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ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ავტორი 
და არ ნიშნავს, რომ იგი ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს.

იმისათვის ,  რომ სხვაზე ზრუნვა შეძლო ,  აუცილებელია ჯერ 
საკუთარ თავზე იზრუნო .  მშობლობა რთული „სამუშაოა“  და 
უკავშირდება ინტენსიურ ემოციებს ,  რომლებიც ხშირად 
ნეგატიურ გავლენას ახდენს მშობლისა და შვილის 
ურთიერთობაზე .  

მოდი ,  ჯერ შენზე ვისაუბროთ –  იმაზე ,  თუ როგორ უმკლავდები 
შვილთან დაკავშირებულ სირთულეებს .  როგორ უმკლავდები 
სიტუაციებს ,  სადაც განცდა გაქვს ,  რომ ბავშვის ქცევა 
მიუღებელია ,  „რთულია“,  არასასურველია  და სხვა .

ᲡᲐᲕᲐᲠᲯᲘᲨᲝᲔᲑᲘ
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დაფიქრდი და აღწერე -  შვილთან ურთიერთობასთან 
გამკლავების თვალსაზრისით რა არის ყველაზე რთული 
მშობლისთვის ამ პროცესში?

როგორ რეაგირებ ,  როცა შენი შვილი . . .  (აღწერე არასასურველი 
ქცევა .  მაგ . :  როცა  ჩემი შვილი ჯიუტობს ,  მე . . .  )

როგორ უმკლავდები მსგავს სიტუაციას?  

ვინ არიან ის ადამიანები ,  ვისთანაც შეგიძლია შენს 
პრობლემებზე საუბარი?  ვის შეგიძლია გაუზიარო შენი წუხილი ,  
აზრები ,  ფიქრები? . .  

უსუსურობის განცდა ,  შიში ,  ხშირად გეუფლება?  გგონია ,  რომ ვერ 
გაუმკლავდები სირთულეებს და ვერ შეძლებ შვილის საკმარის 
მხარდაჭერას?

ᲓᲐᲕᲐᲚᲔᲑᲐ

გაეცი კითხვებს პასუხი

სირცხვილის და დანაშაულის განცდა გეუფლება ხოლმე?  
მშობლებს ხანდახან აქვთ დანაშაულის განცდა იმის გამო ,  რომ 
ვერ შეძლეს შვილის „სწორად“  გაზრდა .
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კრიტიკასთან გამკლავება გიწევს?  მშობლები სირთულეების 
გაზიარებისას ხშირად აწყდებიან კრიტიკულ დამოკიდებულებას 
და გრძნობენ ,  რომ ადამიანები მათ ადანაშაულებენ .  როგორ 
უმკლავდები?

განიცდი ბრაზს საკუთარი თავის ,  შვილ (ებ )ისა და სხვების 
მიმართ?

გვინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ხერხი ,  რომლებიც ინტენსიურ 
ემოციებთან გამკლავებაში დაგეხმარება .

პირველ რიგში ,  იმისათვის ,  რომ შეძლო მათთან გამკლავება ,  
აუცილებელია მათი გაცნობიერება და მიღება .  

როცა ბრაზობ ან გეშინია ,  ადამიანები ,  როგორც წესი ,  შენს 
გამხნევებას ცდილობენ :  „ნუ ბრაზობ ,  არა უშავს“,  „ნუ გეშინია ,  
ყველაფერი კარგად იქნება“  -  ნაცნობი სიტყვებია?  თუმცა იცოდი ,  
რომ ისინი ნაკლებად გეხმარება?

მსგავსი გამხნევება ,  როგორც წესი ,  მნიშვნელობას უკარგავს 
შენს ემოციურ გამოცდილებას და აღარ გიტოვებს სივრცეს 
ემოციის განცდისათვის .  არადა ,  როგორც მანამდე გითხარით ,  
ემოციის გაცნობიერება და მიღება აუცილებელია .  ის შენი 
სპონტანური რეაქციაა სიტუაციაზე და გეხმარება უკეთესად 
გაერკვე ,  თუ რა ხდება შენს თავს და რა ხდება გარემოში ისეთი ,  
რომელიც საფრთხეს გიქმნის .  ემოციები გაძლევს ინფორმაციას 
გარემოსა და საკუთარი თავის შესახებ და წარმართავს შენს 
ქცევას ,  მიუხედავად იმისა ,  აცნობიერებ მათ თუ არა .
 

ᲘᲜᲢᲔᲜᲡᲘᲣᲠ ᲔᲛᲝᲪᲘᲔᲑᲗᲐᲜ ᲒᲐᲛᲙᲚᲐᲕᲔᲑᲐ



ნორმალური  სუნთქვა  -  ჩვეულებრივ ,  როდესაც  ვსუნთქავთ ,  
ვიღებთ  ჟანგბადს  (O2) ,  რომელსაც  იყენებს  ჩვენი  ორგანიზმი .  ეს  
პროცესი  ქმნის  ნახშირორჟანგს  (CO2)  და  ამ  ნივთიერებას  ჩვენ  
ამოვისუნთქავთ .  როდესაც  ჩვენი  სუნთქვა  მშვიდია ,  ჟანგბადის  და  
ნახშირორჟანგის  დონე  დაბალანსებულია  -  ეს  კი  ჩვენს  სხეულს  
აძლევს  საშუალებას ,  ეფექტიანად  იმუშაოს .

როცა  ვშფოთავთ  ან  ვბრაზობთ ,  ჩვენი  სუნთქვის  სიხშირე  იმატებს ,  
რაც  ნიშნავს  იმას ,  რომ  ჩვენ  ჩავისუნთქავთ  ჩვეულებრივზე  მეტ  
ჟანგბადს  და  ამოვისუნთქავთ  მეტ  ნახშირორჟანგს .  თუმცა  იმის  
გამო ,  რომ  ორგანიზმს  არ  აქვს  ჩვეულზე  მეტი  ფიზიკური  
დატვირთვა ,  ის  ვერ  იყენებს  დამატებით  მიღებულ  ჟანგბადს  და  
შესაბამისად ,  ვერ  გამოყოფს  დამატებით  ნახშირორჟანგს ,  ხოლო  
იმის  გამო ,  რომ  ნახშირორჟანგს  უფრო  მალე  ამოვისუნთქავთ ,  
ვიდრე  ის  გამოიყოფა ,  მისი  კონცენტრაცია  სისხლში  ეცემა .  ეს  
ცვლილება  კი  ჩვენში  ისეთ  უსიამოვნო  სხეულებრივ  შეგრძნებებს  
იწვევს ,  როგორებიცაა  თავბრუსხვევა ,  ოფლიანობა ,  დაბუჟება .  

მას  შემდეგ ,  რაც  ჩვენი  სუნთქვა  ჩვეულ  რიტმს  დაუბრუნდება ,  
ნახშირორჟანგის  დონე  სისხლში  ნორმაში  დგება  და  უსიამოვნო  
სხეულებრივი  შეგრძნებებიც  გვიქრება .  სუნთქვითი  ვარჯიშები  
გვეხმარება ,  დავაბალანსოთ  სუნთქვა  და  უკეთ  ვიგრძნოთ  თავი .  

ᲡᲣᲜᲗᲥᲕᲘᲗᲘ ᲡᲐᲕᲐᲠᲯᲘᲨᲝ
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დაჯექი ან დაწექი კომფორტულად .  შეგიძლია ,  დახუჭო თვალები .   

ᲡᲣᲜᲗᲥᲕᲘᲗᲘ ᲡᲐᲕᲐᲠᲯᲘᲨᲝ „4 -2 -4“

ოთხ თვლაზე ჩაისუნთქე ცხვირით ნელა და ღრმად .

შეიკავე სუნთქვა 2  დათვლის განმავლობაში .

პრობლემა ის კი არ არის ,  რომ ბავშვის რომელიმე ქცევაზე 
ვბრაზდებით ,  არამედ ხშირად პრობლემას ქმნის ის ,  რომ ბრაზს 
ვერ ვმართავთ ,  რისი „დამსახურებითაც“  ხშირად კონფლიქტის 
ესკალაციას ვუწყობთ ხელს და ბავშვის ქცევაზე დამაზიანებლად 
ვრეაგირებთ .  

ᲨᲔᲯᲐᲛᲔᲑᲐ
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ამოისუნთქე ოთხ თვლაზე .

გაიმეორე რამდენჯერმე (5 -10  წუთის განმავლობაში ) ,  სანამ 
სუნთქვა არ დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს .

გახსოვდეს ,  თუ ხშირად გააკეთებ სუნთქვით ვარჯიშს ,  
ექსტრემალურ სიტუაციაში მას ეფექტიანად გამოიყენებ და 
ბავშვის ქცევაზე არასწორ პასუხებს თავიდან აირიდებ .  

„გრაუნდინგის“  ტექნიკების გამოყენება შესაძლებელია 
ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას ;  

ᲘᲪᲘᲗ ᲗᲣ ᲐᲠᲐ ,  ᲠᲝᲛ :

მათი გამოყენება რეკომენდებულია ძლიერი  ნეგატიური  
ემოციის დროს ;  „გრაუნდინგი“  გეხმარებათ ,  შეინარჩუნოთ 
ჯანსაღი დისტანცია თქვენსა და თქვენს ემოციებს შორის ;

„გრაუნდინგის“  გამოყენება მიზანშეწონილია განათებულ  
ოთახში/სივრცეში ;

„გრაუნდინგისას“  უნდა შევინარჩუნეთ ნეიტრალური 
დამოკიდებულება :  ამ დროს არ ვფიქრობთ „კარგზე“  და „ცუდზე .“  
მაგ .  ნაცვლად „კედლები ღია ფერისაა და მომწონს“,  უბრალოდ 
ვაფიქსირებთ ,  რომ „კედლები ღია ფერისაა”  და განვაგრძობთ 
ოთახის დათვალიერებას/აღქმას ;  

ვფოკუსირდებით მხოლოდ აწმყოზე .       

ეს მარტივი სავარჯიშოა ,  რომელიც ემოციური განცდებისგან 
დისტანცირებაში დაგეხმარება .

„გრაუნდინგის“  სხვადასხვა ფორმა ადამიანს ეხმარება ,  ფოკუსი 
გადაიტანოს შიგნიდან გარეთ და კონცენტრირდეს აწმყოში გარე 
სამყაროზე .  „გრაუნდინგის“  ტექნიკები საშუალებას გვაძლევს ,  
მოვახდინოთ შეგრძნებების ფოკუსირება „აქ და ამჟამად .“

„ᲒᲠᲐᲣᲜᲓᲘᲜᲒᲘ“  (ᲓᲐᲛᲘᲬᲔᲑᲐ )  



 -07-

დააკვირდი გარემოს ,  რომელშიც ხარ და დეტალურად აღწერე 
ყველა სენსორული არხის (სმენა ,  ყნოსვა ,  მხედველობა ,  შეხება ,  
გემოვნება )  გამოყენებით .  მაგ .  „კედლები თეთრია ,  ოთახში ხუთი 
სავარძელია ,  ხის თაროზე წიგნები დევს ,  ისმის მანქანების 
მოძრაობის ხმა ,  მუხრუჭი და ა .შ .”  აღწერე ობიექტები ,  ხმები ,  
ტექსტურა ,  ფერები ,  სუნი ,  გემო ,  ფორმები ,  რიცხვები ,  
ტემპერატურა და ა .შ .  

„ᲒᲠᲐᲣᲜᲓᲘᲜᲒᲘᲡ“  ᲤᲝᲠᲛᲔᲑᲘ

გონებრივი სავარჯიშო

ეთამაშე „კატეგორიების“  თამაში საკუთარ თავს :  ჩამოთვალე 
ძაღლის ჯიშები ,  რომანტიკოსი მწერლები ,  ქუჩის სახელები ,  
ქალაქები ,  სიტყვები ,  რომლებიც იწყება “ს“ -ზე ,  და ა .შ .

გაიხსენე საყვარელი კერძი და აღწერე მისი მომზადების წესი და 
პროცედურა

წაიკითხე რაიმე წარწერა/სიტყვა უკუღმა ,  ასო-ასო

ჩამოთვალე ანბანის ასოები .  დათვალე უკუღმა

დაასახელე 5  რამ ,  რასაც ხედავ ;  4  რამ ,  რაც გესმის ;  3  რამ ,  რასაც 
სხეულით შეიგრძნობ ;  2  რამ ,  რის სუნსაც გრძნობ ;  1  დადებითი 
რამ თქვენ შესახებ

თქვი „მე ვარ (სახელი ) ,  მე  აქ ვარ (ადგილი ) ,  მე უსაფრთხოდ ვარ ,  
დღეს ორშაბათია ,  XXXX  წელია ,  XX  რიცხვი და თვე“
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მონაცვლეობით შეეხე ცივ და ცხელ საგანს /  წყალს

მჭიდროდ ჩაეჭიდე რაიმე საგანს (მაგ .  სკამის 
სახელურს )  და დააკვირდი შენს შეგრძნებებს

შეეხე სხვადასხვა საგანს და დააკვირდი შენ შეგრძნებებს

ქუსლები „ჩაარჭე“  იატაკში (დააწექი ქუსლებს )

დააკვირდი (მოუსმინე )  საკუთარ სხეულს ,  „მოძებნე“  შეგრძნებები 
ფეხის თითებში ,  ზურგში ,  რომელიც სკამს ეყრდნობა და ა .შ

შეკარი და გაშალე მუშტები

დააკვირდი შენს სუნთქვას .  ნუ ეცდები მისი რითმის შეცვლას ,  
უბრალოდ დააკვირდი თითოეულ ჩასუნთქვასა და ამოსუნთქვას

მიირთვი რამე ,  არ იჩქარო და დააკვირდი შეგრძნებებს .  აღწერე 
დეტალურად

ᲤᲘᲖᲘᲙᲣᲠᲘ ᲡᲐᲕᲐᲠᲯᲘᲨᲝ
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უთხარი საკუთარ თავს რაიმე პოზიტიური ისე ,  თითქოს პატარა 
ბავშვს ელაპარაკები -  „ჩვეულებრივ ,  შენ ეს შეგიძლია .  ახლა 
რთული პერიოდი გაქვს ,  მაგრამ გაართმევ თავს”

ᲓᲐᲛᲐᲛᲨᲕᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲡᲐᲕᲐᲠᲯᲘᲨᲝ

გახსოვდეს –  არაეფექტიანი „გრაუნდინგი“  არ არსებობს !  თავიდან 
შეიძლება მოგეჩვენოს ,  რომ ის არ მოქმედებს ,  მაგრამ ისევე ,  
როგორც ნებისმიერი სხვა უნარ-ჩვევა ,  ისიც გავარჯიშებას 
საჭიროებს .  

ᲓᲐᲕᲐᲚᲔᲑᲐ

წარმოიდგინე საყვარელი ადამიანების სახე ან დაათვალიერე 
მათი ფოტოები 

გაიხსენე და დაისწავლე პოზიტიური ფრაზები -  ლექსებიდან ,  
პოემებიდან ,  პირადი საუბრებიდან ,  რომლებიც ძალას გაძლევს

გაიხსენე და აღწერე ადგილი ,  სადაც თავს მშვიდად გრძნობ

ᲔᲛᲝᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲡᲐᲕᲐᲠᲯᲘᲨᲝ

ივარჯიშე ხშირად და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 
(ყოველდღე 15 -20  წთ . ) .

დააკვირდი ,  რომელი მეთოდი უფრო მოგწონს .

გამოიყენე „გრაუნდინგი“  ემოციური ციკლის ადრეულ საფეხურზე 
(მაგ .  როცა ატყობ ,  რომ გაბრაზებას იწყებ ან შფოთვა იმატებს ) .  

მნიშვნელოვანია გააანალიზო ,  კონკრეტულად შენი შვილის მიერ 
განხორციელებული რა სახის ქცევა იწვევს შენში ინტენსიურ 
ემოციებს ,  რომლებთან გამკლავებაც გიჭირს .

მშობლების უმრავლესობისათვის რთულია ,  გაუმკლავდეს ისეთ 
სიტუაციებს ,  რომლებშიც ბავშვი მიზანმიმართულად ცდილობს მის 
გაღიზიანებას ან გამოწვევას ,  უწევს წინააღმდეგობას ,  ცდილობს 
ყურადღების მიქცევას არასასურველი ქცევით და სხვა .  ჩამოწერე 
ის ქცევები ,  რომლებიც შენში ინტენსიურ ემოციებს იწვევს :

ნაბიჯი პირველი



როდესაც შენი შვილის არასასურველ ქცევას ვერ უმკლავდები ,  
შესაძლოა ,  თავს უძლურად გრძნობდე .  შენ მარტო არ ხარ –  
მშობლები ,  რომლებიც  ვერ უმკლავდებიან ბავშვების 
არასასურველ ქცევას ,  ყველაზე ხშირად არაკომპეტენტურად 
გრძნობენ თავს .  ამ დროს არაეფექტიანობის განცდას თან 
ახლავს ისეთი შინაარსის ფიქრები ,  როგორიცაა :  „რატომ 
უარმყოფს?“,  „რატომ ვერ ვიქცევ ბავშვის ყურადღებას?“,  „რატომ 
ვერ ვამშვიდებ  ბავშვს?“.  მსგავსი ფიქრები კი აძლიერებს 
არაეფექტიანობის განცდას და აძლიერებს მშობლის 
მოსაზრებას ,  რომ შეუძლებელია არასასურველ ქცევასთან 
გამკლავება .  

შესაძლოა ,  არაეფექტიანობის განცდასთან ერთად გაგიჩნდეს 
დანაშაულისა და სირცხვილის განცდა ,  რომელსაც 
თვითდადანაშაულების შინაარსის შემცველი ფიქრები ახლავს 
თან -  „ეს როგორ გამომეპარა?”,  „როგორ ვერ მივხვდი? ,  „როგორ 
ვერ გავთვალე?”,  „როგორ მივედით აქამდე?”.  ზოგიერთ 
შემთხვევაში კი შესაძლოა გაგიჩნდეს აგრესია ბავშვის მიმართ 
და მისი დადანაშაულების შემცველი ფიქრები :  „ამას განზრახ 
აკეთებს ! ”,  „ჩემს მანიპულირებას ცდილობს“.

დაგეხმარება თუ შეძლებ ,  გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 
(მაგ .  ერთი თვის განმავლობაში )  აწარმოო ემოციის მართვის 
დღიური .  დღიურის წარმოება მოგცემს შესაძლებლობას ,  უკეთ 
გაიაზრო და იგრძნო სხეულიდან წამოსული იმპულსები თუ 
ფიქრები ,  რომლებიც ემოციების დროს გიჩნდება და შესაბამისად 
მართო ისინი .
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მნიშვნელოვანია ,  შეძლო შენი შვილის ქცევით გამოწვეული 
ემოციის სახელდება და მისი თანმდევი ფიქრების გამოვლენა .  
შეეცადე ,  უპასუხო შემდეგ შეკითხვას :  

რას ვგრძნობ და რას ვფიქრობ ,  როცა ბავშვი არასასურველ ქცევას 
ახორციელებს?  

ნაბიჯი მეორე



ᲓᲦᲘᲣᲠᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲔᲑᲘᲡ ᲬᲔᲡᲘ

დღის ბოლოს შეარჩიე დღის „წამყვანი“  (ყველაზე ხშირი )  
ემოცია და გააკეთე მისი სახელდება (მაგალითად ,  ბრაზი ,  
სიხარული ,  შიში და ა .შ ) .
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დღიურის წარმოება საშუალებას მოგცემს ,  არა მარტო ემოციის 
მართვაში გავარჯიშდე ,  არამედ გააანალიზო ,  შენი რომელი 
ქცევაა არაეფექტიანი და რა უნდა შეცვალო .

განსაზღვრე ემოციის ინტენსივობა (სიძლიერე )  0 -დან 10 -მდე (0  
-  მინიმალური ,  5  -  საშუალო ,  10  -  მაქსიმალური ინტენსივობა )

ჩაწერე პასუხი შეკითხვაზე -  რამ გამოიწვია ეს ემოცია?  რამ 
ითამაშა აქტივატორის როლი?

როგორი სხეულებრივი შეგრძნებები გქონდა?  შეეცადე ,  
დეტალურად აღწერო (მაგ .  სუნთქვა გამიჭირდა ,  ამაკანკალა ,  
გული ამიჩქარდა და ა .შ ) .

ჩაწერე ,  რა  შედეგი  მიიღე ,  ანუ  რა  იყო  შენი  საპასუხო  რეაქცია  
აქტივატორზე  (ბავშვის  რთულ  ქცევაზე )?

გაიხსენე  და  ჩაწერე ,  რა  ფიქრები  ახლდა  თან  ამ  პროცესს?

ზოგჯერ დასჯა წამიერ შედეგს იძლევა ,  მაგრამ მნიშვნელოვანია 
გახსოვდეს ,  რომ დასჯას მხოლოდ ნეგატიური შედეგები 
მოჰყვება :

ᲓᲐᲡᲯᲘᲡ ᲨᲔᲓᲔᲒᲔᲑᲘ

დასჯამ ,  შესაძლოა ,  გამოიწვიოს  არასასურველი  ქცევის  
დროებით  მოგვარება ,  მაგრამ  ხანგრძლივ  პერიოდში  ქცევა  
შეიძლება  შეიცვალოს  და  გართულდეს .
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დასჯა ,  შესაძლოა ,  ეფექტიანი იყოს თავდაპირველად ,  თუმცა 
დროთა განმავლობაში კარგავს ძალას და საჭირო ხდება სულ 
უფრო და უფრო მკაცრი დასჯის მეთოდების გამოყენება .

დასჯის ხშირი გამოყენება უბიძგებს ბავშვს/მოზარდს 
გაქცევისაკენ ,  დამალვისაკენ ;  ბავშვებმა/მოზარდებმა ,  
რომლებმაც იციან ,  რომ არასასურველ ქცევაზე დაისჯებიან ,  
ცდილობენ ეს ისე გააკეთონ ,  რომ სხვამ არ გაიგოს ,  დამალონ 
ან მოიტყუონ .  

დასჯამ ,  შესაძლოა ,  გამოიწვიოს ძლიერი შიშისა თუ შფოთვის 
რეაქციები და სირცხვილის განცდა ;  ასეთ შემთხვევაში 
ბავშვები/მოზარდები სწავლობენ ქცევის შიშითა და 
სირცხვილის განცდით მართვას და ვერ იაზრებენ 
არასასურველი ქცევის შედეგებს .  მაგ .  არ მოიპარავს იმიტომ ,  
რომ ეშინია და არა იმიტომ ,  რომ იაზრებს ქცევის შედეგებს 
(ქურდობა დანაშაულია ) .  

ნებისმიერი ადამიანი ,  რომელიც ემოციურად მნიშვნელოვან 
გავლენას (პოზიტიური ან ნეგატიური )  ახდენს 
ბავშვზე/მოზარდზე ,  როლური მოდელია .  შესაბამისად ,  
მშობლის მხრიდან აგრესიული ,  დასჯაზე ორიენტირებული 
ქცევის ხშირი გამოყენების შემთხვევაში ,  ბავშვი/მოზარდი 
სწავლობს აგრესიულ ქცევას .  

დასჯამ ,  შესაძლოა ,  გამოიწვიოს ბრაზი ,  რომელიც 
ბავშვს/მოზარდს უბიძგებს ,  გააკეთოს უარესი .

ადამიანი ,  რომელიც იყენებს დასჯის მეთოდებს ,  
ბავშვის/მოზარდის მიერ აღიქმება როგორც არასასურველი .  
შესაბამისად ,  ბავშვები/მოზარდები ცდილობენ ,  თავი აარიდონ 
ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობას .

მშობელი ,  რომელიც ხშირად იყენებს დასჯის მეთოდებს ,  
კარგავს პოზიტიური გავლენის პოტენციალს .

დაიმახსოვრე შემდეგი აქტიური მოსმენის ხერხები ,  რომლებიც 
შენი შვილის ნდობის მოპოვებასა და მასთან ურთიერთობის 
მართვაში დაგეხმარება :  

ᲓᲐᲕᲐᲚᲔᲑᲐ
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ბავშვი  მშობელს უზიარებს :  იცი ,  დედა?  მისი არ მესმის .  ხან 
ერთს მეუბნება ,  ხან მეორეს .

მშობელი აზუსტებს და ახმოვანებს ბავშვის ფიქრს :  თუ სწორად 
გავიგე ,  დაბნეული ხარ და არ იცი ,  როგორ მოიქცე ,  ასეა?  

ბავშვი მშობელს უზიარებს :  სულ ნერვებს მიშლის ,  დედა ,  რა 
სულელია !

მშობელი ახმოვანებს და აზუსტებს ბავშვის ემოციას :  როგორც 
ჩანს ,  არ გსიამოვნებს მასთან ურთიერთობა ,  ასეა?  

შენ ამბობ ,  რომ ეს ადრე მოხდა ,  კონკრეტულად როდის?  

ამიხსენი ,  ეს რას ნიშნავს?  მომიყევი დაწვრილებით . . .

პერიფრაზირება

შვილთან  საუბრისას  გამოიყენე  მის  მიერ  გადმოცემული  შინაარსის  
პერიფრაზირება  -  იგივე  შინაარსის  გადმოცემა .  ეს  უდასტურებს  მას ,  
რომ  ყურადღებით  უსმენ .  პერიფრაზირებისას  არ  არის  
აუცილებელი ,  ზუსტად  გაიმეორო  შენი  შვილის  სიტყვები ,  ეს  არის  
მის  მიერ  მოწოდებული  ინფორმაციის  სხვა  სიტყვებით  გადმოცემა .  
პერიფრაზირება  დაგეხმარება ,  გადაამოწმო  სწორად  გაიგე  თუ  არა  
შენი  შვილის  ნათქვამი ,  ხოლო  მისთვის  ეს  არის  იმის  დადასტურება ,  
რომ  შენ  უსმენ ,  გაიგე  ან  ცდილობ  გაიგო  მისი .  

მოსმენისას  გაითვალისწინე ,  რას  შეიძლება  ფიქრობდეს  და  რას  
შეიძლება  გრძნობდეს  შენი  შვილი  კონკრეტული  ინფორმაციის  
მოწოდებისას .  მაგალითად :

დაზუსტება

ბუნდოვანი ,  ორაზროვანი ინფორმაციის მიღებისას 
მნიშვნელოვანია ,  ბავშვს/მოზარდს დაუსვა დამატებითი შეკითხვა ,  
რომელიც დაგეხმარება უკეთესად გაერკვე ვითარებაში ,  ხოლო 
ბავშვს/მოზარდს მისცემს შესაძლებლობას ,  პრობლემა დაინახოს 
სხვა პერსპექტივაში და კიდევ ერთხელ დაუდასტურებს შენს 
ინტერესს .  მაგალითად :
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ვხედავ ,  რომ  ძალიან  გაბრაზებული  ხარ ,  მაგრამ  მაინტერესებს ,  
ცოტა  ნაწყენიც  ხომ  არ  ხარ?  

გრძნობების ასახვა (ემპათიის გამოხატვა )

ბავშვთან/მოზარდთან საუბრის პროცესში მისი ემოციური 
მდგომარეობის ასახვა და მისი ემოციების სახელდება 
ბავშვს/მოზარდს აწვდის ინფორმაციას ,  რომ შენთვის გასაგებია 
მისი გამოცდილება და შესაძლოა ,  დაეხმაროს ,  უკეთესად გაიაზროს 
თავისი ემოციური მდგომარეობა .  მაგალითად :

როგორ  ფიქრობ ,  რა  მოხდებოდა ,  მას  რომ  უარი  არ  ეთქვა?

როგორ  გგონია ,  რა  მოხდებოდა ,  მის  მაგივრად  სხვა  რომ  
ყოფილიყო?  ამ  შემთხვევაშიც  ისეთივე  რეაქცია  გექნებოდა?

ექსპერიმენტირება

ჰიპოთეზური (წარმოსახვითი )  სიტუაციის განხილვა 
შესაძლებლობას მოგცემს ,  უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია 
მოიპოვო ბავშვის/მოზარდის პრობლემისა და მისი ემოციური 
დამოკიდებულების შესახებ .  თავად ბავშვს/მოზარდს კი 
დაეხმარება ,  სიტუაცია სხვადასხვა პერსპექტივით შეაფასოს .    
მაგალითად :

ვაფასებ ,  რომ შენი პრობლემები გამიზიარე .  

მადლობელი ვარ ,  რომ მზად ხარ ასეთ რთულ საკითხზე 
მესაუბრო .

ვალიდაცია

ბავშვთან/მოზარდთან კონტაქტისა და კომუნიკაციის შენარჩუნების 
მიზნით ,  მნიშვნელოვანია ,  აღიარო მისი პრობლემის ,  ხედვისა და 
ემოციური დამოკიდებულების მნიშვნელობა .  აღიარე ,  რომ 
პრობლემა მართლაც პრობლემაა ,  საწყენია ,  გასაბრაზებელია და 
ა .შ .  მიუხედავად იმისა ,  რომ შესაძლოა განსხვავებული აზრი 
გქონდეს . .  მაგალითად :
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მინდა ,  კიდევ  ერთხელ  გადავამოწმო ,  შენ  გაბრაზებული  ხარ  
იმის  გამო ,  რომ  უარი  მიიღე ,  თუმცა  წინასწარ  რომ  გცოდნოდა  
მიზეზი ,  შენთვის  უფრო  გასაგები  იქნებოდა  მისი  ქცევა?

შეჯამება

გახანგრძლივებული საუბრებისა და მოლაპარაკების დროს 
მნიშვნელოვანია ,  თავი მოუყარო ყველა არსებით დეტალს და 
გადაამოწმო ,  სწორად მიჰყვები თუ არა ბავშვის/მოზარდის აზრს და 
სწორად გაიგე თუ არა მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია .   
მაგალითად :
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მოსაუბრის პოზიცია ,  ფიქრი ,  ემოცია

არასასურველი ქცევა/პრობლემა

შესაძლო/სასურველი გამოსავალი ,  პრობლემის მოგვარების 
გზა 

 „მე შეტყობინება“  სამი კომპონენტისაგან შედგება :

„მე  -  შეტყობინება“  საშუალებას  მოგცემს  ბავშვთან/მოზარდთან  
საუბრისას  დამაჯერებლად ,  მტკიცედ  გამოხატო  შენი  პოზიცია  ისე ,  
რომ  არ  დაადანაშაულო  და  გააკრიტიკო  ის ,  რაც ,  როგორც  წესი ,  მას  
თავდაცვის  პოზიციაში  აყენებს .  ეს  მიდგომა  ბავშვს/მოზარდს  
დაეხმარება ,  გააცნობიეროს  პრობლემის  არსი ,  მისი  შედეგები  და  
სასურველი  ქცევა .  „მე  -  შეტყობინება“  ხელს  უწყობს  ღია  
კომუნიკაციას  და  აზრებისა  თუ  ემოციების  გაზიარების  
შესაძლებლობას  იძლევა ,  რაც ,  თავის  მხრივ ,  აუმჯობესებს  
ბავშვთან/მოზარდთან  ურთიერთობას .

მე თავს უხერხულად ვგრძნობ ,  როცა ვხვდები ,  რომ ტყუილს 
ამბობ .  მინდა ,  რომ სიმართლე ვიცოდე (მე -  შეტყობინება ) .

როგორ ბედავ ჩემს მოტყუებას? !  მეორედ ეს აღარ გამეორდეს 
(შენ -  შეტყობინება ) !

შეადარე :  

„მე -  შეტყობინება“  კომუნიკაციის სტრატეგიაა ,  რომელიც ხაზს 
უსვამს მოსაუბრის ემოციებს ,  რწმენებსა თუ პოზიციას ;  ის ,  
ამავდროულად ,  აღწერს ობიექტურ ქცევას ,  პრობლემას და არა 
ქცევის ინტერპრეტაციას .  „შენ -  შეტყობინებისაგან“  
განსხვავებით ,  არ შეიცავს ,  ბრალდებას ,  კრიტიკასა და მუქარას .

„ᲛᲔ -  ᲨᲔᲢᲧᲝᲑᲘᲜᲔᲑᲐ“
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ᲛᲝᲡᲐᲣᲑᲠᲘᲡ 
ᲞᲝᲖᲘᲪᲘᲐ ,  ᲤᲘᲥᲠᲘ ,  

ᲔᲛᲝᲪᲘᲐ

თავს უხერხულად 
ვგრძნობ ,   

როცა 

მინდა ,  რომ 
სიმართლე 

ვიცოდე .

ტყუილს ამბობ ;

მწყინს ,

მინდა ,  რომ 
მშვიდად

მესაუბრო .

როცა მიყვირი ;

ვფიქრობ ,  არ 
არის სწორი

პატრონს უნდა 
დაუბრუნო .

სხვისი ნივთების 
დაუკითხავად 

აღება ;

მეშინია ,  რომ 

მინდა ,  უფრო 
გულისყურით 

მოეკიდო 
სწავლას .  

საკმარის დროს 
არ უთმობ 

მეცადინეობას ;

ᲐᲠᲐᲡᲐᲡᲣᲠᲕᲔᲚᲘ 
ᲥᲪᲔᲕᲐ/ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲐ

ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲝ/
ᲡᲐᲡᲣᲠᲕᲔᲚᲘ 

ᲒᲐᲛᲝᲡᲐᲕᲐᲚᲘ ,  
ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲘᲡ 

ᲛᲝᲒᲕᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲒᲖᲐ

ყურადღებით გაეცანი ბარიერებს კომუნიკაციის პროცესში და 
ალტერნატიულ ჩვევებს

ᲑᲐᲠᲘᲔᲠᲔᲑᲘ 

მესამე პირის საშუალებით 
საუბარი 

დაელაპარაკე 
პირდაპირ 

ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲝ/ᲡᲐᲡᲣᲠᲕᲔᲚᲘ 
ᲒᲐᲛᲝᲡᲐᲕᲐᲚᲘ ,  ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲘᲡ 

ᲛᲝᲒᲕᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲒᲖᲐ

დადანაშაულება, თავდაცვა „მე – შეტყობინება“
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ᲑᲐᲠᲘᲔᲠᲔᲑᲘ 
ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲝ/ᲡᲐᲡᲣᲠᲕᲔᲚᲘ 

ᲒᲐᲛᲝᲡᲐᲕᲐᲚᲘ ,  ᲞᲠᲝᲑᲚᲔᲛᲘᲡ 
ᲛᲝᲒᲕᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲒᲖᲐ

გენერალიზაცია (მაგ.: არასდროს 
მისმენ; ყოველთვის იგვიანებ) 

დაზუსტება, კონკრეტულ 
შემთხვევაზე მითითება (მაგ.: შენ

 ახლა არ მისმენ ... დღეს შენ 
დაიგვიანე)

შერცხვენა 
ქცევის (ნეგატიური) შედეგების 

აღწერა, „მე – შეტყობინება“

შეწყვეტა მოსმენა 

რთული სიტყვების გამოყენება მარტივი და გასაგები ენა

მუქარა, მანიპულირება ალტერნატიული გზის შეთავაზება 

სარკაზმი ბუნებრივი ტონით საუბარი 

მზერის არიდება სახეში ყურება საუბრისას 

საუბრის დროს ჭარბი მოძრაობა მშვიდად ჯდომა

სხვა საკითხზე გადახტომა საუბრის თემის მიყოლა 

მოთხოვნა, ბრძანება ალტერნატიული გამოსავლის 
შეთავაზება

საუბრის მონოპოლიზება, ერთი და 
იმავეს გამეორება

რიგრიგობით საუბარი მოკლე 
წინადადებებით; მოკლე მკაფიო 

შეტყობინება

წარსული „ცოდვების“ გახსენება ფოკუსირება აწმყოსა და მომავალზე 

ჭკუის დარიგება, მორალის 
წაკითხვა 

მოკლე, კონკრეტული შეტყობინება
„მინდა,  რომ დროულად ადგე“ 



ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲖᲔ ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲓᲜᲔᲜ 



საქართველო

����


