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Abstract 

The aim of previous work is to study, the role of head teacher in developing students' 
social skills and abilities. These skills and abilities give the student opportunity to 
contact to the society around him or her. the students pay attention to the action of 
the teacher and their parents and learns how to move from one action to another. 
Healthy social environment helps the student to gain the abilities and skills, which will 
help them to make not only friends but to get on well with the other people around 
them, find out their emotions and learn how to manage them. 

Mentioned work was based on the methodology of practical research, which was held 
in 84th public school in Tbilisi. The aim of the research was to help the students gain 
social skills and abilities. Pre-test which was held show,that the students had an 
average and low level in social skills. 

 In the research were used quantitative and qualitative research methods, also known 
as triangular method. This method allowed us to study this case better. 

In the work there is given intervention, that was held and the results of the work. 
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