
1 თვითრეგულაცია 

სოციალური დასწავლის ერთი მნიშვნელოვანი ცნებაა თვითრეგულაცია. ბანდურა 

ვარაუდობდა, რომ ადამიანები აკვირდებიან საკუთარ საქციელს, აფასებენ მას საკუთარი 

სტანდარტების მიხედვით და შესაბამისად, შინაგანად აქებენ და სჯიან საკუთარ თავს. კარგად 

შესრულებული საქმის შემდეგ ყველას გამოგვიცდია კმაყოფილების გრძნობა. ასევე, თავად 

ვხვდებით, როცა არც ისე კარგად შევასრულეთ სამუშაო. 

თვითრეგულაციის ასპექტებს წარმოადგენს: სტანდარტები და მიზნები, რომლებსაც საკუთარ 

თავს ვუსახავთ; მეთოდები, რომლებსაც საკუთარი გონებრივი პროცესების და ქცევების 

მონიტორინგისა და შეფასებისთვის ვიყენებთ; შედეგები, რომლებსაც საკუთარ თავს ვუწესებთ 

მიღწეული წარმატებისა თუ წარუმატებლობისთვის. თუ ჩვენს ფიქრებსა და ქმედებებს თვითონ 

ვაკონტროლებთ, და არა სხვა ადამიანები და გარემოებები, ესე იგი, გაგვაჩნია თვითრეგულაციის 

უნარი. მოსწავლეების თვითრეგულაციის უნარი ასაკთან ერთად იზრდება. 7-12 კლასის 

მოსწავლეებში თვითრეგულაციის გამოსამუშავებელი სტრატეგიების მაგალითებია: 

• მიეცით მოსწავლეებს დავალებები, რომლებიც დამოუკიდებლად სწავლას მოითხოვს; 

• ასწავლეთ მოსწავლეებს დავალებების დაგეგმვის კონკრეტული სტრატეგიები 

(მაგალითად, დაურიგეთ კალენდრები, სადაც ისინი ჩაწერენ დავალებებს და მათი 

ჩაბარების თარიღებს); 

• მიეცით მოსწავლეებს ეფექტური სწავლის კონკრეტული მითითებები (მაგალითად, 

წასაკითხ დავალებასთან ერთად მიეცით კონკრეტული კითხვები, რომლებსაც კითხვის 

დროს უნდა უპასუხონ); 

• ხშირად მიეცით მოსწავლეებს შესაძლებლობა, შეაფასონ თავიანთი სწავლის პროგრესი 

და შემდეგ ეს შეფასება თქვენს შეფასებას შეადარონ; 

• საკლასო დავალებები მოსწავლეთა გრძელვადიან მიზნებს დაუკავშირეთ; 

• აუხსენით და მიეცით მოსწავლეებს კითხვის, სწავლის და მეცადინეობის ეფექტური 

კოგნიტური სტრატეგიების მაგალითები; 

თვითგანსაზღვრული სტანდარტები და მიზნები - ადამიანთა უმეტესობას განსაზღვრული აქვს 

საკუთარი ქცევის ზოგადი სტანდარტები, რომლებსაც კონკრეტულ სიტუაციებში თავიანთი 

ქცევების შესაფასებლად იყენებენ. ადამიანები ისახავენ კონკრეტულ მიზნებს, რომლებიც 

მათთვის მნიშვნელოვანია და რომელთა მიღწევას თავიანთი ქმედებებით ცდილობენ. 

საკუთარი მიზნების მიღწევა ყველას დიდ კმაყოფილებას ანიჭებს და თვითეფექტიანობის 

შეგრძნებას მნიშვნელოვნად ამაღლებს.  

საკუთარი ქცევის შესაფასებლად მოსწავლეები განსხვავებულ სტანდარტებს ქმნიან და 

განსხვავებულ მიზნებს ისახავენ. მაგალითად, მერაბი შეიძლება გამუდმებით იმაზე 

ზრუნავდეს, რომ უმაღლესი ქულები მიიღოს, ხოლო თეა უფრო დაბალი ნიშნებითაც შეიძლება 

დაკმაყოფილდეს. ბანდურას აზრით, მოსწავლეები ხშირად ისეთივე მიზნებს ისახავენ, 

როგორსაც მათ გარშემო მყოფი ადამიანები. მოსწავლეები უფრო მოტივირებულნი და 

წარმატებულნი არიან და მიზნებს უფრო ადვილად აღწევენ, თუ მათ ეს მიზნები თვითონვე 

დაისახეს. იმისათვის რომ მათ თვითრეგულაციის სწავლაში დავეხმაროთ, ისეთი სიტუაციები 

უნდა შევუქმნათ, სადაც თვითონვე შეძლებენ საკუთარი მიზნების დასახვას. მაგალითად, 

შეგვიძლია მოსწავლეებს ვკითხოთ, რამდენი მათემატიკური ამოცანის ამოხსნას შეძლებენ 

პარასკევამდე, ან რა საკითხის შესწავლა სურთ საკლასო პროექტისათვის. 



სასურველია, მოსწავლეები ისეთი მიზნების დასახვისკენ წავახალისოთ, რომლებიც დიდ 

ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ, ამავე დროს, მიღწევადია. როცა მოსწავლეები დაბალ მიზნებს 

ისახავენ (მაგ. როცა ნიჭიერი მოსწავლეები დაბალი შეფასებითაც კმაყოფილნი არიან), ვერ 

ახერხებენ თავიანთი პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას. მეორე მხრივ, როცა მოსწავლეთა 

სტანდარტები ძალიან მაღალია (მაგ. როცა არ კმაყოფილდებიან, თუ ყველა დავალებაში 

უმაღლესი შეფასება არ მიიღეს), ისინი ხშირად განიცდიან წარუმატებლობის გრძნობას და 

ზედმეტად მშფოთვარენი და დეპრესიულნი ხდებიან, თუკი ვერ ახერხებენ იმ მიზნების 

მიღწევას, რომლებიც თვითონვე დაისახეს. მასწავლებელმა მათ უნდა დაანახოს, რომ 

სრულყოფილება არარეალური მიზანია და როცა ახალ და რთულ დავალებებს ასრულებ, 

ხშირად შეცდომები გარდაუვალია. 

ემოციური რეგულაცია - თვითრეგულაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ემოციური 

რეგულაცია. ემოციური რეგულაცია მოიცავს იმის ცოდნას, თუ რა ემოცია გაგვაჩნია მოცემულ 

მომენტში და როგორ ვაკონტროლებთ მას. მასწავლებელმა შეიძლება მოსწავლეებთან ერთად 

განიხილოს, რა სტრატეგიები უნდა გამოიყენონ ბავშვებმა, როცა ზედმეტად აღგზნებულნი, 

გაბრაზებულნი ან მოწყენილნი არიან. მაგ., წიგნის კითხვა, თამაში, გრძნობების ისეთი 

ადამიანებისთვის გაზიარება, რომლებიც მათ გაკრიტიკების და გაკიცხვის გარეშე მოუსმენენ, ან 

უბრალოდ, ცოტა ხნით განმარტოვება. ემოციური რეგულაცია მოიცავს მოვლენების დადებითი 

მხარეების დანახვასაც. მაგალითად, მოსწავლე, რომელმაც ტესტში დაბალი შეფასება მიიღო, ამ 

მოვლენას შეიძლება მიუდგეს, როგორც საჭირო გაფრთხილებას, რომ მომავალში უფრო 

ბეჯითად უნდა იმეცადინოს. 

თვითმითითებები - ხანდახან მოსწავლეებს შეხსენება სჭირდებათ, როგორ უნდა მოიქცნენ 

კონკრეტულ სიტუაციაში. მასწავლებელს შეუძლია მოსწავლეს ასწავლოს, როგორ მისცეს 

საკუთარ თავს მითითებები, ანუ როგორ შეახსენოს საკუთარ თავს, რომელი ქცევაა შესაფერისი 

მოცემულ სიტუაციაში. ეს სტრატეგია განსაკუთრებით ეფექტურია იმ მოსწავლეებში, 

რომლებიც ხშირად დაუფიქრებლად მოქმედებენ. 

თვითდაკვირვება - თვითრეგულაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია საკუთარ ქცევაზე 

დაკვირვება, ანუ თვითდაკვირება. მნიშვნელოვანი მიზნების მიღწევა რომ შევძლოთ, 

პროგრესის ობიექტურად შეფასება უნდა შეგვეძლოს. თუ დავინახავთ, რომ ჩვენს ძალისხმევას 

შედეგი მოაქვს, მოტივაცია უფრო იზრდება. მოსწავლეები ყოველთვის ვერ ახერხებენ საკუთარი 

ქცევის ეფექტურ მონიტორინგს. საჭიროა, რომ მათ თვითდაკვირვების კონკრეტული 

მექანიზმები ვასწავლოთ. მაგალითად, მოსწავლეს, რომელიც ხშირად ხელის აწევის გარეშე 

პასუხობს მასწავლებლის კითხვებს, შეგვიძლია ვთხოვოთ, ქაღალდის ფურცელზე თითო ხაზით 

აღნიშნოს, როცა მასწავლებლის კითხვას წამოძახილით, რიგგარეშე უპასუხებს. ასეთმა 

თვითდაკვირვებამ და ჩანაწერების გაკეთებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს მოსწავლის 

ქცევა. 

თვითშეფასება - თვითრეგულაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია თვითშეფასების 

უნარი, ობიექტურად და სწორად შეაფასონ საკუთარი ქცევა. მოსწავლეთა თვითშეფასების 

უნარი ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მომავალი წარმატებისთვის. ქვემოთ მოცემულია 

თვითშეფასების რამდენიმე სტრატეგია. სთხოვეთ მოსწავლეებს: 

• გააკეთონ ყოველკვირეული ან ყოველთვიური ჩანაწერები, სადაც შეაფასებენ, რამდენად 

კარგად შეასრულეს დავალებები; სთხოვეთ, აღნიშნონ შესრულებული სამუშაოს 

ძლიერი და სუსტი მხარეები; 



• პატარა ჯგუფებში შეაფასონ ერთმანეთის ნამუშევრები; 

• შექმნან საქაღალდე, სადაც თავიანთ საუკეთესო ნამუშევრებს მოუყრიან თავს; აგრეთვე, 

ყველა მათგანს თან უნდა ახლდეს მოსწავლის მიერ საკუთარი ნამუშევრის შეფასება. 

 

სწავლის თვითრეგულაცია  

იმისათვის რომ მოსწავლეებმა ეფექტურად ისწავლონ, უნდა შეეძლოთ არამარტო საკუთარი 

ქცევის, არამედ საკუთარი გონებრივი პროცესების რეგულაცია. სწავლის თვითრეგულაცია 

მოიცავს შემდეგ მეტაკოგნიტურ პროცესებს: 

• მიზნების დასახვა - მოსწავლეებმა, რომლებსაც სწავლის თვითრეგულაციის უნარი აქვთ, 

იციან, რა მიზნების მიღწევა უნდათ მეცადინეობის დროს. მიზანი შეიძლება იყოს 

კონკრეტული ფაქტების გაცნობა, საგნის შესახებ ზოგადი ცოდნის მიღება, ან ცოდნის 

დაგროვება გამოცდის კარგად ჩასაბარებლად. ჩვეულებრივ, ეს მოსწავლეები 

კონკრეტული მეცადინეობის მიზნებს თავიანთ გრძელვადიან მიზნებთან და 

მისწრაფებებთან აკავშირებენ.  

• დაგეგმვა - მოსწავლეები, რომლებსაც სწავლის თვითრეგულაციის უნარი აქვთ, წინასწარ 

განსაზღვრავენ, როგორ უნდა გამოიყენონ მეცადინეობისთვის განკუთვნილი დრო და 

რესურსები. 

• თვითმოტივაცია - მოსწავლეებს, რომლებსაც სწავლის თვითრეგულაციის უნარი აქვთ, 

ხშირად მაღალი თვითეფექტურობის შეგრძნება უჩნდებათ: მათ სჯერათ, რომ 

დავალების წარმატებით შესრულება შეუძლიათ. ისინი მთელ რიგ სტრატეგიებს 

იყენებენ იმისათვის, რომ ყურადღების კონცენტრაცია შესასრულებელ დავალებაზე 

მოახდინონ. მაგალითად, ცდილობენ, მოსაწყენი დავალება უფრო საინტერესო და 

სახალისო გახადონ; საკუთარ თავს ახსენებენ, რომ წარმატება მნიშვნელოვანია და 

დავალების წარმატებით შესრულების შემთხვევაში საკუთარ თავს ჯილდოსაც 

ჰპირდებიან. 

• ყურადღების კონტროლი - მოსწავლეები, რომლებსაც სწავლის თვითრეგულაციის უნარი 

აქვთ, ცდილობენ, ყურადღების კონცენტრაცია შესასრულებელ დავალებაზე მოახდინონ. 

მათ შეუძლიათ, არ იფიქრონ სხვა საგნებზე და გააჩნიათ საკუთარი ემოციების 

კონტროლის უნარიც. 

• სწავლის სტრატეგიების მოქნილად გამოყენება - მოსწავლეები, რომლებსაც სწავლის 

თვითრეგულაციის უნარი აქვთ, თავიანთი მიზნების მისაღწევად სწავლის 

მრავალფეროვან სტრატეგიებს იყენებენ. 

• თვითმონიტორინგი - მოსწავლეები, რომლებსაც სწავლის თვითრეგულაციის უნარი 

აქვთ, მუდმივად აკვირდებიან თავიანთ სწავლის პროცესს. თუ ამის საჭიროება არსებობს, 

სწავლის სტრატეგიებს ან მიზნებს ცვლიან. 

• დახმარებისთვის მიმართვა - მოსწავლეები, რომლებსაც სწავლის თვითრეგულაციის 

უნარი აქვთ, ყოველთვის არ ცდილობენ ყველაფრის დამოუკიდებლად გაკეთებას. 

პირიქით, ისინი ხვდებიან, როდის სჭირდებათ სხვა ადამიანების დახმარება და 

საჭიროებისამებრ, მიმართავენ მათ. 

• თვითშეფასება - მოსწავლეებს, რომლებსაც სწავლის თვითრეგულაციის უნარი აქვთ, 

შეუძლიათ შეაფასონ, რამდენად კარგად დაეხმარებათ ნასწავლი მასალა თავიანთი 

მიზნების მიღწევაში. თუ ამის საჭიროება არსებობს, მათ ცვლილებები შეაქვთ სწავლის 



სტრატეგიებში. როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს სწავლის თვითრეგულაციის 

სწავლაში? 

ამგვარად, ასწავლეთ მოსწავლეებს ეფექტური სწავლის სტრატეგიები; მიეცით ისეთი 

დავალებები, რომლებიც დამოუკიდებლად, ან მცირე ჯგუფებში მუშაობას მოითხოვს, რაც მათ 

შესაძლებლობას მისცემს, თვითონვე განსაზღვრონ მიზნები და დაგეგმონ, როგორ უნდა 

გამოიყენონ დრო; წაახალისეთ დააკვირდნენ სწავლის პროცესს, შეაფასონ თავიანთი 

ნამუშევარი; შეადარონ თავიანთი შეფასება მასწავლებლის შეფასებას. 

 
ადაპტირებულია წყაროდან: http://tpdc.gov.ge/images/stories/pdf/ganvitarswavlteor.pdf 
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