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პოპულარობა სკოლაში 

წყარო: http://www.blackenterprise.com/functional/black-history-month/10-black-people-myths-
stereotypes-unbelieveable/ 

სტატიაში მოცემულია 10 მითი, გაკვეთილზე მოსწავლეები განიხილავენ ხუთს. მითების 
შერჩევაში ცვლილება შესაძლებელია. მასწავლებლის ლექციის მიზანია, მოსწავლეებს 
აუხსნას, რომ გავრცელებული სტერეოტიპები, მითები, ურბანული ლეგენდები ხშირად არ 
შეესაბამება სინამდვილეს. მასწავლებელი ლექციაში მოსწავლეებს ესაუბრება აშშ-ში 
გავრცელებულ სტერეოტიპებზე. სტერეოტიპებმა შეიძლება ადამიანის უფლებები შელახოს, 
გაუძლიეროს მას დაბალი თვითშეფასება.   

 

არსებობს ზედმეტად ბევრი მითი შავკანიანებზე, მაგრამ ისმის კითხვა, 
რომელია მართალი? წლებია, რაც შავკანიანთა საზოგადოებაზე ზღვა ოდენობა 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მითი დადის. რაღაც მომენტში ვიღაცამ უნდა 
შეაჩეროს ეს და იკითხოს: როგორ შეიძლება ყველა შავკანიანი იყოს ზარმაცი, 
თუ ისინი უკიდურესად ათლეტურები არიან? ან როგორ შეიძლება ყველა 
შავკანიანი თავისი დროის დიდ ნაწილს სირბილს ანდომებდეს, თუკი ყველა 
მომღერალია? ცოტა ძნელია მითების გაგება, თუ ისინი 
ურთიერთგამომრიცხავია. მოდით, განვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი. 
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შავკანიანები მათ ყველა პრობლემას საკუთარი კანის ფერს უკავშირებენ 

როცა პრობლემაა და რაიმე უსამართლოდ ეჩვენებათ, შავკანიანები ყველაფერს 
მათი კანის ფერს უკავშირებენ. თუკი მათ ვინმე რიგში წინ ჩაუდგებათ, ეს 
იმიტომ, რომ ისინი შავიები არიან; თუ მოლარე Starbucks- ში უნებურად სამ 
ორმაგ ლატეს ამოარტყამს ორის ნაცვლად, ეს იმიტომ, რომ მომხმარებელი 
შავია. 

ზოგიერთი ნახსენები შემთხვევა შეიძლება მართალია, მაგრამ შავკანიანობა 
ყოველთვის ვერ იქნება თუნდაც მცირე წარუმატებლობისაგან დამცველი. 
ფაქტია, რომ ზოგჯერ სხვა ადამიანი მეტად იმსახურებდა დაწინაურებას, ან 
შეიძლება მოლარე ახალბედაა და უკეთესად მომსახურება არ იცის. ყველაფერს 
ყოველთვის კანის ფერი არ განსაზღვრავს. 

ყველა შავკანიანი კარგად მღერის 

საიდუმლო არაა, რომ უიტნი ჰიუსტონი და მერაია კერი კარგად მღერიან, 
მაგრამ არსებობს შეხედულება, რომ ყველა შავკანიანი კარგად მღერის, რაც 
უბრალოდ სიმართლე არ არის. იშვიათად ძალიან ნიჭიერი ფერადკანიანი 
ადამიანი ფენომენალური ხმით იბადება. ასე რომ, მაშინ, როცა რამდენიმე 
ასეული შავკანიანი ან ქართველი მომღერალი მსოფლიო დონეზეა 
აღიარებული მათი არაადამიანური ხმისა და ნიჭის გამო, უმრავლესობა 
ჩვენგანი მხოლოდ საშხაპეში შესრულებული სიმღერებით იქნება ცნობილი. 

ყველა შავკანიანი სწრაფად დარბის 

მაშინ, როცა ლეონ და მალიკ იობას 100 მეტრის 9,3 წამში გარბენა შეუძლიათ, 
მიუხედავად რასისა, უმრავლესობისთვის ამაზე ოცნებაც კი შეუძლებელია. 
თუმცა, ისინი ისურვებდნენ დაეჯერებინათ, რომ შავკანიანები მორბენლის 
ჯადოსნური გენით იბადებიან. მაგრამ ეს გენი უბრალოდ არ არსებობს. უსეინ 
ბოლტი ერთია მილიონიდან და არა - სამიდან. 

ყველა შავკანიანი ერთმანეთს ჰგავს 

თუ ერთს შეხვდები, შეხვდები ყველას - დაახლოებით ასე ამბობენ, როცა 
შავკანიანები მოდიან. ამერიკის მოსახლეობის უმრავლესობის მიხედვით, 
პატარა ტომი ჯონსი ლოს ანჯელესის ქრენშოუდან კენი ვესტის უეჭველი 
ტყუპისცალია. ხოლო თუ ამას ABC - ს ათქმევინებთ, გამოვა, რომ ბილ რასელი 
და მორგან ფრიმენი ერთი და იგივეა. 

მინდა განვაცხადო, რომ თითოეული შავკანიანი არ იზიარებს ერთსა და იმავე 
გენს. ჩვენ ვიბადებით მრავალ ფერსა და ზომაში. ზოგიერთს აქვს სქელი, 
ხვეული თმა, სხვებს -აბრეშუმივით სწორი; იმაზე თუ არაფერს ვიტყვით, რომ 
ზოგიერთი ჩვენგანი უფრო მაღალია, ვიდრე სხვები. ის აზრი, რომ ყველა 
შავკანიანი ერთმანეთს ჰგავს, სიმართლე არასოდეს იქნება.  
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შავკანიანებს უფრო პატარა ტვინი აქვთ 

მეცნიერები წლობით ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ შავკანიანების 
ტვინის ზომა და უნარები უფრო მცირეა, ვიდრე თეთრკანიანისა. მაგრამ 
ვერანაირმა კვლევამ ვერ შესძლო ამის დამტკიცება. იდეა სულელურია. 
მსოფლიოს ერთ-ერთი პირველი სამეცნიერო ცენტრები იყო მალიში, 
დასავლეთ აფრიკაში - ყველაზე მეტად ცნობილი წიგნების ვაჭრობითა და 
იდეების გაცვლით. ხალხს შეუძლია გააგრძელოს იმის მტკიცება, რომ 
შავკანიანი ხალხი ვერ აღწევს სხვა რასების დონეს, მაგრამ ეს დაუსრულებელი 
პროცესი იქნება. 

 

ჩირლიდერების ბლოგი  

http://www.omnicheer.com/blog/post/myth-busted-all-cheerleaders-are-miss-popular  

არსებობს მომხრეთა გუნდების შესახებ ორი მითი. პირველი არის ის, რომ 
მომხრეთა გუნდის ყველა წევრი სკოლის პოპულარულ მოსწავლეებს შორისაა. 
შესაძლოა, ეს არცთუ ცუდი მითი იყოს, თუმცა,  სავსებით შესაძლებელია, 
სინამდვილეში ასეც იყოს. მედიაში არსებობს სტერეოტიპი, რომ მომხრეთა 
გუნდის წევრი პოპულარულია, სინამდვილეში ისინი არ მიიჩნევიან 
პოპულარრულებად. მომხრეთა გუნდის წევრები ასევე ასოცირდებიან  სხვების 
დამცირებასა და ტრაბახთან, მათ განსაკუთრებულობასთან. გარდა ამისა, საქმე 
ისაა, რომ მომხრეთა გუნდის წევრობა არ არის პოპულარულობის გარანტია. 
მოდით, ჩამოგითვლით მიზეზებს. 

მომხრეთა გუნდი ყოველთვის არაა პოპულარული 

ზოგიერთ სკოლაში მომხრეთა გუნდი ყოველთვის არაა პოპულარული ჯგუფი. 
მას შეიძლება ცუდი რეპუტაცია აქვს, ან პატარა გუნდია დიდ სკოლაში. 
წარმოიდგინეთ დიდი სპორტული სკოლა: შესაძლებელია ასეთ სკოლაში სხვა 
დიდი სპორტული გუნდია, მაგალითად, საფეხბურთო გუნდი. ან 
შესაძლებელია, სკოლა ცნობილი იყოს მისი საჩოგბურთო პროგრამით, ამიტომ 
ჩოგბურთის გუნდი ყველაზე პოპულარული იყოს.  ხელოვნების სკოლაში კი 
შესაძლებელია თეატრალურ ჯგუფში დიდი ბიჭები იყვნენ კამპუსიდან. 
ყველაფერი იმ სკოლაზეა დამოკიდებული, სადაც დადიხართ. 

ცალკე პიროვნებებია პოპულარული და არა მთელი ჯგუფები 

პოპულარული ჯგუფის წევრობა არ იძლევა  შენი,  როგორც პიროვნების, 
პოპულარულობის გარანტიას. დაფიქრდით, შეიძლება სკოლში იციან 
მომხრეთა გუნდის შესახებ - თუ რამდენად ბრწყინვალეა იგი, მაგრამ არ იციან 
შენი პიროვნების შესახებ. ზოგან ხედავენ გუნდს, როგორც ერთ ერთეულს და 
არა ხალხის ჯგუფს, რომელთაც საკუთარი სტილი, გემოვნება და პიროვნული 
თვისებები აქვთ. 
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მომხრეთა გუნდის ყველა წევრს არ სურს პოპულარობა 

მითი, რომ მომხრეთა გუნდიდან ყველა პოპულარულია, გვაფიქრებინებს, რომ 
მათ პოპულარობა სურთ. მაგრამ ამას ყველაზე ვერ ვიტყვით. ზოგიერთი 
მორცხვია ან სურს, მხოლოდ რამდენიმე ახლო მეგობარი ჰყავდეს და არა 
უამრავი ნაცნობი. წვეულებებზე სიარულის ნაცვლად, ზოგიერთს ურჩევნია 
შესვენებაზე იმეცადინოს, ან სახლში ყოფნით დატკბეს. მხოლოდ იმიტომ, რომ 
ვიღაც მომხრეთა გუნდის წევრია, არ ნიშნავს იმას, რომ მას პოპულარობა სურს, 
ან ცდილობს, პოპულარული იყოს. 

პოპულარობა ყოველთვის არ ნიშნავს მეგობრებს 

დაიმახსოვრეთ, რომ პოპულარობა თქვენი მიზანი არ უნდა იყოს. ამის 
ნაცვლად, იყავით კეთილები და მეგობრულები თანატოლების მიმართ. ეს 
თქვენ ბევრად უკეთესი გზით გაგხდით პოპულარულს. დიდი განსხვავებაა 
„პოპულარულსა“ და შესანიშნავ ადამიანს შორის, რაც ბევრს მოსწონს. 
ზოგიერთი პოპულარულია მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცას აშინებს, ან 
ძვირფასი ტანსაცმელი აცვია. ეს არ ნიშნავს, რომ ის ყველას მოსწონს! იმ 
შემთხვევაშიც კი, როცა პოპულარულ მომხრეთა გუნდის წევრი ხართ, 
დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ თქვენ კარგი მიზეზით ხართ 
პოპულარული. 

არ მინდა იფიქროთ, თითქოს ვამბობდე, რომ თქვენ ზერელე ან ფუქსავატი 
ხართ, თუ პოპულარობა გსურთ. ადამიანების უდიდეს ნაწილს სურს, სხვებს 
მოსწონდეთ, ეს ბუნებრივია! მთავარია პოპულარობის რეალური 
განსაზღვრების ბალანსისა და გაგების პოვნა. არა მგონია, გსურდეთ, იყოთ 
„ასოციალური ადამიანი“ ან დასცინოთ ვინმეს, რათა ხალხს თავი მოაწონოთ,  
ან ჩათვალონ, რომ სასაცილო ხართ. იყავით მეგობარი სხვებისთვის და ისინიც 
თქვენი მეგობრები გახდებიან. 


