რი გა რე მო, რო მელ საც ეს ადა მი ა ნე ბი 

ქმნი ან. ბავ შ ვის ირ გ ვ ლივ არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა და გა რე მო ად რე უ ლი 

გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტ თან ერ თად უნ და მუ შა ობ დეს მიზ ნის მი საღ წე-

ვად. (მეტი ინ ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ ბოქ სი „ბრონფენბრენერის ეკო-

ლო გი უ რი სის ტე მე ბის თე ო რი ა“ გვ. 36).

ბრონფენბრენერისეკოლოგიურისისტემებისთეორია

იურიბრონფენბრენერი(1979)განვითარებასაღწერს,როგორცინ

დივიდისადაგარემოსფუნქციასაქტიურიინდივიდისადამუდმივად

ცვალებადიგარემოსურთიერთქმედებისშედეგს.გარემოსხვადასხვა

შრეებისგანშედგება,რომლებიცეკოლოგიურსისტემებსწარმოადგე

ნენ:

n მიკროსისტემამოიცავსაქტივობებს,როლებსადაურთიერთო

ბებს,რომელშიცჩართულიაგანვითარებისპროცესშიმყოფიინდივი

დიფიზიკურიდამატერიალურიდამახასიათებლებისმქონეკონკრე

ტულგარემოში.ბავშვისთვისესგარემოარისსახლი,სკოლამდელი

დაწესებულება,ეზოდასხვა.მიკროსისტემაგულისხმობსინდივიდის

უშუალორეალობას,რომელშიცისიმყოფებადარომელსაცისგანიც

დის(ცხოვრობს/გამოცდის);

n მეზოსისტემამოიცავსურთიერთდამოკიდებულებებსორანმეტ

გარემოსშორის,რომელშიცგანვითარებისპროცესშიმყოფიინდივი

დიაქტიურადარისჩართული.მეზოსისტემამიკროსისტემებისსისტე

მაა.ბავშვისთვისწარმოადგენსსახლს,სკოლასდასამეზობლოსშო

რისარსებულკავშირსადაურთერთზეგავლენას;
n ეგზოსისტემა მოიცავს ისეთ გარემოებებს, რომელშიც ინდივი

დიარარისაქტიურიმონაწილე,მაგრამმასშიარსებულიმოვლენები

ზემოქმედებსანგანიცდისზემოქმედებასიმგარემოზე,რომელშიცინ

დივიდიუშუალოდიმყოფება.მაგალითად,მშობლებისსამსახური,უფ

II
თავი
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როსიდედმამიშვილისკლასი, მშობლებისსამეგობროწრე, სკოლამ

დელიდაწესებულებისადმინისტრაცია;

n მაკროსისტემა მოიცავს კულტურისდონეზე არსებულიმფაქ

ტორებს,რომლებიცერთიანდამასშტაბურჩარჩოსწარმოადგენსდა

ნარჩენისისტემებისთვის(მიკრო,მეზო,ეგზო).მაკროსისტემისნა

წილია,მაგალითად,კულტურულინორმებიდაფასეულობები,რწმე

ნა,იდეოლოგია,ეკონომიკადაპოლიტიკა.



ეკოლოგიური სისტემების თეორია განვითარების სამ მნიშვნე

ლოვან მახასიათებელს გამოყოფს. პირველი: ინდივიდი, რომელიც

ვითარდება, არის ამ პროცესის აქტიური მონაწილე. ისდინამიკური

კომპონენტია,რომელიც,თავის მხრივ, ზემოქმედებს სისტემებზედა

ცვლის გარემოს. მეორე: სისტემებში არსებულიგარემოებიდა ადა

მიანებიზემოქმედებენერთმანეთზე.პროცესიორმხრივიაყველამო

ნაწილეკომპონენტსშორის,რაცპროცესსდინამიკურსხდის.მესამე:

განვითარების პროცესზე ზემოქმედებს არა მხოლოდ უშუალო გა

რემო,რომელშიცინდივიდიიმყოფება,არამედფართოდდანახული

სოციალურიდა კულტურული გარემოდა მათიურთიერთქმედებები

Bronfenbrenner,1979
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არ სე ბობს მყა რი თე ო რი უ ლი სა ფუძ ვე ლი, რომ ერ თი ა ნი და მი ზან მი-

მარ თუ ლი სის ტე მის შექ მ ნით შე საძ ლე ბე ლია ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბას თან 

და კავ ში რე ბულ შე დე გებ ზე გას ვ ლა. დაგ როვ და პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე-

ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბიც იმის შე სა ხებ, რომ კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნის ირ გ ვ-

ლივ სის ტე მის სხვა დას ხ ვა მო ნა წი ლის გა ერ თი ა ნე ბით შე დეგ ზე გას ვ ლა 

სწრა ფად და ეფექ ტუ რად არის შე საძ ლე ბე ლი. ამის კარ გი მა გა ლი თე ბი ა, 

პროგ რა მა „კარგი და საწყი სი“ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში და ის-

ლან დი ის ინი ცი ა ტი ვა - „ახალგაზრდობა ის ლან დი ა ში“.

„კარგიდასაწყისი“Head Start

1964 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამო

უცხადაომისიღარიბეს.ექსპერტთაჯგუფმადაიწყომუშაობაბავშვის

განვითარების პროგრამაზე. პროგრამა „კარგი დასაწყისის“ მიზანი

არის სიღარიბის ჯაჭვის გაწყვეტა სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვები

სათვისხარისხიანიადრეულიგანათლებისმიწოდებით.

პროგრამაში ჩართულობა ზრდის შემეცნებით და სოციალურ

ემოციურუნარებს  ადრეული ასაკის ბავშვებში (Puma et al., 2010).
სამომავლოდიგიმოქმედებსაკადემიურმოსწრებაზედაზრდისშე

დარებითმაღალიშემოსავლისმიღებისშანსს,ხოლოამცირებსკრი

მინალური ქცევისდა სუსტი ჯანმრთელობის გამოვლინების შანსებს

(Garces et al., 2002; Deming, 2009).
პროგრამის წარმატების საიდუმლო მის მრავალმხრივობაშია.

„კარგი დასაწყისი“ მოიცავს სხვადასხვა ტიპის ხარისხიან სერვისს

(Head Start Programs., n.d.):
n ადრეული განათლება. საგანმანათლებლო პროცესი დაფუძ

ნებულიათამაშზედამისიმიზანიათითოეულიბავშვისჰოლისტური

განვითარება.შემეცნებითი,სოციალურემოციურიდაფიზიკურიუნა

რებისგანვითარებაზეზრუნვახდებაინდივიდუალიზებულისტრატე

გიებისგამოყენებით.

n ჯანმრთელობა.პროგრამაშიჩართულბავშვებსუვითარდებათ

ჯანსაღიცხოვრებისუნარჩვევები,ისინიუზრუნველყოფილებიარიან

ჯანსაღიკვებითადასაჭიროსამედიცინოსერვისებით.ხდებაჯანმრ

თელობისადაგანვითარებისპერიოდულიშემოწმებადასაჭიროების

II
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შემთხვევაშიოჯახებისდაკავშირებასპეციალიზებულსერვისებთან.

n ოჯახისკეთილდღეობა.მშობლებისადაოჯახებისმხარდაჭერა

ხდებაბავშვისგანვითარებისპროცესშიმათიჩართულობისდაბავშ

ვთანურთიერთობისგაუმჯობესებისმიზნით.



„ახალგაზრდობაისლანდიაში“Youth in Iceland

ოთხმოცდაათიანწლებშიისლანდიისმთავრობამომიგამოუცხადა

მავნენივთიერებებისმოხმარებასახალგაზრდებში.ახალიპროგრა

მისდანერგვამალკოჰოლის,თამბაქოსადაკანაფისმოხმარებასადა

გასინჯვაში60%იანიკლებაგამოიწვია(Sigfusdottiretal.,2011).

ამ ინიციატივის წარმატების საფუძველი მის ტრანსდისციპლი

ნურბუნებასადათეორიაზედაფუძნებულმიდგომაშიმდგომარეობს.

„ახალგაზრდობაისლანდიაში“ეფუძნებათეორიებსსოციალურიინ

ტეგრაციის, კონტროლისა და მხარდაჭერის შესახებ და მოქმედებს

დამცავიფაქტორების (მშობლებისჩართულობადა ახალგაზრდების

დაკავება სპორტით) გაზრდისა და რისკფაქტორების (თავისუფალი

დროდაზრდასრულისწვეულებებიყურადღებისგარეშე)შემცირების

საფუძველზე(Kristjansson et al., 2010; Sigfusdottir et al., 2011).
ინიციატივისფარგლებშიშეიცვალაკანონები,განხორციელდასა

ზოგადოებისცნობიერებისამაღლებისკამპანია,შეიქმნაორგანიზაცია

მშობლებისგასაძლიერებლად,საგანმანათლებლოდაწესებულებებ

შიშეიქმნა საბჭოები, შეიქმნაფონდებიდაპროგრამები ახალგაზრ

დებისსპორტშიჩართვისმიზნით,თემშიდაიგეგმაპრევენციულისაქ

მიანობები.

 

ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლისტს, რო გორც სა გან მა ნათ ლებ ლო 

სის ტე მა ში მო მუ შა ვე ადა მი ანს, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აკის-

რია ბავ შ ვე ბის ამ ჟა მინ დელ და მო მა ვალ ცხოვ რე ბა ზე. მით უფ რო, თუ ბავ-

შ ვ თან უშუ ა ლო კონ ტაქ ტი აქვს (მაგალითად, მი სი აღ მ ზ რ დელ - პე და გო გი 

ან აღ მ ზ რ დე ლი ა). არა ნაკ ლე ბია მი სი რო ლი, თუ ის სკო ლამ დე ლი და-

წე სე ბუ ლე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ის თა ნამ შ რო მე ლი ა. ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის 

სპე ცი ა ლის ტი ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა სა და კე თილ დღე ო ბას თან და კავ ში-

socialur-emociuradkompetenturidamedegibavSvi
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რე ბულ მი ზანს აღ წევს უშუ ა ლოდ ბავ შ ვებ თან მუ შა ო ბით, ამას თა ნა ვე, 

სხვა რე ლე ვან ტურ ადა მი ა ნებ თან (მაგალითად, მშობ ლე ბი, კო ლე გე ბი, 

მკვლევ რე ბი, მე ნე ჯე რე ბი თუ სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბის მიმ ღე ბე ბი) მუ შა ო ბი თა და თა ნამ შ რომ ლო ბით და ასე ვე ბავ შ ვ ზე ზე-

მოქ მე დი გა რე მოს გა მო ყე ნე ბი თა და გა უმ ჯო ბე სე ბით (მაგალითად, ბავ-

შ ვის ოჯა ხურ გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბით, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის 

ფი ზი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს მარ თ ვით).
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საგანმანათლებლო

სტრატეგიები



43

საგანმანათლებლო

სტრატეგიები
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saganmanaTlebloსტრატეგიები

ემ პა თია – ადა მი ა ნის უნა რი, წარ მო იდ გი ნოს, რო გორ გრძნობს, რას 

გა ნიც დის სხვა კონ კ რე ტულ სი ტუ ა ცი ა ში და გა მო ი ჩი ნოს ზრუნ ვა მის მი-

მართ (მაგალითად, ბავ შ ვი სა ნუ გე შებ ლად ამ ხა ნაგს

თა ვის საყ ვა რელ სა თა მა შოს სთა ვა ზობს);

თვით რეფ ლექ სია – სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის კრი ტი კუ ლი გა და მუ შა-

ვე ბის პრო ცე სი, ასე ვე

სა კუ თა რი ქცე ვი სა და აზ როვ ნე ბის ანა ლი ზი, გაც ნო ბი ე რე ბა, შე ფა სე ბა, 

და გეგ მ ვა და კონ ტ რო ლი;

პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვა – ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბა, რო მე ლიც მი მარ თუ-

ლია ინ დი ვი დის მი ერ სხვა თა დახ მა რე ბა ზე. პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის გან-

ხორ ცი ე ლე ბის მთა ვა რი მო ტი ვი სხვა ადა მი ა ნის დახ მა რე ბა ა. პრო სო ცი-

ა ლურ ქცე ვას წარ მო ად გენს ალ ტ რუ იზ მიც, რო მე ლიც სა კუ თა რი უსაფ რ-

თხო ე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად მე ო რე ადა მი ა ნის თ ვის 

დახ მა რე ბის გა წე ვას ნიშ ნავს;

„ხარაჩოს“ მე თო დი – ბავ შ ვის თ ვის ნა ბიჯ - ნა ბიჯ დახ მა რე ბის გა წე ვა, 

რა თა მან უფ რო ეფექ ტი ა ნად გა ა კე თოს ის, რის გა კე თე ბაც მას ჯერ და-

მო უ კი დებ ლად არ შე უძ ლი ა, დრო თა გან მავ ლო ბა ში ნაკ ლე ბი დახ მა რე-

ბის გა წე ვა და და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დე ბის სა შუ ა ლე ბის მი ცე მა;

ჰო ლის ტუ რი გან ვი თა რე ბა1 – თვი თაქ ტუ ა ლი ზა ცი ი სა და სწავ ლის პრო-

ცე სი, რო მე ლიც მო ი ცავს ინ დი ვი დის ფი ზი კურ, სო ცი ა ლურ, ემო ცი ურ და 

სუ ლი ერ ზრდას კომ პ ლექ სუ რად. ბავ შ ვის მრა ვალ მ ხ რი ვი/ ჰო ლის ტუ რი 

გან ვი თა რე ბა გუ ლის ხ მობს მი სი ემო ცი უ რი, ფი ზი კუ რი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ-

რი, შე მოქ მე დე ბი თი, სუ ლი ე რი და ურ თი ერ თო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის თან-

ხ ვედ რას. გან ვი თა რე ბი სად მი ამ გ ვა რი მიდ გო მა ახა ლი სებს მზრუნ ველს, 

და ი ნა ხოს ბავ შ ვი, რო გორც მთლი ა ნი პი როვ ნე ბა და არა ცალ კე უ ლი გან-

ვი თა რე ბის სფე რო ე ბის ნაკ რე ბი; 

ბუ ლინ გ თან ბრძო ლა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძა ლა გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბუ-

ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლი ა, რო მელ მაც იცის, რა არის ბუ ლინ-

გი, რო გორ ვლინ დე ბა ის ად რე ულ ასაკ ში, რა ფაქ ტო რე ბი მოქ მე დებს მის 

ტერმინთა განმარტებები წარმოდგენილია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 
განათლების სახელმწიფო სტანდარტებში (საქართველოს მთავრობა, 2017).
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წარ მოქ მ ნა სა და აღ მოფხ ვ რა ზე. ასეთ მა აღ მ ზ რ დელ მა იცის, რომ არ არ-

სე ბობს რე ცეპ ტე ბი მის საქ მი ა ნო ბა ში, იცის, რომ უნ და გა მო ი ყე ნოს მრა-

ვალ ფე რო ვა ნი მიდ გო მე ბი და სპე ცი ფი კუ რი სი ტუ ა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე, 

ცვა ლოს სტრა ტე გი ე ბი. 

ბუ ლინ გის აღ მო საფხ ვ რე ლად არ არის საკ მა რი სი ჩა რე ვა ქცე ვის და-

ფიქ სი რე ბის შემ დ გომ. ბუ ლინ გ თან ბრძო ლა შედ გე ბა რო გორც ინ ტერ-

ვენ ცი ის, ასე ვე პრე ვენ ცი ის გან.  ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ზრდას რუ ლე ბი 

იყე ნე ბენ სტრა ტე გი ებს, რომ ლე ბიც, ერ თი მხრივ, ბუ ლინ გის გა მოვ ლე ნას 

ხელს უშ ლის და,  მე ო რე მხრივ, ქცე ვის გა მოვ ლე ნის შემ დ გომ ინ ტერ ვენ-

ცი ის სა ხით აქ რობს ამ ქცე ვას. პრე ვენ ცი აც და ინ ტერ ვენ ცი აც აუცი ლებ-

ლად გუ ლის ხ მობს პო ზი ტი უ რი ქცე ვის დას წავ ლას და ამ ქცე ვით ბუ ლინ-

გის, რო გორც აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერ თი სა ხის ჩა ნაც ვ ლე ბას, შე სა-

ბა მი სად, სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას.

ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის პრაქ ტი კა ში სა მი დო ნის სტრა ტე გი ებს იყე ნებს 

ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი (მეტი ინ ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ 

ბოქ სი „პირამიდის მო დე ლი“ გვ. 46.) რო გორც ჰო ლის ტუ რი გან ვი თა რე-

ბის ხელ შეწყო ბის, ასე ვე რთუ ლი ქცე ვის აღ მოფხ ვ რის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა 

უნი ვერ სა ლუ რი, პრო აქ ტი უ ლი და ინ დი ვი დუ ა ლი ზე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი. 

პირამიდისმოდელიადრეულიასაკისბავშვებშისოციალურემო

ციურიკომპეტენციებისხელშეწყობისათვის

ამერიკისშეერთებულშტატებში,ადრეულისწავლებისათვისსოცი

ალურიდაემოციურისაფუძვლებისცენტრში(CSEFEL)შემუშავდაპი

რამიდისმოდელი,რომლისმიზანიცარისპრევენციულადშეამციროს

რთულიქცევაადრეულასაკისბავშვებშიდაგაზარდოსსკოლისათვის

მათიმზაობა(Foxetal.,2003).მოცემულიმიზნებისმისაღწევადმო

დელიგვთავაზობსბავშვებშისოციალურემოციურიკომპეტენციების

განვითარებისხელშეწყობასდა აღწერსმტკიცებულებაზედაფუძნე

ბულსაფეხურებრივსტრატეგიებს.უნივერსალურისაფეხურიმოიცავს

ორკომპონენტს: პოზიტიურიურთიერთობების ჩამოყალიბება ბავშ

ვებთან,ოჯახებთანდაკოლეგებთანდამხარდამჭერიდაგანმავითა

რებელიგარემოსორგანიზება.პროაქტიულისაფეხურიგულისხმობს

ბავშვების სოციალურემოციური უნარების განვითარების ხელშემ
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წყობსტრატეგიებს,ხოლოინდივიდუალიზებულისაფეხურირთული

ქცევის მქონე ბავშვებისთვის ინტენსიური ინდივიდუალური ინტერ

ვენციისშემუშავებას (Hemmeter, Ostrosky, & Fox, 2006; Fox et al., 2010). 



პირამიდისმოდელიხუთსაკვანძოდაშვებასეფუძნება (Fox et al., 
2010):

1. ბავშვისთვისბუნებრივგარემოსადამრავალფეროვანსოცია

ლურკონტექსტშიხორციელდებაგანვითარებისხელშეწყობა;

2. პირამიდისმოდელისსაფეხურებიერთმანეთზეადაშენებული;

3. პირამიდისმოდელისსტრატეგიებიუფრომიზანმიმართულიდა

ინტენსიურიაზედასაფეხურებზე;

4. სტრატეგიებიდაუყოვნებლივდაეფექტურადუნდაიყოსგამო

ყენებული;

5. ოჯახებიკრიტიკულადმნიშვნელოვანიპარტნიორებიარიან.
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უნი ვერ სა ლუ რი სტრა ტე გი ე ბი არის ისე თი სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე-

ბიც ბა ზი სუ რია მიზ ნის მიღ წე ვის თ ვის. ეს სტრა ტე გი ე ბი შე საძ ლებ ლო-

ბას ქმნის, რომ თი თო ე უ ლი ბავ შ ვი გან ვი თარ დეს და ის წავ ლოს. ასე თია 

სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა პო ზი ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს ჩა მო-

ყა ლი ბე ბას და  გან მა ვი თა რე ბე ლი ფი ზი კუ რი გა რე მოს შექ მ ნას, ასე ვე მო-

ი ცავს ხა რის ხი ა ნი ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის მა ხა სი ა თებ ლებს, რო გო რი ცა ა, 

მა გა ლი თად, თა მაშ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო ცე სი.

პრო აქ ტი უ ლი სტრა ტე გი ე ბი გუ ლის ხ მობს სტრა ტე გი ებს, რო მე ლიც 

მიბ მუ ლია მი ზან ზე. ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში მი ზა ნი ბუ ლინ გ თან ბრძო ლა ა, შე-

სა ბა მი სად, პრო აქ ტი უ ლი სტრა ტე გი ე ბი იქ ნე ბა ისე თი სტრა ტე გი ე ბი, რომ-

ლე ბიც ბუ ლინ გის გა მოვ ლე ნამ დე მი მარ თუ ლია სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი 

უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის კენ. პრო აქ ტი უ ლი გუ ლის ხ მობს ჩა რე ვას არა სა-

სურ ვე ლი ქცე ვის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით.

ინ დი ვი დუ ა ლი ზე ბულ სტრა ტე გი ებს ვი ყე ნებთ კონ კ რე ტულ ბავ შ ვებ-

თან, რომ ლე ბიც წი ნა სა ფე ხუ რის სტრა ტე გი ე ბის მი უ ხე და ვად, იყე ნე ბენ 

ბუ ლინგს და მის წი ნა რე ქცე ვებს. ეს არის  სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც 

გა მო ი ყე ნე ბა ბუ ლინ გის დროს და მის მე რე, ასე ვე სტრა ტე გი ე ბი, რომ-

ლე ბიც მი ზან მი მარ თუ ლად ემ სა ხუ რე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მჩაგ ვ რე ლის, 

მსხვერ პ ლი სა და მა ყუ რებ ლის კონ კ რე ტუ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას .

ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა იცის, რომ ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი 

სტრა ტე გი ე ბის და ნერ გ ვა სა ფე ხუ რებ რი ვად არ ხდე ბა, ყვე ლა სტრა ტე გია 

ერ თ დ რო უ ლად უნ და მუ შა ობ დეს. თუმ ცა მა შინ, რო დე საც პრაქ ტი კო სი 

სა ჭი რო ებს სხვა დას ხ ვა სტრა ტე გი ის დას წავ ლას და გა მო ყე ნე ბას, შე უძ-

ლე ბე ლია ყვე ლა სტრე ტე გი ას ერ თ დ რო უ ლად შე ე ჭი დოს. ად რე უ ლი გა-

ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი იწყებს სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს სა და მის 

მო ნა წი ლე ებ ზე დაკ ვირ ვე ბი თა და შე ფა სე ბით. სი ტუ ა ცი ის შე ფა სე ბა და 

მი სი ანა ლი ზი იძ ლე ვა ცოდ ნას იმის შე სა ხებ, თუ რა გა მო დის და რა არა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე შე საძ ლე ბე ლია ეფექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი-

ღე ბა, თუ რო მე ლი სტრა ტე გი ე ბის და ნერ გ ვის სა ჭი რო ე ბა დგას და რი თი 

ჯო ბია დაწყე ბა. შე ფა სე ბი სას პა სუ ხი უნ და გა ე ცეს შემ დეგ კითხ ვებს: 

n უკ ვე არის ბუ ლინ გი? 

n ხში რია ბუ ლინ გის წი ნა რე ქცე ვა? 

n სად და ვინ არის ამ ქცე ვა ში ჩარ თუ ლი? 

n რა პრე ვენ ცი უ ლი სტრა ტე გი ე ბი არის უკ ვე დამ კ ვიდ რე ბუ ლი? 
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n ეფექ ტუ რად ხდე ბა სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე-

ბა ბავ შ ვებ ში? 

n რა იცი ან მშობ ლებ მა ბუ ლინ გი სა და მი სი პრე ვენ ცი ის შე სა ხებ? 

n რო გო რი აღ მ ზ რ დე ლი ვარ?

ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად სა ჭი როა კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, რო მე-

ლიც შე საძ ლოა სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნალ მა თვი თონ ან კო ლე გის 

დახ მა რე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლოს. ინ ფორ მა ცი ის შე საგ რო ვებ ლად შე საძ-

ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას არ სე ბუ ლი კითხ ვა რე ბი, ობი ექ ტუ რი ჩა-

ნა წე რე ბი და პერ სო ნა ლის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი.

თუ სას წავ ლო პრო ცე სი ახა ლი დაწყე ბუ ლია და პა ტა რა ასა კობ რივ 

ჯგუფ ში აგ რე სი უ ლი ქცე ვე ბი მწი რი ა, ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის-

ტ მა, პირ ველ რიგ ში, უნი ვერ სა ლუ რი სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე უნ და 

იფიქ როს და მა ლე ვე შე მო ი ტა ნოს პრო აქ ტი უ ლი სტრა ტე გი ე ბი. თუ ბუ-

ლინ გი ხში რია ჯგუფ ში, მა შინ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ დი ვი დუ ა ლი ზე ბუ ლი 

სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ის წავ ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნალ მა, 

რომ ასე თი ქცე ვის დროს მო ა ხერ ხოს მყი სი ე რი რე ა გი რე ბა და პა რა ლე-

ლუ რად და ნარ ჩე ნი სტრა ტე გი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზეც და იწყოს მუ შა ო ბა.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი ხე დავ დეს 

იმ ძლი ერ მხა რე ებს, რომ ლე ბიც მას და მის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სა გან მა-

ნათ ლებ ლო გა რე მო სა და პრო ცესს აქვთ და ამ ძლი ერ მხა რე ებ ზე აშე-

ნებ დეს ახალ უნა რებ სა და ჩვე ვებს. თი თო ე უ ლი სპე ცი ა ლის ტი უნ და ზრუ-

ნავ დეს, რომ მის თ ვის მი სა ღე ბი  და ეფექ ტუ რი ტემ პით შე ი ძი ნოს ახა ლი 

უნა რე ბი და გა ა უმ ჯო ბე სოს სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო. ყვე ლაფ რის ერ-

თ დ რო უ ლად კე თე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, ხო ლო ეფექ ტუ რია მიზ ნე ბის და ყო ფა 

გა და მუ შა ვე ბად ზო მე ბად და ისე შე ჭი დე ბა, უნა რე ბის ნელ - ნე ლა შე ძე ნა და 

და ნერ გ ვა. ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის თი თო ე-

ულ მა სპე ცი ა ლის ტ მა შექ მ ნას ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის სა კუ თა რი პროგ რა მა, 

რო მე ლიც და ეყ რ დ ნო ბა შე ფა სე ბას, ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს, სპე ცი ა ლის ტე-

ბის ინ ტე რე სებს, შე საძ ლებ ლო ბებს და მიზ ნებს და რომ ლის მი ზა ნიც იქ-

ნე ბა ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბის და ნერ გ ვა. 
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ბულინგისპრევენციაჰოლისტურიგანვითარების
xelშეწყობით

უნი ვერ სა ლუ რი სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლებ საც სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ-

სო ნა ლი იყე ნებს, ბავ შ ვის არა მხო ლოდ სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი, არა მედ 

მი სი ჰო ლის ტუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი ცა ა. მა თი გა მო ყე ნე ბა და 

სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში და ნერ გ ვა გუ ლის ხ მობს ბავ შ ვის უშუ ა ლო 

გა რე მოს იმ დაგ ვა რად ორ გა ნი ზე ბას, რომ მას ში ბუ ნებ რი ვად და ძალ-

და ტა ნე ბის გა რე შე შე ექ მ ნას გა და ლახ ვა დი გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლე ბიც მის 

ჰო ლის ტურ გან ვი თა რე ბას შე უწყობს ხელს. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლის თ ვის  სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მოს 

მარ თ ვა უბ რა ლო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა კი არ არის, არა მედ მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ა ცა ა. ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით სამ 

ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბას უნ და მი ექ ცეს ყუ რადღე ბა: სა გან მა ნათ ლებ ლო 

პერ სო ნა ლი, ჯგუ ფის ერ თო ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო.

საგანმანათლებლოპერსონალი

რო გო რი უნ და იყოს აღ მ ზ რ დელ - პე და გო გი და აღ მ ზ რ დე ლი? რა პი-

როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბი უნ და ახა სი ა თებ დეთ? რა ცოდ ნა და უნა რე ბი სჭირ-

დე ბა იმის თ ვის, რომ პრო ფე სი ო ნა ლად ჩა ით ვა ლოს? ამ კითხ ვებ ზე პა სუ-

ხი თავ მოყ რი ლია „აღმზრდელ-პედაგოგის პრო ფე სი ულ სტან დარ ტ ში“ (-

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა,2017).

 „აღმზრდელ-პედაგოგის პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტი“ ეროვ ნუ ლი დო-

კუ მენ ტი ა, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს, ვინ შე იძ ლე ბა და საქ მ დეს აღ მ ზ რ-

დელ - პე და გო გის პო ზი ცი ა ზე და რა უნ და იცო დეს და შე ეძ ლოს ადა მინს, 

რო მე ლიც ამ პო ზი ცი ა ზე არის და საქ მე ბუ ლი. სტან დარ ტი, პირ ველ რიგ ში, 

დამ საქ მებ ლი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის შემ ქ მ ნე ლე ბის-

თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი დო კუ მენ ტი ა. თუმ ცა, ამას თა ნა ვე, ეს დო კუ მენ ტი 

მნიშ ვ ნე ლო ვან რე სურ სად შე იძ ლე ბა იქ ცეს სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო-

ნა ლის თ ვის. სტან დარ ტ ზე დაყ რ დ ნო ბით შე საძ ლე ბე ლია სა კუ თა რი კომ-

პე ტენ ცი ე ბის შე ფა სე ბა და ამ შე ფა სე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით პრო ფე სი უ ლი 

გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის და სახ ვა.

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჯგუფ ში მო მუ შა ვე 
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ადა მი ა ნებს გან ვი თა რე ბუ ლი ჰქონ დეთ სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი კომ პე-

ტენ ცი ე ბი და მათ მო დე ლი რე ბას აკე თებ დ ნენ სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო-

ცეს ში. ეს სტრა ტე გია ორ მნიშ ვ ნე ლო ვან საქ მი ა ნო ბას გუ ლის ხ მობს: 

ერ თი: სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლის მუდ მი ვი ზრუნ ვა სა კუ თა რი 

სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე და 

მე ო რე: მო დე ლი რე ბის გა მო ყე ნე ბის ჩვე ვის გა მო მუ შა ვე ბა.

„როდესაცპრობლემურქცევასვაწყდები,ისეთელემენტარულსაც

კი,როგორიც კბენაა, მიჩნდება განცდა,რომ მჭირდებადამატებითი

ინფორმაცია.თითქოსრაღაცშედეგსვიღებჩარევებით,მაგრამმინდა

გადავამოწმოდაუფროდავხვეწო.ამსაჭიროებასხშირადვიკმაყო

ფილებიმით,რომვუკავშირდებიმულტიგუნდისწევრებს.ვსხდებით

დავმსჯელობთ.ყოველთვისამართლებსასეთირაღაცები,კონსულ

ტაციასპეციალისტთანანკოლეგასთანდამატებითიინფორმაციისმი

საღებად“.ანა,აღმზრდელი

ზრუნვასაკუთარსოციალურემოციურკომპეტენციების

ზრდაზე

გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის პრო ცე სი, ეხე ბა ეს ბავშვს, ზრდას რულს 

თუ სა კუ თარ თავს, ყო ველ თ ვის იწყე ბა შე ფა სე ბის პრო ცე სით. ხელ შეწყო-

ბის ეფექ ტუ რო ბა და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად მი ზან მი მარ თუ-

ლე ბი ვართ. სა კუ თა რი თა ვის შე ფა სე ბი დან მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე 

დაყ რ დ ნო ბით ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი მი ზან მი მარ თუ ლად 

იყე ნებს სა კუ თარ ძლი ე რი მხა რე ებს და კი დევ უფ რო ავი თა რებს მათ, 

ქმნის სი ტუ ა ცი ებს, რომ ლებ შიც მი ე ცე მა სუს ტი მხა რე ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა.

ამის თ ვის სა უ კე თე სო სტრა ტე გია თვით რეფ ლექ სი ა ა. თვით რეფ ლექ-

სია არის სა კუ თა რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის, აზ რე ბი სა და ქცე ვის გაც ნო ბი ე რე ბა, 

შე ფა სე ბა და ანა ლი ზის პრო ცე სი, რო მე ლიც სა კუ თა რი ქცე ვი სა და ღი რე-

ბუ ლე ბე ბის გა და ფა სე ბი სა და მარ თ ვის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 

თვით რეფ ლექ სი ის თ ვის სა მი ძი რი თა დი გზა არ სე ბობს. ყვე ლა ზე 

ეფექ ტუ რი სა მი ვეს რუ ტი ნუ ლად გა მო ი ყე ნე ბა ა, თუმ ცა სა კუ თა რი შე საძ-

III
თავი
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ლებ ლო ბე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ად რე უ ლი გა ნათ ლე-

ბის სპე ცი ა ლის ტ მა შე საძ ლე ბე ლია ამო არ ჩი ოს ერ თ -ერ თი სტრა ტე გი ა.

n „ფიქრის დრო“ - ყო ველ დღე გა მო ყა ვით დრო (15-20 წუ თი) 

თვით რეფ ლექ სი ის თ ვის (უმჯობესია, სა მუ შაო დღის ბო ლოს). გან მარ-

ტოვ დით კომ ფორ ტულ და წყნარ სივ რ ცე ში. გა იხ სე ნეთ იმ დღეს მომ ხ-

და რი სი ტუ ა ცი ა, რო მელ შიც მო გი წი ათ გა მო გე ყე ნე ბი ნათ სო ცი ა ლურ -ე-

მო ცი უ რი უნა რე ბი. და ფიქ რ დით იმა ზე, თუ რა მოხ და, რა ტომ მოხ და, რა 

იგ რ ძე ნით და რა და მო კი დე ბუ ლე ბა გაქვთ ამ სი ტუ ა ცი ას თან მი მარ თე-

ბით. შე საძ ლე ბე ლი იყო თუ არა, რომ სხვა ნა ი რად მოქ ცე უ ლი ყა ვით და 

უკეთ გა მო გევ ლი ნათ თქვე ნი უნა რე ბი. და ფიქ რ დით, სა მო მავ ლოდ ასეთ 

სი ტუ ა ცი ებ ში რო გორ მო იქ ცე ვით, რას შეც ვ ლი დით და რას გა ა კე თებ დით 

იგი ვე ნა ი რად.

n „რეფლექსური დღი უ რი“ – გა მო ყა ვით ბლოკ ნო ტი, რო მელ შიც 

ყო ველ დღი უ რად გა ა კე თებთ ჩა ნა წე რებს. „ფიქრის დროს“ მსგავ სად 

სი ტუ ა ცი ე ბი უნ და აღ წე როთ და გა ა ა ნა ლი ზოთ, თუმ ცა „რეფლექსური 

დღი უ რის“ უპი რა ტე სო ბა ის არის, რომ, ერ თი მხრივ, ნა აზ რე ვის და წე რა 

ამარ ტი ვებს გა აზ რე ბა სა და და მახ სოვ რე ბას და, მე ო რე მხრივ, იძ ლე ვა 

ძვე ლი ჩა ნა წე რე ბის გა და ხედ ვის და მთლი ა ნო ბა ში გა აზ რე ბის სა შუ ლე-

ბას.

n „გუნდური მუ შა ო ბა“ - შე მო იკ რი ბეთ ადა მი ა ნე ბი, რო მე ლიც და-

გეხ მა რე ბი ან რეფ ლექ სი ა ში. კვი რა ში ერ თხელ გა მო ყა ვით დრო მათ-

თან შე სახ ვედ რად. ამ შეხ ვედ რებ ზე გა უ ზი ა რეთ სა კუ თა რი გა მოც დი-

ლე ბა, შე საძ ლოა წა უ კითხოთ ჩა ნა წე რი „რეფლექსური დღი უ რი დან“ ან 

აჩ ვე ნოთ ვი დე ო, რო მე ლიც სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში გა და ი ღეთ. 

ერ თად გა არ ჩი ეთ ეს სი ტუ ა ცი ა, მო ის მი ნეთ თქვე ნი გუნ დის წევ რე ბის 

პერ ს პექ ტი ვა: რო გორ ხე და ვენ ისი ნი ამ სი ტუ ა ცი ას? თვი თონ თუ ჰქო-

ნი ათ ასე თი გა მოც დი ლე ბა? რა რე კო მენ და ცი ე ბი აქვთ თქვენ თ ვის? 

„გუნდური მუ შა ო ბა“ შე საძ ლე ბე ლია წყვილ ში ან მცი რე ჯგუფ ში (5-8 

ადა მი ა ნი) მოხ დეს; მთა ვა რი ა, გუნ დის წევ რე ბი ერ თ მა ნეთს ენ დო ბოდ-

ნენ და უსაფ რ თხოდ გრძნობ დ ნენ თავს. გუნ დ ში შე საძ ლე ბე ლი უნ და 

იყოს ყვე ლა გა მოწ ვე ვა ზე სა უ ბა რი, მის წევ რებს არ უნ და გა უჩ ნ დეთ 

გან ც და, რომ ვინ მეს გან ს ჯი ან ან ეჭ ვ ქ ვეშ და ა ყე ნე ბენ მის პრო ფე სი ო ნა-

ლიზმს. 
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მოდელირება

მო დე ლი რე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ა ა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა 

ადა მი ა ნე ბის უნარს, და ის წავ ლონ ქცე ვე ბი სხვე ბის იმი ტი რე ბით. მო დე-

ლი რე ბა გუ ლის ხ მობს იმ უნა რის, ცოდ ნის ან ქცე ვის თვალ სა ჩი ნოდ გა-

მო ყე ნე ბას, რომ ლის სწავ ლე ბა საც ვცდი ლობთ. მა გა ლი თად, თუ ბავ შ ვი 

კო მუ ნი კა ცი ის დროს  ჯერ ვერ იყე ნებს პი რის ნაც ვალ სა ხე ლებს ზრდას-

რუ ლი მი ზან მი მარ თუ ლად და ხში რად იყე ნებს ისეთ წი ნა და დე ბებს, 

რომ ლებ შიც ნაც ვალ სა ხე ლე ბი ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში ის მო დე ლი რე ბას უკე-

თებს პი რის ნაც ვალ სა ხე ლე ბის სწო რი ფორ მით გა მო ყე ნე ბას. ზრდას რუ-

ლი მო დე ლი რე ბით მარ თავს ბრაზს და ავ ლენს შე უ პოვ რო ბას, რო დე-

საც  ბავ შ ვებ თან თა მა შის დროს მას რა ი მე არ გა მოს დის (მაგალითად, 

და ენ გ რა აშე ნე ბუ ლი კოშ კი) - ხმა მაღ ლა ამ ბობს: „გავბრაზდი იმი ტომ, 

რომ და ინ გ რა“; ის იყე ნებს ბრა ზის მარ თ ვის იმ სტრა ტე გი ას, რო მე ლიც 

ბავ შ ვებს ას წავ ლა (ხმამაღლა ით ვ ლის 5-მდე) და ხმა მაღ ლა აცხა დებს: 

„ახლა დავ წყ ნარ დი და კი დევ  ვცდი“.  

მო დე ლი რე ბა არ არის დე მონ ს ტ რი რე ბა. დე მონ ს ტ რი რე ბა სა გან მა-

ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ა ა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს ქცე ვის ჩვე ნე ბას, სა ნამ 

იმა ვეს გა ი მე ო რებს ბავ შ ვი. მა გა ლი თად, რო დე საც სა გან მა ნათ ლებ ლო 

პერ სო ნალ მა ხე ლოვ ნე ბის ცენ ტ რ ში პირ ვე ლად შე მო ი ტა ნა პა პიე მა-

შეს მა სა ლა, ბავ შ ვებს სთხო ვა, ჯერ მის თ ვის ეყუ რე ბი ნათ; და კუ წა ძვე-

ლი ჟურ ნა ლი, ამო ავ ლო წე ბო ში და და ა წე ბა გა ბე რილ ბუშტს, შემ დ გომ 

სთხო ვა იგი ვე ნა ი რად გა მო ე ყე ნათ ნივ თე ბი და შეს დ გო მოდ ნენ საქ მი ა-

ნო ბას - ამ სი ტუ ა ცი ა ში ზრდას რულ მა პა პიე მა შეს გა მო ყე ნე ბის დე მონ ს ტ-

რი რე ბა გა ა კე თა. დე მონ ს ტ რი რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სტრა ტე გიაა სა გან მა-

ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში, თუმ ცა ის მხო ლოდ კონ კ რე ტულ სი ტუ ა ცი ებ ში და 

სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე უნ და გა მო ი ყე ნოს აღ მ ზ რ დელ მა, იმის თ ვის 

რომ ეფექ ტუ რი იყოს.

მო დე ლი რე ბა, დე მონ ს ტ რი რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, არ მო ი აზ რებს 

მო ლო დინს, რომ ბავ შ ვ მა ერ თი ერ თ ში გა ი მე ო როს ქცე ვა მი სი ნახ ვის 

შემ დეგ. მო დე ლი რე ბუ ლი ქცე ვა არის მი სა ღე ბი და მი სა ბა ძი ქცე ვა, რო-

მელ საც ზრდას რუ ლე ბი ბუ ნებ რი ვად იყე ნე ბენ. ჩვე ნი ქცე ვის მო დე ლი რე-

ბას მუდ მი ვად ვა ხორ ცი ე ლებთ ზრდას რუ ლე ბი, ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნალ მა გა ი აზ როს, რას უკე თებს მო დე-

ლი რე ბას და ეს სტრა ტე გია მი ზან მი მარ თუ ლად გა მო ი ყე ნოს სა გან მა ნათ-
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ლებ ლო პრო ცეს ში.

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მუდ მი ვად 

ხდე ბო დეს ად რე ულ ასაკ ში სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი უნა რე ბის მო დე ლი-

რე ბა. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბუ ლინ გ თან და კავ ში რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე-

ბე ბის მო დე ლი რე ბა ბავ შ ვე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ-

ლად. თვალ სა ჩი ნო უნ და იყოს, რომ ზრდას რუ ლე ბის თ ვის  ჩაგ ვ რა მი უ-

ღე ბე ლი ა. ამის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია იმით, რომ სა გან მა ნათ ლებ ლო 

პერ სო ნალ მა ყო ველ ჯერ ზე და ა ფიქ სი როს თა ვი სი აზ რი ბუ ლინ გ თან მი-

მარ თე ბით, რო დე საც ასეთ სი ტუ ა ცი ის შე სა ხებ წა ი კითხა ვენ, მო ის მე ნენ 

რა მეს ან შე ეს წ რე ბი ან. 

ჯგუფისერთობა

ჯგუ ფის ერ თო ბა იმის სა ფუძ ველს ქმნის, რომ ბავ შ ვებ მა, რომ ლე ბიც 

ამ ჯგუფ ში არი ან, ბუ ნებ რი ვად გა ნა ვი თა რონ სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი უნა-

რე ბი. ჯგუ ფის ერ თო ბა გუ ლის ხ მობს ჯგუ ფის თი თო ე უ ლი წევ რის გან ც დას, 

რომ ამ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა და და ნარ ჩე ნი წევ რე ბიც მის ნა ი რად ჯგუ ფის 

სრულ ფა სო ვა ნი წევ რე ბი არი ან. ამას თა ნა ვე, გუ ლის ხ მობს გან ც დას, რომ 

ეს ჯგუ ფი ერ თი ა ნია და ეფექ ტუ რი, ანუ, წევ რებს ერ თ მა ნეთ თან თა ნამ შ-

რომ ლო ბა, ერ თ მა ნე თის დახ მა რე ბა შე უძ ლი ათ და ჯგუფ ში მრა ვალ ფე-

როვ ნე ბა და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბა ბუ ნებ რი ვი და პო ზი ტი უ რი მოვ ლე ნა ა. 

ჯგუ ფის ერ თო ბა დგას პა ტი ვის ცე მის, თა ნას წო რო ბი სა და ტო ლე რან ტო-

ბის იდე ებ ზე. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჯგუ ფებ ში ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. სა გან მა ნათ ლებ-

ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფი არ სე ბობს, რო მელ თა ერ თო-

ბა ზეც სა ჭი როა ზრუნ ვა. სპე ცი ა ლის ტე ბის გუნ დი სა და და წე სე ბუ ლე ბის 

პერ სო ნა ლის გუნ დე ბის ერ თო ბა ზე უნ და ზრუ ნავ დეს ად მი ნის ტ რა ცი ა, სა-

გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლის მო ვა ლე ო ბა ში კი შე დის ერ თო ბის ჩა მო-

ყა ლი ბე ბა რო გორც უშუ ა ლო ჯგუ ფის, ასე ვე მთლი ა ნად სა გან მა ნათ ლებ-

ლო და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზეც. 

saganmanaTleblostrategiebi
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მიკუთვნებულობა

მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა გან ც და ა, რო ცა რა ი მე ჯგუ ფის ნა წი ლი ხარ. ამ გან-

ც დის გაღ ვი ვე ბი სა და გაზ რ დის მიზ ნით სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლი 

ბავ შ ვებ თან მუ შა ობს სას წავ ლო წლის და საწყი სი დან ვე.

n ყო ველ დღე შეხ ვ დით ბავ შ ვებს და მა თი ოჯა ხის წევ რებს. და წე სე-

ბუ ლე ბა ში მოს ვ ლის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა: 

1. შე მო სას ვ ლელ ში მშო ბელ თან გა მო ლა პა რა კე ბა პო ზი ტი უ რი ურ-

თი ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით („მოგესალმებით, სა ლო მე და გუ-

რამ“. „შეხედე, სა ლო მე რო გო რი ყო ჩა ღი ა. და მო უ კი დებ ლად უვ ლის სა-

კუ თარ ნივ თებს“. „გურამ, ამ სა ღა მოს თქვენ მო ა კითხავთ სა ლო მეს თუ 

თქვე ნი მე უღ ლე?“ „სასიამოვნო დღეს გი სურ ვებთ!“); 

2. და ფიქ სი რე ბა, რომ ბავ შ ვი მო ვი და და წე სე ბუ ლე ბა ში („მამუკაც 

მო სუ ლა! რო გორ ხარ?“);

3. ბავ შ ვის დახ მა რე ბა, რა თა ჯგუფ ში შე მოს ვ ლის თა ნა ვე სა ინ ტე რე-

სო აქ ტი ვო ბა ში ჩა ერ თოს („თომა, რი სი თა მა ში გინ და? წა მო დი, ჯერ ერ-

თად ვნა ხოთ, სხვე ბი რას აკე თე ბენ“) . 

n გა ა ცა ნით ბავ შ ვებს ჯგუ ფი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-

ლე ბის სივ რ ცე ე ბი. ბავ შ ვებ მა უნ და იცოდ ნენ, სად რა ხდე ბა, მათ შო რის, 

ისეთ სივ რ ცე ებ ში, რომ ლე ბიც მათ თ ვის არ არის გან კუთ ვ ნი ლი. ამის თ-

ვის შე საძ ლე ბე ლი ა, მა გა ლი თად, წლის და საწყის ში მშობ ლებ თან ერ თად 

„ექსკურსიის“ მოწყო ბა თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის თ ვის ან „განძის ძებ ნის“ თა-

მა შის და გეგ მ ვა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ბავ შ ვე ბი სხვა დას ხ ვა სივ რ ცე ში 

მოხ ვ დე ბი ან.

n გა მო ყა ვით პერ სო ნა ლუ რი სივ რ ცე ბავ შ ვე ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, 

მო აწყ ვეთ უჯ რე ბი ან ყუ თე ბი თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის თ ვის, რომ ლე ბიც ინ-

დი ვი დუ ა ლუ რი იქ ნე ბა. ამ უჯ რა ში ბავ შ ვის პორ ტ ფო ლიო და მი სი პი რა დი 

ნივ თე ბი იდე ბა.

n მო აწყ ვეთ ზე ი მე ბი და გან სა კუთ რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. მა გა ლი-

თად, და გეგ მეთ „დღესასწაული კო ცო ნის ირ გ ვ ლივ“ ბავ შ ვებ თან ერ თად, 

მო ამ ზა დეთ პიკ ნი კის თ ვის საკ ვე ბი, მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი, პლე-

დე ბი და ა.შ. და ერთ დღეს ეზო ში სპე ცი ა ლურ ად გი ლას და ან თეთ კო ცო-

ნი და იქ გა ა ტა რეთ დრო ერ თად. ყო ვე ლი წლის ბო ლოს მო აწყ ვეთ ზე ი მი 

სას წავ ლო წლის დას რუ ლე ბის აღ სა ნიშ ნა ვად და ერ თ მა ნეთ თან და სამ შ-

ვი დო ბებ ლად. მო აწყ ვეთ პიკ ნი კე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის 
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ეზო ში ან გა რე ტე რი ტო რი ა ზე მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბით.

n ფი ზი კუ რი გა რე მოს მოწყო ბი სას გა მო ი ყე ნეთ ბავ შ ვე ბის იდე ე ბი, 

ნა მუ შევ რე ბი, ინ ტე რე სე ბი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. თი-

თო ე უ ლი ბავ შ ვის ნა მუ შე ვა რი გა მო ფი ნეთ. კე დელ ზე გა მო ფე ნი ლი ვი-

ზუ ა ლუ რი მა სა ლა ბავ შ ვის თვა ლის სი მაღ ლე ზე და კი დეთ. სა თა მა შო ე ბი, 

წიგ ნე ბი, მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი და სხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო რე-

სურ სი შე მო ი ტა ნეთ ისე, რომ წარ მოდ გე ნი ლი იყოს ყვე ლა ბავ შ ვის სქე სი, 

ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა და სხვა (მაგალითად, თუ 

და უ ნის სინ დ რო მის მქო ნე ბავ შ ვი გყავთ ჯგუფ ში, უნ და გქონ დეთ წიგ ნი, 

რომ ლის მთა ვა რი გმი რიც და უ ნის სინ დ რო მის მქო ნე ა; თუ ჯგუფ ში სომ-

ხუ რე ნო ვა ნი ბავ შ ვი ა, ორე ნო ვა ნი (ქართული და სომ ხუ რი) ვი ზუ ა ლუ რი 

მი ნიშ ნე ბე ბი და ამ ზა დეთ). 

პატივისცემა

პა ტი ვის ცე მა ნიშ ნავს სხვი სი გრძნო ბე ბის, სურ ვი ლე ბი სა და უფ ლე ბე-

ბის მი მართ ყუ რადღე ბი ან და მიმ ღებ ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას. იმის თ-

ვის, რომ ჯგუფ ში პა ტი ვის ცე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი ჩა მო-

ყა ლიბ დეს, სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნალ მა, პირ ველ რიგ ში, თვი თონ 

უნ და სცეს პა ტი ვი თი თო ე ულ ბავშვს.

ბავ შ ვე ბის პა ტი ვის ცე მა ნიშ ნავს არა მის სიყ ვა რულს და კარ გად მოქ-

ცე ვას, არა მედ მის აღი ა რე ბას სრულ ფა სო ვან პი როვ ნე ბად, რო მელ საც 

თა ვი სი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გრძნო ბე ბი, სურ ვი ლე ბი და უფ ლე ბე ბი აქვს.

ბავ შ ვის მი მართ პა ტი ვის ცე მის გა მო სა ხა ტად:

n ყუ რადღე ბით მო უს მი ნეთ ბავშვს, რო მე ლიც თა ვის აზრს გა მო-

ხა ტავს. სხე უ ლის ენით და და მა ზუს ტე ბე ლი კითხ ვე ბის დას მით აჩ ვე ნეთ, 

რომ გა ინ ტე რე სებთ, რა საც ის ამ ბობს. არ გა აწყ ვე ტი ნოთ სა უ ბა რი „უფრო 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საქ მის“ გა მო. თუ სხვა გზა არ გაქვთ და ვერ მო უს მენთ, 

ბო დი ში მო უ ხა დეთ და აუხ სე ნით, რა ტომ არ შე გიძ ლი ათ ეს ამ მო მენ ტ ში. 

რო დე საც გა თა ვი სუფ ლ დე ბით, აუცი ლებ ლად მი უბ რუნ დით და სთხო ვეთ 

გა ნაგ რ ძოს ლა პა რა კი.

„ბავშვისმოსმენა არარისდამოკიდებულიმის ასაკზე. კვლევებ

მააჩვენა,რომბავშვსშეუძლიასაკუთარიშეხედულებადააფიქსიროს

ძალიანპატარაასაკიდან,კერძოდ,როცაისპირველადიწყებსვერ
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ბალურკონტაქტს.ესგულისხმობს,რომარავერბალურიკომუნიკაცია,

თამაში,სხეულისმოძრაობა,ხატვა,ძერწვა,რომლითაცბავშვიცდი

ლობსსაკუთარიშესაძლებლობებისდემონსტრირებას,მხედველობა

შიიყოსმიღებული.“             
                                                 Committee on the rights of the child, 2005

ბავშვისუფლებათაკომიტეტისკომენტარი#7

,,ბავშვისუფლებებისიმპლემენტაციაადრეულასაკში“

n და უ დას ტუ რეთ ემო ცი ე ბი. არ და აკ ნი ნოთ ის ემო ცი ე ბი, რო მელ-

საც ბავ შ ვი გა მო ხა ტავს და არ დას ცი ნოთ მას. ამის  და დას ტუ რე ბა ნიშ-

ნავს, რომ შე ამ ჩ ნი ოთ მი სი ემო ცია და აღი ა როთ ის, რო გორც რე ა ლუ რი.

n მიჰ ყე ვით ბავ შ ვის სა ჭი რო ე ბებს მი სი სურ ვი ლე ბი დან გა მომ დი-

ნა რე. რო დე საც ბავ შ ვი უარს აცხა დებს რა ი მეს გა კე თე ბა ზე, მო უს მი ნეთ 

და სთხო ვეთ მი ზე ზე ბის ახ ს ნა. თუ აღ ნიშ ნუ ლი ქცე ვა არ ქმნის ფი ზი კურ 

და ფსი ქი კურ საფ რ თხეს და გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი არ არის, მა-

შინ მიჰ ყე ვით მას. თუ შე უძ ლე ბე ლია მი ყო ლა, მა შინ და უ დას ტუ რეთ, რომ 

მი სი გეს მით, აუხ სე ნით, რა ტომ არ გა მო ვა, რა საც ის ითხოვს და და ეხ მა-

რეთ მის თ ვის არა სა სურ ვე ლი ქცე ვის მა ინც გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

მეგობრობა

მე გობ რო ბის ხელ შეწყო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლის მო ვა-

ლე ო ბა ა. ზო გი ერ თი ბავ შ ვი ბუ ნებ რი ვად ამ ყა რებს მნიშ ვ ნე ლო ვან ურ თი-

ერ თო ბებს თა ნა ტო ლებ თან, ზოგს კი უჭირს მე გობ რის შე ძე ნა.

n წა ა ხა ლი სეთ ბავ შ ვე ბი, რომ ერ თ მა ნეთ თან ითა მა შონ. სიტყ ვი ე-

რი წა ხა ლი სე ბით, ფი ზი კუ რი გა რე მოს მოწყო ბით (მცირე ჯგუ ფე ბის სივ-

რ ცე ე ბის შექ მ ნით, პა ტა რა მრგვა ლი მა გი დე ბის გა მო ყე ნე ბით, ჯგუ ფუ რი 

სა თა მა შო ე ბის შე მო ტა ნით) და ჯგუ ფუ რი აქ ტი ვო ბე ბის ინი ცი რე ბით შექ-

მე ნით შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ბავ შ ვებ მა ერ თად ითა მა შონ. და იწყეთ 

წყვი ლებ ში თა მა შე ბის ხელ შეწყო ბით და ნელ - ნე ლა გა ზარ დეთ მცი რე 

(5-6-ბავშვიანი) ჯგუ ფე ბი  ბავ შ ვე ბის უნა რე ბის ზრდას თან ერ თად.

n წა ა ხა ლი სეთ გუნ დუ რი თა მა ში. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ბავ შ ვე ბი 

ერ თ ვე ბოდ ნენ ისეთ საქ მი ა ნო ბებ ში, რომ ლე ბიც გუნ დუ რო ბას, ერ თ მა ნე-

თის დახ მა რე ბას და თა ნამ შ რომ ლო ბას მო ითხოვს მათ გან. არ შე ა ჯიბ-

როთ ერ თ მა ნეთს ბავ შ ვე ბი და არც ბავ შ ვ თა ჯგუ ფე ბი. 
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n გა მო ი ყე ნეთ ხა რა ჩოს მე თო დი ბავ შ ვე ბის თ ვის მე გობ რო ბის სას-

წავ ლებ ლად. ად რე ულ ასაკ ში ბავ შ ვებს არ აქვთ ყვე ლა სა ჭი რო უნა რი 

პო ზი ტი უ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად. ამი ტომ ყო ველ თ ვის 

ყუ რადღე ბით იყა ვით და სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში წა მი ე რად ჩა ერ თეთ, 

სა ნამ კონ ფ ლიქ ტი წარ მო იქ მ ნე ბა ბავ შ ვებს შო რის.

n წა ა ხა ლი სეთ, რომ ბავ შ ვე ბი ერ თ მა ნეთს და ეხ მა რონ. იმის მა გივ-

რად, რომ თქვენ უპა სუ ხოთ კითხ ვებს ან და ეხ მა როთ ბავშვს, მის თა ნა-

ტოლს სთხო ვეთ ამის გა კე თე ბა. „გიორგიმ იცის დი ნო ზავ რე ბის შე სა ხებ 

ძა ლი ან ბევ რი რამ, მას ჰკითხე, ტი რა ნო ზავ რი ხორ ცის მჭა მე ლია თუ ბა-

ლა ხის“, „მარიამ, შე გიძ ლია ნი ნის კა რი და უ ჭი რო? დახ მა რე ბა სჭირ დე ბა, 

რომ შე აწყოს სა ღე ბა ვე ბი“.

n შექ მე ნით ისე თი სი ტუ ა ცი ე ბი, რომ ლებ შიც ბავ შ ვე ბი ერ თ მა ნე თის 

შე სა ხებ მეტს გა ი გე ბენ. მცი რე ჯგუ ფებ ში და სრულ ჯგუფ თან წა ა ხა ლი-

სეთ ბავ შ ვე ბი, ისა უბ რონ და გა უ ზი ა რონ სხვებს თა ვი ან თი აზ რე ბი და გა-

მოც დი ლე ბე ბი. ისა უბ რეთ დი ლის და სა ღა მოს წრე ებ ზე სხვა დას ხ ვა თე-

მებ ზე („ვინ ყო ფი ლა კბი ლის ექიმ თან?“, „ვის ჰყავს ძაღ ლი სახ ლ ში?“); 

ჰკითხეთ აზ რი წიგ ნის კითხ ვი სას („ვინ ფიქ რობს, რომ რწყი ლი მო ა ხერ-

ხებს ჭი ან ჭ ვე ლას გა დარ ჩე ნას? ნი ნო, მა თე და ნუ ცა, ნა ხეთ, თქვენ ერ თ-

ნა ი რად ფიქ რობთ. ვნა ხოთ, აბა რა მოხ დე ბა“); შე ი ტა ნეთ მცი რე ჯგუ ფებ-

ში ისე თი აქ ტი ვო ბე ბი, რომ ლე ბიც ხელს შე უწყობს ერ თ მა ნე თის გაც ნო-

ბას (მაგალითად, წყვილ ში სთხო ვეთ ერ თ მა ნე თის პორ ტ რე ტის და ხატ-

ვა, სთხო ვეთ გა მო არ კ ვი ონ მე გობ რის საყ ვა რე ლი ფე რი და იმ ფე რის 

„მეგობრობის სა მა ჯუ რი“ და ამ ზა დონ).

საგანმანათლებლოგარემო

რო გო რია სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო, რო მე ლიც: 

n ხელს უწყობს კომ პე ტენ ტუ რი და მე დე გი ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბას? 

n ხელს უშ ლის ბუ ლინ გის გა მოვ ლე ნას? 

n ხელს უწყობს ბავ შ ვის სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი უნა რე ბის გან ვი თა-

რე ბას? 

სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო სა მი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტის გან შედ გე-

ბა, ესე ნი ა: ფი ზი კუ რი, დრო ი თი და სო ცი ა ლუ რი.

ფი ზი კუ რი გა რე მო - არის ფი ზი კუ რად არ სე ბუ ლი საგ ნე ბი სა და მა-
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თი მა ხა სი ა თებ ლე ბის ერ თობ ლი ო ბა. გა რე მო, რო მე ლიც სუ ბი ექ ტის 

მი ერ ფი ზი კუ რად შე იგ რ ძ ნო ბა, ანუ, შე ხე ბა დი და და ნახ ვა დი ა. 

დრო ი თი გა რე მო - გუ ლის ხ მობს დღის, კვი რის, სე მეს ტ რის თუ 

წლის მან ძილ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ კომ პო ნენ ტებს, მათ ხან გ რ ძ ლი-

ვო ბას და თან მიმ დევ რუ ლო ბას. 

სო ცი ა ლუ რი გა რე მო - მო ი ცავს კო მუ ნი კა ცი ურ პარ ტ ნი ო რებს, ანუ, 

სუ ბი ექ ტის გა რე მო ში არ სე ბულ ყვე ლა ადა მი ანს, რო მელ თა ნაც რა ი მე 

ტი პის ურ თი ერ თო ბას ამ ყა რე ბენ და ინ ტე რაქ ცი ა ში შე დი ან.

სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მოს მი მართ მოთხოვ ნე ბი მკა ფი ოდ არის 

გა წე რი ლი ხა რის ხის სტან დარ ტ ში (საქართველოს მთავ რო ბა, 2017). ამ 

დო კუ მენ ტ ში მო ცე მუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი გან საზღ ვ რავს იმ ბა ზი სურ პი-

რო ბებს, რომ ლე ბიც უნ და დაკ მა ყო ფილ დეს, რა თა ბავ შ ვის ჰო ლის ტურ 

გან ვი თა რე ბას შე ვუწყოთ ხე ლი. ქარ თულ ენა ზე უკ ვე არ სე ბობს კუ რი-

კუ ლუ მე ბი, წიგ ნე ბი და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი, რომ ლე ბიც ინ ფორ მა ცი ას 

იძ ლე ვა სტან დარ ტის შე სა ბა მი სი ხა რის ხი ა ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე-

მო სა და პრო ცე სის ორ გა ნი ზე ბი სა და მარ თ ვის შე სა ხებ. მა თი შეს წავ ლა 

და პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვა აუცი ლე ბე ლი პი რო ბაა ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის-

თ ვის. ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი მუდ მი ვად უნ და ზრუ ნავ დეს 

ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბა სა და 

პრაქ ტი კუ ლი ჩვე ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე.

ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა და მი სი მა ხა სი ა თებ ლე ბი მრა ვალ ფე რო ვან 

და სიღ რ მი სე ულ სა კითხებს მო ი ცავს, თუმ ცა აქ გა მოვ ყოფთ ხა რის ხი ა ნი 

სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მოს სამ პრინ ციპს, რომ ლე ბიც საკ ვან ძოა ბუ-

ლინ გის პრე ვენ ცი ის დროს:

სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სი თა მა შით მიმ დი ნა რე ობს - თა მა ში ბავ-

შ ვის წამ ყ ვა ნი ქცე ვაა და მი სი გან ვი თა რე ბა ამ ბუ ნებ რი ვი ქცე ვის ფარ გ-

ლებ ში ხდე ბა. 

სხვა დას ხ ვა ტი პის თა მა ში ქმნის სხვა დას ხ ვა უნა რის გა მო ყე ნე ბი სა და 

გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რა საც ბავ შ ვის ჰო ლის ტურ გან ვი თა რე-

ბა ზე გავ ყა ვართ. ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა-

ში ყვე ლა ტი პის თა მა ში იყოს ხელ მი საწ ვ დო მი ბავ შ ვის თ ვის. 

n ფი ზი კუ რი გა რე მო ისე უნ და მო ეწყოს, რომ მუდ მი ვად იყოს შე-

საძ ლე ბე ლი ჩარ თ ვა სხვა დას ხ ვა ტი პის თა მაშ ში (მაგალითად, ცენ ტ რე-

ბად იყოს და ყო ფი ლი ოთა ხი). სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სი ხელ მი საწ-
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ვ დო მი უნ და იყოს, ბავშვს არ უნ და სჭირ დე ბო დეს სხვი სი დახ მა რე ბა ან 

ნე ბარ თ ვის თხოვ ნა რე სურ სის გა მო სა ყე ნებ ლად.

n დრო ისე უნ და იყოს გა და ნა წი ლე ბუ ლი, რომ ბავ შ ვე ბი დღის გან-

მავ ლო ბა ში უმე ტეს დროს თა მაშ ში ატა რებ დ ნენ: ტრან ზი ცი ე ბი სა და რუ-

ტი ნუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის გარ და თა მა შის თ ვის უნ და რჩე ბო დეთ დრო ის, მი-

ნი მუმ,  1/3. 

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის თვალ საზ რი სით უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს როლს ას-

რუ ლებს დრა მა ტუ ლი თა მა შე ბი, რად გან სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რი უნა რე-

ბის გან ვი თა რე ბას უწყობს ხელს. სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლის მო-

ვა ლე ო ბაა დრა მა ტუ ლი თა მა შე ბის წა ხა ლი სე ბა და მა თი გან ვი თა რე ბა 

ბავ შ ვის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლი იყე ნებს ინ დი ვი დუ ა ლი ზა ცი ას. ინ დი-

ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მა ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა. 

სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლი მი ზან-

მი მარ თუ ლად მუ შა ობს თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა ზე ამ ბავ შ ვის 

სა ჭი რო ე ბე ბის, შე საძ ლე ბე ლო ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის მი ხედ ვით შერ ჩე-

უ ლი სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით. პრო ცე სის წარ მა ტე ბა იმით კი არ იზო-

მე ბა, თუ სა შუ ა ლოდ რა მიღ წე ვე ბი აქვთ ბავ შ ვებს, არა მედ თი თო ე ლი 

ბავ შ ვის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რე სის გა ზომ ვით.

სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში ყვე ლა ნა ი რი ურ თი ერ თო ბა პა-

ტი ვის ცე მა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი

სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში ყვე ლა აქ ტი ვო ბა და ურ თი ერ თო ბა 

უნ და ემ ყა რე ბო დეს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბის პა ტი ვის ცე მას. ეს შე საძ ლე ბელს 

გახ დის ბავ შ ვებ ში მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მი ღე ბის, გა აზ რე ბის, სხვებ ზე 

ზრუნ ვი სა და ემ პა თის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. აღ მ ზ რ დე ლებ-

მა მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქო ნი ონ ჯგუფ ში მყო ფი თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის 

ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბა, მდგო მა რე ო ბა და მა ხა სი ა თებ ლე ბი, მა-

თი რე ლი გი უ რი, ეთ ნი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა, ჯან მ რ-

თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა და სხვა. 

„
ჩვენისეთსფეროშივმუშაობთ,რომყველაბავშვიჩვენთვისერ

თიადაუნდავზურნავდეთჯგუფშიმათჩართვაზე.ეთნიკურიუმცირე

სობისწარმომადგენელიბავშვიმყავდაჯფუფში.მაქსიმალურადრომ

შემეწყო ხელი ჯგუფში მისი ჩართვისთვის, მუსიკის მასწავლებელს

ვთხოვე, აზერბაიჯანულიმუსიკის ელემენტებიშეეტანათავისგაკვე
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თილებზე;ვკერავდითეროვნულკოსტიუმებს;შემდეგკულინარიული

შემაჯამებელიშეხვედრაგავაკეთეთსხვადასხვაქვეყნისსაჭმელების

შესახებ,მშობლებიცჩავრთეთამაქტივობაში.ძალიანდამეგობრდნენ

ბავშვები,თანმეტიინფორმაციაცმიიღესთავიანთიმეგობრისშესა

ხებ“
მანანა,აღმზრდელი

მხო ლოდ ასეთ გა რე მო ში შეძ ლებს ბავ შ ვი სა კუ თა რი აზ რის გა მო-

ხატ ვას. სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ქო ნა და მა თი და ფიქ სი რე ბის უნა რი 

წარ მო ად გენს სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტუ რი და მე დე გი ბავ შ-

ვის ერ თ -ერთ მთა ვარ მა ხა სი ა თე ბელს. გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი აქვს 

ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლისტს, რო მელ მაც უნ და შექ მ ნას ისე თი 

მე გობ რუ ლი და ბავ შ ვ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა რე მო, სა დაც ბავ შ ვებს აქვთ 

გან ც და, რომ მათ უს მე ნენ, მა თი აზ რი აინ ტე რე სებთ და პა ტივს სცე მენ.  

ზრდას რუ ლე ბის მხრი დან ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ქმნის რო ლურ 

მო დელს ბავ შ ვე ბი სათ ვის და გარ და უ ვალ წი ნა პი რო ბას,  ერ თ მა ნე თის 

აზ რის მოს მე ნის, თა ნა ტო ლე ბის სურ ვი ლე ბის, შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და 

სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის წა სა ხა ლი სებ ლად. 

ბულინგისპრევენციასოციალურემოციური

განვითარებისხელშეწყობით

პრო აქ ტი უ ლია ქმე დე ბა, რო მე ლიც გა მოწ ვე ვის დად გო მამ დე მარ თავს 

სი ტუ ა ცი ას. ამის სა პი რის პი როა რე აქ ტი უ ლი ქმე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც გუ-

ლის ხ მობს რე აქ ცი ას გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დად გო მის შემ დეგ. მა გა ლი თად, 

ჯგუფ ში მხო ლოდ ორი მაკ რა ტე ლია და სივ რ ცე ისე არის მოწყო ბი ლი, 

რომ ხე ლოვ ნე ბის საქ მი ა ნო ბა ში ერ თ დ რო უ ლად ათი ბავ შ ვი შე იძ ლე ბა 

ჩა ერ თოს. აღ მ ზ რ დელ - პე და გო გი პრო აქ ტი უ ლი ა, თუ ის კო ლა ჟის დამ ზა-

დე ბის დაწყე ბამ დე მო ი ტანს და მა ტე ბით მაკ რატ ლებს ან ბავ შ ვე ბის და-

საშ ვებ რა ო დე ნო ბას შე ამ ცი რებს იმ მიზ ნით რომ სა ვა რა უ დო კონ ფ ლიქ-

ტე ბი თა ვი დან აიცი ლოს მაკ რატ ლე ბის გა ნა წი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

ამ პრო აქ ტი უ ლი ქმე დე ბის გა რე შე მე ტად სა ვა რა უ დო ა, რომ ბავ შ ვებ მა 

ვერ გა ი ყონ მაკ რატ ლე ბი და იჩხუ ბონ, კონ ფ ლიქ ტ ზე აღ მ ზ რ დელ - პე და-
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გო გის რე აქ ცია კი იქ ნე ბა, ერ თი მხრივ, ბავ შ ვე ბის დახ მა რე ბა მის მოგ ვა-

რე ბა სა და ბრა ზის მარ თ ვა ში და, მე ო რე მხრივ, კონ ფ ლიქ ტის პრე ვენ ცი ა. 

პრო აქ ტი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ე ბი გუ ლის ხ მობს  ისე თი 

სი ტუ ა ცი ას, რომ გა მოწ ვე ვე ბი არ წარ მო იქ მ ნას. ბუ ლინ გის გა მოვ ლე ნამ-

დე სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლი იყე ნებს სტრა ტე გი ებს პრე ვენ ცი ის 

მიზ ნით. ეს პრო აქ ტი უ ლი სტრა ტე გი ე ბი მი მარ თუ ლია ისე თი უნა რე ბი სა 

და ღი რე ბუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფს ბუ-

ლინ გის გან თა ვი სუ ფალ გა რე მოს.

ამ თვალ საზ რი სით (ბულინგის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით) მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

პრო აქ ტი უ ლად შე ვუწყოთ ხე ლი ბავ შ ვე ბის ემო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის 

გან ვი თა რე ბას და პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა.

„სულველაპარაკებიდავუხსნი,რომასეარშეიძლება,რომუნდა

იმეგობრონ,მაგრამგუგასვერაფერიგავაგებინე“.

ხათუნა,აღმზრდელპედაგოგი

„მეგობრობისსამაჯურებიცგავაკეთებინე,მერეწიგნიცწავუკითხე

მეგობრობაზე, მაგრამ არაფერი შეიცვალა, ნუცა ისევ არ ეთამაშება

სალომესდაასეჩაგრავს.“
მანანა,აღმზრდელი

სტრატეგიების ეფექტურობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული

იმაზე,თუროგორვახორციელებთმას,როდისდარასთანკომბინა

ციაში.

თუდამრიგებლურიტონიგაქვთანბავშვისგანვითარებისდონის

შესაბამისმეტყველებასარიყენებთ,„ლაპარაკიდაახსნა“ანუ„ჭკუის

დარიგება“არაეფექტურისტრატეგიაიქნება.

თუწერტილოვნადგეგმავთაქტივობებსდაბავშვებსარეძლევათ

ამგამოცდილებისგააზრებისსაშუალება,კონკრეტულიაქტივობავერ

მოგცემთსასურველშედეგს.

ბავშვები,განსაკუთრებითადრეულასაკში,სწავლობენ:

n კეთებითმათთვითონუნდაგააკეთონ,შეეხონ,ნახონ,გასინ

ჯონ...უნდაგამოსცადონახალიცოდნა,უნარითუსიტუაცია;

n გააზრებითისინიუნდადაფიქრდნენდაგააანალიზონ,რაგა

მოუვიდათ,რაიყორთული,როგორიგრძნესთავი,რამოეწონათ;

n თავიდანგამოცდითმათსხვადასხვაფორმაშიუნდაგადმოს
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ცენახალიცოდნა,დახატონ,გაითამაშონ,მოყვნენ,იცეკვონთუიმღე

რონ;

n პროცესის კონტროლით  ისინი უნდა გეგმავდნენ და წყვეტ

დნენ,როდის,რა,რამდენიხნითდარამდენჯერგააკეთონ.სწავლის

პროცესი,რომელსაცთამაშისფორმააქვს,ნებაყოფლობითი,საინტე

რესოდაშინაგანადმოტივირებულიუნდაიყოს.

აღ ნიშ ნუ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა სკო ლამ დელ და-

წე სე ბუ ლე ბა ში ტი პუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით 

ხდე ბა. ამ სტრა ტე გი ე ბით შე საძ ლე ბე ლია ბავ შ ვის ჰო ლის ტუ რი გან ვი თა-

რე ბის ხელ შეწყო ბა, ანუ, მი სი აღ ჭურ ვა ნე ბის მი ე რი უნა რი თა და ცოდ-

ნით. თა ნა მედ რო ვე სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ებ მა ჩა ა ნაც ვ ლა ძვე-

ლე ბუ რი სწავ ლე ბის მე თო დე ბი (გაკვეთილის ჩა ტა რე ბა, ჯილ დო სა და 

დას ჯის გა მო ყე ნე ბა და სხვა). კომ პე ტენ ტურ მა სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ-

სო ნალ მა ისე თი თა ნა მედ რო ვე ეფექ ტუ რი სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა უნ-

და იცო დეს, რო გო რი ცაა  ხა რა ჩოს მე თო დი, მო დე ლი რე ბა, კითხ ვე ბის 

დას მა, გა მოწ ვე ვე ბის შექ მ ნა, საქ მი ა ნო ე ბე ბის ინი ცი რე ბა, წიგ ნის კითხ ვა 

და რეფ ლექ სი ის წა ხა ლი სე ბა.

ხარაჩოსმეთოდი

ხა რა ჩოს მე თო დი გუ ლის ხ მობს ბავ შ ვის მხარ და ჭე რას სა გან მა ნათ-

ლებ ლო პრო ცეს ში ახალ და რთულ საქ მი ა ნო ბა ში წარ მა ტე ბუ ლო ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფით. სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლი ბავ შ ვ თან ერ თად 

ერ თ ვე ბა საქ მი ნა ო ბა ში და მო დე ლი რე ბის ან დე მონ ს ტ რი რე ბის გა მო-

ყე ნე ბით ეხ მა რე ბა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მა ნამ, სა ნამ ბავ შ ვი და მო უ კი-

დებ ლად შეძ ლებს იმა ვეს. 

მოდელირება

მო დე ლი რე ბა გუ ლის ხ მობს იმ ცოდ ნი სა და უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბას, 

რომ ლე ბიც უნ და გა ნუ ვი თარ დეს ბავშვს. (               
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კითხვისდასმა

კითხ ვის დას მა ბავ შ ვის ზე და დო ნის სა აზ როვ ნო უნა რე ბის გან ვი თა-

რე ბის მიზ ნით გუ ლის ხ მობს ღია კითხ ვე ბის გა მო ყე ნე ბას. ღიაა კითხ ვე ბი, 

რომ ლებ საც ერ თი სწო რი პა სუ ხი არა აქვს, ის სუ ბი ექ ტურ აღ ქ მა სა და 

გა მოც დი ლე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ნი მუ შე ბი: 

n  შე ნი აზ რით, რა ტომ იყო მოწყე ნი ლი ბა ჭი ა? რა ტომ მო იქ ცა ასე და-

თუ ნი ა?

n დააკ ვირ დი, რას ხე დავ? რი თი გან ს ხ ვავ დე ბა და რი თი ჰგავს ეს საგ-

ნე ბი ერ თ მა ნეთს?

n  რო გორ ფიქ რობ, რა მოხ დე ბა, თუ ასე მო იქ ცე ვი?

n  რა შე იძ ლე ბა გა ა კე თო, რომ პრობ ლე მა თა ვი დან აიცი ლო?

n  წარ მო იდ გი ნე, რომ არ არ სე ბობ დეს ელექ ტ რო ე ნერ გი ა, რა მოხ-

დე ბა? 

n  რო მე ლია შე ნი საყ ვა რე ლი წიგ ნი? რა ტომ? 

n  რას იგ რ ძ ნობ ამ დროს?

გამოწვევებისშექმნა

გა მოწ ვე ვე ბის შექ მ ნა გუ ლის ხ მობს გა რე მო ში ისე თი ცვლი ლე ბე ბის 

შე ტა ნას, რომ ლე ბიც ახალ გა მოწ ვე ვებს შექ მ ნის და გან ს ხ ვა ვე ბულ გა-

მოც დი ლე ბებს მის ცემს ბავ შ ვებს. მა გა ლი თად, ახა ლი ტი პის სა ღე ბა ვე ბი-

სა და ფუნ ჯე ბის შე მო ტა ნა ან ჯგუფ ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის ისე დაწყო-

ბა, რომ ბავ შ ვებს მო უნ დეთ მა თი ახ ლე ბუ რად გა მო ყე ნე ბა.

საქმიანobebisინიცირება

საქ მი ა ნო ე ბე ბის ინი ცი რე ბა გუ ლის ხ მობს კონ კ რე ტუ ლი საქ მი ა ნო ბის 

მო ფიქ რე ბას, და გეგ მ ვას და გან ხორ ცი ე ლე ბას. იგი შე იძ ლე ბა სხვა დას ხ-

ვა ტი პის იყოს, მა გა ლი თად, დრა მა ტუ ლი, სენ სო რუ ლი, კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი 

თა მა ში და სხვა. ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია მას პრო ექ ტის ან ღო ნის ძი ე ბის სა-

ხე ჰქონ დეს (მაგალითად, ექ ს კურ სია სა ხან ძ რო ში) ან დარ ბა ზის გა დაქ-

ცე ვა თე ატ რად, სპექ ტაკ ლის დად გ მა და მშობ ლე ბის თ ვის წარ მოდ გე ნის 

გა მარ თ ვა. ინი ცი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი ისე უნ და იყოს შერ ჩე უ ლი ან მო-

ფიქ რე ბუ ლი, რომ კონ კ რე ტულ სა მიზ ნე უნარ ზე გაგ ვიყ ვა ნოს.
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თუ თე მა ტუ რი კუ რი კუ ლუ მით ხდე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის 

წარ მარ თ ვა, შე საძ ლე ბე ლია ასე ვე თე მის ინი ცი რე ბა კონ კ რე ტუ ლი მიზ-

ნის თ ვის. მა გა ლი თად, მე გობ რო ბის თე მის შე მო ტა ნა პრო სო ცი ა ლუ რი 

ქცე ვის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად.

წიგნისკითხვა

წიგ ნის კითხ ვა, რო გორც სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ა, გუ ლის-

ხ მობს კონ კ რე ტუ ლი თე მის, წიგ ნის შერ ჩე ვას, წა კითხ ვას და ბავ შ ვებ-

თან ერ თად გა ა ნა ლი ზე ბას კონ კ რე ტუ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე-

ბის მიზ ნით. მა გა ლი თად, წიგ ნის შერ ჩე ვას, რო მელ შიც მთა ვა რი პერ-

სო ნა ჟი სხვა დას ხ ვა ემო ცი ას გა ნიც დის, ამ წიგ ნის წა კითხ ვას სრულ 

ჯგუფ თან, წიგ ნი ე რე ბის ცენ ტ რ ში მცი რე ჯგუ ფებ თან მის ხე ლახ ლა წა-

კითხ ვას და ბავ შ ვე ბის თ ვის კითხ ვე ბის დას მას: „როგორ ფიქ რობთ, 

რას გრძნობს ამ დროს და თუ ნი ა?“, „თქვენ რო გორ მო იქ ცე ო დით და-

თუ ნი ას ად გი ლას?“

რეფლექსიისწახალისება

რეფ ლექ სი ის წა ხა ლი სე ბა გუ ლის ხ მობს კონ კ რე ტუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის, 

საქ მი ა ნო ე ბე ბის ან დღის ბო ლოს ბავ შ ვე ბის და ფიქ რე ბას იმა ზე, თუ რა 

მოხ და, რო გორ გრძნო ბენ თავს, რა მო ე წო ნათ და არ მო ე წო ნათ. რეფ-

ლექ სი ის წა ხა ლი სე ბა ხდე ბა რო გორც ღია კითხ ვე ბის დას მით, ასე ვე 

მო დე ლი რე ბით - სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნალს შე უძ ლია ჯერ თა ვი-

სი აზ რე ბი გა უ ზი ა როს ბავ შ ვებს.

ემოციურიკომპეტენციებისხელშეწყობა

სა კუ თა რი ემო ცი ე ბის ამოც ნო ბა, გა მო ხატ ვა და მარ თ ვა და სხვე ბის 

ემო ცი ე ბის ამოც ნო ბა, მათ მი მართ ემ პა თი ის გან ც დის უნა რი ემო ცი-

უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბი ა. ად რე უ ლი ასა კი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პე რი ო დია ამ 

კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 
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„ბავშვის აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტ ში“ ემო ცი უ რი კომ-

პე ტენ ცი ე ბი ოთხ კა ტე გო რი ად არის და ყო ფი ლი: 

n ემო ცი ე ბის გა გე ბა; 

n ემო ცი ე ბის გა მო ხატ ვა; 

n ემო ცი ე ბის და ქცე ვის მარ თ ვა; 

n იმ პულ სე ბი სა და ქცე ვის მარ თ ვა. 
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ადვილადწყნარდება,
როდესაცანუგეშებს
მზრუნველიანთავს
ირთობსსატყუარათი,
თითებით,ეღუღუნება
საკუთართავს,
ეხუტებადაეფერება
რბილსათამაშოს,
საბნისკუთხეს.

მზრუნველის
დახმარებით
უყალიბდება
სიფხიზლისდაკვების
თანმიმდევრული
ციკლი(მაგ.,
გამოხატავს
უკმაყოფილებას
ძილისდარღვევის
შემთხვევაში).

ჩართულიარამდენიმე
რეგულარულ
აქტივობაში(მაგ.,
უმღერისან
ედუდუნებასაკუთარ
თავსძილისწინ).

ელოდებადაწინასწარ
ემზადებასასურველი
ქმედებისათვის(მაგ.,
ეზოშიგასვლისდროს
ხელებსიწვდის
მზრუნველისაკენ,რომ
ხელშიაიყვანოს).

ემორჩილება
მზრუნველის
მარტივმითითებას
(მაგ.,წაიღე,
მოიტანე,მომეცი,
დადე);

დასამშვიდებლად
მიმართავს
მზრუნველს,ეძებს
გზებსყურადღების
მისაპყრობადდა
წყვეტსტირილს
როგორცკი
მისიმოთხოვნა
დაკმაყოფილდება.

ბევრსხმაურობს,
ხმამაღლაიცინის,
სიამოვნებსთავისი
ხმისგაგონება.

ავლენს
უსაფრთხოების
შეგრძნებას
ახლობელ
მზრუნველებთან,
ეძებსმათ,
როდესაცეშინიაან
დაწყნარებასურს.

აღიქვამსსხვის
მიერგამოხატულ
სხვადასხვა
ემოციას(მაგ.,
სიხარულს,შიშს,
მოწყენილობას).

ბ.ბ)ბავშვიამჟღავნებსსაკუთარემოციებს:

em
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ბაძავსსხვაბავშვებს
(მაგ.,ტირის,როდესაც
სხვაბავშვებიტირიან).

იღებსისეთივეგამომეტყველებას
დაგამოხატავსისეთსავეემოციას,
როგორსაცმზრუნველის
სახეზეამოიკითხავს.
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ტ
ვა

იღიმება,
როდესაც
ხედავს
ნაცნობ
სახეს.

როდესაც
დახმარება,
დამშვიდება
ანყურადღება
სჭირდება,
მზრუნველს
ამაზეტირილით,
ხმითანსხეულის
მოძრაობით
მიანიშნებს.

გამოხატავსემოციებს,
განცდებსნაცნობი
ადამიანების,
ცხოველებისან
საგნებისმიმართ
(ეხუტებადაკოცნის
მშობლებს).

თამაშისასგამოხატავს
ემოციებს(მაგ.,
იღიმებაანიცინის,
კეთილგანწყობას
პასუხობსღიმილით,
სიცილით,ხელისქნევით.
იღუშება,როდესაც
რაღაცაწუხებსანარ
შეუძლიათავიგაართვას
ამოცანას).
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თი თო ე უ ლი კა ტე გო რი ის გან ვი თა რე ბა აღ წე რი ლია ინ დი კა ტო რე ბის 

მეშ ვე ო ბით.

სტან დარ ტ ში აღ წე რი ლი ემო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის ხელ შეწყო ბა გუ-

ლის ხ მობს ბავ შ ვე ბის თ ვის სა კუ თა რი და სხვი სი ემო ცი ე ბის ამოც ნო ბის 

სწავ ლე ბას თან ერ თად, სხვი სი პერ ს პექ ტი ვის და სი ტუ ა ცი ებ სა და ემო ცი-

ებს შო რის მი ზეზ - შე დე გობ რი ო ბის და ნახ ვის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა საც. 

ბავ შ ვებ ში ამ უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა მათ ემ პა თი ურს გახ დის. ემ პა თი უ-

რია ბავ შ ვი, რო მელ საც შე უძ ლია სხვი სი ემო ცი ე ბის გა გე ბა და გა ზი ა რე ბა, 

სხვის ად გი ლას სა კუ თა რი თა ვის წარ მოდ გე ნა. ემ პა თი ის გან ც და ეხ მა რე-

ბა ბავ შ ვებს თა ვი შე ი კა ვონ ბუ ლინ გუ რი ქცე ვე ბის გან.

ემო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის გან სა ვი თა რებ ლად შე საძ ლე ბე ლია გა მო-

ი ყე ნოთ შემ დე გი საქ მი ა ნო ბე ბი:

„მოექეცისხვებსისე,როგორცგინდა,რომშენ
მოგექცნენ“

თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის თ ვის ამო ბეჭ დეთ ბა რა თე ბი და და ამ ზა დეთ A3 

ზო მის პოს ტე რი ილუს ტ რა ცი ის შე სა ბა მი სად.  მო ი მა რა გეთ ცენ ტ რ ში ბა-

რა თე ბი, პოს ტე რე ბი,  ფე რა დი ფან ქ რე ბი, მაკ რა ტე ლი და წე ბო. მცი რე 

ჯგუ ფე ბად მო კა ლა თე ბულ ბავ შ ვებს გა უ ზი ა რეთ ოქ როს წე სის შე სა ხებ: 

„მოექეცი სხვებს ისე, რო გორც გინ და, რომ შენ მო გექ ც ნენ“. ჰკითხეთ, 

რას ნიშ ნავს ეს წი ნა და დე ბა, მა თი აზ რით. აუხ სე ნით, რომ ეს შე იძ ლე ბა 

ასე ვე გა ვი გოთ ასე: „არ მო ექ ცე სხვებს ისე, რო გორც არ გინ და. რომ შენ 

მო გექ ც ნენ“. ისა უბ რეთ მათ თან ერ თად, რო გორ უნ დათ, რომ მო ექ ც ნენ 

ან არ მო ექ ც ნენ მათ სხვე ბი. და ა ფიქ რეთ, რო გორ იგ რ ძ ნობ დ ნენ თავს, 

თუ ვინ მე მათ და ჩაგ ვ რას შე ეც დე ბო და. შემ დეგ გა არ ჩი ეთ თი თო ე უ ლი 

ბა რა თი და სთხო ვეთ, ჩა აკ რან პოს ტე რის შე სა ბა მის სვეტ ში. იმის მი ხედ-

ვით, უნ დათ, თუ არა, რომ ასე მო ექ ც ნენ თა ნა ტო ლე ბი და, შე სა ბა მი სად, 

თვი თო ნაც ასე მო ექ ც ნენ სხვებს. აქ ტი ვო ბის ბო ლოს გა ნი ხი ლეთ ბავ შ ვის 

არ ჩე ვა ნი.

  შე გიძ ლი ათ ბა რა თე ბი გა ა ფე რა დე ბი ნოთ, სა ნამ და ა წე ბე ბენ. შე გიძ-

ლი ათ სთხო ვოთ მათ, და ამ ზა დონ თა ვი ან თი ბა რა თე ბი: მო უმ ზა დეთ ბა-

სამაგიდოაქტივობა
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რა თის ზო მის ფურ ც ლე ბი; და ეხ მა რეთ ბა რა თის წარ წე რის მო ფიქ რე ბა ში, 

სთხო ვეთ, გა ა კე თონ  ამ წარ წე რის შე სა ბა მი სი ნა ხა ტი და თქვენ მოგ ცეთ 

უფ ლე ბა, მათ მი ერ ნა კარ ნა ხე ვი წარ წე რა გა უ კე თოთ ბა რათს.



„გამოიცანიემოცია“

მო ამ ზა დეთ ემო ცი ე ბის ბა რა თე ბი და მო ა თავ სეთ კონ ტე ი ნერ ში. მცი რე 

ჯგუფ ში ბავ შ ვებს სთხო ვეთ მო კა ლათ დ ნენ ერ თად, ერ თ -ერ თი მათ გა ნი 

გა მო ვი დეს და ამო ი ღოს ერ თი ბა რა თი. ისე, რომ სხვებს არ გა უ ზი ა როს, 

გა ი თა მა შოს „ამოღებული ემო ცი ა“. და ნარ ჩე ნე ბი ცდი ლო ბენ გა მო იც ნონ 

ემო ცი ა.

და მა ტე ბით: ბავ შ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე გიძ ლია 

მას სთხო ვოთ, გა იხ სე ნოს, რო დის გა ნი ცა და ბო ლოს „ამოღებული ემო-

ცი ა“ და მოყ ვეს ეს სი ტუ ა ცია („მე ბო ლოს ასე თა ვი ვიგ რ ძე ნი, რო ცა...“) ან 

გა ი თა მა შოს ეს სი ტუ ა ცი ა, რომ და ნარ ჩე ნებ მა გა მო იც ნონ.

დრამატულითამაში
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და ამ ზა დეთ ბა რა თე ბი „მარტო ხმით“, „მარტო მოძ რა ო ბით“ და 

„ხმითა და მოძ რა ო ბით“. სთხო ვეთ ბავშვს, „ემოციის ბა რა თებ თან“ ერ-

თად ამო ი ღოს ერ თ -ერ თი ამ ბა რა თე ბი და ნაც. იმის მი ხედ ვით, თუ რა 

ამო უ ვა, მარ ტო ხმით გა მო ხა ტოს ემო ცი ა, გა ი თა მა შოს უხ მოდ ან ხმაც და 

მოძ რა ო ბაც გა მო ი ყე ნოს ბავ შ ვე ბის თ ვის მი ნიშ ნე ბის მი ცე მი სას.

ემოციებისკოლაჟი

მო ი მა რა გეთ ძვე ლი ჟურ ნა ლე ბი და ილუს ტ რა ცი ე ბი. ამას თა ნა ვე, წე ბო 

და მაკ რა ტე ლი. ბავ შ ვებს სთხო ვეთ მო ძებ ნონ სხვა დას ხ ვა ემო ცი ის გა მომ-

ხატ ვე ლი სა ხე ე ბი და ამოჭ რან. და ა წე ბონ ეს სა ხე ე ბი ერთ დიდ პოს ტერ ზე.

და მა ტე ბით: სთხო ვეთ გა ა ფე რა დონ პოს ტე რი სხვა დას ხ ვა ფე რად 

და თი თო ე ულ ფერს მი ა კუთ ვ ნონ ერ თი ემო ცი ა. ამოჭ რი ლი სა ხე ე ბი იმ 

ფერ ში ჩა აკ რან, რომ ლის ემო ცი ა საც შე ე სა ბა მე ბა. მა გა ლი თად, წი თე ლი 

ბრაზს გა მო ხა ტავს (და გაბ რა ზე ბულ სა ხე ებს აკ რა ვენ წი თელ კუთხე ში), 

ხო ლო ყვი თე ლი - სი ხა რულს.

xelovnebissaqmianoba
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როგორიცვლებაჩემიემოციები

მო ი მა რა გეთ დი დი პოს ტე რი და თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის თ ვის ემო ცი ე ბის 

შე სა ბა მი სი ღი მი ლე ბი. დი ლის წრე ზე სთხო ვეთ ბავ შ ვებს, ამო არ ჩი ონ 

ღი მი ლი, რო მე ლიც გა მო ხა ტავს მათ ემო ცი ას და ჩა აკ რან მა თი სა ხე ლის 

გას წ ვ რივ პირ ველ გრა ფა ში. სა ღა მოს წრის წინ სთხო ვეთ თი თო ე ულ 

ბავშვს, თა ვი ან თი სა ხე ლის გას წ ვ რივ მე ო რე გრა ფა ში ჩა აკ რან ღი მი ლი, 

რო მე ლიც მათ ამ ჟა მინ დელ ემო ცი ას გა მო ხა ტავს. სა ღა მოს წრე ზე ისა-

უბ რეთ მი ღე ბულ პოს ტერ ზე. აუხ სე ნით, რომ პოს ტერ ზე ჩანს თი თო ე უ ლი 

მათ გა ნის ემო ცი ა, - რო გო რი იყო დღეს დი ლით და რო გო რია ახ ლა. ზო-

გი ერ თის ემო ცია ერ თ ნა ი რი ა, ზო გი ერთს კი შე ეც ვა ლა. ჰკითხეთ, რა ტომ 

გრძნობ დ ნენ ასე თავს დი ლით და გრძნო ბენ ახ ლა? 

dilisadasaRamoswre
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პროსოციალურიქცევისჩამოყალიბება

პრო სო ცი ა ლუ რი არის ქცე ვა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ადა მი ა ნე ბი სა 

და სა ზო გა დო ე ბის დახ მა რე ბას.  სა ზო გა დო ებ რი ვი ნორ მე ბი სა და წე სე-

ბის და მორ ჩი ლე ბა პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვა ა, ასე ვე გა ზი ა რე ბა, დახ მა რე-

ბის გა წე ვა და თა ნამ შ რომ ლო ბა.

სო
ცი
ალ

ურ
ი
მო

ლ
ო
დ
ინ
ებ
ი
დ
ა

ნო
რ
მე
ბი

უნებურად
ეღიმება
სხვა
ბავშვის
დანახვაზე.

იმის
მიხედვით,
რა
აწუხებს,
სხვადასხვა
ხმით
ტირის.

ბ.გ)ბავშვიავლენსპროსოციალურქცევას:

იცის,რომ
შეუძლიაითამაშოს
ნებადართული
ნივთებით,მაგრამ
თუაკრძალული
ნივთისაღებას
ცდილობსამდროს
უყურებსმზრუნველს,
აკვირდებამის
რეაქციას.

იწყებსიმის
გააზრებას,რომ
ზოგიერთინივთიმას
ეკუთვნის,ზოგიერთი
–სხვას(მაგ.,
სათამაშოზე
შეუძლიათქვას
„ჩემია“,შეუძლია
შეასრულოს
მითითება:„მოიტანე
ბებოსსათვალე!“).

იმის
გასარკვევად,
რომელი
ქცევაა
მისაღებიდა
რომელი–
მიუღებელი,
მზრუნველს
აკვირდება.

მზრუნველის
ამათუიმ
მოქმედებიდან
გამომდინარე,
ხვდება,რის
გაკეთებასელიან
მისგანდაროგორ
უნდამოიქცეს.

ბაძავს
ნაცნობი
უფროსების
მიმიკასადა
ჟესტებს(მაგ.,
ხელსიქნევს
დამშვი
დობების
ნიშნად,
გზავნის
ჰაეროვან
კოცნას).

აკვირდებადა
ბაძავსსხვა
ბავშვების
მოქმედებას,
ცდილობს
სხვა
ბავშვების
მსგავსად
მოქცევას.

მზრუნველების
მიმართ
სიყვარულს
გამოხატავს
სახის
გამომეტყველებით,
სხეულის
მოძრაობით,
ცდილობს
ურთიერთობების
დამყარებას.

სხვა
ბავშვისთვის
სათამაშოს
გამორთმევას
ცდილობს.

ამოწმებს
მზრუნველის
რეაქციას
საკუთარ
ქცევაზე
(მაგ.,ტირის
იმიტომ,რომ
მზრუნველმა
უპასუხოს).

სხვაბავშვების
მიმართ
ამჟღავნებს
ინტერესს,
ცდილობს
მიუახლოვდეს
და
შეეხოსმათ.

იმეორებს
ანბაძავს
მოქმედებებს,
როდესაც
იცის,რომ
სხვები
უყურებენ.

უხარია
სხვა
ბავშვების
გარე
მოცვაში
ყოფნა.

ურ
თ
იე
რ
თ
ო
ბა

სო
ცი
ალ

ურ
ი
თ
ამ
აშ
ი

სხვებს
აგებინებს
თავის
მოთხო
ვნებს.

ამჟღავნებს,
რომ
სიამოვნებს
სხვა
ბავშვებთან
ურთიერთობა
(მაგ.,ხელის
გაწვდენით,
სხეულის
მოძრაობით,
ხმოვანი
სიგნალებით).
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„ბავშვის აღ ზ რ დი სა და გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტ ში“ პრო სო ცი ა ლუ რი 

ქცე ვა ოთხ კა ტე გო რი ად არის და ყო ფი ლი: 

n სო ცი ა ლუ რი მო ლო დი ნი და ნორ მე ბი; 

n ურ თი ერ თო ბა; 

n სო ცი ა ლუ რი თა მა ში;

n კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბა. 

თი თო ე უ ლი კა ტე გო რი ის გან ვი თა რე ბა აღ წე რი ლია ინ დი კა ტო რე ბის 

მეშ ვე ო ბით.

პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის ხელ შეწყო ბა გუ ლის ხ მობს ისე თი უნა რე ბი სა 

და ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბას, რომ ლე ბიც ეფექ ტუ რია ბუ ლინ გურ ქცე ვას-

თან გამ კ ლა ვე ბა ში. ბავ შ ვი, რო მე ლიც ცდი ლობს კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა-

რე ბას,  ხე დავს გზებს პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად, ახერ ხებს გუნ დურ 

მუ შა ო ბა სა და თა მაშს და ზრუ ნავს სხვებ ზე, ნაკ ლე ბად მი მარ თავს ბუ-

ლინგს და აგ რე სი ულ ქცე ვებს; ის მე ტი ალ ბა თო ბით მო ა ხერ ხებს ბუ ლინ-

გის შე ჩე რე ბას.

პრო სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შე საწყო ბად შე საძ ლე-

ბე ლია გა მო ვი ყე ნოთ შემ დე გი საქ მი ა ნო ბე ბი:



„დამერერამოხდა?“

სხვა დას ხ ვა ტი პის ბუ ლინ გის აღ მ წე რი სცე ნა რის მი ხედ ვით, წი ნას წარ 

უნ და დამ ზა დეს თან მიმ დევ რო ბი თი ბა რა თე ბი და რამ დე ნი მე ცა რი ე ლი 

ბა რა თი. მო ი მა რა გეთ დამ ზა დე ბუ ლი ბა რა თე ბი და სა ხა ტა ვი რე სურ სი. 

მცი რე ჯგუფ ში ბავ შ ვებს სთხო ვეთ, და აწყონ და სუ რა თე ბუ ლი ბა რა თე ბი 

სწო რი თან მიმ დევ რო ბით. ერ თად მო ყე ვით ამ ბა ვი, რო მელ საც ბა რა თე-

ბი აღ წერს და ჰკითხეთ ბავშვს, რა შე იძ ლე ბა მო ი მოქ მე დონ მსხვერ პ ლ-
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ო
გ
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რ
ებ

ა გამოკვეთს,რასანიჭებს
უპირატესობასდარააქვს
განზრახული,შეკითხვებზე
„კიარა“პასუხების
მეშვეობით.

თავისიმოთხოვნის
საპასუხოდცდილობს
მზრუნველისდახმარების
მიღებას;

იპყრობს
მზრუნველის
ყურადღებასდა
აგებინებს,
რასჭირდება.
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მა და შემ ს წ რემ, რა შე იძ ლე ბა ამ მოქ მე დე ბებს მოჰ ყ ვეს. სთხო ვეთ და-

ხა ტონ: ერთ ბა რათ ზე - მოქ მე დე ბა, მე ო რე ზე - ამ მოქ მე დე ბის შე დე გი. 

და ას რუ ლეთ ამ ნა ხა ტე ბით სი ტუ ა ცია და გა ნი ხი ლეთ ის. დარ წ მუნ დით, 

რომ ერ თ -ერთ მოქ მე დე ბად ზრდას რუ ლის დახ მა რე ბის თხოვ ნა და ა სა-

ხე ლონ.

და მა ტე ბით: ამ აქ ტი ვო ბის გა სა მარ ტი ვებ ლად შე საძ ლე ბე ლია გქონ-

დეთ  მოქ მე დე ბის და შე დე გის წი ნას წარ დამ ზა დე ბუ ლი ბა რა თე ბის მრა-

ვალ ფე რო ვა ნი ვა რი ან ტი. ამ შემ თხ ვე ვა ში აქ ტი ვო ბა სა მა გი დო ცენ ტ რ ში 

გან ხორ ცილ დე ბა. უფ რო გა სა მარ ტი ვებ ლად შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ 

ერ თი ბა რა თი იყოს მთლი ა ნი სი ტუ ა ცი ის, ხო ლო მე ო რე - მოქ მე დე ბი-

სა და მი სი შე დე გის აღ სა წე რად. ამ შემ თხ ვე ვა ში აქ ტი ვო ბა წიგ ნი ე რე ბის 

ცენ ტ რ ში გან ხორ ცი ელ დე ბა და მი სი მი ზა ნი მხო ლოდ ამ ბე ბის სიტყ ვი ე-

რად გად მო ცე მა და მა თი ანა ლი ზი იქ ნე ბა.

აქ ტი ვო ბის გა სა ფარ თო ებ ლად შე გიძ ლი ათ შეს თა ვა ზოთ ბავ შ ვებს, 

გა ი თა მა შონ ბა რა თე ბით აწყო ბი ლი სი ტუ ა ცი ე ბი. ამ შემ თხ ვე ვა ში დარ წ-

მუნ დით, რომ მჩაგ ვ რელს თქვენ გა ი თა მა შებთ და ბავ შ ვე ბი გა მოც დი ან 

რო გორც მსხვერ პ ლის, ასე ვე ბუ ლინ გის შემ ს წ რის რო ლებს. 

„ერთადდავდგათსპექტაკლი“

მო ი მა რა გეთ თე ჯი რი და ხე ლის თო ჯი ნე ბი სა თა მა შო ე ბის სპექ ტაკ ლის 

და სად გ მე ლად. წა ა ხა ლი სეთ ბავ შ ვე ბი, დად გან სპექ ტაკ ლი. ხა რა ჩოს მე-

თო დის გა მო ყე ნე ბით შე უწყ ვეთ ხე ლი, რომ ბავ შ ვებ მა და მო უ კი დებ ლად 

გა და ი ნა წი ლონ რო ლე ბი, მო ი ფიქ რონ სცე ნა რი და გა მარ თონ წარ მოდ-

გე ნა.

და მა ტე ბით: აქ ტი ვო ბის გა სარ თუ ლებ ლად შე საძ ლე ბე ლია სპექ ტაკ-

ლი თვი თონ გა ი თა მა შონ. ამ შემ თხ ვე ვა ში მო ი მა რა გეთ კოს ტი უ მე ბი ან 

ძვე ლი ტან საც მე ლი, რო მელ საც კოს ტი უ მე ბად გა მო ი ყე ნე ბენ. აქ ტი ვო ბის 

გა სა მარ ტი ვებ ლად შე საძ ლოა შეს თა ვა ზოთ ნაც ნო ბი ზღაპ რის გა თა მა-

შე ბა. ეს აქ ტი ვო ბა აუცი ლებ ლად მცი რე ჯგუფ ში უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 

(მაქსიმუმ 6-7 ბავ შ ვი).
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უნი ვერ სა ლუ რი და პრო აქ ტი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ე ბის 

და ნერ გ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის თ ვის, თუმ ცა მას ვერ 

აღ მოფხ ვ რის. ამ სა ფე ხუ რე ბის სტრა ტე გი ე ბის და ნერ გ ვის შე დე გად მხო-

ლოდ შემ ცირ დე ბა ბუ ლინ გი და მი სი წი ნა რე ქცე ვე ბის რა ო დე ნო ბა. ამი-

ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იცო დეთ, რო გორ მო იქ ცეთ ბუ ლინ გის და ფიქ სი რე-

ბის შემ დეგ იმის თ ვის, რომ, ერ თი მხრივ, გა მოვ ლე ნი ლი ქცე ვა ჩა აქ როთ 

და, მე ო რე მხრივ, ხე ლი შე უ შა ლოთ ამ ტი პის ქცე ვე ბის გამ რავ ლე ბას.

ძა ლი ან ცო ტა ნი არი ან ბავ შ ვე ბი, რომ ლე ბიც სხვე ბი ვით არ რე ა გი-

რე ბენ უნი ვერ სა ლურ და პრო აქ ტი ულ სტრა ტე გი ებ ზე და მა ინც იყე ნე ბენ 

ბუ ლინგს, რო გორც აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერთ სა ხეს. ისი ნი არ არი ან 

„ცუდი“ ან „პრობლემური“ ბავ შ ვე ბი. სხვა დას ხ ვა მი ზე ზე ბის გა მო მათ, უბ-

რა ლოდ, მე ტი მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბათ ზრდას რუ ლე ბის მხრი დან. ად-

რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტის უპირ ვე ლე სი პა სუ ხის მ გე ბო ბა სწო-

რედ იმ ბავ შ ვე ბის მხარ და ჭე რა ა, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ ინ დი ვი დუ ა-

ლურ მიდ გო მას სა გან მა ნათ ლებ ლო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

არას წო რი ხედ ვა ა, რო დე საც აღ მ ზ რ დელ - პე და გო გი და აღ მ ზ რ დე-

ლი ფიქ რო ბენ, რომ გა მოწ ვე ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში კონ კ რე ტულ ბავ შ ვ თან 

ფსი ქო ლოგ მა ან სპეც პე და გოგ მა უნ და იმუ შა ოს და ამ პრო ცეს ში თა ვად 

ჩარ თუ ლე ბი არ უნ და იყ ვ ნენ. სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში ბავ-

შ ვებ თან ყო ველ თ ვის უნ და მუ შა ობ დ ნენ აღ მ ზ რ დელ - პე და გო გი და აღ მ ზ-

რ დე ლი, ისი ნი არი ან უპირ ვე ლე სი პა სუ ხის მ გებ ლე ბი თი თო ე ლი ბავ შ ვის 

გან ვი თა რე ბა ზე. და წე სე ბუ ლე ბა ში და მის გა რეთ მო მუ შა ვე ფსი ქო ლო გე-

ბი, სპეც პე და გო გე ბი, მე თო დის ტე ბი  და სხვა სპე ცი ა ლის ტე ბი არი ან აღ მ-

ზ რ დელ - პე და გო გი სა და აღ მ ზ რ დე ლის დამ ხ მა რე ძა ლა, რო მე ლიც სა ჭი-

რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში უნ და ჩა ერ თოს პრო ცეს ში და მხარ ში და უდ გეს მათ.

ინ დი ვი დუ ა ლი ზე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბის და მიდ გო მე ბის გა სა წე რად 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მულ ტი გუნ დ თან მუ შა ო ბა, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა აღ მ ზ რ-

დელ - პე და გოგ სა და აღ მ ზ რ დელს ბავ შ ვის ქცე ვის შე ფა სე ბა ში, სტრა ტე გი-

ე ბის შერ ჩე ვა სა და მა თი ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბა ში.

სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლის რე აქ ცია ბუ ლინ გ ზე გან საზღ ვ რავს, 

ამ ქცე ვას ბავ შ ვი ისევ გა მო ი ყე ნებს და სხვა ბავ შ ვე ბიც მი მარ თა ვენ თუ 

არა მას. ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პერ სო ნალ მა იცო დეს, რო გორ უნ და 

მო იქ ცეს, თუ ბუ ლინ გი შე ნიშ ნა:
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n თუ სი ტუ ა ცია შე ი ცავს ფი ზი კურ საფ რ თხეს, პირ ველ რიგ ში, გა ა-

ნე იტ რა ლეთ ეს სი ტუ ა ცი ა. მა გა ლი თად, ფი ზი კუ რად გა ა შო რეთ ბავ შ ვე ბი, 

ჩა მო არ თ ვით სა ხი ფა თო ნივ თი და სხვა.

n გა მო ხა ტეთ ემ პა თია მსხვერ პ ლის მი მართ. ვერ ბა ლი ზე ბა გა უ-

კე თეთ მის გან ც დებს და აღ წე რეთ ამ ემო ცი ე ბის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზი: 

„თამუნა ტი რის, რად გან ნაწყე ნი ა, რომ ხა თუ ნამ მას თან თა მაშ ზე უარი 

თქვა“.

n გან მუხ ტეთ სი ტუ ა ცი ა. თუ ბავ შ ვე ბი გა ღი ზი ა ნე ბუ ლე ბი არი ან და 

ძლი ერ ემო ცი ებს გა ნიც დი ან, და ეხ მა რეთ დამ შ ვი დე ბა ში.

n მშვიდ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ ბავ შ ვებს და ეხ მა რეთ პრობ ლე მის 

გა დაჭ რა ში. ამ პრო ცეს ში და ეხ მა რეთ მსხვერპლს სა კუ თა რი სურ ვი ლი-

სა და გრძნო ბე ბის ასერ ტუ ლად გა მო ხატ ვა ში (გამოიყენეთ მო დე ლი რე ბა 

ან დე მონ ს ტ რი რე ბა) და მჩაგ ვ რელს მსხვერ პ ლის ემო ცი ე ბის გა გე ბა სა და 

მის ქმე დე ბებ თან და კავ ში რე ბა ში, რა თა ემ პა თი ის უნა რი გა ნუ ვი თარ დეს.

„ეზოშიბავშვებისმცირეჯგუფთანერთადცარცითძირსვხატავდი,

როდესაცშევნიშნე,რომგუგამობუზულიგანცალკევებითიდგა.იქამ

დეგუგამამუკასთან,ლევანთანდადათოსთანერთადდაჭერობანას

თამაშობდა. გუგასთან რომ მივედი მიზეზების გამოსარკვევად, მან

ჩემთანსაუბარიარისურვა.მეჩემიეჭვებიმქონდაბოლოპერიოდ

შიშევამჩნიე,რომროდესაცდათობაღსაცდენდა,იმდღეებშიგუგა

უფრო მხიარული იყოდართულქცევას ნაკლებად ავლენდა; ასევე

დავაკვირდი,რომხშირადდათოსთანერთადთამაშიმისიგარიყვით

სრულდებოდა.ვცადეგუგასთვისამეხსნა,რომშეეძლოჩემთვისნე

ბისმიერირამეთქვა,რომმისიდახმარებამინდოდა.რადგანგუგავერ

ავალაპარაკე,გადავწყვიტედანარჩენიბიჭებისთვისდამეძახა.

მე:ვხედავ,გუგამოწყენილია,ხომარიცით,რამოხდა?

დათო:დაჭერობანასვთამაშობთ.ძალიანბევრსდავრბივართ...აი

ასე...სწრაფად...გუგანელადარბის,ვერავისგვიჭერს.

გუგა:დაგიჭირე.

დათო:არა,ვერდამიჭირე...აიესედარბიხარშენ...ესეუნდაირბი

ნო,რომითამაშო.

მე:მემგონი,გუგაამისგამოარარისმოწყენილი,მგონინაწყენია.

გუგა,შეგიძლიაგვითხრა,რაგეწყინა?
გუგა[ტირილით]:აღარმეთამაშებიან.
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სიტუაციანათელიიყო.დათომგუგაგარიყადაესპირველადარ

მომხდარა.როგორცკიტირილიდაიწყოგუგამ,ჩავეხუტედამისიდამ

შვიდებადავიწყე.ამმომენტშიდათოგაიქცადადანარჩენბიჭებსდა

უძახა,რომთამაშიგანეგრძოთ.დათოდაბიჭებიმიცდიდნენ,ამიტომ

გუგასარმოვშორებივარ,ჩავეხუტე,სანამარდაწყნარდა.

მე:ვიცი,როგორიმტკივნეულია,როდესაცუარსგეუბნებიანთამაშ

ზე.შევამჩნიე,რომდათოხშირადიქცევაასე.შენახლაძალიანნაწყე

ნიხარ.იცოდე,ჩემთვისასეთიქცევამიუღებელია.აუცილებლადუნდა

მითხრა ხოლმე, რომ შენი დახმარება შევძლო. რომ დაწყნარდები,

ერთადმივიდეთდათოსთანდაავუხსნათ,შენრასგრძნობ,კარგი?

მართლაც, გუგას დაწყნარების შემდეგ ისევ დავუძახე ბიჭებს და

ღიაკითხვებისდასმითდაპასუხებისმოდელირებითხელიშევუწყვე

გუგას,გამოეხატათავისიემოციებიდადათოსგაეგო,რაგავლენა

ჰქონდამისქცევასგუგაზე.საუბრისასჩემიაზრიცმკაფიოდდავაფიქ

სირე  ასეთი ქცევა, რომელიც მიმართულია ყოველთვის ერთი და

იმავებავშვისგარიყვაზე,სხვისიდაჩაგვრაადაესჩემთვისმიუღებე

ლია.შემდგომკიყველაბიჭსვკითხე:

მე:თქვენიაზრით,რაშეგვიძლიავქნათ,რომესსიტუაციამოვაგ

ვაროთ?

ლევანი:შეგვიძლიარამესხვათამაშივითამაშოთყველამერთად.

დათო:არმინდა.მედაჭერობანამინდა...მარტოდაჭერობანამინ

და.

მე:ყოჩაღ,ლევანძალიანკარგიგამოსავალიმოძებნე.იქნებკიდევ

გქონდეთსხვაიდეა?

ლევანი:როდესაცგუგადამჭერიიქნება,მეცდავეხმარებისხვების

დაჭერაში.

მამუკა:კი,შეგვიძლიაორიორზევიყოთ.

მე: ძალიან საინტერესო გამოსავალია, ხომ არ ვცადოთ? ყველა

თანახმაა?

სანამოთახშიავიდოდით,სულბიჭებთანერთადვიყავი,რომსაჭი

როებისშემთხვევაშიჩავრეულიყავი.ამპერიოდშიგადავწყვიტე,რომ

მომავალში ბულინგის პრევენციის მიზნითუნდადამეგეგმადათოსა

დაგუგაზემორგებულიინტერვენცია.სანამსტრატეგიებსშევარჩევდი,

გადავწყვიტე,იმდღესვე,საღამოს,წრეზეგაგვეხილაესსიტუაცია,მით
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უმეტეს,„ექსპერიმენტი“წარმატებულადდამთავრდა.საღამოსწრეზე

ვიკითხე:„დღესვინრაითამაშაეზოში?“ამითსაშუალებამივეციგუ

გას,დათოს,ლევანსდამამუკას,მოეყოლათ,რაითამაშეს,რაგამოწ

ვევებსწააწყდნენ,რაგანიცადესდაროგორგადაჭრესპრობლემა“.

სანდრო,აღმზრდელი

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ბუ ლინ გი ზრდას რუ ლის ყუ რადღე ბის მიღ მა არ 

დარ ჩეს. სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სი ისე უნ და იყოს ორ გა ნი ზე ბუ ლი და 

აღ მ ზ რ დელ - პე და გო გი და აღ მ ზ რ დე ლი ისე უნ და ინა წი ლებ დ ნენ მო ვა-

ლო ბებ სა და რო ლებს, რომ ერ თ -ერ თი მათ გა ნი ყო ველ თ ვის ახერ ხებ-

დეს  რე ა გი რე ბას ასეთ სი ტუ ა ცი ებ ზე. და უშ ვე ბე ლია ბავ შ ვე ბის მი ტო ვე ბა 

რთულ და კონ ფ ლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ებ ში იმ იმე დით, რომ ისი ნი და მო უ კი-

დებ ლად შეძ ლე ბენ ამ სი ტუ ა ცი ებ თან გამ კ ლა ვე ბას.

პრობ ლე მურ ქცე ვა ზე სა უ ბა რი არ არის რე კო მენ დი რე ბუ ლი მათ წარ-

მო შო ბამ დე, რად გან ამით შე საძ ლე ბე ლია ბავ შ ვებს უბ რა ლოდ არა სა-

სურ ვე ლი იდე ე ბი მი ა წო დოთ. ამის მი უ ხე და ვად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბავ შ-

ვებ თან ბუ ლინ გ ზე ღი ად სა უ ბა რი, თუ ისი ნი მიხ ვ დ ნენ ან გა უ გი ათ ასე თი 

სი ტუ ა ცი ის შე სა ხებ. თუ და ჩაგ ვ რის თე მა ბავ შ ვე ბის თ ვის აქ ტუ ა ლუ რია 

(იმის მი უ ხე და ვად, რომ შე საძ ლე ბე ლია თვი თონ არც მჩაგ ვ რე ლი, არც 

შემ ს წ რე ე ბი და არც მსხვერ პ ლი ყო ფი ლან), მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ სა კითხ-

ზე ღი ად სა უ ბა რი. ბუ ლინ გი აქ ტუ ა ლუ რი შე იძ ლე ბა იყოს პი რა დი გა მოც-

დი ლე ბის გარ და იმი ტომ, რომ აქ ტუ ა ლუ რია ბავ შ ვის უფ რო სი დედ მა მიშ-

ვი ლის თ ვის, უყუ რა მულ ტ ფილმს, სა დაც ეს სა კითხი იყო გან ხი ლუ ლი ან 

მე გო ბა რი მო უყ ვა ასეთ სი ტუ ა ცი ა ზე.

ბუ ლინ გ ზე სა უბ რი სას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა:

n მკა ფი ოდ და ა ფიქ სი როთ თქვე ნი გან წყო ბა ამ სა კითხის მი მართ, 

რომ ბუ ლინ გი მი უ ღე ბე ლია და ყო ველ თ ვის შე უძ ლი ათ თქვე ნი იმე დი 

ჰქონ დეთ;

n რომ ბუ ლინ გ ზე სა უ ბა რი მი სა ღე ბია და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რად გან 

ყვე ლას დაგ ვეხ მა რე ბა მას თან გამ კ ლა ვე ბა ში;

n გა ნი ხი ლოთ გზე ბი, რო გორ შეძ ლებთ ბავ შ ვე ბი და ზრდას რუ ლე-

ბი ბუ ლინ გ თან ბრძო ლას.
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სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა სე რი ო ზუ ლი, თუმ ცა 

არა საკ მა რი სი წი ნა პი რო ბაა ბუ ლინ გ თან ბრძო ლი სას. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლი ამ მიზ ნით თა ნამ შ რომ ლობ დეს 

მშობ ლებ თან და და წე სე ბუ ლე ბის მას შ ტა ბით - კო ლე გებ თან

.
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მშობლებთან მუშაობის

 სტრატეგიები 
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მშობლებთან მუშაობის

 სტრატეგიები 
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მშობლებთანმუშაობისსტრატეგიები

ბუ ლინ გის გან თა ვი სუ ფა ლი გა რე მოს შექ მ ნა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ-

ლე ბა ში გუ ლის ხ მობს, რომ მის შექ მ ნა ში ჩარ თუ ლია რო გორც ზრდას-

რუ ლი, ისე ბავ შ ვი. ეს გა გე ბა ეფუძ ნე ბა მიდ გო მას, რომ ბუ ლინ გი არის 

და მა ზი ა ნე ბე ლი და მი უ ღე ბე ლი ქცე ვა. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად 

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მშობ ლე ბის ჩარ თ ვა, მათ შე უძ ლი ათ 

სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო ში და ნერ გი ლი ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა კენ 

მი მარ თუ ლი მიდ გო მე ბი გა მო ი ყე ნონ სახ ლის გა რე მო ში და ამით კი დევ 

უფ რო გა ნუმ ტ კი ცონ ბავ შ ვებს ქცე ვა, რო მე ლიც გა მო რიცხავს თა ნა ტო-

ლე ბის და ჩაგ ვ რას, დამ ცი რე ბას და ა.შ. 

იმის თ ვის, რომ მშობ ლებ მა აქ ტი უ რი რო ლი შე ას რუ ლონ ბუ ლინ გის-

გან თა ვი სუ ფა ლი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე-

ბა ში და ხე ლი შე უწყონ ბავ შ ვ ში ისე თი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას, რო მე-

ლიც წარ მო ად გენს მე დე გი და სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტუ რი 

ბავ შ ვის მა ხა სი ა თე ბელს, მათ უნ და იცოდ ნენ, რა არის ბუ ლინ გი, მი სი 

გა მომ წ ვე ვი ფაქ ტო რე ბი და შე დე გე ბი. ამ პრო ცეს ში ხში რად მათ სჭირ-

დე ბათ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის 

მხრი დან. 

„ბულინგიხშირადბაღიდანიწყებადაშემდეგუფრომძიმეფორ

მებს იღებს. სწორედაქ გვჭირდება აღმზრდელისქცევის სტრატეგია

დამუშაობამშობლებთან.ამიტომძალიანმნიშვნელოვანიამშობლე

ბისგაერთიანებასხვადასხვაფორმით,მათიჩართვაჩვენსმუშაობში“

მაკა,სკოლამდელიდაწესებულებისდირექტორი

„ძალიანმნიშვნელოვანიამშობლებისინფორმირება,თანესმუდ

მივიპროცესიუნდაიყოს.შეიძლებატრენინგების,სამუშაოშეხვედ

რებისორგანიზება.ჩვენთანერთადმშობლებმაცუნდაიცოდნენ,რა

არისბულინგი,რასიწვევსის“

სოფო,აღმზრდელი

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის ღო ნის ძი ე ბებ ში მშობ ლე ბი სა და ბავ შ ვის გა-

ნათ ლე ბა ში ჩარ თუ ლი სხვა პი რე ბის მო ნა წი ლე ო ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი 

მნიშ ვ ნე ლო ბა გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ ბავ შ ვე ბი ბუ ლინ გ სა და სხვა 
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აგ რე სი ულ ქცე ვებს ხში რად ახორ ცი ე ლე ბენ სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ-

ლე ბის გა რე მოს გა რეთ, მა გა ლი თად, ეზო ში თა ნა ტო ლებ თან თა მა ში-

სას. რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, ოჯახ სა და მშობ ლებს შო რის არ სე ბუ ლი 

ურ თი ერ თო ბის ხა რის ხი ხში რად გან საზღ ვ რავს ბავ შ ვის მი ერ ბუ ლინ გის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის რისკს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მშობ ლებს აღ ნიშ ნუ ლი რის-

კის შე სა ხებ წი ნას წარ ჰქონ დეთ ინ ფორ მა ცი ა, რაც ერ თ გ ვარ პრე ვენ ცი-

ულ ფუნ ქ ცი ა საც შე ას რუ ლებს.

„მშობლებიხშირადშვილებსეუბნებიან,რომთუჩაგარტყავინმემ,

შენცუნდადაუბრუნოპასუხი.მნიშვნელოვანია,მშობლებთანაცვმუ

შაობდეთ.რამიდგომებსაცჩვენვიყენებთ, მშობლებიციმავესუნდა

აკეთებდნენ,რომბავშვსერთიანიდამოკიდებულებაჩამოუყალიბდეს

ამათუიმსიტუაციაშიმოქცევასთანდაკავშირებით“

ნინო,აღმზრდელი

„მშობლების ჩასართავად ასეთი რაღაც მოვიფიქრე: გავაკეთე

პორტფოლიოები,თავიანთი ჩანთები აქვთ, იქ ვაწყობ ნამუშევრებს,

ჩემსდაკვირვებებსვინიშნავდაშემდეგმშობლებსვხვდები.ვაცნობ

ბავშვისნამუშევრებსდათანვცდილობჩავრთომათიქცევისმართვაში“.

სოფო,აღმზრდელი

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა ში მშობ ლე ბის ჩარ თ ვის მიზ ნით შე საძ ლე ბე ლია 

გან ხი ლუ ლი იყოს რო მე ლი მე ქვე მოთ აღ წე რი ლი მიდ გო მა:

n მშობ ლებ თან და ბავ შ ვის გა ნათ ლე ბა ში ჩარ თულ სხვა პი რებ თან 

შეხ ვედ რე ბის გა მარ თ ვა, რო მე ლიც ფო კუ სი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ბუ ლინ გის 

პრე ვენ ცი ა ზე;

n სა ინ ფორ მა ციო ბრო შუ რე ბის მომ ზა დე ბა მშობ ლე ბი სათ ვის და 

ინ ფორ მი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

n მშობ ლე ბის ჩარ თ ვა ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის 

პროგ რა მე ბის შექ მ ნა ში (მნიშვნელოვანია მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თ ვა ბუ-

ლინ გის შემ თხ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბის ეტაპ ზე, ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა მათ გან 

იმ რის კე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა იწ ვევ დეს ბავ შ ვის აგ რე სი ულ 

ქცე ვას);

n სკო ლის შემ დ გო მი კლუ ბე ბის შექ მ ნა.

mSoblebTanmuSaobisstrategiebi



82 ბულინგის პრევენცია ადრეული ასაკიდან

მშობ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით გან სა კუთ-

რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა ისე თი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის თ-

ვის, რო გო რი ცაა ჯგუფ ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე, ეთ ნი კუ-

რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ან სხვა ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნე ლი 

ბავ შ ვე ბის ჩარ თ ვის პრო ცე სი. მშობ ლებს სჭირ დე ბათ ინ ფორ მი რე ბა, რას 

წარ მო ად გენს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა, რო გორ უნ და შე უწყონ ხე-

ლი თა ვად შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვის ეფექ ტურ ჩარ-

თ ვას სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში და რა რო ლი აქვთ მათ აღ ნიშ ნულ 

პრო ცეს ში. 

„როცაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონებავშვიშემოდის,მაშინ

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მშობლებთნ აქტიური კონტაქტი,

რომმომავალიგართულებები ავიცილოთთავიდან. ხშირადმათგან

დიდიემოციამოდის,ბავშვებისგანუფრონაკლებად,მშობლებიუფ

რორთულადხვდებიან.ხშირადამბობენ,ბავშვიასეიქცევა,მოვიდა

ნაკბენი,ბაძავსმასდაა.შ.თავიდანსულასეახოლმე.ამიტომწინას

წარამთემაზემუშაობაჩვენიმხრიდან,აუცილებელია“

მანანა,აღმზრდელი

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ა, მშო ბელ სა და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტებს შო რის 

არ სე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცია იყოს რე გუ ლა რუ ლი. პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე-

ბე ბის ერ თობ ლივ და გეგ მ ვას თან ერ თად, აუცი ლე ბე ლია აღ მ ზ რ დე ლი სა 

და მშობ ლის ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია უკ ვე მომ ხ და რი ბუ ლინ გის შემ-

თხ ვე ვა ზე რე ა გი რე ბი სა და შემ დ გო მი პრე ვენ ცი ის მიზ ნით. აღ მ ზ რ დელ-

მა აუცი ლებ ლად პირ ვე ლი ვე შე საძ ლებ ლო ბის თა ნა ვე უნ და მი ა წო დოს 

მშო ბელს ინ ფორ მა ცია ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვის შე სა ხებ (იყო თუ არა მი სი 

შვი ლი ჩარ თუ ლი და რა ფორ მით, რა ინ ტერ ვენ ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა აღ-

მ ზ რ დელ მა იმ წუთ ში) და მას თან ერ თად გან საზღ ვ როს, რი სი გა კე თე ბა 

იქ ნე ბა სა მო მავ ლოდ სა ჭი რო პრე ვენ ცი ის მიზ ნით.

„მშობლებთანხშირიკომუნიკაციაძალიანმნიშვნელოვანია,გან

საკუთრებითინდივიდუალურისაუბრები,როცაამისსაჭიროებაარის.

ასეთირაღაცმოვიფიქრე:ყოველდილითვხვდებიმშობლებსშესას
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ვლელთან,რაღაცპატარაკომუნიკაციაყველასთანსულმაქვს.დღის

განმავლობაში თუ რამე დავაფიქსირე, რაც გარკვეულ ჩარევას ან

მშობლისინფორმირებულობასმოითხოვს,საღამოსისევვესაუბრები“

სოფო,აღმზრდელი

იმის თ ვის, რომ უკ ვე მომ ხ და რი ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვა ზე რე ა გი რე ბის 

პრო ცეს ში მშო ბე ლი მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტუ რად იყოს ჩარ თუ ლი, გან სა-

კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს სწო რედ სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის 

მუ შა ო ბას მშობ ლებ თან ბუ ლინ გის, მი სი ფორ მე ბის და მი სი, რო გორც სო-

ცი ა ლუ რი მოვ ლე ნის კონ ტექ ს ტ ში ბავ შ ვის სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში 

მოყ ვა ნის დღი დან. მშო ბე ლი, რო მე ლიც ჩარ თუ ლი იყო სკო ლის პო ლი ტი-

კის შექ მ ნა ში ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა სა და ინ ტერ ვენ ცი ას თან და კავ ში რე ბით, 

ასე ვე მუდ მი ვად იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას აღ ნიშ ნულ თე მა ზე გა მარ თულ 

სა მუ შაო შეხ ვედ რებ ში და თუ სხვა ფორ მით გა ეც ნო ბა სკო ლის პო ლი ტი-

კას ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ას თან და კავ ში რე ბით, ბევ რად უფ რო ეფექ ტუ რად 

ჩა ერ თ ვე ბა უკ ვე მომ ხ და რი ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვის მარ თ ვის პრო ცეს ში, მას 

ექ ნე ბა მზა ო ბა და ცოდ ნა თა ვი სი ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ. 

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ბუ ლინ გის, რო გორც აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ-

თ -ერ თი ფორ მის გან მა პი რო ბე ბე ლი, შე საძ ლე ბე ლია იყოს ბავ შ ვის გა-

მოც დი ლე ბა სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის გა რეთ. სწო რედ ამი ტომ ბუ-

ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის კენ მი მარ თუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი და 

პროგ რა მე ბი არ უნ და შე მო ი ფარ გ ლე ბო დეს მხო ლოდ უშუ ა ლოდ ბავ შ-

ვებ თან მუ შა ო ბით ან მხო ლოდ გა რე მაპ რო ვო ცი რე ბელ ფაქ ტორ ზე აქ-

ცენ ტის გა კე თე ბით.

„მშობლებთანგვქონიახშირადდაპირისპირებადაბავშვებიცერ

თმანეთსუპირისპირდებოდნენუკვეჯგუფში.თავდაპირველადმშობ

ლებთანმუშაობაზეგადავიტანეთაქცენტიდაბავშვებსნაკლებადმი

ვაქციეთყურადღება.მალევემივხვდით,რომშედეგსვერვაღწევდით,

ბავშვებსშორისკვლავგრძელდებოდადაძაბულიურთიერთობა.სა

ჭიროიყობავშვებთანაცუნდადაგვეწყომუშაობა.ერთადვაკეთები

ნებდით აქტივობებს, მაგიდას ერთად ვაშლევინებდით. ამან შედეგი

მოგვცამშობლებთანმუშაობისპარალელურად“
მაკა,სკოლამდელდაწესებულებისხელმძღვანელი
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მართვის
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მართვისსტრატეგიები

ბუ ლინ გი სა ერ თა შო რი სო მოვ ლე ნაა და გვხვდე ბა ყვე ლა გა რე მო სა 

და ქვე ყა ნა ში. ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა 

გა მომ დი ნა რე ობს ბავ შ ვის ძა ლა დო ბის გან დაც ვი სა და მი სი გან ვი თა რე-

ბი სათ ვის ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რე ბის აღ მოფხ ვ რის მიზ ნი დან.  მშობ-

ლე ბის გა დამ ზა დე ბა და მათ თან შეხ ვედ რე ბი, სა თა მა შო მო ედ ნის სუ-

პერ ვი ზი ა, გრძელ ვა დი ა ნი და ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა ზე მი მარ თუ ლი აქ ტი-

ვო ბე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უწყობს ხელს ბუ ლინ გის ფაქ ტე ბის შემ ცი რე ბას. 

გან სა კუთ რე ბით ეფექ ტუ რია ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა ზე მი მარ თუ ლი აქ ტი-

ვო ბე ბი და პროგ რა მე ბი, თუ მა თი გა მო ყე ნე ბა და ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა ზე 

მუ შა ო ბა და იწყე ბა მაქ სი მა ლუ რად ად რე უ ლი ასა კი დან. 

სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზე ბუ ლინ გის პრე ვენ ცია და ინ-

ტერ ვენ ცია მო ი ცავს ყო ველ მ ხ რივ, გრძელ ვა დი ან და სის ტე მურ მიდ გო-

მებს. მი სი მი ზა ნია სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში ისე თი გა რე მოს შექ მ-

ნა, რო მე ლიც თა ვი სუ ფა ლი იქ ნე ბა ყო ველ გ ვა რი ძა ლა დო ბი სა და ჩაგ ვ-

რის გან, და ეყ რ დ ნო ბა თი თო ე უ ლი ბავ შ ვის ინ ტე რე სე ბის, სა ჭი რო ე ბე ბი სა 

და უფ ლე ბე ბის დაც ვას. ასე თი გა რე მო წარ მო ად გენს აუცი ლე ბელ პი-

რო ბას ბავ შ ვის სო ცი ა ლუ რი, ემო ცი უ რი და  შე მეც ნე ბი თი კომ პე ტენ ცე ბის 

გან ვი თა რე ბი სათ ვის.  

ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბის პე რი ო დი ადა მი ანს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას 

მი ი ღოს ისე თი უნა რე ბი, რომ ლე ბიც მო მა ვალ ში და ეხ მა რე ბა მე დე გო ბა სა 

და სო ცი ა ლურ -ე მო ცი ურ კომ პე ტენ ტუ რო ბა ში. სკო ლამ დელ და წე სე ბუ-

ლე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი აქვს მე დე გი და სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად 

კომ პე ტენ ტუ რი ბავ შ ვის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი უნა რე ბის ჩა მო ყა ლი-

ბე ბი სა და გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში, - ეს, პირ ველ რიგ ში, გუ ლის ხ მობს 

ბავ შ ვის უფ ლე ბის მა ტა რე ბელ სუ ბი ექ ტად აღ ქ მას, ბავ შ ვის ძი რი თა დი 

უფ ლე ბე ბის ცოდ ნა სა და პა ტი ვის ცე მას და მის გა მო ყე ნე ბას ბავ შ ვებ თან 

ურ თი ერ თო ბა სა და ყვე ლა აქ ტი ვო ბის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში.

იმი სათ ვის, რომ ბავ შ ვებ მა შეძ ლონ სხვე ბის უფ ლე ბე ბი სა და ემო ცი-

ე ბის პა ტი ვის ცე მა, პირ ველ რიგ ში, თა ვად უნ და იცოდ ნენ სა კუ თა რი უფ-

ლე ბე ბი. ბავ შ ვის უფ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა ნათ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია 

ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის ძი რი თად პრინ ცი პებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ-

ნე ბუ ლი პრაქ ტი კი თა და მო დე ლი რე ბით. იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყო-

ფი ლი იყოს ასე თი გა ნათ ლე ბა, აუცი ლე ბე ლი ა, სკო ლამ დელ და წე სე ბუ-
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ლე ბა ში და საქ მე ბულ მა ყვე ლა ადა მი ან მა სიღ რ მი სე უ ლად იცო დეს, რას 

წარ მო ად გენს ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბი, მი სი გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ა, ბავ შ ვის 

უფ ლე ბე ბის დაც ვის დღეს მოქ მე დი სტან დარ ტი, მი სი რო ლი მე დე გი და 

სო ცი ა ლურ -ე მო ცი უ რად კომ პე ტენ ტუ რი ბავ შ ვი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-

ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში და სა კუ თა რი ფუნ ქ ცია ბავ შ ვის 

უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და რე ა ლი ზე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენცია (Convention on the rights 
of the child – CRC)წარმოადგენსერთერთყველაზეუფროფართოდ

გავრცელებულსაერთაშორისოდოკუმენტს.კონვენციაშიაღწერილია

ბავშვის ყველა უფლება და ის სავალდებულოა 194 ქვეყანაში, მათ

შორის საქართველოში. კონვენციამ დაამკვიდრა სრულიად ახალი

მიდგომა ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში, რომლის მიხედვი

თაცბავშვიარისუფლებებისმატარებელისუბიექტიდაარაობიექტი.

კონვენციაიყოწინგადადგმულინაბიჯიბავშვისუფლებებისდაცვის

სფეროში,რადგან მნიშვნელოვნად გაფართოვდა მისი საშუალებით

დაცულისფეროები.

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა ზე სა უბ რის დროს ერ თ -ერთ ძი რი თად პრინ ციპს 

წარ მო ად გენს პრე ვენ ცი ა ზე მი მარ თუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი სა და პროგ რა მე ბის 

მრა ვალ მ ხ რი ვო ბა. მა გა ლი თად, ის უნ და მო ი ცავ დეს სო ცი ა ლურ -ე მო-

ცი უ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას ყვე ლა ბავ შ ვის თ ვის, მა თი ინ დი ვი დუ ა-

ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ასე-

ვე, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჯგუ ფე ბის მარ თ ვის ეფექ ტუ რი მიდ გო მე ბი. 

კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო გა რე მო ამ ცი რებს ბუ ლინ-

გის შემ თხ ვე ვებს. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა თა მა შო მო ედ ნე-

ბის სუ პერ ვი ზი ის სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა სა და 

ინ ტერ ვენ ცი ა ზე მი მარ თუ ლი მარ თ ვის სტრა ტე გი ე ბი დან შე საძ ლე ბე ლია 

გა მო ი ყოს ე.წ. ერ თი ა ნი მიდ გო მის სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს 

აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში ბავ შ ვ თან შემ ხებ ლო ბა ში მყო ფი ყვე ლა სუ ბი ექ ტის 

ჩარ თ ვას. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვი ნა ი დან 

ის ით ვა ლის წი ნებს და აღი ა რებს ბავ შ ვ თან შემ ხებ ლო ბა ში მყო ფი ყვე ლა 

პი რი სა და გა რე მოს ფაქ ტორს ბავ შ ვის ძა ლა დო ბის გან დაც ვის, ბუ ლინ-

გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის დროს.

მართვისstrategiebi
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ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბა სა და ძა ლა დო ბის გან მის დაც ვა ზე მრა ვა ლი 

ფაქ ტო რი ზე მოქ მე დებს, რომ ლე ბიც მო ი ცავს რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლურ 

დო ნეს (ადამიანებს, ვის თა ნაც ბავ შ ვი უშუ ა ლოდ ურ თი ერ თობს), ასე ვე 

სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და კულ ტუ რულ ნი უ ან სებს. ისი ნი გავ ლე ნას ახ-

დე ნენ ბავ შ ვე ბის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე. სო ცი ა ლურ -ე კო ლო გი უ რი 

მო დე ლი სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბას აღ წერს. 

ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უწყო ბენ ძა ლა დო ბას, რის კ ფაქ ტო რე ბად 

შე იძ ლე ბა იყოს გან ხი ლუ ლი, ხო ლო ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ამ ცი რე ბენ 

ძა ლა დო ბის რისკს, დამ ცავ ფაქ ტო რებს მი ე კუთ ვ ნე ბი ან.  სო ცი ა ლურ -ე-

კო ლო გი უ რი მო დე ლი ეხ მა რე ბა ბავ შ ვ თან მო მუ შა ვე ადა მი ანს, გან საზღ-

ვ როს რო გორც ძა ლა დო ბის გა მომ წ ვე ვი რის კ ფაქ ტო რე ბი, ისე გა მო ი ყე-

ნოს დამ ცა ვი ფაქ ტო რე ბი ძა ლა დო ბის შე სა ჩე რებ ლად. აღ ნიშ ნუ ლი მო-

დე ლი გარ კ ვე უ ლი ფაქ ტო რე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბას აღ წერს, ესე ნი ა: 

n ინ დი ვი დუ ა ლუ რი დო ნე; 

n ურ თი ერ თო ბის დო ნე; 

n თე მის დო ნე; 

n სა ზო გა დო ე ბის დო ნე. 

თი თო ე უ ლი მათ გა ნის შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია გა მო ი ყოს ძი რი-

თა დი რის კ ფაქ ტო რე ბი:

ეკო ლო გი უ რი მო დე ლი რის კ ფაქ ტო რებ თან ერ თად გან საზღ ვ რავს 

დამ ცავ ფაქ ტო რებს. ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი რის კ ფაქ ტო რე-

sazogadoebis
done

n araefeqtu
risocialuri
dacvissistema

n konfliqtebi
dastiqiuri
katastrofebi

n ekonomikuri
uTanasworoba

Temisdone

n siRaribe

n socialuri
integraciisdab
alidone

n mudmivi
sacxovreblis
arqona

urTierTis
done

n emociuri
mijaWvulobis
nakleboba

n ojaxisdis
funqcia

n Zaladoba
bavSvisTandas
wrebiT

individualu
ridone

n sqesi

n asaki

n SezRuduli
SesaZlebloba

n Semosavali

n ganaTleba
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ბის შემ ცი რე ბი სა და აღ მოფხ ვ რის შე საძ ლებ ლო ბა იზ რ დე ბა ისე თი დამ-

ცა ვი ფაქ ტო რე ბით, რო გო რე ბი ცა ა: და დე ბი თი ემო ცი უ რი ურ თი ერ თო ბე-

ბი, მზრუნ ვე ლი ოჯა ხი, მშობ ლე ბის კარ გი ურ თი ერ თო ბა, ცოდ ნა ბავ შ ვის 

გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. ურ თი ერ თო ბე ბის დო ნე ზე დამ ცავ ფაქ ტო რებს 

შო რის შე საძ ლე ბე ლია გა მო ი ყოს: სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რა, ბავ შ ვის 

უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ზრდას რუ-

ლე ბი (მათ შო რის, ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი). თე მის დო-

ნე ზე ასეთ დამ ცავ ფაქ ტო რე ბად გა მო ი ყო ფა: მჭიდ რო და ჰარ მო ნი უ ლი 

სა მე ზობ ლო ურ თი ერ თო ბე ბი, ხელ მი საწ ვ დო მი გა ნათ ლე ბა, ჯან დაც ვა, 

მხარ დამ ჭე რი მე გობ რე ბი. სა ზო გა დო ე ბის დო ნე ზე დამ ცავ ფაქ ტო რე ბად 

გა მო ი ყე ნე ბა: ეფექ ტუ რი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა, ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის პა-

ტი ვის ცე მა ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს.

 ეკო ლო გი უ რი მო დე ლის მი ხედ ვით ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე პი-

როვ ნე ბის ის თვი სე ბე ბი შე ის წავ ლე ბა, რო მელ თა არ სე ბო ბის შემ თხ ვე-
ვა ში იზ რ დე ბა ძა ლა დო ბის რის კი; ურ თი ერ თო ბე ბის დო ნე ზე შე ის წავ-
ლე ბა ურ თი ერ თო ბა თა ნა ტო ლებ თან, ოჯა ხის წევ რებ თან; თე მის დო ნე 
იკ ვ ლევს იმ გა რე მოს, რო მელ თა ნაც ბავშვს სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა 
აქვს (მაგალითად, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბა, სა მე ზობ ლო და ა.შ.), 
სა ზო გა დო ე ბის დო ნე შე ის წავ ლის ისეთ ზო გად ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც  
შე იძ ლე ბა იყოს ძა ლა დო ბის მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი. ესე ნი ა: კულ ტუ რუ ლი 
ნორ მე ბი, სა ზო გა დო ე ბა ში და ნერ გი ლი ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც აღ ზ რ დის 
ძა ლა დობ რივ მე თო დებს მი სა ღე ბად მი იჩ ნევს. აღ ნიშ ნუ ლი რის კ ფაქ ტო-
რე ბი და დამ ცა ვი ფაქ ტო რე ბი სა სურ ვე ლია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყოს 
სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზე ერ თი ა ნი ეფექ ტუ რი პრე ვენ ცი ი სა 
და ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში. 

ეფექ ტუ რი პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბი სკო ლამ დე-
ლი და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზე გუ ლის ხ მობს ერ თი ა ნი, თან მიმ დევ რუ ლი 
ჩარ ჩოს შექ მ ნას სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის, რო მე ლიც რამ-
დე ნი მე აუცი ლე ბელ პი რო ბას უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს:
n მთლი ა ნი სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბა თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე და-

ფუძ ნე ბით მი მარ თუ ლი უნ და იყოს ერ თი ა ნი პო ლი ტი კის, გეგ მე ბი სა და 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის კენ, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ბავ შ ვე ბის კე თილ-
დღე ო ბას;
n პრო ცე დუ რე ბი უნ და იყოს მარ ტი ვი და გა სა გე ბი, რაც სა შუ ა ლე-

ბას მის ცემს სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტებს, მშობ ლებს, ბავ-

მართვისstrategiebi
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შ ვის გა ნათ ლე ბა ში ჩარ თულ პი რებს, დაბ რ კო ლე ბე ბის გა რე შე გა ა კე თონ 
შეტყო ბი ნე ბა ბავ შ ვის მი მართ არ სე ბულ არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბა ზე, ძა-
ლა დო ბა ზე, უგუ ლე ბელ ყო ფა სა და ბუ ლინ გ ზე;
n სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში უნ და არ სე ბობ დეს ფი ზი კუ რი და 

სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გის პრო ცე დუ რა, რო მე ლიც 
მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა ბუ ლინ გის გა მომ წ ვე ვი რის კე ბის შემ ცი რე ბის კენ;
n სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში გა მო ყო ფი ლი უნ და იყოს შე სა ბა-

მი სი სპე ცი ა ლის ტი, რომ ლის ვალ დე ბუ ლე ბაც იქ ნე ბა ბუ ლინ გის სა წი ნა-
აღ მ დე გო პო ლი ტი კი სა და პროგ რა მე ბის ეფექ ტუ რად მუ შა ო ბა და მო ნი-
ტო რინ გი;
n ყვე ლა ახა ლი თა ნამ შ რომ ლი სათ ვის უნ და არ სე ბობ დეს შე სა ბა-

მი სი გზამ კ ვ ლე ვი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც მას შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცე მა 
სრუ ლად გა ი აზ როს სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის ბუ ლინ გის სა წი ნა აღ-

მ დე გო პო ლი ტი კა და პროგ რა მე ბი. 

უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ-

ცი ის მიზნით ერ თი ა ნი მიდ გო მის არ სე ბო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით აღ მ ზ რ-

დე ლე ბის უწყ ვე ტი გა დამ ზა დე ბა და სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში შე სა ბა მი-

სი სპე ცი ა ლის ტე ბის და /ან სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფის გან კონ სულ ტა ცი ის 

მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ეს აღ მ ზ რ დე ლებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს 

ეფექ ტუ რად და გეგ მონ ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის კენ მი მარ თუ ლი აქ ტი ვო-

ბე ბი და პროგ რა მე ბი, მარ თონ ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვე ბი, კონ კ რე ტუ ლი 

შემ თხ ვე ვე ბის ანა ლი ზი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის მიზ ნით მი ი ღონ რჩე ვე ბი 

სპე ცი ა ლის ტე ბის გან. 

„მემგონია,რომმხოლოდზოგადიცოდნაარარისსაკმარისი.ხში
რად არ ვიცით,როგორმოვიქცეთ კონკრეტულშემთხვევაში. ვცდი
ლობთთუნდაცპატარარამესჩავებღაუჭოთბავშვში,პოზიტიურსდა
განვავითაროთის. ზოგჯერ ისეთფაქტებს ვაწყდები, მიჭირს ხოლმე
გამკლავება“

სოფო,აღმზრდელი


„ხშირად მიჩნდება უსუსურობის განცდა, რომ რაღაც კიდევ მაკ
ლია.ჩემთანბავშვსმშობელიჰყავდაგარდაცვლილი,სულამაზერომ
ლაპარაკობდა,აღარვიცოდიროგორუნდამოვქცეულიყავი,მჭირდე
ბოდავიღაცისკონსულტაცია,მხარდაჭერა“

ნინო,აღმზრდელი

თავი
V
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# sakiTxi

დოკუმენტისშექმნისმიზა

ნი/სკოლამდელიდაწესე

ბულებისხედვა

რამიზნისმიღწევასურს

სკოლამდელდაწესებუ

ლებას.კერძოდ,როგორ

უწყობსხელსმედეგიდა

სოციალურემოციურად

კომპეტენტურიბავშვისთ

ვისდამახასიათებელიუნა

რებისგანვითარებას



ბულინგისა და მისი ფორ

მებისგანმარტება

მითითიება გარკვეულ მი

თებზე (მაგალითად, აგ

რესიული ქცევა შეიძლება

ბავშვის განვითარებისთ

ვის ნორმა იყოს ან ბიჭე

ბისთვის ეს მისაღებია და

ა.შ.)

სამიზნე აუდიტორიის დე

ტალური განსაზღვრა, ვინ

ისარგებლებსდოკუმენტით

დავინიქნებამისშექმნაში

უშუალოდჩართული

SeniSvna

1

2

3

4

5
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# sakiTxi

დოკუმენტის შესრულებაზე

პასუხისმგებელი ორგანოს/

პირებისგანსაზღვრა

დეტალური ინსტრუქციის

გაწერა, ვინ როგორ იქცე

ვა ბულინგის შემთხვევა

ში

ძირითადი პრინციპები და

მიდგომები,რომელიცუნდა

გაითვალისწინოს სკოლამ

დელიგანათლებისსპეცია

ლისტმაბავშვთანურთიერ

თობისდროს(მაგალითად,

როგორუნდამოხდესმისი

აზრისმოსმენა,გათვალის

წინება;როგორუნდამოხ

დეს ინფორმაციის შეგრო

ვება)

მშობლების ინფორმირე

ბულობისადაჩართვასთან

დაკავშირებული მიდგომე

ბი

როგორ უნდა ხდებოდეს

ერთიანი პოლიტიკის დო

კუმენტის შეფასებადა მო

ნიტორინგი

SeniSvna

6

7

8

9

10

თავი
V
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#

11

12

13

14

15

სკოლამდელი დაწესებულე
ბის გარეთ არსებული სუბი
ექტები,რომლებიცშესაძლე
ბელია ჩართულები იყვნენ
ბულინგისპრევენციისპროგ
რამების განხორციელებაში.
მათი ჩართულობის ფორმე

ბისგანსაზღვრა

როგორ უნდა მოხდეს სკო
ლამდელ დაწესებულებაში
ცნობიერების გაზრდა ბუ
ლინგისპრევენციისმიზნით

როგორ და რა ფორმით
იღებენ ინფორმაციას სკო
ლამდელი დაწესებულების
თანამშრომლები ბულინ
გის, მისი პრევენციის და
ინტერვენციისშესახებსკო
ლამდელ დაწესებულებაში
არსებული მიდგომების შე

სახებ

ფინანსური რესურსები,
რომელიც შესაძლებელია
საჭიროიყოს,რომეფექტუ
რად განხორციელდეს ბუ
ლინგისპრევენციისმიზნით
განსაზღვრული მიდგომები
დააქტივობები

სხვა

sakiTxi SeniSvna
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სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ ბუ ლინ გის სა წი ნა აღ მ დე გო 

ერ თი ა ნი პო ლი ტი კის შექ მ ნის პრო ცეს ში შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე-

ბუ ლი იყოს ზემოთ მო ცე მუ ლი ცხრი ლი სრუ ლად ან მი სი პუნ ქ ტე ბი 

კონ კ რე ტუ ლი სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის და /ან მუ ნი ცი პა ლი ტე-

ტის სა ჭი რო ე ბი სა და სურ ვი ლის მი ხედ ვით. მას ში აღ წე რი ლია ის ძი-

რი თა დი თე მე ბი, რო მელ საც სა სურ ვე ლია პა სუ ხობ დეს თი თო ე უ ლი 

სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ-

ვენ ცი ის ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტი. 

ერ თი ა ნი მიდ გო მის დროს ყვე ლა მუ შა ობს, რომ სკო ლამ დელ და წე-

სე ბუ ლე ბა ში შე იქ მ ნას უსაფ რ თხო და ინ კ ლუ ზი უ რი გა რე მო, რო მე ლიც 

შე საძ ლე ბელს ხდის ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ას და ეფექ ტუ რად რე ა გი რებს 

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მა ინც ხდე ბა ერ თი ბავ შ ვის ან ბავ შ ვ თა ჯგუ ფის მი ერ 

მე ო რე ბავ შ ვის ჩაგ ვ რა. ერ თი ა ნია მიდ გო მა, თუ მას ში ჩარ თუ ლი იქ ნე ბა 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, ად რე-

უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი, ბავ შ ვე ბი, მშობ ლე ბი და თე მი. 

ერ თი ა ნი მიდ გო მა ყვე ლა ზე ეფექ ტურ გზად უნ და მი ვი ჩი ოთ ბუ ლინ-

გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის თ ვის. რო ცა ყვე ლა ერ თად მუ შა ობს, 

ბავ შ ვე ბი არი ან უსაფ რ თხოდ, ჩარ თუ ლე ბი და მი ღე ბუ ლე ბი. ზრდას რუ-

ლე ბი ას რუ ლე ბენ მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ბავ შ ვებს შო რის თა ნას წო რო-

ბა სა და ემ პა თი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. 

ურ თი ერ თო ბე ბის უნა რე ბი სა და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 

კუთხით ისი ნი ბავ შ ვე ბის ცხოვ რე ბა ში არი ან მო დე ლე ბი და ქმნი ან პო ზი-

ტი ურ გა რე მოს, რო მე ლიც თა ვი სუ ფა ლია ძა ლა დო ბი სა და ბუ ლინ გის გან. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში მო მუ შა ვე ად რე-

უ ლი გა ნათ ლე ბის ყვე ლა სპე ცი ა ლისტს (განსაკუთრებით კი აღ მ ზ რ დელ-

სა და აღ მ ზ რ დე ლის თა ნა შემ წეს) ჰქონ დეს ერ თი ა ნი ცოდ ნა და მიდ გო მა 

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ას თან და კავ ში რე ბით, რა თა მა თი მიდ გო მე ბი იყოს 

შე თან ხ მე ბუ ლი და თან მიმ დევ რუ ლი.

„ვმუშაობდიაღმზრდელადჯგუფში,სადაცეთნიკურიუმცირესობის

წარმომადგენელი ბავშვები უნდა შემოსულიყვნენ. ჩემი დანაშაული

იყო, რომ აღმზრდელის თანაშემწე წინასწარ არ გავაფრთხილე და

ერთად არდავგეგმეთ ჯგუფში ბავშვების ეფექტური ჩართვის სტრა

ტეგიები. მერე გავაცნობიერე, რომ აღმზრდელსა და აღმზრდელის

თავი
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თანაშემწეს ერთნაირი ცოდნადა მიდგომები უნდა ჰქონდეს. ჯგუფ

შიერთერთიბავშვირომშემოვიდა,აღმზრდელისთანაშემწემ:„უი,

ეს აზერბაიჯანელიყოფილაო“. აქდასრულდაყველაფერი, ბავშვები

სრულიადშეიცვალნენ.სამითვედამჭირდა,რომმერეესყველაფერი

გამომესწორებინა“.
ნინო,აღმზრდელი

ერ თი ა ნი მიდ გო მის თა ნახ მად ბუ ლინ გის პრე ვენ ცია ყვე ლა ზე ეფექ-

ტუ რია ისე თი ღო ნი სი ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით, რომ ლე ბიც:

n ით ვა ლის წი ნებს ჰო ლის ტურ მიდ გო მას -  მას ში ჩარ თუ ლია არა 

მხო ლოდ აღ მ ზ რ დე ლი, არა მედ მთე ლი სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბა;

n მო ი ცავს ისეთ სა გან მა ნათ ლებ ლო მიდ გო მებს, რომ ლე ბიც ეხ მა-

რე ბა ბავ შ ვებს სო ცი ა ლუ რი და ემო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა-

ში და ას წავ ლის მათ, რო გორ უნ და უპა სუ ხონ / გა უმ კ ლავ დ ნენ ბუ ლინგს, 

რო მე ლიც წარ მო ად გენს აგ რე სი უ ლი ქცე ვის სა ხეს;

n უზ რუნ ველ ყოფს ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის მხარ-

და ჭე რა სა და პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას, რა თა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ-

ლე ბა ში იყოს პო ზი ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი გა რე მო;

n მუდ მი ვად ახორ ცი ე ლებს ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა ზე მი მარ თუ ლი 

პროგ რა მე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის შე ფა სე ბა სა და მო ნი ტო რინგს.  

ბუ ლინ გის, რო გორც აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერ თი ფორ მის პრობ-

ლე მა მო ი ცავს არა მხო ლოდ სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბას, არა მედ უფ-

რო ფარ თო სო ცი ა ლურ მოვ ლე ნას წარ მო ად გენს. სწო რედ ამი ტომ მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი ა, პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბი ეფუძ ნე ბო დეს 

ჰო ლის ტურ მიდ გო მას, რო მელ შიც ჩარ თუ ლი იქ ნე ბა სკო ლამ დე ლი და-

წე სე ბუ ლე ბა და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბაც. ჰო ლის ტუ რი მიდ გო მა გუ ლის ხ-

მობს, რომ პო ზი ტი უ რი გა რე მო, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ბავ შ ვე ბის კეთ-

ლ დღე ო ბის, ინ კ ლუ ზი უ რო ბი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის პა ტი ვის ცე მის-

კენ, არის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის თ ვის. აღ ნიშ ნუ ლი 

მიდ გო მა ოთხი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტის გან შედ გე ბა:

n ბუ ლინ გის სა წი ნა აღ მ დე გო ერ თი ა ნი პო ლი ტი კი სა და პროგ რა მე-

ბის და ნერ გ ვა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში;

n გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტის გა კე თე ბა ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ა ზე 

სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის კონ კ რე ტულ ფი ზი კურ გა რე მო ში;

n ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვე ბის გან ხილ ვი სა და სუ პერ ვი ზი ის კულ ტუ-
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რის და ნერ გ ვა;

n თა ნამ შ რომ ლო ბა მშობ ლებ თან და ბავ შ ვის გა ნათ ლე ბა ში ჩარ-

თულ სხვა პი რებ თან.

„ხშირადგვჭირდებამხარდაჭერა.შეიძლებადავინახო,რომპრობ

ლემაარსებობსდაარვიცოდე,რაიქნებაყველაზესწორისტრატეგია

მისშესაჩერებლად.თითქოსზოგჯერრაღაცშედეგსვიღებთ,მაგრამ

არვართდარწმუნებულებიმაინც,რამდენადსწორადვაკეთებთ“


სოფო,აღმზრდელი

„ბევრიაღმზრდელირეკავსსააგენტოში.თუარისისეთიშემთხვე

ვა,რომუშუალოდჩვენვერვცემთპასუხს,მულტიდისციპლინურიგუნდი

გვყავსდამასვრთავთ.ესენიარიანსპეციალისტები,რომელთამომსახუ

რებასაცვყიდულობთ,რათაეფექტურისუპერვიზიადამხარდაჭერაგან

ხორციელდესბულინგისპრევენციისადაინტერვენციისმიმართულებით“

ხათუნა,სკოლამდელიდაწესებულებებისგაერთიანებისთანამშრომელი

პრევენციისადაინტერვენციისსტრატეგიების
mniSvneლობა

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბი ად მი ნის ტ რა-

ცი ულ დო ნე ზე მო ი ცავს მარ თ ვის ისეთ მიდ გო მებ სა და მი მარ თუ ლე ბებს, 

რომ ლე ბიც სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში ქმნის ძა ლა დო ბის გან თა ვი-

სუ ფა ლი გა რე მოს და ძა ლა დო ბი სა და ბუ ლინ გის არ სე ბულ შემ თხ ვე ვებ-

ზე ეფექ ტუ რი რე ა გი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ეფექ ტუ რი პრე ვენ-

ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბის ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტე ბი შე საძ-

ლე ბე ლია მო ი ცავ დეს:

n ბუ ლინ გის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ცნო ბი ე რე ბი სა და ცოდ ნის გაზ რ-

დას, მის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი მი თე ბის შემ ცი რე ბას ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის 

სპე ცი ა ლის ტე ბის, მშობ ლე ბი სა და ყვე ლა იმ პი რის შემ თხ ვე ვა ში, ვი საც 

შე ხე ბა აქვს ბავ შ ვ თან (მაგალითად, „ბიჭები ყო ველ თ ვის ბი ჭე ბი იქ ნე ბი ან 

და მი სა ღე ბია მათ შო რის ჩხუ ბი“. ან ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვებ ში იგ ნო რი რე-

ბის სტრა ტე გი ის გა მო ყე ნე ბა შე ა ჩე რებს მას);

თავი
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n სა კო ორ დი ნა ციო ჯგუ ფის შექ მ ნა, რო მე ლიც შე ი მუ შა ვებს და ზე-

დამ ხედ ვე ლო ბას გა უ წევს სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში ბუ ლინ გის 

პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის მიდ გო მებს;

n ინ ს ტ რუქ ცი ე ბის გან საზღ ვ რა, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა სკო ლამ-

დელ და წე სე ბუ ლე ბას, ჰქონ დეს ად ვი ლად გა სა გე ბი, ყვე ლა სათ ვის ხელ-

მი საწ ვ დო მი მიდ გო მე ბი და პრო ცე დუ რე ბი ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და 

ინ ტერ ვენ ცი ის თ ვის (მაგალითად, ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი, სა დაც გან საზღ ვ რუ ლი 

იქ ნე ბა მშობ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მე ბი და პრინ ცი პე ბი, მა თი ჩარ-

თ ვა ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის აქ ტი ვო ბებ ში, ძა ლა დო ბის 

შემ თხ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბის პრო ცე დუ რე ბი);

n ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის გა დამ ზა დე ბა მა თი 

ცოდ ნის გაზ რ დი სა და მათ მი ერ ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და ინ ტერ ვენ ცი-

ის მიზ ნით ეფექ ტუ რი აქ ტი ვო ბე ბი სა და პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

მიზ ნით;

n უსაფ რ თხო ფი ზი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს შექ მ ნა სკო ლამ-

დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში.

პო ზი ტი უ რი გა რე მო, რო გორც ზე მოთ არა ერ თხელ აღი ნიშ ნა, გან-

სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის თ-

ვის. პო ზი ტი უ რი გა რე მო სა ხე ზე ა, რო ცა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში 

მყო ფი ყვე ლა ადა მი ა ნი, ზრდას რუ ლი თუ ბავ შ ვი, თავს გრძნობს უსაფ-

რ თხოდ, და ცუ ლად, ჩარ თუ ლად და ერ თ მა ნეთ თან აქვს პო ზი ტი უ რი ურ-

თი ერ თო ბა. ეს თა ნას წო რო ბი სა და ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის  გა ნუ ყო-

ფე ლი ნა წი ლი ა. პო ზი ტი უ რი გა რე მო სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში არ-

სე ბობს, რო დე საც:

n მის შექ მ ნა ში ჩარ თუ ლია ყვე ლა სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა თე მო 

რე სურ სი/ პარ ტ ნი ო რი;

n სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში მყო ფი ყვე ლა ადა მი ა ნი თავს 

გრძნობს და ცუ ლად, კომ ფორ ტუ ლად, ჩარ თუ ლად და მი ღე ბუ ლად;

n სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში მყო ფი ყვე ლა ადა მი ა ნი ერ თ მა-

ნე თის მი მართ გა მო ხა ტავს პა ტი ვის ცე მას, სა მარ თ ლი ა ნო ბას, კე თილ გან-

წყო ბას. ქმნის გა რე მოს, რო მე ლიც თა ვი სუ ფა ლია დის კ რი მი ნა ცი ი სა და 

გა რიყ ვის გან;

n ბავ შ ვე ბი იღე ბენ მა თი გან ვი თა რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის თ ვის სა-

ჭი რო მხარ და ჭე რას ზრდას რუ ლე ბის გან;

მართვისstrategiebi
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n არ სე ბობს ღია და მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცია სკო ლამ დე ლი გა ნათ-

ლე ბის სპი ა ლის ტებ სა და  მშობ ლებს შო რის;

n ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბი და მიდ გო მე ბი, მის თ ვის სა-

ჭი რო რე სურ სე ბი ასა ხუ ლია პროგ რა მებ სა და კუ რი კუ ლუ მებ ში;

n გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა  ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ას 

სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის მხრი დან.

პრევენ ცი უ ლი სტრა ტე გი ე ბი

ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი უ ლი და მი სი სა წი ნა აღ მ დე გო პროგ რა მე ბი ყვე-

ლა ზე მეტ ეფექ ტუ რო ბას სწო რედ ად რე ულ ასაკ ში დაწყე ბის შემ თხ ვე-

ვა ში აღ წევს. სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა ში წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი 

უნ და იყოს პრე ვენ ცი ა ზე მი მარ თუ ლი სტრა ტე გი ე ბი. ის უნ და მო ი ცავ დეს 

რო გორც ად რე უ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ებს, ისე რე ა გი რე ბას მიმ-

დი ნა რე ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვებ ზე სა ჭი რო ე ბი სას მარ თ ვა ში შე სა ბა მი სი 

უწყე ბე ბის (მაგალითად, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს) ჩარ თ-

ვის უზ რუნ ველ ყო ფით. 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში პრე ვენ-

ცი უ ლი სტრა ტე გი ე ბი და ინ ტერ ვენ ცია უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს თი თო-

ე უ ლი ბავ შ ვის ძლი ერ მხა რეს, სა ჭი რო ე ბებს და იმ მიზ ნებს, რომ ლებ ზე 

მუ შა ო ბაც გან საზღ ვ რუ ლია უშუ ა ლოდ ბავ შ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ვი-

თა რე ბის გეგ მით. 

„ერთიშემთხვევისშესახებმინდამოვყვე.ჯგუფშიშეზღუდულიშესაძ

ლებლობისმქონებავშვიშემოდიოდა.მასწავლებელმავითომმოამზადა

ბავშვები,მაგრამაღმოჩნდა,რომპირიქითგააკეთა.უთხრა,„ახლამოვა

ბავშვი,რომელსაცექნებასათვალედაარდასცინოთ“.ძალიანარასწორი

იყოასეთიფორმითინფორმაციისმიწოდებადაყურადღებისგამახვილება,

რომარუნდადაეცინათ.მთელიჯგუფიუჩვეულოდგაჩუმებულიდახვდაამ

ბავშვებს“

xaTuna,სკოლამდელიდაწესებულებებისგაერთიანებისთანამშრომელი

პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვის დროს გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლი ა, რომ თი თო ე ულ მათ განს გარ კ ვე უ ლი მი ზა ნი და ამ მიზ ნის მიღ წე ვის 

სტრა ტე გი ე ბი გა აჩ ნ დეს. მა გა ლი თად:
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პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვი სას შე იძ ლე ბა იყოს გა მო ყე-

ნე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა მიდ გო მა. მა გა ლი თად, ის შე საძ ლე ბე ლია ეყ რ დ ნო-

ბო დეს შემ დეგ პრინ ცი პებს: 

n ზრდას რუ ლე ბის მი ერ მზრუნ ვე ლო ბის გა მო ხატ ვა; 

n არა სა სურ ვე ლი ქცე ვის ახ ს ნის მნიშ ვ ნე ლო ბა;

n ზრდას რუ ლე ბის მი ერ პო ზი ტი ურ რო ლის / მო დელს შეს რუ ლე ბა 

ბავ შ ვე ბი სათ ვის. 

„ჩვენზეძალიანბევრიადამოკიდებული.როგორცმევარგანწყო
ბილიბავშვისმიმართ,მთელიჯგუფიცისევეგანეწყობა.აღმზრდელი
არასოდესუნდაამჟღავნდებდესთავისდამოკიდებულებებსბავშვე

ბისთანდასწრებით,მისთვისყველაბავშვიერთიუნდაიყოს“

სოფო,აღმზრდელი

„თავიდანვეუნდაგაითავისოსადამიანმა,რომესარისმისიპრო
ფესია. ჩემთვის არ არსებობს განსხვავება ბავშვებს შორის, ყველა
მიყვარს,ყველასვკოცნი.პირიარააქვსდაბანილი?შევალ,დავბან.
თუ შენ ამას აკეთებ, სხვებიც ამას იმეორებენ. წინასწარი განწყობა
მაქვს, რომ ბავშვებს არ ვარჩევ, ეს არის ჩემი ერთერთი მთავარი
სტრატეგია“

ნინო,აღმზრდელი

mizani strategia

სოციალურიუნარებისგანვი
თარება

მოდელირება

აგრესიულიქცევისშემცირება
როლურითამაში

მშობლებისჩართვაბულინგის
პრევენციაში

დისკუსიებიმათიროლისადა
მონაწილეობისმნიშვნელო

ბაზე

მასწავლებლებისინფორმი
რებულობისგაზრდა

გადამზადება
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ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბი

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზე პრე ვენ ცი-

ულ სტრა ტე გი ებ თან ერ თად გან საზღ ვ რუ ლი იყოს ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა-

ტე გი ე ბი. მა თი სა შუ ა ლე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა ის ძი რი თა დი, ზო გა დი 

პრინ ცი პე ბი და მიდ გო მე ბი, რომ ლე ბიც უნ და გა მო ი ყე ნოს აღ მ ზ რ დელ მა 

ან პი რი ქით, არ უნ და გა მო ი ყე ნოს უკ ვე მომ ხ დარ ბუ ლინ გის ფაქ ტ ზე რე-

ა გი რე ბის დროს. 

მა გა ლი თად, ზო გა დი პრინ ცი პის დო ნე ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ნი საზღ-

ვ როს, რი სი გა კე თე ბა იქ ნე ბა უმ ჯო ბე სი პირ ველ რიგ ში, რო დე საც აღ მ-

ზ რ დე ლი და ი ნა ხავს, რომ სა ხე ზეა ბუ ლინ გი, - ერ თი ბავ შ ვი ან ბავ შ ვ თა 

ჯგუ ფი ახორ ცი ე ლებს აგ რე სი ულ ქცე ვას სხვა ბავ შ ვის მი მართ:

n ჩა რე ვა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს და უ ყოვ ნებ ლივ; 

n უნ და მოხ დეს ბავ შ ვე ბის გან ცალ კე ვე ბა; 

n ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი უნ და დარ წ მუნ დეს, რომ 

ყვე ლა ბავ შ ვი უსაფ რ თხოდ არის და  არა ვის არა აქვს რა ი მე და ზი ა ნე ბა;

n და ზი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და მოხ დეს პირ ვე-

ლა დი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა;

n ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი უნ და იყოს მაქ სი მა ლუ რად 

მშვი დი;

n მუდ მი ვად უნ და შევ თა ვა ზოთ ბავ შ ვებს პა ტი ვის ცე მა ზე და ფუძ ნე-

ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის მო დე ლი რე ბა.

„ჩვენსერთბაღშიარისბავშვიმძიმესოციალურიპირობებისმქო

ნეოჯახიდან. საკმაოდ სტრესულ გარემოში იზრდებადა ამის გამო.

სირთულეებიცაქვსქცევისთვალსაზრისით.მასწავლებლისსტრატე

გიაა:„ვაიმე,შესაწყალო,მოდიაბააქ,ესმაინცგააკეთე,ესმაინც

ვცადოთ“...რამდენჯერმეპირადადველაპარაკემასწავლებელს,რომ

შეეცვალაესსტრატეგია,მაგრამ,როგორცჩანს,ესარარისსაკმარი

სი, არიცის, სხვანაირადროგორმიუდგეს,უფრომეტი ინფორმაცია

სჭირდება.რომესაუბრები,თითქოსიგებს,მაგრამმარტორომრჩება,

ვერ ახერხებს ბავშვთან მუშაობას, სხვა სტრატეგიას ვერ პოულობს.

მასწავლებლის ეს დამოკიდებულება ზოგადად ამ ბავშვის მიმართ

დამოკიდებულებასაც განსაზღვრავს სხვა ბავშვების მხრიდან. დას
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ცინიან,სუნიასდისოამბავშვს,ასეამბობენ.ბავშვიარისჯგუფიდან

გარიყული.ბავშვებისესდამოკიდებულებასწორედაღმზრდელისშე

ფასებებიდანმოდის“

სალომე,სკოლამდელიდაწესებულებებისგაერთიანებისთანამშრომელი

„ერთერთბაღშისუპერვიზიის მიზნითვიყავითშესულები,როცა

აღმზრდელმამოგვაძახაყველაბავშვისთანდასწრებით,შეხედეთ,ამ

ბავშვს 6თითი აქვს. ეს ბავშვი იჯდა ცალკედა გარიყული იყო ჯგუ

ფიდან. ასეთი შემთხვევები ხშირია,როცა აღმზრდელითავად არის

ბულინგისმაპროვოცირებელი.განსაკუთრებით,როცასოფლისკონ

ტექსტშივსაუბრობთ,ბაღშივინცერთადარიან,სკოლაშიცერთადმი

დიანდაესაღქმასკოლაშიცმიჰყვებათ“

თაკო,სკოლამდელიდაწესებულებებისგაერთიანებისთანამშრო

მელი

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გან საზღ ვ რუ ლი იყოს, რი სი გა კე თე ბა არ 

არის სა სურ ვე ლი ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვა ზე რე ა გი რე ბის დროს ინ ტერ-

ვენ ცი ის სტრა ტე გი ე ბის ფორ მატ ში. მა გა ლი თად:

n არა სო დეს უნ და მოხ დეს ასე თი შემ თხ ვე ვე ბის იგ ნო რი რე ბა იმ 

მო ტი ვით, რომ ბავ შ ვე ბი ზრდას რუ ლე ბის ჩა რე ვის გა რე შე გა უმ კ ლავ დე-

ბი ან აღ ნიშ ნულ სირ თუ ლეს;

n ბავ შ ვებს სა ჯა როდ არ უნ და მო ეთხო ვოთ იმის თქმა, რა და ი ნა ხეს;

n არ უნ და ხდე ბო დეს ბავ შ ვე ბი სათ ვის კითხ ვე ბის დას მა სხვე ბის 

თან დას წ რე ბით;

იმ წუ თი ე რი ინ ტერ ვენ ცი ის შემ დეგ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, შე ი მუ შა ოთ  

გრძელ ვა დი ა ნი ჩა რე ვის სტრა ტე გია ბუ ლინ გის მომ ხ დარ შემ თხ ვე ვა ზე, 

რომ ლის დრო საც უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ შემ დე გი ზო გა დი მიდ გო მე ბი:

n ყვე ლა შემ თხ ვე ვა სა ჭი რო ებს ინ დი ვი დუ ა ლურ ანა ლიზს;

n გრძელ ვა დი ა ნი ინ ტერ ვენ ცი ის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლე ბი 

უნ და იყ ვ ნენ მშობ ლე ბი;

n შე მუ შა ვე ბუ ლი უნ და იყოს მსხვერ პ ლი ბავ შ ვის დაც ვი სა და გაძ-

ლი ე რე ბის სტრა ტე გი ე ბი;

n მჩაგ ვ რე ლი ბავ შ ვის შემ თხ ვე ვა ში უნ და და ი გე გოს  მი სი ქცე ვის 

მარ თ ვი სა და ჩა ნაც ვ ლე ბის სტრა ტე გი ე ბი;

მართვისstrategiebi
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ბუ ლინ გის, რო გორც აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ერ თ -ერ თი ფორ მის ფაქ ტ ზე 

რე ა გი რე ბის დროს სა სურ ვე ლია გან საზღ ვ რუ ლი მე თო დო ლო გი ა, ად მი-

ნის ტ რა ცი ის რო ლი, ფაქ ტე ბის შეს წავ ლის ეტა პე ბი, ინ ტერ ვენ ცი ის სტრა-

ტე გი ე ბი და ყვე ლა ის ნა ბი ჯი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც მაქ სი მა ლუ რად 

დრო უ ლად და ეფექ ტუ რად შე იძ ლე ბა ბუ ლინ გის შემ თხ ვე ვის აღ მოფხ-

ვ რა და აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში ბავ შ ვის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. ეს 

მიდ გო მე ბი უნ და იყოს სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის ერ თი ა ნი პო ლი-

ტი კის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი, რო მე ლიც სა სურ ვე ლია წე რი ლო ბით ფორ-

მით არ სე ბობ დეს ამ და წე სე ბუ ლე ბებ ში.  სა ო რი ენ ტა ცი ოდ შე საძ ლე ბე-

ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს  ქვე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი ცხრი ლი:

მეთოდი

ადმინისტრაციისროლი

analizi

ინტერვენციის

სტრატეგიები

n რაიქნებასაუკეთესომიდგომაიმი

სათვის,რომშევაჩეროთბულინგი?

n როგორშევაგროვოთინფორმაცია?

n რომელიპრინციპებიუნდაგამოვი

ყენო?(მაგალითად,კონფიდენციალობა,ინ

ფორმირებადაა.შ.)

ვის ვრთავთ სკოლამდელი დაწესებუ

ლებისთანამშრომლებიდანდარამიზნით?

ვინ აანალიზებს მომხდარფაქტთან

დაკავშირებით ინფორმაციას და რო

გორ?

n რა სახის აქტივობები შეიძლება

განვახორციელოთიმისათვის,რომეფექ

ტურიინტერვენციაგანვახორციელოთ?

ინტერვენციის

სტრატეგიები

n რარესურსიგვჭირდებაამისთ

ვის?

n რა ფორმით ვრთავთ აღნიშნუ

ლი კონკრეტული ინტერვენციის პრო

ცესშიმშობელს/მშობლებს?

თავი
V
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ერ თი ა ნი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტ ში შე საძ ლე ბე ლია ასე ვე გან საზღ ვ-

რუ ლი იყოს ის ძი რი თა დი სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც 

და ეხ მა რე ბა აღ მ ზ რ დელს, ეფექ ტუ რად შეძ ლოს ჯგუფ ში ბავ შ ვებ თან კო-

მუ ნი კა ცი ა, კონ ფ ლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბის აღ მოფხ ვ რა, ბუ ლინ გის პრე ვენ-

ცია და ინ ტერ ვენ ცი ა. ასე თი ზო გა დი სტრა ტე გი ე ბი შე იძ ლე ბა იყოს შემ-

დე გი:

n ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი ყო ველ თ ვის უნ და იყოს 

მშვი დი და ზრდი ლო ბი ა ნი ბავ შ ვებ თან ურ თი ერ თო ბის დროს; 

n ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი უნ და იყოს ყუ რადღე ბით, 

რომ შე უმ ჩ ნე ვე ლი არ დარ ჩეს რა მე; ყო ველ თ ვის ეცა დეთ და ი ჭი როთ 

ბავ შ ვებ ში სა სურ ვე ლი ქცე ვა;

n წა ხა ლი სე ბუ ლი უნ და იყოს ბავ შ ვის სა სურ ვე ლი ქცე ვა;

n ბავ შ ვებს შო რის მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა უნ-

და იყოს უმ თავ რე სი მი ზა ნი ყვე ლა აქ ტი ვო ბის და გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი-

ე ლე ბის პრო ცეს ში;

n მო უს მი ნეთ ბავ შ ვებს;

n შე ფა სე ბუ ლი უნ და იყოს ქცე ვა და არა უშუ ა ლოდ ბავ შ ვი; 

n არ უნ და გა კეთ დეს წი ნას წა რი დას კ ვ ნე ბი; 

n ყვე ლა აქ ტი ვო ბის და გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 

ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს ბავ შ ვ ს / ბავ შ ვებს, რომ ლე ბიც ნაკ ლებ აქ ტი უ-

რო ბას იჩე ნენ;

n მუდ მი ვად უნ და ხდე ბო დეს დაკ ვირ ვე ბა ბავ შ ვე ბის თა მაშ ზე და 

სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტი უნ და შე-

ურ თ დეს თა მაშს... 

Sefaseba

n როგორ იმუშავა ინტერვენციის

განსაზღვრულმასტრატეგიამ?

n რამ იმუშავა ყველაზე უკეთდა

რატომ?

n რამვერიმუშავადარატომ?

მართვისstrategiebi
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„ხშირადხდება,რომბავშვზელაპარაკობენდა არამის ქცევაზე.

თანამაზეხმამაღლააღნიშნავენ.ესეცპრობლემაა.ამდროს,რათქმა

უნდა,ჯგუფისდამოკიდებულებაციცვლება.ხშირადგვიწევსშეჭირვე

ბულბავშვებთან მუშაობა. ყოფილა ჰიგიენისდაცვის პრობლემადა

ამაზე ხმამაღლალაპარაკობენ ზოგჯერ აღმზრდელები. სულიმისთ

ვისვიბრძვით,რომამაზებავშვებისთანდასწრებითარილაპარაკონ“

მაკა,სკოლამდელიდაწესებულებებისგაერთიანებისთანამშრომელი

თანამშრომლებისგაძლიერებისსტრატეგიები

ბუ ლინ გის პრე ვე ცი ის მიზ ნით გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 

სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა-

რისხს ბუ ლინ გის, მი სი გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბის, შე დე გე ბის და აღ ნიშ ნუ ლი 

შე დე გე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე-

სა ხებ, მათ მხარ და ჭე რა სა და პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას. 

სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის მხარ და ჭე რი სა და პრო-

ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი შე იძ ლე-

ბა ორ ნა წი ლად დავ ყოთ: გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლის მი ზა ნიც 

გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე-

ბის გაძ ლი ე რე ბას გუ ლის ხ მობს და მოკ ლე ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე-

ბიც იმ წუ თი ე რად არ სე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბის გამ კ ლა ვე ბა ში და ეხ მა რე ბათ 

სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შ რომ ლებს. 

გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის შე მად გე ნელ ნა წი ლად შე საძ ლე ბე ლია გა-

მო ყე ნე ბუ ლი იყოს ტრე ნინ გე ბის ფორ მა ტი. მოკ ლე ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ე ბის 

მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო მე ლიც უფ რო კონ კ რე ტუ ლი პრობ ლე მის 

გა დაჭ რა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს არ სე-

ბუ ლი მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დი (საკონსულტაციო ჯგუ ფი ან და წე სე-

ბუ ლე ბის/ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დო ნე ზე მოქ მე დი მხარ დამ ჭე რი სპე ცი ა ლის-

ტე ბის ჯგუ ფი).

თავი
V
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„თუგანსაკუთრებითრთულიშემთხვევაა, არვიცით,როგორგა

ვუმკლავდეთ. ისედაც გვინდაუკუკავშირის მიღება ჩვენს სტრატეგი

ებზე. ბულინგის პრევენციისა და ინტერვენციისთვის გვყავს საკონ

სულტაციოსაბჭობავშვისუფლებებზე,მივდივართდაიმათთანგავ

დივართკონსულტაციას.ასეთიორგანოყველგანუნდაიყოს.ძალიან

მნიშვნელოვანიაიმადამიანებისმხარდაჭერა,ვინცუფრომეტადერ

კვევაამსფეროში“
ნინო,აღმზრდელი

სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზე ბავ შ ვე ბის ძა ლა დო ბის გან 

დაც ვის, ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი ი სა და მარ თ ვის, ასე ვე მშობ ლებ თან მუ შა ო-

ბის სტრა ტე გი ე ბის ეფექ ტუ რო ბის შე სა ფა სებ ლად სა სურ ვე ლია სკო ლამ-

დელ მა და წე სე ბუ ლე ბამ გა მო ი ყე ნონ ქვე მოთ მო ცე მუ ლი კითხ ვე ბი, რომ-

ლებ ზე და დე ბით პა სუ ხის შემ თხ ვე ვა ში, ით ვ ლე ბა, რომ იდ გ მე ბა ეფექ-

ტუ რი ნა ბი ჯე ბი სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბის დო ნე ზე ძა ლა დო ბი სა და 

ბუ ლინ გის გან თა ვი სუ ფა ლი გა რე მოს შე საქ მ ნე ლად. 

მართვისstrategiebi
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აქვსთუარაპროგრამასნათლად
განსაზღვრულიმიზანი?

არისთუარამისიამოცანები
დაშესრულებისფორმები
წერილობითი
ფორმითგანსაზღვრული?

ითვალისწინებს თუ არა ის
მშობლებთან თანამშრომლობის
ეფექტურფორმებს?

არისთუარამუდმივად

ინფორმირებულითანამშრომლების

საჭიროებებისადაგამოწვევების

შესახებძალადობისგან

თავისუფალიგარემოსშექმნის

მიმართულებით?

ახორციელებსთუარა

რეგულარულადვიზიტებსჯგუფებში

შეფასებისმიზნით?

უზრუნველყოფსთუარა

თანამშრომლებისმიმდინარე

საჭიროებებისდაკმაყოფილებას

ტრენინგების,სამუშაო

შეხვედრებისთუინდივიდუალური

კონსულტაციებისმიწოდებისგზით?

ძალადობისადაბულინგისგან
თავისუფალიგარემოსშესაქმნელად
არსებულიპროგრამისეფექტურობა

დირექტორისეფექტურობაძალადობისადა
ბულინგისგანთავისუფალიგარემოსშექმნის

პროცესში

პასუხი/შენიშვნა
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არისთუარადაყოფილი
ფიზიკურიგარემოსივრცეებად?

არისთუარაუზრუნველყოფილი
ბავშვებზემორგებულიავეჯი
დასაჭირორაოდენობის
საგანმანათლებლორესურსები?

არისთუარადეტალურად
განსაზღვრულიმათისამუშაო
აღწერილობებიდასრულდება
თუარაისინითანმიმდევრულად?

ხდებათუარამუდმივადმათი
უწყვეტიგადამზადებადასაჭირო
ინფორმაციითუზრუნველყოფა
ადმინისტრაციისმხრიდან?

შექმნილიათუარაადრეული
განათლებისსპეციალისტებსა
დაადმინისტრაციასშორის
ინფორმაციისგაცვლის,
შემთხვევებისგანხილვისა
დასაჭიროკონსულტაციების
მიღებისფორმები?

საგანმანათლებლოგარემოს
მოწყობისდროსგასათვალისწინებელი

ფაქტორები

ადრეულიგანათლების
სპეციალისტებისეფექტურობა

პასუხი/შენიშვნა
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არიანთუარაისინი

გადამზადებულებიბავშვის

უფლებების,განვითარების,

ძალადობისგანდაცვის,ბულინგის

ფორმების,მათიპრევენციისა

დაინტერვენციისმართვისადა

საგანმანათლებლოსტრატეგიების

მიმართულებით?

ჩართულებიიყვნენთუარა
მშობლებიძალადობისგანდა
ბულინგისგანთავისუფალი
გარემოსუზრუნველყოფის
მიზნითშემუშავებულიერთიანი
პოლიტიკისშექმნისპროცესში?

უზრუნველყოფილიარისთუ
არამშობლებთანრეგულარული
შეხვედრებიადრეული
განათლებისსპეციალისტების
მიერ?

არისთუარამშობლებთან
სკოლამდელიგანათლების
ადმინისტრაციისადაადრეული
განათლებისსპეციალისტების
კომუნიკაციაგახნილი,პატივისცემაზე
დაფუძნებულიდაბავშვის
საჭიროებებისდაკმაყოფილებაზე
ორიენტირებული?

ადრეულიგანათლების
სპეციალისტებისეფექტურობა

მშობლებთანმუშაობისფორმების
ეფექტურობა
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უზრუნველყოფსთუარა
სკოლამდელიდაწესებულება
მშობლებისინფორმირებულობას
ბულინგისპრევენციისთვის
საჭიროაქტივობებისშესახებ?

არისთუარაგანსაზღვრული
მშობლებთანკომუნიკაციისა
დაჩართვისპროცედურები
ბულინგისშემთხვევებზე
რეაგირებისდროს?
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