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შესავალი 

 

საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ მხოლოდ 

მაღალი კლასის პროფესიონალები წარმოადგენენ იმ 

ინტელექტუალურ პოტენციალს, რომელიც ქვეყნის 

დინამიური განვითარების გარანტიაა. ამ კონტექსტში 

უმაღლესი სასწავლებლის როლი მეტად მნიშვნე-

ლოვანია, რადგან მის ძირითად ამოცანას ყოველთვის 

წარმოადგენდა  თანამედროვე მოთხოვნების შესაბა-

მისი, საზოგადოდ აღიარებულ სტანდარტიზებულ 

კომპეტენციებზე დაფუძნებული  მაღალკვალიფიცი-

ური პროფესიული კადრების მომზადება.  

 ასეთი მაღალი კლასის სპეციალისტების 

მომზადების საფუძველს უმაღლესი დონის პედაგოგთა 

კორპუსის არსებობა წარმოადგენს. 

პედაგოგთათვის, სხვადასხვაგვარი ინტელექტუ-

ალური და შემოქმედებითი პოტენციალის მქონე, პრო-

ფესიული და პირადული ინტერესების მიზანდასა-

ხულებით არაერთგვაროვან სტუდენტთა  უმაღლეს 
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განათლებასთან ზიარება ძალზე რთულია და 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება ფუნდამენტური ან 

გამოყენებითი მეცნიერების სფეროში შემოქმედებითი 

მოღვაწეობისგან. 

უმაღლეს სასწავლებელში დასახული სასწავლო 

მიზნების მისაღწევად, პროფესიული მომზადების 

გარდა, სპეციალური ცოდნა, აუდიტორიასთან ურთი-

ერთობის და სასწავლო პროცესის ორგანიზაციის უნა-

რის არსებობაა აუცილებელი.    

სხვაგვარად რომ ვთქვათ - არა მარტო ის უნდა 

ვიცოდეთ ზედმიწევნით კარგად თუ რა უნდა ვასწავ-

ლოთ, არამედ ისიც, თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ. 

თანამედროვე ტერმინოლოგიას თუ გამოვიყენებთ - 

ამას „საწავლების კომპეტენცია“ ეწოდება. 

წინამდებარე კრებულში თავმოყრილია ის 

საინფორმაციო მასალა და რეკომენდაციები, რომლე-

ბიც ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

მოხსენებული და განხილული იყო სხვადასხვა სემი-

ნარებსა და შეხვედრებზე. 
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კრებულში მოცემული მასალა თანამედროვე 

ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის მიღწევებს და 

მსოფლიოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების 

გამოცდილებას ეფუძნება. კრებულში განხილულია 

ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიცაა: 

ინოვაციური მეთოდების თავისებურებები უსდ-ში, 

მოტივაცია - როგორც საგანმანათლებლო პროცესის 

ძირითადი მამოძრავებელი ძალა, პედაგოგის თეორი-

ული მზადყოფნა და პროფესიული კომპეტენტუ-

რობა, სწავლების მეთოდოლოგია, კომუნიკაციის 

უნარი, პედაგოგის წარმატების კრიტერიუმები და 

სხვა.  მართალია წარმოდგენილი მასალა სარეკომენ-

დაციო ხასიათისაა, მაგრამ, ჩვენი აზრით და დაგრო-

ვილი გამოცდილების გათვალისწინებით, მოწოდებ-

ული თეზისების პედაგოგიურ პრაქტიკაში თან-

მიმდევრული რეალიზაცია, მნიშვნელოვნად გააუმ-

ჯობესებს სასწავლო პროცესს. 

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამე-

დიცინო აკადემიას დაგეგმილი აქვს სპეციალური 

სემინარის ჩატარება, რომელიც თანამედროვე პედა-
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გოგიკისა და ფსიქოლოგიის აქტუალურ საკითხებს 

მიეძღვნება და რომელშიც, თსა-ს პედაგოგების გარ-

და, მონაწილეობას მიიღებენ აღნიშნული დარგის 

მოწვეული სპეციალისტები. 

აკადემიის რექტორატი სიამოვნებით მიიღებს 

აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებულ პედაგოგე-

ბის მიერ მოწოდებულ მოსაზრებებს, რომლებიც, 

თავის მხრივ, სემინარის ორგანიზებაში დაგვე-

ხმარება. 

 

გიორგი კანდელაკი 

თსა-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური  
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პედაგოგის თეორიული მზადყოფნა 
 

პედაგოგის თეორიული მზადყოფნა, უპირ-

ველეს ყოვლისა მის ანალიტიკირ შესაძლებლობებს 

გულისხმობს. ე.ი. უნარს დააკვირდეს მიმდინარე 

მოვლენებს, გააანალიზოს ის/ისინი, გამოყოს მოვ-

ლენის შემადგენელი კომპონენტები და დაადგინოს 

მათ შორის არსებული ურთიერთკავშირები, გააცნო-

ბიეროს ნებისმიერი პროცესის ნაწილი და იპოვოს 

მისთვის დამახასიათებელი კანონზომიერებები. პედა-

გოგის მზადყოფნა, ასევე „პროგნოსტული“ შესაძლებ-

ლობების ფლობის უნარს გულისხმობს. ასეთ უნარს, 

შესაძლებელი მოვლენის წინასწარი განჭვრეტა, პროგ-

ნოზირება განეკუთვნება. 

გარდა აღნიშნულისა, პედაგოგს “პროექტირებ-

ის” უნარი უნდა გააჩნდეს, ანუ უნარი, საგანმანათ-

ლებლო პროცესის მიზნები და შინაარსი გადაიტანოს 

და მიუსადაგოს კონკრეტულ პედაგოგიურ ამოცანებს. 

ამისთვის მან უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად შეარ-

ჩიოს აუცილებელი საშუალებები, ჩამოაყალიბოს 

შინაარსი და გამოიყენოს პედაგოგიური თვალსაზ-
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რისითYყველაზე მეტად შედეგის მომტანი სწავლის 

მეთოდები. 

იმისთვის, რომ პედაგოგის პროფესიული მოღ-

ვაწეობა მართებულად იქნას შეფასებული და იყოს 

შესაძლებელი შეჯამებულ იქნას იგი,  მიზანშეწონი-

ლია მას გააჩნდეს „რეფლექსიური“, ანუ – კორექ-

ტული თვითშეფასების უნარი. 

 

pროფესიული პედაგოგიური კომპეტენტურობა 

დღეისათვის პროფესიული პედაგოგიური კომ-

პეტენტურობის რამდენიმე სახეა გამოყოფილი: სპე-

ციალური, პიროვნული, სოციალური და ინდივიდუ-

ალური. სპეციალური, პედაგოგის მიერ საკუთარი პრო-

ფესიის სათანადო დონეზე ფლობას გულისხმობს. პირ-

ოვნული კომპეტენტურობა,  პედაგოგის მიერ პიროვ-

ნული თვითგამოვლენის მრავალფეროვანი ხერხების 

ფლობაში ვლინდება და თვითგანვითარების საფუძვე-

ლია.  სოციალური კომპეტენტურობის სფეროს პედა-

გოგიკისა და ფსიქოლოგიის თანამედროვე მოთხოვნე-

ბისადმი ადაპტირება განეკუთვნება. ინდივიდუალური 
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კომპეტენტურობა, პედაგოგს საშუალებას აძლევს მუდ-

მივად განავითაროს თავისი პროფესიული ინდივი-

დუალობა მეცნიერების თანამედროვე მიღწევების 

ფლობით. 

 ყოველივე აღნიშნული პედაგოგს საშუალებას 

აძლევს მოახდინოს ობიექტური პროცესების ადაპ-

ტირება კონკრეტულ პედაგოგიურ ამოცანებთან, დინა-

მიური გახადოს პედაგოგიური პროცესი,  დაადგინოს 

სასწავლო პროცესის ფაქტორებისა და კომპონენტების 

ურთიერთკავშირები, ასევე ობიექტურად შეაფასოს 

პედაგოგიური პროცესის შედეგები და გაითვა-

ლისწინოს ისინი შემდგომ მუშაობაში. 

 

ოპტიმალური პირობები სასწავლო პროცესის 

მიზნების მისაღწევად 

  სასწავლო პროცესის შედეგიანობა მნიშვნელოვ-

ნად არის დამოკიდებული სათანადო პირობების შექმ-

ნაზე. კერძოდ,  მიზნის  მისაღწევად  საკმარისი  არ არის 

პედაგოგის მხოლოდ სპეციალური პროფესიული უნ-

არი. პედაგოგმა უნდა შეძლოს სტუდენტებში ამოიცნოს 
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დადებითი თვისებები და ხელი შეუწყოს მათ განვითა-

რებას საგანმანათლებლო პროცესის მიზნის მისაღ-

წევად. 

 იმ მიზნით, რომ გაადვილებული იყოს სტუ-

დენტებთან კონტაქტი და მაქსიმალურად  იყოს გამოვ-

ლენილ მათი უარყოფითი და დადებითი თვისებები, 

აუცილებელია ჯგუფში სათანადო ატმოსფერო შეიქ-

მნას. ამისთვის პედაგოგს ხელს უწყობს აღზრდის 

ისეთი მეთოდები, რომლის დროსაც აქცენტი არა 

სტუდენტის  ნაკლოვანებებზე, არამედ მის დადებით 

თვისებებზე და შესაძლებლობებზე კეთდება. შედეგად, 

სტუდენტი ცდილობს დამოუკიდებლად დაძლიოს 

არსებული ნაკლოვანებები, რომლებიც ქვეცნობიერად 

მისთვის ცნობილი იყო. 

 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების 

თავისებურებები უსდ-ში 

 მოცემულ ეტაპზე უმაღლესი სასწავლებლის 

მთავარ ამოცანას ისეთი სპეციალისტების მომზადება 

წარმოადგენს, რომლებსაც არასტანდარტულად, მოქნი-



9 
 

ლად შეეძლებათ რეაგირება როგორც გარკვეულ 

მოცემულობაში, ასევე იმ ცვლილებებზე, რომლებიც 

მიმდინარეობს მსოფლიო მედიცინაში. სწორედ ამიტომ 

სტუდენტების აღზრდის პროცესში გამოყენებულ უნდა 

იყოს ინოვაციური სწავლის მეთოდები. 

 ასეთ მეთოდებს, მაგალითად, განეკუთვნება 

პრობლემური სწავლება, რაც პრობლემური ამოცანების, 

რომლებსაც ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ გააჩნიათ, 

გადაწყვეტის უნარის ფორმირებას გულისხმობს. ასევე 

ის ითვალისწინებს მასალაზე დამოუკიდებელი მუშა-

ობის და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარის გამომუშვებას. 

 ინოვაციურ მეთოდებს ასევე განეკუთვნება 

ინტერაქტიური სწავლება. ის ორიენტირებულია შესას-

წავლი მასალის ღრმა და აქტიურ ათვისებაზე, კომპლე-

ქსური ამოცანების გადაწყვეტის ცოდნის განვითარება-

ზე. ინტერაქტიური სწავლების სახეები თავის თავში 

მოიცავს იმიტაციურ და როლურ თამაშებს, დისკუსი-

ებს, სიტუაციების მოდელირებას (აღნიშნული განხილ-
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ულ იქნება ცალკე თავში -  „მოდელირება/საქმიანი 

თამაშები“). 

 სწავლების ერთ-ერთ თანამედროვე მეთოდს 

ასევე განეკუთვნება სწავლა თანამშრომლობით. ის 

მცირე ჯგუებში მუშაობისას გამოიყენება და სხვადასხვა 

მოსაზრებების აღქმის გამომუშვებას, თანამშრომლობის 

უნარის განვითარებას და კონფლიქტების ერთობლი-

ვად გადაწყვეტის უნარის გამომუშვებას ემსახურება. 

 უსდ-ში გამოყენებად ინოვაციურ მეთოდებს 

ასევე განეკუთვნება მეთოდი, რომელიც ზნეობრივი 

ღირებულებების ჩამოყალიბებაზეა ორიენტირებული. 

იგი ხელს უწყობს პროფესიულ ეთიკაზე დაფუძნებულ 

ინდივიდუალური ზნეობრივი ღირებულებების განვი-

თარებას და ჩამოყალიბებას, კრიტიკული აზროვნების 

განვითარებას. ყოველი ეს მეტად მნიშვნელოვანია 

საექიმო მოღვაწეობისათვის.    

 

სწავლების მეთოდოლოგია (I) 

პედაგოგიკაში სწავლის/სწავლების მეთოდების 

მრავალგვარი კლასიფიკაცია არსებობს. მოცემულ 
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შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესოა სტუდენტის 

როლი სწავლის პროცესში. ტრადიციულად მასში სამ 

მეთოდს გამოყოფენ, ესენია – პასიური, აქტიური და 

ინტერაქტიური. 

პასიურში სტუდენტი სწავლების “ობიექტად” 

გვევლინება და მან უნდა აითვისოს და გადმოცეს 

ის მასალა, რასაც მას “ცოდნის წყარო” - პედაგოგი 

გადასცემს. პასიურ მეთოდში ძირითადი ლექცია, 

მასალის წაკითხვა და გამოკითხვაა. 

                  სტუდენტი 
 

 პედაგოგი        სტუდენტი 
 

                  სტუდენტი 
 

აქტიურ მეთოდში სტუდენტი სწავლების 

“სუბიექტად” გვევლინება, ასრულებს შემოქმედებით 

დავალებებს, დიალოგში შედის პედაგოგთან. აქტი-

ური მეთოდის ძირითადი შემოქმედებითი მოცემულ-

ობაა – შეკითხვა პედაგოგიდან სტუდენტისკენ და 

სტუდენტიდან პედაგოგისკენ. 
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                    სტუდენტი 
 
  

პედაგოგი          სტუდენტი 
 
                    

                    სტუდენტი 
 

ინტერაქტიური მეთოდი (inter – შორის, act - 

მოქმედება) სასწავლო პროცესის ყველა მონაწილის 

(მათ შორის პედაგოგის) ურთიერთმოქმედებას გულ-

ისხმობს. ინტერაქტიური მეთოდი, რადგან ის თანა-

სწავლებას გულისხმობს, პიროვნულად ორიენტირ-

ებულ მიდგომას შეესაბამება (კოლექტიური 

სწავლა/სწავლება, სწავლა თანამშრომლობით). ამას-

თან, როგორც სტუდენტი, ასევე პედაგოგი სასწავლო 

პროცესის სუბიექტებს წარმოადგენენ. პედაგოგი აღ-

ნიშნულ პროცესში სასწავლო პროცესის ორგანიზა-

ტორად, ჯგუფის ლიდერად, ფასილიტატორად 

(facilitate - გაადვილება, ხელშეწყობა), სტუდენტების 

ინიციატივის გამოვლენის ხელშემწყობად გვევ-

ლინება. 
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გარდა ამისა, ინტერაქტიური სწავლა/ 

/სწავლება თითოეული სტუდენტის გამოცდილებას 

და ამ გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას ეფუძ-

ნება. 

 

                   სტუდენტი 
 
  

პედაგოგი         სტუდენტი 
 
                    

                   სტუდენტი 
 
 

აშშ ნაციონალური ტრენინგ-ცენტრის მიერ 

ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ინტერ-

აქტიური მეთოდით სწავლებისას, ათვისების პრო-

ცენტული მაჩვენებელი ბევრად აღემატება აქტიურ 

და განსაკუთრებით პასიურ მეთოდებს. მაგალითად, 

პასიური მეთოდით მუშაობისას სალექციო მასალის 

ათვისება 5% შეადგენს, ხოლო წაკითხულის 10%; 

ინტერაქტიური მეთოდით კი შემდეგი მაჩვენებ-

ლებია – სადისკუსიო ჯგუფი 50%, პრაქტიკული 

მეცადინეობა სტუდენტის მოქმედებით/აქტიური 
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ჩართვით – 75%, დაუყოვნებელი გამოყენება - 

სტუდენტის მიერ თანაჯგუფელისთვის შესასწავლი 

მასალის ახსნა – 90%. 

აღნიშნული კვლევის შედეგები ასასხულია 

დიაგრამებზე (იხ. დიაგრამა 1 da 2) – „სწავლების 

პირამიდა“ და „ცოდნის შეძენის პირამიდა“.  

მოყვანილ მაგალითს სრულად შეესაბამება 

ჩინური აფორიზმი (კონფუცი): „რაც მოვისმინე – 

დამავიწყდა, რაც დავინახე – დამამახსოვრდა, რაც 

გავაკეთე – გავიგე“. 

ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ ძნელია ზუს-

ტად განისაზღვროს მასალის ათვისების ხარისხი. 

არიან ლექტორები, რომელთა ლექციები სტუდენ-

ტებს მკაფიოდ ამახსოვრდებათ წლების მანძილზე. 

ასევე არიან სტუდენტები, რომლებიც წაკითხულს 

დიდი სიზუსტით იმახსოვრებენ (კარგად განვითა-

რებული მხედველობითი მეხსიერება). 

 პედაგოგეგბს რეკომენდაციის სახით ვაწო-

დებთ აქტიური და ინტერაქტიური მეთდების 

ჩამონათვალს. 
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1. შემოქმედებითი დავალება. 

2. მუშაობა მცირე ჯგუფებთან. 

3. სასწავლო თამაშები (როლური, საქმიანი, 

საგანმანათლებლო). 

4. საზოგადოებრივი რესურსების გამოყენება 

(სპეციალისტის მოწვევა, თემატური ექსკურსია). 

5. სოციალური პროექტები (შეჯიბრი, კონფე-

რენცია, პრეზენტაცია). 

6. სხვადასხვა სახის სავარჯიშოები. 

7. ახალი მასალის შესწავლა და დაფიქსირება 

(ინტერაქტიური ლექცია, სტუდენტი პედაგოგის 

როლში, ჯგუფის ყოველი წევრი ასწავლის ყოველ 

წევრს). 

8. დოკუმენტებზე მუშაობა (დოკუმენტის შექ-

მნა, წერითი ნამუშევარი საკუთარი პოზიციის 

დასასაბუთებლად). 

9. რთული და საპოლემიკო პრობლემების გან-

ხილვა (დისკუსია, აზრთა შკალა, დებატები, 

კოლოქვიუმი). 
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10. პრობლემის გადაჭრა (“გონებრივი შტურმი”, 

მოლაპარაკებები და მედიაცია). 

წინამდებარე ინფორმაცია სარეკომენდაციო ხასი-

ათისაა და იგი შერჩევით უნდა იყოს ადაპტირებული ამა 

თუ იმ სასწავლო კურსთან. 

 

მოდელირება/საქმიანი თამაშები 

 ნებისმიერი პროფილის კლინიცისტმა კარგად 

იცის, რომ სასწავლო პროგრამით გათვალისწი-

ნებული მრავალი დაავადება კლინიკურ პრაქტიკაში 

საკმაოდ იშვიათად გვხვდება და სტუდენტისთვის 

შესაბამისი დაავადების მქონე ავადმყოფის ჩვენება 

რეალურად შეუძლებელია. ჩვენ მოცემულობაში, 

მდგომარეობას კლინიკური ბაზების მეტ-ნაკლებად 

მწირი შესაძლებლობებიც ართულებს. 

 აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტას მნიშვნე-

ლოვნად უწყობს ხელს საზღვარგარეთის უმაღლესი 

სასწავლებლების გამოცდილება, რომლებიც არსებ-

ული მდგომარეობის დასძლევად მოდელირების მე-

თოდს, ე.წ.  `საქმიან თამაშებს~ იყენებენ. მრავალ-



19 
 

წლიანი გამოცდილებით დადგენილია, რომ 

მოდელირება/საქმიანი თამაში ამა თუ იმ დაავა-

დების მქონე ავდმყოფის არ არსებობის კომპენ-

სირების საშუალებას წარმოადგენს. 

 სამედიცინო განათლებაში `საქმიანი თამაში~ 

სწავლების ინტეგრალური მეთოდის და შესაბამისად 

კონტროლის იმ საშუალებას წარმოადგენს, რომელიც 

სტუდენტს  შესასწავლი მასალის ათვისებაში ეხმარ-

ება და ობიექტურად ავლენს მის შესაძლებლობებს 

რეალურთან მიახლოებულ სიტუაციაში.   

 სამედიცინო განათლებაში `საქმიანი თამა-

შების~ მეთოდის გამოყენების ზოგადი მიზნები 

შემდგომში მდგომარეობს: 

-  სტუდენტთა პრაქტიკულ საექიმო საქმიანობასთან 

დაახლოებულ ინტელექტუალურ ატმოსფეროში ჩარ-

თვა და შესაბამისად დაავადების ამოცნობის და 

მკურნალობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება; 

-   სტუდენტებისთვის დინამიურად ცვლადი პირო-

ბების შექმნა, რომელიც  სწორ და მცდარ გადწყვეტ-

ილებებთან იქნება დაკავშირებული; 
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- აღმზრდელობითი ფუნქციის უზრუნველყოფა, რომ-

ელიც სამედიცინო ეთიკასთან იქნება დაკავშირე-

ბული; პაციენტებთან და კოლეგებთან ურთიერ-

თობის ოპტიმალური ფსიქოლოგიური კლიმატის 

შექმნის უნარის გამომუშავება; 

- სტუდენტათვის ისეთი უნარის გამომუშავება, რომ  

ეფექტურად იმოქმედოს არა მხოლოდ სრულფასოვ-

ნად აღჭურვილ კლინიკაში, არამედ ჯანდაცვის 

პირველად რგოლში (პოლიკლინიკა, ამბულატორია, 

ოჯახის ექიმი) და ექსტრემალურ პირობებში; 

- სტუდენტს უნდა ჩამოუყალიბდეს იმის გაცნობი-

ერებული რწმენა, რომ ავადმყოფის საწოლთან მხო-

ლოდ ფართო განათლების მქონე პროფესიონალის 

დაშვება შეიძლება. 

 სასწავლო თამაშების ორგანიზება, როგორც 

წესი რამდენიმე ეტაპს მოიცავს - დაგეგმვას/ 

/მომზადებას(I), ჩატარებას(II) და ანალიზს(III). 

I - `საქმიანი თამაშის~ დაგეგმვა/მომზადება 

1. თემის შერჩვა და სასტარტო სიტუაციის 

განსაზღვრა; 



21 
 

2. თამაშის მიზნების და ამოცანების განსაზღვრა და 

მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირება (როგორც 

თამაშთან დაკავშირებული ასევე წმინდა პედაგო-

გიური); 

3. მოთამაშეთა/სტუდენტთა შესაძლებლობების და 

როლური ფუნქციების განსაზღვრა; 

4. თამაშის მიმდინარეობაზე მოქმედი ობიექტური 

გარემოებების განსაზღვრა; 

5. სცენარის მომზადება: 

- საწყისი ინფორმაციის სისტემური ანალიზი; 

- დასახული პრობლემების გადაჭრის საშუალებების 

ანალიზი;    

- `საქმიან თამაშთან~ თავსებადი საშუალებების და 

მეთოდების შერჩევა და მათი გადამუშავება და 

ადაპტირება მოცემულ `საქმიან თამაშთან~ მიმარ-

თებაში; 

- სცენარის, გაიდლაინის (Guideline) დაწერა. 

(II) - `საქმიანი თამაში~ 
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1. პედაგოგის მიერ საწყისი ინფორმაციის გადმოცემა 

და სტუდენტებთან ერთად თამაშის და სასწავლო 

ამოცანის/ამოცანების განსაზღვრა; 

2. როლების განაწილება; 

3. საწყისი ინფორმაციის ანალიზი (დაშვებულია ბეჭ-

დური და ელექტრონული წყაროების გამოყენება); 

4. მოთამაშეთა მიერ როლური ფუნქციების 

შესრულება; 

5. თამაშის პროცესის მართვა და კონტროლი. 

(III) - `საქმიანი თამაშის~ ანალიზი 

1. სტუდენტების მიერ `საქმიანი თამაშის~ ანალიზი; 

2. პედაგოგის მიერ `საქმიანი თამაშის~ ანალიზი და 

შეჯამება (დასკვნა).    

 `საქმიანი თამაშის~ ანალიზი ასევე ითვალის-

წინებს: 

- დავადგინოთ ის მოვლენები და პრობლემები, 

რომლებსაც ადგილი ჰქონდა თამაშის დროს; 

-  განვსაზღვროთ  და დავანახოთ  სტუდენტებს 

თამაშის პირობების შესაბამისობა რეალურთან; 
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- გამოვავლინოთ სტუდენტის მიერ თამაშში გამო-

ხატული ქცევის თავისებურების  ესა თუ ის მიზ-

ეზი. 

 მაგალითის სახით შეიძლება მოწოდებულ იქნას 

`საქმიანი თამაშის~ რამდენიმე ვარიანტი. 

I ვარიანტი: ექიმი - ავადმყოფი. 

`საქმიანი თამაში ექიმი - ავადმყოფი~ კლინიკური 

სასწავლო თამაშის ძირითად ფორმას წარმოადგენს, რომ-

ლის დროსაც ექიმის პროფესიული ინტელექტუალური 

მოქმედების მოდელირება ხორციელდება და დაავადების 

დიაგნოსტირების და მკურნალობის უნარის გამომუშავე-

ბას ემსახურება. აღნიშნული ვარიანტი შედარებით მარტი-

ვია და `საქმიანი (კლინიკური) თამაშების~ საფუძველს 

წარმოადგენს. იგი ორგანიზაციულად და მეთოდურად 

ფართეა, მობილურია და მისი რეალიზება როგორც ერთ 

მოთამაშესთან (პედაგოგი - სტუდენტი, ან პირიქით), 

ასევე მთელ ჯგუფთან არის შესაძლებელი (მაგ., სტუ-

დენტები - პედაგოგი, პრაქტიკულ/სემინარულ მეცადი-

ნეობაზე). 

 როგორც წესი თამაში წყვილებში მიმდინარეობს 

და სტუდენტები თვითონ ირჩევენ `ექიმის~ ან `პაცი-

ენტის~ როლს (სასურველია როლების გაცვლა). 
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პედაგოგი როგორც `ექიმს~ ასევე `პაციენტს“ 

უსაზღვრავს ამოცანას. 

 ერთ შემთხვევაში `პაციენტისთვის~ ცნობილია 

დიაგნოზი და აქედან გამომდინარე იგი აყალიბებს თავის 

ჩივილებს, აღწერს ავადმყოფობის სიმპტომებს. `ექიმი~ 

მოვალეა დაადგინოს თუ რა დაავადებასთან აქვს საქმე.  

 მეორე შემთხვევაში `ექიმისთვის~ ცნობილია დიაგ-

ნოზი და იგი მოვალეა დაარწმუნოს `პაციენტი~ მკურ-

ნალობის ამა თუ იმ მეთოდის აუცილებლობაში (მაგ., 

ქირურგიული ჩარევა, მედიკამენტოზური მკურნალობა), 

განუმარტოს მოსალოდნელი შედეგები და ა.შ. 

 სტუდენტები და პედაგოგი აფასებენ `ექიმის~ 

არგუმენტების დასაბუთებულობას, პროფესიულ ეთიკას, 

კომუნიკაციის უნარს და ა.შ. `პაციენტის~ როლი კი 

ავადმყოფის ფსიქოლოგიის ცოდნაში ვლინდება. 

II ვარიანტი: კონსილიუმი. 

აღნიშნული თამაშის თავისებურება ის არის, რომ 

იგი უფრო მასშატაბური, ფართოა და მასში `ექიმის~ და 

`პაციენტის~ გარდა `კონსულტანტებიც~ მონაწილეობენ. 

ფორმალურად ეს როლური თამაშია, სადაც მოთამაშეები 

სახვადასხვა სპეციალობის და დონის ექიმების როლს 

ასრულებენ. 
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 ერთ შემთხვევაში თამაშში მონაწილეობენ 

`ავადმოფი~, `მკურნალი ექიმი~, `სხვადასხვა პროფილის 

ექიმები~ (საზღვრავს პედაგოგი), მათ შორის 

`ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ექიმი~. თამაშში, 

`ავადმყოფისთვის~ და `ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის 

ექიმისთვის~ დიაგნოზი ცნობილია. თამაშის ამოცანას 

წარმოადგენს, კონსილიუმის მონაწილეებმა, ანამნეზის 

შეკრების გზით, ლაბორატორიული მონაცემებზე დაყრ-

დნობით და სხვ. იმსჯელონ, დაადგინონ დიაგნოზი და 

შეარჩიონ მკურნალობის ესა თუ ის მეთოდი. 

 აღნიშნული თამაშის ვარიანტს წარმოადგენს 

შემთხვევა, როდესაც დიაგნოზი „მკურნალი ექიმის-

თვისაცაა“ ცნობილი. 

 გამოცდილ, კლინიკური პრაქტიკის მქონე პედა-

გოგს, მრავალი `საქმიანი თამაშის~ დაგეგმვა და დამუ-

შავება შეუძლია (შესაძლო ვარიანტები - `პრობლემები და 

არგუმენტები~, `თემატური სიმპოზიუმი“, „პოლიკლი-

ნიკა“, `სასამართლო~ და ა.შ.). 

 უმაღლესი სამედიცინო სკოლების გამოც-

დილება გვაჩვენებს, რომ „საქმიანი თამაშების~ 

ჩატარება მაღალი კურსის სტუდენტებთან არის 
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რეკომენდირებული. იგი ფუნდამენტურ საბაზისო 

ცოდნას და რიგ სპეციალურ უნარს მოითხოვს. 

 

სწავლების მეთოდოლოგია (II) 

 რეკომენდაციის სახით გთავაზობთ მეცადინე-

ობაზე დროის განაწილების სქემას, რომელიც მოწო-

დებულია ცნობილი ფსიქოლოგის დევიდ კოლბის 

მიერ. 

1. მოტივაცია და ახალი თემის გამოცხადება - 

მეცადინეობის დროის 10%; 

2. გავლილი მასალის გამეორება/დაფიქსირება - 

მეცადინეობის დროის 10%; 

3. ახალი მასალის შესწავლა - მეცადინეობის 

დროის 40%; 

4. გამოკითხვა/შეფასება - მეცადინეობის დროის 

30%; 

5. მეცადინეობის შეფასება (დებრიფინგი, 

რეფლექსია) - მეცადინეობის დროის 10%; 

მოცემულ  სქემაში დროის განაწილების პრინ-

ციპი პირობითია და პედაგოგმა ამა თუ იმ კომპონე-
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ნტის დრო, მეცადინეობის თავისებურებიდან გამომ-

დინარე,  შეიძლება შეცვალოს - შეამციროს ან გაზ-

არდოს. 

განვმარტოთ მეცადინეობის თითოეული ეტაპი. 

მოტივაცია და ახალი თემის გამოცხადება - 

მეცადინეობის საწყისი ეტაპია, რომელიც მოწოდებუ-

ლია მოახდინოს სტუდენტის კონცენტრირება  შესას-

წავლ მასალაზე,  აჩვენოს ასათვისებელი მასალის 

აუცილებლობა და სარგებლიანობა. 

გავლილი მასალის გამეორება/დაფიქსირება -   

მეცადინეობის მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს, 

რომელიც არა მარტო ზრდის მასალის ათვისების 

ეფექტურობას, არამედ სტუდენტის ცნობიერებაში 

აყალიბებს თანმიმდევრული ლოგიკური სტრუქტუ-

რის  არსებობის აუცილებლობას. კერძოდ, ყალიბდე-

ბა ლოგიკური კავშირი გავლილ და ასათვისებელ 

მასალას შორის. 

ახალი მასალის შესწავლა - მეცადინეობის მთა-

ვარ, მიზნობრივ ეტაპს წარმოადგენს, რომელზეც 

სტუდენტები ახალ ცოდნას იძენენ. აღნიშნულ 
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ეტაპზე პედაგოგის მიერ შერჩეულ უნდა იყოს 

სწავლების ისეთი მეთოდები, რომლებიც სტუდენ-

ტებს ღრმა ცოდნის გარდა, გამოუმუშავებს კონკ-

რეტულ უნარ-ჩვევებს. 

(ცალკე აღსანიშნავია ლექტორის მიერ დიდ აუდიტორიასთან სალექციო 

მასალის წაკითხვის და აღქმის სპეციფიურობა. კერძოდ,  ლექციის 

ჩატარების დინამიკას მიწოდებული მასალის აღქმის ოთხი ფაზა 

ახასიათებს: 1.აღქმის დასაწყისი - 5 წუთი; 2.აღქმის ოპტიმალური 

აქტივობა - 20-30 წუთი; 3.დაძაბვის ფაზა - 10-15 წუთი; 4.გადაღლის ფაზა. 

მეოთხე ფაზის დაფიქსირებას ლექტორის პროფესიული ოსტატობა 

ესაჭიროება და მან ამ ფაზაში უნდა შეძლოს თემის გამარტივებით, 

საინტერესო მოვლენის აღწერით, ისტორიული ექსკურსით ან სხვა 

მოახდინოს გადაღლის ფაქტორის მოხსნა და აუდიტორიისთვის მეტ-

ნაკლები აქტივობის დაბრუნება.) 

გამოკითხვა/შეფასება - მეცადინეობის მნიშვნე-

ლოვანი, მასტიმულირებელი კომპონენტია. შეფასება 

უნდა იყოს მოქნილი, თვალსაჩინო  და სამართლი-

ანი. სტუდენტის  შეფასების დროს გამოიყენება შემ-

დეგი მეთოდები: კოლექტიური შეფასება*, თვითშე- 

------------------------------------ 

* კოლექტიური შეფასება - კოლექტიური შეფასება 

სასურველია განხორციელდეს კოლოკვიუმის ჩატარების გზით. 

კოლოკვიუმი (ლათ. colloquium - საუბარი) სასწავლო პროცესის, 

მეცადინეობის ერთ-ერთი ფორმაა საგანმანათლებლო სისტემაში, 

რომელიც მიზნად ისახავს სტუდენტის ცოდნის დონის დადგენას და 

ამაღლებას. კოლოკვიუმი შუალედური შეფასების ერთ-ერთ ფორმას 

წარმოადგენს. 
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ფასება, გუნდური შეფასება და ა.შ. შეფასება სტუ-

დენტისტვის არ უნდა გახდეს გაუცხოების ფაქტორი. 

მეცადინეობის შეფასება (დებრიფინგი*, რეფ-

ლექსია**) - მეცადინეობის დასკვნითი, შემაჯამებელი 

ნაწილია. მეცადინეობის ამ ეტაპზე პედაგოგი ადგენს 

თუ რამდენად გააცნობიერა სტუდენტმა ახალი 

მასალა, რა  მიიჩნია სასარგებლოდ ან ზედმეტად, 

უსარგებლოდ. პედაგოგი სტუდენტებისგან იგებს 

შენიშვნებს და სურვილებს და ახდენს სტუდენტების 

ინიციაციას დამოუკიდებელი მუშაობისადმი, მასა-

ლის ღრმად ასათვისებლად. 

სწავლების მეთოდები და ხერხები პედაგოგისა 

და სტუდენტის ერთობლივი მოქმედების საშუალე- 

--------------------------------- 

* ექსტრემალურ სიტუაციაში მყოფ ადამიანთან ერთჯერადი, ნაკლებად-

სტრუქტურირებული ფსიქოლოგიური საუბარი. დებრიფინგის მიზანია 

მოისმინოს ადამიანის აზრი, მისთვის ფსიქოლოგიური ზიანის 

მიუყენებლად. 

** სუბიექტის ყურადღების მიქცევა თავის თავსა და ცნობიერებაზე. 

კერძოდ, საკუთარი აქტივობის პროდუქტზე, ასევე მასზე თავიდან 

დაფიქრებასა ან გადაფასებაზე. 
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ბებია, რომლებიც ორიენტირებულია საგანმანათ-

ლებლო მიზნების მიღწევაზე. 

მეთოდი მიზნის მიღწევის საშუალებას წარ-

მოადგენს. სწორად შერჩეულ მეთოდზე/მეთოდებზე 

ბევრად არის დამოკიდებული საგანმანათლებლო 

პროცესის წარმატება. 

სწავლების მეთოდების შერჩევა განისაზ-

ღვრება:  

- განათლების მიზნების არსით; 

- სასწავლო კურსის თავისებურებებით; 

- კონკრეტული მეცადინეობის ამოცანით; 

- სტუდენტის შესაძლებლობებით; 

- სწავლებისთვის განსაზღვრული დროით და 

საშუალებებით; 

- პედაგოგის გამოცდილებიდან გამომდინარე 

უპირატესობების გამოყოფით.  

საგანმანათლებლო პროცესში გამოყენებული 

სასწავლო მეთოდების ადგილი და როლი მათი 

სახეებით და ფუნქციებით განისაზღვრება. ამიტომ, 
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ამა თუ იმ მეთოდის შერჩევა საკვანძო დიდაქტიკურ 

პრობლემას წარმოადგენს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სასწავლო მეთოდების 

ერთიანი კლასიფიკაცია დღეისათვის არ არის ჩამო-

ყალიბებული, მაგრამ ამ საკითხში სხვადასხვა მიდ-

გომების განხილვა და ცაკეული მეთოდების დაჯგუფ- 

ება და კლასიფიცირება ხელშესახებ დიდაქტიკურ 

ინსტრუმენტად შეიძლება გამოდგეს. 

ისტორიულად, სწავლის პირველ, უძველეს მეთოდებად 

მასწავლებლის (თხრობა, განმარტება), მოწაფის (სავარჯიშო, 

დამოუკიდებელი მუშაობა) და მათი ერთობლივი მუშაობა (საუბარი, 

დიალოგი) ითვლება. 

გთავაზობთ ყველაზე ხშირად გამოყენებული 

სასწავლო მეთოდების დაჯგუფებულ და კლასიფიცი-

რებულ სისტემის დიაგრამას (იხ. დიაგრამა 3).  

 

კომპიუტერული საშუალებების გამოყენება 

მეცადინეობებზე 

მეცადინეობებზე მაქსიმალური ეფექტის მისაღ-

წევად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვალსაჩინო 

საშუალებების გამოყენებას. საგნის ან მისი გამოსახულ-  
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ების უშუალო, პირდაპირი აღქმა შემეცნების 

უპირველეს და ყველაზე მარტივ საშუალებას წარ-

მოადგენს. 

ლექციების თვალსაჩინოების გაზრდის მნიშ-

ვნელოვან პირობას არა მარტო აუდიო (სმენითი 

აღქმა), არამედ ვიზუალური საშუალებებიც წარმო-

ადგენენ (მხედველობითი აღქმა). ამ შემთხვევაში   

მასალის ათვისების ეფექტურობა ერთდროულად 

რამდენიმე სახვადასხვა რიგის რეცეპტორის აქტი-

ვიზირებით მიიღწევა. ეს განსაკუთრებულ მნიშვნე-

ლობას თანამედროვე ტექნიკური და კომპიუტერუ-

ლი საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში იძენს. 

აუდიოვიზუალური და კომპიუტერული საშუა-

ლებები შესაბამისობაში უნდა იყოს მეცადინეობის 

შინაარსთან. ერთ კადრში (სლაიდზე) წარმოდგენილი 

მასალა  მოცულობით დიდი არ უნდა იყოს (აღქმის 

უნარიდან გამომდინარე). იგი შედარებით მარტივი 

უნდა იყოს და ერთ სქემას ან დიაგრამას, ციფრთა 

მცირე მწკრივს/რიგს და ტექსტის 5-7 სტრიქონს 

უნდა შეიცავდეს. უნდა გვახსოვდეს, რომ 
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თითოეული სლაიდის/კადრის ინფორმაციულად 

გადატვირთვას ერთი ან ორი სლაიდით მეტის წარ-

მოდგენა ჯობია. 

თანამედროვე პირობებში, ინტერნეტი, კერძოდ 

კი პროგრამა Youtube, ფართო საშუალებას იძლევა 

ღიად მოვიძიოთ ვიდეოსიუჟეტები  სამედიცინო, 

ბიოლოგიურ, ბიოქიმიურ და სხვა მრავალ თემაზე 

(ქირურგიული ოპერაციები, გამოკვლევის ინსტრუ-

მენტული მეთოდები, ბიოქიმიური პროცესები და 

ა.შ.). მოძიებული ვიდეოსიუჟეტების გამოტანა ეკრ-

ანზე საჯარო ჩვენებისათვის სირთულეს არ წარ-

მოადგენს და დინამიურობა  ლექციაზე წარმოდგე-

ნილ თემას ბევრად უფრო აღქმადს ხდის. 

ინტერნეტში მრავლად მოიძებნება საინტერესო, 

ორიგინალური ლიტერატურული მასალა, ახალი 

ინფორმაცია. სასურველია პედაგოგმა მოახდინოს 

სტუდენტთა „პროვოცირება“ არსებული მასალების 

მოსაძიებლად. რეკომენდებულია სტუდენტებს დავა-

ვალოთ მოძიებული უცხოური ინფორმაციის ქართ-

ულად თარგმნა. მიიზანშეწონილია სტუდენტმა 
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თარგმნილ მასალასთან დაკავშირებით კონსულტაცია 

გაიაროს პედაგოგთან, გაერკვეს და დააზუსტოს 

მისთვის უცხო, გაურკვეველი საკითხები და 

შემდგომ საჯაროდ მოახსენოს აუდტორიას. 

აღნიშნული, სტუდენტს პროფესიული ზრდის გარდა 

უცხო ენის დახვეწაშიც დაეხმარება.  

პედაგოგს შეუძლია ზემოთმოყვანილი აქტი-

ობა სტუდენტების შეფასების სისტემაში გაითვა-

ლისწინოს. 

საღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლეს სასწავლო 

დაწესებულებებში მეტად მიღებულ ფორმას პედა-

გოგსა და სტუდენტს შორის ელექტრონული ფოს-

ტით ურთიერთობა წარმოადგენს. ელექტრონული 

ფოსტით შესაძლებელია სალექციო მასალების დაგ-

ზავნა, ინფორმაციის დეკლარირება და ა.შ. 

 

მოტივაცია, როგორც საგანმანათლებლო 

პროცესის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა 
 

ჩატარებული ფსიქოლოგიური კვლევებით დად-

გენილია, რომ საგანმანათლებლო პროცესში ახალგაზრ-
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დის შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოსავლენად 

და განსავითარებლად მოტივაციის არსებობაა აუცი-

ლებელი. მხოლოდ ძლიერი მოტივი იძლევა საფუძ-

ველს, რათა სტუდენტი სრულად აბსტრაგირდეს გარე 

აზრებისგან და მთლიანად ჩაერთოს მოცემულ, 

კონკრეტულ სამუშაოში. 

პედაგოგმა ეფექტურად უნდა მიიტანოს ყოველ 

სტუდენტამდე თავისი ჩანაფიქრი, რათა თითოეული 

მათგანი განიმსჭვალოს მას წინაშე არსებული ამოცანის 

გადაჭრის პერსპექტივით. მაგრამ, მხოლოდ ის არ არის 

საკმარისი, რომ პედაგოგმა სტუდენტს მართებულად 

განუსაზღვროს ამოცანა, მისი არსი და დააინტერესოს 

ის. ამისთვის აუცილებელია გაცნობიერებული იყოს 

არა მხოლოდ კონკრეტული მიზანი და ამოცანები, 

არამედ საგანმანათლებლო კურსის საერთო მასშტაბი, 

რაც საბოლოოდ სტუდენტთან კონტაქტის დამყარების 

და სასურველი შედეგის მიღწევის საშუალებას იძლევა. 

მოტივაციის განვითარებას, როგორც პედაგოგის, 

ასევე სტუდენტის ორიენტაცია და ძალისხმევა 

ესაჭიროება. 
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შეიძლება საინტერესო იყოს ჰარვარდის უნივერ-

სიტეტის  სტუდენტთა მოტივაციის 15 წესი: 

1.  თუკი ეხლა დაიძინებ, ალბათ შენი ოცნება 

დაგესიზმრება. თუ ნაკლებს იძინებ და მეტს იმეცადი-

ნებ, შენი ოცნება რეალობად იქცევა.  

2.  თუ გგონია, რომ უკვე საკმაოდ გვიანია, იცოდე, რომ 

ჯერ კიდევ ადრეა. 

3.  სწავლასთან დაკავშირებული ტანჯვა დროებითი, 

წარმავალია. უსწავლელობის ტანჯვა - მარადი. 

4.  სწავლა არ არის დრო. სწავლა ძალისხმევაა. 

5.  ცხოვრება არ შედგება მხოლოდ სწავლისგან, მაგრამ 

თუ ამ პატარა ნაწილის გავლაც კი არ შეგიძლია, მაშინ 

სხვა რაღა უნდა შეძლო? 

6.  დატვირთვა და ძალისხმევა შეიძლება სასიამოვნოდ 

აქციო. 

7.  წარმატებით ჭეშმარიტი ტკბობა შეუძლია მხოლოდ 

მას, ვინც იკრებს მთელ ძალისხმევას და ყველაფერს 

სხვაზე ადრე აკეთებს.  

8.  ყველაფერში წარმატების მიღწევა ყველას არ შეუძ-

ლია. ის მოდის თვითსრულყოფითა და გამბედაობით. 
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9.  დრო მიფრინავს, წარმავალია. 

10.  დღევანდელი წუწუნი, შეიძლება  ხვალინდელ ცრე-

მლებად იქცეს. 

11.  ადამიანები, ვინც მომავლისთვის აბანდებენ რაიმეს 

რეალისტები არიან. 

12.  მომავალი ანაზღაურება შენი განათლების დონის 

პირდაპირპროპორციულია. 

13.  დღევანდელი დღე არასოდეს განმეორდება. 

14.  შენი მტრები ამ მომენტშიც კი  ხარბად ფურცლავენ 

წიგნებს. 

15.  ოფლს არ დაღვრი - ვერ გამოიმუშავებ. 

ცნობისათვის - ჰარვარდის უნივერსიტეტი აშშ-ს 

8 პრეზიდენტმა, 51 ნობელის პრემიის ლაურეატმა, 

დევიდ როკფელერმა, ბილ გეითსმა და სხვა მრავალმა 

წარჩინებულმა პიროვნებამ დაამთავრა. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 პედაგოგების სტუდენტებთან ურთიერთობის 

უნარს დღეისათვის დიდი ყურადღება ეთმობა. ის 
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საგანმანათლებლო პროცესის ერთ-ერთი უმნიშნვნე-

ლოვანესი მხარეა. 

 როგორც ფსიქოლოგიის და პედაგოგიკის 

გამოცდილება გვკარნახობს პედაგოგის არსენალში 

ურთიერთობის ორი ძირითადი ფორმა არსებობს. 

ერთის მხრივ ის პედაგოგის ზემოქმედების უნარს 

გულისხმობს და მიწოდებული მასალის სრულ 

ათვისებაზეა ორიენტირებული, ხოლო მეორე მხრივ 

პედაგოგიური ურთიერთობა პედაგოგისა და სტუ-

დენტის თანაბარუფლებიან თანამშრომლობას ეფუძ-

ნება. მეცნიერებს, ურთიერთობის მესამე ფორმა მიაჩ-

ნიათ უფრო მიზანშეწონილად, რომელიც პირველი და 

მეორე ფორმების ნაზავს წარმოადგენს. 

  პედაგოგის კომუნიკაციური უნარის განვითა-

რებისათვის ფსიქოლოგები და პედაგოგები, მრავალ-

რიცხოვანი კვლევებისა და ექსპერიმენტების საფუძ-

ველზე, შემდეგ რჩევებსა და განმარტებებს 

გვთავაზობენ: 

1) უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უმაღლესი სას-

წავლებელი საზოგადოების ნაწილს წარმო-
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ადგენს, ხოლო პედაგოგის სტუდენტებისა-

დმი დამოკიდებულება საზოგადოებრივი 

მოთხოვნილებების გამოვლინებაა. 

2) სტუდენტისათვის პედაგოგის სიტყვა და 

მოქმედება უნდა აღიქმებოდეს როგორც 

მისი მრწამსის გამოვლინება და არა 

როგორც მოვალეობის შესრულება. გულწრ-

ფელობა - პედაგოგსა და სტუდენტებს შო-

რის მტკიცე კონტაქტების ჩამოყალიბების 

საწინდარია. 

3) პედაგოგის მიერ საკუთარი თავის ადეკ-

ვატური შეფასება. საკუთარი პირიოვნების 

შეცნობა და მართვა ყველა პედაგოგის 

მუდმივი ზრუნვის საგანს უნდა წარმოად-

გენდეს. განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა დაეთმოს საკუთარი ემოციების მარ-

თვას – სასწავლო პროცესს მნიშვნელოვნად 

ვნებს უარყოფითი ემოციები, გაღიზიანებ-

ული ტონი და ა.შ. 
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4) პედაგოგსა და სტუდენტს შორის მიზან-

შეწონილი ურთიერთობები მხოლოდ ურთ-

იერთპატივისცემას ეფუძნება. აუცილებელია 

არ დაითრგუნოს არცერთი სტუდენტის 

ინდივიდუალურობა, მხარდაჭერილი უნდა 

იყოს მათი დადედებითი თვისებების გან-

ვითარება, ყოველ მათგანს უნდა შეექმნას 

პირობა თანატოლებში თვითდამკვიდრები-

სთვის.    

5) პედაგოგი უნდა ზრუნავდეს თვითპრეზენ-

ტაციის ხარისხზე, მან სტუდენტებს უნდა 

დაანახოს პიროვნული ძალა, ფართო 

ერუდიცია, პროფესიული ოსტატობა, გატა-

ცებები. 

6) პედაგოგს განვითარებული უნდა ჰქონდეს 

დაკვირვების, წარმოსახვის, ემოციური 

მდგომარეობის გაგების, ქცევის მართებუ-

ლად შეფასების უნარი. მან უნდა შეძლოს 

შემოქმედებითად მიუდგეს შექმნილი სიტ-
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უაციის ანალიზს და შესაბამისად, გადა-

წყვეტილების მიღებას. 

7) პედაგოგი, სტუდენტის შედარებით მცირე 

წარმატების შემთხვევაშიც კი გულუხვი 

უნდა იყოს შექებაზე. სასურველია 

სტუდენტი საჯაროდ შევაქოთ, ხოლო 

გაკიცხვა ერთი-ერთზე მოხდეს. 

ბოლო პერიოდში საზღვარგარეთ დამუშა-

ვებული პედაგოგიური კომუნიკაციის სტილის კლასი-

ფიკაციებიდან საინტერესოდ გვესახება მ.ტალენის 

(M.Talen) მიერ მოწოდებული პედაგოგის პროფესიული 

პოზიციების ტიპოლოგია, რომელიც შვიდ მოდელად 

არის ფორმულირებული. 

I მოდელი - „სოკრატი“.  კამათის და დისკუ-

სიების მოყვარული  პედაგოგი, რომელიც განზრახ 

ახდენს სიტუაციის პროვოცირებას. ასეთ პედაგოგის 

სასწავლო პროცესს, მუდმივი კონფრონტაციის გამო, 

ინდივიდუალიზმი და არასისტემურობა ახასიათებს. 

ასეთ მეცადინეობებზე სტუდენტებს საკუთარი პოზი-

ციების დაცვის უნარი უვითარდებათ.  
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I I  მოდელი - „ჯგუფური დისკუსიის ხელმ-

ძღვანელი“.  პედაგოგი, რომლისთვისაც სასწავლო-

აღმზრდელობით პროცესში სტუდენტებს შორის 

თანხმობის და თანამშრომლობის მიღწევაა მთავარი. 

აღნიშნულ შემთხვევაში პედაგოგს შუამავლის როლი 

ენიჭება და მისთვის დისკუსიის შედეგზე უფრო 

მნიშვნელოვანი,  დემოკრატიული თანხმობის ძიებაა.    

I I I  მოდელი - „ოსტატი“.  პედაგოგი მიბაძვის 

ნიმუშს წარმოადგენს, რომლის უეჭველი კოპირება 

უნდა  განხორციელდეს და, რაც მნიშვნელოვანია, არა 

იმდენად სასწავლო პროცესთან, არამედ ცხოვრების 

სტილთან, ხასიათთან დაკავშირებით. 

I V  მოდელი - „გენერალი“.  ასეთი პედაგოგის-

თვის არ არსებობს ორაზროვნება, ხაზგასმით მომთხოვ-

ნია, მკაცრად მოითხოვს მორჩილებას, რადგან თავს 

ყველაფერში და ყოველთვის მართლად თვლის. იგი 

სტუდენტს ჯარისკაცად მიიჩნევს, რომელიც მის 

ბრძანებებს უსიტყვოდ უნდა დაემორჩილოს. 

მ.ტალენის აზრით ტიპოლოგიის „გენერლის“ მოდელი 

პედაგოგიკაში ყველაზე მეტადაა გავრცელებული.    
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V  მოდელი - „მენეჯერი“.  ეს სტილი ინიცი-

ატივის და ინდივიდუალობის წახალისებას ეფუძნება. 

პედაგოგი ცდილობს ყოველ სტუდენტთან მოახერხოს 

დასახული ამოცანის არსის განხილვა, გააკონტროლოს 

მისი შესრულება და, რაც მნიშვნელოვანია, შეაფასოს 

საბოლოო შედეგი. 

V I მოდელი - „მწვრთნელი“.  აღნიშნულ მოდ-

ელში ურთიერთობის ატმოსფერო კორპორატი-

ულობის სულისკვეთებით არის განმსჭვალული და 

სტუდენტები, როგორც ერთი გუნდის წევრები, და არა 

როგორც ცალკეული ინდივიდები, აღწევენ დადებით 

შედეგს. პედაგოგს ამ შემთხვევაში ჯგუფური 

ძალისხმევის სულისჩამდგმელის როლი ეკისრება, 

რომლისთვისაც მთავარი საბოლოო შედეგი - 

წარმატება, გამარჯვებაა.  

V I I მოდელი - „გიდი“.  პედაგოგი „მოსიარულე 

ენციკლოპედიის“ განსახიერებაა. იგი ლაკონური, 

ზუსტი და თავშეკავებულია. მან წინასწარ იცის პასუხი 

ყველა კითხვაზე. სხვათაშორის, ისევე როგორც 
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შეკითხვები. ასეთი პედაგოგი პრაქტიკულად უზადოა 

და ამიტომაც  ხშირად მოსაწყენი.   

 

თვისებები, რომლებიც აუდიტორიასთან 

ურთიერთობისთვის არის აუცილებელი 

 პედაგოგისა და სტუდენტის წარმატებული 

ურთიერთობა პედაგოგისგან ისეთ ფსიქოლოგიურ 

თვისებებს და უნარს მოითხოვს, როგორიცაა: 

1. სტუდენტებისადმი ინტერესი, მათთან  ურთიერთ-

ობის მოთხოვნილების და  მუშაობის უნარი და ცოდნა, 

კომუნიკაციური თვისებები; 

2.    ემპატიის (სხვა ადამიანის ემოციური მდგომა-

რეობის თანაგანცდა), ადამიანის გაგების უნარი; 

3. მოქნილობა, შემოქმედებითი ოპერატიულ აზრ-

ოვნება, რომელიც ცვლადი ურთიერთობების პირო-

ბებში სწრაფი  ორიენტაციის და შესაბამისი მართე-

ბული ქმედების საშუალებას უზრუნველყოფს.   

4. ურთიერთობისთვის აუცილებელი უკუკავშირის 

შეგრძნების  და დამყარების უნარი; 
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5. საკუთარი თავის, აზრის, ხასიათის, გრძნობების, 

სხეულის, ხმის, მიმიკის მართვის უნარი. კუნთების 

რელაქსაციის უნარი; 

6. დაუგეგმავი, სპონტანური კომუნიკაციის უნარი; 

7. შესაძლო პედაგოგიური სიტუაციების პროგნოზი-

რების უნარი; 

8. ისეთი ვერბალური საშუალებების არსებობა და 

განვითარება, როგორიცაა -  მეტყველება, მდიდარი 

ლექსიკური მარაგი, დიალოგი და ა.შ. 

9. პედაგოგიური იმპროვიზაციის და სხვადასხვა-

გვარი ზემოქმედების ხერხების (დარწმუნება, 

შთაგონება, რჩევა, თხოვნა, ნდობა, გადაკრული სიტყვა, 

იუმორი, გაკიცხვა და ა.შ. ) გამოყენების უნარი. 

 

გაუფრთხილდეთ ახალგაზრდის 

დამოუკიდებლობას/თვითმყოფადობას 

პედაგოგები ხშირად შეცდომას უშვებენ, როდ-

ესაც სტუდენტებზე მუდმივ კონტროლს აწესებენ. მკა-

ცრი კონტროლის დაწესებით პედაგოგი დარწმუნებუ-

ლია, რომ ახალგაზრდა  გააცნობიერებს და შესაბამი-
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სად კარგად შეასრულებს თავის მოვალეობებს. სინამ-

დვილეში, ახალგაზრდამ შეიძლება მართლაც კარგად 

შეასრულოს თავის მოვალეობები, მაგრამ ის ნაკლებად 

გაცნობიერებული ექნება და გაკიცხვის შიშზე იქნება 

დაფუძნებული. ფსიქოლოგებმა დაადგინეს, რომ მუდ-

მივმივ შიშზე და გაკიცხვაზე დაფუძნებული პედაგო-

გიური პროცესი ინდი-

ვიდში დამოუკიდებ-

ლობას, თვითმყოფად-

ობას ახშობს. ახალგაზრ-

დას ეკარგება ინიციატ-

ივის უნარი და პროტესტის გრძნობა უჩნდება. ყოველი 

ეს მოგვიანებით, დამოუკიდებელი საექიმო საქმი-

ანობის დროს მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება 

გახდეს. 

 

„სტუდენტური ასაკის“ თავისებურებები 

სტუდენტობა, სტუდენტური ასაკი განსაკუთრე-

ბულ სოციალურ კატეგორიას განეკუთვნება, ის სპეცი-

ფიკურ თანასაზოგადოებას წარმოადგენს და მას ორგა-
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ნიზაციულად უმაღლესი სასწავლებელი აერთიანებს. 

საზოგადოდ მიღებულია, რომ 17-დან 25 წლის ასაკამდე 

პერიოდი პიროვნების ფორმირების დამაგვიგვინებელი 

ეტაპია და პროფესიონალიზაციის ძირითად სტადიას 

წარმოადგენს. 

თანამედროვე სტუდენტი, საზოგადოების ინტე-

ლექტუალური პოტენციალის წყაროა და მის ფორმირ-

ებას განსაკუთრებული უნარი და ხერხები, რიგ შემთ-

ხვევაში კი ინდივიდუალური მიდგომაც კი ესაჭიროება. 

პირველკურსელ სტუდენტს, გუშინდელ სკოლის 

მოსწავლეს, ჯერ კიდევ არ გააჩნია აუცილებელი, 

სპეციფიური გამოცდილება და მისი შეძენის მწვავე 

აუცილებლობას განიცდის. აქედან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანია პედაგოგმა რაც შეიძლება სწრაფად 

მოახდინოს სტუდენტის ადაპტაცია დამოუკიდებელი 

მუშაობის უნარის გამომუშავებისთვის. აღნიშნული, 

თავისთავად შემეცნებითი უნარის განვითარებას 

მოიცავს და მხოლოდ ლოკალური მიზნის 

განხორციელებას, მაგალითად -   გამოცდის წარმატ-

ებით ჩაბარებას არ ემსახურება. 
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სტუდენტური ასაკისთვის დამამახასიათებელია 

ისეთი ასაკობრივი თავისებურებები, როგორიცაა: 

ბიოლოგიური (უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმე-

დების ტიპები, უპირობო რეფლექსები, ინსტიქტები, 

ფიზიკური ძალა და ა.შ.), ფსიქოლოგიური (ფსიქო-

ლოგიური პროცესების თავისებურებების და მდგო-

მარეობის ერთიანობა), სოციალური (საზოგადოებრივი 

ურთიერთობები და ხარისხი, გარკვეული სოციალური 

ჯგუფისადმი კუთვნილება და ა.შ.). ამავდროულად, 

კონკრეტულ სტუდენტთან მიმართებაში აუცილებლად 

გასათვალისწინებელია მისი ინდივიდუალობა, ფსიქი-

კური პროცესების და მდგომარეობის თავისებურებები. 

დაწყებითი კურსის პედაგოგებისათვის ყურადსაღებია 

ამ ასაკობრივი ჯგუფის სტუდენტებისათვის (განსა-

კუთრებით 17 – 20 წელი) დამახასიათებელი გარდამავ-

ალი პერიოდის თავისებურებების ცოდნა. კერძოდ, 

აღნიშნული ასაკის ახალგაზრდები ამ პერიოდში ცდი-

ლობენ მონახონ თავისი ადგილი საზოგადოებაში, 

გაერკვნენ თავის არსში. ისინი კრიტიკულად უდგებიან 
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როგორც თავის თავს, ასევე გარშემო მყოფ ადამი-

ანებსაც. 

სტუდენტური ასაკის პერიოდი განსაკუთრებით 

რთულად პირველკურსელთათვის მიმდინარეობს. 

სკოლის დამთავრების და საუნივერსიტეტო ცხოვრების 

დაწყების პერიოდი მეტად ხანმოკლეა და სწორედ ამ 

პერიოდში უნდა მოხდეს ადრე დასახული მიზნების 

კორექტირება, რიგი ჩვევების, თვისებების და ქცევის 

ნორმების გადაფასება. შედეგად პიროვნებას უყალიბ-

დება ახალი სოციალური სტატუსის შესრულებისათვის 

საჭირო თვისებები. კერძოდ, ყალიბდება ისეთი 

პიროვნული თვისებები, როგორიცაა დამოუკიდებ-

ლობა, ცნობისმოყვარეობა, ინიციატივის უნარი. პირ-

ველკურსელისათვის წარმოიქმნება ისეთი სირთუ-

ლეები, როგორიცაა ახალ გარემოსთან, თანაკურსელ-

ებთან, სხვადასხვა პედაგაოგებთან, საგნობრივი და 

პირადი შეფასების ფორმებთან შეგუება. 

დადგენილია, რომ საგანმანათლებლო პროცესის 

ეფექტურობა და ზნეობრივი და ფსიქიკური მდგრა-

დობა დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად სწრაფად 
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ხორციელდება სტუდენტის ადაპტაცია ახალ საარსებო 

გარემოსთან. სასწავლო პროცესში ადაპტაცია დამო-

კიდებულია შემეცნების მეთოდების დაუფლებაზე, 

შემეცნებით ღირებულებებში ორიენტაციაზე. ჩვეული 

გარემოს ცვლილებები შეიძლება არადამაკმაყოფილებ-

ელმა სწავლის შედეგებმა, პიროვნულმა ურთიერ-

თობებმა, ჯგუფში ჩვეული სტატუსის დაკარგვამ, 

მომავალი პროფესიის არჩევნის მართებულობაში 

დაეჭვებამ გაამწვავოს. ყოველიე ამან სტუდენტი შეიძ-

ლება სტრესამდე, ნერვულ გამოფიტვამდე, გადაღ-

ლილობამდე და ე.წ. დეზადაპტაციამდე (ორგანიზმის 

შეგუების დარღვევა  გარემომცველი და შინაგანი 

გარემოს ცვლადი პირობებისადმი) მიიყვანოს. 

დადგენილია, რომ დეზადაპტაციურმა სინდრომმა 

პიროვნრბაში შეიძლება შინაგანი რეგულაციის 

ცვლილებები, სერიოზული ფსიქიური გადხრები, 

აგრესია და ა.შ. გამოიწვიოს. 

სტუდენტების ერთ ნაწილში, ახალი  ქცევითი 

სტერეოტიპის ჩამოყალიბება ნახტომისებრად მიმ-

დინარეობს, ხოლო მეორეში - მეტ-ნაკლებად თანაბრად, 
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ან შენელებულად. უდავოა, რომ გარდაქმნის, 

ადაპტაციის თავისებურებები პიროვნების უმაღლესი 

ნერვული მოქმედების სპეციფიურობასთან არის 

დაკავშირებული. ასევე მნიშვნელოვანი და გასა-

თვალისწინებელია პიროვნების სოციალური გარემო.  

სტუდენტის ინდივიდუალური თავისებურე-

ბების ცოდნა და გათვალისწინება მნიშვნელოვნად 

უწყობს ხელს მისი ჩართვის პროცესს ახალ საარსებო 

გარემოში, აადვილებს და ფსიქოლოგიურად კომფორ-

ტულს ხდის ადაპტაციის პროცესს  და იძლევა 

საშუალებას აცილებულ იყოს დეზადაპტაციური 

სინდრომი. 

როგორც წესი, უმაღლეს სასწავლებელში მოსულ 

სტუდენტებს სხვადასხვა „სასტარტო განწყობა,  

პირობები და მოტივაცია“ გააჩნიათ. აქედან 

გამომდინარე შეიძლება სტუდენტთა ოთხი ტიპი 

გამოვარჩიოთ: 

პირველი ტიპი - სტუდენტის შემეცნებითი 

ინტერესები სასწავლო გეგმებით და პროგრამებით 

გათვალისწინებულ  სტანდარტული ცოდნის ფარგლებს 
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ცილდება. სტუდენტები საუნივერსიტეტო ცხოვრების 

ყველა სფეროში ავლენენ თავის აქტიურობას და ფართო 

სპეციალიზაციასა და მრავალმხრივ პროფესიულ 

მომზადებაზე არიან ორიენტირებული. 

მეორე ტიპი - დამახასიათებელია მკაფიოდ 

გამოხატული ვიწრო  სპეციალიზაციაზე ორიენტაცია. ამ 

შემთხვევაშიც აღინიშნება შემეცნებითი აქტიურობა, 

მაგრამ არა განვრცობილი, არამედ „სიღრმისეული“. 

აქტიურობის მთელი სისტემა მხოლოდ პროფესი-

ონალური ინტერესებით შემოიფარგლება. 

მესამე ტიპი - სტუდენტების შემეცნებითი 

აქტიურობა მხოლოდ პროგრამით გათვალისწინებული 

უნარ-ჩვევების დაუფლებაზეა ორიენტირებული. მესამე 

ტიპის სტუდენტი როგორც აქტიურობის, ასევე 

შემოქმედების მინიმალურ დონეს ავლენს. 

მეოთხე ტიპი - მხოლოდ სტუდენტის 

სოციალური სტატუსის დაკმაყოფილებაზეა ორიენტი-

რებული და შემეცნებითი აქტიურობა თითქმის არ 

ვლინდება. 
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ორიენტაცია სწავლის შედეგზე 

სასწავლო პროცესი, როგორც ცალკეული კომპე-

ტენციის, ასევე კომპეტენციათა კომპლექსის ჩამოყალი-

ბებას ემსახურება. 

მცნება კომპეტენცია (ლათ. competere - შესაბამი-

სობა, მიდგომა),  როგორც სპეციალურ ცოდნას, უნარ-

ჩვევას, ოსტატობას, ასევე პიროვნული თვისებების 

განვითარებას (ინიციატივის უნარი,  მიზანდასახუ-

ლობა, კორექტული მიზანსწრაფვა, პასუხისმგებლობა, 

ტოლერანტობა და ა.შ.), სოციალურ ადაპტაციას (დამო-

უკიდებელი და კოლექტიური მუშაობის უნარის 

გამომუშავება, საკუთარი გეგმების და შედეგების 

საზოგადობრივ მოთხოვნებთან თანაფარდობა) და 

პროფესიული საქმიანობის გამოცდილებას (უფრო 

ფართედ - შემოქმედებითი მოღვაწეობასაც) გულის-

ხმობს. 

მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცეში 

კომპეტენტურობა ცენტრალურ, თავისებურ საკვანძო 

საკითხად გვევლინება. უპირველესად იგი თავის თავში 

ინტელექტუალურ და უნარ-ჩვევით შესაძლებლობებს 
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აერთიანებს. მეორე რიგში, კომპეტენციაში განათლების 

არსის ინტერპრეტაციის იდეოლოგიაა ჩადებული, 

რომელიც „შედეგიდან“ ყალიბდება (ე.წ. „სტანდარტის 

შედეგი, გამოსავალი“). კომპეტენტურობას ასევე ინტე- 

ინტეგრირებულული ბუნება გააჩნია, ის რიგ ერთმა-

ნეთთან ახლომდგომ უნარ-ჩვევას და ცოდნას მოიცავს, 

რომელიც კულტურის, სოციალურ და სხვადასხვა 

საქმიანობის ფართო სფეროს განეკუთვნება (ინფორ-

მაციული, პრაქტიკულ საქმიანობასთან დაკავშირებ-

ული, სამართლებრივი, ზეპირი და წერითი 

კომუნიკაციური და ა.შ.).     

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა აღმ-

წერით (შესაბამისობაშია ბოლონიის პროცესში მონა-

წილე ქვეყნების ევროპული კვალიფიკაციების ჩარ-

ჩოსთან) განსაზღვრულია განათლების შესაბამის 

საფეხურზე მისაღწევი ცოდნის, უნარების და 

ღირებულებების დონე, რომელიც ექვს კრიტერიუმს 

მოიცავს (იხ. დიაგრამა 4. კრიტერიუმების და სწავლის 

შედეგების სრული აღწერა იხილეთ www.eqe.ge - 

დარგობრივი მახასიათებლები).  

http://www.eqe.ge/
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ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ყველა პედაგოგმა ისე 

უნდა დაგეგმოს სასწავლო პროცესი, რომ მასში 

(უპირველეს ყოვლისა სასწავლო კურსის/საგნის 

სილაბუსში) გათვალისწინებული იყოს შესაბამისი კომ- 

პეტენციის/კომპეტენციების დაკმაყოფილება. ცხადია, 

კომპეტენციების ექვსივე კრიტერეიუმის დაკმაყოფი-

ლება კომპეტენციათა ჯამს მოიცავს და მისი დაკმა-

ყოფილება მხოლოდ კურსდამთავრებულს შეუძლია. 

 პედაგოგის ამოცანაა, რომ სტუდენტმა შეძლოს  

გააცნობიეროს რა კონკრეტულ ამოცანას ისახავს ესა თუ 

ის სასწავლო კურსი, რა კომპეტენციას შეიძენს იგი და  

რამდენად რეალიზებადია მიღებული ცოდნა პრაქ-

ტიკულ საქმიანობაში. 

დიაგრამა 5-ზე გამოსახულია ის პროგნოზირ-

ებადი შედეგები, რომლებზეც ორიენტირებული უნდა 

იყოს უმაღლესი სასწავლებელის კურიკულუმი და, 

შესაბამისად, პედაგოგთა ძალისხმევა. 
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პედაგოგის წარმატების კრიტერიუმები 

ადამიანებთან დამოკიდებულება – კეთილ-

განწყობა. სხვებისადმი დახმარება. სხვისი, მათ 

შორის განსხვავებული აზრის მოსმენის უნარი. 

არამოშურნეობა. უნარი დაეკითხოს სხვას და შეის-

წავლოს სხვისგან. ყველაფრის ახსნის უნარი. 

მუშაობისადმი დამოკიდებულება – შრომის-

უნარიანობა და ორგანიზებულობა. ყველაფრისათვის 

რჩება დრო (მუშაობის დაგეგმვის უნარი). შესაძლებ-

ლობებისა და გადაწყვეტილებების რეალიზაციის 

უნარი. არა მხოლოდ თავის სეგმენტზე, არამედ 

საერთო საქმეზე პასუხისმგებლობის უნარი. 

კრეატიულობა და მოქნილობა – იცის თუ 

როდის არის საჭირო ბოლომდე ბრძოლა და როდის 

უკან დახევა. დამოუკიდებლად განსაზღვრავს 

მუშაობის ტემპს. რაციონალურად იყენებს სამუშაო 

დროს. უკეთესის ძებნის პროცესში არ Eეშინია 

დაუშავას შეცდომა. დაკავებულია თვითგანათლებით. 
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პედაგოგის თვისებები,  

რომლებიც მისაღებია სტუდენტებისთვის 

პიროვნული თვისებები – სიკეთე; გაწონასწო-

რებულობა; მეგობრული დამოკიდებულება; გაგების 

და ნდობის უნარი; ადამიანის პიროვნების და 

ღირსების პატივისცემა; ტოლერანტობა; ტაქტი; 

პატიოსნება; იუმორის გრძნობა („იუმორი სულის 

სიბრძნეა“ - გოეთე). 

ორგანიზატორული თვისებები – დემოკრატი-

ულობა; კოლეგიალობა და თანამშრომლობის უნარი; 

სამართლიანობა; დახმარების უნარი; ენთუზიაზმი; 

პასუხისმგებლობა. 

საქმიანი თვისებები – თავისი საგნის ღრმა 

ცოდნა; სხვისი დაინტერესების უნარი; ნათლად და 

საინტერესოდ ახსნის უნარი. 

გარეგანი იერ-სახე – აკურატული ჩაცმულობა; 

ზოგადი მიმზვიდველობა. 

დასასრულს უნდა შემოგთავაზოთ დეილ 

კარნეგის (Dale Breckenridge Carnegie) მოსაზრება საზო-

გადოებასთან ურთიერთობის შესახებ “საზოგადოება 
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გვაფასებს ამ ოთხი კრიტერიუმით: რას ვაკეთებთ, 

როგორ გამოვიყურებით, რას ვამბობთ და როგორ 

ვამბობთ.” 

    

 


