
 

როგორ ვესაუბროთ ბავშვებს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის შესახებ 

ჩვენ ყველანი დროდადრო განვიცდით სირთულეებს - როგორც მოზრდილები, 
ასევე ბავშვები. უფროსებს შესაძლოა უჭირდეთ ბავშვებთან საუბარი 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე,  რადგან ისინი ხშირად ფიქრობენ, რომ ამ თემაზე 
საუბარმა შესაძლოა დაამძიმოს ბავშვები,  ან რომ ბავშვებმა ამ თემის 
შესახებ არაფერი უნდა იცოდნენ; ხანდახან, მშობლებმა  უბრალოდ არ იციან, 
როგორ მიუდგნენ და დაიწყონ საუბარი ბავშვებისთვის მისაღები 
(მეგობრული) ფორმით. თუმცა, უნდა ვიცოდეთ, რომ ადრეული ასაკიდან 
ბავშვებთან ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბარი დაეხმარება მათ 
გააცნობიერონ თავიანთი ემოციები, გახდნენ უფრო მედეგები, შეამცირონ 
სტიგმა ფსიქიკური დაავადებების შესახებ და იცოდნენ, როგორ იზრუნონ 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. 
 
ბავშვები ადრეული ასაკიდანვე იწყებენ ემოციებისა და გრძნობების სწავლას. 
თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ ბავშვებს გაიგონ რა არის ემოციები და რატომ 
განვიცდით მათ საუბრის გზით, უბრალოდ ჰკითხეთ, როგორ გრძნობენ თავს. 
მთელი დღის განმავლობაში, სცადეთ შეამჩნიოთ და დაასახელოთ მარტივი 
სიტყვებით როგორ გრძნობთ თავად თქვენ თავს, ჰკითხოთ რას გრძნობენ 
ისინი… მაგალითად, „ვხედავ, რომ გაბრაზებული ხარ ამის გამო“ ან „სევდიანი 
ვარ, რადგან ქუდი დავკარგე“. აუხსენით მათ, რომ ნორმალურია სხვადასხვა 
სიტუაციებში განსხვავებულ ემოციებს განიცდიდნენ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ 
ესაუბროთ ბავშვებს იმის შესახებ, თუ როგორ ვლინდება მათ სხეულში 
ემოციები. სევდის დროს, გრძნობენ თუ არა დაღლილობას, შფოთვის დროს 
მუცელში პეპლების მსგავსი შეგრძნებები ხომ არ ეუფლებათ? რა ემოციას 
განიცდიან, როდესაც რაღაცაზე ღიმილს ვერ წყვეტენ? ეს დაეხმარება მათ 
გააცნობიერონ რა ემოციებს გრძნობენ და რატომ და დაიწყონ კავშირის 
დანახვა ემოციებს, გონებასა და სხეულს შორის.  

რატომ არის მნიშვნელოვანი ბავშვებთან ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობაზე საუბარი? 
ფსიქიკური ჯანმრთელობა ბავშვებთან ღიად უნდა განიხილებოდეს, მაგრამ 
ბავშვებისთვის მეგობრული ფორმით. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბარი 
ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე საუბარი. თუ 
ბავშვები მიჩვეულნი არიან თავიანთ გრძნობებზე და ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობაზე საუბარს, მათთვის უფრო ადვილია ფსიქიკური დისტრესის 
სიგნალების დადგენა და ამასთან დაკავშირებით საჭირო ზომების მიღება. 
მაშინაც კი, თუ არ ხართ დარწმუნებული რა თქვათ, მნიშვნელოვანია 
გამოხატოთ და აჩვენოთ მათ თქვენი შეშფოთება და აცნობოთ ბავშვს, რომ 
თქვენ ღელავთ მასზე, აუხსენით რა არის ამის მიზეზი. თქვენი ინტერესი 
მიახვედრებს, რომ მზად ხართ ისაუბროთ მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. 
გახსოვდეთ: სათანადო დახმარება იწყება საუბრით. 
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ყველა ბავშვი შეიძლება განსხვავებულად რეაგირებდეს. მთავარია, ბავშვებს 
ვაჩვენოთ, რომ მათ შეუძლიათ უფროსებთან ისაუბრონ ამაზე. არ მიიღოთ 
პირადად, თუ ბავშვს არ სურს თქვენთან საუბარი იმაზე, რაც მის თავს ხდება 
და არ დანებდეთ. აუცილებელია არ გააკეთოთ იმის აფიშირება, რასაც 
ბავშვები გიზიარებენ, არ განსაჯოთ და არ შეგეშინდეთ საუბრის დროს 
დუმილის. თქვენ არ ხართ ვალდებული დაუყოვნებლივ გაუმკლავდეთ 
სიტუაციას ან მისცეთ რჩევა - ბავშვებს უფრო მეტად სჭირდებათ მოსმენა და 
მხარდაჭერა მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის. გახსოვდეთ, რომ 
სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებს შეიძლება გაუჭირდეთ თავიანთი 
გრძნობების, საჭიროებების ან აზრების კომუნიკაცია და მათ შეიძლება 
დასჭირდეთ დამატებითი მხარდაჭერა. 
 
 
 

 
დასამახსოვრებელი რჩევები: 
• დაფიქრდით სწორი დროისა და ადგილის შერჩევაზე - 

სასიამოვნო, წყნარ გარემოში, სადაც ბავშვი თავს დაცულად 
და თავდაჯერებულად გრძნობს. დარწმუნდით რომ ორივეს 
გაქვთ  სასაუბროდ საკმარისი დრო. 

• გამოიყენეთ ასაკის შესაბამისი ენა. 
• მოუსმინეთ ყურადღებით, იყავით მომთმენი და დაუთმეთ 

თქვენი სრული ყურადღება. 
• მიიღეთ ეს სერიოზულად. 
• დასვით ღია კითხვები. 
• მოიწვიეთ ისინი პირად საკითხებზე სასაუბროდ და 

გარკვევით უთხარით, რას გააკეთებთ ამ ინფორმაციასთან 
დაკავშირებით. 

• აღიარეთ ბავშვის გრძნობები. 
• გამოხატეთ თანაგრძნობა და გაგება. 

 

 
აქ მოცემულია რამდენიმე სასარგებლო 
წინადადება საუბრის დასაწყებად: 
• დღეს მგონია რომ თავს უჩვეულოდ გრძნობ.გსურს 

რაიმეზე ვისაუბროთ? 
• დღეს მოწყენილი/შეშფოთებული ხარ.გინდა ამაზე  

ვისაუბროთ? შემიძლია რაიმე გავაკეთო 
დასახმარებლად? 

• ცოტა ხნის წინ ახსენე, რომ რაღაც არ იყოს ისე კარგად... 
როგორ გრძნობ თავს ახლა? 

• ვიცი, რომ არ გინდა ამაზე საუბარი, მაგრამ ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდე, რომ კარგად ხარ. 

 


