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შესავალი

წინამდებარესახელმძღვანელოშექმნილიაფონდი„სოხუმის“პროექტის„ახალ
გაზრდებსშორისკონფლიქტისარაძალადობრივადმოგვარებისხელშეწყობატრე
ნინგების მეშვეობით დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში იმ ახალგაზრდების
თვის,რომლებმაცგაიარესსატრენინგოკურსიკონფლიქტოლოგიისსაფუძვლების
დატრენერობისსაკითხებზე,ატარებენპროექტითგათვალისწინებულვორკშოპებს
ახალგაზრდების ჯგუფებთან და შემდეგში გააგრძელებენ საქმიანობას, როგორც
დამოუკიდებელიტრენერები.

მასშიდაბეჭდილიამასალებიოთხისატრენინგობლოკისთვის:
1.კონფლიქტისტიპები,სახეებიდამოგვარებისმეთოდები
2.ინფორმირებისროლიკონფლიქტისმოგვარებაში
3.გენდერიდაგენდერულიასპექტებიკონფლიქტისდარეგულირებაში
4.მასკულინურობისგავლენაკონფლიქტზე

სახელმძღვანელოშიმოცემულიაერთერთიტრენინგისვრცელიდამოკლეგეგ
მა/მოდული.შემდეგნაწილშიკიწარმოდგენილიატრენერისთვისსაჭიროინფორმა
ცია:ტრენინგისსტრუქტურადატრენერობისხელოვნება.

სახელმძღვანელოსშექმნასსაფუძვლადუდევსშესაბამისიმეთოდურილიტერა
ტურადაასევეავტორთატრენერადმუშაობისმრავალწლიანიგამოცდილება.

მიგვაჩნია,რომსახელმძღვანელოშიასახულიინფორმაციასასარგებლოიქნება
როგორცდამწყები, ისე გამოცდილიტრენერებისთვისდადაეხმარებატრენინგის
ეფექტურიდაგეგმვისადაჩატარებისპროცესში.
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კონფლიქტისტიპები,
სახეებიდა
მოგვარების
მეთოდები
რაარისკონფლიქტი

ტერმინი „კონფლიქტი“ მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან conflictus,
რაცნიშნავსშეჯახებას,დაპირისპირებას.კონფლიქტიარისგანხეთქილება,
უთანხმოებამხარეებსშორის.გამომწვევიმიზეზებისმიხედვით,კონფლიქ
ტებისთეორიაშიმრავალისახისკონფლიქტსგამოყოფენ.მათიკლასიფიკა
ციაშემდეგნაირადხდება:

ინფორმაციულიკონფლიქტებიხშირადკონფლიქტისმიზეზადიქცევაარას
წორი,დამახინჯებული, ან არასაკმარისი ინფორმაცია. ასეთიკონფლიქტებისგან
ვითარება,ძირითადად,კომუნიკაციისდეფიციტს,ანარასწორკომუნიკაციასუკავ
შირდება.დარეგულირებისთვალსაზრისით,ისშედარებითადვილადსამართავია.ამ
შემთხვევაშისაჭიროასწორიინფორმაციისმოპოვება. მხარეებიერთადმუშაობენ
ამისთვისდამიდიანშეთანხმებამდე,რადგანზუსტიინფორმაციასწორედისგასა
ღებია,რომელიცკონფლიქტისდასარეგულირებლადარისსაჭირო.
ურთიერთობასთანდაკავშირებულიკონფლიქტებიამტიპისკონფლიქტები

ფართოდარისგავრცელებული.ხშირიაიმადამიანებსშორის,ვისაცახლოურთიერ
თობააქვთერთმანეთთან,თუმცა,შესაძლოაუცნობადამიანებთანაცგანვითარდეს.
ამდროსმხარეებსუჩნდებათგანცდა,რომმათარაფასებენ,არუწევენანგარიშს,
არაქცევენყურადღებას,არუსმენენ,ანსაერთოდარესმითმათი.ამშემთხვევაში,
გასათვალისწინებელიაძლიერიემოციურიფონი,რომელიცკონფლიქტისგანვითა
რებასხელსუწყობს.პარტნიორსუნდააგრძნობინოთ,რომმასღირსეულადამიანად
მიიჩნევთ,რომმისმოსასმენადმზადხართ,არგსურთმისიდაკარგვა.მხოლოდასე
შეიძლებამიხვიდეთკონფლიქტისმოგვარებამდე.
ფასეულობასთანდაკავშირებულიკონფლიქტებიყველაზე ფართოდ გავ

რცელებულიკონფლიქტისსახეა,რადგანგემოვნება ხშირადხდებაწინააღმდეგო
ბისსაგანი.მხარეებსყოველთვისთავიანთისაზომიაქვთერთიდაიმავესაკითხ
თანმიმართებაში.ის,რაცერთისთვისკარგია,მეორისთვისცუდია.ისრაცერთის

მასალებიტრენინგისთვის
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თვის საკმაოდღირებულია, მეორისთვის არანაირფასეულობას არ წარმოადგენს.
ამასგარდა,შეიძლებაიყოს:სამართლიანიუსამართლო,მორალურიამორალური.
ფასეულობებსუკავშირდება ასევე  კულტურით,რელიგიით განპირობებული კონ
ფლიქტები.ესეხებაინდივიდებს,ოჯახებს,რადგანოჯახურიტრადიციებიგანსხვა
ვებულიადაშესაძლოაიქცესკონფლიქტისსაწყისად.ამშემთხვევაშიუნდამოხდეს
სხვათააზრისპატივისცემადამნიშვნელოვნებისაღიარება.
სტრუქტურებთანდაკავშირებულიკონფლიქტი-ხშირად კონფლიქტის მიზე

ზიხდებაარსებულიკანონები,დროშიშეზღუდვები,გარემოება,სტატუსი,სოცია
ლურიროლები, იერარქიული წყობა. ამდროსუნდა მოხდეს საკითხისღია, გულ
წრფელიგანხილვა,რათამხარეებმაგამონახონპრობლემისგადაჭრისგზა.
ინტერესებთანდაკავშირებულიკონფლიქტებითავისი შინაარსით ყველაზე

რთულიფორმაა.ინტერესებიშეიძლებაიყოსმატერიალურიდაარამატერიალური.
ინტერესისსფეროშეუზღუდავიადაიშვიათადხდებათანხვედრა.ხშირიაკითხვები:
რატომ?რისთვის?ასეთიფორმისკონფლიქტიხშირშემთხვევაშიაერთიანებსსხვა
დასხვატიპისკონფლიქტებს.ინტერესისსფეროშესაძლოაიყოსგანსხვავებულიფა
სეულობები,არასწორიკომუნიკაცია,ანყველაფერიერთად.სწორედესგანაპირო
ბებსმისსირთულეს.ასეთშემთხვევაშიორივემხარემრაღაცუნდადათმოს,უნდა
მოხდესერთმანეთისინტერესებისგაზიარება.

კონფლიქტსაქვსორიფუნქცია:

კონსტრუქციული - როდესაც მხარეები აცნობიერებენ, რომ მათი პოზიციები
გარკვეულასპექტშიწინააღმდეგობაშიმოდიან,თუმცაორიენტირებულნიარიანთა
ნამშრომლობაზე,საკუთარიდამეორემხარისინტერესებისდაცვაზე,რადგანაცნო
ბიერებენ,რომკონფლიქტიშეუძლებელიაგადაიჭრასმხოლოდერთიმხარისინტე
რესებისგათვალისწინებით. მხარეებიცდილობენ,გაიგონერთმანეთისპოზიციები
დადაძლიონწინააღმდეგობები.ამშემთხვევაშიკონფლიქტიგაერთიანებასუწყობს
ხელს.
დესტრუქციულიროდესაცმხარეებიორიენტირებულნიარიანშეჯიბრზე,ცდი

ლობენთავიანთიინტერესებისდაკმაყოფილებასმეორემხარისინტერესებისხარ
ჯზე, ვერ აცნობიერებენ თანამშრომლობის აუცილებლობას და სწრაფად ახდენენ
შექმნილივითარებისესკალაციას.ამშემთხვევაშიმსხვერპლიდაზარალიბევრად
დიდია,ვიდრედავისსაგნისღირებულება.

მიუხედავადიმისა,რომკონფლიქტი,ძირითადად,უარყოფითასოციაციებსიწ
ვევსდანეგატიურშედეგებთანასოცირდება,მასდადებითიმხარეებიცგააჩნია:

კონფლიქტიწარმოაჩენსპრობლემას,რომლისგადაწყვეტაცაუცილებელია.
კონფლიქტიგვეხმარებაიმისგარკვევაში,თუვინვართჩვენ.
კონფლიქტიარისგანმუხტვისსაშუალება,ამდროსადამიანიდაგროვილი
უარყოფითიენერგიისაგანთავისუფლდება.
კონფლიქტიშეიძლებაიყოსსტიმულისმომცემი,ცვლილებისდასაწყისი.
კონფლიქტიინოვაციისდაევოლუციისხელშემწყობია.
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კონფლიქტისსახეებიმიმდინარეობისმიხედვით:

  ზედაპირულიკონფლიქტიზედაპირზეკარგადჩანს,მაგრამსინამდვილეში
სიღრმეარააქვს.ასეთიკონფლიქტებიმოგვარებისთვალსაზრისითმარტი
ვია,რადგანეფუძნებაარასწორკომუნიკაციას,გაუგებრობას.

  დახურულიზედაპირზეკონფლიქტითითქმისარჩანს,მაგრამღრმაფესვე
ბიაქვს.მსგავსიტიპისკონფლიქტებითავისიშინაარსითძალიანსახიფათოა,
რადგანთითქმისარჩანსდამისიგაკონტროლებასაკმაოდრთულია.შესაძ
ლოაისეთდროსამოხეთქოს,რომმისიშეჩერებაშეუძლებელიგახდეს.ასეთი
ფორმისკონფლიქტებსდროულიჩარევასჭირდება.აუცილებელია,მხარეებ
მაგააანალიზონმიზეზებიდამართონპროცესები.

  ღიაროცაკონფლიქტსფესვებიცღრმადაქვსდაზედაპირზეცყველაფერი
კარგადჩანს.ამფორმისკონფლიქტისდროსთითქმისარაფერირჩებადაფა
რული.მხარეებიორიენტირებულნიუნდაიყვნენკონფლიქტისტრანსფორმა
ციაზე,რაც,ძირითადად,მოლაპარაკებებსეფუძნება.

კონფლიქტისმოგვარების
სტრატეგიები
განრიდება

კონფლიქტისმოგვარებისესსტრატეგიაარაკომუნიკაციურიდაპასიურია.ადა
მიანიგვერდსუვლისკონფლიქტს,რადგანგაქცევითმნიშვნელოვანიცვლილებები
არხდება.ადამიანიარიმჩნევს,ხუმრობაშიატარებსმისმიმართმიმართულპირდა
პირთუირიბაგრესიას.ცდილობს,ყურადღებასხვარამეზეგადაიტანოს,შეცვალოს
თემა,ანსაერთოდგანერიდოსკონფლიქტურსიტუაციას.

კონფლიქტისიგნორირებაკარგიხერხია,როდესაცშედეგიწინასწარააცნობი
ლი,ანშესაძლებელიაიმისპროგნოზირება,რომისორივემხარისთვისუარყოფითი
იქნება.თავიდანაცილებისტაქტიკამშესაძლოაგანმუხტოს,ანდროებითმოაგვაროს
კონფლიქტი,რაცდაპირისპირებულმხარეებსგარკვეულდროსმისცემსსიტუაციის
გასააზრებლადდაოპტიმალურიგამოსავლისსაპოვნელად.

ის ადამიანები,რომლებიც ამ სტრატეგიას მიმართავენ, ერთი მხრივ, თავიდან
იცილებენ სტრესს, გაღიზიანებას, ნერვიულობას, მეორე მხრივ, მუდმივად ასეთი
მიდგომაგრძნობებისდახშობას,იმედგაცრუებასდაჩაკეტილობასიწვევს.

შეგუება

ესისშემთხვევაა,როცაადამიანიარცდილობს,შეცვალოსრამე,ჩაწვდესმიზე
ზებს,ეგუებაარსებულრეალობასრაღაცისსანაცვლოდ.ამდროსრომელიმემხარე
განსაკუთრებითუფრთხისკონფლიქტისგამწვავებასდაპოზიციასთმობს.ამითპრობ
ლემაარგვარდება,დათმობასხვისიინტერესებისდაკმაყოფილებისკენარისმიმარ
თულიდამხოლოდურთიერთობისშენარჩუნებასგულისხმობს.ადამიანი,რომელიც
ამსტრატეგიასიყენებს,აღიარებსსხვისსიმართლესდაუკანაპლანზესწევსსაკუ
თარს.დათმობასმიმართავენადამიანები,როდესაცკონფრონტაცია,დაპირისპირება
მათთვისმტკივნეულიდაარაკომფორტულია.თუდათმობისპოზიციასგამუდმებით
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ერთიმხარეიკავებს,საკუთარიმისწრაფებების,მიზნებისადაინტერესებისმუდმივი
უგულებელყოფადამთრგუნველადმოქმედებსდამსხვერპლადყალიბდება.

კონკურენცია

ამსტრატეგიასმიმართავსის,ვინცნაკლებადაადაინტერესებულიურთიერთო
ბის შენარჩუნებით, ვისთვისაც დაპირისპირებული მხარის ინტერესები უმნიშვნე
ლოადასაკუთარიმიზნისმიღწევა–პრიორიტეტული.კონკურენციაგულისხმობს
მხოლოდერთიმხარისინტერესებისდაკმაყოფილებასდაცალმხრივიგადაწყვეტი
ლებისგატანასნებისმიერისაშუალებით.გასათვალისწინებელია,რომკონფლიქტის
მოგვარების ერთადერთი გზა გამარჯვებულის და დამარცხებულის გამოვლენაა,
რაცამწვავებსდაპირისპირებას.ამშემთხვევაშიადამიანიარჩევანსაკეთებსგამარ
ჯვებასადაურთიერთობასშორის. ამსტრატეგიისგამოყენებისდროსაქტიურად
მიმართავენძალისდემონსტრირებას,იშველიებენავტორიტეტებს,კანონს.აღსანიშ
ნავიაისიც,რომამითკონფლიქტისაბოლოოდარგვარდება,რადგანდამარცხებუ
ლიმხარეხელსაყრელშემთხვევაშიკვლავმიუბრუნდებადავისსაგანს.

კომპრომისი

თუკონფლიქტშიჩართულიორივემხარემზადარისწავიდესდათმობაზე,საქმე
გვაქვსკომპრომისთან.ამშემთხვევაშიარცერთიმხარეარარისმოგების,ანწაგე
ბისპოზიციაშიდასაბოლოოშედეგიორივესმხრიდანნაწილობრივიდათმობისხარ
ჯზემიიღწევა,რადგანკომპრომისითანამშრომლობასადაკომუნიკაციასემყარება.

კომპრომისი კონფლიქტის მოგვარების პოზიტიური, ეფექტური და მისაღები
სტრატეგიაა. მიუხედავად ამისა, მიიჩნევენ, რომ ის მხოლოდ დროებით აგვარებს
კონფლიქტსდახანგრძლივანსაბოლოოშედეგზეარარისგათვლილი. ნებისმიერ
შემთხვევაში,კომპრომისისაშუალებასაძლევსმხარეებს,ერთმანეთსგააცნონთა
ვიანთიინტერესები,გამოყონსაერთოინტერესებიდადასახონსამოქმედოგეგმა.

თანამშრომლობა

თანამშრომლობა საშუალებას აძლევს კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს, იმოქ
მედონ ერთობლივი ძალისხმევითდადააკმაყოფილონორივე მხარის ინტერესები.
პროცესიწარიმართებაგამოცდილებისურთიერთგაზიარებით,უწყვეტიკომუნიკა
ციით.მხარეებიმზადარიან,მტკიცეკონტრარგუმენტებისწარმოდგენისშემთხვე
ვაშიპოზიციადათმონ.თანამშრომლობასმიმართავენმაშინ,როდესაცაქვთსურვი
ლი,კონსტრუქციულიგზითმიაღწიონშეთანხმებასდაშეინარჩუნონურთიერთობა.
საბოლოოდ, გამარჯვებულიდადამარცხებული არ ვლინდება. ხდებაურთიერთო
ბისგანმტკიცება,ხოლომიღებულიგადაწყვეტილებებიხანგრძლივპერსპექტივაზეა
ორიენტირებული.

თანამშრომლობაკონფლიქტისმოგვარებისყველაზესასურველი,მაგრამყველა
ზერთულიგზაა,რადგანმოითხოვსუამრავდროსდაენერგიას,შრომას,მოლაპარა
კებებს,შემოქმედებითმიდგომას,ალტერნატივებისშესწავლას.
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კონფლიქტებისმართვა

კონფლიქტისგადაწყვეტამნიშვნელოვანიპროცესია,ამიტომმასსათანადომომ
ზადებასჭირდება.

კონფლიქტისმართვისმოსამზადებელიეტაპი

დასაწყისში,უმჯობესია,თუდაპირისპირებასსაჯაროხასიათიარექნებადაპი
რისპირისაუბრებთდავისსაგანზე,რადგანხშირადჩარევაარარისეფექტური.მე
სამემხარემშეიძლებაუარყოფითიგავლენაიქონიოსთქვენსმიერკონფლიქტისგა
დაწყვეტისსტრატეგიისშერჩევაზეშეიძლებადაგავიწყდეთ,რომთქვენიმიზანია
არაკამათისმოგება,არამედკონფლიქტისმოგვარება.ასევე,შეიძლებასხვისითან
დასწრებითარმოისურვოთგულწრფელობა.მესამემხარისარსებობამკონფლიქტის
მეორემონაწილეშეიძლებაუხერხულმდგომარეობაშიჩააყენოს.

კონფრონტაციისდაწყებამდედარწმუნდით,რომესორივემხარისთვისშესაფე
რისიდროა.დაპირისპირებისდაწყებამდედააზუსტეთკონფლიქტისმიზეზი.ზოგ
ჯერ ადამიანები იმდენად გაბრაზებულები არიან, რომ დაპირისპირებას მხოლოდ
„ორთქლისგამოშვების“მიზნითიწყებენ.კონფრონტაციისმიზეზი,რომელსაცისი
ნიასახელებენ,ხშირშემთხვევაში,მხოლოდკონფლიქტისსაბაბია.ცხადია,ნებისმი
ერიძალისხმევაამ„პრობლემის“გადასაჭრელადწარუმატებელიიქნება,რადგანეს
არარისისრეალურიმიზეზი,რამაცკონფლიქტიგამოიწვია.აუცილებელიანამდვი
ლიმიზეზებისგარკვევადამისიგადაწყვეტა.

გაითვალისწინეთ,რომისეთსაკითხებზე,რომელთაგადაწყვეტაშეუძლებელია,
კონფრონტაციას აზრი არა აქვს. დაპირისპირება ისეთ საკითხებზე, რომელსაც
თქვენიმოწინააღმდეგევერაკონტროლებს,თავიდანვეგანწირულიამარცხისთვის
დათქვენსშორისურთიერთობებსკიდევუფროგაართულებს.

მოსამზადებელ ეტაპთანდაკავშირებული საკითხების გაცნობის შემდეგ, აუცი
ლებელიაგანვიხილოთკონფლიქტისმართვისეტაპები.

კონფლიქტისმართვისეტაპები

კონფლიქტისმართვისპროცესიშემდეგიეტაპებისგანშედგება:
1.კონფლიქტისგანსაზღვრა
2.კონფლიქტისგადაწყვეტისშესაძლოგზებისშესწავლა
3.კონფლიქტისგადაწყვეტისშერჩეულიგზისშეფასება
4.კონფლიქტისგადაწყვეტისშერჩეულიგზისმიღებაანუარყოფა

1.კონფლიქტისგანსაზღვრა

პირველიდაყველაზემნიშვნელოვანიეტაპიაკონფლიქტისგანსაზღვრა.აუცი
ლებელია,თავიდანვეგანისაზღვროს,კონფლიქტშივისრამოეთხოვება,ვინრაპა
სუხისმგებლობაუნდააიღოს.

ეცადეთ,აწმყოზეილაპარაკოთდაარგაიხსენოთმეორემხარისმიერწარსულში
დაშვებულიშეცდომები.ხშირადორივემხარეერთმანეთისწარსულიშეცდომებისგახ
სენებითიმდენადაადაკავებული,რომმოცემულიკონფლიქტისსაგანიავიწყდება.
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2.კონფლიქტისგადაწყვეტისშესაძლოგზებისშესწავლა

უმრავლესშემთხვევაშიკონფლიქტისგადაწყვეტარამდენიმეგზითარისშესაძ
ლებელი. მხარეებსსხვადასხვა ალტერნატივაგააჩნიათ. მეორემხარესთანერთად
მიმოიხილეთ ყველა შესაძლო ვარიანტი. ეცადეთ, თავი აარიდოთ მოგებაწაგების
სტრატეგიასდაყურადღებაკონფლიქტისგადაწყვეტისიმგზაზეგაამახვილოთ,რო
მელიცორივემხარისთვისსარგებლისმომტანიიქნება.

3.კონფლიქტისგადაწყვეტისშერჩეულიგზისშეფასება

კონფლიქტისგადაწყვეტისშერჩეულიგზაჯერგონებაშიმოსინჯეთ.რამდენად
მომგებიანიათქვენთვის,რაშედეგებსმიიღებთხვალ.იგივეშეკითხვებიდასვითმეო
რემხარისმისამართით.მისთვისრაშედეგებსმოიტანს.მეორემხარისთვისრამდე
ნადეფექტურიიქნება?თუაღმოაჩენთ,რომესგზაარიქნებაორივემხარისთვის
ეფექტური,იფიქრეთსხვაშესაძლებლობებზე.ალტერნატივაყოველთვისარსებობს.

4.კონფლიქტისგადაწყვეტისშერჩეულიგზის
 მიღებაანუარყოფა

თუნახავთ,რომკონფლიქტისგადაწყვეტისთქვენსმიერშერჩეულიგზაეფექ
ტურია,შეეცადეთმუდმივადგამოიყენოთ.თუმცაშეიძლება,დროთაგანმავლობაში
საჭიროგახდესგარკვეულისახისშესწორებებისშეტანა, ანთქვენეულიმოდელის
შექმნა.

კონფლიქტისანალიზი

კონფლიქტებისტრანსფორმაციაშეუძლებელიაკონფლიქტისანალიზისგა
რეშე.კონფლიქტებისანალიზიესარისრეალობისგაცნობიერებისპრაქ
ტიკულიპროცესი,რომელიცსხვადასხვათვალსაზრისისგათვალისწინებით
ხორციელდება.თუპროცესისგაანალიზებაარმოხდება,კონფლიქტისმოგ
ვარების მცდელობა უშედეგოა. ანალიზი იძლევა საშუალებას, მხარეებმა
მონახონსწორიდაეფექტურიგზაკონფლიქტისტრანსფორმაციისმიზნით.
კონფლიქტისანალიზიარარისერთჯერადიქმედება,ისუნდაიყოსმოვლე
ნათაგანვითარებისსინქრონულიპროცესი.

რატომარისაუცილებელიკონფლიქტისანალიზი?

იმისათვის,რომ:
კარგადგავაანალიზოთკონფლიქტისმიზეზები
გავარკვიოთორივემხარისშეხებისწერტილები
განვსაზღვროთისფაქტორებიდატენდენციები,რომლებიცკონფლიქტისსა

თავესწარმოადგენს
მივიღოთგაკვეთილიწარმატებულდაწარუმატებელქცევებზე
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როგორგავაკეთოთკონფლიქტისანალიზი

კონფლიქტისანალიზიშეიძლებაჩატარდესპრაქტიკულიდაადაპტირებულიმე
თოდებით.ესიძლევასაშუალებას,რომმხარეებიჩასწვდნენკონფლიქტისგამომწვევ
ძირითადმიზეზებს.

კონფლიქტისანალიზისმეთოდები:

დროითიწრფივი
კონფლიქტისკარტოგრაფია
სამკუთხედი
ძალთაველისანგარიში
სვეტები
პირამიდა
ხახვი
კონფლიქტისხე


განვიხილოთზოგიერთიმათგანი:
დროითიწრფივი-ესმეტადმარტივიმეთოდია.ესარისგრაფიკი,რომელიც

აჩვენებსმოვლენათარიგსდროისშესაბამისად.
კარტოგრაფია საშუალებასიძლევა,გრაფიკულადწარმოვადგინოთკონფლიქ

ტიდამხარეთადამოკიდებულებაროგორცპრობლემის,ასევეერთმანეთისმიმართ.
სამკუთხედიესმეთოდიეფუძნებაიმმოსაზრებას,რომკონფლიქტიმოიცავს

სამკომპონენტს:გარემოსანუკონტექსტს,მონაწილემხარეთაქცევასდამათგან
წყობილებას.
ხახვიხახვისზედაფურცელიგანასახიერებსჩვენსპოზიციებს.მისქვემოთგან

ლაგებულიაჩვენიინტერესებიდაბოლოს,ხახვისგულიგამოხატავსიმმოთხოვნებს,
მოტივებს,რომელთადაკმაყოფილებაცჩვენიმთავარიმიზანია.ნელნელაიხსნება
ხახვისფურცლებიდაასეიშლებამხარეთაპოზიციებიდაინტერესები.
კონფლიქტისხეესმეთოდიგანსაკუთრებითეფექტურიამაშინ,როცამხარე

ები ვერთანხმდებიან პრობლემისმთავარარსში. ამ მეთოდისმეშვეობითმონაწი
ლეებსშეუძლიათგანსაზღვრონმთავარიპრობლემა,ძირითადიმიზეზებიდაშედე
გები.მაგალითად,მონაწილეებიიყოფიანორჯგუფად,ფლიპჩარტზეხატავენხეს.
ხისტანზეიწერებასაკვანძოსაკითხი,რომელიცმხარეებისთვისმთავარპრობლემას
წარმოადგენს.ფესვების ადგილას იწერება კონფლიქტური სიტუაციის გამომწვევი
მიზეზები.ფოთლებისადგილასკიმონაწილეებიწერენკონფლიქტისშედეგებს.



მოლაპარაკება

კონფლიქტებისტრანსფორმაციაშეუძლებელიამოლაპარაკებისგარეშე.მოლა
პარაკებაორმხრივიკომუნიკაციისპროცესია,რომლისდროსაცმხარეებსსაშუალე
ბააქვთ,საკუთარიპრეტენზიებიგაუზიარონერთმანეთსდაერთადიფიქრონგამო
სავალზე.

როგორწესი,მოლაპარაკებაიწყებამაშინ,როდესაცმხარეებსსურთამათუიმ
საკითხის გადაწყვეტა და კონფლიქტის მოგვარება. ამ შემთხვევაში ორივე მხარე
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მზადარის,მეორემხარესთანერთადგადაწყვიტოსპრობლემა.მოლაპარაკებაგუ
ლისხმობსმასშიჩართულმხარეთამოთხოვნებისდასურვილებისდაკმაყოფილებას
(სრულადთუარა,ნაწილობრივმაინც).

მოლაპარაკებისდაწყებამდედაჟინებულიმოთხოვნა:„ყველაფერი,ანარაფერი“
გულისხმობსმეორემხარისთვისისეთიმოთხოვნებისწაყენებას,რომელიცვერდაკ
მაყოფილდება.

გასათვალიწინებელია,რომმკაცრნიუნდავიყოთპრობლემისმიმართდაარამე
ორემხარისმიმართ.

მოლაპარაკებისწარმოებისთვისაუცილებელია:

1.პრობლემისანალიზი,თემისგანსაზღვრა

2.შესაძლოპარტნიორებზეინფორმაციისმოძიება

3.ალტერნატივებისშემუშავებაორივემხარისინტერესებისგათვალისწი
ნებით

4. მოლაპარაკების მიზნის, ამოცანის, სტრატეგიის განსაზღვრა, შესაძლო
ვარიანტებისგანსაზღვრა

5.საორგანიზაციოსაკითხებისდაგეგმვადამომზადება

წარმატებულიმოლაპარაკებისთვისმნიშვნელოვანიკომპონენტებიაკონკრეტუ
ლისტრატეგიისდაგეგმვადასაკითხებისპრიორიტეტიზაცია.

მოლაპარაკებისდაწყებამდესასურველიაგანისაზღვროსმიზნები,პოზი-

ციებიდაინტერესები.თურაინფორმაციააქვსთითოეულმხარესდარისიმიღება
სურთ.მხარეებმაუნდაიცოდნენ,რაარისისმინიმალურიდამაქსიმალური,რისი
მიღებაცდაგაცემაცშეუძლიათმოლაპარაკებისშედეგად.
პრობლემისადაპიროვნებისგამიჯვნა–მოლაპარაკებისასყოველთვისარის

იმისსაფრთხე,რომმხარეებიგადავიდნენპიროვნულთავდასხმაზე,რაცართულებს
სასურველიშედეგისმიღწევას.ამისთავიდანასაცილებლადსასურველია,თავიდან
ვეაქცენტიგაკეთდესპრობლემაზე.კონფლიქტიყოველთვისარგულისხმობსმონა
წილეთამტრულდამოკიდებულებასერთმანეთისმიმართ.მტრულიდამოკიდებულე
ბამაშინიჩენსთავს,როცაორივემხარესიმდენადმტკიცეპოზიციააქვს,რომპოზი
ციაზენებისმიერშეტევასმათპიროვნებაზეთავდასხმასთანაიგივებენ.ნურასოდეს
გადახვალთკონფლიქტისდროსპიროვნულშეურაცხყოფაზე.
ფოკუსირებაინტერესზედაარაპოზიციაზეთითქმისყოველთვისარსებობს

კონფლიქტურსიტუაციაშიორივემხარისათვისმისაღებიშედეგისმიღწევისშესაძ
ლებლობა.მოლაპარაკებისასინტერესზეფოკუსირებაეხმარებაორივემხარეს,გა
იგონერთმანეთისარამხოლოდრეაქციებიდაპოზიციები,არამედპერსპექტივებიც.
ჯობია,გაამახვილოთყურადღებაიმაზე,თუ„რატომგინდათის,რაცგინდათ.“
ორმხრივისარგებლობისშესაძლებლობებისშექმნა:მოლაპარაკებისპრო

ცესში გადაწყვეტილების მიღებამდე მნიშვნელოვანია ბევრი ალტერნატივის გან
ხილვა.
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ობიექტურიკრიტერიუმებისგამოყენება:მოლაპარაკებისშედეგადმიღებული
გადაწყვეტილებაუნდაიყოსდაფუძნებულიარაემოციებზე,არამედპრინციპებსადა
შედეგზე.
აქტიურიმოსმენისტექნიკა:აქტიურიმოსმენა,გულისხმიერიდამოკიდებულე

ბა,საკუთარიდასხვაადამიანებისღირსებისპატივისცემა,გულწრფელითვითგა
მოხატვა მეტადმნიშვნელოვანია მოლაპარაკებისდროს. ჩააყენეთსაკუთარითავი
თქვენი მოწინააღმდეგის მდგომარეობაში, წარმოიდგინეთ,რას შეიძლება გრძნობ
დეს ის. ხშირად კონფლიქტს გაუგებრობა ან უთქმელობა იწვევს და მოგვარებაც
მხოლოდსაუბრის,აზრთაგაცვლაგამოცვლისმეშვეობითააშესაძლებელი.ამშემ
თხვევაშიკონფლიქტიჩანასახშივემოგვარდება.

მედიაცია,როგორცკონფლიქტისგადაწყვეტის
ალტერნატიულისაშუალება

მედიაციამეთოდია,რომელიცხშირადიწოდება,როგორც„დავისალტერნატი
ულიგადაწყვეტა.“მედიაციამოლაპარაკებისპროცესია,სადაცნეიტრალურიპირი
მედიატორიდაპირისპირებულმხარეებს,ანმათწარმომადგენლებსეხმარებაკონ
ფლიქტისურთიერთსასარგებლოშეთანხმებითდასრულებაში.

ვინარისმესამემხარედარაფუნქციებიაქვსმას?
მესამემხარე,ანუშუამავალიუნდაიყოსორივემხარისთვისმისაღები,ნეიტრა

ლურიფიგურა,რომელსაცშეუძლიანეიტრალურიპოზიციისდაცვა.ისშეიძლება,
არიყოსადვოკატი,მაგრამაუცილებლადუნდაიცოდესსაკითხი,რისმოგვარებასაც
ითხოვენდაპირისპირებულიმხარეები.

მედიატორიმედიაციისპროცესსუძღვებადამოლაპარაკებისმონაწილემხარე
ებს ეხმარება შეთანხმების მიღწევაში უფრო სწრაფად და ნაკლებ დროში, ვიდრე
ისინიშეძლებდნენდამოუკიდებლად.

მედიაციისპროცესიმთლიანადთავისუფალიდაარაფორმალურია.მხარეებსშე
უძლიათპირველიშეხვედრისდროსდაშემდგომაცნებისმიერდროსშეწყვიტონაღ
ნიშნულიპროცესი.

ნეიტრალიტეტი, კონფიდენციალურობა, თვითპასუხისმგებლობა, კონფლიქტის
გარშემო მაქსიმალური ინფორმირებულობა  მედიაციის ძირითად პრინციპებად
არისმიჩნეული.გამოსავლისძებნამესამისთვისუფროადვილია.პირს,რომელსაც
კონფლიქტისადმი ნეიტრალური დამოკიდებულება აქვს, დაინტერესებულია მისი
მოგვარებითდააღჭურვილიასათანადოგამოცდილებით,მართლაცშეუძლიაგა
დამწყვეტიროლისთამაშიუთანხმოებისაღმოფხვრაში.



მედიაციისმიზანია:

1.კონკრეტულიკონფლიქტისსწრაფადდასაბოლოოდმოგვარება
2.შედარებითსუსტიმხარისინტერესებისგათვალისწინებადაკონფლიქ
ტისგადაწყვეტაორივემხარისსასარგებლოდ
3.კონფლიქტისგადაჭრასამომავლოპერსპექტივებისგათვალისწინებით
4.მხარეთაშორისურთიერთობისგამყარება
5. ერთიკონფლიქტისმოგვარებამხელიუნდაშეუწყოსსაზოგადოებრივი
პრობლემებისგადაწყვეტას
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არსებობსსამისახისმედიატორი:

1.შემამსუბუქებელი
2.მიმართულებისმიმცემი
3.ანალიტიკოსიშემფასებელი

შემამსუბუქებელიმედიატორიუზრუნველყოფსურთიერთობასდაპირისპირე
ბულმხარეებში,ცდილობსშეუქმნასმათუსაფრთხოგარემოდიალოგისთვისდადა
ეხმაროსშეთანხმებისმიღწევაში.
მიმართულებისმიმცემიმედიატორიმხარეებსაძლევსრჩევებსდამიმართუ

ლებას,როგორგადაწყვიტონპრობლემა.
ანალიტიკოსი-შემფასებელი აკეთებს სიტუაციის ანალიზს, ეხმარება მხარე

ებს,განავითარონორივემხარისთვისხელსაყრელიაზრითუმიმართულება.
ზოგიფიქრობს,რომმედიატორიარისპასუხისმგებელიპროცესისწარმართვა

ზე,მაგრამესაზრიარასწორია,მასარშეუძლიაწარმართოსიგი,რადგანგადაწყ
ვეტილებასუშუალოდმხარეებიიღებენ.მედიატორსუბრალოდევალება,დაანახოს
მათგზებიდასაშუალებებიკონფლიქტისმოსაგვარებლად.
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ინფორმირებისროლი
კონფლიქტის
მოგვარებაში
ინფორმაციისარსი,სახეები

სანამგავარკვევთ,რაროლიუკავიაინფორმირებასდასაკითხშიგაცნობიერებას
კონფლიქტისმოგვარებაში,ჩამოვაყალიბოთრამდენიმეგანმარტება:

ინფორმაცია მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან „informatio“ და ნიშ
ნავს„გადმოცემას“.

ცნობიერებაშინაგანიმოვლენებისადაგარემოსპირობებისცნობიერად
აღქმისმდგომარეობაა.ჩვეულებრივი,ფხიზელიცნობიერებამოიცავსაღ
ქმებს,აზრებს,გრძნობებს,წარმოდგენებსადასურვილებსმოცემულმო
მენტში.

გაცნობიერება ცნობიერებისამაღლება, ადამიანისკოგნიტური (შემეც
ნებითი)რეაქცია,გაიხსენოსანიცოდესსაგანი,მოვლენაიმდენად,რომგა
მოთქვასთავისიაზრი,დამოკიდებულება,ემოცია.

აქცენტიკეთდებაინფორმაციისმნიშვნელობაზე,მისგადაცემაზეანუინფორმი
რებაზე,რომელიცხელსუწყობსკონფლიქტისგაღვივებას,ანპირიქითმისიმოგ
ვარებისსაწინდარია.

ინფორმაციისპირველადიმნიშვნელობაარისრაიმეცნობა,შეტყობინება,ახსნა,
არსი,შინაარსი.ისადამიანისმიერგადაიცემასიტყვიერი,წერილობითიანსხვასა
შუალებით(პირობითისიგნალები,ტექნიკურისაშუალებებიდასხვა).

ინფორმაციაყველგანაა.მაგალითად,ხეშეიცავსგენეტიკურინფორმაციასწაბ
ლიდანწაბლიაღმოცენდება.მცენარეებიგაზაფხულზეიკვირტება,შემოდგომაზეკი
ფოთლებიცვივა.ჩიტებმაზუსტადიციანმარშრუტი,სადმიფრინავენ,სადაათბილი
ქვეყნები... ადამიანიცუხსოვარიდროიდანცდილობს, დააფიქსიროს ინფორმაცია,
შეინახოსზეპირადაც,წერილობითაც...ზეპირადგადადისინფორმაციათაობიდან
თაობაში,  ესარისფოლკლორი,საოჯახოსწავლებები,საყოფაცხოვრებორჩევები
უფროსებისგან,რაცწლობითგროვდებაყოველდღიურიპრაქტიკისშედეგად.

დღეისათვისკაცობრიობასინფორმაციისუდიდესიმარაგიგააჩნია.დაანგარიშე
ბულია,რომინფორმაციისრაოდენობაყოველ50წელიწადშიორმაგდებოდა,ახლა
კიდადგინდა,რომყოველორწელიწადშიხდებამისიგაორმაგება.ესუზარმაზარი
ბიბლიოთეკაა.იმაზე,თუროგორიღებსდაგადაამუშავებსადამიანიინფორმაციას,
დიდადაადამოკიდებულიმისმიერგარესამყაროსშეცნობა.

მასალებიტრენინგისთვის
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ინფორმაციაფართომნიშვნელობისმქონეცნებაა,რომელიცკონტექსტისშესა
ბამისადშეიძლებანიშნავდეს:

•	 მიღებულცოდნასრაიმეკონკრეტულიფაქტისანმოვლენისშესახებ
(ახალიამბავი:პოლიტიკური,კრიმინალური,საყოფაცხოვრებო);

•	 საუბრით,სწავლითანკვლევითშეძენილცოდნას;
•	 ცნობისგადაცემისმოქმედებასანფაქტს;
•	 სპეციალური(მაგ.საიდუმლო)ცნობებისშეგროვებაგადაცემას;
•	 მონაცემისმნიშვნელობას,ანუგადაცემულიცნობისშინაარსს.

სხვადასხვაწყაროსმიხედვით,ინფორმაციაარისსხვადასხვასახის.

ერთ-ერთიკლასიფიკაციით,ინფორმაციასამისახისაა:

ხარისხიანი,რომელიცსწორადასახავსსინამდვილესდააუცილებელიაკონკრე
ტულიგადაწყვეტილებისმისაღებად.ესარისინფორმაცია,რომელსაცშემდეგიმა
ხასიათებლებიაქვს:არისსწორიდაზუსტი,არარისგამოგონილი,არისსრულიდა
გასაგები,გამორიცხავსჭარბინფორმაციას,არისსწორადგანზოგადებულიდაარ
არისნავარაუდევიინფორმაცია.
უსარგებლო,რომელიცარარისაუცილებელიკონკრეტულიგადაწყვეტილების

მისაღებად.ესარისჭარბიინფორმაცია,რომელსაცარავითარიკავშირიარააქვს
საქმესთან.
უხარისხო,რომელიცარასწორადასახავსსინამდვილეს,მაგრამაუცილებელია

კონკრეტულიგადაწყვეტილებისმისაღებად.ამსახისინფორმაციაშიშედისდეზინ
ფორმაცია(მცდარიანგამოგონილიინფორმაცია),ფსევდოინფორმაცია(გაურკვე
ველი, არასწორად განზოგადებული ინფორმაცია) და არასწორი პარაინფორმაცია
(არასწორადნავარაუდევიინფორმაცია).

ესსახეებიერთგვარადგანაზოგადებსყველასახისინფორმაციასდაჩანსკიდეც
განსხვავებებიმათშორის.ამკლასიფიკაციისგარდა,შეიძლებაგამოიყოსორისახის
ინფორმაცია:სუბიექტურიდაობიექტური.
სუბიექტურიინფორმაციაარისსუბიექტისაღქმასთანდაკავშირებული;პირადული.
ობიექტურიინფორმაციაისაა,რაცჩვენიცნობიერებისგარეთ,მისგანდამოუ

კიდებლადარსებობს.ისმიუდგომელია,მიუკერძოებელი.
კიდევ მრავალგვარისახის ინფორმაციისგამოყოფაა შესაძლებელი: გასაგები 

გაუგებარი,სრულიარასრული,ზუსტიარაზუსტი,მართალიტყუილი,აქტუა
ლურიარააქტუალური...

ფორმისმიხედვითარსებობსსხვადასხვასახისინფორმაცია:
ტექსტი,ნახატი,ნახაზი,ფოტო
ხმოვანისიგნალი
ელექტრონულიიმპულსი
ჟესტი,მიმიკა
სუნი,გემო
ქრომოსომა
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გამოიყოფაინფორმაციისშემდეგიფორმები:

• გრაფიკული
• ხმოვანი(აკუსტიკური)
• ტექსტური
• რიცხობრივი
• ვიდეოინფორმაცია

სხვაკლასიფიკაციით,ინფორმაციაშეიძლებაიყოს:

ინფორმირება. ინფორმირების მეთოდები, მნიშვნელობა.
კრიტიკულიაზროვნება

ინფორმირებაარისინფორმაციისმიწოდება;ცნობება,სიგნალისმიცემა,მე
სიჯისგაგზავნა,ცნობებისგადაცემა,ანგარიშისჩაბარება,დაინტერესებულიპირე
ბისუზრუნველყოფაინფორმაციით

ინფორმირებისფორმებია:

ტექსტურიფორმები:წერილი,საინფორმაციოფურცელი,განცხადება,ბეჭდური
წიგნები,ბილბორდი

აუდიოშეტყობინება:რადიოგადაცემა,ზეპირიგანცხადება
ვიზუალურიფორმები:ნახატები,გრაფიკულიგამოსახულება,უხმოვიდეორგო

ლები
აუდიოვიზუალურიფორმებისატელევიზიოდარადიოგადაცემები,ხმოვანივი

დეორგოლები

არსებობსინფორმირებისშემდეგიმეთოდები:

თხრობაესარისისტორიები,რომლებიცრაღაცმოსაზრებისმიხედვითაააგე
ბული.
აღწერაამბავიაიმისშესახებ,თურასწარმოადგენსობიექტი.ანუესარისადა

მიანის,ნივთისთუმოვლენისმახასიათებლებისდეტალურიწარმოდგენა.
განსაზღვრება სიტყვათამნიშვნელობისახსნაა.ესეფექტურიკომუნიკაციის

საუკეთესომაჩვენებელია,ეხმარებაადამიანს/აუდიტორიას,გაიგოსარსი,ძირითა
დისიტყვები.
პროცესებისახსნაამმეთოდითნაჩვენებია,როგორშეიძლებარაიმესგაკეთება,

ანრაროგორმუშაობს.ახსნასშეიძლებაუშუალოშესრულებაცსდევდესთანმაგ.
როგორგამოვიყენოთესათუისხელსაწყო,როგორმოვამზადოთესათუისკერძი...

მხედველობითი

ხმოვანი

გემოვნებითი

სუნთქვითი

მგრძნობელობითი
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განმარტება  ახსნის სპეციფიკური ფორმაა, როცა ხდება გარკვეული აზრის
გაშლა,დეტალურიგარკვევა,წყაროებისმითითებადადასაბუთება.

მეთოდებისკლასიფიკაციისასგამოყოფენშემდეგფორმებს:
ინდივიდუალურიურთიერთობაურთიერთობაკონკრეტულადამიანებსშო

რის
საინფორმაციო-მასობრივიღონისძიებები როდესაც სხვადასხვაღონისძი

ებით (ღია კარის დღე, საინფორმაციო შეხვედრები, თემატური კონსულტაციები,
მრგვალიმაგიდებიდასხვ.)ხდებაადამიანთაჯგუფებისთვისინფორმაციისმიწოდე
ბა.
სტენდურიინფორმაციაადამიანებიინფორმაციასიღებენსტენდებსათუკედ

ლებზეგანთავსებულიმასალებით.
საინფორმაციომასალებიესარისმრავალფეროვანინაბეჭდიმასალა:ბრო

შურა,ბუკლეტი,საინფორმაცოფურცელი,კალენდარი,პოსტერი,ფლაერი.
მასმედია  ინფორმაციის მასობრივი საშუალებებია:ტელევიზია,რადიო, ბეჭ

დურიმედია,ინტერნეტი.ინფორმირებისამფორმასგანსაკუთრებულიმნიშვნელო
ბაენიჭებადაისძალიანხშირადხდებადეზინფორმაციისწყაროდაკონფლიქტების
გამომწვევიმიზეზი.
სოციალურიქსელიინფორმირებისშედარებითახალი,თანამედროვე,საკმა

ოდპოპულარულისახეადამისისაშუალებითვრცელდებაარამარტოსაჭიროდა
ხარისხიანი,არამედარასაჭიროდაუხარისხოინფორმაციაც.ამიტომასეთიინფორ
მაციისმიღებისასგანსაკუთრებითმართებსადამიანსკრიტიკულიაზროვნება.

კრიტიკულიაზროვნებისაუცილებლობასდაგვანახებსერთიძველითამაში„გა
ფუჭებულიტელეფონი“ან„ჭორები“.ვიღებთპატარატექსტს(სასურველია,იყოს
შემეცნებითიდაპოზიტიური).მაგ.,ავიღოთიგავი:

ერთხელტყეშიგაჩნდაძლიერიხანძარი.ჩიტმა,დაინახათუარახანძარი,
გაფრინდამდინარისკენ,დაისველაფრთები,დაბრუნდატყესთანდაპატა
რაფრთებითწყლისწვეთებსასხურებდახანძარში.გამალებითდაფრინავ
დამდინარესადაალმოდებულტყესშორის.
ანგელოზები აკვირდებოდნენ მის თავგანწირულ მცდელობას და ბოლოს
ჰკითხეს:
–რატომაკეთებამას?ხომარფიქრობ,რომშენიწვეთებითხანძარსჩააქ
რობ?
–მეაქდავიბადედაგავიზარდე.ტყემაძლევდასაზრდოს,აქარისჩემისამ
ყაროდაროცამასუჭირს,მემზადვარ,მისმსახურებაშიბოლომდედავი
ხარჯო,–უპასუხაჩიტმა.
პატარაჩიტისსიყვარულითმოხიბლულმაანგელოზებმაშეაჩერესხანძარი
დატყეგადაურჩაგანადგურებას.
გააგრძელეთ სიყვარულით მსახურება, თუნდაც თავს პატარა ჩიტად
გრძნობდეთუზარმაზარიხანძრისწინაშე.შესაძლოასწორედთქვენიწვე
თი აღმოჩნდესგადამწყვეტი.დახმარება ყოველთვის მოდის. ეს სამყაროს
კანონია!
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ოთახიდან გადის რამდენიმე მონაწილე. დარჩენილთაგან ერთი კითხულობს
ტექსტსდაგადასცემსმეორეს,რომელიცშემოდისოთახში.შემდეგესმონაწილეგა
დასცემსინფორმაციასმესამესდაა.შ.(თამაშიგრძელდებაიმისმიხედვით,თურამ
დენიადრო).

ინფორმაციისზეპირადგადაცემისპროცესისფინალიგანსაკუთრებითსაინტე
რესოათამაშისბოლომონაწილეტექსტიდანმხოლოდრამდენიმეფრაზასანსიტყ
ვასიტყვის.მონაწილეებიხედავენ,რამოუვიდა,როგორდამახინჯდაინფორმაცია,
რომარაფერიდარჩამისიპირვანდელისახიდან.

სწორედამიტომაააუცილებელიკრიტიკულიაზროვნება.

კრიტიკულიაზროვნებანიშნავსცნობისმოყვარეობას,გამოკითხვისსტრა
ტეგიებისგამოყენებას,შეკითხვებისჩამოყალიბებასდამათზეპასუხისძი
ებას.ისმოიცავსფაქტებისარამხოლოდდაფიქსირებას,არამედმათიმი
ზეზებისადაშედეგებისგარკვევას.კრიტიკულიაზროვნება,ერთიმხრივ,
თავაზიანსკეპტიციზმს,მეორემხრივკი,ჩამოყალიბებულიპიროვნულიპო
ზიციისარსებობასგულისხმობს.

კრიტიკულაზროვნებასმივყავართგადაწყვეტილებამდე:რავირწმუნოთდარა
არა.კრიტიკულიაზროვნებაგონებაშიინფორმაციისშესვლასთანერთადიწყებადა
ამ ინფორმაციისადმი პიროვნული პოზიციის გამომუშავებით სრულდება. ესაა აზ
როვნებისფორმა,რომელიცსაკითხისსხვადასხვაპრიზმაშიდანახვას,ალტერნატი
ვათააწონვადაწონვასდაგაჩერებასგულისხმობს.ესაასაკითხისადმიარაერთჯე
რადიდაარაერთგვაროვანიმიდგომა,შეკითხვებისგზითპრობლემისარსშიჩაძიება,
ფიქრიდაგანსჯასაშუალებათაშესახებ,რაცოპტიმალურიგადაწყვეტილებისწინა
პირობაა.კრიტიკულადაზროვნებაესაადამოუკიდებლადაზროვნება.

ვერავინიფიქრებსკრიტიკულადჩვენსმაგივრად,ეს„პიროვნული“საზრუნავია.
შესაბამისად,აზროვნებაკრიტიკულიამხოლოდმაშინ,როდესაციგიინდივიდუალუ
რიხასიათისაა.

კრიტიკულიაზროვნებალოგიკური,ანალიტიკურიაზროვნებაა,რომელიცფო
კუსირებულიაიმაზე,რისიგვჯეროდეს,რისაარადარაუნდავაკეთოთ.

კრიტიკულიაზროვნებისშესამოწმებლად,შეიძლებაგაკეთდესსავარჯიშო„ინ
ფორმაციისხარისხი“.ესსავარჯიშოეხმარებაადამიანსინფორმაციისგაანალიზე
ბასადაშეფასებაში.

1. განაცალკევეთერთმანეთისგანფაქტებიდაინტერპრეტაციები.
2. განსაზღვრეთ,რაარისმასალაშითქვენთვისარსებითიდარაუმნიშვნელო.
3. გამოყავითდაუსაბუთებელიანსუსტადარგუმენტირებულიწინადადებები.
4. რაშიხედავთავტორისარაობიექტურობას?
5. რამდენადშეიძლებაენდოთავტორს?რაარისთქვენთვისსანდოობისკრიტე

რიუმი?
6. როგორიაამინფორმაციისავტორისთვალსაზრისი?რატომმიგაჩნიათასე?
7. რამდენადძლიერადააარგუმენტირებულიავტორისპოზიცია?
8. რამდენადსწორიაესინფორმაცია?
9. მოჰყავსთუარაავტორსალტერნატიულიმოსაზრება?

ამშეკითხვებზეპასუხითადამიანმაშეიძლებადაასკვნას,რამდენადმართებული
დასანდოაინფორმაცია,რომელსაცმასაწვდიან.
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ინფორმაციულიკონფლიქტები.
ინფორმირებისროლიკონფლიქტების
მოგვარებაში

ინფორმაციისგავრცელებასყოველთვისუდიდესიმნიშვნელობაჰქონდაკაცობ

რიობისათვის, მაგრამთანამედროვე ეპოქაში მანგანსაკუთრებულიფუნქცია შეი
ძინა.დროს,რომელშიცჩვენვცხოვრობთ,ინფორმაციულსაუკუნესეძახიანსწორ
ინფორმაციასგანსაკუთრებულიმნიშვნელობააქვსადამიანებსშორისურთიერთო
ბაში.ფსიქოლოგებისაზრით,ინფორმაციულიკონფლიქტებიმთელიკონფლიქტების
60%სშეადგენს.

სწორინფორმაციასდიდიგავლენააქვსკონფლიქტისმოგვარებაზე.კონფლიქტი
დაპირისპირებასნიშნავს.დადაპირისპირებახშირშემთხვევაშისიტყვიერად,სწო
რედინფორმაციისგადაცემამიღებითიწყება.

ინფორმაციულიკონფლიქტებიინფორმაციისსიმცირე/სიჭარბესთანდა
კავშირებულიკონფლიქტებია.ინფორმაციისხარისხიდარაოდენობა,მისი
დამახინჯებაიწვევსგაუგებრობას,დავასდაკონფლიქტს.

ინფორმაციულიკონფლიქტიშეიძლებაწარმოიშვასჭორებისგავრცელების
შედეგად, უნებლიე დეზინფორმაციით, საჯარო ინფორმაციის არასრული
გადმოცემით,ინფორმაციისნაადრევადანდაგვიანებითმიწოდებისშედე
გად, ინფორმაციისდამახინჯებით. კონფლიქტისგადაჭრა შესაძლებელია,
თუმხარეებიიზრუნებენზუსტიინფორმაციისშეგროვებაზედაინფორმა
ციისხელმისაწვდომობისგაადვილებაზე.

რამდენიმესავარჯიშოსწარმოდგენითჩანს,რამნიშვნელობააქვსინფორმაციის
გადაცემისფორმასდაშინაარსს.

წარმოვიდგინოთსამისტილისსაუბარიწყვილში:
„სინქრონულილაპარაკი“ორივემონაწილეერთდროულადლაპარაკობს10წა

მისგანმავლობაში.ერთთემაზე,მაგ.„ფილმი,რომელიცმომეწონა“.სიგნალისმიცე
მისშემდეგსაუბარიწყდება.

„იგნორირება“   30 წამის მანძილზე ერთი მონაწილელაპარაკობს, მეორე კი
სრულებითარუსმენს.შემდეგისინიცვლიანროლებს.

„ერთმანეთისკენ ზურგით“  მონაწილეები ერთმანეთისკენ ზურგით სხდებიან.
30წამისგანმავლობაშიერთილაპარაკობსდამეორეუსმენს.მერეცვლიანროლებს.

სამივეშემთხვევაშიწყვილებსშორისნაძალადევიურთიერთობაა,არარისდი
ალოგი. მონაწილეებითავს ვერგრძნობენ კომფორტულად. ამიტომდაბეჯითებით
უნდაითქვას,რომურთიერთობაარისინფორმაციისგაცვლა,ინფორმირებისაქ
ტიურიპროცესი,ერთმანეთზეგავლენა.

თამაში„სიმართლეათუსიცრუე?“

ესთამაშისაინტერესოშედეგსიძლევა.ყველამონაწილეამბობს3წინადადებას.მათ
განორიმართალია,ერთიტყუილი.მონაწილეებმაუნდაგამოიცნონ,რომელიატყუილი.
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ამთამაშითადამიანებიხვდებიან,რომარცისეადვილიასიმართლისადატყუი
ლისგარჩევა,რადგანსიმართლეხანდახანეჭვსიწვევს(მაგ.თუგოგონაამბობს,რომ
კარგადატარებსმანქანას,ანბიჭიამბობს,რომძალიანმოსწონსბლინებისცხობა),
ტყუილი კიუფროდამაჯერებელადჟღერს. მაგ.როცა მონაწილე აღნიშნავს,რომ
კარგადცურავს,აბსოლუტურადნორმალურია.

ასეაცხოვრებაშიც.ძნელიგასარკვევია,ადამიანები(თუმასობრივიინფორმაცი
ისსაშუალებები)მართალსამბობენ,თუმათინათქვამისიცრუეა.

რაუნდაქნანადამიანებმა,რომარწარმოიშვასინფორმაციულიკონფლიქტები?
ამაშიდაგვეხმარებასხვადასხვატექნიკადასაშუალება.

აქტიურიმოსმენა

აქტიური მოსმენა ეფექტური კომუნიკაციის საფუძველია. ის მოიცავს „ექოს“
(ჩაკითხვა),დაზუსტების,რეზიუმესტექნიკებს.აქტიურიმოსმენისდროსმსმენელი
ამახვილებსყურადღებასმოსაუბრესადამისნათქვამზე.კარგმსმენელსუნდაშეეძ
ლოსმოსმენილისშინაარსისსაკუთარისიტყვებითგადმოცემა.ესნიშნავსიმას,რომ
მანკარგადგაიგოსხვისინათქვამი.ამისათვისაქტიურმამსმენელმაუნდადაამყა
როსუკუკავშირიმოსაუბრესთანკითხვებისსაშუალებით,რათადააზუსტოს,ერთი
მხრივ,გადმოცემულისშინაარსიდა,მეორემხრივ,მოსაუბრისემოციურიმდგომა
რეობა,მისიდამოკიდებულებასაკითხისადმი.

ესარის,როცაგრძნობ,რასამბობსთანამოსაუბრე.ამდროსუნდაგამოიყენო
სიტყვები:„თუსწორადგავიგე“...„ანუ,შენამბობ,რომ“,„შენამისთქმაგინდა?“

ესაადვილებსინფორმაციისმიღებასდაიმისგაგებას,რისითქმასურსადამიანს.

თაროებზეგანლაგება

როცაბევრიაინფორმაცია,ესმეთოდიხელსუწყობსდახარისხებას,მთავარისგა
მოყოფასაზრებში,კომპიუტერში,სამუშაომაგიდაზე.როცათაროებზეგანვალაგებთ
ინფორმაციას,ადვილიაგაგნება,არვიხლართებითინფორმაციისლაბირინთებში.

ღიაშეკითხვები

როცაინფორმაციისდეფიციტია, საჭიროაღიაშეკითხვები. ასეიშლებასაუბა
რი,მოსაუბრესსტიმულიეძლევა,უფროკარგადგამოხატოსსათქმელი.ასეთდროს
დაგვეხმარება შეკითხვები: ვინ? რა? როდის? სად? როგორ? რატომ? რანაირად?
რისთვის?

მაგალითი:
მეგობართანერთადსამშენებლომაღაზიასჩაუარეთ.„მეცუნდაგავაკეთორე

მონტისამზარეულოში“,ამბობსის.
თქვენშაბათკვირასმასთანერთადაპირებდითქალაქგარეთგასვლას.მაგრამ,

როგორცკირემონტიახსენა,ეგრევეწარმოიდგინეთ,როგორხელებდაკაპიწებული
ტრიალებსპარასკევისაღამოსმერეეზიდებაავეჯს,დარბისმაღაზიაში, ღებავს
კედლებს...
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მოკლედ, ასკვნით, რომ ამ მეგობარს თქვენთვის არ სცალია და ქალაქგარეთ
სხვასთანერთადმიდიხართ.

გაკვირვებასვერმალავთ,როცააღმოაჩენთ,რომმასშაბათკვირასარანაირი
რემონტიარგაუკეთებია...ისკიდევგაგიბრაზდათ,რომსხვასთანერთადწახვედით
დადაგემდურათ.თქვენგგონიათ,რომმოგატყუათ,მასკიჰგონია,რომთქვენმას
თანურთიერთობისგაწყვეტაგინდათ...

თქვენრომაქტიურიმოსმენის,„ექოს“ტექნიკადაღიაშეკითხვებიგამოგეყენე
ბინათ,თქვენიდიალოგიწარიმართებოდაასედა,რასაკვირველია,კონფლიქტიცარ
მოხდებოდა.:

ის:მეცუნდაგავაკეთორემონტისამზარეულოში.
თქვენ:სამზარეულოში?
ის:ხო,ყველაფერიმოძველდა,უნდაგავაახლო.დიდიხანიავაპირებ.
თქვენ:აპირებ?
ის:ამზაფხულსუნდამივხედოამსაქმეს.შვებულებისნაწილსგამოვიყენებ.
თქვენ:ზაფხულში?დაამშაბათკვირასრასაკეთებ?
ის:არაფერს,არაფერიდამიგეგმავს.
თქვენ:ქალაქგარეთხომარწავიდეთ?
ის:რატომაცარა...

სწორადდალაგებული„ფრაზები“

ხშირადკონფლიქტისპრევენციისთვისდიდროლსასრულებსსწორადდალაგე
ბული„ფრაზები“.მაგალითად,

რასიტყვებიესმითახალგაზრდებსყველაზეხშირადსახლში,სკოლაში,უნივერ
სიტეტში?

„კარგადუნდაისწავლო!“
„მომავალზეუნდაიფიქრო!“
„უფროსებსპატივიუნდასცე!“
„მშობლებსდამასწავლებლებსუნდამოუსმინო“
რასამბობენმშობლებიდამასწავლებლები?
„მეუფლებამაქვს...“
„მეშემიძლიადაგსაჯოფულსარმოგცემ,ნიშანსარდაგიწერ,ექსკურსიაზეარ

გაგიშვებ...“
„მეშენზეუფროსივარდამეტივიცი,მეტიჭკუამაქვს“..

ეს არათანასწორობა, არასამართლიანობა ხშირად იწვევს კონფლიქტს. მაგრამ
შეიძლებაისეავაწყოთფრაზა,რომკონფლიქტიარგამოიწვიოს.

ტიპიურიფრაზა:„კარგადუნდაისწავლო!“
ჯობიაითქვას:„დარწმუნებულივარ,შენშეგიძლიაკარგადისწავლო“.
ტიპიურიფრაზა:„მომავალზეუნდაიფიქრო“
ჯობიაითქვას: „საინტერესოა,ვინგინდაგახდე?რაპროფესიისარჩევასფიქ

რობ?“
ტიპიურიფრაზა:„უფროსებსპატივიუნდასცე!“
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ჯობიაითქვას:„იცი,უფროსებისმიმართპატივისცემაადამიანისსაერთოკულ
ტურისნაწილია“.

ტიპიურიფრაზა:„მშობლებსდამასწავლებლებსუნდამოუსმინო“.
ჯობიაითქვას:„რათქმაუნდა,შენშეგიძლიადაუნდაგქონდესსაკუთარიაზრი,

მაგრამსასარგებლოა,უფროსებსაცმოუსმინო“.

დიალოგისკონსტრუქციულადწარმართვა

ერთერთიმეთოდიადიალოგისკონსტრუქციულადწარმართვა, ანუ„არანიშ
ნავსკის“.

ვთქვათსაკამათოწინადადებები:
„ყველაბიჭიმოძალადეა.“
„ბავშვებიაუტანლებიარიან“.
„მშობლებსარასოდესარესმითთავიანთიშვილების.“
„ყველამოხუციბრძენია.“
შეიძლებაშეკამათებაისე,რომარვაწყენინოთ,კონფლიქტიარგამოვიწვიოთ.ეს

არისდიალოგისკონსტრუქციულიფორმითაგება:
კი,მემესმისთქვენი,თუმცა...
კი,რათქმაუნდა,ასეა,მაგრამ...
ასეთი ფორმა სასარგებლოა ძალიან გაბრაზებულ ადამიანთან ურთიერთობის

დროსაცკი.

მონოლოგისგადაქცევადიალოგად

ესურთიერთობისსაუკეთესოსაშუალებაა,ერთმანეთთანსაუბარირომარდა
ემსგავსოსმონოლოგს,მხოლოდერთიადამიანისლაპარაკს.რამდენიმერჩევა,რო
გორგადავაქციოთმონოლოგიდიალოგად:

•	 თუშეკითხვასსვამთ,მოუსმინეთპასუხს.
•	 თუთქვენსმოსაზრებასამბობთ,თანამოსაუბრესაცმიეცითთავისიაზ

რისგამოთქმისსაშუალება.
•	 თუარეთანხმებით,ჩამოაყალიბეთარგუმენტები.
•	 პაუზებიგააკეთეთსაუბრისდროს.არმისცეთთავსუფლება,მარტომ

მიისაკუთროთ„საკომუნიკაციოსივრცე“.
•	 ხშირადშეხედეთთანამოსაუბრესთვალებში.
•	 გაიმეორეთ ფრაზები: „შენ რას ფიქრობ?“ „მე შენი აზრი მაინტერე

სებს“,„დამიმტკიცე,რომმართალიარავარ“,„რატომარაფერსამბობ?“,„არ
მეთანხმები?რატომ?“

არასწორიინფორმირება,ჭორისგავრცელება,ინფორმაციისშეცვლადაინტერ
პრეტირებახანდახანუწყინარირამჰგონიათადამიანებს,მაგრამსწორედესუდევს
საფუძვლადინფორმაციულკონფლიქტსდახშირადარავინიცის,როგორშეიძლება
დაუბრუნდესთავისივენათქვამი.
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ინფორმაციული კონფლიქტები ჩვენი ყოველდღიურობის შემადგენელ ნაწილად
იქცა.მისიმოგვარებასწორინფორმირებაზეგადის.საჭიროაყველაიმმეთოდისდა
ფაქტორისგათვალისწინება,რომელიცსწორინფორმირებასუწყობსხელს.

მნიშვნელოვანია:

ზუსტადგანისაზღვროსწინააღმდეგობები,რომლებმაცკონფლიქტიგამო
იწვია

მეტიპროფესიულითუსოციალურიპასუხისმგებლობამოვითხოვოთადამი
ანებისგანდასაინფორმაციოწყაროებისგან

პატივი ვცეთ სიტყვისა და ინფორმაციის თავისუფლებაზე დაფუძნებულ
კონსტრუქციულდიალოგს

დაბოლოს,აუცილებელია,ყველაადამიანსჰქონდესგანცდაიმისა,რომროდე
საცადამიანებიინფორმაციასამახინჯებენ,ნებსითთუუნებლიეთ,დანაშაულსსჩა
დიანსიმართლისწინაშედაარღვევენსახარებისეულმცნებას„არაიცრუო“.



24



გენდერიდაგენდერული
ასპექტები
კონფლიქტის
დარეგულირებაში
რაარისგენდერი
გენდერიარისკულტურულიმახასიათებლებისსპეციფიკურინაკრები,რომელიც

განსაზღვრავსქალისადამამაკაცისსოციალურქცევასდამათშორისურთიერთო
ბებს;ასევემოლოდინებს,რომელიცსაზოგადოებასგააჩნიაქალის/კაცისმიმართ
საოჯახო,საზოგადოებრივიდაკულტურულიცხოვრებისსხვადასხვასფეროში.გენ
დერისგასაგებადაუცილებელია,გავმიჯნოთიგიცნებისაგან„სქესი“.

სქესიეხებაქალისადამამაკაცისფიზიოლოგიურატრიბუტებს.ადამიანე
ბიიბადებიანმამაკაცებადანქალებადდაესგანაპირობებსიმას,რომმათ
შეუძლიათ,მაგ:იმშობიარონ,ასწიონუფრომძიმესაგნები,ძუძუთიკვებონ,
იმღერონუფრომაღალრეგისტრშიდაა.შ.ამიტომვამბობთ,რომსქესიბი
ოლოგიითგანისაზღვრება.

გენდერიეხებაშეხედულებებს,მოლოდინებსადაწესებსქალებისადამამა
კაცებისათვის.იგისოციალურადარისგანპირობებული:ადამიანებიიბადე
ბიანქალებადანმამაკაცებად,მაგრამმათასწავლიანდამათგანმოელიან,
თუროგორუნდამოიქცნენ,რათვისებებიგანივითარონ,რაადგილიდაი
კავონოჯახსადასაზოგადოებაში,როგორიურთიერთობებიიქონიონ,რა
წესებსდაემორჩილონდაა.შ.

ამშეხედულებებისგადამცემიაოჯახი,ავტორიტეტულიადამიანები,რელიგიური
დაკულტურულიდაწესებულებები,სკოლა,მედია,თანატოლთაწრედასხვა,ადამია
ნისსოციალიზაციისთვისმნიშვნელოვანიადამიანებიდაინსტიტუტები.

სქესსადაგენდერსშორისგანსხვავებებისკარგიილუსტრაციააის,თუროგორ
მოიაზრება ქალურობა და მამაკაცურობა. ყველაზე ქალური, ჩვენი წარმოდგენით,
არისქალი,რომელიცმოქმედებსსაზოგადოებაშიმისაღებინიშნებისდათვისებების
შესაბამისად.მაგალითად,ქალი,რომელსაცაცვიაკაბა,ყურადღებასაქცევსსაკუთარ
გარეგნობას,ლაპარაკობსნაზიხმით,ხშირადიღიმებადაბევრსლაპარაკობსსაკუ
თარშვილებზეძალიანქალურიქალია.

მასალებიტრენინგისთვის
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ანჩვენწარმოვიდგენთ,რომმამაკაცი,რომელიცგამართულიდადის,სერიოზუ
ლიგამომეტყველებააქვს,ბევრსლაპარაკობსპოლიტიკაზე,იცის,როგორშეაკეთოს
მანქანადაა.შ.ძალიანმამაკაცურიკაცია.

გენდერი გულისხმობს მამაკაცურობისა და ქალურობის ჩვენეულ აღქმას. სქესი
გულისხმობსბიოლოგიასქალიქალია,მაშინაცკი,როდესაციგიმუშაობსმანქანების
შემკეთებლად,აცვიაშარვალიდამთელიდღეპოლიტიკაზელაპარაკობს.მისისქესი
იგივერჩებადამასკვლავაცშეუძლიაგააჩინოსბავშვები,გამოკვებოსისინიდაა.შ.

თუ მამაკაცი იქცევა იმის შესაბამისად, რასაც ჩვენ ქალურ მახასიათებლებად
ვთვლით,მასშესაძლოაუწოდონნაზიან„არანამდვილი“კაცი.მაგალითად,მამაკაცი,
რომელიცყურადღებასაქცევსსაკუთარგარეგნობას,მეტდროსატარებსსაკუთარ
შვილებთან,ვიდრემისიცოლიდანაზიხმითლაპარაკობს,„მიუღებელია“,ვინაიდან
იგიარიცავსნორმებს,მაგრამმასმაინცექნებამამაკაცისსქესი.

გენდერიმოიცავსარამარტოიმდამახასიათებელნიშნებსდათვისებებს,რომ
ლებსაც ჩვენ მამაკაცურად ან ქალურად ვთვლით, არამედ იმასაც,რის გაკეთება
საცმოელიანკაცებისადაქალებისაგან:რაროლებისადაამოცანებისშესრულება
ეკისრებათმათ;ასევე,მათგანმოელიანგარკვეულსფეროებშიმუშაობას,გარკვეულ
თემებზეფიქრს,გარკვეულღირებულებებსდა ა. შ. ქალებისგან, ძირითადად, მო
სალოდნელია,რომმათთვისღირებულიიყოსურთიერთობები,ხოლოკაცებისშემ
თხვევაშიმათიმიღწევები.

გენდერისოციალურკულტურულგარემოშიყალიბდებადაწარმოადგენსთვი
სებების,სოციალურიქცევების,როლებისადასტატუსებისერთობლიობას,რომლე
ბიცგანსაზღვრულიაქალისადამამაკაცისთვისკონკრეტულსაზოგადოებაში.გენ
დერშიასევეიგულისხმებაშეხედულებებიქალურობისადამამაკაცურობისშესახებ;
ნასწავლიქცევაქმნისგენდერულიდენტობასდაგანსაზღვრავსგენდერულროლს.

გენდერულ როლებზე მოქმედებს: ასაკი, ეთნიკური კუთვნილება, სოციალური
კლასი, ეკონომიკური პირობები, რელიგია. გენდერულიროლები ქალებისა და მა
მაკაცებისთვის საკმაოდ განსხვავებულია სხვადასხვა კულტურაში და ასევე ერთი
კულტურის (საზოგადოების) სხვადასხვასოციალურჯგუფში. კულტურაიცვლება,
იგიდინამიკურია,იცვლებასოციალურეკონომიკურიპირობებიც,ამდენად,იცვლე
ბაგენდერიც.

გენდერულიმიდგომები
გენდერინეიტრალურიცნებაადა,თავისთავად,არცთანასწორობასმოიაზრებს,

არცუთანასწორობას.რაცშეეხებაგენდერულმიდგომას,იგინამდვილადარარის
ნეიტრალურიდამკაფიოდორიენტირებულია,ჩამოაყალიბოსდაგანამტკიცოსპი
როვნებისთვითრეალიზაციისთანასწორიშესაძლებლობები.

გენდერულიმიდგომისგამოყენებაგულისხმობსორივესქესისპრობლემებისდა
მოთხოვნილებების მუდმივ გათვალისწინებას, ქალებსადა მამაკაცებს შორის გან
სხვავებისათუმსგავსებისდანახვასადაშესწავლას.

რატომუნდაგავითვალისწინოთგენდერულიმიდგომებიყველასაკითხში,ამას
თანდაკავშირებითსამიძირითადიარგუმენტიარსებობს:

1.ადამიანისუფლებებიროგორცმამაკაცისათვის,ისექალისათვისადამიანის
უფლებაა,თანაბრადხელმისაწვდომი იყოსშესაძლებლობებიდარესურსები, მათი
განსხვავებულიმოთხოვნილებებიმხედველობაშიიყოსმიღებული,მათღირსეულად
მოექცნენდაისინიარიყვნენდისკრიმინირებულნი.
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2.განვითარება–ადგენსრაქალისადაკაცისთვისქცევის,თვისებების,პროფე
სიებისდამისწრაფებებისმისაღებობისდამართებულობისმკაცრსაზღვრებს,გენ
დერულინორმებიდასტერეოტიპებიზღუდავსმამაკაცებისადაქალებისპოტენცი
ალისსრულრეალიზაციასდამათიუნარებისადამიდრეკილებებისმიხედვითგანვი
თარებას.ეს,თავისმხრივ,საზოგადოებისსოციალურდაეკონომიკურგანვითარე
ბაზეუარყოფითადაისახება.

3.ეფექტურობაგენდერულიმიდგომისგარეშეშეიძლებადაიკარგოსმრავალი
შემოქმედებითიიდეა,თუარიქნებაგათვალისწინებულიქალებისადაკაცებისგან
სხვავებული მოთხოვნილებები, მაგალითად, პრობლემათა „ქალური“ გადაწყვეტის
გზები.

გენდერულითანასწორობა
გენდერულითანასწორობაგულისხმობსქალებისადამამაკაცებისთანაბარმა

ტერიალურკეთილდღეობას,თანაბარშესაძლებლობებს,ისეთღირებულებებს,რომ
ლებიცემყარებაადამიანთათანასწორობისრწმენასდათანაბარმონაწილეობასგა
დაწყვეტილებისმიღებაში.

თანასწორობაარნიშნავს,რომქალებიდამამაკაცებიერთნაირებიუნდა
გახდნენ,ესნიშნავს,რომქალთადამამაკაცთაუფლებები,მოვალეობები
დაშესაძლებლობებიარიქნებადამოკიდებულიიმაზე,ადამიანიქალადდა
იბადა,თუმამაკაცად.

თანასწორობასრაოდენობრივიდათვისებრივიმხარეაქვს.
რაოდენობრივიასპექტინიშნავსქალებისადამამაკაცებისრაოდენობრივადთა

ნაბარ განაწილებას საზოგადოებრივი ფუნქციონირების ყველა სფეროში, ანუ იმ
მდგომარეობას,როდესაცდაცულიაქალებსადამამაკაცებსშორისრაოდენობრივი
წონასწორობა,რაცგანაპირობებსგადაწყვეტილების, ძალაუფლების,უფლებებისა
დათავისუფლებებისთანაბარგანხორციელებას.მაგალითად,თანაბარიმონაწილე
ობაგადაწყვეტილებისმიმღებსტრუქტურებში.

თანასწორობისთვისებრივიასპექტინიშნავს,რომქალთადამამაკაცთაცოდნას,
გამოცდილებასადაღირებულებებს,თვითქალურობასადამამაკაცურობას,თანაბა
რიწონაეძლევა.

გენდერულითანასწორობაარნიშნავსმხოლოდქალებისინტერესებისდაცვას,
არამედ–ქალებისადამამაკაცებისგანსხვავებულიმოთხოვნილებებისადაინტერე
სებისგაცნობიერებას.

ასევემნიშვნელოვანია,გავაცნობიეროთ,რაუშლისხელსგენდერულითანასწო
რობისგანხორციელებას?

გენდერულითანასწორობისგანხორციელებასაფერხებსგენდერულადუთანასწო
როიდეებისადაპრაქტიკებისარსებობაადამიანთაარსებობისადამოქმედებისსხვა
დასხვასფეროში.იდეებისქვეშვგულისხმობთსტერეოტიპულაზრებს,შეხედულებებს,
რომლებიცგამჯდარიაადამიანთაგონებაში,თავმოყრილიაწიგნებში,ანდაზებშიდაგა
ერთიანებულიაე.წ.„ფარულ“ან„აშკარა“გენდერულიდეოლოგიაში.გენდერულიუთა
ნასწორობისიდეოლოგიისმაგალითიაზოგიერთიშეხედულებაქალისარასრულფასოვ
ნებასათუმისმეორეხარისხოვანდადამორჩილებულროლზე.ამყველაფრისფონზე
ყალიბდებაგენდერულისტერეოტიპები.
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გენდერულისტერეოტიპები
გენდერულისტერეოტიპებიფართოდგავრცელებულიდახშირადარაზუსტიშე

ხედულებებიაქალისადამამაკაცისუნარებზე,თვისებებზე,სოციალურქცევასადა
სოციალურფუნქციებზე.

რაცუფროტრადიციულიასაზოგადოება,მითუფროძლიერიაგენდერულისტე
რეოტიპებისროლი. ქალისადამამაკაცისთვისებებიდამათმიერშესრულებული
როლებიმკაცრადარისგანსაზღვრულიდაერთიმეორისსაპირისპიროდმიიჩნევა.
როგორიაგენდერულისტერეოტიპებისშინაარსი?

გენდერულისტერეოტიპებიმიგვითითებსიმაზე,რომქალისადგილისახ
ლშია,ხოლომამაკაცისსახლსგარეთ;რომქალიუნდაიყოსრბილი,დამ
თმობი,მზრუნველი,რომმასარშეუძლია,წარმატებითმართოსდაუხელ
მძღვანელოსდიდსაქმეს,რომმას ევალება მხოლოდწვრილმანი, ყოველ
დღიურისაქმისშესრულება,რომისკარგიშემსრულებელია,მაგრამარა
შემოქმედი,რომმისიინტელექტუალურიშესაძლებლობებიმამაკაცისასჩა
მოუვარდება.

სტერეოტიპულაზროვნებასსაფუძველიეყრებააღზრდისდროს,როდესაცბი
ჭებსდაგოგონებს,ძველიწარმოდგენებით,განსხვავებულდაარათანასწორადამი
ანებადზრდიდნენ.

საზოგადოება,რომელიცგენდერულისტერეოტიპებითიმართება,მრავალპრობ
ლემასუქმნისქალებსადამამაკაცებსიმაში,რომიმოქმედონინდივიდუალურიუნა
რებისდაშესაძლებლობებისმიხედვით,რაც,თავისმხრივ,მათიადამიანურიუფლე
ბებისშელახვაა.

საზოგადოებისმიერდამკვიდრებულგენდერულსტერეოტიპებსდაპრაქტიკას
ხშირადგენდერულიდისკრიმინაციისაკენმივყავართ.ისგანსაზღვრავსცხოვრების
ყოველდღიურობასდაადამიანებისქცევისსისტემას.როდესაცმამაკაციქალისმი
მართძალადობრივქცევასახორციელებსიმისგამო,რომისქალია,მისისტატუსი
დან,როლიდან,ტრადიციებიდანგამომდინარე,ამასგენდერულიხასიათისძალადო
ბა,ანუგენდერულიძალადობაეწოდება.

ქალებიკონფლიქტისდროს
გენდერულიძალადობისმიზეზებიგენდერულადდისკრიმინაციულსტერეოტი

პებში,ანუსაზოგადოებისგანწყობებშიდაგავრცელებულპრაქტიკაშიუნდავეძიოთ.
ესარისშეზღუდვებისდაპრივილეგიების,როლებისადაშესაძლებლობებისსისტე
მა,რომელსაცმარტივადვერმოვერევით.ისსაჭიროებსხანგრძლივდასისტემურ
ცვლილებებს,რისიძირითადიელემენტიცგანათლებაა.
კონფლიქტისზემოქმედებაქალზეძალადობა,თავისისხვადასხვაგვარიგა

მოვლინებით, მშვიდობიან დროსაც არსებობს, მაგრამ განსაკუთრებულ სახეს და
სიმძაფრესიგიომისდროსიძენს.ომისშედეგებიარამხოლოდინდივიდუალურიდა
ზიანებისანგანადგურებისსახითვლინდება,არამედუფროფართოარეალსაცმოი
ცავს,მრავალადამიანსანადგურებსდააზარალებს.

ომიქალებისადამამაკაცებისცხოვრებაზეგანსხვავებულზემოქმედებასახდენს.
მასყველასათვისტანჯვამოაქვს,მაგრამქალებზემისიზემოქმედებაორმაგია–მოკ
ლევადიანიცდაგრძელვადიანიც.
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ხშირად ქალები განაგრძობენ საომარ ტერიტორიაზე ცხოვრებას (იქ, სადაც
ბრძოლაარმიმდინარეობს),ცდილობენ,ძველებურადმართონმეურნეობა;გარბიან
სახიფათოადგილებიდანდაუსახლკაროდევნილებისროლშიაღმოჩნდებიანხოლმე.
ყველაშემთხვევაში,ქალებიძალადობისმსხვერპლსწარმოადგენენ.ისინიმსხვერ
პლადიქცევიანიმშემთხვევაშიცკი,როდესაცარცგაუსვრიათდაარცბრძოლის
ველზედაჭრილან.

ისინი მსხვერპლნი არიან საერთაშორისო ომებშიც და სამოქალაქოშიც, ეროვ
ნულ ომებში, რელიგიურში და ეთნიკურშიც. ბრძოლის მოტივს მნიშვნელობა არა
აქვს.ისინიძალადობისსხვადასხვაფორმისმსხვერპლიხდებიან,რომელთაგანბევ
რი„უჩინარია“.ქალსაქტიურროლშიცშეუძლიაყოფნა.ბევრჯერმასდაპირისპი
რებისმოგვარებაშიმიუღიამონაწილეობადაყოველთვის„ფარდისუკან“რჩებოდა.

ომისუნებლიემსხვერპლიბევრიმამაკაციცხდება.მათხოცავენ,სახლიდანაგდე
ბენ,აიძულებენიომოს.მაგრამარსებობსმნიშვნელოვანიგანსხვავებაქალისადამამა
კაცისომისგამოცდილებისთვალსაზრისით.ომიძალაუფლებისათვისბრძოლაადაძა
ლაუფლებაზემათგანსხვავებულადმიუწვდებათხელი.ამორისქესისწარმომადგენ
ლებს,განსხვავებულიმდგომარეობიდანდაროლიდანგამომდინარე,განსხვავებული
მონაწილეობაუხდებათ.კაცისათვისკონფლიქტიძალაუფლებისდემონსტრირებაა.

ფიზიკურიძალაუფლება,ძალაუფლებამატერიალურრესურსებზე,ტრადიციუ
ლად,მამაკაცებისხელშია.სწორედმამაკაცებსსურთ,დაიმორჩილონსხვებიამრე
სურსებისმეშვეობით.აქედანგამომდინარე,ომშიაქტიურიროლისწორედმამაკა
ცებსაქვთ.მათსურთ,რომიყვნენგამარჯვებულიდაარადამარცხებული,მოგებუ
ლიდაარამსხვერპლი.

ქალებისადამამაკაცებისროლებიძალზემნიშვნელოვანიადა არცერთიმეო
რეზემეტიანნაკლებიარარის.საქმეისაა,რომ„მამაკაცებითავადწერენსაომარ
სცენარებს,რეჟისურაცმათიადაქცევისინტერპრეტაციაც. ისინისაკუთართავს
ყველაზესაინტერესო,გმირულროლებსანიჭებენ,ხოლოქალებისათვისმეორეხა
რისხოვანი,მხარდამჭერიროლებიემეტებათ“(ლერნერი).

მიუხედავად იმისა,რომ ქალებს შეცვლილსიტუაციაში სიძნელეებთან გამკლა
ვებისგაცილებითმეტიმზაობადაუნარიაქვთ,მეტიაქტიურობაახასიათებთ,ისი
ნიპოლიტიკაშიამინდსვერქმნიანდაიმსასტიკიშედეგებისმსხვერპლადიქცევიან
ხოლმე,რაშიცფაქტობრივადდანაშაულიარმიუძღვით.

ომიაძლიერებსქალისმარგინალიზაციასქალებისაკუთართავსუფროპასიურ
მსხვერპლთანაიგივებენ,ვიდრეაქტიურ,გადარჩენისათვისმებრძოლსტრატეგთან,
რომელიცსაკუთარსახესომსათუდევნილობაშიცინარჩუნებს.

საყოველთაოდგავრცელებულიომისკულტურაყველგანაა,მაგრამ,შესაძლოა,
არ იყოს თვალშისაცემი ისევე, როგორც, მაგალითად, სამხედრო დაწესებულებე
ბისშემთხვევაში.მთელმსოფლიოშიარავისუკვირსქალებისსამხედროსამსახურში
ყოფნა,თუმცაიერარქიისსათავეშიქალებსვერნახავთ.ქალებირეალურადუმცი
რესობაშიარიანიქ,სადაცომისადამშვიდობისსაკითხებიწყდებადაიქაც,სადაც
საქმეუსაფრთხოებასადამშვიდობასეხება.

ჩვენს გარშემო უამრავი კონფლიქტი ხდება, რომლებიც ერთმანეთისგან გან
სხვავდებახასიათის,მიზეზების,მასშტაბურობისდასხვამახასიათებლებისმიხედ
ვით,ასერომკონფლიქტისოციალურიცხოვრებისგანუყოფელინაწილია.მატერი
ალურიზარალისდაადამიანურიმსხვერპლისრაოდენობითგამოირჩევაშეიარაღე
ბულიკონფლიქტები.
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გაეროს მონაცემებით,თანამედროვე შეიარაღებულ კონფლიქტებშიდაჭრილე
ბისადამოკლულების90%სშეადგენენმშვიდობიანიმოქალაქეები,მათიუმრავლე
სობაკიქალია.ქალებიასევეაქტიურადარიანჩართულნიკონფლიქტებში,როგორც
სამხედრომოსამსახურეები.მსოფლიომონაცემებით.სხვადასხვაქვეყნისარმიებში
(25ქვეყანა)1999წელს600000მდექალიმსახურობდა.

პეკინის1995წლისკონფერენციისმოქმედებისგეგმაშისპეციალურიყურადღება
დაეთმოშეიარაღებულიკონფლიქტისგავლენასქალებზე.

საერთაშორისოორგანიზაციებსდამთავრობებსამმიმართულებითგადამჭრე
ლიზომებისმიღებადაევალათ.ასევე,უნდააღინიშნოსქალთამონაწილეობისგაზ
რდაკონფლიქტისგადაჭრისდაამსფეროშიგადაწყვეტილებისმიღებისსფეროში.
თუმცა თანამედროვე საზოგადოებაში კონფლიქტების მსხვერპლი უმრავლეს შემ
თხვევაშიქალია.ძალადობისშედეგადუფრომეტიქალიკვდება,ვიდრესიმსივნით,
მალარიით,ავტოსაგზაოშემთხვევებშიდაომისდროს_ერთად.

ქალისროლისგაზრდასამშვიდობოპროცესში
გენდერული თანასწორობის მიდგომამ ტრადიციული შეხედულებები შეზღუდა

დაგზამისცაახალხედვას,რაცგულისხმობსსამშვიდობოპროცესისგენდერიზაცი
ას,ანუქალისროლისგაზრდასსამშვიდობოპროცესისისეთეტაპზე,როგორიცაა
სამშვიდობოგეგმისშემუშავება,მისიშეთანხმება,განხორციელება,განხორციელე
ბისმონიტორინგიდამშვიდობისშენარჩუნება.
ქალების მონაწილეობა მშვიდობის მშენებლობაში კი განპირობებულია

შემდეგი ფაქტორებით: ქალები და ბავშვები იქცევიან ომის/კონფლიქტის მთავარ
მსხვერპლად,ქალებსეხებათკვებისსაკითხები,ისინიზრუნავენბავშვებზედამათ
მომავალზე,ომისშედეგადიქცევიანყველაზეღატაკ,დაუცველფენადდამათმი
მართმატულობსძალადობა.

ზუსტად ამიტომაც ქალების მონაწილეობა მშვიდობის მშენებლობაში აუ
ცილებელია და მისი როლი კონფლიქტის სხვადასხვა ეტაპზე განსხვავებულია:
ქალისროლიკონფლიქტისდაწყებამდემისიროლიდანყველაზემნიშვნელო
ვანია:არაძალადობრივიგზებისძიება,მშვიდობისკულტურისშექმნა,კონფლიქტის
თავიდანაცილებისშესაძლებლობებისგამონახვა.

კონფლიქტისდროსქალისროლიარისუფროჰუმანიტარული.
კონფლიქტისშემდგომქალისროლიარისრეკონსტრუქცია,ომისგანდაზა

რალებულებთანმუშაობა,შერიგებისადაპატიებისმიღწევა,მყარიმშვიდობისგა
რანტიებისშექმნა.

კონფლიქტებისმოგვარებისპროცესშიქალთარესურსისგამოყენებისპრაქტი
კა საქართველოშითითქმის არ არსებობს, ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში
მდგომარეობა იცვლებადა ეს, პირველრიგში, განპირობებულია სახელმწიფოპო
ლიტიკით, რადგან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი
რეალიზებათანამედროვე,დემოკრატიულისახელმწიფოსმთავარიმახასიათებელი
უნდაიყოს.ცნობილია,რომქალებიკარგიინტუიციითგამოირჩევიანდადიპლო
მატიურსამსახურშიცპროგრესულპოლიტიკასაწარმოებენ.პოლიტიკაშიმთა
ვარია გონება,ხასიათი,სიმტკიცედაწინდახედულება, რაცქალსადამამაკაცს
თანაბრადგააჩნია.
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საქართველოსორიმოუგვარებელიკონფლიქტიაქვსდამოლაპარაკებებისპრო
ცესშიქალთაჩართულობისდონეძალიანდაბალია.სახალხოდიპლომატიაწლების
განმავლობაში მუშაობდა, თუმცა ამჯერად მას აქვს სახელმწიფოს მხარდაჭერა,
რადგანსაქართველოსპარლამენტმამიიღოგაეროსუშიშროებისსაბჭოსრეზო
ლუცია1325–ის„ქალების,მშვიდობისადაუსაფრთხოებისშესახებ“ სამოქმედო
გეგმადამისიგანხორციელებადაწყებულია.ეროვნულისამოქმედოგეგმაითვალი
სწინებს სახალხო დიპლომატიის პროცესში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობას,
ნდობის აღდგენის მიზნით ერთობლივი ეკონომიკური პროექტების განხორციელე
ბას,რაცძალიანმნიშვნელოვანია,რადგანადამიანურიკავშირებისაღდგენაარის
პირველინაბიჯიკონფლიქტისმშვიდობიანიგზითმოგვარებისსაქმეში.

ცნობილია,რომქალებიადვილადპოულობენსაერთოენასდაერთობლივიეკო
ნომიკურიპროექტებისგანხორციელებამათსაშუალებასმისცემს,გამონახონმეტი
საერთო,ვიდრეკონკრეტულიეკონომიკურისაქმიანობაა.
ქალთამშვიდობისმყოფელობისარსიმდგომარეობსიმაში,რომისინიარიან

მაგალითიადგილობრივითემისათვის,შთაგონებისწყაროსწარმოადგენენიმქალე
ბისადაგოგონებისათვის,რომლებიცმამაკაცთადომინირებისქვეშიმყოფებიან,რა
თადაიცვანთავიანთიუფლებებიდამიიღონმონაწილეობასამშვიდობოპროცესში.
ესყველაფერიიწვევს:

 ქალთაშესაძლებლობისდაუფლებებისგაზრდას
 უზრუნველყოფსსამშვიდობოკონტინგენტისხელმისაწვდომობასქალთათემთან
 არისსაშუალებააწარმოოსსაუბრებიდაზარალებულმოსახლეობასთან
 ხელსუწყობსკონფლიქტისშესუსტებასდაზრდისმასთანშეწინააღმდეგებისდონეს
 აძლიერებსდაცულობისშეგრძნებას
 წარმოადგენსქალთამხარდაჭერისსაშუალებას
 არისსაუკეთესომოდელიქალთადაგოგონათაგასააქტიურებლად.

მოლაპარაკება
კონფლიქტებისმოგვარებისდროსდიდიმნიშვნელობააქვსმოლაპარაკებისპრო

ცესს,ამისთვისკიუნდავიცოდეთ,რაარისმოლაპარაკებადამოლაპარაკებისრამ
დენიმეთოდიარსებობს.
მოლაპარაკებაარისკომუნიკაციამხარეებსშორისთავიანთიმიზნისმისაღ

წევად,რომლისდროსაცყველამხარესაქვსთანაბარისაშუალება,რათააკონტრო
ლოსსიტუაციადამიიღოსგადაწყვეტილება.

არსებობსმოლაპარაკებებისორისახე:პოზიციურიდარაციონალური.
პოზიციურიმოლაპარაკებები,თავისმხრივ,ორიგზითშეიძლებაიქნესწარმოე

ბული.ესენია:
უხეშიყველამეთოდითდაიცვაშენიინტერესიდაიგნორირებაგაუკეთომეორე

მხარეს.
რბილი - მუდმივიდათანპერიოდულიდათმობებითმიხვიდეკომპრომისამდე,

რაციძლევაეფექტურშედეგსმხოლოდერთიმხარისათვის.
პოზიციური მოლაპარაკებების წარმოებისას შედარებით ხშირად გამოიყე

ნება ამორმეთოდსშორისშუალედურიმიდგომა  კომპრომისიუხეშდარბილ



31

მიდგომებს შორის. ეს არის მცდელობა, მოხდეს გარიგება სასურველი შედეგის
მისაღწევად.
რაციონალური მოლაპარაკების არსი არის მხარეთა ინტერესებისა და

პრობლემების გათვალისწინება. ეს მეთოდი არ ეყრდნობა პირად ინტერესებს,
არამედ არის ყველა მხარისათვის ალტერნატიული გზის ძიება. ასეთი მოლაპა
რაკებები მოიაზრებს ერთობლივი მიდგომების ძიებას, რაც ორივე მხარისთვის
მისაღებიიქნება.

რაციონალური მოლაპარაკებების წარმოების მიზანი არის ოპტიმალური გა
დაწყვეტილებების მიღება, მხარეთა დათმობების შეთავსება, თუკი ამის საჭიროე
ბაარსებობს.ამდათმობებსარაქვსდიდიმნიშვნელობა,რადგანაცამშემთხვევაში
ორივემხარეუფრომოგებულირჩებადანაკლებადკარგავსრამეს,ვიდრეესხდება
პოზიციურიმოლაპარაკებებისდროს.

სავარჯიშოები:

სავარჯიშო1.დებულებებიქალებისადამამაკაცებისშესახებ

მიზანიგანსხვავებებისდანახვასქესსადაგენდერსშორის.იმაშიდარწმუნება,
რომმსმენელებმაგაიგეს,რაგანსხვავებაასქესსადაგენდერსშორის.
დრო:20წუთი
სავარჯიშოსაღწერა:

Iეტაპი:მონაწილეებსუნდააუხსნათგანსხვავებაგენდერსადასქესსშორისდა
დაურიგოთკითხვარი,რომელშიცმოცემულიასხვადასხვადებულებაქალებსადამა
მაკაცებზე(მაგ.,ქალებიაჩენენბავშვებს,კაცებიარა.მშენებლებიმამაკაცებიარიან.
პატარაგოგონებინაზებიარიან,ბიჭებიკიუხეშები).

IIეტაპი:მონაწილეებიპასუხებისგრაფებშიმონიშვნებსაკეთებენიმისმიხედვით,
თურომელიდებულებაშეესაბამებაგენდერისკვალიფიკაციასდარომელისქესი
სას.

IIIეტაპი:მასშემდეგ,რაცმონაწილეებიმონიშვნებსგააკეთებენ,ტრენერისწორ
პასუხებსაჩვენებს.

IVეტაპი:შეაჯამეთსწორიდაარასწორიპასუხებისრაოდენობადაგააანალიზეთ.

სავარჯიშო2.გენდერულისტერეოტიპები

მიზანი:ამსავარჯიშოსშესრულებისასმონაწილეებიმიზნისმისაღწევადშეეცდე
ბიან,გამოიყენონსაზოგადოებაშიარსებულისტერეოტიპები.გენდერულისტერეო
ტიპებისსხვადასხვაგამოვლინებისგამოხატვადამათმიმართმონაწილეთადამოკი
დებულებისგანსაზღვრა.
დრო:20წუთი
სავარჯიშოსაღწერა:

Iეტაპი:მონაწილეებიდაიყოფიანორჯგუფად.თითოეულიჯგუფიირჩევსერთ
წარმომადგენელს,რომელიცტრენერისაგანიღებსდავალებას.

IIეტაპი:ტრენერიორივეწარმომადგენელსჩუმადაძლევსდავალებას,გამოსა
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ხონამათუიმპროფესიის/ტიპისადამიანი(დირექტორი,სპორტსმენი,მასწავლე
ბელი,მშობელი,მეცნიერი,მრეცხავი,შვილი,გამყიდველი...)

III ეტაპი: ჯერ ერთი და შემდეგ მეორე წარმომადგენელი საკუთარ გუნდს
ხმისამოუღებლადუხსნისნახატისსაშუალებით.ამოცნობისპროცესშიიწერება
ქულები.

IV ეტაპი: შეჯიბრისდასრულების შემდეგჯერ წარმომადგენლებმადა შემდეგ
ჯგუფებმაუნდაუპასუხონშემდეგშეკითხვებს:

რატომგამოსახეთამტიპისადამიანიამსქესის?
რამოხდებოდა,თუკისხვასქესისადამიანსდახატავდით?

სავარჯიშო3.ქალიდაკონფლიქტი

მიზანი:ქალისროლისადამდგომარეობისგააზრებაომისპირობებში.
დრო:20წუთი
სავარჯიშოსაღწერა:

Iეტაპი:მონაწილეებიდაიყოფიან34მცირეჯგუფადდაეძლევათ1015წუთი
პატარა სცენის მომზადებისათვის. რომელიც სპონტანურად გათამაშდება. ანუ,
არის როლები, ხოლო სცენარი მოვლენების თავისუფალ განვითარებას გულის
ხმობს.მონაწილეებიგაითამაშებენწინასწარმომზადებულსიმულაციებსშეთავა
ზებულთემაზე.

IIეტაპი:მასშემდეგ,რაცთითოეულიჯგუფიწარმოადგენსსაკუთარსცენას,მო
ნაწილეებიიმსჯელებენქალისმდგომარეობასადამისმრავალფეროვანროლებზე
კონფლიქტსადაომში.

სავარჯიშო4.კონფლიქტისმშვიდობიანიგადაჭრა

მიზანი:იმისათვის,რომმონაწილეებმარეალურიმაგალითისფონზეგაიაზრონბლო
კისთემა,გამოყენებულიიქნებაესჯგუფურისამუშაო.
ხანგრძლივობა20წუთ. 
აქტივობა: მონაწილეები გაიყოფიან სამჯგუფად, მათ მიეცემათ სამი კონფლიქტური

სიტუაცია,რომლისგადაჭრასაცეცდებიანჯგუფებშისხვადასხვამეთოდითკონფლიქტს
აგვარებსქალი,კონფლიქტსაგვარებსმამაკაციდაკონფლიქტსაგვარებსორივემხარეერ
თობლივად.
განხილვა:
 რომელისიტუაციაგადაწყდაუფროუმტკივნეულოდ?
 რითგანსხვავდებაქალებისმიდგომებიმამაკაცებისმიდგომებისგან?
 რაუპირატესობააქვსქალისმიერგადაჭრილიკონფლიქტისშედეგს?
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მასკულინურობის
გავლენა
კონფლიქტზე
მასკულინურობადაფემინურობა
ტერმინი„მასკულინური“წარმოდგებალათინურიmasculinusიდან(მამაკაცური).
ფსიქოლოგიურიტერმინებისმოკლელექსიკონიასეგანმარტავსმასკულინურო

ბისცნებას:

„მასკულინურობა  მახასიათებლების კომპლექსი, რომელიც ახასათებს
(ტრადიციულადმიეწერება)მამაკაცს.მასკულინურობისპოლუსისმახასია
თებელია:ფსიქოლოგიური(აგრესიულობა);ქცევითი(ზოგადი,განყენებული
გადაწყვეტილებები);ინტელექტუალური(დედუქცია);ეთიკური(რაინდობის
იდეალი,საომარისიქველე);ესთეტიკური(მონოტონური,მწვავე,ვერტიკა
ლური);პროფესიული(სისტემებთანდამექანიზმებთანურთიერთქმედება,
ვარიატიული, ანუ მრავალმხრივი შრომა), სოციალური (ურთიერთობების
პირამიდა)დასხვა“.

ფსიქოლოგიაში მასკულინურობისა და ფემინურობის დიფერენციაცია ხდება,
როგორც სპეციფიკური სამეცნიერო კონსტრუქტებისა, რომლებიცდაკავშირებუ
ლიაკონკრეტულფსიქოდიაგნოსტიკურტესტებთან.მათთვისდამახასიათებელიზო
გიერთიშტრიხიტრანსკულტურულია.მაგალითადმასკულინურობისგაიგივებაძა
ლასთან,აგრესიულობასთან,ფემინურობისსირბილესადასინაზესთან.

მასკულინურობისდაფემინურობის ხატები,როგორც სისტემური მთლიანობა,
ისტორიული და ეთნოსპეციფიკურია. მათი შესწავლის დროს გათვალისწინებული
უნდა იქნესსქესობრივიროლების ასიმეტრიადა ის,თუმოცემულიკონკრეტული
სტერეოტიპი,რომლისთვალსაზრისისგამომხატველიაკაცისათუქალის.

მე19საუკუნეშიმასკულინურიდაფემინურითვისებებიურთიერთგამომრიცხავად
ითვლებოდადანორმატივიდანყოველიგადახვევამოიაზრებოდა,როგორცპათოლო
გია.შემდგომშიამმკაცრმანორმატივმაადგილიდაუთმოგანსხვავებულმიდგომებს,
რომლისმიხედვითაცმისაღებიგახდა,რომგარკვეულინორმისფარგლებშიადამიანები
შეიძლებაგანსხვავდებოდნენფემინურობისადამასკულინურობისხარისხით.

ესთვისებებიწარმოჩინდებოდაალტერნატიულად:მაღალიმასკულინურობაგა
მოხატულიუნდაყოფილიყოდაბალიფემინურობითდაპირიქით.ამავედროს,მამა
კაცისთვისსასურველიიყომაღალიმასკულინურობა,ხოლოქალისთვისგამოკვე
თილიფემინურობა.

მასალებიტრენინგისთვის
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 შემდეგში გამოირკვა, რომ სქესების დიფერენციაცია „მამაკაცურსა“ და „ქა
ლურს“შორისყველაფსიქიკურთვისებასარეხებადამასკულინურობისადაფემი
ნურობისინდივიდუალურიმაჩვენებლებისხვადასხვაშკალით(ინტელექტი,ემოცია,
ინტერესებიდასხვა)ყოველთვისარემთხვევა.იმინდივიდებისგვერდით,ვისაცგა
აჩნია მკაფიოდ გამოკვეთილი სქესურროლურიდიფერენციაცია, შეიძლება არსე
ბობდნენინდივიდები:

1) ფსიქოლოგიურად არადიფერენცირებული, როგორც მასკულინურობის, ისე
ფემინურობისსუსტიმახასიათებლებით;

2)ანდროგინული (შერეული),რომელიცითავსებსმაღალმასკულინურობასმა
ღალფემინურობასთან.

შეიძლებავთქვათ,რომმასკულინურობაწარმოადგენსქცევისკომპლექსს,შე
საძლებლობებსდამოლოდინებს,რომლებიცგანაპირობებენამათუიმჯგუფისსო
ციალურპრაქტიკას,გაერთიანებულსსქესისნიშნით.სხვასიტყვებით,მასკულინუ
რობაარისის,რაცემატებაანატომიასმამაკაცისგენდერულიროლისშესაქმნელად.

თანამედროვესოციალურიმეცნიერებებისსფეროშიარსებობსმასკულინურო
ბისსხვადასხვაკონცეფცია.
ესენციალისტურიმიდგომა(ლათ.essentiaარსი,აუცილებლადარსებული,თა

ვისთავადნაგულისხმევი)განიხილავსმასკულინურობას,როგორცწარმოქმნილსქა
ლისადა კაცის ბიოლოგიური სხვაობიდან, ანუ როგორც ბუნებრივ კატეგორიას
და ამგვარად, მასკულინურობა განისაზღვრება, როგორც ფიზიკური თვისებების,
მორალური ნორმების, ქცევითითავისებურებების ერთობლიობა,რაც მამაკაცებს
დაბადებიდანახასიათებთ.ამმიდგომისთანახმად,მასკულინურობაარისის,რასაც
წარმოადგენსმამაკაციდარაც,შესაბამისად,შეადგენსმისბუნებრივარსს.

საზოგადოების გენდერული სისტემების შედარებითი კვლევების შემდეგ, რო
მელთაც განასხვავებდა ეკონომიკური და კულტურული პარამეტრები, მოცემული
კონცეფციადაექვემდებარაგარკვეულკრიტიკას.
სოციალურ-კონსტრუქტივისტური მიდგომა განსაზღვრავს მასკულინურობას

გენდერულიმოლოდინებისტერმინოლოგიაში.მასკულინურობაარისის,რაცუნდა
იყოსმამაკაციდარასელოდებიანმისგან.

ამმიდგომისთანახმად,მასკულინურობაკონსტრუირდება,როგორცსაზოგადო
ებაშიმთლიანად,ისემამრობითისქესისყოველადამიანშიცალკე.მასკულინურობის
სოციალური კონსტრუქტი წარმოდგება საზოგადოების გენდერული იდეოლოგიი
დანდაყალიბდებატრადიციულიშეხედულებებითმამაკაცისროლზე,თანამედროვე
ეკონომიკურირეალიებითადასოციოკულტურულისიტუაციით.

ინდივიდუალურდონეზემასკულინურობაკონსტრუირდება,როგორცგენდერუ
ლიიდენტობაგენდერულინორმებისშესაბამისად,რომლებიცჭარბობენამათუიმ
სოციალურჯგუფში დარეალიზდება ინტერაქტიული მოქმედებების საშუალებით.
მასკულინურობის ისტორიულობა ვლინდება ცვლილებებში, რომელიც ისტორიუ
ლიპროცესებისშედეგადშედისმისსტრუქტურაში.კულტურულიდაეკონომიკური
ფაქტორებისდასაზოგადოებისტექნოლოგიურიგანვითარებისშედეგადიცვლება
ქალისადაკაცისსოციალურიპრაქტიკა,რასაცმივყავართტრადიციულიგენდერუ
ლიროლებისცვლილებებამდე.

მასკულინურობისკონცეფციამნიშვნელოვანიაროგორცგენდერული,ისევექა
ლებისდაკაცებისკვლევებისთვის.მასკულინურობისმოდელებისშესწავლასაშუა
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ლებასგვაძლევს,უკეთესადიქნესგაგებულისაზოგადოებისგენდერულიიდეოლო
გიის ძირითადი შემადგენლები და პატრიარქალური დომინირების ინსტიტუტების
ფუნქციონირების პრინციპები, ასევე მოიძებნოს არსებულიგენდერულიწესრიგის
შეცვლისგზები.

ძალაუფლებრივიურთიერთობები
ანთროპოლოგიურმათუეთნოგრაფიულმაკვლევებმაარაერთგზისდაადასტუ

რა,რომწარმოდგენებიიმისშესახებ,თურასნიშნავს„ტიპიურიქალი“ან„ტიპიუ
რიმამაკაცი“საკმაოდფარდობითიცნებებიადაშეიძლებაიცვლებოდესროგორც
სხვადასხვაკულტურაში,ისეკონკრეტულისაზოგადოებისგანვითარებისსხვადას
ხვა ეტაპზე. ერთადერთი,რაც ამ „მრავალფეროვნების“ საერთო მახასიათებლად
შეიძლებამივიჩნიოთ,გენდერულიასიმეტრიაა,რომელიცვლინდებაქალის/მამაკა
ცისსტატუსსადამდგომარეობაშისაზოგადოებასადამისინსტიტუტებშიდაასახავს
კულტურაშიარსებულშეფასებებსდამოლოდინებსსქესთანდაკავშირებით.
კულტურათა უმრავლესობა პატრიარქალურია, სადაც მთავარი სუბიექტი

მამაკაცია.სწორედისაადომინანტიამკულტურაში,ქალიკი–ობიექტია.მისი

სქესი,სტატუსი,როლი,რაცმასმიეწერება,დაქვემდებარებულია.

ითვლება,რომთანამედროვეევროპული/ამერიკულიგენდერულიდღისწესრიგი
მოიაზრებსქალს,როგორცდაქვემდებარებულს,ხოლოკაცს,როგორცდომინანტს.

კაცებიაკონტროლებენმთავარკორპორაციებსადაუდიდესნაწილსკერძოსა
კუთრებებისა.მასკულინურობისგანსაზღვრებაახალიფენომენიადამისიწარმოქ
მნაუკანასკნელასწელიწადსუკავშირდება

მასკულინურობა,რომელიცაღიარებსქალებსადაკაცებსშორისარსებულსხვა
ობებსდაგვთავაზობსსტანდარტს,ამბობს:„მასკულინურობაარისის,თურო
გორიუნდაიყოსნამდვილიკაცი“.პირველრიგში,განისაზღვრება,როგორც„არა
ფემინურობა“.

მასკულინურობისდაფემინურობისცნებასგანსაზღვრავსსოციალურიროლები,
რომლებიცგანსაზღვრულიაკულტურით.თუმცაიმასთანმიმართებაში,თურაარის
„ქალური“დარაარის„კაცური“,ყველაკონკრეტულკულტურაშიარისგანსხვავე
ბულიმიდგომები.ამიტომკრიტერიუმადაღებულიასაზოგადოებისტრადიციული
დაყოფა:

მამაკაცებსმიეწერებათ:სიმტკიცე,ორიენტაციაკონკურენციაზე,მეტოქე
ობადაპირველობისკენსწრაფვა.

ქალებსმიეწერებათ:ორიენტაციასახლზე,ოჯახზე,სოციალურიღირებუ
ლებები,სირბილე,ემოციურობადამგრძნობელობა.

ბუნებრივია,რომესარარისაბსოლუტურიცნებები.ზოგიერთმამაკაცსშე
იძლებაჰქონდესქალურიქცევისკომპონენტი,ანქალსმამაკაცური.

მასკულინურობაგულისხმობსსქესთა სოციალურიდიფერენცირებულობის ხა
რისხს.მასკულინურკულტურებშიუპირატესობასანიჭებენმიღწევას,მატერიალურ
წარმატებასდა შეჯიბრს, აქუფროძლიერი სქესროლურიდიფერენციაციაა; ხო
ლოფემინურკულტურებშიუპირატესობაენიჭებაჰარმონიასადამიანურურთიერ
თობებში,მზრუნველობას,სუსტებისდახმარებასადასაყოველთაოთანასწორობის
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იდეას.როგორც ვხედავთ, ერთმანეთისაგან განასხვავებენ მასკულინურდაფემი
ნურკულტურებს.

მასკულინურკულტურებშიხდებამამაკაცისთვისსოციალურიპრივილეგიებისმი
ნიჭება,ხოლოფემინურკულტურებშიაღიარებულია/დაცულიათანასწორობისიდეა.

საჯაროსივრცექალებისადაკაცებისთვის

lქალებმაისტორიულადდიდიბრძოლისშედეგადმოიპოვესსაჯაროსივრცის
ფიზიკურად დაკავების უფლება, თუმცა, ქართულ კონტექსტში ეს უკანასკნელი
დღემდეარააგენდერულადმგრძნობიარედაქალებისსაჭიროებებსადაუსაფრთხო
ებაზემორგებული.
lსაჯაროსივრცეების„მამაკაცურობას“ხაზსუსვამსმათისახელწოდებებიც.

ქუჩებს, სკვერებს, სხვადასხვა დაწესებულებას  სწორედ მამაკაცების სახელები
ჰქვია.

ნაციონალიზმი.მისიპოზიტიურიდანეგატიური
ასპექტები(მოკლემინიშნებები)
„ნაცია“ლათინურისიტყვაადასაზოგადოებისფუნდამენტურნაწილსგულის

ხმობს.

ნაციონალიზმიარისსაკუთარქვეყანასთანიდენტიფიკაციისგანცდა.ეს
არისრწმენა,კრედოანპოლიტიკურიიდეოლოგია,რომლისსაშუალები
თაცადამიანითავსაკუთვნებსრომელიმეერს.ამიდეოლოგიისთანახმად,
ერისინტერესიდაერთგულებაყველაინდივიდზეთუსოციალურჯგუფ
ზემაღლაუნდაიდგეს.

პოლიტოლოგი ივო დუხაჩეკი თავის წიგნში „Conflict And Cooperation Among
Nations“(1960)წერს:„ნაციონალიზმიშეუწყნარებელჯგუფებადყოფსსაზოგადო
ებას.შედეგად,ადამიანიმხოლოდრომელიმეერისწარმომადგენლადთვლისთავს
დაარამსოფლიოსაზოგადოებისნაწილად.მაგალითად,ისთავსუწოდებსამერი
კელს,რუსს,ჩინელს“.

ნაციონალიზმისათავესიღებსსაფრანგეთში.აქისჩამოყალიბდამეფისდასამ
ხობად1793წელსმოწყობილირევოლუციისშემდეგ.მოგვიანებით,მე19საუკუნე
ში,ნაციონალისტურმაიდეებმამოიცვაევროპისმრავალიქვეყანა.

საქართველოში ნაციონალისტურ იდეოლოგიებს პირველად ვხვდებით ილია
ჭავჭავაძისადათერგდალეულებისმოღვაწეობაში.

ნაციონალიზმისპირველსაბაზისომტკიცებულებასთანდიდსიახლოვესამჟღავ
ნებსილიაჭავჭავაძისმიერ„ქვათაღაღადში“გამოთქმულიაზრი.ილიაყველაგონი
ერადამიანსსაკუთარინაციისპატივისცემისკენმოუწოდებს:„ყოველსერსთავისი
საკუთარისახეაქვს,თავისისაკუთარიგულთათქმა,თავისიწადილები,თავისისულ
თასწრაფვა,თავისიღირსება. ამაების შეგინება ერთი იმისთანა სიბრიყვეა,რომე
ლიცგონებაგახსნილსადამიანსარეპატიება,არშეენდობა“.

ადრეულქართულნაციონალიზმთანმიმართებაში,საყურადღებოავაჟაფშავე
ლასწერილი„პატრიოტიზმიდაკოსმოპოლიტიზმი“.შეიძლებაითქვას,რომესსტა
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ტიამკვეთრად„ნაციონალისტურია“,მიუხედავადიმისა,რომვაჟაოდნავადაცარ
გმობსკოსმოპოლიტიზმს.ამშემთხვევაში,საინტერესოავაჟასმოსაზრებებისნაცი
ონალიზმისჭრილშიგანხილვა.იგიარიზიარებსთვალსაზრისს,რომპატრიოტიზმი
ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია
ისე,როგორცყოველიგონიერიკოსმოპოლიტიარისპატრიოტი.ადამიანი,რომელიც
საკუთარერსემსახურება,მისკეთილდღეობასადაგანვითარებაშიწვლილისშეტა
ნასცდილობს,ხელსუწყობსკაცობრიობისგანვითარებას,რადგანერისწიაღშიშო
ბილისაუკეთესოადამიანებიკაცობრიობასდიდსამსახურსუწევენ.როგორცერის
განვითარებისთვისარიანმნიშვნელოვანიცალკეულიპიროვნებები,ასევეკონკრე
ტულერებსდიდიმნიშვნელობააქვთკაცობრიობისთვის.„ყოველმაერმამომეტებუ
ლიძალა,ენერგია,თავისებურობაუნდაგამოიჩინოსდასაკუთარითანხაშეიტანოს
კაცობრიობისსალაროში“(ვაჟაფშაველა).

მართალია,თანამედროვემსოფლიოშინაციონალიზმიაღარარისგაბატონებული
იდეოლოგია,მათშორისარცსაქართველოში,მაგრამნაციონალურიიდენტობისგან
ცდაბუნებრივიდადამახასიათებელიაყველაქვეყნისთვის.მისიშესწავლამნიშვნე
ლოვანია,რადგანუამრავფაქტორსგანაპირობებსდაზოგჯერპრობლემურიცხდება.

ვამბობთ,რომნაციონალიზმიიგივეა,რაცსაკუთარქვეყანასთანიდენტობისგან
ცდა,მაგრამზოგჯერძალიანპირობითიაზღვარინაციონალიზმსდაშოვინიზმსშორის.

მრავალიკვლევითაადასტურდება,რომროდესაცადამიანშინაციონალიზმის
დონემაღალიადაისძალიანმაღალხარისხშიახდენსიდენტიფიკაციასთავისქვე
ყანასთან,მისთვისხშირადმიუღებელიხდება,რომ„თავისქვეყანაში“სხვაეთნი
კურიჯგუფიარსებობდეს,„უცხოადამიანები“დააბიჯებდნენ„მისმიწაზე“,ეცი
ლებოდნენეკონომიკურრესურსებშიდაა.შ.ადამიანები,რომლებიცთავსქვეყნის
ნაწილადმიიჩნევენ,ფიქრობენ,რომამქვეყანაშისხვახალხის ადგილიარარის,
რომისინიდამანგრევლადმოქმედებენქვეყნისკეთილდღეობაზე.

აღსანიშნავია,რომსაქართველოშინაციონალიზმიგადაჯაჭვულიარელიგიას
თან.ესგამოწვეულიამრავალიისტორიულიფაქტორით.მართლმადიდებლობაიყო
ქვეყნისთვითმყოფადობისდაერთიანობისშემკვრელითეზით„ენა, მამული,სარ
წმუნოება“. ნაციონალიზმი ცალკედა „წმინდა სახით“ არ არსებობს ჩვენთან. ეს
უკანასკნელისაყურადღებოა,რადგანმართალია,იშვიათად,მაგრამსხვაეროვნე
ბისწარმომადგენლებირელიგიურინიშნითაცგანიცდიანდისკრიმინაციას. ისინი
საფრთხედაღიქმებიანქართველებისთვის,როგორც„გაურჯულოების“ფაქტორი.
აჭარაში არა მარტოთურქი მუსლიმებიცხოვრობენ, არამედ ქართველი მუსლი
მებიც,რომლებიც, ასევე,ზოგჯერგაუცხოებულად, მეტიც,გარიყულადაღიქვა
მენთავსერთიანქართულსივრცეშისწორედნაციონალიზმისიდეაშირელიგიური
ფაქტორებისმომძლავრებისგამო.

ნაციონალიზმისდადებითიდა
უარყოფითიასპექტები
ჯონსჰოპკინსისუნივერსიტეტისმეცნიერიტარასკუზიოგამოყოფსპოსტკო

მუნისტურსივრცეშიარსებული3სახისნაციონალიზმსეთნიკურ,საბჭოთადაიმ
პერიულს,რომელიცხელსუწყობსეთნიკურკონფლიქტებსადაქსენოფობიას.ანუ
ზოგჯერვლინდებანაციონალიზმისუარყოფითიზეგავლენათემებისმშვიდობიან



38

თანაცხოვრებაზე.სხვამეცნიერები(PelleAhlerup&GustavHansson)ხაზსუსვამენ
ნაციონალიზმისდადებითასპექტებს.ისინიემპირიულადადასტურებენარაწრფივ
კავშირსნაციონალიზმსადამთავრობისეფექტურობასშორის,ხაზსუსვამენ,რომ
ნაციონალიზმისმაღალიდონეხელსუწყობსეკონომიკურწინსვლას.

გენდერი,როგორცსოციალურიპრაქტიკებისსტრუქტურირებისგზა,კავშირშია
რასასთანდაკლასთან.ასევეისმუდმივინტერაქციაშიანაციონალურიდენტობას
თან.  ამის გაანალიზებას დიდი მნიშვნელობა აქვს მასკულინურობის კვლე
ვისდროს. მაგალითად, თეთრკანიანი მამაკაცის მასკულინობები კონსტრუირდება
არამხოლოდთეთრკანიანქალებთანმიმართებაში,არამედშავკანიანკაცებთანმი
მართებაშიდაპირიქით.ცნობილია,თეთრკანიანიმამაკაცებისშიშიშავკანიანიმა
მაკაცებისდანაშაულებრივი ქმედებების მიმართდა  შავკანიანი მამაკაცების შიში
თეთრკანიანიმამაკაცებისტერორისადმი.აქედანგამომდინარე,თეთრკანიანიკაცე
ბიაკონტროლებენსასამართლოსადაციხეებს.ამიტომ,არარისგასაკვირი,ამერი
კაშიპატიმართაუმრავლესობარომაფროამერიკელია,ხოლოავსტრალიაშიაბო
რიგენი.

მასკულინური„ნორმები“

l სექსუალიზირებული მასკულინურობა ნიშნავს,რომ კაცი არუნდა მოიქცეს
ფემინურადდაარიყოსჰომოსექსუალი;
l რასობრივიმასკულინურობაკინიშნავს,რომკაციარუნდაიყოსშავკანიანი,

ინდოელიდასხვ.

მასკულინურიორმაგისტანდარტები

ბევრი კაცი, რომელიც სარგებლობს პატრიარქალური დივიდენდებით, პა
ტივსსცემსცოლს,არარისმოძალადე,არსვამს,ინაწილებსსახლისსამუშაოს,
ერთგულადმიაქვსსახლშიმთელიჯამაგირიდაამავედროს,„ადვილად“შეიძლე
ბამისიდარწმუნება,რომმაგალითად,ფემინისტებიექტრემისტებიდაკაციჭამიები
არიან.

ნაციონალიზმიდამილიტარიზმი.
მასკულინურობადაკონფლიქტი
თუჩვენგვინდაგავიაზროთ,რატომაადაკავშირებულინაციონალიზმისექსიზ

მთან,რასიზმთან,ჰომოფობიასთანდატრანსფობიასთან,პრობლემამასკულინურო
ბაშიუნდავეძებოთ.ამისმიზეზიკინაციონალისტურიდეოლოგიებსადამასკული
ნურობასშორისარსებულიმჭიდროკავშირია.

თუსიმძიმისცენტრსმასკულინურობაშიარგადავიტანთ,სხვაგვარადვერგავი
აზრებთიმას,თურატომცდილობენკაცებიდაიცვანმასკულინურობადაშეინარჩუ
ნონჰეტერონორმატიულობა,რომელთამტრებადაცფემინისტიქალებიდაკაცები,
მიგრანტები,ჰომოსექსუალებიდატრანსგენდერებიმოიაზრება.
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თუ გადავხედავთ ისტორიას, აღმოვაჩენთ, რომ იგი სავსეა ემანსიპატორული
ბრძოლებით და ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესით.ნაციონალის
ტები ცდილობდნენ, მიეღწიათ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებისთვის,რაც აღვივებს
ნაციონალისტურეთნოცენტრიზმს. ამგვარიკრიზისებისდროსეროვნულიაღმა
ტებულობისშესახებრწმენებიიწყებსგამყარებას.შესაბამისად,მწიფდებაქსენო
ფობიურიგანწყობებისხვაერების,განსაკუთრებითკიიმპერიალისტურიერების
წინააღმდეგ.

სახელმწიფოსშექმნისმიზანი ხშირადიღებდა ანტიკოლონიურდარევოლუცი
ური ბრძოლისფორმას,რაც შეიარაღებულ კონფლიქტში გადაიზრდებოდა.ისეთი
კრიზისულისიტუაციისდროს,როგორიცარისომი,ნაციონალიზმიმჭიდროდუკავ
შირდებამილიტარისტულინსტიტუციებს,რომლებიცკაცებისმიერაადომინირებუ
ლიდამათმასკულინურდღისწესრიგსუდგენს.კაცებიარიანრეალურიაქტორები,
რომლებმაცუნდადაიცვანთავისუფლება,სამშობლოდაქალები.ქალებსკისექსუ
ალობისრეგულირებისინსტრუმენტებითერისბიოლოგიურიმწარმოებლისსიმბო
ლურადგილსანიჭებს.ისინინაციონალიზმისგანხორციელებასშვილებისაღზრდის
სიმბოლურიროლითახდენენ.

როდესაცქალებიმობილიზდებიანსაკუთარიუფლებებისდასაცავადდაიწყე
ბენფემინისტურბრძოლას,ესპირდაპირგაიგებაერისღალატად.ქალებისბრძო
ლის ფოკუსი ამ შემთხვევაში ერის მტრიდან გადადის მასკულინურობაზე, რო
მელიცმჭიდროდაადაკავშირებულინაციონალიზმთან.შესაბამისად,იწყებამას
კულინურიკულტურისშემქმნელთადამწარმოებელთაგაბრაზებადასექსიზმის
გაღვივება.

ნაციონალისტურიდეოლოგიაშიტრანსფობიისგაღვივებამჭიდროდაადაკავში
რებულიტრანსგენდერქალთამასკულინურიპრივილეგიებისდათმობასთან.რო
დესაცტრანსგენდერი ქალებიუარს ამბობენ მასკულინურროლზე, მათთვის არ
არისხელმისაწვდომი ქალებისსიმბოლური  ბიოლოგიურიმწარმოებლისროლი.
შესაბამისად,ისინინაციონალისტურიიდეოლოგიისპროექტისფარგლებსგარეთ
რჩებიანდაპირდაპირდარტყმასაყენებენამიდეოლოგიისდუალისტურიროლე
ბისმოდელს.

ამგადმოსახედიდანმარტივიგასაგებია,რომნაციონალისტკაცებსდანაციო
ნალისტურიიდეოლოგიისგამტარებელქალებსსერიოზულიწინააღმდეგობააქვთ
მასკულინურობის მტერი ქალების, ჰომოსექსუალების, ტრანსგენდერების და მიგ
რანტებისმიმართ.

ანთროპოლოგიურმა თუ ეთნოგრაფიულმა კვლევებმა არაერთგზის დაადას
ტურა, რომ წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს „ტიპიური ქალი“ ან
„ტიპიურიმამაკაცი“,საკმაოდფარდობითიცნებებიადაშეიძლებაიცვლებოდეს
როგორც სხვადასხვა კულტურაში, ისე კონკრეტული საზოგადოების განვითა
რებისსხვადასხვაეტაპზე.ერთადერთი,რაცამ„მრავალფეროვნების“საერთო
მახასიათებლადშეიძლებამივიჩნიოთ,გენდერულიასიმეტრიაა,რომელიცვლინ
დება ქალის/მამაკაცის სტატუსსა და მდგომარეობაში საზოგადოებასა და მის
ინსტიტუტებშიდაასახავსკულტურაშიარსებულშეფასებებსადამოლოდინებს
სქესთანდაკავშირებით.

კულტურათაუმრავლესობაპატრიარქალურია,სადაცმთავარისუბიექტიმამა
კაცია.სწორედისაადომინანტიამკულტურაში,ქალიკიობიექტია.მისისქესი,სტა
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ტუსი,როლი,რაცმასმიეწერება,დაქვემდებარებულია.ჯონსტიუატმილის,უფრო
ადრინდელშრომასსწორედასეჰქვია„ქალთადაქვემდებარებულობა“.

ფილოსოფოსიდაგენდერისსპეციალისტილელაგაფრინდაშვილიხსნის,თურო
გორაისახებაესასიმეტრიულობაენაშიც.ილიაჭავჭავაძისძალიანსაინტერესოწე
რილის,„პატარასაუბარი“მაგალითზე.წერილსთავისიპრედისტორიააქვსდაXIX
საუკუნის50იანწლებსუკავშირდება,როცაპირველადგახდაქალთასაკითხიაქ
ტუალურისაქართველოში.ილიაიწყებსსაკითხისპრობლემატიზაციას,თუროგორ
ადგენსენაქალურობასდამამაკაცურობასდაამბობს,რომგვაქვსქალთანდაკავ
შირებულიცნება„დედაკაცი“დაკაცთანდაკავშირებული–„მამაკაცი“.ამკომპო
ზიტებისპირველიმდგენელები(დედადამამა),ანურეპროდუქციულიროლისდო
მინანტობადაუპირატესიმნიშვნელობაკულტურაშიხაზგასმულიაროგორცკაცი
სათვის,ასევექალისათვის.აქვეავტორიშენიშნავს,რომ„ვაჟკაცის“ანალოგიური
ცნებაქალისთვისარმოგვეპოვება.ხვდებით,ალბათ,რომ„ვაჟკაცი“უკვემოღვა
წე,საზოგადოებაში,ოჯახსგარეთმოქმედიკაციადაამსფეროშიქალიარარის.ამ
ნაკლისკომპენსაციააგამონათქვამები:„მამალიქალი“,„ვაჟკაცურიქალი“,„კაცის
ტვინიანიქალი“,სადაცსწორედქალის„მამაკაცურ“სფეროებშიდაუშვებლობისთა
ვისთავადობაახაზგასმული.

1.თემატურისავარჯიშო
„მასკულინური/ფემინურიწარმოდგენები“

მისიმიზანია,აღწეროს,როგორხედავსსაზოგადოებაქალისდაკაცისროლებს,
მისწრაფებებს.რაშივლინდებამკვეთრადგამოხატულიმასკულინურობადაფემი
ნურობა,სადიშლებაზღვარიამგანსხვავებულმოდელებსშორის.

2.თემატურისავარჯიშო
მცირეჯგუფებშიმუშაობისათვის

მოცემულისავარჯიშოქმნისსივრცესმცირეჯგუფებშიდისკუსიებისთვის,რათა
მონაწილეებმაგააცნობიერონმასკულინურიდაფემინურიდაყოფისლოგიკა,საზო
გადოებისმოლოდინებიდადამოკიდებულებებიდაგააანალიზონ.



41

სასკოლოასაკისორივესქესისბავშვებიაცნობიერებენ,რომსაზოგადოე
ბაში„მასკულინურ“მახასიათებლებსმეტიპატივიმიეგება.„მასკულინურ“
საქმიანობებს ბავშვებიუფრომაღალსტატუსს მიაწერენ, ვიდრე „ფემი
ნურს“.ერთ–ერთკვლევაშიესნათლადდადასტურდა:11წლისბავშვები
მათთვის სრულიად ახალ პროფესიას (მაგ, კლიპსტერი – ბატარეის შემ
მოწმებელი)აღწერენუფრომაღალისტატუსისსაქმიანობად,თუსურათ
ზემასკაციასრულებს,ვიდრეიმშემთხვევაში,თუმასქალიასრულებს.

კითხვა:ესნიშნავსთუარაიმას,რომგოგონებიციწყებენიდენტიფი-

კაციას„მასკულინურ“მახასიათებლებთანდარომმათაც„იზიდავთ“

მამაკაცურიპროფესიები?

მასკულინურიდაფემინურიდაყოფისმიხედვით,ქალს/გოგონასმიეწერე
ბაისეთიქცევადამახასიათებელბი,რომლებიცხაზსუსვამსგარეგნობას,
მზრუნველობითფუნქციას,ემოციურსფეროს,პასიურდამორჩილროლს
დანაკლებორიენტაციასპიროვნულდაინტელექტუალურმიღწევებზე.

ამის საპირისპიროდ, მასკულინური სტერეოტიპიფოკუსირებულიაფიზი
კურდაინტელექტუალურსიძლიერეზე,აქტიურობაზე,დამოუკიდებლობა
ზედაგანუვითარებელემოციურსფეროზე.

კითხვა:ეთანხმებითთუარა?

მშობლებიდათანატოლებიბავშვისიდენტობისძირითადაგენტებადგვევ
ლინებიანდაახდენენმათგენდერულიდენტობაზეგავლენას.

კითხვა:როგორ?

ამბობენ,რომმშობლებიდაგანსაკუთრებითმამები,ბევრადნაკლებტო
ლერანტულებიარიან,თუბიჭიგენდერისთვისარადამახასიათებლადიქ
ცევა,ვიდრექალაბიჭაგოგონებისმიმართ.ასეთიგოგონებითავისისქე
სისთანატოლებშიცარკარგავენაღიარებას.

სხვასაკითხია,თუბიჭიგოგონებთანმეგობრობსანთამაშობს.ასეთბი
ჭებსგანდევნიან,დასცინიანდა/ან,როგორცმინიმუმ,უცნაურებადმო
ნათლავენ. 

კითხვა:ესმართლაასეათუარა?

მასკულინურსაზოგადოებაში მამაკაცი ვალდებულიცკია,რომ იყოს აგ
რესორიდაფიზიკურადგამოხატოსაგრესია,ამასითხოვსსაზოგადოება,
რომელიცმისგანსიძლიერისმუდმივდადასტურებასელოდება.

კითხვა:ეთანხმებითთუარა?
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კაცმათუემოციებიგამოხატა,გაიკიცხება.

მაგრამ თუ არ ახდენს ემოციების დაარქივებას/შენახვას, ეს ადამიანი
არისბევრადლაღი,მსუბუქიურთიერთობებში,არაქვსშინაგანიწინააღ
მდეგობები.

რაცუფრონაკლებიდაგროვილიუარყოფითიემოციააქვსადამიანს,მით
უფრონაკლებადამოაფრქვევსდაგამოხატავსმასრაიმეაგრესიისფორ
მით.

შენახული,დიდი,ინტენსიურიემოციებისნაკადი,სხვადასხვადროსვლინ
დებააგრესიით.უხეშიძალით.

კითხვა:რამდენადეთანხმებით?დაასაბუთეთ.

ისტორიისკვლევებშიჩანს,რომისტორიულადქალიითვლებოდაკაცის
განგანსხვავებულ,ნაკლებად„გონიერ“არსებად,რომელიცდაკავშირე
ბულიიყო„სხეულთან“.

დავალება:შეგიძლიათმოიყვანოთმაგალითები?

მოზარდებისლექსიკაშიდამკვიდრებულიაპრაქტიკარომელიცხასიათ
დებამდიდარიშეურაცხმყოფელილექსიკონითიმბიჭებისმიმართ,ვინც
გამოირჩევა საერთომასიდან:ქალოია, ქალაჩუნა,დედიკოსბიჭი, ქალის
თითება,ინდაური,ნაზი,ოთხთვალადაა.შ.

შეკითხვა:-რასთანგვაქვსსაქმე?

კულტურამ  დაიმახსოვრა  ამორძალები. კულტურისათვის   მთავარია,
დაინახოსდაშეამჩნიოსმხოლოდამორძალობასთანდაკავშირებული
კონკრეტულითვისებები.

კითხვები:თქვენიაზრით,რამდენადქალურებიარიანისინი

თავიანთისექსუალობისაზრით?რამდენადმამაკაცური-სო-

ციალურიაზრით?რანიშნითდარჩაამორძალებიკულტურაში?
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ტრენინგის
სამუშაოგეგმა,
მოდული
მოდული(ნიმუში)

ტრენინგის
თემატიკა

ტრენინგიტრენერთათვისკონფლიქტოლოგიაში

ბლოკისთემა
კონფლიქტის ფორმები, სახეები, კონფლიქტის ანალიზი, კონ
ფლიქტისმოგვარებისმეთოდები

მიზანი
(მოსალოდნე
ლიშედეგები

lმონაწილეთაინფორმირებაკონფლიქტისსაკითხებზე,კონფ
ლიქტისანალიზისადამისიგადაწყვეტისმეთოდებისგაცნობა.
lმოლაპარაკებათაეფექტურადწარმართვისტექნიკისდაუნარ
ჩვევებისგაცნობადაკონფლიქტისგადაჭრისგზებისძიება

ინდიკატორი

lმონაწილეებმაგამოავლინესმაღალიინტერესიგანხილულისა
კითხებისმიმართ
lმონაწილეთა80%მამიიღოინფორმაციაგანხილულსაკითხებ
თანდაკავშირებით,გაიზარდამათიმოტივაცია,რომმიღებული
ინფორმაციაგაავრცელონთანატოლებში

მეთოდები
მინილექცია, ინდივიდუალურიმუშაობა,როლურიდაჯგუფური
სავარჯიშო,„გონებრივიიერიში“,თამაში,დისკუსია,პრეზენტა
ცია

საფონდო
გამოცდილება

აუდიტორიასთანმუშაობისგამოცდილება, კომუნიკაციისუნარ
ჩვევები

ჩარჩო
პირობები

ჩატარებისადგილი:ქუთაისი
ჩატარებისთარიღი:22.09.17
ჩატარებისდრო:6საათი
მონაწილეთარაოდენობა18

სამიზნე
ჯგუფი

ახალგაზრდებიდასავლეთსაქართველოს6რეგიონიდან

მასალებიტრენერისთვის
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გეგმა

პირველი სე სია 

11.00–12.00(60წუთი)

კონფლიქტისფორმებიდასახეები

20წთ.–გაცნობა:ჩემიპირველიკონფლიქტიდაჩემიდამოკიდებუ-

ლებაკონფლიქტთან

მიზანი:ჯგუფშიშეიქმნასთავისუფალიატმოსფეროდისკუსიისთვის.სავარ
ჯიშოეხმარებატრენერს,შეაგროვოსინფორმაცია,როგორიაჯგუფისინტე
რესები,რამდენადახლოსარიანთემასთან,რამიმართულებითუნდაგაძლიერ
დესმუშაობა.

10წთ–მოლოდინებისგანსაზღვრა

ინდივიდუალურიმუშაობარასველოდებითტრენინგისგან,რასაფრთხე
ებსვგრძნობთ.

მიზანი: სავარჯიშო ეხმარება ტრენერს, განსაზღვროს, რა მოლოდინები
აქვთჯგუფისწევრებსდარასაფრთხეებსგრძნობენ.

15წთ.-სავარჯიშო„ემოციათაანბანი“

ამოცანა:რამდენიმეწუთისგანმავლობაშიმონაწილეებიანბანისმიხედვით
იხსენებენკონფლიქტთანასოცირებულსიტყვებს,თითოემოციასთითოასოზე.
სავარჯიშომიდისწრეშიდაიქმნებასაერთობანკი.მაგალითად:ააგრესია;ბ
ბრაზიდაა.შ.

განხილვა:როგორიემოციებიშეგროვდა,რაასოციაციებსიწვევსკონფლიქტი.

15წთ.-მინი-ლექცია.კონფლიქტისარსი

რაარისკონფლიქტი
კონფლიქტიტერმინიმომდინარეობსლათინურისიტყვიდანconflictus,რაც

ნიშნავსშეჯახებას,დაპირისპირებას.კონფლიქტიარისგანხეთქილება,უთან
ხმოებამხარეებსშორის

მისიგამომწვევიმიზეზებისმიხედვითკონფლიქტებისთეორიაშიმრავალი
სახისკონფლიქტსგამოყოფენ.

კონფლიქტისტიპებიდასახეები:
ინფორმაციული  როდესაც კონფლიქტის მიზეზად იქცევა არასწორი, ან

არასაკმარისიინფორმაცია.
სოციალურიროცაკონფლიქტსსაფუძვლადუდევსსოციალურიფონი.
კულტურულიროცაკონფლიქტისმიზეზადიქცევაგანსხვავებულიკულ

ტურა.
ღირებულებათა–კონფლიქტისმიზეზიაგანსხვავებულიღირებულებები.
სტრუქტურულიროცაკონფლიქტიიწყებაჩვენგანდამოუკიდებელიფაქ

ტორებით,რომელსაცქმნისსტრუქტურა.
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ურთიერთობათა–შესაძლოაჩართულიიყოსროგორცცალკეულიინდივი
დები,ასევეჯგუფები,ორგანიზაციები,კომპანიები.

ინტერესთა თავისიშინაარსითყველაზერთულიფორმააა,რადგანგან
სხვავებულიინტერესებიმოქმედებს.

გამოყოფენასევეშემდეგიტიპისკონფლიქტებს:პიროვნული,პიროვნება
თაშორისი,ჯგუფური,ჯგუფებსშორისმიმდინარეკონფლიქტები.

შესვენებაყავაზე–12.00–12.30

მეორე სე სი ა

12.30–14.00(90წთ)

კონფლიქტისგანვითარებისფაზები

30წთ.–მუშაობა3ჯგუფში

სავარჯიშოს შინაარსი:  ტრენერი წინასწარ ამზადებს პატარა ყუთს,რო
მელშიცჩაყრილიაქაღალდისპატარაბურთულები.ბურთულებზეაღნიშნულია
კონფლიქტის სახეები:ჯგუფი იყოფა სამ ნაწილად,თითოეულიჯგუფი იღებს
თითო ბურთულას და 10 წუთის განმავლობაში წარმოადგენს იმ ტიპის კონ
ფლიქტს,რომელიცბურთულაზეააღნიშნული.

განხილვამონაწილეებიპასუხობენშემდეგშეკითხვებს:
რომელიტიპისკონფლიქტიიყოწარმოდგენილი?
რაიყოსაერთოდარითგანსხვავდებოდნენერთმანეთისგანწარმოდგენილი

კონფლიქტები?
რაიყომიზეზებიდაროგორგანვითარდაკონფლიქტები?
მიზანი:მონაწილეებმაკარგადგააცნობიერონ,რომყველაკონფლიქტირა

ღაცმიზეზითიწყება,მაგრამმთავარია,ვიცოდეთ,როგორხდებამათიგანვი
თარება.

20წთ.-სავარჯიშო:„კონფლიქტიტრანსპორტში“

მიზანი:მონაწილეებმაშეიძინონმოლაპარაკებათაუნარჩვევებიგანსხვავე
ბულიინტერესებისდროს.

ინსტრუქცია:ოთახშიდგამენსკამებს.ერთიწინ,ორიუკან(ავტობუსისიმი
ტაცია).ტრენერიითხოვსსამმოხალისეს.ორიპირველისგანდამოუკიდებლად
იღებსინსტრუქციას,ასევეპირველიც.ორისამოცანაა,ავიდესავტობუსშიდა
დასხდნენგვერდიგვერდ,რათამოილაპარაკონმათთვისმნიშვნელოვანთემაზე.
პირველიმოხალისისამოცანა:დაჯდესორადგილიანსკამზეფანჯარასთანდა
ერთისკამიმოიკავოს.ადგილიდათმოსმხოლოდმაშინ,თუამისსურვილიგა
უჩნდება.

განხილვა:მონაწილეებიპასუხობენშემდეგკითხვებს:
„მესამე“მონაწილემრატომარდათმო(ანდათმო)თავისიადგილი?
იყოთუარამომენტები,როცამესამესუნდოდაადგილისდათმობა?
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როგორიგანწყობაჰქონდათთამაშისმონაწილეებს?
რაარისგამოსავალი?
რაიყოწარმატებისანწარუმატებლობისმიზეზი?

10წთ.-კონფლიქტისსახეები

კონფლიქტისსახეებიმიმდინარეობისმიხედვით:
ზედაპირულიკონფლიქტიზედაპირზეკარგადჩანს,მაგრამსინამდვილეში

სიღრმეარააქვს.
დახურულიზედაპირზეკონფლიქტითითქმისარჩანს,მაგრამსიღრმეში

დიდიფესვებიაქვს.
ღიაროცაკონფლიქტისხეისეააფეთქებული,რომფესვებიცღრმადაქვს

დაზედაპირზეცყველფერიკარგადჩანს.

30წთ.-როლურისავარჯიშო

აქტივობის აღწერა: მონაწილეები იყოფიან სამჯგუფად.თითოეულიჯგუფი
აკეთებსსხვადასხვატიპისკონფლიქტისიმიტაციას:ზედაპირული,ღია,ფარული.

მიზანი:კონფლიქტებისმიზეზებისდამიმდინარეობისგაცნობა,განხილვა
დისკუსია:
როგორვითარდებაკონფლიქტი.რამგამოიწვიაკონფლიქტისგანვითარება,

რაარისისუმთავრესი,რამაცგამოიწვიაკონფლიქტისექსკალაცია.ღია,დახუ
რულიდაფარულიკონფლიქტებირითგანსხვავდებიანისინიერთმანეთისგან
დარასაერთოაქვთ.

14.00–14.30–ლანჩი

მესამე სე სია

14.30–16.30(120წთ)

კონფლიქტისანალიზი.კონფლიქტისმოგვარებისმეთოდები

10წთ.-სავარჯიშოორჯგუფში„კონფლიქტისპლიუსებიდამინუსები“

კონფლიქტსშეიძლებაშევხედოთსხვადასხვაშეხებისწერტილიდანდააღ
მოვაჩინოთდადებითიდაუარყოფითიმხარეები.

მონაწილეები იყოფიანორჯგუფად. პირველიჯგუფიგონებრივი იერიშის
რეჟიმითჩამოწერსკონფლიქტისდადებითმხარეებს,მეორეჯგუფიმუშაობს
კონფლიქტისნეგატიურმხარეებზე.

დისკუსია:
სხვადროსთუგიფიქრიათკონფლიქტისდადებითმხარეებზე?
თქვენიაზრით,რამდენადსაჭიროაკონფლიქტისარსებობა?
რომელითვისებისპოვნააუფროადვილიდადებითისთუუარყოფითის?
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10წთ.-სავარჯიშო„სმაილიკები“

შინაარსი: მონაწილეებს ურიგდებათ 10 სხვადასხვა „სმაილიკი/ღიმილი“.
ისინიემოციებსალაგებენთანმიმდევრობით,რათაწარმოაჩინონკონფლიქტის
განვითარება.

პრეზენტაციაუკუკავშირით:რასგამოხატავდათქვენისმაილიდაროგო
რიაასეთდროსემოცია.

მიზანი:მონაწილეებსგამოუმუშავდეთკონფლიქტურისიტუაციისანალიზი,
როგორიცვლებაგანწყობადაემოციაკონფლიქტისდროს.

15წთ.-მინილექცია:რაარისკონფლიქტისანალიზი?

კონფლიქტების ანალიზი  ეს არისრეალობისგაცნობიერების პრაქტიკუ
ლი პროცესი,რომელიც შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა პრაქტიკული
დაადაპტირებულიმეთოდით.

რატომარისაუცილებელიკონფლიქტისანალიზი?
იმისთვის,რომკარგადგავაანალიზოთკონფლიქტისმიზეზები
რათაგავარკვიოთორივემხარისშეხებისწერტილები
რათა განვსაზღვროთ ის ფაქტორები და ტენდენციები, რომლებიც კონ

ფლიქტისსათავესწარმოადგენს
რათამივიღოთგაკვეთილიწარმატებულდაწარუმატებელქცევებზე
კონფლიქტისანალიზიარარისერთჯერადიღონისძიება.ისმუდმივიპრო

ცესია.

კონფლიქტისანალიზისმეთოდები

კონფლიქტურისიტუაციებისანალიზიშესაძლოაგაკეთდესშემდეგიმეთო
დებით:

კონფლიქტისკარტოგრაფია
სამკუთხედი
ძალთაველისანგარიში
სვეტები
პირამიდა
ხახვი
კონფლიქტისხე

„კონფლიქტისხე“  კონფლიქტის ანალიზისგრაფიკულიმეთოდია,რომე
ლიცგანსაკუთრებითეფექტურიამაშინ,როცამხარეებივერმიდიანკონსენ
სუსამდე, ვერთანხმდებიან პრობლემის მთავარ არსში. არ არის გარკვეული
უმთავრესიმიზეზები,რომლებიცსათავესუფროღრმაფესვებიდანიღებს.ეს
მეთოდიეხმარებამონაწილეებს,განსაზღვრონ,რაარისმთავარიპრობლემა,
ძირითადიმიზეზებიდაშედეგები.

მიზანი:დისკუსიისსტიმულირებაკონფლიქტისმიზეზებსადამიმდინარეო
ბაზე
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ჯგუფისდახმარებით:
გამოიკვეთოს,რაარისმთავარიპრობლემა
გამოიყოსპრიორიტეტებიიმპრობლემებზემუშაობისას,რომელიციკვეთე

ბაკონფლიქტისდროს
მოხდესმიზეზებისადაშედეგებისდაკავშირება
ესმეთოდიყველაზეკარგადგამოიყენებაჯგუფებში

25წთ.-მუშაობაჯგუფებში

როგორგამოვიყენოთმეთოდი:„კონფლიქტისხე“

ინსტრუქცია:მონაწილეებიიყოფიანორჯგუფად,დიდქაღალდზეხატავენ
ხეს. ხის ტანზე იწერება ის საკვანძო პრობლემა, რომელმაც გამოიწვია კონ
ფლიქტი,ფესვებზეიწერებაკონფლიქტისმიზეზები, ხოლოფოთლების ადგი
ლასკონფლიქტისშედეგები.

პრეზენტაცია,განხილვა,დისკუსია.

შეკითხვები:რაარისმთავარიპრობლემა?სიღრმისეულიპრობლემები?რა
არისამძირითადიპრობლემისშედეგები?

15წთ.-მინილექცია:კონფლიქტისგადაჭრისმეთოდები:

კონფლიქტურსიტუაციებშიგამოიყენებაშემდეგისტრატეგიები:

განრიდება როცა ადამიანი გვერდსუვლის კონფლიქტს,რადგან გაქცე
ვითმნიშვნელოვანიცვლილებებიარხდება.ისადამიანები,რომლებიცამსტრა
ტეგიასმიმართავენ,ერთიმხრივ,თავიდანიცილებენსტრესს,გაღიზიანებას,
ნერვიულობას,მეორემხრივ,მუდმივადასეთიმიდგომაგრძნობებისდახშობას,
იმედგაცრუებასდაჩაკეტილობასიწვევს.

შეგუებაროცაადამიანიარცდილობსშეცვალოსრამე,არცდილობსჩაწ
ვდესმიზეზებს,ურჩევნიაშეეგუოსრაღაცისსანაცვლოდ.ამდროსპრობლემა
არგვარდება.რომელიმემხარეგანსაკუთრებითუფრთხისკონფლიქტისგამ
წვავებასდაპოზიციასთმობს.დათმობასხვისიინტერესებისდაკმაყოფილების
კენმიმართულიქცევაადაურთიერთობისშენარჩუნებასგულისხმობს.

კონკურენციაამსტრატეგიას,წესისამებრ,მიმართავსის,ვინცნაკლება
დაადაინტერესებულიურთიერთობის შენარჩუნებით, ვისთვისაცდაპირისპი
რებულიმხარისინტერესებიუმნიშვნელოადასაკუთარიმიზნისმიღწევა–პრი
ორიტეტული.ამსტრატეგიისგამოყენებისდროსაქტიურადმიმართავენძალის
დემონსტრირებას,მანიპულაციებს,იშველიებენავტორიტეტებს,კანონს.

კომპრომისითუკონფლიქტშიჩართულიორივემხარემზადარის,დათმოს,
საქმეგვაქვსკომპრომისთან.ამშემთხვევაშიარცერთიმხარეარარისმოგების
ანწაგებისპოზიციაშიდასაბოლოოშედეგიორივესმხრივნაწილობრივიდათ
მობისხარჯზემიიღწევა,რადგანკომპრომისითანამშრომლობასადაკომუნი
კაციასემყარება.
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თანამშრომლობათანამშრომლობასაშუალებასაძლევსკონფლიქტისმო
ნაწილე მხარეებს, იმოქმედონ ერთობლივი ძალისხმევით და დააკმაყოფილონ
ორივე მხარის ინტერესები. თანამშრომლობას მიმართავენ მაშინ, როდესაც
მხარეებსაქვთსურვილი,კონსტრუქციულიგზითმიაღწიონშეთანხმებასდაშე
ინარჩუნონსამომავლოურთიერთობა.საბოლოოდ,გამარჯვებულიდადამარ
ცხებულიარვლინდება,ურთიერთობამტკიცდება,ხოლომიღებულიგადაწყვე
ტილებებიხანგრძლივპერსპექტივაზეაორიენტირებული.

30წთ.-მუშაობა5ჯგუფში

მონაწილეები იყოფიან ხუთ ჯგუფად. თითოეული მათგანი მუშაობს ერთ
სტრატეგიაზე.გამოყოფენსტრატეგიისდადებითდაუარყოფითმხარეებს.

დისკუსია,განხილვა

15წთ.-სავარჯიშო:„გადაბირება,საკუთარმხარესგადმოყვანა“

მონაწილეებიდგებიანერთმანეთისპირისპირ.მხარეებიცდილობენმეწყვი
ლეთავისმხარესგადმოიყვანონ.

განხილვა:
როგორმოახერხეთგადმობირება,ანვერმოახერხეთ?
მიზანი: მონაწილეებს გამოუმუშავდეთ ინდივიდუალური სტრატეგიები

მსგავსიურთიერთობებისდროს.

შესვენებაყავაზე–16.30–17.00

მეოთხე სე სია 

17.00–18.30(90წთ.)

კონფლიქტისგადაწყვეტისმეთოდები(გაგრძელება)

10წთ.-მინილექცია

კონფლიქტურისიტუაციიდანგამოსვლისრამდენიმეგზაარსებობს:
1.ძალადობაძლიერიმხარეძალისგამოყენებითაიძულებსმეორემხარეს,

დაემორჩილოსმას.
2.გადაწყვეტაესმეთოდიარნიშნავსპრობლემისგადაწყვეტას,კონფლიქ

ტიჩერდებამხარეთადაშორებით.
3.შერიგებაყველაზეეფექტურიგზაკონფლიქტებისმოსაგვარებლად.

შერიგებისმისაღწევადაუცილებელიამოლაპარაკებისგამართვა.

მოლაპარაკებასამშვიდობოგზააკონფლიქტებისგადასაჭრელად.გარკვეუ
ლიპერიოდისშემდეგმხარეებსუჩნდებათმოთხოვნილება,მიუსხდნენმოლაპა
რაკებისმაგიდასდაგამართონდიალოგი.
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მოლაპარაკებისსტადიები:
1.მოსამზადებელისტადიაძალიანმნიშვნელოვანიასად,რასიტუაციაში

მიმდინარეობსმოლაპარაკება.
2.მთავარიარსისგამოყოფა.მოლაპარაკებაგაიმართოსერთკონკრეტულ

საკითხზე,რომელიცშედისორივემხარისინტერესებში.
3.მესამესტადიაშეეცადეთმონახოთსაერთო.მაგალითად,როგორგადავ

ჭრათთქვენი„მოთხოვნები“დაჩემი„პრობლემები.“
4.შეთანხმება,ანპირიქითარშეთანხმება.

35წთ.-როლურისავარჯიშოები

მონაწილეებიიყოფიანსამჯგუფად,ორიჯგუფისხდებამოლაპარაკებისმა
გიდასთან,მესამეჯგუფი,ექსპერტებიაკვირდებიანმოვლენებს.

პრეზენტაცია,დისკუსია.

30წთ.-ტრენინგისშეფასება,ფიდბეკი

მეთოდი:„მიკროფონი“:რასგრძნობთ,როგორიემოციებიგაქვთამწუთას,
რაიყოთქვენთვისმნიშვნელოვანი,ახალიდასაინტერესო.

15წთ.-ტრენერისკომენტარი.ტრენინგისდასრულება
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მოდულისმოკლევერსია(ნიმუში)

ტრენინგის
თემატიკა

ტრენინგიტრენერთათვისკონფლიქტოლოგიაში

ბლოკისთემა
კონფლიქტის ფორმები, სახეები, კონფლიქტის ანალიზი, კონ
ფლიქტისმოგვარებისმეთოდები

მიზანი
(მოსალოდნე
ლიშედეგები

lმონაწილეთაინფორმირებაკონფლიქტისსაკითხებზე,კონფ
ლიქტისანალიზისადამისიგადაწყვეტისმეთოდებისგაცნობა
lმოლაპარაკებათაეფექტურადწარმართვისტექნიკისდაუნარ
ჩვევებისგაცნობადაკონფლიქტისგადაჭრისგზებისძიება

ინდიკატორი

lმონაწილეებმაგამოავლინესმაღალიინტერესიგანხილულისა
კითხებისმიმართ
lმონაწილეთა80%მამიიღოინფორმაციაგანხილულსაკითხებ
თან დაკავშირებით, გაიზარდა მათი მოტივაცია მიღებული ინ
ფორმაციაგაავრცელონთანატოლებში

მეთოდები
მინილექცია,ინტერაქტივი,ინდივიდუალურიმუშაობა,როლური
დაჯგუფურისავარჯიშო,„გონებრივიიერიში“,თამაში,დისკუ
სია,პრეზენტაცია

საფონდო
გამოცდილება

აუდიტორიასთანმუშაობისგამოცდილება, კომუნიკაციისუნარ
ჩვევები

ჩარჩო
პირობები

ჩატარებისადგილი:ქუთაისი
ჩატარებისთარიღი:22.09.17
ჩატარებისდრო:6საათი
მონაწილეთარაოდენობა18

სამიზნე
ჯგუფი

ახალგაზრდებიდასავლეთსაქართველოს6რეგიონიდან

პირველი სე სია 

11.00–12.00(60წუთი)
კონფლიქტისფორმებიდასახეები

20წთ.–გაცნობა:ჩემიპირველიკონფლიქტიდაჩემიდამოკი
დებულებაკონფლიქტთან.
10წთ–მოლოდინებისგანსაზღვრა
10წთ.სავარჯიშო„ემოციათაანბანი“
10წთ.მინილექცია.კონფლიქტისარსი

გეგმა
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შესვენებაყავაზე–12.00–12.30

მეორე სე სია 

12.30–14.00(90წთ).
კონფლიქტისგანვითარებისფაზები

30წთ–მუშაობა3ჯგუფში
20წთ.სავარჯიშო:„კონფლიქტიტრანსპორტში“
10წთ.კონფლიქტისსახეები
30წთ.როლურისავარჯიშო

14.00–14.30–ლანჩი

მესამე სე სია 

14.30–16.30(120წთ)
კონფლიქტისანალიზი.კონფლიქტისმოგვარებისმეთოდები

10წთ.სავარჯიშო2ჯგუფში„კონფლიქტისპლიუსებიდამინუსები“
10წთ.სავარჯიშო„სმაილიკები“
15წთ.მინილექციარაარისკონფლიქტისანალიზი?კონფლიქტის
ანალიზისმეთოდები
25წთ.მუშაობაჯგუფებში
როგორგამოვიყენოთმეთოდი:„კონფლიქტისხე“
პრეზენტაცია,განხილვა,დისკუსია.
15წთ.მინილექცია:კონფლიქტისგადაჭრისმეთოდები:
30წთ.მუშაობა5ჯგუფში
15წთ.სავარჯიშო:„გადაბირება,საკუთარმხარესგადმოყვანა“

შესვენებაყავაზე–16.30–17.00

მეოთხე სე სია 

17.00–18.30(90წთ.)
კონფლიქტისგადაწყვეტისმეთოდები(გაგრძელება)

10წთ.მინილექცია
35წთ.როლურისავარჯიშოები

30წთ.ტრენინგისშეფასება,ფიდბეკი
15წთ.ტრენერისკომენტარი.ტრენინგისდასრულება

გეგმა
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ტრენინგი.
ტრენინგის
სტრუქტურა


ტრენინგი-აქტიურისწავლებისმეთოდი
ტრენინგი(ინგლ.training,trainსწავლება)არისაქტიურისწავლებისმეთო
დი, რომელიც მიმართულია ცოდნის, უნარების და დამოკიდებულებების
განვითარებაზე.

ერთერთიპირველი,ვინცტრენინგებისგამოყენებადაიწყო,იყოდეილკარნე
გი,რომელმაც 1912 წელსდააფუძნაცენტრი Dale Carnegie Training. ამცენტრში
დღემდეტარდებატრენინგებიშემდეგთემებზე:საჯაროგამოსვლებისგანვითარე
ბისუნარები,თვითრწმენა,ადამიანებთანურთიერთობისხელოვნება.

ტრენინგისგანვითარებაშიმნიშვნელოვანიწვლილიშეიტანასოციალურმაფსი
ქოლოგმაკურტლევინმა.

ტრენინგიხშირადგამოიყენებაიმმიზნით,რომადამიანმამიიღოსარამხოლოდ
ახალიინფორმაცია,არამედმიღებულიცოდნაგამოიყენოსპრაქტიკაში.

ტრენინგიარისაქტიურისწავლებისჯგუფურიმეთოდი.ისგანსხვავდებასწავ
ლების სხვაფორმებისგან, ორიენტირებულია სწრაფ შედეგზედაჯგუფის წევრე
ბის გააქტიურებაზე. ტრენინგის შედეგი, როგორც წესი, მაშინვე ჩანს, სწავლების
შედეგადმიღებულიცვლილებებიკიმოგვიანებითიჩენსთავსდაუფროღრმახასი
ათსატარებს.ესორიპროცესიერთმანეთთანმჭიდროკავშირშია.ის,თურამდენად
შეძლებსადამიანიტრენინგისდროსშეიძინოსცოდნა,ხშირადდამოკიდებულიაიმ
განათლებაზე,რომელიცმასმიღებულიაქვსსწავლისშედეგადდაპირიქით.ასევე,
მნიშვნელოვანიამისიწარსულიპრაქტიკულიგამოცდილებაც.

ტრენინგისფუნქციურიდატვირთვაშეიძლებასხვადასხვაგვარიიყოს,შესაბამი
სად,გამოყოფენტრენინგისსხვადასხვაფორმას:

1.უნარებისტრენინგი
2.ცოდნისმიღება
3.ფსიქოთერაპიულიტრენინგი
4.სოციალურფსიქოლოგიურიტრენინგი
5.ბიზნესტრენინგები
6.ბიზნესსემინარები
ტრენინგსხშირადგანიხილავენ,როგორცერთჯერადმოვლენას.სინამდვილეში,

მასალებიტრენერისთვის
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კარგადდაგეგმილიტრენინგითავისისტრუქტურითდროშიგაჭიმულიპროცესია.
მისიციკლიშეიცავს:
lსწავლებისაუცილებლობისგანსაზღვრას;
lსწავლებისამოცანებისფორმულირებას;
lტრენინგისდაგეგმვასადაორგანიზაციას;
lტრენინგისჩატარებას;
lტრენინგისშედეგებისშეფასებას.

პირველრიგში,ხდებასწავლებისაუცილებლობისგანსაზღვრა.ამისთვისდასად
გენია:
lარსებობსთუარარაიმეპრობლემა?
lთუარსებობს,არისთუარაესისეთიპრობლემა,რომლისგადაწყვეტა
შესაძლებელიატრენინგისსაშუალებით?
lდაგვეხმარებათუარატრენინგიამკონკრეტულშემთხვევაში?
lრასმივიღებთტრენინგისჩატარებისშედეგად?
მაგალითად,რამდენიმეგავრცელებულიპრობლემადამათიგადაწყვეტისგზები

ტრენინგისსაშუალებით:
უნარჩვევებისნაკლებობაკომუნიკაციურიტრენინგი
ცოდნისნაკლებობასწავლებისტრენინგი
მოტივაციისნაკლებობამოტივაციისშექმნა

პროგრამისშედგენისწინსაჭიროასწავლებისამოცანებისგანსაზღვრადაფორ
მულირება.ესდაგვეხმარება,რომ:

ავიღოთმიმართულება
ავაგოთნორმებიდასტანდარტები
უზრუნველვყოთთანმიმდევრულიმიდგომა.

როგორიუნდაიყოსესამოცანები?

1.რეალისტურიამოცანებიუნდაიყოსშესრულებადი,არუნდაიყოსარცძა
ლიანმარტივიდაარცზედმეტადრთული.
2.შეეფერებოდესკონკრეტულსიტუაციასსწავლებისამოცანებიორიენტი

რებულიუნდა იყოსტრენინგის მონაწილეებზედა მიმართული გარკვეულიუნარ
ჩვევებისგაუმჯობესებისკენ,ანდაკავშირებულიმონაწილეებისპიროვნულზრდას
თან.
3.პოზიტიურითუამოცანებიორიენტირებულიამონაწილეებზე,მათმაშესრუ

ლებამსარგებელიუნდამოიტანოს.ამიტომამოცანებიისეუნდაიყოსდასმული,რომ
ტრენინგსპოზიტიურიშედეგიმოჰყვეს.უნდავასწავლოთ„როგორაკეთონ“დაარა
„როგორარაკეთონ“.
4.განსაზღვრულიარაზუსტადფორმულირებულიამოცანებიარგამოდგება.

ამოცანამკაფიოდუნდაგვიჩვენებდეს,ვინრასმიაღწევს,რადროშიდარაგარემოე
ბებში.ასევე,მასშიუნდააისახებოდეს,თურამდენადწარმატებულიიქნებატრენინ
გიდაისიც,რამატერიალურიდადროისრარესურსებიასაჭირო.
5.გამართლებული-როგორიდადებითიმახასიათებლებითაცარუნდაგამო

ირჩეოდესტრენინგისამოცანები,მათიშესრულებახშირადდაკავშირებულიახარ
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ჯებთან.ამიტომდგებასაკითხიღირსთუარაამისგაკეთება?მისთვისმატერია
ლურიდროითიდაადამიანურირესურსისდახარჯვა?

როგორიუნდაიყოსმიზანი

წარმატებით მიზნების მისაღწევად საჭიროა მათი სწორი ფორმულირება. ამი
სათვისარსებობსრიგიმეთოდიკები,რომელთადახმარებითაცშესაძლებელიაჭეშ
მარიტად„ხარისხიანი“მიზნებისდასახვა.

ერთ–ერთიყველაზეგავრცელებულიდამოქმედისაშუალებაა–„გონიერი“(ინგლ.
SMART)მიზნებისდასახვა,ანუმიზნებისდასახვაS.M.A.R.T.კრიტერიუმებით.

მიზანიუნდაიყოს:
კონკრეტული(Specific)
გაზომვადი(Measurable)
მიღწევადი(Achivable)
შედეგზეორიენტირებული(Resultoriented)
კონკრეტულდროზეგათვლილი(Timed)

კონკრეტულიმიზანი(S)

მიზანიუნდაიყოსმკაფიოდჩამოყალიბებული.წინააღმდეგშემთხვევაშიშედეგად
მიიღებთიმას,რაცარდაგიგეგმავთ.
გაზომვადიმიზანი(M)

თუკიმიზანსარექნებარაიმეგასაზომიპარამეტრი,მაშინშეუძლებელიიქნება
იმისდადგენა,მიღწეულიათუარაშედეგი
მიღწევადიმიზანი(A)

მიზანიგამოიყენებასტიმულისსახითგარკვეულიამოცანებისშესასრულებლად
და,შესაბამისად,მიღწეულიწარმატებისხარჯზეშემდგომიწინსვლისათვის.არუნ
დადაისახოთისეთიმიზნები,რომლებიცგაზრდისსტრესსთქვენსცხოვრებაში.უნ
დადაისახოთრთულიმიზნები,რომელთამიღწევაცძალისხმევასმოითხოვს,მაგრამ
ამავდროულადუნდაგაითვალისწინოთის,რომმიზანიუნდაიყოსმიღწევადი.
შედეგზეორიენტირებულიმიზნები(R)

მიზნებიუნდაგანისაზღვრებოდესშედეგიდანდაარაშესრულებულისაქმიანო
ბიდანგამომდინარე.სწორედასემიიღწევაეფექტურობა.შეიძლებადაისახოთმიზ
ნადსამსახურშიერთისაათითადრემისვლა,მაგრამამავედროსარგანსაზღვროთ
მოსალოდნელიშედეგი,რისგამოცამერთსაათსგაატარებთყავისსმაში.
კონკრეტულდროზეგათვლილიმიზნები(T)

ნებისმიერიმიზანიუნდამიიღწეოდესდროისგარკვეულმონაკვეთში.

სტერეოტიპებიტრენინგებისშესახებ

ადამიანებსხშირადარასწორიწარმოდგენააქვთტრენინგებზე.გთავაზობთყვე
ლაზემეტადგავრცელებულარასწორშეხედულებებსტრენინგზე:
1.ტრენინგიარისერთჯერადიდახანმოკლე,ამიტომაზრიარაქვსმას-

შიმონაწილეობას.ამმცდარიშეხედულებისგასაქარწყლებლადშეიძლებაითქვას,
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რომკარგადდაგეგმილიტრენინგი,რომელსაც აქვს მკაფიოდგანსაზღვრულიმი
ზანი, გამდიდრებულია შესაბამისი მეთოდებით და ორიენტირებულია ზუსტ რაო
დენობრივ,გაზომვადშედეგებზე,ნამდვილადხარისხიანიიქნებადაგანავითარებს
მსმენელშიიმცოდნასდაუნარებს,რასაცსთავაზობს.
2.ტრენინგზესწრაფადავითვისებდიდმასალას.ჯგუფისწევრებიხშირად

მოდიანმოლოდინით,რომტრენერიმათხანმოკლედროშიგადასცემსდიდმასალას
დაისინიცოდნისპასიურიმიმღებლებიიქნებიან.რათქმაუნდა,ტრენერიარარის
ჯადოქარი.აქაც,როგორცსწავლებისნებისმიერიფორმისდროს,მნიშვნელოვანია
მსმენელიიყოსაქტიურიდადამოუკიდებლადაციზრუნოსთვითგანათლებაზე.
3.ტრენინგზემივიღებმზაპასუხებს.ტრენინგისმთავარიდამახასიათებელი

ნიშანი არისჯგუფისგააქტიურება,ჯგუფისწევრებისგამოცდილებისდაცოდნის
მობილიზებადაახალიუნარებისპრაქტიკაშიგამოცდა.ტრენერისწორადშერჩეუ
ლიშეკითხვებითმსმენელებისგამოწვევასცდილობს.ამდროსტრადიციულისწავ
ლებისმეთოდს(მხოლოდლექციები)შეჩვეულიადამიანებიპროტესტსგამოთქვამენ,
რომტრენერითითქოს„ახალსარაფერსეუბნებადაჯგუფიდანცდილობსინფორ
მაციისმიღებას“,სინამდვილეშიესარისსწავლებისყველაზეპრაქტიკულიმეთოდი,
როდესაც მსმენელი არის აქტიურიდა „მზა პასუხების“ ნაცვლადთავად აკეთებს
„აღმოჩენებს“,ინფორმაციისმიმართდადებითიდამოკიდებულებაუჩნდებადადა
მახსოვრებაცუფროხანგრძლივიდროითხდება.

ტრენინგისდაგეგმვა,დიზაინიდაჩატარება
ტრენინგისსტრუქტურა

ტრენინგის ჩატარება სამუშაო გეგმის გარეშე და სპონტანურად არა მხოლოდ
არაკომპეტენტურია,არამედტრენინგსარაეფექტურსხდის.აუცილებელია,არსე
ბობდესწინასწარისცენარი,თურათემებიიქნებაგანხილულიდათითოეულიმათ
განისწაყვანარამეთოდითიგეგმებატრენერისმიერ,ასევერამდენიდროდაეთმო
ბათითოეულაქტივობასდარარესურსებიიქნებასაჭირო.

ტრენინგის სამუშაო გეგმები განსხვავდება ერთმანეთისაგან  შინაარსით,
ფორმითადასახელწოდებით.მაგრამ,მიუხედავადიმისა,თურასვუწოდებთმათ
„მოდული“,„ტრენინგისსქემა“, „ტრენინგისწაყვანისინსტრუქცია“, „სამუშაო
გეგმა“, „სილაბუსი“თუსხვა, ყოველი მათგანი შედგება ერთიდა იმავე ძირითა
დიკომპონენტისაგანდაერთმიზანსემსახურება.გეგმაარსებობსიმისთვის,რომ
თვალნათლივ დავინახოთ, რას ეძღვნება ტრენინგი და რა მეთოდებით მიიღწევა
სწავლებისმიზანი.

დროისორგანიზება

სატრენინგოდროისსწორიორგანიზებატრენერისერთერთუმნიშვნელოვანე
სიუნარჩვევაა,რომლისგარეშეცშეუძლებელიაწარმატებისმიღწევა.

ტრენინგიყოველთვისდროისრაღაცმონაკვეთზეაგათვლილი.თითოეულიდღე
(ან საათი)რაციონალურადუნდა იყოსდაგეგმილიდა ითვალისწინებდეს შესვენე
ბებს,მეთოდთამონაცვლეობასდასხვ.

დაგეგმვისასმნიშვნელოვანია,რომსაკითხები,აქტივობებიდამეთოდებიშე
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საბამისობაში მოდიოდეს ერთმანეთთან და მიზანთან. აუცილებელია შედეგზე
ორიენტაცია.

ტრენერმასწორადუნდადაგეგმოსტრენინგი(სესიები,აქტივობები),წინასწარ
უნდამოამზადოსტრენინგისგეგმა,სადაცძირითადშინაარსთანერთადგამოიყო
ფადრომსმენელთასაქმიანობისშესაფასებლადდადავალებისმისაცემად.გამოც
დილი ტრენერები წინასწარ ამზადებენ დამატებით მასალას იმ შემთხვევისთვის,
თუტრენინგზემსმენელებიადრედაასრულებენსამუშაოს,ანპირიქით.ანუუნდა
გვქონდესმოდულისდივერსიფიცირებულიფორმა,რათადროულადმოხდეს„გა
დაწყობა“ტრენინგისმიზნებისდაამოცანებისწარმატებითგადაწყვეტისათვის.

ტრენინგისსივრცისორგანიზება

წარმატებული ტრენინგის ჩასატარებლად აუცილებელია, სასწავლო გარემო
კომფორტულიიყოსმონაწილეებისადატრენერებისთვის.დასახულიმიზნებისმი
საღწევადმნიშვნელოვანიასატრენინგოოთახისსივრცისშესაბამისადორგანიზება,
რაცინდივიდუალურიდაჯგუფურიმუშაობის,თამაშებისადადასვენებისათვისსა
ჭიროპირობებსქმნისდამონაწილეებსგანაწყობსაზროვნების,შემოქმედებითობის
გამოვლენისაკენ.

ფაქტორები,რომლებიცგავლენასახდენსსწავლებისგარემოზე:
სამუშაოოთახისაღჭურვილობა
ავეჯისგანლაგებასამუშაოოთახში(დარბაზში)
ტემპერატურა
სკამები(კომფორტულობა)
განათება
ტრენერისსამუშაოადგილი
მხედველობისარე

სამუშაოოთახისორგანიზებადამოკიდებულიაიმსივრცისშესაძლებლობებზე,
სადაცტრენინგიტარდება.თუმცა,სამუშაოოთახის(დარბაზის)განლაგებატრენე
რისპრეროგატივაა.არსებობსსამუშაოოთახისგანლაგებისრამდენიმეტიპი.

განლაგებისსქემა–წრე

შესაძლებლობები:

lყველამონაწილეხედავსერთმანეთს
lმონაწილეებსშორისბარიერიარარის
lარსებობსყურადღებისკონცენტრაციისწერტილი
lტრენერიგამოყოფილიაპოზიციითდასაშუალებააქვს,გავლენამოახდინოს

სიტუაციაზეაუდიტორიაში
l შესაძლებელიადაფისანკედლისგამოყენებაჩანაწერებისადათვალსაჩინო

მასალისათვის
lიძლევამონაწილეებისმდებარეობისსწრაფადშეცვლის,ჯგუფურიმუშაობის

ორგანიზებისსაშუალებას
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საყურადღებოა,რომ:

l მათთვის,ვინცშეჩვეულიამაგიდასთანჯდომას,შეიძლებაწარმოადგენდეს
დისკომფორტს
lგართულებულიაშეხვედრისდროსჩანაწერებისწარმოება

განლაგებისსქემა–რუსულიასოП
შესაძლებლობები:

lყველამონაწილეხედავსერთმანეთს
lარსებობსყურადღებისკონცენტრაციისწერტილი
l შესაძლებელიადაფისანკედლისგამოყენებაჩანაწერებისადათვალსაჩინო

მასალისათვის
lმონაწილეებსსაშუალებააქვთ,შეხვედრისასაწარმოონჩანაწერები
საყურადღებოა,რომ:

lმაგიდებიშეიძლებაქმნიდესბარიერისშეგრძნებას
lგართულებულიამაგიდისერთსადაიმავემხარესმსხდომმონაწილეებსშო

რისკონტაქტი
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განლაგებისსქემა–სადისკუსიოკლუბი

შესაძლებლობები:

lტრენერიგამოყოფილიაპოზიციითდასაშუალებააქვს,გავლენამოახდინოს
სიტუაციაზეაუდიტორიაში
lმონაწილეებისათვისმოსახერხებელიაჩანაწერებისკეთება
lტრენერსშეუძლიაერთიმაგიდისირგვლივმსხდომიმონაწილეებისერთობ

ლივიმუშაობისორგანიზება
lშესაძლებელიადაფისგამოყენებაჩანაწერებისადამცირეჯგუფებისნამუშე

ვართაპრეზენტაციისათვის
საყურადღებოა,რომ:

l ტრენერისთვის ძნელია ყურადღების თანაბრად განაწილება მონაწილეთა
ჯგუფებსშორის
lაუცილებელიამონაწილეთაწინასწარმომზადებამცირეჯგუფებშიმუშაობისათვის

განლაგებისსქემა–დარბაზი

შესაძლებლობები:

lიძლევაბევრიმონაწილისგანთავსებისშესაძლებლობას
lტრენერიგამოყოფილიაპოზიციით
lარსებობსმონაწილეთაყურადღებისკონცენტრაციისერთიანიცენტრი
lშესაძლებელიადაფისგამოყენებაჩანაწერებისადათვალსაჩინომასალისათვის
საყურადღებოა,რომ:

lდაფაცუდადჩანსდარბაზისგარკვეულიწერტილებიდან
lკომუნიკაციახორციელდებამხოლოდხაზით–„ტრენერიმონაწილე“
lდომინირებსტრენერი
lმონაწილეებსერთმანეთისზურგსუკან„დამალვისა“დამხოლოდტრენინგზე
 დასწრებისშთაბეჭდილებისშექმნისსაშუალებასაძლევს
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განლაგებისსქემა–მართკუთხედი

შესაძლებლობები:

lუზრუნველყოფსვიზუალურკონტაქტსმონაწილეთაუმეტესობასშორის
lმონაწილეებსთავისუფალიდისკუსიისათვისგანაწყობს
lმონაწილეებსაქვთსაშუალება,შეხვედრისდროსაწარმოონჩანაწერები
საყურადღებოა,რომ:

lმაგიდაშეიძლებაქმნიდესბარიერისშეგრძნებას
lარარისყურადღებისკონცენტრაციისერთიანიწერტილი
lტრენერიარარისგამოყოფილიპოზიციით,რაცმასურთულებსაუდიტორი

აშისიტუაციისმართვას
lგართულებულიადაფისგამოყენება
lგართულებულიაჯგუფურიმუშაობისშედეგებისწარმოდგენა
lგართულებულიამაგიდისერთსადაიმავემხარესმსხდომმონაწილეებსშო

რისკონტაქტი
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განლაგებისსქემა–ლათინურიТ
შესაძლებლობები:
lარსებობსყურადღებისკონცენტრაციისწერტილი
lტრენერიგამოყოფილიაპოზიციით,რაცუადვილებსმას,მართოსსიტუაცია

აუდიტორიაში
lმონაწილეებსსაშუალებააქვთ,შეხვედრისდროსაწარმოონჩანაწერები
საყურადღებოა,რომ:
lმაგიდაშეიძლებაქმნიდესბარიერისშეგრძნებას
l Тსმსგავსიკონფიგურაციახაზსუსვამსტრენერის,როგორცერარქიული

ლიდერისპოზიციას
lშესაძლებელიაერთმანეთისპირისპირმსხდომთაშორისკონფრონტაცია
lგართულებულიამაგიდისერთსადაიმავემხარესმსხდომმონაწილეებსშო

რისკონტაქტი

ტრენერთაბრიფინგი

როდესაცტრენინგისწარმართვაშიჩართულიაორიდამეტიტრენერი,ამშემ
თხვევაში,მოსამზადებელეტაპზე,მიზანშეწონილია,გაიმართოსტრენერთაბრიფინ
გი.ესარისტრენერთასამუშაოშეხვედრა,რომელიცტარდებატრენინგისმოსამზა
დებელპერიოდში.

ბრიფინგზეხორციელდება:

lტრენინგისთემატიკისგანხილვა
lთემატიკისსაკითხებადდაყოფა
lსაკითხებისათვისპრეზენტაციისტიპებისშერჩევა
lკონკრეტულიპრაქტიკულისავარჯიშოსშერჩევა
lკონკრეტულისაკითხის/აქტივობისდროშიგაწერა
lტრენერებსშორისსაკითხების,ფუნქციების/როლებისგანაწილება
l „გენერალურირეპეტიცია“,რომლისდროსაცხდებაზემოთჩამოთვლილი

პუნქტებისხელახალიგანხილვა/გადამოწმება,რათაზუსტადგანისაზღვროსტრე
ნერთასინქრონულიმოქმედებასწავლებისპროცესში
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lმუშავდებატრენერთადამხმარეპროგრამა,რომელშიცზუსტად/წუთობრივად
გაიწერებათითოეულიტრენერისმოქმედებასწავლებისმთელიკურსისგანმავლობაში.



ტრენინგისსახელწოდება(სათაური)

სახელი(სათაური)უნდაიყოსსპეციფიკურიდააღწერდესიმუნარჩვევებს,რო
მელთაგამომუშავებაცარისტრენინგისამოცანა;უნდამიანიშნებდესიმინფორმა
ციაზე,რომლის მიწოდებაც არისდაგეგმილი. სათაურიდანუნდა ჩანდეს, ვისთვის
არისესპროგრამასასარგებლო.

ტრენინგისშესავალი

ტრენინგისშესავალინაწილიმოიცავსრამდენიმეეტაპს.ტრენერმამნიშვნელო
ვანია,დროდაუთმოსამეტაპებისთანმიმდევრულგავლას,სანამუშუალოდტრენინ
გისთემებზეგადავა.ესეტაპებია:

1.განსაზღვროსტრენინგისჩატარებისპირობები.მონაწილეებმაუნდაიცოდნენ,
რასეძღვნებასწავლებისესკურსი,რასაკითხებიგანიხილებადარაარა.

2.მიუთითოსპრობლემისაქტუალობაზე.უნდააუხსნასკურსისჩატარებისმიზ
ნებიდაგანუმარტოსმათ,თურაუპირატესობასანიჭებსმათამკურსისმოსმენა.

3.დააინტერესოსმონაწილეები.ადამიანებიუფროსიამოვნებითსწავლობენ,რო
ცააინტერესებთ.აგრძნობინეთმონაწილეებს,რომმათგაუმართლათ,ამტრენინ
გზერომმოხვდნენდაუნდაისარგებლონამით.

4.დაამშვიდოს მონაწილეები.ზოგიერთადამიანსტრენინგში მონაწილეობა გა
მოცდადმიაჩნია.თუისიძულებითარისმოსული,ესაღიზიანებს,თუთავისინებით,
მაშინ ამის დამტკიცება სჭირდება. ნებისმიერ შემთხვევაში, ტრენერის ამოცანაა
ჯგუფისკეთილგანწყობისადამხარდაჭერისმოპოვება.როგორცწესი,მონაწილეებს
მოლოდინიაქვთიმისა,რომისინიტრენინგისგანმიიღებენსარგებლობას. მიეცით
მათსაშუალება,გამოთქვანთავიანთიშეშფოთებადააგრძნობინეთ,რომგესმითმა
თი.ესსაკმარისიაჯგუფისსიმპათიისმოსაპოვებლად.

5.უამბოსჯგუფსცოტარამსაკუთართავზე.
6.წარუდგინოსმსმენელებსპროგრამისკურსი.პროგრამისმოკლეაღწერადაეხ

მარებამონაწილეებს,გამოვიდნენგაურკვევლობიდან.
7.გააცნოსდღისწესრიგი.
8.აუხსნასჯგუფურიმუშაობისპრინციპები.ტრენერიაძლევსსაშუალებასმონა

წილეებს,გაიცნონერთმანეთი.
9.ტრენერიჯგუფთანერთადშეიმუშავებსსამუშაოწესებს.ჯგუფისნორმების

შემუშავებანდობისადაუშუალოგარემოსშექმნასუწყობსხელს.ტრენერიჯგუფ
თანერთადიღებსამწესებსდაშემდგომესწესებიხდებაურთიერთობისადაქცე
ვისგანმსაზღვრელიმთელიტრენინგისგანმავლობაში.წესებიშეიძლებადაიწეროს
ფლიპჩარტზედაგაიკრასკედელზე.შესაძლებელიუნდაიყოსახალიწესისდამატე
ბაც,თუჯგუფიამასსაჭიროდჩათვლის.

„სტარტერები“,გაცნობისსავარჯიშოები

ტრენინგზე მნიშვნელოვანია, მონაწილეებმა გაიცნონ ერთმანეთი, მათ უნდა
ჰქონდეთინფორმაციაერთმანეთისშესახებ.ამისთვისშესაძლებელიაგამოვიყენოთ
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სხვადასხვა სავარჯიშო. გაცნობის სავარჯიშო აუცილებელია ტრენინგის პირველ
დღეს,დაწყებისთანავე,ასევემიმდინარეპროცესში.მეორე,მესამედღესგანტვირ
თვისადაჯგუფისუკეთგაცნობისმიზნითშესაძლებელიაჩავრთოთუკეთგაცნობის
სავარჯიშოები.გაცნობისპროცესიდამოკიდებულიაჯგუფზე,ასევეიმაზე,იცნობ
დნენისინიერთმანეთს,თუესმათიპირველიშეხვედრაა.შესაბამისად,შესაძლებე
ლიაგაცნობისგანსხვავებულიფორმებისგამოყენება.გაცნობისპროცესიაახლოებს
ადამიანებს,აღუძრავსმათერთმანეთისადმიინტერესს.

გაცნობისრამდენიმესავარჯიშო:
1.ჩემირეალურიდაიდეალურიგატაცება.მონაწილეებისხედანწრეში. ეს

მათიპირველიშეხვედრაა.
ინსტრუქცია: მოდით,გავიცნოთერთმანეთი.თითოეულითქვენგანირიგრიგო

ბითგვეტყვისთავისსახელს,ერთრეალურდაერთსასურველგატაცებას,რომელ
საცჯერვერახორციელებს.

ტრენერიაძლევსჯგუფსმოსაფიქრებლადორსამწუთსდაროცადარწმუნდება,
რომყველამზადარის,სთავაზობსმსურველს,დაიწყოს.
2.მეუჩვეულოდდაარასტანდარტულადმოვქცეულვარ.მონაწილეებისხე

დანწრეში.
ინსტრუქცია:ახლაჩვენგავიცნობთერთმანეთს.მემოგცემთცოტადროს,რათა

თქვენგაიხსენოთეპიზოდითქვენიცხოვრებიდან;რაიმეშემთხვევა,როცათქვენმო
იქეცითუჩვეულოდ.როცამზადიქნებით,რომელიმეთქვენგანიდაიწყებს.გვეტყვის
სახელსდამოგვიყვებაამშემთხვევისშესახებ.შემდეგსხვაგააგრძელებსდაა.შ.,
სანამყველაარგაგვეცნობა.

ამგვარიგაცნობისშედეგად,ჯგუფისმუშაობისდასაწყისშივეჩნდებამრავალფე
როვანი,ემოციურადშეფერადებული,საინტერესოინფორმაცია,რაცხელსუწყობს
ტრენინგშიმონაწილეობისმოტივაციისგაზრდას,აღიქმებამონაწილეებისმიერსიგ
ნალად:„აქრაღაცსაინტერესოდაახალიხდება“.
3.რაგვაქვსსაერთო.მონაწილეებისხედანწრეში.ესმათიმუშაობისმეორეან

მესამედღეა.
ინსტრუქცია: მოდით, გავაგრძელოთგაცნობის პროცესი. უკეთგავიცნოთ ერ

თმანეთი.ამისათვისერთერთიჩვენგანი,თავიდანესვიქნებიმე,დადგებაწრისცენ
ტრშიდაშესთავაზებსდანარჩენებს,გაცვალონადგილებიიმისდამიხედვით,ვისრა
მსგავსიშესაძლებლობებიაქვს.მაგალითად,შეუძლიამანქანისმართვადაა.შ.შე
ეცადეთ,გადაჯდომისდროსდაიკავოთთავისუფალისკამი.ვინცადგილისგარეშე
დარჩება, ის დგება ცენტრშიდა აგრძელებსთამაშს. გამოვიყენოთ ეს სავარჯიშო
იმისათვის,რომმეტიშევიტყოთერთმანეთზე.

სავარჯიშოსშესრულებისპროცესშიტრენერი„აქეზებს“მონაწილეებს,დაასა
ხელონსხვადასხვაშესაძლებლობა.

ტრენინგისმოლოდინები

ტრენინგისეფექტურობისათვისტრენერმაუნდაიცოდეს,რასელიანმისგანდა
ტრენინგისგან.ამისგასარკვევადარსებობსსპეციალურისავარჯიშოები:
1.„მოლოდინისხე“.მუშაობისფორმაინდივიდუალური.ტრენერიურიგებსმო

ნაწილეებსფურცლებსდასთხოვსმათ,დაწერონ,რასელიანტრენინგისგან.აძლევს5
წუთს.როცაყველათავისიმოლოდინისშესახებდაწერს,ამფურცლებსგააკრავენწი
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ნასწარდახატულხეზე.ტრენინგისმსვლელობისას,შესვენებებზე,ტრენერსადამონა
წილეებსშეუძლიათგაეცნონ„მოლოდინებს“.ტრენინგისდასასრულსტრენერიკითხუ
ლობსთითოეულსდაეკითხებაჯგუფს,თურამდენადგამართლდამათიმოლოდინები.
2.„მოლოდინისვარსკვლავი“.მუშაობისფორმამცირეჯგუფები.ტრენერი

ყოფსჯგუფს 45კაციან მცირეჯგუფებად. ურიგებსფლიპჩარტებს,რომლებზეც
დახატულია ვარსკვლავი, აძლევს 10 წუთს და სთხოვს, ჯგუფებში მოილაპარაკონ
დაშეარჩიონხუთიძირითადირამ,რასაცელიანტრენინგისგანდაჩაწერონქიმებ
ში.ხოლოის,რასაცთვითონსთავაზობენერთმანეთსდატრენინგს,ჩაწერონვარ
სკვლავისშუაგულში.10წუთისშემდეგთითოეულიჯგუფიდანერთიკითხულობს
ჯგუფის,,მოლოდინებს“დააკრავსკედელზე.ტრენინგისდასასრულსჯგუფებიგა
დაწყვეტენ,,,განათდა“თუარამათივარსკვლავი.თუ„მოლოდინები“გამართლდა,
ვარსკვლავებისიმბოლურადნათდება.ამასთვითონჯგუფისწევრებიწარმოადგე
ნენშესაბამისიემოციისგამოხატვით.
3.„მოსაზრებები“.მუშაობისფორმამცირეჯგუფები.მასალაფერადიფლო

მასტერები,დიდიფორმატისფურცლები,რომლებზეცწერიადაუმთავრებელიწინა
დადებები:

იმედიმაქვს,რომჩვენაქგავხდებით...
იმედიმაქვს,რომჯგუფშიჩვენარ...
ვფიქრობ,დროსშედეგიანადგამოვიყენებთთუ...
მგონია,დროსუქმადდავკარგავთ,თუ...
ინსტრუქცია:„მაგიდაზემედაგიდებთფურცელს,რომელზეცდაუმთავრებელი

წინადადებაა.თითოეულსაქვს5წუთიიმისათვის,რომდაწეროსწინადადებისდა
სასრულის საკუთარი ვარიანტი. როცა შეგაჩერებთ, თქვენი ფურცელი გადაეცით
სხვებს.სავარჯიშოსშესრულებისშემდეგფურცლებიიკიდებაკედელზედაყველას
ეძლევამათიგაცნობისსაშუალება.

ტრენინგისმსვლელობა
ტრენინგისმსვლელობისასტრენერიიყენებსმუშაობისსხვადასხვაფორმას.არ

სებობსრამდენიმეფორმა:
lინდივიდუალურიმუშაობა
lწყვილებშიმუშაობა
lმცირეჯგუფებშიმუშაობა
lჯგუფთანმუშაობა
ტრენერიარჩევსმუშაობისფორმასიმისმიხედვით,თურამეთოდსანსავარჯი

შოსსთავაზობსჯგუფს.
ტრენინგისმომზადებისასერთერთიმნიშვნელოვანიგადაწყვეტილებააიმმეთოდე

ბისშერჩევა,რომელთასაშუალებითაცგადაიცემაინფორმაციადაწარიმართებასწავ
ლებისპროცესი.არსებობსდაუწერელიკანონი,რომლისმიხედვითაც,ტრენერიმთელი
კურსისგანმავლობაშიარიფარგლებაერთიმეთოდით.სხვადასხვატექნიკისგამოყენე
ბახელსუწყობსყურადღებისკონცენტრირებასდაშრომისუნარიანობისგაძლიერებას.

არსებობსსწავლებისსამიძირითადიმიმართულება:
lვერბალურიკომუნიკაციასაუბრები,ლექცია,განხილვები
lინფორმაციისმიწოდებათვალსაჩინოდ,ჩვევებისდემონსტრაციაპრეზენტა

ცია,როლურითამაშები
lსაჭიროჩვევებისპრაქტიკულიშემუშავებადოკუმენტებისშედგენა,საოფისე

პრაქტიკა
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სწავლებისსტილები

სწავლების სწორი მეთოდის შერჩევა სწორი სამუშაო ინსტრუმენტის შერჩევის
ტოლფასია. სწავლების მეთოდი მონაწილეს აძლევს სწავლების მიზნების მიღწევის
საშუალებას,ხელსუწყობსსასწავლოპროცესს,მონაწილესაძლევსსასწავლოპრო
ცესშიჩართვისსაშუალებას,ამახვილებსმისყურადღებას.

ტრენინგზემეთოდებისმრავალგვარობააუცილებელიაიმიტომ,რომადამიანები
განსხვავდებიანსწავლებისსტილისმიხედვით,ზოგიერთიკარგადითვისებსმოსმე
ნით,ზოგსკივიზუალურიმასალისგარეშეუჭირსდამახსოვრება.

არსებობსსწავლისსტილისკლასიფიკაციისსხვადასხვამოდელი.ერთერთიყვე
ლაზეგავრცელებულიკლასიფიკაციისმიხედვით,ძირითადიპრინციპიაისშეგრძნე
ბითიმოდალობა(მხედველობა,სმენა,შეხება,მოძრაობა),რომელსაცადამიანიუპი
რატესობასანიჭებსინფორმაციისგადამუშავებისას:
lმხედველობითი სწავლის სტილი. ამ შემთხვევაში წამყვანია ვიზუალური

მასალები,სადემონსტრაციოთვალსაჩინოებები,პლაკატები.
lსმენითისწავლისსტილი.ამტიპისადამიანებიუკეთსწავლობენმოსმენით.
lტაქტილური(შეხებითი)სწავლისსტილი.ამდროსადამიანებისწავლობენ

დაიმახსოვრებენჩანაწერებისგაკეთებით,დახატვით.
lკინესთეტიკური(მოძრაობითი)სწავლისსტილი.ესადამიანებისწავლობენ

ურთიერთქმედებით.ესარისსწავლაკეთებით.


სწავლებისმეთოდები

სწავლებისსტილისსაფუძველზეცნობილიაბევრიმეთოდი,რომლისგამოყენე
ბაცხდებატრენინგისმსვლელობისას.შემოგთავაზებთრამდენიმემათგანს.

მოდიფიცირებულილექცია

ტრადიციულილექციისგანგანსხვავებით,მოიცავსმასწავლებლისადამონაწი
ლისაქტიურთანამშრომლობას.ესარისტრენერისმიერინფორმაციისვერბალუ
რიგზითთავისიცოდნისადაგამოცდილებისმიწოდება.ჯგუფისმიზანია,მიიღოს
დაშეინარჩუნოსესცოდნა.ლექციისდროსჯგუფისჩართულობახორციელდება
მოსმენისსაშუალებით.ესპასიურიპროცესია,რადგანჯგუფიმოკლებულიააქტი
ურურთიერთობასტრენერთან.ამიტომ,წარმატებულილექციისსაწინდარიააუ
დიტორიასთანკონტაქტისდამყარებადატრენერისკომპეტენტურობა.მასუნდა
შეეძლოს:
lაუდიტორიისმოთხოვნილებათაგარკვევაწინასწარგანსაზღვრაიმინფორ

მაციისსაზღვრებისა,რომელიცუნდაიცოდესჯგუფმა;
lხაზიგაუსვასიმუპირატესობას,რომელიცინფორმაციისმიღებისშემდეგექ

ნებათ;
lგაითვალისწინოსმათიცოდნისდონევისთანაქვსსაქმედამწყებთუკომპე

ტენტურაუდიტორიასთან;
lგაითვალისწინოსჯგუფისაღქმისთავისებურებები,მოერიდოსპროფესიული

დაუცხოტერმინებისგამოყენებას,დათუესმაინცაუცილებელია,ახსნასისინი.
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უპირატესობები

lსწრაფი
lიაფი
lდაგეგმვისადამომზადებისსიმარტივე
lგამოსადეგიადიდიჯგუფებისათვის
lარსაჭიროებსბევრსასწავლოსახელმძღვანელოს
lშესაძლებელიასხვამეთოდებთანკომბინირება
lმარტივიორგანიზებადროში
lჯგუფიმუშაობსროგორცერთიმთლიანი
ნაკლოვანებები

lშესაძლოაიყოსმოსაწყენი,„მშრალი“
lრთულიამონაწილეებისყურადღებისმიპყრობა
lამახსოვრდებათცოტაინფორმაცია
lმონაწილეებისდაბალიაქტივობა
lგამოუსადეგარიაუნარებისშესასწავლად
lსაკმარისიარარისაზროვნებისსტიმულირებისთვის

გასათვალისწინებელიაჯგუფისყურადღებისკონცენტრაციისშესაძლებლობაც.
ითვლება,რომკონცენტრაციისოპტიმალურიპერიოდი20წუთია.კარგიიქნება,თუ
ტრენერიგამოიყენებსადვილადდასამახსოვრებელსაინტერესომასალას. იგიუნ
დაშეეცადოს,გააკეთოსაქცენტიპოზიტიურმომენტებზე.ასევე,კარგიავიზუალუ
რიმასალისგამოყენება.სლაიდების,ფლიპჩარტების,ილუსტრაციებისდახმარებით
ტრენერიდამატებითსტიმულსაძლევსჯგუფს.

ლექციისგამოყენებამოსახერხებელიადიდჯგუფებში. ისიძლევასაშუალებას,
ზუსტადგავაკონტროლოთდროდაშინაარსი,მაგრამიგიარარისრეკომენდებული
ისეთშემთხვევაში,როცაჯგუფსსჭირდებააქტიურისწავლებადაროცასწავლება
გამოცდილებისგაზიარებითხორციელდება.

ჩვენება

სწავლებისმეთოდი,რომლისდროსაცტრენერისინამდვილეშიასრულებსდავა
ლებას,აჩვენებსმონაწილეებს,რადაროგორუნდაგაკეთდეს;ყოველიჩვენებისშემ
დეგმონაწილეებსდავალებისგანმტკიცებისსაშუალებაუნდამიეცეთ.
გამოყენება

lმოქმედებისჩვენება
lპრობლემისგადაწყვეტისადაანალიტიკურიუნარებისსწავლება
lკოლექტიურიმუშაობისუნარისსწავლება
lსაკუთარიუსაფრთხოებისდაცვისხერხებისსწავლება
უპირატესობები

lმონაწილეყველაფერსხედავსსაკუთარითვალით
lხელსუწყობსინფორმაციისგაგებასდადამახსოვრებას
lიპყრობსმონაწილეებისყურადღებას
lიძლევარეალურისიტუაციისშეგრძნებისსაშუალებას
lჩვეულებრივ,მეტადდამაჯერებელია
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lსწავლებისმაღალიაქტივობა
lუჩვენებსსინამდვილეშიპრაქტიკულადროგორგამოიყენებაგარკვეული
 მეთოდები
ნაკლოვანებები

lძვირადღირებულია,შესაძლოადაგჭირდეთსპეციალურიაღჭურვილობა
lრთულადუზრუნველსაყოფია,რომყველამონაწილემთანაბრადკარგად
 დაინახოსჩვენება
lსაჭიროებსბევრდროსმომზადებისადაჩატარებისათვის

„გონებრივიიერიში“

ამმეთოდისძირითადიფუნქციაა,უზრუნველყოსიდეებისგენერაციისპროცესი.
„გონებრივიიერიშის“გამოყენებათითოეულიმონაწილისინდივიდუალურაქტივო
ბასმოითხოვსდაგანაპირობებსსაერთოპრობლემისერთობლივგადაწყვეტას.

„გონებრივიიერიში“მოსახერხებელიაპრობლემისმოგვრების,გადაწყვეტილე
ბისმიღების,კრეატიულიაზროვნებისდროს.იგიხელსუწყობსმოსმენისჩვევისშე
მუშავებასდაკრავსჯგუფს.მისიჩატარებისწინ,ჯგუფისწევრებსუნდაგააცნოთ6
ძირითადიწესი:
lარანაირიკრიტიკა
lმთავარიაიდეებისრაოდენობადაარახარისხი
lმონაწილეთათანასწორუფლებიანობა
lთავისუფალიასოციაციები
lყველაიდეაფიქსირდება
lდროინკუბაციისათვის
„გონებრივიიერიშის“დადებითიმხარეები:

lკრეატიული(შემოქმედებითი)აზროვნებისწახალისება
lსტანდარტულიაზროვნებისსაზღვრებსსცილდება
lაქვთშესაძლებლობა,სწავლებისდროსაწარმოონპრაქტიკულისამუშაო
lსისადავე
სირთულეები:

lაუცილებელიამონაწილეთაჩართულობისმაღალიდონე
lპროცესისარასისრულე(რეალურიუპირატესობებიპრაქტიკაშიგანხორციე

ლებისშემდეგგამოჩნდება)

დისკუსია

დისკუსიაარისპირდაპირიმონაწილეობა,რომელიცდამოკიდებულიამონაწილე
ებისჩართულობასადაურთიერთქმედებაზე.ჯგუფიიკვლევსსაკითხსანპრობლე
მასანალიზის,შეფასებისადაგამეორებისსაშუალებით.

ესარისაზრთაანცოდნისვერბალურიგაცვლატრენერსადამონაწილეებსშო
რის.საუბრისაგანგანსხვავებით,დისკუსიაარმოიცავსერთდროულადრამდენიმე
თემას.როგორცტრენინგისმეთოდი,ისშემოიფარგლებაერთისაკითხით,ანთემით
დაიგებაგარკვეულიწესით.მნიშვნელოვანია,რომთითოეულმონაწილესთავისიშე
ხედულებებიჰქონდესდასხვისშეხედულებებსაცპატივისცეს,ამიტომუნდაგამო
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ირიცხოსერთმანეთისთვისსაუბრისშეწყვეტა.მონაწილეებსსადისკუსიოსაკითხზე
გარკვეულიწარმოდგენაუნდაჰქონდეთ.დისკუსიისწინუნდაგანისაზღვროსდრო
ისრეგლამენტიდამისაღწევიმიზანი.ტრენერისროლიამშემთხვევაშიშუამავლის
როლსჰგავს.მასფრთხილადშეჰყავსჯგუფიდისკუსიისპროცესშიღიაკითხვების
საშუალებით,ყურადღებითადევნებსთვალს,რომარავინჩაიგდოსხელშიმონოპო
ლიადაყველასჰქონდესაზრისგამოთქმისსაშუალება.დასასრულ,ისაჯამებსდის
კუსიისდროსმიღებულდასკვნებსადაშედეგებს.
დისკუსიისუპირატესობაა:

lცოდნისაქტიურიგადმოცემა
lაქტიურიურთიერთქმედება
lხელსუწყობსმონაწილეთაჩართულობას
lიძლევაცოდნისადაგამოცდილებისურთიერთგაცვლისსაშუალებას
lშესაძლებელსხდისსწავლებისპროცესისგაკონტროლებას
lხელსუწყობსინფორმაციისდამახსოვრებას
დისკუსიისნაკლია:

lსაჭიროებსბევრდროს
lრთულისამართავია,საჭიროებსდისკუსიისგამართვის(ფასილატაციის)უნარს
lადვილადშესაძლებელიათემიდანგადახვევა
lაუცილებელიაგულდასმითმომზადება
lჯგუფზედამოკიდებულება
lარასწორიპოზიციისგამყარებისშესაძლებლობა

დებატები

ესარისაზრთაგაცვლაფრაქციებსშორის,რომლებსაცსაწინააღმდეგომოსაზ
რებებიაქვთ.მისიმიზანიასაერთოპოზიციისგამონახვა.
უპირატესობა:მატებსხალისსდაგათვლილიაურთიერთქმედებაზე.
ნაკლი:მოუხერხებელია,რადგანსწავლებადამოკიდებულიაჯგუფისწევრების

ცოდნაზე,მოითხოვსდროსდახშირადარმივყავართპოზიტიურდასკვნამდე.

როლურითამაშები

როლურითამაშებისგამარტივებულსამყაროშიუფროადვილიამიმდინარეპრო
ცესებისსტრუქტურისადამიზეზშედეგობრივიკავშირებისურთიერთობებისდა
ნახვადაგაცნობიერება,ვიდრერთულრეალობაში.ამიტომაც,ამმეთოდისმეშვე
ობით,შესაძლებელიხდება,უფროეფექტურადდანაკლებირისკითშევისწავლოთ
ახალიქცევითინორმებიდახერხები,შევამოწმოთპრაქტიკაშიჩვენიიდეები.

იმისათვის,რომროლურითამაშის მეთოდის გამოყენებას მაქსიმალური სარგე
ბელიმოჰყვეს, შემოთავაზებულისიტუაციებიშეძლებისდაგვარადუნდაასახავდნენ
რეალობას.როლურითამაშისდროს მონაწილეთა ამოცანაა, შექმნან ყოველდღიურ
ცხოვრებაში ადამიანებისათვის დამახასიათებელი ქცევითი მოდელები. სწორედ ეს
ქცევადაარამათიმსახიობურიმონაცემებიდატალანტებიუნდაიქცესშემდგომჯგუ
ფისდისკუსიისთემად,რომელიცყურადღებითადევნებსთვალსმათგამოსვლას.
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ამმეთოდისგამოყენებისას,ტრენერმა:
lმოკლედუნდააუხსნასმონაწილეებს,რანიშნავსროლურითამაში.თუთითო

ეულიწარმოადგენს არათავისთავს, არამედგაითამაშებსგარკვეულროლს,რო
ლურთამაშსმეტიეფექტიექნება
lყურადღებითდააკვირდესდავალებისშესრულებას.მზადიყოს,ჩაერიოსდა

შეაწყვეტინოსკიდეც,თუიგრძნობსსაფრთხეს,რომროლურითამაშიკონტროლი
დანგავიდა,ანდასახულმიზანსსცილდება
lსაგულდაგულოდშეიმუშაოსგეგმა
lშეეცადოს,შექმნასმცირეჯგუფები
lშეიტანოსშემოქმედებითიელემენტები
lაუცილებლადშეუცვალოსმონაწილეებსსახელები
უპირატესობები:
lმიღებულიგამოცდილებისშენარჩუნებისპერიოდიხანგრძლივია
lსასიამოვნოპროცესია
lხელსუწყობსემპათიის(თანაგანცდა)განვითარებას
lშესაძლებელიაგაგებადადანახვაიმისა,როგორიქცევიანსხვაადამიანები
lგაცნობიერებაიმისა,თუვინროგორმოიქცეოდაკონკრეტულსიტუაციაში
lუსაფრთხოებადაცულია
ნაკლი:

lხელოვნურობა
lმონაწილეებისმხრიდანარასერიოზულიდამოკიდებულება
lფასდებაგამოსვლადაარაპრობლემა

შემთხვევისშესწავლა(CaseStudy)

ჯგუფსმიეწოდებაინფორმაცია,რომელიცეფუძნებარეალურანწარმოსახვით
კონკრეტულშემთხვევას.ჯგუფმაუნდაიმსჯელოსპრობლემაზე,გააკეთოსანალიზი
დამისცესრეკომენდაციები.ამმეთოდისგამოყენებაეფექტურიამცირეჯგუფებში,
არაუმეტეს10კაცისა.თუჯგუფიდიდია,უმჯობესიამისიქვეჯგუფებადდაყოფა.

დავალებისმეთოდი

ამსავარჯიშოსშესასრულებლადმონაწილეებსეძლევათგარკვეულიინფორმა
ცია,მათუნდამოამზადონწერილობითიანზეპირიპასუხებიგარკვეულშეკითხვებ
ზე.ამმეთოდისგამოყენებაეფექტურიადისკუსიისმეთოდთანშეთანხმებით.

ესარისნაწილიიმმეთოდებისა,რომელთაცტრენერიიყენებსტრენინგისმსვლე
ლობისდროს.მათიშერჩევახდებაიმისმიხედვით,თურასახისსავარჯიშოსიყენებს
ტრენერიამათუიმსაკითხისსწავლებისას.

სიტუაციისმოდელირება

სწავლების მეთოდი, რომლის დროსაც მონაწილეებს ეძლევათ შესაძლებლობა,
რეალურისიტუაციისდადგმისსაშუალებითგანამტკიცონდაგამოცადონგარკვეუ
ლიქცევა.
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გამოყენება

lიძლევაახალიქცევისშემოწმებისსაშუალებას;
lცვლისმონაწილეებისმიდგომას;
lეხმარებათეორიისპრაქტიკაშიგამოყენებაში;
lზრდისმონაწილეებისაქტივობას.
უპირატესობები

lზრდისსტიმულსრეალურცხოვრებაში;
lიზიდავსმონაწილეებს;
lსხვაგვარადაჩვენებსპრობლემას.
ნაკლოვანებები

lრთულიასამართავად;
lშესაძლოამონაწილეებმამძაფრადგანიცადონსიტუაციადავერ
 გააკონტროლოთისინი;
lსაჭიროებსხანგრძლივდროსშეფასებისადაუკუკავშირისათვის.

ინდივიდუალურიმუშაობა

ინდივიდუალური მუშაობა ინტერაქტიურიტრენინგის უმნიშვნელოვანესი კომ
პონენტია. ის შესაძლებლობას აძლევს მონაწილეებს, დამოუკიდებლად გაერკვნენ
თეორიაშიდაპრაქტიკულადგანამტკიცონმიღებულიცოდნა.
lწამყვანის ამოცანაა  არ შეუშალოს. დავალების მიცემისას, არდაავიწყდეს

კითხვა,გასაგებიათუარაყველაფერი.უნდაგანისაზღვროსშესრულებისდრო.
lთავიდანმინიმალურიდროისგამოყოფასჯობია.ესსამუშაოსუფროინტენსი

ურსგახდის.უმჯობესია,შემდეგდაემატოსდრო,თუკიდავალებართულადმოეჩვე
ნებათდაყველამონაწილევერჩაეტევაგანსაზღვრულინტერვალში.

პრეზენტაცია

პრეზენტაცია,როგორცლექციისდამატება,მეტითვალსაჩინომასალისგამოყე
ნებისშესაძლებლობასიძლევა:სლაიდები,მულტიმედიურიპრეზენტაციები.

პრეზენტაციააინდივიდუალურიდაჯგუფურიმუშაობისშედეგებისწარმოდგე
ნაც.პრეზენტაციისოპტიმალურიდრო–1015წუთი.

შედეგებისპრეზენტაციამიმდინარეობსშემდეგისქემით:
lძირითადისპიკერისგამოსვლა
lდამატებაჯგუფისგან,რომლისმუშაობისშედეგებისწარმოდგენაცხდება
lშეკითხვებიგამომსვლელს
lსხვამონაწილეებისდაფასილიტატორისკომენტარები
lპრეზენტაციისოპტიმალურიდრო–1015წუთი.

მუშაობამცირეჯგუფებში

მცირეჯგუფებისხვადასხვამიზნითიქმნება.მათიგამოყენებაკარგიაიმშემთხვე
ვაში,როცაპარალელურადრამდენიმესაკითხზემსჯელობაასაჭირო.ჯგუფისოპ
ტიმალურიშემადგენლობაა37ადამიანი.

ჯგუფურიმუშაობაშეიძლებაწარიმართოსსხვადასხვარეჟიმში.მაგ.თუდიდიდრო
გაქვთ,მისცეთჯგუფსდავალებადაგაუშვათ„გაშლილზღვაში“.საბოლოოჯამში,ის
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მიადგებამშვიდნაპირს.პროცესისდასაჩქარებლად,შეგიძლიათჯგუფსშესთავაზოთ
აირჩიოსგამომსვლელი(სპიკერი),მწერალი(ვინცშედეგებსჩაიწერს),თაიმკიპერი(ვინც
დროსაკვირდება)დაფასილიტატორი(ვისაცჯგუფურიდისკუსიამიჰყავს).

ტრენერმამკაფიოდავალებაუნდამისცესთითოეულჯგუფს,განსაზღვროსმი
ზანიდაის,რაცუნდაიყოსწარმოდგენილი,როგორცმუშაობისშედეგი.მონაწილე
ებმაუნდაიცოდნენ,რაიქნებაამმუშაობისშემდეგპრეზენტაციათუერთობლივი
საქმიანობაახალსესიაში.

ჯგუფისშექმნაერთგვარიხელოვნებაა.თუგავითვალისწინებთ,რომტრენინგე
ბისდროსერთმანეთისნაცნობებიგვერდიგვერსხდებიან,მაშინუბრალოგათვლა
(1,2,3,1,2,3,..)მათსხვადასხვაჯგუფშიგაანაწილებს.ამასგარდაშეიძლებასხვადას
ხვასავარჯიშოსგამოყენება,რაცჯგუფებადდაყოფასთამაშადგადააქცევს.

თამაშები

ნებისმიერიტრენინგისგანუყოფელინაწილიათამაშები,გამამხნევებელისავარ
ჯიშოები,მოთელვები,ე.წ.ენერჯაიზერები.ასეთსავარჯიშოებსტრენერიიყენებს
ჯგუფისშეკვრისას,მაშინ,როცაშეატყობს,რომმსმენელებიდაიღალნენდამათი
ყურადღებაიფანტება,შესვენებისშემდეგდასხვ.ესსავარჯიშოები,შესაძლოა,უბ
რალოდფიზიკური ვარჯიშიც იყოს და, ასევე, შეიძლება თემატური დატვირთვაც
ჰქონდეს.ასეთისავარჯიშოებისმარაგიაუცილებელიატრენერსჰქონდესტრენინ
გისწინ,რათასაჭიროშემთხვევაშიგამოიყენოს.

რამდენიმემაგალითი:
„წლისდროები“

ინსტრუქცია:გაიყავითჯგუფებადიმისმიხედვით,ვინროდისდაიბადაზამთარ
ში,გაზაფხულზე,ზაფხულშითუშემოდგომაზე.გააკეთეთთქვენიდროისპრეზენტა
ციათავისუფალიფორმითესშეიძლებაიყოსხმები,სიმღერა,ლექსი,ეტიუდიდაა.შ.
„ჯუჯები,გოლიათები“

თამაშისწესი: ტრენერიწვრილიხმითწარმოთქვამსსიტყვას„ჯუჯები“ყვე
ლაჯდება,რადგანჯუჯებიპატარებიარიან.როცაამბობსსიტყვას„გოლიათები“
ხმაბოხიდაუხეშიაქვსდაყველამხელიუნდაასწიოს,რომუფროდიდიგამოჩ
ნდეს.ტრენერიაცხადებს,რომმხოლოდესორიასწორიბრძანება.დანარჩენებზეკი
(„ადექით!დასხედით!ხელებიასწიეთ!“)მათრეაგირებაარუნდამოახდინონ.
,,კომპლიმენტები“

ინსტრუქცია:დადექითისე,რომყოველიმონაწილისწინიდგესმეორე.შეკარით
ორიწრეგარედაშიდა.თამაშსიწყებსის,რომელიცგარეწრეშიდგას.თქვენუნდა
შეხედოთთქვენსპარტნიორსდაუთხრათრაიმესასიამოვნო.შესაძლოა,ესეხებო
დესმისტანსაცმელს,სამკაულს,გარეგნობას.იმან,ვისაცეს,,კომპლიმენტი“ეძღ
ვნება,უნდაგიპასუხოთ:,,მართალიხართ,მეცძალიანმომწონსეს.დაკიდევ,მეჩემ
შიმომწონსის,რომ...(დადაამატოს,რაცუნდა).შემდეგწყვილებიცვლიანროლებს
დაშიდაწრეშიმდგომიუკეთებს,,კომპლიმენტს“გარეწრეშიმდგომს,ხოლოისშე
საბამისადპასუხობს.,,კომპლიმენტებისგაცვლის“შემდეგ,გარეწრეშიმდგომიმო
ნაწილეებიდგამენორნაბიჯსმარჯვნივდააღმოჩნდებიანსხვაპარტნიორისპირის
პირ.ხდება,,კომპლიმენტების“გაცვლა.ესგრძელდებამანამ,სანამყველამონაწილე
თავისპირველპარტნიორსარდაუბრუნდება.
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სავარჯიშოები,როგორცსწავლებისგავრცელებულიმეთოდი

სავარჯიშოსშესრულებამოითხოვსმონაწილეობასადაინტერაქტიულობას,რათა
მონაწილეებმაშეიძინონგამოცდილება,რომლისდახმარებითაცისინიშეიცნობენმა
სალას.ასეთისახისსავარჯიშოებსზოგჯერ„თამაშებს“უწოდებენ,რადგანსახალი
სოადამათყოველთვისენთუზიაზმითასრულებენ.თუმცა,უნდაგვახსოვდეს,რომსა
ვარჯიშოებიანთამაშებიარარისმხოლოდ„გასართობი“საშუალება.ისინიმიზანმი
მართულიინსტრუმენტისროლსასრულებსსაგანმანათლებლომიზნებისმისაღწევად.

სავარჯიშოებისასწავლოპროცესისმონაწილეებსეხმარება:
სწავლებისმოტივაციაში,რადგანაცპროცესისახალისოა
ცოდნის,უნარჩვევის,დამოკიდებულებებისადაზნეობრივიფასეულობებისგან

ვითარებაში
საშუალებასაძლევსმონაწილეებს,ჩაატარონექსპერიმენტებიდაისწავლონსა

კუთარშეცდომებზე
სავარჯიშოებიგვეხმარება,სწორადგავაანალიზოთ,რომთითოეულჩვენგანსშე

უძლიაშეიცვალოს,ანშეცვალოსდამოკიდებულებაგარშემომყოფთამიმართ
სავარჯიშოებიხელსუწყობსნაკლებადაქტიურიდანაკლებადთამამიმონაწილე

ებისჩართვასპროცესში
სავარჯიშოებიგვთავაზობსისეთგარემოს,რომელიცასუსტებსდამოკიდებულე

ბას„ყველაფრისმცოდნე“ლიდერზე.მონაწილეებიიძულებულნიარიან,აიღონპასუ
ხისმგებლობათავიანთიწილისამუშაოსშესრულებაზე

სავარჯიშოებიხელსუწყობსჯგუფისერთმუშტადშეკვრასდაჯგუფურისოლი
დარობისგრძნობისჩამოყალიბებას.

ექსპრომტები

რაცარუნდაკარგადდაგეგმოთტრენინგი,ყოველთვისშეიძლებაშეიქმნასგა
უთვალისწინებელისიტუაცია.მაგალითად,დიდხანსუნდაელოდოთმონაწილეთანა
ხევარს.ამისთვისტრენერსმომზადებულიუნდაჰქონდესდავალებები,ტესტები,სა
ვარჯიშოებიდამხიარულითამაშები,რომგაართოსდროულადმოსულიადამიანები.

თანამშრომლობაზედაფუძნებულისწავლება

თანამშრომლობაზე დაფუძნებული სწავლება ერთერთი ყველაზე პოპულარუ
ლიდამაღალიეფექტისმქონეტექნიკაა. ისშეიძლებაგანვიხილოთორიფორმით:
„ტრენერი–მონაწილე”და„მონაწილე–მონაწილე”.თანამშრომლობაზედაფუძნე
ბულისწავლებაუზრუნველყოფსმიღწევებისადაპროდუქტიულობისუფრომაღალ
ხარისხს,ფსიქოლოგიურადჯანმრთელპირობებს,სოციალურიუნარჩვევისგანვი
თარებასდასაკუთარითავისმიმართრწმენისგაძლიერებას.

თანამშრომლობისძირითადიკომპონენტებია:პოზიტიურიურთიერთდამოკიდე
ბულება,უშუალოურთიერთობა,ინდივიდუალურიდაჯგუფურიპასუხისმგებლობა,
ინტერპერსონალურიუნარჩვევა.

თანამშრომლობაზედაფუძნებულისწავლებისწახალისებისყველაზეეფექტური
გზააორგანიზებული,ჯგუფურიმუშაობა
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საკომუნიკაციოშეკითხვები

1.დასაზუსტებელი შეკითხვები. ეს შეკითხვები განკუთვნილია იმისათვის,რომ
გამოყენებულიტერმინოლოგია,გამონათქვამები,იდეებიდაწინადადებებიერთნაი
რადგაიგოსყველამონაწილემ:
გასაგებიათუარაყველაფერი,რაციყონათქვამი?
გაქვთთუარარაიმედასაზუსტებელიანდასამატებელი?
რასგულისხმობთ,როდესაცამბობთ,რომ...?
შეგიძლიათთუარა,რომესსხვაგვარადთქვათ?
როგორშეიძლებათქვენიიდეისჩაწერა?
ყველასთვისარისთუარაგასაგებიესიდეა?
გაქვთთუარაშეკითხვებიგამომსვლელთან?
2.სამოტივაციოშეკითხვები.ამშეკითხვებისმიზანიაპასიურიმონაწილეებისგა

აქტიურება,დისკუსიაშიყველადამსწრისჩართვა:
ვისშეუძლიაამკითხვაზეპასუხისგაცემა?
ვისშეუძლია,რაიმედაამატოსამსაკითხს?
ვისშეუძლია,შემოგვთავაზოსსხვავარიანტები?
ვისაქვსსხვაინფორმაციაამსაკითხზე?
ვისაქვსსხვაშეხედულება?

სწავლებისპირამიდა

პრაქტიკაშიგამოყენება90%

სადისკუსიოჯგუფი50%

დემონსტრირება30%

ვიდეო/აუდიომასალები20%

კითხვა10%

ლექცია5%

მოქმედება75%
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უკუკავშირი

უკუკავშირი–მასფიდბეკსაც(«feedback»)ეძახიან.ესარისსასწავლოსიტუაცია
შიერთიანერთზემეტიმონაწილისგანმიღებულიმონაცემები.

ტრენინგისთითოეული ნაწილისდა მთლიანად მუშაობისდასრულების შემდეგ
აუცილებელიაშეფასებისმიღება.

უკუკავშირიშეიძლებაიყოს:
წერილობითიშეფასებაფურცლებზეანსტიკერებზე,შეფასებისფურცლისშევ

სება,გამოხმაურებატრენინგისთემებთანდაკავშირებით.
ზეპირიმონაწილეებირიგრიგობითამბობენთავიანთმოსაზრებებს.შეიძლება

შეფასებამოხდესთამაშისსახით,ანჩაირთოს„აქტიურიმიკროფონი“.
შეკითხვებსტრენერიწინასწარშეიმუშავებს.მაგ:რაიყოსაინტერესო,რაიყო

ახალი,რაემოციებიგაქვთ,როგორგამოიყენებთმიღებულცოდნასდამისთ.უკუ
კავშირისმიზანიაგაირკვეს,როგორიემოციითმიდიანმონაწილეებიტრენინგიდან,
რამდენადაითვისესწარმოდგენილიმასალა,რაიყომათთვისგანსაკუთრებითმნიშ
ვნელოვანი.

ტრენერიინიშნავსყველამოსაზრებას.ესარისსაუკეთესომასალატრენინგის
შეფასებისთვის, აგრეთვე ტრენერის მუშაობისა და პროფესიული უნარჩვევების
დახვეწისათვის.
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ტრენერობის
ხელოვნება

ტრენერისკომპეტენტურობისსტანდარტებიშემუშავებულიატრენინგების,სე
მინარებისადაინსტრუქტაჟისსაერთაშორისოსაბჭოსმიერ.მიუხედავადიმისა,რომ
ყოველდამწყებთუგამოცდილტრენერსაქვსთავისიინდივიდუალურიდაუნივერ
სალურიგამოცდილება,სტილი,არსებობსსავალდებულონორმები,რომელთაცოდ
ნადადაცვანებისმიერ,მათშორისდამწყებტრენერსევალება.

ერთერთიატრენერისფუნქციისგანსაზღვრა.

ტრენერისფუნქციებია:

lჯგუფისმოთხოვნილებისგანსაზღვრადასასწავლომასალების ადაპტირება
მუშაობისსპეციფიკისადაგამოვლენილიმოთხოვნილებისგათვალისწინებით
lაუდიტორიისადამისიმოლოდინისცოდნა
lჯგუფშიურთიერთნდობისგარემოსშექმნა
lსწავლებისპროცესისმართვა:დისკუსიებისმართვა,ჯგუფისდინამიკაზეთვა

ლისმიდევნება
lჯგუფშიეფექტურიკომუნიკაციისდამყარება
lინსტრუქციების,შეკითხვებისმკაფიოფორმულირება
lდიალოგისადაუკუკავშირისორგანიზება
lმონაწილეთააქტივობის,მათიპოზიტიურიაზროვნების,ცოდნისგამოყენების

სტიმულირება
lსწავლებისსხვადასხვამეთოდისადაინსტრუმენტისგამოყენებადაშერწყმა
lმუშაობისეფექტურობისშეფასება
lზუსტიდაკორექტულიანგარიშის(წერილობითიანზეპირი)წარდგენატრე

ნინგისმომზადებისადაჩატარებისპროცესზე,სწავლებისშედეგებისანალიზსადა
შეფასებასთანერთად

ინსტრუქციები

მნიშვნელოვანიუნარი,რომელსაცუნდაფლობდესტრენერი, არისტრენინგის
მონაწილეთათვისინსტრუქციებისსწორიფორმულირება.
კარგიინსტრუქცია:

lნათელი,მკაფიო,გასაგები(იმისთვის,რომმონაწილეებმაზუსტადიცოდნენ,
რაუნდაშეასრულონ);

მასალებიტრენერისთვის
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lინფორმაციული,სრული(მოიცავსდავალებისშესრულებისათვისაუცილებელ
ყველაინფორმაციას);
lმწყობრი – თანმიმდევრული (მონაწილეებს თანმიმდევრულად უხსნის დავა

ლებებს,რაცძალზემნიშვნელოვანიარამდენიმეეტაპიანისავარჯიშოსშესრულების
დროს);
lგანხორციელებადი(უნდაარსებობდესყველაისსაშუალება,როგორცტექნი

კური,ასევედროისთვალსაზრისით,რომმონაწილეებსშეეძლოთდავალებისშეს
რულება);
lმოქმედებაზეორიენტირებული;
lდროში განსაზღვრული (მონაწილეებმა უნდა იცოდნენ, რამდენი დრო აქვთ

დავალებისშესასრულებლად).

როგორიუნდაიყოსტრენერი?

კითხვაზეროგორიუნდაიყოსტრენერი,რაუნდაიცოდესმან,როგორუნდა
წაიყვანოსტრენინგიერთმნიშვნელოვანიპასუხისგაცემაძალიანრთულია.ადამი
ანებიძალიანგანსხვავდებიანერთმანეთისაგან.გამონაკლისიარცტრენერია.

ტრენერმანელნელა,ცდისადაშეცდომებისგზით,საკუთარისტილიუნდაშე
იმუშაოს.ისუნდაგახდესსაკუთარითავისყველაზემკაცრიდაამავდროულადკე
თილგანწყობილიოპონენტიდაამასთან,ჰყავდესკოლეგები,რომლებისგანაცუკუ
კავშირსმიიღებს.

პირველიდაუმნიშვნელოვანესიარისმონაწილეთამიმართპატივისცემისგამო
ხატვაჯგუფისწევრებისდაცვა,მათმიმართმეგობრულიგრძნობების,სიმპათიის
გამოხატვა,მხარდაჭერა,აღიარებადაგამხნევება.ასეთიქცევაეფუძნებაწამყვანის
პიროვნულთვისებებს:ჰქონდესუნარი,მიიღოსმონაწილეებიისეთებად,როგორე
ბიცარიან;იყოსტოლერანტულიდაჰქონდესმონაწილეთამიმართინტერესი.ტრე
ნინგისწაყვანისასეთისტილიპირდაპირკავშირშიატრენერისხასიათთან,რადგა
ნაცფსევდოინტერესიდაფსევდოპატივისცემა,რომლისდემონსტრირებაშესაძლე
ბელიატექნიკურირეკვიზიტებისსაშუალებით,ხელსუშლისტრენერისადაჯგუფის
წევრებისეფექტურურთიერთობას.

ტრენინგისწაყვანისსაკუთარისტილისგარდა,ტრენერსუნდაჰქონდესგარკვე
ულიცოდნა,კერძოდ:
lზოგადი წარმოდგენაჯგუფისდინამიკაზე,რომლის მიღებაც შესაძლებელია

პრაქტიკულიგზითტრენინგზემონაწილისროლშიყოფნითანსპეციალურიგანათ
ლებისმიღებით.
lგარკვეულიცოდნაინდივიდუალურიფსიქოდინამიკისშესახებ,რათასაშუა

ლებაჰქონდეს,გამოიცნოსჯგუფშიმიმდინარერეაქციებიდამოიქცესისე,რომარ
დაზარალდესარცჯგუფიდაარცრომელიმეცალკეულიწევრი.
lსპეციალურიცოდნა,რომელიცსაჭიროაჯგუფისსპეციფიკურიმიზნებისმი

საღწევად.
lსხვადასხვაჯგუფშიმუშაობისგამოცდილება.
lძალიანცოტააისეთიადამიანი,რომელსაცფანტაზიადაინტუიციაისეაქვს

განვითარებული,რომშეუძლიაჩაატაროსტრენინგიმხოლოდსპეციალურილიტე
რატურისგაცნობისგზით.
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მნიშვნელოვანიაისიც,რომტრენერმაშეაფასოსჯგუფშიმიმდინარემოვლენები
მასშიმონაწილეადამიანებისათვისსარგებლობისმოტანისთვალსაზრისით.მაგრამ
საკუთართავსაცუნდაჰკითხოთ:რამდენადმნიშვნელოვანიაესჩემთვის,როგორც
წამყვანისთვის?

ტრენერსუნდაესმოდეს,რომმისისაქმიანობისწარმატებადამოკიდებულიამის
ცოდნაზედამისშინაგანგანწყობაზეჯგუფისწევრებისმიმართ.

ტრენერსუნდააინტერესებდეს,პირველრიგში,თვითონმონაწილეებიდაშემ
დეგისდავალებებიდასავარჯიშოები,რომელსაცასრულებენჯგუფისწევრები.

ტრენერმაუნდაგამოავლინოსჯგუფისწევრებისუნარითვითონმიიღონგა
დაწყვეტილებები; არგაუჩნდესჯგუფისწევრებითმანიპულირებისადამათიკონ
ტროლისსურვილი.

ტრენერიუნდაგაიხსნასჯგუფისწინაშე;გაუხარდესსხვისიწარმატება;დაიცვას
შინაგანიწონასწორობა;არეშინოდესაუდიტორიის.

ტრენინგისეფექტურობისათვისმნიშვნელოვანია,რომგარკვეულიცოდნისადა
განწყობებისგარდა,ტრენერიფლობდესგარკვეულტექნიკასაც.

გამოიმუშაოსსენსიტიურობაუნარი,პროგნოზირებაგაუკეთოს,ჩაწვდესსხვის
გრძნობებს,აზრებსადაქცევას.

ჰქონდეს ადაპტაციისუნარი;ჯგუფში მიმდინარე პროცესების გაგებისუნარი;
ოპტიმისტურიდამოკიდებულებაცხოვრებისმიმართ.

შეეძლოსფუნქციებისადამოვლენებისურთიერთკავშირისგათვალისწინება;ავ
ტონომიურობისწახალისება;საკუთარიმოთხოვნილებებისადაინტერესებისდაცვა
ჯგუფისმოთხოვნილებებისადაინტერესებისშევიწროვებისგარეშე.

ტრენერმა წინასწარ უნდა დაათვალიეროს ის ადგილი და დარწმუნდეს, რომ
ოთახი,სადაცტრენინგიტარდება,არისგანათებული,განიავებული,ტემპერატურა
შესაფერისია; კარგიაკუსტიკაა; აღჭურვილობაადგილზეა;თვალსაჩინოდამხმარე
მასალასრულადაა;სკამებისაკმარისიადაკარგადარისდაწყობილი;საუზმისადა
სადილისსაკითხიმოგვარებულია.

როგორდავგეგმოთრესურსები
(მასალებიდააღჭურვილობა)?

უნდა გვახსოვდეს, რომ რესურსების გარკვეული რაოდენობის გარეშე რთუ
ლიატრენინგის ჩატარება.რესურსების სანიმუშო სია ასე გამოიყურება:ტრენინ
გისპროგრამა,სამუშაოფურცლებიმონაწილეთათვის,მარკერები,ფლომასტერები,
ფლიპჩარტები, სხვადასხვა ზომის ფურცლები, სკოჩი, მაკრატელი, ფერადი ფურ
ცლები,სტიკერები,ზარი,ბურთები,ბუშტები,ეკრანი,ნოუთბუქიდაა.შ.

საჭიროებისშემთხვევაში,უნდამომზადდესდასარიგებელიმასალები.ის,ჩვეუ
ლებრივ,სამშემთხვევაშიგამოიყენება:

1)თუტრენერივერასწრებსმთელიინფორმაციისგადაცემასდამონაწილეებს
ურიგებსბეჭდურისახით.

2)თუტრენერსუნდა,რომმონაწილეებმაგანამტკიცონმიღებულიინფორმაცია.
3)ტრენერიითვალისწინებსჯგუფისმონაწილეთამოდალობებს.ზოგიმათგანი

ვიზუალია,ზოგიაუდიალი,ზოგიცკინესტეთი.
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კონტაქტიჯგუფთან

ტრენერმათავიდანვეუნდამოახდინოსჯგუფზეშთაბეჭდილება.მნიშვნელოვა
ნია,იყოთბუნებრივი,არიფორიაქოთ,არმოიღუშოთ,ჯგუფსმიმართოთთავაზია
ნად,გაიღიმოთ.მოკლედ,სასიამოვნოადამიანიუნდაიყოთ.თავიდანშეიძლებაგა
იხუმროთ,ოღონდარაუადგილოდ.შემდეგშიცტრენერითავაზიანადდაკორექტუ
ლადუნდაიქცეოდეს.

ტრენინგზეტრენერისძირითადიამოცანააარშეუშალოსჯგუფს,მხოლოდდა
ეხმაროს.ტრენიგზე ის კი არა,ჯგუფი მუშაობს.ტრენერი,როგორც კარგი ხელ
მძღვანელი,ჯგუფსაძლევსმიმართულებას.

ტრენერისძირითადითვისებები

მოქნილობა შეეძლოსჯგუფისსაჭიროებებზერეაგირება,ტრენინგის
ძირითადიდავალებებისშესრულებასთანერთად.

ადამიანისმიმართ
ინტერესი

ჰქონდეს გულწრფელი ინტერესი ყველა მონაწილის მი
მართ,გახსნილიიყოსადამიანებთანურთიერთობისას.

ყურადღება პიროვნულადმიიღოსყველამონაწილე,შეეძლოსგაიგოს
სხვებისგრძნობებიდაუთხრასმათამისშესახებ.

ტოლერანტობა შეეძლოს მრავალფეროვნების აღქმა, იმის მიღება, რომ
ადამიანსაქვსუფლება,სხვანაირადიფიქროს.

კომუნიკაბელობა ჰქონდესნიჭი,თავისუფლადგამოხატოსმოსაზრებამსჯე
ლობებისდროს,შეძლოსდასაბუთება,სხვებსარმოახვი
ოსთავისიაზრი,არმოახდინოსსხვებზეზეწოლა.

კეთილმოსურნეობა მშვიდადაღიქვასშესაძლოშეცდომები.მონაწილეებიგა
ნაწყოსიმისკენ,რომმათახსნანდადააზუსტონმოსაზ
რებები,ერთმანეთსარგააწყვეტინონსაუბარი.

კონსტრუქციულობა ჰქონდესუნარი,დაინახოსდამოიწონოსცოცხალიმოსაზრე
ბა,დელიკატურადმიმართოსმონაწილეებიშედეგებისძიე
ბისკენ,ეფექტურიპერიფრაზირებაგაუკეთოსმოსმენილს.

პოზიტიურობა დადებითი დამოკიდებულება გამოხატოს მონაწილეების
მიმართ. შეძლოს აზრების, შეხედულებების, გემოვნების
დაწინადადებებისმიღებაეჭვებისგარეშე.

ენთუზიაზმი გულგრილად არ მოეკიდოს ჯგუფურ პროცესს, ტრე
ნინგისთემებს.სიამოვნებამიიღოსამსამუშაოსგან.სა
კუთარიენთუზიაზმითაანთოსჯგუფი,საუბრისასხმა
ში ნაპერწკლები ჰქონდეს, არ იყოს ერთფეროვანი და
მონოტონური.
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რაუნდაგააკეთოსტრენერმა?

საგულდაგულოდმოემზადოს!წინასწარგაიაროსპრაქტიკა!

კომფორტულიგარემოშეუქმნასმონაწილეებს.

ჩამოაყალიბოსტრენინგისდამისიყოველიბლოკისმიზნები.

უზრუნველყოსარაფორმალურიატმოსფერო.

მოამზადოსმასალებიდამოწყობილობები.

დასვასღიაშეკითხვები.

ასწავლოსდისკუსიებითდასავარჯიშოებით.

როცასაჭიროა,შეკითხვამიმართოსინდივიდიდანჯგუფისკენ.

იყოსმოქნილი,დაიჭიროსჯგუფისთვისმოსახერხებელიტემპი.

გამოავლინოსენთუზიაზმი.

მოითხოვოსდათავადაცმისცესუკუკავშირი.

წაახალისოსმონაწილეები,იყოსნეიტრალური.

არმოერიდოსიმისთქმა,რომრაღაცარიცის.

ხაზიგაუსვასძირითადიცნებებისდაუნარებისღირებულებას.

უსმინოსაქტიურად.

პატივისცემითმოეკიდოსყველაკომენტარს.

მადლობაგადაიხადოსპასუხებისთვის.

იყოსის,ვინცარის!

რაარუნდაგააკეთოსტრენერმა?

lარ დაარღვიოს დროითი შეთანხმება  დროულადდაიწყოს და დაასრულოს
  ტრენინგი.
lარდახარჯოსმონაწილეთადროფუჭად.
lარილაპარაკოსძალიანბევრი.
lარიკითხოსთავისიმასალები.
lარგააწყვეტინოსმონაწილეებსსაუბარი.
lარდააკნინოსტრენინგიდატრენინგისმასალები.
lარგააკრიტიკოს,არდაამციროსდაარდასცინოსმონაწილეებს.
lარმოახვიოსმონაწილეებსთავისიაზრი.
lარდაავიწყდეს,რომტრენინგისახალისოუნდაიყოსყველამონაწილისთვის!



80

წყვილშიმუშაობა

ძალიანხშირადტრენერებსუწევთტრენინგისწყვილებშიჩატარება,რაცგარ
კვეულსაფრთხესშეიცავს,განსაკუთრებითდამწყებიტრენერებისათვის.

ტრენერებმაამდროს:

lჯგუფისწინაშეარუნდადაიწყონურთიერთობებისგარკვევა.
lარუნდაგააწყვეტინონერთმანეთს.
lერთადუნდაიდგნენდაფასთან.გარდაიმშემთხვევისა,როცაერთიეკითხება,

მეორეკიიწერს.
lთურაღაცისევერწავიდა,როგორცდაიგეგმა,ორივემერთადუნდაშეცვა

ლოსსემინარისდიზაინი.
lარუნდაგადადგასრაიმენაბიჯიისე,რომარშეათანხმოსპარტნიორთან.
lარუნდადაარღვიოსმიღებულიშეთანხმებები.
lჯგუფისწინაშეარგამოიტანოსუთანხმოებებიტრენერებსშორის.
lარუჩვენოსთავისიუპირატესობა,თუნდაცთავადიყოსძირითადიწამყვანი.

რაეხმარება?

lნდობაერთმანეთისმიმართ
lტრენინგისერთობლივიშემუშავება
lფუნქციებისდაროლებისგანაწილება
lმხოლოდერთმანეთისთვისცნობილისპეციალურინიშნებიდაჟესტები
lთამაშიგუნდისთვისდაარათქვენთვის
lპარტნიორისმიღებისსურვილი
lიუმორისგრძნობა
lცოდნადაუნარები,რომლებიცავსებსერთმანეთს

რაუშლისხელს?

lტრენინგისერთიანიხედვისარარსებობა
lროცაერთერთიწამყვანი„თავისკენქაჩავსსაბანს“
lვარსკვლავურისენი
lდაბალიპროფესიულიდონე
lფსიქოლოგიურიშეუთავსებლობა

ტრენინგისდასრულებისშემდეგ,ტრენერმასაკუთართავსუნდადაუსვასკითხვები:
lმივაღწიეთუარადასახულმიზანს?
lთავიდანრომვატარებდეამტრენინგს,რასშევცვლიდი?
lრამომეწონაყველაზემეტად?
lრითივარუკმაყოფილო?
lრაშევიძინემეთვითონამტრენინგისაგან?
lრაგავაკეთე,რომმონაწილეებიჩამერთომუშაობაში?
lპროგრამისრომელინაწილიმუშაობდაუკეთ?რაუნდადავამატო/შევცვალო?
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lრაუნდაგავაკეთომომავალში?
ამკითხვებზეპასუხისგაცემადაეხმარებატრენერს,უკეთმოამზადოსდაჩაატა

როსშემდეგიტრენინგი.

კომუნიკაცია

რადგან ტრენინგის წარმატებულად წარმართვა, ძირითადად, დაფუძნებულია
ტრენერსადატრენინგისმონაწილეებსშორისეფექტურკომუნიკაციაზე,უნდაგა
ვაცნობიეროთ, რომ ობიექტურ რეალობას ყოველი ადამიანი ინდივიდუალურად
აღიქვამს.მნიშვნელოვანია,გვახსოვდეს:
lერთიდაიგივეადამიანიგანსხვავებულსიტუაციებშიგანსხვავებულადაღიქ

ვამსმოვლენებს.
lსხვადასხვაადამიანიერთსადაიმავესიტუაციაშიგანსხვავებულადაღიქვამს

ერთსადაიმავემოვლენას.
lხშირადობიექტურიდასუბიექტურირეალობაერთმანეთშიირევა,რაცმნიშ

ვნელოვანიბარიერიხდებაკომუნიკაციისპროცესში.
lხშირად ადამიანები ერთმანეთში ურევენ საკუთარ მიდგომებს, სუბიექტურ

შეხედულებებს/ხედვასდაფაქტებს,რაც,შესაძლებელია,კონფლიქტურისიტუაცი
ისმიზეზიგახდეს.
lამიტომსაჭიროატრენერისროლისგაცნობიერებაჯგუფურპროცესებში.
lსაჭიროაეფექტურიმუშაობართულმონაწილეებთან(არამოტივირებული,პა

სიურიანკონფლიქტურიმონაწილეები/ჯგუფები)

რათემაცარუნდაიყოს,ტრენერსყოველთვისუწევსურთიერთობატრენინგის
მონაწილეებთან.ამიტომაუცილებელია,რომმასჰქონდესშესამაბისიუნარჩვევები.
კომუნიკაციურიუნარჩვევებიშეიძლებაორჯგუფადდაიყოს:
lპიროვნებათშორისიურთიერთობებისუნარჩვევები
lჯგუფისმართვისუნარჩვევები

პიროვნებათშორისი ურთიერთობების უნარ-ჩვევებს განეკუთვნება: კონ
ტაქტებისდამყარება, ნაკლებისაუბარი, არგუმენტირება,დამაჯერებელიქცევა,
აქტიურიმოსმენა,შეკითხვებისდასმა,არავერბალურგამოვლინებებზედაკვირვე
ბა,სენსიტიურობაემოციურიმდგომარეობისმიმართ,ემპათია,თანამშრომლობის
სტრატეგია,კონსტრუქციულიუკუკავშირი,კონფლიქტებისდიაგნოსტიკადამოგ
ვარება.
ჯგუფისმართვისეფექტურობაგანისაზღვრებაიმით,რომტრენერსშეეძლოს

არამხოლოდსატრენინგოჯგუფისმონაწილეცალკეულიადამიანებისდანახვა,არა
მედაღიქვასჯგუფი,როგორცერთიმთლიანი,რომელიცუფრომეტია,ვიდრეუბ
რალოდინდივიდუალობებისშეკრება.სატრენინგოჯგუფისნაყოფიერიმუშაობადა
მოკიდებულიაჯგუფურროლებზე,ამიტომტრენერივალდებულია,ჯგუფისმუშაო
ბაროლურკომპოზიციაზეააგოს.

ჯგუფისმართვაგულისხმობს:მოდერაციისტექნიკასდაფასილიტაციისუნარ
ჩვევებს.
მოდერაცია არის ჯგუფთან ურთიერთობა დისკუსიების, გონებრივი იერიშის,
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თამაშებისთუჯგუფურიმუშაობისორგანიზებისას.ჯგუფისმოდერირებანიშნავს
ჯგუფურიპროცესისსტურუქტურირებასდაჯგუფისმიმართვასდაგეგმილიშედე
გისმისაღწევად.
ფასილიტაცია არის ტრენერის მოქმედების უნარი, რომელიც აჩქარებს სატ

რენინგო ჯგუფის განვითარების პროცესს, აღვიძებს სწავლის მოტივაციას, ხელს
უწყობსჯგუფშიკონფლიქტებისმოგვარებასდაუსაფრთხო,კომფორტულიატმოს
ფეროსშექმნას,რაცაუცილებელიასწავლისადაგანვითარებისთვის.

ფასილიტაციის უნარი შესაძლებლობას აძლევს, ისე გრძნობდესთავს გაუთვა
ლისწინებელ,მოულოდნელდადაძაბულსიტუაციაში,როგორცთევზიწყალში.

ფასილიტატორიარისადამიანი,რომელიცაკონტროლებსშეხვედრისმიმდინარე
ობასდაუზრუნველყოფსმისიწესებისადაპროცედურებისდაცვას.ესსაშუალებასაძ
ლევსმონაწილეებს,კონცენტრირებამოახდინონშეხვედრისმიზნებსადაშინაარსზე.

ტრენერიფასილიტატორისროლში

თქვენუნდაგააადვილოთტრენინგისპროცესი.ჯგუფთანერთადგაიაროთყვე
ლაეტაპიდამიაღწიოთფინალს.უნდაშეინარჩუნოთობიექტურობა.თქვენიმიზანია,
დაეხმაროთჯგუფსგუნდურმუშაობაშითითოეულისმოსაზრებისადაინდივიდუა
ლურიაქტიურობისგათვალისწინებით.

როგორცფასილიტატორმა,ტრენერმაუნდაგააკეთოსშემდეგი:
lუზრუნველყოს,რომტრენინგიგეგმისმიხედვითწარიმართოს.
lმხარიდაუჭიროსქცევისსწორმოდელს,მათშორისაქტიურმონაწილეობას.
lდასვასღიაშეკითხვები.
lპოზიტიურირეაქციაჰქონდესჯგუფისყოველსიგნალზე.
lწაახალისოსმონაწილეთაინდივიდუალურიგამონათქვამები.
lდაეხმაროსჯგუფსდასკვნებისგაკეთებაში.
lმზადიყოს,წარმოადგინოსსაჭიროინფორმაცია.
lხელიშეუწყოსგადაწყვეტილებისმიღებაში.

კიდევრამდენიმერჩევატრენერს

სახელითმიმართეთყველასდაარაცალკეულმონაწილეებს.ნებისმიერსეწყინე
ბა,რომტრენერმასხვებისსახელიდაიმახსოვრა,მისიკიარიცის.თუგამოიყენებთ
საიდენტიფიკაციო ბარათებს, ესდაგეხმარებათ,თქვენცდა მონაწილეებსაც,რომ
ყველადამსწრისსახელიიცოდეთდამახსოვრებისყველაზეკარგიხერხიაწაიკი
თხოთ,როგორდაწერამონაწილემთავისისახელი.

დაიცავით ნეიტრალიტეტი.თუჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებები გაიყო  არ
დაუჭიროთმხარიიმათ,ვისაცეთანხმებით,არამედნეიტრალურიპოზიციადაიკა
ვეთდაობიექტურადგანიხილეთორივემხარისარგუმენტები.

თქვენირეპუტაცია არა მხოლოდპროფესიულგამოცდილებაზეადამოკიდებუ
ლი,არამედიმაზეც,შეგიძლიათთუარაგაუთვალისწინებელისიტუაციიდანგამოს
ვლახმაურისგარეშე,იუმორით,ღირსეულად.

დააკანონეთგაუთვალისწინებელი სიტუაცია.თუ„მოულოდნელად“ შეეჯახეთ
სერიოზულპრობლემებს,ისინიშეგიძლიათმიმდინარემეცადინეობისთემადაქცი
ოთ.
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ყოველთვის იქონიეთგეგმა „ბ“.როცა ხედავთ,რომ მოულოდნელი ვითარების
გამო შეუძლებელია გააკეთოთ ის,რაცთავიდან გქონდათ ჩაფიქრებული, ანახეთ,
რომმარაგშიგაქვთალტერნატიულიგზა,რითაცმიაღწევთტრენინგისმიზანს.

არაფერიაიმაზეუარესი,როცაიგრძნობა,რომტრენინგითითქოსჩუმადკვდე
ბა. ან ბოლო მეცადინეობაზე მონაწილეები ერთმანეთის მიყოლებითტოვებენ აუ
დიტორიასდამხოლოდყველაზემიზანდასახულებირჩებიანბოლომდე.ასეთირამ
ტრენერმაშეიძლებამხოლოდკოშმარულსიზმარშინახოს.

აი,რამდენიმეხერხი,რომტრენინგისფინალიწარმატებულიგამოვიდეს:
თვალყურიადევნეთდროსდროულადდაასრულეთ.ესნიშნავსიმას,რომბო

ლოსთვისარმოიტოვოთყველაფერი,რისითქმაცგინდოდათდავერმოასწარით.
თავიაარიდეთხანგრძლივ,არაფრისმომცემდისკუსიებსზოგადსაკითხებზე,არ

დაუბრუნდეთსაკითხებს,რომლებიცშემდეგისთვისმოიტოვეთ.ამისგაკეთებაბო
ლოსშეიძლება,მაგრამ,მთავარია,ძალიანარგაიწელოს.

ეცადეთ, ყველამ შეიტანოსთავისი წვლილისაერთოჯგუფურმეცადინეობაში 
არდაუშვათ,რომუმრავლესობადუმდესდათითოოროლაადამიანიგაუთავებლად
და მომაბეზრებლად ლაპარაკობდეს. დასვით მოკლე შეკითხვები და განაცხადეთ,
რომყველამონაწილემრიგრიგობითგასცესპასუხი.

ტრენინგისბოლოსთვისშემოინახეთრაიმემნიშვნელოვანიინფორმაცია.დაარი

აქტიურისწავლებისმეთოდი-სპირალურისწავლება

მონაწილეებიაანალიზებენ
ახალ

უნარებს/შესაძლებლობებს
დამოქმედების

გეგმას/სტრატეგიას

მონაწილეებიპრაქტიკაში
ახორციელებენიმას,რაც
შეისწავლეს/აითვისეს

სწავლებაიწყება
მონაწილეთაცოდნისადა

გამოცდილებაზე
დაყრდნობით

გააანალიზეთ
გამოცდილებადა

გამოყავითმყარიმოდელი

შემატეთახალიცოდნადა
გამოცდილება
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გეთსამუშაომასალებისჯობიაისეთები,რომლებშიცშეჯამებულიაგასულიტრე
ნინგი.

ურჩიეთმონაწილეებს,გააგრძელონკონტაქტიერთმანეთთან.თუისინისხვადას
ხვაქალაქიდანჩამოვიდნენ,სთხოვეთ,ჩამოწერონთავიანთიტელეფონისნომრები
ერთფურცელზე,მერეკიგადაეცითთითოეულმონაწილეს.

მიიღეთმონაწილეებისგანუკუკავშირი.გაიგეთმათიშთაბეჭდილებები.
დაუბრუნდით ტრენინგის მიზნებს და მოლოდინებს. დაეხმარეთ მონაწილეებს

იმისგაგებაში,რასმიაღწიეს.თუსაჭიროა,ფლიპჩარტზედაწერეთიმსაკითხების
სია,რომლებიცვერგანიხილეთდარომლებზეცშემდეგიმსჯელებთ.

არ დაგავიწყდეთ, მადლობა გადაუხადოთ ტრენინგის მონაწილეებს. მადლობა
უთხარითსესიებისდროსმუშაობისადათანამშრომლობისთვისპროგრამისმიზნე
ბისმისაღწევად.
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გამოყენებულიმასალები

Виды конфликтов и их формы, http://geolike.ru/page/gl_7747.htm

Анализ конфликта, http://www.grandars.ru/college/psihologiya/analiz-konflikta.html

Как управлять конфликтом, http://psyfactor.org/conflict.htm  

Конфликтология и управление конфликтами 
https://4brain.ru/conflictology/index.php 

რაარისინფორმაცია
https://ru.scribd.com/doc/112851778/რაარისინფორმაცია

Что такое информация, http://book.kbsu.ru/theory/chapter1/1_1_2.html

Роль информации в живой природе и в жизни людей https://lektsii.org/3-114866.html

Информационный конфликт, http://verbum.su/?p=194

Dealing with Human Rights, Asian and Western Views on the Values of Human Rights, ed-
ited by Martha Meijer, 2001.

Pathway to Gender Equality, CEDAW, Beijing and MDGs, UNIFEM, GTZ.

ქალისუფლებებინაბიჯნაბიჯ,პრაქტიკულისახელმძღვანელოადამიანისუფლებათა
საერთაშორისო სამართლის გამოყენებისათვის ქალის უფლებების დასაცავად,
საერთაშორისოორგანიზაცია„ქალები,კანონიდაგანვითარება“

Teaching Human rights, a handbook for Teachers.

Empowering Young Women to Lead Change, A Training Manual UNFPA and World YWCA, 
2006 628_filename_empowering-young-women_eng.pdf.

C. Ильиных, Преобразования гендерной системы и новое трактование концептов 
маскулинности-феминности 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19042280

მასკულინობისსოციალურიორგანიზებარ.კონელი
http://masculinities.ge/index.php?translates&id=4
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მასკულინურობისკვლევები
http://css.ge/files/Books/Masculinity%20studies/_%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9
A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_2014.pdf

Кей Торн, Дэвид Маккей, Тренинг. Настольная книга тренера. — СПб.: Питер, 2001
http://positum.org.ua/wp-content/trening_nastolnaya_kniga_trene_ra.pdf

მარინა კვიცარიძე, დამხმარე სახელმძღვანელო დამწყები ტრენერებისათვის,
თბილისი,2004
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-
0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-
00&a=d&c=civil2&cl=CL2.6&d=HASH01564e722f4ab2b2a4bf8c84

სამაგიდოწიგნიტრენერებისთვის,ავტორთაჯგუფი:მაია(ზოია)ხასია,ავთანდილ
მიქანაძე,ელისოამირეჯიბი,თბილისი,2015,https://rm.coe.int/16806aa59e

თამარისაკაძე,ტრენერისპრაქტიკულისახელმძღვანელო,2013

Компетентность тренера: структура и логика подготовки. Петр Холявчук 
http://training-institute.com.ua 

Фил Рэйс, Бренда Смит, 500 Лучших советов тренеру
http://www.win-win.ru/fil.html

Методическое пособие для начинающего тренера, составили: Воронцов А., 
Воронцова Е., Владивосток, 2010
http://metaver.pbworks.com/w/page/55560576/Методическое%20пособие%20для%20
начинающего%20тренера



პროექტისდირექტორი-ალლა გამახარია

პროექტისასისტენტები:

ლელა ჯალაღონია 

ნინო ჭაბუკიანი

გამოცემაზემუშაობდნენტრენერები:

ხათუნა გოგუა

ლალი შენგელია

გურანდა გვანცელაძე

ემა კამკია

რედაქტორი-ლალი შენგელია

დიზაინი-ლია კოსტავა

პროექტიხორციელდებაკანადისადგილობრივი

ინიციატივებისფონდის-CFLI

(კანადისსაელჩოთურქეთში)მხარდაჭერით

გამოცემაშიგამოთქმულიმოსაზრებები,შესაძლოა,

არგამოხატავდესდონორიორგანიზაციისმოსაზრებებს
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m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| 27 29 02   afmcb| 27 13 68

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com

dt,udthlb| www.fsokhumi.ge

reknehek-/evfybnfhekb 
ajylb @cj[evb#
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კონფლიქტი

გენდერი

თანამშრომლობა

ინფორმირება

ტრენინგი

მოლოდინები

უკუკავშირი

მოდული

სტერეოტიპები

თანასწორობა

დიალოგი

ფასილიტატორი


