
 

 

  
                               გზამკვლევი “გადაწვის” პრევენციისთვის      ! 
 

 
მასწავლებელობა შრომატევადი პროფესიაა. როგორც მასწავლებელი, თქვენ   
ყოველდღიურად გასცემთ ცოდნას და გამოცდილებას, რაც ხშირად მოსწავლეებისთვის 
შთაგონების წყაროა. თუმცა, ეს სამუშაო განსაკუთრებულად დამღლელია, როგორც 
გონებრივად, ასევე ფიზიკურად. სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ: 
 

28 % მასწავლებლების განიცდის მწვავე ემოციურ გადაღლას. 
 
38 % მასწავლებლებს აღენიშნებათ დეპერსონალიზაციის 
მაღალი დონე. 
 

40 % მასწავლებლებს აქვთ პიროვნული მიღწევების დაბალი 
დონე 

 
 

რამდენიმე ფაქტორმა შეიძლება ხელი შეუწყოს გადაწვას, რომლებიც                            
პირდაპირ ან ირიბად იმოქმედებენ როგორც თქვენს სწავლებაზე, ასევე                            
თქვენი მოსწავლეების დაბალ აკადემიურ მოსწრებასა და მოტივაციაზე. დაბალ 
თვითეფექტურობას და მაღალ სამუშაო მოთხოვნებს დიდი მნიშვნელობა აქვს 
პროფესიული გადაწვას თვალსაზრისით. ამიტომ, აუცილებელია ვაცნობიერებდეთ ჩვენი 
სტრესის დონეს. სტრესის მიმართ ჩვენი ტოლერანტობა შეიძლება მნიშვნელოვნად 
განსხვავდებოდეს, თუმცა, ის, რაც ჩვენ ყველას გვჭირდება არის პროაქტიული რჩევების 
გათვალისწინება სტრესის შესამცირებლად ისეთი ნიშნების ცოდნა, რომლებმაც 
შესაძლოა  გამოიწვიოს/ხელი შეუწყოს გადაწვას. 

 
  

                        ყურადღება მიაქცით გადაწვის სიმპტომებს  
                          

დაღლილობის შეგრძნება  
დაღლილობა შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური. გიგრძვნიათ თუ არა  
მომატებული გაღიზიანება, განწყობის ცვალებადობა, კონცენტრაციის დაქვეითება, 
მოტივაციის დაქვეითება, ქრონიკული დაღლილობა ან უძილობა დიდი ხნის 
განმავლობაში? 

 
თავს უჩვეულოდ გრძნობ 
თუ თავს უჩველოდ გრძნობთ და ეს შეგრძნება დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდა, 
ეს შეიძლება გადაწვის ნიშანი იყოს. დაფიქრდით, იყავით თუ არა პესიმისტური და 
ცინიკური მასწავლებლების, სტუდენტების, თქვენი სამუშაო კოლეგების ან თავად 
სკოლის საზოგადოების მიმართ? ხომ არ დაიწყეთ სხვებისგან იზოლირება ან 
დაკარგეთ სიამოვნება იმ საქმიანობის მიმართ, რაც ადრე სიამოვნებას განიჭებდათ? 
 
შემცირებული შესრულების ხარისხი 
ყურადღება მიაქციეთ ხომ არ დაგიქცეითდათ ეფექტურობა და  შესრულების ხარისხი? 
ხომ არ განიცდით უიმედობას, აპათიას, დაბალ თავდაჯერებულობას? ხშირად 
ღიზიანდები?მეტ დროს უთმობ დავალებების შესრულებას? 
 
განმავლობაში განიცდით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმოქმედოთ და ჩაერთოთ 
გადაწვის პერევენციის სტრატეგიებში. 
 
  



 

 

რჩევები გადაჭარბებული სტრესის შესამცირებლად 
 
                შეამცირეთ სტრესის წყარო 

გადაჭარბებული სტრესის შემცირება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მდგრადი 
განვითარებისათვის და ყოველდღიური ცხოვრების ეფექტურად 
წარმართვისათვის. იფიქრეთ იმაზე, თუ რა იწვევს თქვენ სტრესს. ეს, 
მაგალითად, პოლიტიკურ დისკუსიებში ჩართულობაა? ან რაიმეს გამოტოვების 
შიში? შეეცადეთ გაჩერდეთ ერთი წუთით და შეხედოთ თქვენი სტრესის მიზეზებს  
სხვადასხვა კუთხიდან. სტრესის მიზეზებზე ფოკუსირება დაგეხმარებათ ისეთი 
სტრატეგიების შემუშავებაში, რომლებიც სტრესის ეფექტურად 
შეწინააღმდეგებას გასწავლით. 

 
                           ისუნთქეთ 

როცა გადატვირთული ხართ, მნიშნვნელოვანია, დრო დაუთმოთ თქვენს თავზე 
ფოკუსირებას. თუ თავს კომფორტულად გრძნობთ, დახუჭეთ თვალები და ნელა 
ჩაისუნთქეთ, დაითვალეთ ხუთამდე. დაისვენეთ მცირე ხნით და შემდეგ 
ამოისუნთქეთ, დაითვალეთ ექვსამდე. უბრალოდ რამდენჯერმე გაიმეორეთ 
ჩასუნთქვის და ამოსუნთქვის ეს სერია და თქვენი ნერვული სისტემა ნელ-ნელა 
დამშვიდდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ღრმა სუნთქვა ააქტიურებს 
პარასიმპათიკურ ნერვულ სისტემას. რელაქსაციის ტექნიკის რეგულარულად 
პრაქტიკა დაგეხმარებათ სტრესის გამომწვევი სიტუაციების უფრო მედეგად 
გამკლავებაში. ხუთწუთიანი რელაქსაციის შესვენება გაკვეთილებს შორის, 
სადაც ღრმად ისუნთქავთ, მხრებს მოდუნდებით, შეიძლება შეამციროთ 
დაძაბულობა. რამდენიმე წუთი საკმარისია იმისთვის, რომ განსხვავება 
შეგექმნათ. 

 
                            დატკბით და ისიამოვნეთ 

მუსიკის მოსმენა, როდესაც მიდიხართ სკოლაში, სკოლიდან ან ოფისში, სტრესის 
შესამცირებლად ეფექტური საშუალებაა. დამამშვიდებელი მუსიკის მოსმენისას, 
თქვენი პულსი იწყებს შენელებას, რათა აჰყვეს მუსიკის ნელ ტემპს. როცა დრო 
გექნებათ, აიღეთ კარგი წიგნი ან უბრალოდ დაჯექით და მინიმუმ 5 წუთის 
განმავლობაში შეგნებულად იგრძენით რა ხდება თქვენს გარშემო - რას ხედავთ, 
რა გესმით, რას გრძნობთ. გაატარეთ დრო საყვარელ ადამიანებთან, ოჯახთან ან 
მეგობრებთან და ფოკუსირდით აწმყოზე. მაგალითად, ისაუბრეთ იმაზე, თუ 
როგორ გაატარეთ დღე. გაზიარება სტრესის შემცირების ეფექტური საშუალებაა. 

 
ფოკუსირდით სტრესის აღქმაზე 
შეეცადეთ შეცვალოთ თქვენი აღქმა ნებისმიერი სტრესული მოვლენის მიმართ. 
მაგალითად, არარეალური მოლოდინების ჩამოყალიბებამ შეიძლება გამოიწვიოს 
იმედგაცრუება და დაღლილობა. რეალისტური მიზნების დასახვა, საკუთარი 
საზღვრების აღიარება და იმის მიღება, რისი შეცვლაც შეუძლებელია, პირველი 
ნაბიჯია სტრესის შესამსუბუქებლად. განსაზღვრეთ თქვენი პრიორიტეტები და 
დანიშნეთ ვადები მათ დასაკმაყოფილებლად. იყავით კეთილი და 
თანამგრძნობი საკუთარი თავის მიმართ სტრესის დროს. 

 
იცხოვრეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით 
ჯანსაღი დიეტა, რეგულარული ვარჯიში, გონებრივი აქტივობები და ადეკვატური 
დასვენება დაგეხმარებათ სტრესთან გამკლავებაში. საკვებს, რომელსაც ჩვენ 



 

 

ვჭამთ, გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ჩვენს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, არამედ 
გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ ვგრძნობთ თავს. საკვებით მდიდარი  
ნივთიერებების მიღება დაგვეხმარება სტრესის შემცირებაში. ვარჯიში ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის აუცილებელი კომპონენტია. კვლევებმა აჩვენა, რომ 
მასწავლებლები, რომლებიც ვარჯიშობენ, ნაკლებად სტრესს განიცდიან მათთან 
შედარებით, ვინც არ ეწევა ფიზიკურ ვარჯიშს. ფიზიკური ვარჯიში ასევე შეიძლება 
მოიცავდეს ხანმოკლე გასეირნებას. ფიზიკური ვარჯიშის მსგავსად, გონებრივ 
აქტივობებს ასევე შეუძლიათ გააუმჯობესონ თქვენი კეთილდღეობა, როგორიცაა 
მედიტაცია, მებაღეობა ან ხელნაკეთობების დამზადება. როგორც ფიზიკურ 
ვარჯიშს, ასევე გონებრივ აქტივობას შეუძლია გაზარდოს თქვენი 
თავდაჯერებულობა და გაზარდოს თქვენი ენერგიის დონე. 
   
 
ეს ნაბიჯები შეიძლება დაგეხმაროთ “გადაწვის” განვითარების შემცირებაში,  
ხოლო თავის მოვლის ჩვევები “გადაწვის” პრევენციის მნიშვნელოვანი  
ასპექტია. თუმცა, თუ ზემოაღნიშნულიდან არცერთი არ გეხმარებათ და   
სიმპტომები კვლავ გაგიგრძელდებათ, გახსოვდეთ, რომ პროფესიონალური    
დახმარების მიღება არ არის სირცხვილი.  

 
 


