
აღზრდა სახასიათო 
ისტორიების მეშვეობით

ხასიათი ძალაა!

„ფული როგორც მოდის, ისევე მიდის. 
ხასიათი კი მოდის და რჩება.“

მაინც, რა არის ხასიათი?
ხასიათი ადამიანის ცხოვრებაში მოძრაობისა და ბრუნვის 

წერტილს წარმოადგენს. ის ისეთ სათნოებებს შეიცავს, 
რომლის რეალიზაციისას ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

შინაგანი ფასეულობების გამოვლენა ხდება. ეს 
ფასეულობებია: ჭეშმარიტება, სამართლიანობა, სიყვარული, 

სიმშვიდე, თვინიერება. 

ხასიათი

ხასიათი

იდეა და დაფინანსება: რიჰარდ ზალერი ინფორმაცია მშობლებისათვის
ჩვენი პროგრამის მიზანია, ბავშვს ანიმაციური 
ისტორიებით ხასიათი ჩამოვუყალიბოთ, რის 

საფუძველზეც ის საკუთარ თავში გენიოსს გამოავლენს. 

 

პროგრამა დამყარებულია მსოფლიო რელიგიებიდან და
 ზნეობრივი მოძღვრებებიდან ამოკრებილ ისტორიებზე, 

რომლებიც ანიმაციური ფილმების სახითაა წარმოდგენილი.  

სპორტში, ისევე, როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხშირად ვხვდებით 
სტრესულ ვითარებაში: ამგვარ შემთხვევებში ჩვენ მოქმედებებს 
ქვეცნობიერად მართავს ჩვენ მეხსიერებაში დაფიქსირებული, 

ჩვენთვის მეტწილად უცნობი სურათ-ხატები (გამოცდილებები)!

ყველაფერი, რაც ბავშვობაში განვიცადეთ თუ ვნახეთ და რაც სურათების თუ ფილმების 
სახით ქვეცნობიერში ჩაგვებეჭდა (კარგიც და ცუდიც) სამომავლოდ განსაზღვრავს ჩვენ 

პიროვნულ არსსა და ჩვენ ქმედებებს. პროგრამის მიზანია, ბავშვის მეხსიერებამ, რაც 
შეიძლება ბევრი კარგი სურათი დააფიქსიროს, რაც სტრესის დროს გაუცნობიერებლად 

კარგი ქმედების იმპულსს აღუძრავს. 

ამბები, რომლებშიც მთავარ ფასეულობად ადამიანური სათნოებებია წარმოჩენილი, 
ისეთი ხასიათის აღზრდას ემსხურება, რასაც მსოფლიოს ყველა რელიგია ახორციელებს 

იგავების, არაკების, მოთხრობებისა და სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანთა 
გამოცდილების გაზიარებით. 

ეს რჩევა-დარიგებანი მოკლე მუსიკალური კლიპების სახითაა წარმოდგენილი!

ათწლიანი პროგრამის ფარგებში დაინტერესებული ადამიანი ყოველდღიურად 
თითო ისტორიას ეცნობა, მთლიანაში აქ 3650 ისტორიაა წარმოდგენილი, რომლებიც 

მას საკუთარი შინაგანი პოტენციალის ამოცნობაში დაეხმარება და მართებული 
სოციალური ქცევის საფუძველზე წარმატებასა და ბედნიერებას მოაპოვებინებს. 

თუკი მეხსიერებაში ბევრ კარგ ფილმს დავიგროვებთ, ამით ხასიათსაც გავიუმჯობესებთ 
და საზოგადოებაშიც მეტ პატივისცემასა და წარმატებას მივაღწევთ. 

www.nacapro.com

გენიოსი
მსოფლიო კლასი
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მიზანი:



გაჭირვებული ოჯახი
ამავე საფეხურზე რჩება, ანდა 

ერთი, საუკეთესო შემთხვევში 
კი, ორი საფეხურით უფრო 

მაღლა იწევს

მუშების ოჯახი

შეუძლია ხელმძღვანელის 
თანამდებობას მიაღწიოს აქ ან ერთი 

საფეხურით უფრო მაღლა

აკადემიური ოჯახი
მაგალითად, ექიმები, წვრილი 

მეწარმეები (საცხობი და ა.შ.)
შეუძლია ხელმძღვანელის 

თანამდებობას მიაღწიოს აქ ან 
ერთი საფეხურით უფრო მაღლა

საშუალო დონის 
მწარმოებელი

შეუძლია ხელმძღვანელის 
თანამდებობას მიაღწიოს აქ ან 

ერთი საფეხურით უფრო მაღლა

დიდი კომპანია, 
მსოფლიო კონცერნი

შეუძლია ხელმძღვანელის 
თანამდებობას მიაღწიოს

რომელი სოცილური ფენის ოჯახში დაიბადა ბავშვი...

წინსვლის 
შესაძლებლობები 

მიახლოვებითი 
სტატისტიკის მიხედვით:

რა შანსებს 
გვანიჭებს 
ხასიათი

განათლებით:
- სასკოლო განათლება
- უნივერსიტეტი
- ინტერნატი

ძლიერი 
ხასიათისათვის 
ყველა კარი 
გახსნილია!

დაიხსომე:
„საინაკაპრო“ - ხასიათის აღზრდის 

ჩვენეული პროგრამა - ბავშვში გენიოსს 
გამოაღვიძებს!

 ის თამაშ-თამაშით შეაღებს ყველა კარს!

რა შანსები აქვს დღესდღეობით თქვენ შვილს

SAI Nacapro

სიცილით დავაღწიოთ თავი 
„სოციალური წარმომავლობის ხაფანგს“!
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DAILY STORYS

თქვენი შვილის მომავალს ნიჭზე, მიდრეკილებებსა თუ 
ცოდნაზე მეტად ის სოციალური ფენა განსაზღვრავს, რომელსაც 

წარმომავლობით მიეკუთვნება!

მაგრამ არსებობს გენიალური გამოსავალი!

ეს პრობლემა აღარ შეგექმნებათ, თუკი:
ყოველდღიურად მხოლოდ ერთ ანიმაციურ ისტორიას

 ნახავთ და შვილს უამბობთ.

და კიდევ ერთი რამ: ჩვენ გვწამს ამ გამოთქმისა:

„ვაქციოთ გერმანია მთელ მსოფლიოში 
ხასიათის განვითარების წამყვან ძალად!“

ამ გამონათქვამის განხორციელება გამოწვევაა, რათა ჩვენი შესაძლებლობები 
მაქსიმალურად გამოვიყენოთ!

„საერო აღზრდა-განათლება მხოლოდ იმაში გვეხმარება, გაჭირვებითა და 
ბრძოლით მოვიპოვოთ მატერიალური არსებობის სახსრები. ამ ბრძოლაში 

გამარჯვება მხოლოდ სასიცოცხლო მინიმუმს გვძლევს, - არა თავად 
სიცოცხლეს. აღზრდის თანამედროვე სისტემას მართლაც მიუძღვის იმაში 

ბრალი, რომ საზოგადოებაში ზნეობის დეფიციტი გაჩნდა.“


