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ეფექტური არავერბალური კომუნიკაცია 
პრაქტიკაში 

ლექტორი 

მარიამ ბახტაძე 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

mary.bakhtadze@gmail.com 
 

კურსის დრო 

8 შეხვედრა (32 საათი) 
შაბათი - კვირა  

17:00 - 21:00 
 
 
 

სასწავლო კურსის მიზნები 

კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესება, როგორც 
ინდივიდუალურ ურთიერთობაში, ასევე საჯაროდ 
გამოსვლისას.   

სასწავლო კურსის შინაარსი 

ლექცია 1 

• არავერბალური კომუნიკაციის არსი 
• დისტანციის მნიშვნელობა კომუნიკაციის პროცესში  
• ბაზისური ემოციები და მათი გამოვლენის გზები 

ლექცია 2 

• არავერბალურ მანიშნებელთა მნიშვნელობა 
• ინტერპრეტაციისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები  

ლექცია 3 

• სიცრუის იდენტიფიკაცია 
• სიცრუის იდენტიფიკაციისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები 

ლექცია 4 

• აქტიური მოსმენა 
• შეკითხვის ტიპები და მათი გამოყენება 

ლექცია 5 

• საჯარო გამოსვლის დაგეგმვა და განხორციელება 
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ლექცია 6 

• პრაქტიკული მეცადინეობა: საჯარო გამოსვლის დაგეგმვა და განხორციელება 

გამოცდა - პირველი ეტაპი  

• დიალოგი 

გამოცდა - მეორე ეტაპი  

• საჯარო გამოსვლა 
 

 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

კურსის სტუდენტებმა იციან: 

• ბაზისური ემოციები და მათი გამოვლენის გზები 
• არავერბალური მანიშნებლების მნიშვნელობა 
• სიცრუის იდენტიფიკაციისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები 
• კომფორტისა და დისკომფორტის ნიშნები 
• აქტიური მოსმენის ტექნიკები 
• საჯაროდ გამოსვლის დაგეგმვა 
• საჯაროდ გამოსვლისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები 

კურსის სტუდენტებს შეუძლიათ: 

• არავერბალურ მანიშნებლებზე დაყრდნობით ადამიანის ემოციური ფონისა და 
მდგომარეობის გათვალისწინება დიალოგის პროცესში  

• აქტიური მოსმენის ტექნიკის გამოყენება  
• საჯაროდ გამოსვლის დაგეგმვა და განხორციელება 

 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერი დაინტერესებულ პირს.  

 

სასწავლო კურსის შეფასება 

მოცემული კურსის გამოცდა პრაქტიკულია და ორი ეტაპისგან შედგება: 

პირველი ეტაპი გულისხმობს როლურ გათამაშებას, რომლის დროსაც სტუდენტი 
თანამოსაუბრესთან წარმართავს დიალოგს. მოცემული დიალოგის პროცესში სტუდენტი 
იყენებს კურსის ფარგლებში ათვისებულ ტექნიკებს, რაც ხელს უწყობს არა მხოლოდ საუბრის 
შენარჩუნებას, არამედ დიალოგის ეფექტიან მართვას და საჭიროებისამებრ წახალისებას.  



 

 3 

 

 

მეორე ეტაპი, გამოცდის პირველი ეტაპისგან განსხვავებით, როლური გათამაშების ფართო 
პრაკტიკაში გადმოტანას გულისხმობს, ანუ სტუდენტი თანამოსაუბრისგან აუდიტორიაზე 
გადაინაცვლებს. საგულისხმოა, რომ სტუდენტი სტრუქტურირებული საჯარო გამოსვლის დროს 
ითვალისწინებს როგორც აუდიტორიის თავისებურებებს, ასევე ცვლის საკუთარ ქცევასაც, რათა 
მის მიერ გადაცემული ინფორმაცია აუდიტორიისთვის საინტერესო, მკაფიო და ნათელი 
გახადოს.  

გამოცდის თითოეული ეტაპი ფასდება შესაბამისი კრიტერიუმებით.  

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.  

კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა 
დააკმაყოფილოს კრიტერიუმთა მინიმუმ 70% გამოცდის ორივე ეტაპზე.  

კურსის კრიტერიუმთა მინიმუმ 90% დაკმაყოფილების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით 
მიიღებს ლექტორისგან რეკომენდაციას.   

ლექტორის შესახებ 

 

• მარიამ ბახტაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ფსიქოლოგია 
• მარიამი 5 წელია ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა 

გადამზადების პროცესში. მიყავს ისეთი კურსები როგორიცაა სგამოძიებო 
ინტერვიუირება, კომუნიკაციის ფსიქოლოგია.  

• მარიამი ასისტენტ- პროფესორია თბილისი ღია უნივერსიტეტში 

 


