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1. „კრი ტი კუ ლი მე გობ რის“ მიდ გო მის თე ორი ული 

და პრაქ ტი კუ ლი სა ფუძ ვლე ბი

„თი თოეულ შემ სწავ ლელს და გან მა ნათ ლე ბელს სჭირ დე ბა ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი როვ ნე ბა, 

რო მე ლიც დას ვამს მაპ რო ვო ცი რე ბელ კითხვებს და შეს თა ვა ზებს სა სარ გებ ლო კრი ტი კას“

არ ტურ ლ. კოს ტა

სო ცი ალ ური კონ სტრუქ ტი ვიზ მი ყვე ლა ზე უკ ეთ შე ეს აბ ამ ება თა ნამ შრომ ლო ბის არ სს. კვლე ვის, ფიქ რის 

რეფ ლექ სი ის და ინ ტე რაქ ცი ის სა შუ ალ ებ ით ადამიანი თავისი პოტენციალის სრულად რეალიზებას ახდენს, 

რაც  მას ხელს უწყობს ჩა ერ თოს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში. ლევ ვი გოტ სკიმ ჩა მო აყ ალ იბა თე ორია, 

(1978), რომ ლის მი ხედ ვი თაც სო ცი ალ ურ ინ ტე რაქ ცი ას მივ ყა ვართ თვით გაც ნო ბი ერ ებ ამ დე. მას სწამ და, 

რომ სწავ ლა არ ის აქ ტი ური პრო ცე სი. ცოდ ნა იგ ება მო საზ რე ბე ბი სა და იდე ებ ის გა ზი არ ებ ით. ად ამი ან ები 

უკ ეთ სწავ ლო ბენ ინ ტე რაქ ცი ის, ურ თი ერ თდახ მა რე ბი სა და ურ თი ერ თსწავ ლე ბის გზით. გან მა ნათ ლებ ლე ბი 

ხში რად  დაბ ნე ულ ები არი ან და არ აქ ვთ პა სუ ხი, თუ რო გორ ას წავ ლონ შემ სწავ ლე ლებს უკ ეთ ეს ად, რაც, 

თა ვის მხრივ, მათ ში იწ ვევს შფოთ ვას და სწავ ლის რო გორც პრო ცე სის, ისე შე დე გის არა ეფ ექ ტი ან ობ ას. 

თა ნამ შრომ ლო ბი თი გზით ცოდ ნის აგ ება შემ სწავ ლე ლებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს ერ თობ ლი ვად გა ნი ხი ლონ 

პრობ ლე მე ბი და ურ თი ერ თდახ მა რე ბით გა დაჭ რან ის სა კითხე ბი, რაც აწ უხ ებთ. არ სე ბი თად, შემ სწავ ლე ლე ბი 

სარ გე ბელს იღ ებ ენ გან ვი თა რე ბის უახ ლო ეს ზო ნა ში შეს ვლით, სა დაც ის ინი ერ თობ ლი ვი საქ მი ან ობ ითა 

და ურ თი ერ თდახ მა რე ბით უფ რო ეფ ექ ტი ან ად ჭრი ან პრობ ლე მებს და, ამ გვა რად, ამ ცი რე ბენ სა კითხის 

და უფ ლე ბის სირ თუ ლეს. 

თა ნამ შრომ ლო ბის ეფ ექ ტი ან ობ ას გა ნა პი რო ბებს შემ დე გი ხუ თი ძი რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ელი: 

 გა ზი არ ებ ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი და ხედ ვა - სა ერ თო სა მუ შა ოში ჩარ თუ ლი ად ამი ან ები თავ და პირ ვე ლად 

თან ხმდე ბი ან მუ შა ობ ის ძი რი თად „თა მა შის წე სებ ზე“, ღი რე ბუ ლე ბებ ზე, რო მელ თა ერ თგუ ლე ბიც იქ ნე ბი ან 

მუ შა ობ ის პრო ცეს ში და რომ ლე ბიც, მა თი რწმე ნით, გუნ დის წევ რებს მი იყ ვანს სა ბო ლოო შე დე გამ დე. 

თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი, არც ერთ შემ თხვე ვა ში არ ნიშ ნავს იმ ას, რომ თა ნამ შრომ ლო ბის პრო ცეს ში ჯგუ ფის 

რო მე ლი მე წევ რის გან სხვა ვე ბუ ლი ხედ ვა იქ ნე ბა უგ ულ ებ ელ ყო ფი ლი. პი რი ქით, თა ნამ შრომ ლო ბის 

წარ მა ტე ბუ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რე ბის მოს მე ნა, თი თოეულ მათ გან ში გო ნივ რუ ლი 

მარ ცვლე ბის აღ მო ჩე ნა და გან ვი თა რე ბა; სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში,  კონ სე სუ სამ დე მსჯე ლო ბით მის ვლა.

 ინ დი ვი დუ ალ ური და გუნ დუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა - თა ნამ შრომ ლო ბი სას თი თოეული შემ სწავ ლე ლი 

პა სუ ხის მგე ბე ლია არა მარ ტო სა კუ თარ თავ ზე და კე თილ დღე ობ აზე, არ ამ ედ ჯგუფ ზე და მის 

წარ მა ტე ბა ზეც. თა ნამ შრომ ლო ბი თი სწავ ლე ბი სას გა მო ყო ფენ პა სუ ხის მგებ ლო ბის ორ დო ნეს: პირ ვე ლი 

ეს არ ის ჯგუ ფუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, რა თა ჯგუფ მა მი აღ წი ოს მი ზანს და მე ორე ჯგუ ფის თითოეული 
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წევ რის პა სუ ხის მგებ ლო ბა, რა თა სა კუ თა რი წვლი ლი შე იტ ან ოს ჯგუ ფის მუ შა ობ ასა და წარ მა ტე ბა ში. 

თი თოეულ შემ სწავ ლელს გაც ნო ბი ერ ებ ული უნ და ჰქონ დეს, რომ მა თი წარ მა ტე ბა არ ის გა რან ტი ჯგუ ფის 

წარ მა ტე ბი სა. თა ნამ შრომ ლო ბი თი პრო ცე სის ერთ-ერ თი ამ ოც ანაა ჯგუ ფის თი თოეული წევ რი აქ ცი ოს 

მკვეთ რად გა მო ხა ტულ ინდივიდად.

 რეფ ლექ სი ური პრო ფე სი ული ძი ება - პრო ცე სის შემ დგო მი მიზ ნობ რი ვი გან ვი თა რე ბა მხო ლოდ იმ 

შემ თხვე ვა შია შე საძ ლე ბე ლი, თუ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ად ამი ან ები აღი არ ებ ენ თა ვი სი პრაქ ტი კის 

გა სა უმ ჯო ბე სე ბელ მი მარ თუ ლე ბებს, სუსტ მხა რე ებს; თა ნამ შომ ლო ბის წარ მა ტე ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი 

ერთ-ერ თი ფაქ ტო რი პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი პი რე ბის რეფ ლექ სი ურ ობაა - გუნ დის წევ რე ბი სა კუ თარ და 

სხვის ნა მუ შე ვარს აფ ას ებ ენ კრი ტი კუ ლად სა მუ შა ოს რო გორც პრო ცე სის, ისე შე დე გის გა უმ ჯო ბე სე ბის 

მიზ ნით. რეფ ლექ სი ური სწავ ლე ბის დროს შემ სწავ ლე ლი უბ რა ლოდ კი არ უბ რუნ დე ბა წარ სულს, არ ამ ედ 

გა აზ რე ბუ ლად აან ალ იზ ებს სა კუ თარ ემ ოცი ებს, გა მოც დი ლე ბას, მოქ მე დე ბებ სა თუ რე აქ ცი ებს და ამ 

მო ნა ცე მებს იყ ენ ებს სა კუ თა რი და გუნ დის წევ რე ბის პრო ფე სი ონ ალ იზ მის გა საზ რდე ლად.

 ერ თობ ლი ვი მუ შა ობ ის „ტექ ნო ლო გია“ და ან ალ იზი - ჯგუ ფი გარ კვე ული უნ და იყ ოს მა თი წევ რე ბი დან 

ვინ უმ კლავ დე ბა მო ვა ლე ობ ებს და ვინ ვე რა, აუც ილ ებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში უნ და გა დაწყვი ტოს, ვინ უნ-

და შეც ვა ლოს სა კუ თა რი ქცე ვა. მას უნ და შე ეძ ლოს ერ თობ ლი ვი მუ შა ობ ის ან ალ იზი და გზე ბის ძი ება მის 

გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად.

 მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის სტი მუ ლი რე ბა - შემ სწავ ლე ლე ბი ეხ მა რე ბი ან, ურ ჩე ვენ, აკ რი ტი კე ბენ ერ თმა-

ნეთს,  უზი არ ებ ენ გა მოც დი ლე ბას, აქ ებ ენ, ამ ხნე ვე ბენ. ერ თობ ლი ვი მუ შა ობ ის პრო ცეს ში უმ ჯო ბეს დე ბა 

არა მარ ტო ჯგუ ფის თი თოეული წევ რის შე დე გე ბი (თითოეული მათ გა ნის გვერ დით ყო ველ თვის არ ის 

ვინ მე, ვინც მზად არ ის დახ მა რე ბის თვის), არ ამ ედ მა თი გან წყო ბაც (გვერ დით ყო ველ თვის იმ ყო ფე ბა 

ვინ მე, რო მელ საც მო რა ლუ რი მხარ და ჭე რის უნ არი შეს წევს). ვე რა სო დეს ვერ მი იღ წე ვა ის ეთი სწრაფ ვა 

ცოდ ნი სა კენ და ინ ტერ პერ სო ნა ლუ რი ურ თი ერ თო ბის ის ეთი მოთხოვ ნი ლე ბა, რო გო რიც ერ თმა ნე თის 

სტი მუ ლი რე ბი სა და მხარ ში დგო მის დროს. სწო რედ ას ეთი მიდ გო მე ბის წყა ლო ბით ჯგუ ფის წევ რებს 

უჩ ნდე ბათ ერ თმა ნე თი სად მი ნდო ბა და სა ერ თო მიზ ნის მიღ წე ვი სად მი პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბა.

გზამ კვლევ ში გან ხი ლუ ლი გან მა ვი თა რე ბე ლი შე ფა სე ბის ინ ოვ აცი ური მიდ გო მა “კრი ტი კუ ლი მე გო ბა რი” 

და ფუძ ნე ბუ ლია თა ნამ შრომ ლო ბის ზე მოთ გან ხი ლულ პრინ ცი პებ ზე. 

„კრი ტი კუ ლი მე გობ რის“ მიდ გო მა ფარ თოდ გა მო იყ ენ ება და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის მას წავ ლე ბელ თა 

პრო ფე სი ული გან ვი თა რე ბის სის ტე მებ ში. იგი არ ის ეფ ექ ტუ რი გზა, რო მე ლიც ხელს უწყობს პრო ფე სი ონ ალ ებს 

შო რის თა ნამ შრომ ლო ბას და ძი რი თა დად ფო კუ სი რე ბუ ლია კო ლე გი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა სა 

და რეფ ლექ სი ური პრაქ ტი კის წა ხა ლი სე ბა ზე. ყო ვე ლი ვე ეს წარ მო ად გენს ობი ექ ტუ რი თვით შფა სე ბი სა და 

ურ თი ერ თშე ფა სე ბის, სა კუ თა რი და კო ლე გე ბის ძლი ერი და სუს ტი მხა რე ებ ის დად გე ნის, სუს ტი მხა რე ებ ის 

დაძ ლე ვის გზე ბის ერ თობ ლი ვი ძი ებ ის და ძლი ერი მხა რე ებ ის გან მტკი ცე ბის  სა ფუძ ველს. აღ ნიშ ნუ ლი კი 

თა ვის მხრივ, ხელს უწყობს პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას და სწავ ლა-სწავ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას.



7

ცნო ბი ლია „კრი ტი კუ ლი მე გობ რის“ მიდ გო მის ორი ტი პი. „კრი ტი კუ ლი მე გობ რის“ ანუ „კრი ტი კუ ლი 

კო ლე გის“ იდეა ეკ უთ ვნის სტენ ჰა უსს (1975). იგი ამ ცნე ბა ში მოიაზრებს „პარ ტნი ორს“, რო მელ საც შე უძ ლია 

რჩე ვის მი ცე მა და მას წავ ლე ბელ-მკვლე ვარ თან ინ დი ვი დუ ალ ურ ფორ მატ ში მუ შა ობა პრაქ ტი კის კვლე ვის 

ფარ გლებ ში. „კრი ტი კუ ლი მე გობ რე ბი“ ერ თმა ნეთს გა ნი ხი ლა ვენ, რო გორც  „მე გო ბარს“ და არა რო გორც 

მრჩე ველს ან კონ სულ ტან ტს. „კრი ტი კუ ლი მე გობ რის“ მე ორე ვერ სია შე მუ შავ და  ბრა უნ ის უნ ივ ერ სი ტეტ ში, იგი 

ორი ენ ტი რე ბუ ლია  ჯგუ ფურ „კრი ტი კულ მე გო ბარ ზე“, რო მე ლიც ყა ლიბ დე ბა კო ლე გი ალ ური  დი ალ ოგ ის თვის. 

„კრი ტი კუ ლი მე გობ რე ბის“ ორ ივე მიდ გო მამ უნ და უზ რუნ ველ ყოფს ის ეთი ტი პის უკ უკ ავ ში რი, რო მე ლიც 

ხელს შე უწყობს რეფ ლექ სი ურ სწავ ლას და გან ვი თა რე ბას. 

მა შა სა და მე, „კრი ტი კუ ლი მე გობ რის“ მიდ გო მის  არ სს წარ მო ად გენს შემ სწავ ლელ თა სა ზო გა დო ებ ის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და რწმე ნის ერ თობ ლი ობ აზე. კრი-

ტი კუ ლი მე გობ რო ბა იწყე ბა ნდო ბის აგ ებ ით. პი როვ ნე ბას ან ჯგუფს სჭირ დე ბა  იგ რძნოს, რომ მე გო ბარს/

მე გობ რებს ნათ ლად აქ ვთ გაც ნო ბი ერ ებ ული ამ ურ თი ერ თო ბის ბუ ნე ბა და არ იყ ენ ებ ენ მას შე ფა სე ბი სა და 

გან სჯის თვის; ერ თმა ნეთს უს მე ნენ, აზ რებს ნა თელ ყო ფენ და  დროს უთ მო ბენ იმ ას, რომ სრუ ლად ჩაწ ვდნენ 

სა კითხის არ სს, სთა ვა ზო ბენ ღი რე ბუ ლე ბით კრი ტი კას მხო ლოდ შემ სწავ ლე ლის მხრი დან თხოვ ნის სა ფუძ-

ველ ზე; რე აგ ირ ებ ენ შემ სწავ ლე ლის სა ჭი რო ებ აზე ობი ექ ტუ რად და მი სი მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს წარ-

მა ტე ბას უჭ ერ ენ მხარს. 

ამ გვა რად, „კრი ტი კუ ლი მე გობ რის“ მიდ გო მა გან მა ვი თა რე ბე ლი უკ უკ ავ ში რის ეფ ექ ტი ანი მიდ გო მაა, რაც 

თა ნა მედ რო ვე სწავ ლე ბა/სწავ ლის პრო ცე სის ქვა კუთხედს წარ მო ად გენს. 

კონ სტრუქ ტი ვის ტულ დი დაქ ტი კა ში გან მა ვი თა რე ბე ლი უკ უკ ავ ში რი ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დია. 

მი სი მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს, რო გორც თი თოეული სტუ დენ ტის, ას ევე გუნ დის, რო გორც მთლი ან ის 

გან ვი თა რე ბას.  ად ამი ან ები სწავ ლო ბენ თუ რო გორ გა აკ ონ ტრო ლონ თა ვი ან თი ქცე ვა თვით დაკ ვირ ვე ბი თა 

და ურ თი ერ თდაკ ვირ ვე ბით.  ამ მიდ გო მის მი ზა ნია ად ამი ან ებს შო რის ღია და სან დო ურ თი ერ თო ბე ბის,  

რო გორც ჯან სა ღი და პრო დუქ ტუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის წი ნა პი რო ბის, გან ვი თა რე ბა. ამ გვა რი კო მუ ნი კა ცია  

ეხ მა რე ბა ად ამი ან ებს ურ თი ერ თო ბე ბი გახ დეს გამ ჭვირ ვა ლე და  გულ წრფე ლი. ას ეთი ურ თი ერ თო ბე ბის 

დროს ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის ეფ ექ ტურ კო მუ ნი კა ცი ას, ად ვი ლად ვლინ დე ბა და მა თი 

გა დაჭ რის გზე ბი ერ თობ ლი ვად მო იძ ებ ნე ბა.
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2. უკუკავშირის როლი “კრიტიკული მეგობრის” მიდგომაში

როგორც წინა ქვეთავში აღინიშნა, კონსტრუქტივისტულ დიდაქტიკის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპია გან-

მავითარებელი უკუკავშირის დანერგვა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც თითოეული პიროვნების, 

ასევე მთლიანად ჯგუფის განვითარებას. თვითდაკვირვებით მონაწილეები სწავლობენ უკეთ მართონ საკუ-

თარი ქცევა. უკუკავშირის მიზანია ასევე ადამიანებს შორის ურთიერთობებში ღიაობისა და ნდობის განვი-

თარება, როგორც წინაპირობა ჯანსაღი ურთიერთობებისა და ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ამგვარი 

კომუნიკაციით ურთიერთობები ხდება უფრო ტრანსფარენტული და ნდობაზე დაფუძნებული.   

უკუკავშირის ეფექტიანობა პლასტიკურად არის ახსნილი ჯოჰარის ფანჯრის დახმარებით. ჯოჰარის ფანჯარა 

გრაფიკული მოდელია, რომელიც შეიქმნა 1955 წელს ამერიკელი სოციალური ფსიქოლოგების  იოსებ 

ლუფტისა და ჰარი ინგჰამის მიერ და წარმოადგენს ჯგუფური პროცესის მიმდინარეობისას საკუთარი თავის 

შეცნობისა და სხვათა მიერ შენი აღქმის ცვალებადობას. აქ გვაქვს ოთხი სფერო/ველი, თითოეული მათგა-

ნი ადამიანის განსაზღვრული ქცევის სფეროს წარმოადგენს:

ჯოჰარის ფანჯრის აგებულება:

სფერო Aსფერო A

საჯარო სივრცე

სფერო Cსფერო C

ბრმა ლაქა

სფერო Bსფერო B

პირადი სივრცე

სფერო Dსფერო D

გაუცნობიერებელი

A სფერო წარმოადგენს პიროვნების საჯარო სფეროს. აქ ადამიანის ქცევის გარემოებები ცნობილია რო-

გორც თავად მისთვის, ასევე ჯგუფის დანარჩენი წევრებისთვის. 

B სფერო განასახიერებს პირად სივრცეს, მაშასადამე ქმედების სფეროს, რომელიც ადამიანისთვის, რო-

გორც პიროვნებისთვის ცნობილია, მაგრამ რომელსაც სხვებისთვის შეგნებულად არ ხდის მისაწვდომს და 

ამიტომ ის მათთვის დაფარულია. პიროვნების ასეთი კერძო ასპექტები, უპირველეს ყოვლისა, თვითშეტყო-

ბინებით ხდება თვალსაჩინო. ეს მიიღწევა მაშინ, როცა პიროვნებას ჯგუფისადმი უჩნდება ნდობა.

C სფერო არის ე.წ. ”ბრმა ლაქა” - საკუთარი ქცევის სფერო, რომელიც სხვებისთვის თვალსაჩინოა, მაგრამ 

თავად პიროვნებისთვის ნაკლებად ცნობილი. აქ საქმე გვაქვს თავდაცვით და გაუცნობიერებელ ქცევასთან, 

რაც ხელს უშლის ჯგუფის მუშაობას, ართულებს კომუნიკაციას. ზუსტად ამ სფეროში ადამიანი საკუთარ ქცე-

ვას ვერ აღიქვამს და, შესაბამისად, ვერ აკონტროლებს.

D სფერო – ე.წ. გაუცნობიერებელი სფერო მოიცავს ისეთ ქცევას, რომელიც როგორც თავად პიროვნებისთ-

ვის, ასევე სხვებისთვის უცნობია, მაგ. დაფარული ტალანტები, გამოუყენებელი მონაცემები და სხვ.
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ჯგუფური შეხვედრების მიმდინარეობისას შეიძლება დავაკვირდეთ, როგორ იცვლება ცალკეულ კვადრატ-

თა სიდიდე. თუ დასაწყისში ჯოჰარის ფანჯრის თანახმად დომინირებენ B და C სფეროები, A სფერო კი 

მეტად პატარაა, 

A C

B D

უკუკავშირის მეთოდის ეფექტიანად გამოყენების შედეგად დასაწყისში დომინირებული სფეროები B და C 

მცირდება და მათ ხარჯზე A სფერო იზრდება. მაშასადამე,  თანდათან ნათდება ”ბრმა ლაქაც”.

ჯგუფის თითოეულ წევრს შესაძლებლობა ეძლევა ადეკვატურად შეაფასოს როგორც საკუთარი, ასევე ჯგუ-

ფის სხვა წევრების ქმედება. ჯგუფის მუშაობის შემაფერხებელი ფაქტორები მცირდება, რაც, ხელს უწყობს, 
როგორც ჯგუფის ცალკეულ წევრთა, ასევე მთლიანად ჯგუფის წარმატებას.  

ზემოთხსენებულ ფაქტებზე დაყრდნობით, შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ რაც უფრო იზრდება საჯარო 

სფერო, მით უფრო ეფექტურია „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობა და მისი შედეგები. 
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3. უკუკავშირის ძირითადი პრინციპები „კრიტიკული მეგობრის“ 

მიდგომის ეფექტიანობისთვის

„კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომის ეფექტიანობის გასაზრდელად, უპირველეს ყოვლისა, უდიდესი მნიშვ-
ნელობა აქვს განმავითარებელი უკუკავშირისადმი სტუდენტებს ჩამოვუყალიბოთ სწორი დამოკიდებულება. 

მათ უნდა გააცნობიერონ მისი დადებითი შედეგები.

იორგ ფენგლერი გვთავაზობს უკუკავშირის ფუნქციების სიას, რომელიც 13 პუნქტისაგან შედგება:

1. უკუკავშირი გვეხმარება საკუთარი თავის შეცნობაში;

2. უკუკავშირი მართავს ჩვენს ქმედებას;

3. პოზიტიური უკუკავშირი გვამხნევებს;

4. უკუკავშირი გვეხმარება შეცდომების ძებნაში;

5. უკუკავშირი გვეხმარება სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაში;

6. უკუკავშირი ამაღლებს მოტივაციას;

7. უკუკავშირი გვეხმარება მიზანმიმართულად ვიმუშაოთ;

8. უკუკავშირი გვიმუშავებს სხვათა დახმარების უნარს;

9. უკუკავშირი ზრდის ურთიერთგავლენას ინფორმაციის მიმღებსა და გამცემს შორის;

10. უკუკავშირი გვაახლოვებს საქმესთან;

11. უკუკავშირი გვეხმარება შემოთავაზებულის სწორად შეფასებაში;

12. უკუკავშირი გვეხმარება პროფესიული განვითარების დაგეგმვაში;

13. უკუკავშირი გვეხმარება გადაწყვეტილებების ხარისხის ამაღლებაში.

„კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობა გულისხმობს პრობლემის, იდეის, საკითხის თითოეული დე-

ტალის აღწერას, გააზრებულ მოსმენას, საჭიროების შემთხვევაში დამაზუსტებელი კითხვების საშუალებით 

უკუკავშირის გაცემას, უკუკავშირის მიღებას და ფიქრს იმაზე, თუ რომელი უკუკავშირია ამჯერად, ამ კონკ-

რეტულ შემთხვევაში, ყველაზე რელევანტური. უკუკავშირის მთელი ეს პროცესი კი ეყრდნობა რეფლექსიას. 

უკუკავშირი, რომელიც მიიღწევა დისკუსიების საშუალებით არა მარტო პოზიტიურ ხასიათს ატარებს, არა-

მედ კრიტიკასაც. პედაგოგიურ ლიტერატურაში ის ხშირად მოხსენიებულია როგორც „თბილი“, „გრილი“ 

და „კრიტიკული“ უკუკავშირი. „თბილი“ უკუკავშირი გულისხმობს მხარდამჭერი, მოწონების გამომხატველი 

შინაარსის  გადმოცემას შესრულებული სამუშაოს, გამოთქმული იდეის თუ სხვ. შესახებ; „გრილი“ ანუ შე-

დარებით დისტანცირებული უკუკავშირი მოიაზრებს გამოთქმული იდეის, შესრულებული სამუშაოს და სხვ. 
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სხვადასხვა კუთხით განხილვას და წამოჭრის კითხვებს;  ხოლო „კრიტიკული“ უკუკავშირისას უკუკავშირის 

გამცემი გამოთქმულ ხედვას ეჭვქვეშ აყენებს  და ცდილობს გაარკვიოს პრობლემის მიზეზები.  

უკუკავშირი წარმატებული რომ იყოს - სწორად  მივიდეს მიმღებამდე, მის მიერ კარგად იყოს აღქმული და 

ჰქონდეს პოზიტიური გავლენა, აუცილებელია შესაბამისი წესების დაცვა და რამდენიმე წინაპირობის გათ-

ვალისწინება. 

გთავაზობთ რამდენიმე მნიშვნელოვან წინაპირობას, რომლის გათვალისწინებაც აუცილებელია ეფექტიანი 

უკუკავშირის  დასამყარებლად:

 ჯგუფის ყველა წევრს გაცნობიერებული აქვს უკუკავშირის დადებითი ეფექტები;

 ჯგუფის ყველა წევრი მზად არის ახლის შესასწავლად და მაღალი აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა;

 ჯგუფში არის ურთიერთნდობის და ურთიერთმფარველობის ატმოსფერო;

 არის მშვიდი სამუშაო გარემო და საკმარისი დრო;

 მოდერატორი თავად არის როგორც სანიმუშო უკუკავშირის გამცემი, ასევე მიმღები;

 ჯგუფის ყველა წევრი იცნობს „თამაშის წესებს“ და მისდევს მას;

 იმისათვის, რომ სიგნალები უკეთ იყოს გაგებული და გაზიარებული, აუცილებელია უკუკავშირის გამ-

ცემი ლაპარაკობდეს უკუკავშირის მიმღების ენაზე, ანუ გასცემდეს ინფორმაციას, რომელიც მიმღების 

გონებრივ და ემოციურ ჩარჩოებში ჯდება;

 უნდა მოხდეს უკუკავშირის როტაცია, რათა თავიდან იყოს აცილებული  უკუკავშირის მიმღებისა და 

გამცემის ცალმხრივი როლები.

მიდგომის ეფექტიანობის გასაზრდელად ასევე მნიშვნელოვანია სტუდენტებმა გაითვალისწინონ უკუკავში-

რის გამცემისა და მიმღების მიერ გასათვალისწინებელი ოქროს წესები.

რჩევები უკუკავშირის გამცემისთვის:

 აღწერე და არ შეაფასო - უკუკავშირის გამცემი მხოლოდ აღწერს მის პირად აღქმებს, გრძნობებსა და 

დაკვირვებებს, აძლევს მეგობრულ რჩევებს, თუ როგორ შეიძლება, მისი აზრით, პრობლემის მოგვარე-

ბა. ამასთან, იგი არ საყვედურობს, არ იწყებს მორალიზებას;

 თავდაპირველად მიაწოდე პოზიტიური უკუკავშირი, შემდეგ კრიტიკა - ასეთი მიდგომა მიმღებს 

კეთილად განაწყობს, იზრდება ნდობა და კრიტიკის მიმღებლობა;
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 გაეცი კონკრეტული უკუკავშირი - უკუკავშირი უნდა იყოს კონკრეტული, ნათლად ფორმულირებუ-

ლი და გასაგები. ამის მისაღწევად საუკეთესო საშუალებაა, როდესაც უკუკავშირის გამცემს მოჰყავს 

პრაქტიკული მაგალითები საერთო სამუშაო გამოცდილებიდან. ზოგადი და აბსტრაქტული უკუკავშირი 

არაფრის მომცემია;

 ილაპარაკე მხოლოდ საკუთარი პოზიციიდან -  უკუკავშირის გაცემისას აუცილებელია, გამოვიყენოთ 

პირველი პირი, მაგ. „მე ვფიქრობ რომ...“ და არა „ფიქრობენ...“;

 დაიცავი კონფიდენციალობა - ყველაფერი, რაც უკუკავშირის დროს გამოითქმება, უნდა იყოს კონფი-

დენციალური და არავითარ შემთხვევაში ჯგუფიდან გარეთ არ უნდა გავიდეს;

 ურჩიე და არ აიძულო - არ იყო დირექტიული, შენი ტონი იყოს თანამშრომლობითი; 

 სხვების თვალით შეხედე პრობლემას - უკუკავშირის გამცემმა უნდა იფიქროს არა მხოლოდ საკუთარ 

მოთხოვნილებებზე, არამედ, პირველ რიგში, უკუკავშირის მიმღებისაზე. გაწონასწორებული უკუკავშირი 
ითვალისწინებს ყველა მონაწილის მოთხოვნილებებს;

 გაეცი გამოსადეგი უკუკავშირი - აზრიანმა უკუკავშირმა გავლენა უნდა მოახდინოს უკუკავშირის მიმ-

ღებზე;

 მიაწოდე უკუკავშირი რაც შეიძლება მალე - უკუკავშირი მით უფრო ეფექტიანია, რაც უფრო მყისი-

ერად გაიცემა იგი, მაგრამ კრიტიკული უკუკავშირისას გასათვალისწინებელია, რამდენად მზად არის იმ 

მომენტისთვის  მიმღები ამისათვის. 

რჩევები უკუკავშირის მიმღებისთვის:

 იყავი აქტიური მსმენელი - ყურადღებით მოუსმინე უკუკავშირის გამცემს, თუ რაიმე გაურკვეველია, 

დაუსვი კითხვები;

 არ დაიწყო დაცვა და დაპირისპირება - არ დაიწყო საკუთარი პოზიციის არგუმენტირება და დაცვა 

ისე, რომ ამან კონფლიქტამდე მიგიყვანოს;

 იფიქრე იმაზე, უკუკავშირის დროს რომელი რჩევაა შენთვის სასარგებლო;

 დაუბრუნე უკუკავშირი უკუკავშირის გამცემს - მოგვიანებით, შესაძლებელია ეს მოხდეს არაფორმა-

ლური საუბრის დროს, არ დაგავიწყდეს უკუკავშირის გამცემს გაუზიარო, რა მოგცა შენ მის მიერ მოწო-

დებულმა რჩევებმა, რომელი იყო განსაკუთრებით სასარგებლო, რაში არ დაეთანხმე.  ასეთი მიდგო-

მით უკუკავშირი შეიძენს წრიულ ხასიათს.

გაითვალისწინეთ, რომ შემოთავაზებული წესების გათვალისწინება მნიშვნელოვანი წინაპირობაა  კომუნი-

კაციის პროცესში ეფექტიანი უკუკავშირის დასამყარებლად და “კრიტიკული მეგობრის” მიდგომით მუშა-

ობის ეფექტიანობის გასაზრდელად.
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4. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

კრიტიკული მეგობრის მნიშვნელობა

 „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომა კარგად არის ცნობილი სკოლებში მასწავლებლის პროფესიული განვი-

თარების სისტემაში, მაგრამ იგი  წარმოადგენს ინოვაციას უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 
როგორც სწავლა/სწავლების პროცესის განუყოფელი ნაწილი. „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომა სტუდენ-

ტებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ თვითშეფასებით, ურთიერთშეფასებითა და ლექტორის უკუკავშირის 

საშუალებით. 

 აიმაღლონ თვითშემეცნება და თვითრწმენა;

 განივითარონ რეფლექსიური, ანალიტიკური, მეტაკოგნიტური და თანამშრომლობითი უნარები.

კრიტიკული მეგობრის მიდგომა უზრუნველყოფს:

 როგორც სტუდენტების, ასევე ლექტორის სასწავლო პრაქტიკის გაუმჯობესებას; 

 პასუხისმგებლობის სტუდენტებისთვის დელეგირებას:

 განსხვავებული აზრის პატივისცემას;

 ნდობაზე დამყარებულ ურთიერთობებს;

 ურთიერთდახმარებასა და ურთიერთსწავლას;

 პოზიტიური სასწავლო გარემოს ფორმირებას.

ზეუსი და სქიფინგტონი (2003, ქოუჩინგი სამსახურში) გვთავაზობენ  ქოუჩინგის ციკლს პროფესიული დი-

ალოგისთვის. 

ქვემოთ მოცემული ციკლი ადაპტირებულია  უმაღლეს სასწავლებელზე და მორგებულია სტუდენტთა და 

ლექტორთა თანამშრომლობაზე. 

იმისათვის, რომ „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობა იყოს ეფექტიანი, უპირველეს ყოვლისა,  რო-

გორც ლექტორმა, ასევე სტუდენტებმა უნდა გააცნობიერონ მისი  დადებითი მხარეები, გამოყენების შესაძ-

ლებლობები, „თამაშის წესები“ და გაითვალისწინონ  ის ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობს მის წარმა-

ტებულად განხორციელებას. 

უპირველეს ყოვლისა, სტუდენტებმა უნდა გააცნობიერონ როგორია კარგი „კრიტიკული მეგობარი“.
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ნაბიჯი 1

მხარდაჭერის 

საჭიროების დადგენა –

უკუკავშირის მოთხოვნა 

განსახილველ საკითხთან 

დაკავშირებით.

ნაბიჯი 2

უკუკავშირის მაძიებლის 

პრობლემის 

იდენტიფიცირება -

გაარკვიეთ, რაზე  სურს 

მას ყურადღების 

კონცენტრირება ამ სესიაში

ნაბიჯი 3

დიალოგი-ინფორმაციის 
გაცემა და რჩევა 

(დახმარება), მიზნების და 
დაბრკოლებების განხილვა
პრობლემების გადაჭრა
თვითშემბოჭავი რწმენის, 

გრძნობების, ა.შ. 
დამახასიათებელი 

მოდელების განხილვა 

ნაბიჯი 4

შემდგომი სესიისთვის 
სამოქმედო გეგმის 

შედგენა - პოტენციური 
დაბრკოლებების 
გამოკვლევა

სესიებს შორის დავალების 
განსაზღვრა

ნაბიჯი 5

ჰკითხეთ თუ რა ისწავლა 
უკუკავშირის მაძიებელმა.

სესიაზე შეძენილი 
გამოცდილების შეჯამება,
რეფლექსიისთვის დროის 

გამოყოფა.
სესიის დასრულება

წარმატებული კრიტიკული მეგობარი არის

 ვისაც ენდობიან და პატივს სცემენ

 რომელთანაც შეგიძლიათ მჭიდრო თანამშრომლობა

 რომელსაც შეუძლია ობიექტური და გულწრფელი კრიტიკის გაცემა 

 რომელიც არის კარგი დამკვირებელი და აქტიური მსმენელი

 რომელსაც შეუძლია მაპროვოცირებელი შეკითხვების დასმა 
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 რომელიც უზრუნველყოფს ბალანსს მხარდაჭერასა და გამოწვევას შორის

 რომელსაც ესმის კრიტიკული მეგობრის კონკრეტული საჭიროება და გამოყოფს საკმარის დროს, რათა 

ერთად განავითარონ მოსაზრებები აღნიშნულ საკითხზე 

 რომელსაც შეუძლია მოვლენებს შეხედოს  განსხვავებული/ალტერნატიული პერსპექტივიდან 

 რომელიც ხელმისაწვდომია.

კრიტიკულმა მეგობარმა არ უნდა:

 შეასრულოს  დირექტიული როლი

 გასცეს პრობლემის გადაჭრის მზა „რეცეპტები“

 განსაჯოს კოლეგა

 დააწესოს „საკუთარი დღის წესრიგი“

 დააყენოს ეჭვქვეშ სხვისი ავტორიტეტი.

კრიტიკული მეგობრით მუშაობისას გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:

 შექმენით მონაწილეებისთვის უსაფრთხო გარემო

 კონფიდენციალობის დაცვა აუცილებელია

 „კრიტიკული“ ასპექტი ეხება დავალებას, იდეას, წამოყენებულ წინადადებას, პრობლემას და არა - პი-

როვნებას

 გაცემული კომენტარები და რეკომენდაციები განიხილება,  როგორც პროფესიული გამოწვევები და არა 

კრიტიკა

 მოლოდინები მისაწვდომობის, პროცესისადმი ერთგულების, სანდოობის  და პროგრესის შეფასების  

თვალსაზრისით უნდა იყოს  განხილული და შეთანხმებული

 „კრიტიკული მეგობრის“ შეხვედრის დღის წესრიგი უნდა იყოს გაწერილი და ერთმანეთში შეთანხმებუ-

ლი 

 პასუხისმგებლობა კრიტიკულ მეგობრებს შორის უნდა იყოს გადანაწილებული 

 ღიაობა და ურთიერთნდობა უნდა იყოს წახალისებული 

 ნებისმიერი კონფლიქტის პრევენციის და მართვის  შეთანხმებული პროცესის განხილვა უნდა მოხდეს 

პროცესის დასაწყისიდანვე 
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 პროცესის გამჭვირვალობისთვის „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობის დაწყების პირველივე 

ეტაპზე უნდა დაიდოს  ხელშეკრულება.

მაშასადამე, „კრიტიკული მეგობარის“ დანერგვა უმაღლეს სასწავლებლებში ეფექტიანია შემდეგი გარემო-

ებების გამო:

 იგი კომპლექსური მიდგომაა

 იგი მოიცავს უკუკავშირის ყველა ტიპს: წერილობითი, ზეპირი, ლექტორი-სტუდენტი, სტუდენტი-სტუდენ-

ტი, სტუდენტი-ლექტორი ამ მიდგომით მუშაობისას შეიძლება გამოყენებული იყოს განმავითარებელი 

შეფასების სხვადასხვა ინსტრუმენტი (იხ. თავი - „კრიტიკული მეგობრის“ ფარგლებში გამოყენებული 

ინსტრუმენტები)

 სტუდენტები უზრუნველყოფილნი არიან ინტენსიური კონსტრუქციული უკუკავშირით, რომელიც მიმარ-

თულია სტუდენტების განვითარებაზე

 „კრიტიკული მეგობრის“ პროცესი ბიძგს აძლევს რეფლექსიურ  და გააზრებულ სწავლას 

 ეს პროცესი ეფუძნება თანამშრომლობით სწავლას -  ურთიერთნდობის, ურთიერთგაგების და ურთიერ-

თდახმარების ატმოსფერო აუმჯობესებს როგორც სტუდენტთა შედეგებს, ასევე სასწავლო გარემოს 

 ზრდის კრიტიკისადმი სტუდენტების მზაობას

 ზრდის პასუხისმგებლობის გრძნობას.
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5. „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობის 

თანმიმდევრული ნაბიჯები

„კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომა უნივერსალურია. მისი ინტეგრირება შესაძლებელია უმაღლესი განათ-

ლების სამივე  საფეხურზე და ნებისმიერი მიმართულების საუნივერსიტეტო კურსში. ის შეიძლება გამჭოლად 

გასდევდეს მთელ კურსს სემესტრის დასაწყისიდან დასასრულამდე ან გამოყენებულ იქნას პრობლემაზე, 

პროექტზე, ძიებაზე, ქეისზე, ა.შ. დაფუძნებული სწავლების ფარგლებში. 

წინამდებარე თავში გთავაზობთ მეთოდით მუშაობის თანმიმდევრულ ნაბიჯებს:

 კურსის დასაწყისში სტუდენტებს საორიენტაციო შეხვედრაზე ვაცნობთ კრიტიკული მეგობრის მიდგომას 

და ამ მიდგომით მუშაობის ძირითად პრინციპებს;

 სტუდენტები ქმნიან კრიტიკული მეგობრის ჯგუფებს. ისინი თავისუფალნი არიან  ჯგუფის წევრების არ-

ჩევანში. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტებს გაუჭირდებათ არჩევანის გაკეთება, ჯგუფები ფორმირდება 

შემთხვევითობის პრინციპით; 

 დიდი და საშუალო ჯგუფების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ვიმუშაოთ ჯგუფური „კრიტიკული მეგობ-

რის“ მიდგომით. თითოეულ ჯგუფში ერთიანდება საშუალოდ  4-დან 8 სტუდენტამდე.  მცირე ჯგუფების 

შემთხვევაში (10-15 სტუდენტამდე) რეკომენდებულია, როგორც წყვილებში, ასევე ჯგუფური „კრიტიკუ-

ლი მეგობრის“ მიდგომის გამოყენება; 

 კურსის ხელმძღვანელი/ლექტორი არის კრიტიკული მეგობრის ყველა ჯგუფის  თანასწორუფლებიანი 

წევრი;

 ჯგუფების ფორმირებისთანავე წევრები თანხმდებიან მუშაობის ძირითად პრინციპებზე და დებენ 

ურთიერთშეთანხმების ხელშეკრულებას. (იხილეთ ხელშეკრულების ნიმუში - დანართი # 1 );

 ლექტორმა კრიტიკული მეგობრის მიდგომის მოდელირება უნდა მოახდინოს სტუდენტებისთვის კურსის 

დასაწყისში;

 კრიტიკული მეგობრის მიდგომა ითვალისწინებს არამარტო პირისპირ, არამედ დისტანციური კომუნი-

კაციის სინქრონულ და ასინქრონულ ფორმებს, როგორიცაა: კომენტარები, ონლაინ შეხვედრები, და სხვ. 

რისთვისაც იქმნება ონლაინ სამუშაო სივრცე, მაგალითად,  Google Drive-ზე , Moodle-ზე, Teams-ში და ა.შ.

 ჯგუფების და წყვილების მუშაობას პერიოდულად უნდა გაეწიოს მონიტორინგი და პროცესის ბოლოს 

მოხდეს საბოლოო შეფასება როგორც „კრიტიკულ მეგობარში“ ჩართული სტუდენტების, ასევე ლექტორის 

მიერ და, საჭიროებისამებრ, განმავითარებელი უკუკავშირი მიეწოდოს ჯგუფს პროცესის სრულყოფისთვის 

(იხილეთ პროცესის მონიტორინგისთვის შექმნილი დაკვირვების სქემა -  დანართი  #  2);
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 6. კრიტიკული მეგობრის ფარგლებში 

გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები

ამ თავში განმავითარებელი შეფასების რამდენიმე ინსტრუმენტია აღწერილი, რომელთა გამოყენება ეფექ-

ტიანია „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობის დროს. ეს ინსტრუმენტები სრულად არის მორგებული 

უმაღლესი განათლების სწავლების პრინციპებზე.

6.1 ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრის ძირითადი მიზანია კოლეგიალური დიალოგის გზით  განსახილველი იდეის/

საკითხის/პრობლემის და ა.შ. ერთობლივად განხილვა და გადაჭრის გზების ძიება.

კონსულტაციის პროცესი საშუალებას იძლევა, კოლეგებმა   პრობლემატური და ინოვაციური საკითხები ერ-

თმანეთს გაუზიარონ, ერთმანეთისგან მიიღონ  უკუკავშირი, მხარდაჭერა, კრიტიკა და ამ პროცესში დაიც-

ვან კონფიდენციალურობა. კონსულტაციები ქმნის შესაძლებლობებს კოლეგებისთვის,  თანამშრომლობის 

გზით იპოვნონ იმ დაბრკოლებების და ბარიერების დაძლევის, იდეების განვითარების, ინოვაციების გან-

ხორციელების გზები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ეფექტურ ქმედებას და პოზიტიურ შედეგს.  

საკონსულტაციო შეხვედრისას ჯგუფის ზომა შეიძლება ვარირებდეს ოთხიდან შვიდ მონაწილემდე. საკონ-

სულტაციო შეხვედრისას გამოიყოფა სამი ძირითადი როლი: ფასილიტატორი, პრეზენტატორი და დისკუ-

სანტები. 

საკონსულტაციო შეხვედრების  ძირითადი ფორმატი შემდეგია: ფასილიტატორის მიერ საკითხის მიმო-

ხილვა და პროცესის წარმართვა; პრეზენტატორის, ანუ უკუკავშირის მაძიებლის მიერ იდეის, ნამუშევრის 

ან პრობლემატური საკითხის წარდგენა; დისკუსანტების მიერ უკუკავშირის გაცემა. უკუკავშირის გაცემის 
შემდეგ პრეზენტატორის რეფლექსია და სასარგებლო  რჩევების იდენტიფიცირება.  შეხვედრის ბოლოს 

ფასილიტატორის მიერ პროცესის დებრიფინგი. 

ფასილიტატორი

ფასილიტატორი შეიძლება შეირჩეს სტუდენტების ჯგუფიდან ან ლექტორმა შეიძლება მოირგოს ეს როლი. 

თავდაპირველად, ფასილიტატორი მოკლედ მიმოიხილავს საკითხს და ჯგუფის წევრებს ახსენებს შეხვედ-

რის ფორმატს - იგი შეახსენებს მონაწილეებს თავიანთ როლებს, კორექტული უკუკავშირის კრიტერიუმებს, 

რეგლამენტს, თემაზე ფოკუსირების აუცილებლობას. იგი ძირითადად ფასილიტაციას უწევს პროცესს, 
მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ჯგუფის ყველა წევრის ჩართვას დისკუსიაში და თავადაც  შეუძლია გამო-
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თქვას საკუთარი აზრი საკითხთან დაკავშირებით. ფასილიტატორი ასევე ხელმძღვანელობს დებრიფინგის 
პროცესს და განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს შეჯამდეს ყველა საკვანძო და სასარგებლო მოსაზრება 

და მიგნებები, რათა პრეზენტატორმა და დისკუსანტებმა გააცნობიერონ ერთობლივი განხილვის და გადა-

წყვეტილების მიღების სარგებლიანობა. 

პრეზენტატორი

ამზადებს და ჯგუფის წინაშე გამოაქვს საკითხი/იდეა/პრობლემა და ა.შ. საკონსულტაციოდ. მას ნათლად 

აქვს ჩამოყალიბებული ის საკითხები, რომლებზეც სურს პროფესიული დიალოგი და უკუკავშირის მიღება 

კოლეგებისგან. ტიპური დისკუსიისაგან განსხვავებით, საკონსულტაციო შეხვედრის დროს პრეზენტატორი 

არ მონაწილეობს ჯგუფურ დისკუსიაში. იგი არის აქტიური მსმენელის როლში, აკეთებს ჩანაწერებს,  აანა-
ლიზებს და აფასებს თითოეულ უკუკავშირს, მათ სარგებლიანობას. დისკუსიის დასრულებისას კი, განსა-
კუთრებულ აქცენტს აკეთებს იმ რჩევებზე, იდეებზე, რეკომენდაციებზე, რომლებიც ამ კონკრეტულ შემთხვე-

ვაში ყველაზე რელევანტურად,  პრაქტიკულად და გასათვალისწინებლად მიაჩნია. 

დისკუსანტები 

დისკუსანტები  გამოდიან „კრიტიკული მეგობრის“ როლში. ისინი  პრეზენტატორის მიერ წამოყენებულ 

იდეას/ საკითხს/პრობლემას და ა.შ. განიხილავენ, მის ირგვლივ მსჯელობენ და პრეზენტატორს მხარდამ-
ჭერი ტონით აძლევენ როგორც „თბილ“, ასევე „გრილ“ თუ კრიტიკულ უკუკავშირს. 

ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრის პროცედურა

ნაბიჯი 1. შესავალი - ფასილიტატორი მოკლედ აცნობს მონაწილეებს შეხვედრის მიზნებს და  ძირითად 

სახელმძღვანელო პრინციპებს. 

ნაბიჯი 2.  პრეზენტაცია - პრეზენტატორს აქვს შესაძლებლობა, რომ გააზიაროს მისი ნამუშევარი/საკითხი/

პრობლემა/იდეა. ამ დროს მონაწილეები ყურადღებით უსმენენ. 

ნაბიჯი 3.  დასაზუსტებელი კითხვები - დისკუსანტებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ პრეზენტატორს დაუსვან 

დასაზუსტებელი კითხვები, რათა უკეთესად ჩაწვდნენ განსახილველ ნამუშევარს/საკითხს/პრობლემას/

იდეას. 

ნაბიჯი 4.  განხილვა - დისკუსანტები  ნამუშევარს/საკითხს/პრობლემას/იდეას განიხილავენ გულდასმით, 
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აკეთებენ ჩანაწერებს  იმის შესახებ, თუ რამდენად რელევანტურია პრეზენტატორის მიერ დასმულ საკითხი. 

სად შეიძლება იყოს  აცდენები, დარღვევები, ლოგიკური არათანმიმდევრულობა. 

ნაბიჯი 5. პაუზა უკუკავშირის გასააზრებლად - დისკუსანტები ინდივიდუალურად განიხილავენ თავიანთ 

ჩანაწერებს და გადაწყვეტენ, თუ რა წვლილი შეუძლიათ  შეიტანონ უკუკავშირის სესიაში. 

ნაბიჯი 6. უკუკავშირი - დისკუსანტები ახმოვანებენ უკუკავშირს, პრეზენტატორი კი ყურადღებიანი დუმილის 
პროცესშია ჩართული და აკეთებს ჩანაწერებს. 

ნაბიჯი 7. რეფლექსია. - პრეზენტატორი უერთდება ჯგუფს და მათ უზიარებს, თუ რას ფიქრობს, რა ცოდნა 

და გამოცდილება მიიღო მონაწილეთა უკუკავშირიდან, რისი გათვალისწინება მიაჩნია შესაძლებლად. ამ 
ეტაპზე პრეზენტატორს უკუკავშირი აღარ მიეწოდება. 

ნაბიჯი 8. დებრიფინგი - ფასილიტატორი აჯამებს ამ საკონსულტაციო შეხვედრაზე მიღებულ  გამოცდილებას.

საკონსულტაციო შეხვედრა, როგორც „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომის ფარგლებში გამოსაყენებელი 

განმავითარებელი უკუკავშირის ინსტრუმენტი,  ეფექტიანია პრობლემაზე, პროექტზე, კვლევაზე, ქეისზე და 

ა.შ. დაფუძნებული სწავლა-სწავლების დროს. მიდგომით მუშაობა საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს,  ამიტომ 

მისი გამოყენება ძირითადად რეკომენდებულია არასაკონტაქტო საათების განმავლობაში. სასურველია, 

ლექტორმა სემესტრის დასაწყისშივე ლექციაზე მოახდინოს მიდგომის მოდელირება, რათა შემდგომში 

სტუდენტებმა  აუდიტორიის გარეთ დამოუკიდებლად შეძლონ მისი განხორციელება. მოდელირების 

დროს ლექტორი არის ფასილიტატორის როლში და უძღვება საკონსულტაციო შეხვედრას. სტუდენტები 

აქტიურად მონაწილეობენ პროცესში და სწავლობენ, თუ როგორ იმუშაონ ამ ინსტრუმენტით. შემდეგ, ერთ-

ერთი სტუდენტი გამოდის ფასილიტატორის როლში. ამის შემდეგ კი, სტუდენტები პასუხისმგებლობას 

იღებენ პროცესზე და „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფებში აქტიურად და ეფექტიანად იყენებენ აღნიშნულ 

ინსტრუმენტს. პერიოდულად ლექტორი მონიტორინგს უწევს მიდგომით მუშაობის პროცესს რეფლექსიური 

დღიურის ჩანაწერებით. (იხილეთ დანართი # 3)

6.2. წყვილში საკონსულტაციო შეხვედრა

წყვილში საკონსულტაციო შეხვედრა შეიძლება ასევე გამოყენებული იქნას, როგორც განმავითარებელი 

შეფასების ეფექტიანი ინსტრუმენტი. ამ დროს ორი სტუდენტი თანხმდება, რომ გარკვეული დროის განმავ-
ლობაში (მაგ., სემესტრის მანძილზე) ითანამშრომლებენ პროექტზე, პრობლემაზე, კვლევაზე, ქეისზე და ა.შ. 
დაფუძნებული სწავლა-სწავლების დროს   და  ერთმანეთს გაუწევენ „კრიტიკულ მეგობრობას“ პოზიტიურ 

და განვითარებაზე ორიენტირებულ თანამშრომლობით გარემოში. 

გასათვალისწინებელია, რომ „კრიტიკული მეგობრები“ ერთმანეთს უკუკავშირს აწოდებენ მხოლოდ მეორე 

მხარის სურვილის შემთხვევაში.
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წყვილში საკონსულტაციო შეხვედრის პროცედურა:

ნაბიჯი 1: კრიტიკული მეგობრები ეცნობიან განსახილველ საკითხს.  მათ შეიძლება გამოიყენონ სამოქმე-

დო გეგმის შაბლონი (იხილეთ დანართი # 4), როგორც საყრდენი სტრუქტურა. ეს მათ დაეხმარება შეხვედ-

რის შედეგების  გაანალიზებაში რეფლექსიური დღიურების საშუალებით (იხილეთ დანართი # 5). 

ნაბიჯი 2:  სტუდენტი და მისი მეწყვილე ერთად  ადგენენ პრობლემას ან საკითხს, რომელიც უნდა გადა-

იჭრას.

ნაბიჯი 3: სტუდენტი და მისი კრიტიკული მეგობარი ერთად განიხილავენ პრობლემის/ საკითხის გადაჭრის 

ყველა შესაძლო ვარიანტს. 

ნაბიჯი 4: კრიტიკული მეგობრები ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ განმარტონ, პრიორიტეტების მიხედვით 

დაალაგონ გამოთქმული მოსაზრებები და დაადგინონ პრობლემის შესაძლო გადაწყვეტილების იერარქი-

ული კიბე.

ნაბიჯი 5: კრიტიკული მეგობრები ერთად  იკვლევენ საკითხთან/პრობლემასთან დაკავშირებულ ემოციურ 

მხარეს და ღირებულებებს.

ნაბიჯი 6: კრიტიკული მეგობრები ერთად აანალიზებენ თითოეული შესაძლო გადაწყვეტილების რისკებს, 

ალტერნატივებს და შედეგებს.

ნაბიჯი 7:  კრიტიკული მეგობრები გონებრივი იერიშით ჩამოთვლიან შესაძლო სტრატეგიებს ამ დაბრკო-

ლებების მინიმუმამდე დასაყვანად და გადასალახავად.

ნაბიჯი 8: კრიტიკული მეგობრები მიდიან საბოლოო გადაწყეტილებამდე. 

ნაბიჯი 9: კრიტიკული მეგობარი ახორციელებს სამოქმედო გეგმას. 

ნაბიჯი 10: კრიტიკული მეგობრები ერთად განიხილავენ სამოქმედო გეგმის შედეგებს და აგრძელებენ 

პროცესს, ვიდრე ყველა რელევანტური საკითხი არ იქნება დამუშავებული და გადაჭრილი.

6.3. ინტერაქტიური დღიურის წარმოება

ინტერაქტიური დღიური არის ინსტრუმენტი, რომლის გამოყენება ზრდის „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომის 

ეფექტიანობას. იგი წარმოადგენს უწყვეტი პროფესიული დიალოგის საშუალებას, როგორც ლექტორსა სტუ-
დენტებს, ასევე თავად სტუდენტებს  შორის. იგი განსაკუთრებით სასარგებლოა ინტროვერტი სტუდენტების-

თვის. ინსტრუმენტის გამოყენებით სემესტრის განმავლობაში მიმდინარეობს წერილობითი პროფესიული 

დიალოგი და განიხილავენ  პროექტებთან, პრობლემებთან, ქეისებთან და ა.შ. დაკავშირებულ  საკითხებს. 

ლექტორი და თითოეული სტუდენტი წინასწარ თანხმდებიან, თუ რა ინტენსივობით მოახდენენ დღიურში 
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ჩანაწერების შეტანას. ლექტორის უკუკავშირი დამოკიდებული უნდა იყოს მათ საჭიროებაზე. მხედველობა-
ში უნდა იქნას მიღებული ის ფაქტი, რომ ინტერაქტიური დღიურები არ არის მკაცრად სტრუქტურირებული 

დოკუმენტი. (იხილეთ დანართი 6)

6.4. ინსტრუმენტები „კრიტიკული მეგობრის“ მონიტორინგისთვის

იმისათვის, რომ გაიზარდოს კრიტიკული მეგობრის მიდგომით მუშაობის ეფექტიანობა, მნიშვნელოვანია 

სტუდენტებმა მოახდინონ პროცესის მონიტორინგი - შეაფასონ ერთმანეთის ძლიერი და სუსტი მხარეები, 

როგორც საკუთარი, ასევე ერთმანეთის წვლილი მიდგომის ეფექტიანად განხორციელებაში, იდენტიფიცი-

რება მოახდინონ იმ შესაძლებლობებისა თუ ხელისშემშლელი ფაქტორების, რაც განაპირობებს კრიტიკუ-

ლი მეგობრის მიდგომით მუშაობის წარმატებულობას თუ წარუმატებლობას, ერთად დაგეგმონ ხელისშემშ-

ლელი გარემოებების აღმოფხვრის გზები. 

გთავაზობთ პროცესის შეფასების ორ ინსტრუმენტს, რომელთა გამოყენება სტუდენტებს დაეხმარება  “კრი-

ტიკული მეგობრით” მუშაობისას.

6.4.1 „ძალთა ველის“ ანალიზი

ძალთა ველის ანალიზის მეთოდი ეხმარება სტუდენტებს პრო- და კონტრარგუმენტების ანალიზით შეფასონ 

ერთმანეთის, როგორც „კრიტიკული მეგობრის“, ძლიერი და სუსტი მხარეები, რათა გააუმჯობესონ „კრიტი-

კული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობა.    

მიმდინარეობა: 

„კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფის მუშაობის გარკვეული ეტაპის შემდეგ ჯგუფის წევრები იკრიბებიან, რო-

მელზეც მსჯელობენ ხელისშემშლელ და ხელშემწყობ ფაქტორებზე, რომლებიც განაპირობებენ მიდგომით 

მუშაობის წარმატებულობას თუ წარუმატებლობას. 

პირველი ნაბიჯი: ისინი ინდივიდუალურად პასუხს სცემენ შემდეგ კითხვებს:

 რა მიწყობს  ხელს ვიყო კარგი „კრიტიკული მეგობარი”?

 რა მიშლის ხელს ვიყო კარგი „კრიტიკული მეგობარი”?

 რა მიშლის ხელს  „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფის შეხვედრებში აქტიურ მონაწილეობაში?

 რა არის საჭირო, აქტიური მონაწილეობა რომ მივიღო „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფის მუშაობაში?
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 რისი თქმა შემიძლია კიდევ...

მეორე ნაბიჯი: მონაწილეები ერთიანდებიან ჯგუფში და ადარებენ ინდივიდუალური მუშაობის შედეგებს. აქ 

მათ დაეხმარება შემდეგი კითხვები:

 რა არის ჩვენს „ძალთა“ შორის საერთო?

 რაშია განსხვავება?

 რა შესაძლებლობებს ვხედავთ მუშაობაში სიძნელეების აღმოსაფხვრელად?

გროვდება სასარგებლო და ხელისშემშლელი ასპექტები, რომლებიც მოდერატორს გადააქვს „ფლიფჩარ-

ტზე“. მოდერატორის ფუნქცია შესაძლებელია შეასრულოს როგორც ლექტორმა, ასევე სტუდენტმა.

მესამე ნაბიჯი: ბოლოს, იმართება დისკუსია, სადაც განსაზღვრავენ, როგორ შეიძლება სიტუაციის გაუმჯო-

ბესება. რა შეიძლება გაკეთდეს „სასარგებლო ძალების“ გაძლიერებისთვის და „ხელისშემშლელი ძალე-

ბის“ შესუსტებისთვის? რა წვლილი უნდა შეიტანოს „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფში ჩართულმა თითოეულ-

მა მონაწილემ. 

ამ ინსტრუმენტის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ მონაწილეები ხედავენ ერთმანეთის არა მხო-

ლოდ სუსტ, არამედ ძლიერ მხარეებსაც.

გასათვალისწინებელია, რომ ეს ინსტრუმენტი მოითხოვს ბევრ დროს, მაგრამ მისი დანერგვა ღირს იმ თე-

მებისა და პრობლემებისას, რომლებიც არ არის გამჭვირვალე და რომელთა გადაჭრა უმრავლესობის ინ-

ტერესშია.

6.5. თვითშეფასების და ურთიერთშეფასების მარაო

იმისათვის, რომ „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფის თითოეულმა წევრმა შეაფასოს როგორც საკუთარი, ასევე 

ჯგუფის დანარჩენი წევრების წვლილი  მიდგომის განხორციელებაში, ავსებენ  დანართ N7-ში  მოცემულ 

ცხრილს შემდეგი თანმიმდევრობით:

 

1. თავდაპირველად მარჯვენა ბოლო უჯრებში აფასებს ჯგუფის თითოეული წევრი საკუთარ წვლილს „კრი-

ტიკული მეგობრის“ ჯგუფში. მაქსიმალური ქულა არის 5, რომელიც მიენიჭება თითოეულ კითხვას. ბო-

ლოს ამ სვეტს მოკეცავენ სტუდენტები ისე, რომ სხვამ ვერ დაინახოს.

2. ასე მოკეცილ ცხრილს აწვდიან ისინი მათ გვერდით მჯდომ ჯგუფის წევრს, რომლებიც აფასებენ ჯგუფის 

იმ წევრის წვლილს, რომელმაც გადასცა ცხრილი. ისიც გადაკეცავს მის მიერ შევსებულ სვეტს და გადა-

აწვდის ჯგუფის მომდევნო წევრს.
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3. ასე გადაეცემა ეს ცხრილი ჯგუფის ყოველ მომდევნო წევრს და, ბოლოს, უბრუნდება ჯგუფის იმ წევრს, 
რომელმაც დაიწყო თვითშეფასებით. 

4. სტუდენტები ჯერ ინდივიდუალურად აკეთებენ ანალიზს, რამდენად ემთხვევა თვითშეფასება მეგობრე-

ბის შეფასებას.

5. ბოლოს, ხდება დისკუსია განსაკუთრებით იმ პუნქტების ირგვლივ, სადაც თვითშეფასება და ურთიერთ-

შეფასება არ დაემთხვა ერთმანეთს და მსჯელობენ პროცესის გაუმჯობესების გზებზე. 
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7. „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომაში ტექნოლოგიის ინტეგრირება

„კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობის პროცესში შესაძლებელია სხვადასხვა ელექტრონული პლატ-

ფორმის ეფექტიანად ინტეგრირება. გზამკვლევის ამ თავში საუბარია ორ პლატფორმაზე, რომლებიც წარ-

მატებით იქნა გამოყენებული მიდგომის პილოტირების პროცესში ჩართული უნივერსიტეტების მიერ. 

„კრიტიკული მეგობრის“ ჯუფის წევრებს ერთმანეთთან კომუნიკაციისთვის შეუძლიათ გამოიყენონ google 

drive-ის პლტფორმა. Google Drive საშუალებას იძლევა შეიქმნას ინფორმაციის ონლაინ საცავი, რომელ-

შიც უსაფრთხოდ შეინახავთ და ჯგუფის წევრები ერთმანეთს გაუზიარებთ სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტებს. 

აღნიშნული პლატფორმის მრავალმხრივი ფუნქცია სტუდენტებს და ლექტორს აძლევს საშუალებას ერთ-

მანეთთან კომუნიკაცია ჰქონდეთ როგორც სინქრონულ, ისე ასინქრონულ რეჟიმში. კერძოდ, „კრიტიკულ 

მეგობრებს“ შეუძლიათ google drive-ის საშუალებით ერთმანეთს გაუზიარონ ტექსტური დოკუმენტი, ელექ-

ტრონული ცხრილი, საპრეზენტაციო ფაილი და რეალურ დროში ერთობლივად იმუშაონ მასზე, საკუთარი 

მოსაზრებები წერილობითი და/ან ხმოვანი შეტყობინებების საშუალებით გააკეთონ აღნიშნულ გაზიარებულ 

დოკუმენტზე. მიდგომაში ჩართული სტუდენტებისა და ლექტორისთვის პლატფორმა მოსახერხებელია სა-

ქაღალდეების მარტივად შექმნის, მათი დაჯგუფების, საჭირო დროს მარტივად მოძიების, მუშაობის პრო-

ცესის და მიღებული შედეგის პროგრესზე თვალის დევნების თვალსაზრისითაც. საჭიროების შემთხვევაში, 

პლატფორმის საშუალებით შესაძლებელია გამოკითხვების მარტივად ჩატარება და მიღებული შედეგების 

თვალსაჩინოდ ნახვა,  ასევე  ონლაინ შეხვედრების google meet-ის საშუალებით ჩატარება.

რაც შეეხება პადლეტს (padlet.com), ეს უფასო პლატფორმა წარმოადგენს ონლაინ განცხადებების დაფას.  

პადლეტი გამოიყენება სტუდენტების მიერ რეფლექსიისთვის, ასევე ლექტორების და სტუდენტების მიერ 

უკუკავშირის მისაწოდებლად. განსხვავებით დრაივისგან, პადლეტი ინდივიდუალიზაციის შესაძლებლობას 
იძლევა. შესაძლებელია კედლის ფონის, დიზაინის, ა.შ. შერჩევა.  ამ პლატფორმას მიმზიდველს ხდის ის 
ფაქტი, რომ კომენტარებს შეიძლება ახლდეს ბმულები, ვიდეოები, იმიჯები და სხვადასხვა ფორმატის დო-

კუმენტები. სტუდენტებს შეუძლიათ შექმნან იმდენი კედელი ან ონლაინ განცხადებების დაფა, რამდენიც 

სურთ. ეს კედლები შეიძლება იყოს, როგორც პირადი, ასევე საჯარო. ამგვარად, პადლეტი და  გუგლ დრა-

ივი წარმოადგენს „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით მუშაობაში ტექნოლოგიების  ინტეგრირების საუკე-

თესო საშუალებებს. ტექნოლოგიის გამოყენება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სტუდენტების რეფლექსიის 

პროცესს და მას მისაწვდომს გახდის პროცესში ჩართული ყველა მხარისთვის. არსებობს მთელი რიგი სხვა 

სასწავლო პლატფორმები, როგორიცაა ედმოდო (Edmodo.com), მუდლი (Moodle), თიმსი (Teams) და 

სხვა, რომელთა გამოყენება ასევე შესაძლებელია „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომით დისტანციურ რეჟიმ-

ში მუშაობისთვის.  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ლექტორებს თავისუფლად შეუძლიათ 

აირჩიონ ნებისმიერი მათგანი სტუდენტების საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინებით. 
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8. „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომის პილოტირების შედეგები

“კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომის პილოტირებება განხორცილდა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგო-

მის სემესტრში პროექტში ჩართული ყველა უნივერსიტეტის მიერ. 

წინამდებარე გზამკვლევის აღნიშულ თავში წარმოგიდგენთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავ-

ლებლის მომზადების პროგრამებში განხორციელებული პილოტირების კვლევის შედეგებს.

“კრიტიკული მეგობრის” მიდგომის პილოტირების ეფექტიანობის კვლევა განხორციელდა კვლევის რო-

გორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით:

• კრიტიკული მეგობრების პირისპირ შეხვედრის შემდგომი წერილობითი რეფლექსიების ანალიზით;

• პირისპირ შეხვედრებზე ლექტორის მიერ განხორციელებული ჩართული დაკვირვების ანალიზით;

• პილოტირების სემესტრის ბოლოს სტუდენტების კითხვარის ანალიზი;

• პილოტირების სემესტრის ბოლოს სტუდენტებთან ჩატარებული  ფოკუსჯგუფის ანალიზით.

პილოტირების კვლევის მიგნებების საპასუხოდ შემუშავდა 

შემდეგი რეკომენდაციები:

• გაითვალისწინეთ, რომ „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომა შეგიძლიათ განახორციელოთ ორი ფორ-

მატით: 1. იგი შეიტანოთ თქვენს სასწავლო კურსში, როგორც სავალდებულო კომპონენტი, რომელიც 

ფასდება განმსაზღვრელი შეფასებით; 2. სტუდენტებს მისცეთ არჩევანის საშუალება, ჩაერთონ „კრიტი-

კული მეგობრის“ ჯგუფში, რაც სტუდენტის ფორმალურ შეფასებაზე გავლენას არ მოახდენს.

• პილოტირების შედეგებმა გამოვლინა, რომ მეორე ფორმატის შემთხვევაში სტუდენტები მეტად მოტივი-

რებულები, ინიციატივიანები, აქტიურები, ორგანიზებულნი, პასუხისმგებლობის გრძნობით სავსენი იყვ-

ნენ, რაც, სავარაუდოდ, არის მათი გაცნობიერებული არჩევანის შედეგი.

• აუხსენით „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომაში ჩართულ სტუდენტებს, რომ მათი შეხვედრები მხოლოდ 

პრობლემას და მისი მოგვარების გზებზე მსჯელობას არ უნდა დაეთმოს, ასევე ინიციატივების განხილ-

ვას, წინა კვირის რეფლექსია-შეჯამებას, სასკოლო პრაქტიკის გაანალიზებას, მომავალი კვირის დაგეგ-

მვას და სხვ.

• მიდგომით მუშაობის საწყის ეტაპზე გაუწიეთ მხარდაჭერა  სტუდენტებს შეხვედრების დაგეგმვაში - სა-

ჭირო რესურსების წინასწარ მობილიზებაში, ფუნქციების განაწილებასა, განაწილებული ფუნქციების ჯე-

როვნად შესრულებაში და სხვ.
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• შეასრულეთ „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფის ჩვეულებრივი წევრის როლი-წარადგინეთ საკუთარი 

პრობლემა და სთხოვეთ რჩევები და რეკომენდაციები სტუდენტებს. აღნიშული თქვენ ძალიან დაგეხმა-

რებათ ნდობის მოპოვებაში, სტუდენტებს კი, თვითრწმენისა და თვითშეფასების ამაღლებაში.

• გაუწიეთ კონსულტირება დისტანციური პლატფორმების შესაძლებლობების გაცნობასა და გამოყენებაში.

• ურჩიეთ სტუდენტებს „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფების შეხვედრები ჰქონდეთ არაფორმალურ გარემოში 

(საუნივერსიტეტო კაფეში, სტუდენტური კლუბების სივრცეებში და სხვ.). ასეთ გარემოში სტუდენტები 

ბევრად უფრო გახსნილები და მოტივირებულნი არიან.
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დანართები
ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ დანართებში წარმოდგენილი მასალა ატარებს სარეკომენდაციო ხა-

სიათს. შესაძლებელია ნებისმიერი ინსტრუმენტის ადაპტირება „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფში ჩართული 

წევრების შეხედულებისამებრ. 

დანართი 1

კრიტიკული მეგობრის შეთანხმება

ივსება „კრიტიკული მეგობრის“ ჯგუფების მუშაობის დაწყებამდე.

პრინციპები, რომლებსაც ითვალისწინებენ “კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომაში ჩართული პირები

ჯანსაღი კრიტიკა 

ღიაობა

ერთგულება

გულწრფელობა

ვალდებულების აღება

კონფიდენციალობა

საიმედოობა

კომუნიკაციის  მეთოდები და შეხვედრის სიხშირე: 

პროცესის მონიტორინგი:  
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პრობლემების რეზოლუცია/მოგვარება: 

კრიტიკული მეგობრის ჯგუფის წევრები:
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დანართი #2
„კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომა-პირისპირ და ონლაინ შეხვედრის დაკვირვების სქემა

თარიღი:             

 „კრიტიკული მეგობრის’’ ჯგუფის წევრი:

# მახასიათებლები დიახ ნაწილობრივ გასავითარებელია
კომენტარი/

მაჩვენებლები

1 ავლენს მზაობას, მიიღოს სიახლეები

2 ავლენს მზაობას, მიიღოს კრიტიკა

3
განსხვავებული მოსაზრებებისადმი იჩენს 

პატივისცემას

4
მოსაზრების გამოთქმას იწყებს დადებითი 

კომენტარით

5 ერთმანეთს არ ადარებს ადამიანებს

6
აფასებს ფაქტს/საქმიანობას და არა-

პიროვნულ თვისებებს

7

კრიტიკული უკუკავშირის გაცემისას არ 

იყენებს უარყოფით ფრაზებს: თუმცა, 

მაგრამ...

8

გასცემს ეთიკურ, განხორციელებად, 

პრაქტიკულ, ლაკონურ და კონკრეტულ 

უკუკავშირს

9
საუბრობს მხოლოდ საკუთარი პოზიციიდან: 

„მე ვფიქრობ“ და არა - „ისინი ფიქრობენ“

10 არის აქტიური მსმენელი

11
არის რეფლექსიური და აანალიზებს თუ 

რომელი რჩევა გამოადგება

12
ასერტულად გასცემს კრიტიკულ 

რეკომენდაციებს

13
ეფექტურად იყენებს კითხვის დასმის 

სხვადასხვა ტექნიკას

14
მოვლენებს აფასებს სხვადასხვა 

პერსპექტივიდან

15

საჭიროების შემთხვევაში, ავითარებს 
ჯგუფის წევრების მოსაზრებებს და 
თითოეულ მოსაზრებას განიხილავს, 
როგორც საკითხის გადაწყვეტისთვის 
საჭირო კონტრიბუციას

16 მას ენდობიან

17 იგი ხელმისაწვდომია

18 სხვა
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დანართი # 3

რეფლექსიური დღიურის ჩანაწერის ნიმუში #1

ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრის შედეგების ანალიზისთვის

ფასილიტატორი

გაიხსენეთ შეხვედრა და შეეცადეთ გაანალიზოთ ის შემდეგ კითხვებზე დაყრდნობით:

 როგორ იგრძენით თავი ფასილიტატორის როლში?

 როგორ ფიქრობთ, შესძელით თუ არა შეხვედრის ორგანიზება და დროის მართვა ეფექტიანად?

 რაიმე ხელისშემშლელი ფაქტორები არსებობდა თუ არა?დაასახელეთ რომელი?

 როგორ გაართვით თავი დაბრკოლებებს?

 რა გაიგეთ თქვენს შესახებ ფასილიტატორის როლის საშუალებით?

პრეზენტატორი

გაიხსენეთ შეხვედრა და შეეცადეთ გაანალიზოთ იგი შემდეგ კითხვებზე დაყრდნობით:

 მოგეცათ თუ არა შესაძლებლობა, რომ აგეხსნათ პრობლემა ცხადად?

 თქვენი კოლეგების მიერ მოცემული უკუკავშირი სასარგებლო იყო თუ არა? რატომ? ახსენით.

 რა იყო ყველაზე რთული  შეხვედრის დროს?

 როგორ აპირებთ თქვენი კოლეგების მიერ მოცემული რეკომენდაციების გამოყენებას სამუშაოს გაუმ-

ჯობესების მიზნით?
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დისკუსანტები

გაიხსენეთ შეხვედრა და შეეცადეთ გაანალიზოთ იგი შემდეგ კითხვებზე დაყრდნობით:

 რა პრობლემებს წააწყდით კომუნიკაციის დროს?

 დაგეხმარათ თუ არა დასაზუსტებელი კითხვები პრობლემის უკეთ გაგებაში?

 როგორ ფიქრობთ ის რეკომენდაციები, რაც მიეცით პრეზანტატორს სასარგებლო იყო თუ არა მისთვის?

 როგორ გამოიყენებთ მიღებულ გამოცდილებას თქვენს მუშაობაში არსებული პრობლემების გადა-

საჭრელად?

რეფლექსიური დღიურის ჩანაწერის ნიმუში #2

ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრის შედეგების ანალიზისთვის

 როგორ შევაფასებდი შეხვედრაზე ჩემს წვლილს-შეაფასეთ საკუთარი წვლილი, როგორც საკითხის 

წარმდგენი, დისკუსანტი ან ფასილიტატორი შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით.

 კონკრეტულად რა იყო ამ შეხვედრაზე ჩემთვის ღირებული?

 როგორ გამოვიყენებ მიღებულ გამოცდილებას?

 რამ შემიწყო ხელი ვყოფილიყავი შეხვედრის აქტიური მონაწილე?

 რამ შემიშალა ხელი, ვყოფილიყავი შეხვედრის აქტიური მონაწილე?

 აღნიშნულ შეხვედრას თავიდან რომ ვგეგმავდე, რას გავითვალისწინებდი?

 რომელი საკითხი დარჩა შეხვედრის შემდეგ ჩემთვის ბუნდოვანი და როგორ ვაპირებ ამ საკითხზე ცოდ-

ნის სრულყოფას?

 შემოთავაზებები/კომენტარები/რეკომენდაციები.
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დანართი #4

სამოქმედო გეგმის შაბლონი

მოცემული სამოქმედო გეგმის შაბლონი ასრულებს მეგზურის  როლს და გვთავაზობს სტრუქტურას, რომელ-

შიც შეიძლება შეტანილი იქნას დასახული მიზნები და განსახორციელებელი აქტივობები

 შემუშავების თარიღი: საბოლოო ვადა:

SMART მიზანი:

რა იქნება იმის დამადასტურებელი, რომ მივაღწიე მიზანს?

მოქმედება/სტრატეგია რესურსები სამიზნე თარიღი შესრულებულია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

დაბრკოლებები/სირთულეები დაბრკოლებების გადაჭრა

1.

2.

3.
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დანართი #5

რეფლექსიური დღიურის ჩანაწერის ნიმუში წყვილში საკონსულტაციო შეხვედრის ანალიზისთვის

კრიტიკული მეგობარი

გაიხსენეთ შეხვედრა და შეეცადეთ გაანალიზოთ იგი შემდეგ კითხვებზე დაყრდნობით:

1. როგორ იგრძენით თავი „კრიტიკული მეგობრის“  როლში?

2. რა გაფიქრებინებთ, რომ დაეხმარეთ უკუკავშირის მაძიებელს  პრობლემის დადგენაში?

3. როგორ დაეხმარეთ უკუკავშირის მაძიებელს  მიზნების სათანადოდ ფორმულირებაში?

4. რა  მოქმედებები/სტრატეგიები დაგეგმეთ, რაც დაეხმარება  თქვენს უკუკავშირის მაძიებელს  მიზნების 

მიღწევაში? 

5. როგორ შეაფასებდით უკუკავშირის მაძიებელს  მიერ თქვენი რეკომენდაციების მიმღებლობას? 

6. რა გამოწვევებს/ დაბრკოლებებს წააწყდით?

7. მოკლედ აღწერეთ, თუ როგორ უხელმძღვანელეთ პროცესს იმისთვის, რომ დახმარებოდით თქვენს 

უკუკავშირის მაძიებელს  დაბრკოლებების გადაჭრის გზების მოძებნაში?

8. შეაჯამეთ შეხვედრის შედეგები.

9. როგორ აპირებთ შედეგების გამოყენებას თქვენს მუშაობაში?

10. 1 დან 10 ბალიან სკალაზე როგორ შეაფასებდით თქვენს წვლილს შეხვედრაში?

უკუკავშირის მაძიებელი

      გაიხსენეთ შეხვედრა და შეეცადეთ, გაანალიზოთ იგი შემდეგ კითხვებზე დაყრდნობით:

1. როგორ იგრძენით თავი უკუკავშირის მაძიებლის  როლში?

2. როგორ დაგეხმარათ კრიტიკული მეგობარი პრობლემის დადგენაში?

3. კრიტიკული მეგობარი დაგეხმარათ თუ არა მიზნების სათანადოდ ფორმულირებაში?

4. რა მოქმედებები/სტრატეგიები დაგეგმეთ, რაც დაგეხმარებათ მიზნების მიღწევაში?

5. როგორ ფიქრობთ თქვენი კრიტიკული მეგობრის რეკომენდაციები მიიღეთ თუ არა? 

6. რა გამოწვევების/ დაბრკოლებების წინაშე დადექით?

7. მოკლედ აღწერეთ თქვენმა კრიტიკულმა მეგობარმა როგორ შეგიწყოთ ხელი და მიმართულება მოგ-
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ცათ დაბრკოლებების გადაჭრის გზების პოვნაში.

8. შეაჯამეთ შეხვედრის შედეგები.

9. როგორ აპირებთ შედეგების გამოყენებას თქვენს მუშაობაში?

10.  1 დან 10 ბალიან სკალაზე როგორ შეაფასებდით თქვენს წვლილს შეხვედრაში?

დანართი #6

ინტერაქტიური დღიურის ჩანაწერისთვის გასათვალისწინებელი საკითხები

• თავს ვგრძნობ თავდაჯერებულად /დაბნეულად, და ა.შ. ------------

• ჩემი ძლიერი მხარეებია ------------

• ჩემი პრობლემები და ღელვის საგანია ------------------------------------------

• ჩემი სუსტი მხარე/მხარეებია --------------------------------------------------------

• დაბრკოლებები, რაც ხელს მიშლის დავძლიო სუსტი მხარეები შემდეგია -------------------

• ვცდილობ, რომ ვიპოვო პრობლემის/პრობლემების გადაჭრის გზა -------------

• მსურს გავიუმჯობესო ჩემი უნარები, ცოდნა, ა.შ. ----------------- საშუალებით
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დანართი #7

თვითშეფასების და ურთიერთშეფასების მარაო

ქვემოთ მოცემული ცხრილი შემდეგი თანმიმდევრობით უნდა შეავსოთ:

1. თავდაპირველად მარჯვენა ბოლო უჯრებში აფასებთ საკუთარ წვლილს ჯგუფური მუშაობის წარმატებით 

განხორციელებაში. მაქსიმალური ქულა არის 5, რომელიც შეგიძლიათ მიანიჭოთ თითოეულ კითხვას. 

ბოლოს ამ სვეტს მოკეცავთ ისე, რომ სხვამ ვერ დაინახოს.

2. ასე მოკეცილ ცხრილს აწვდით თქვენ გვერდით მჯდომ ჯგუფის წევრს, რომელიც აფასებს თქვენს 

წვლილს ჯგუფის მუშაობაში. მას ქულები შეაქვს მარჯვენა ბოლო სვეტში, ისიც გადაკეცავს ამ სვეტს და 

გადააწვდის ჯგუფის მომდევნო წევრს.

3. ასე გადავა ეს ცხრილი ჯგუფის ყოველ მომდევნო წევრზე.

4. მას შემდეგ, რაც ჯგუფის ყველა წევრი შეგაფასებთ, გაანალიზეთ, რამდენად ემთხვევა თქვენი თვითშე-

ფასება მეგობრების შეფასებას.

შეკითხვები

ჯგუფის 

მეგობარი 

5

ჯგუფის 

მეგობარი 

4

ჯგუფის 

მეგობარი 

3

ჯგუფის 

მეგობარი 

2

ჯგუფის 

მეგობარი 

1

თვითშეფასება

რა შრომა გასწია მან 
ჯგუფის მუშაობაში?
(მაქ. 5 ქულა)

რამდენი კარგი იდეა 
შესძინა ჯგუფს?
(მაქ. 5 ქულა)

რამდენად პოზიტიურად 
და ჯგუფისთვის სასარ-
გებლოდ შეეძლო მას 
ჯგუფის სხვა წევრების 
იდეები და წინადადებე-
ბი მოესმინა,  მიეღო და 
გაეთვალისწინებინა?
(მაქ. 5 ქულა)

რამდენად პასუხისმგებ-
ლობით და საიმედოდ 
ასრულებდა იგი მისდამი 
ინდივიდუალურად და-
კისრებულ საქმეს?
(მაქ. 5 ქულა)

რა წვლილი შეიტანა მან 
ჯგუფის საერთო პრო-
დუქტის შექმნაში?
(მაქ. 5 ქულა)
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ჩემი ძლიერი მხარე:

ჩემი გასაუმჯობესებელი მხარე:
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ევროპის კომისიის მხარდაჭერა ამ პუბლიკაციის გამოცემისთვის  არ ეხება შინაარსის დადასტურებას,  რაც ასახავს 

მხოლოდ ავტორების თვალსაზრისებს, და კომისია არ არის პასუხისმგებელი  მასში გადმოცემული ინფორმაციის რაიმე 

სახით გამოყენებაზე. 





კრი ტი კუ ლი კრი ტი კუ ლი 
მე გობ რის მიდ გო მამე გობ რის მიდ გო მა

20202020


