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6

შე სა ვა ლი

წარმოიდგინეთ,რომთქვენახალსამსახურსიწყებთ.ერთადერთი,რაცახალისამსახურისშესახებიცით,

ესმისიდასახელებააპირობითად„სკარტბრინგი“.თქვენთვისცნობილიარარისახალისამსახურისპროფი
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ვალდებულებებიდა უფლებამოსილებები, ხელფასიდა სამსახურთანდაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი

დეტალები.წარმოიდგინეთ,რომსამსახურშითქვენსმისაღებადარცმისიადმინისტრაციადათანაშრომლები

არიანმზად.

დაფიქრდით,როგორიგრძნობდითთავს?რადაგეხმარებოდათსტრესისადაგაურკვევლობისგანწარმოქ

მნილიშფოთვისდაძლევაში?

ახალგარემოშიმოხვედრა,განსაკუთრებითმაშინ,როდესაცწინასწარარვართსაკმარისადინფორმირებუ

ლიდამომზადებული,გარკვეულწილად,ყველასათვისსტრესიშეიძლებაიყოს.განსაკუთრებით,ესბავშვებს

ეხებათ.

წარმოვიდგინოთბავშვი,რომელსაცეუბნებიან,რომსკოლაშიუნდაწავიდეს.„სკოლა“,რომელიცუკვეასე

ნაცნობიდაგასაგებიცნებააზრდასრულებისადაყველაიმბავშვისთვის,რომლებმაცსკოლაშისულმცირე12

წელიმაინცგაატარეს,შესაძლოა,სრულიადახალი,გაურკვეველი,იდუმალებითსავსედაშფოთვისგამომ

წვევიცნებააღმოჩნდესბავშვისთვის,რომელსაცსკოლაშისწავლისგამოცდილებაარაქვს.განსაკუთრებით

მაშინ,როდესაცბავშვსსკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებაშიცარუვლია.

ბავშვისთვის,რომელიცბაღშიდადის,შესაძლოა„სკოლაც“მსგავსშინაარსსატარებდესდამასნაწილობ

რივმცდარიწარმოდგენაშეექმნასახალსასწავლოგარემოზე.ცოტამეტიშეიძლებაიცოდესსკოლისშესახებ

იმბავშვმა,რომლისუფროსიდედმამიშვილისკოლაშიდადის.

ყველაშემთხვევაში,სკოლაშიშესვლაბევრმოულოდნელობასადასტრესთანშეიძლებაიყოსდაკავშირე

ბული,თუბავშვიწინასწარარიქნებამომზადებულიახალგარემოშიგადასასვლელად.

აღნიშნულივითარება,შესაძლოა,კიდევუფროკრიტიკულიაღმოჩნდესსპეციალურისაჭიროების/შეზღუდუ

ლიშესაძლებლობისმქონებავშვისთვისდატრანზიციისპროცესშისპეციალური,გაფართოებულიმხარდაჭერა

დასჭირდეს.
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გზამ კვლე ვის მო ცე მულ ნა წილ ში გან მარ ტე ბუ ლია „ტრან ზი ცი ის“ არ სი, გან
ხი ლუ ლია სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შვე ბის ტრან ზი ცი ას თან და
კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და  თა ნა მე დ რო ვე პერ სპექ ტი ვა „სკო ლი სათ ვის 
მზა ო ბა ზე“. ამას თა ნა ვე, წი ნამ დე ბა რე თა ვი გთა ვა ზობთ ტრან ზი ცი ას თან და
კა ში რე ბუ ლი ეტა პე ბი სა და პრო ცე სე ბის მოკ ლე აღ წე რა სა და მი მო ხილ ვას.

ტრან ზი ცი ის შე სა ხებ 

ყველაბავშვიგანვითარებისინდივიდუალურდამისთვისუნიკალურპროცესსგადის.ამასთანავე,ცხოვრე

ბისმანძილზეყველაბავშვსგარკვეულეტაპებსშორისუწევსგადასვლა (ტრანზიცია),რომელიცთითოეული

ბავშვის შემთხვევაში, უნიკალური გამოცდილებაა. აღნიშნული ტრანზიციების მაგალითებია: ბაღში შესვლა,

სკოლაშისწავლისდაწყება,ერთისაგანმანათლებლოგარემოდანმეორეშიგადასვლა,სპორტულწრეშიჩარ

თვადასხვა.

ყოველასეთტრანზიციასთავისებურიგანმავითარებელი(ემოციური,ფიზიკური,შემეცნებითიდასხვა)ფუნ

ქციააქვსდაშედეგად,ბავშვიახალ,საკმაოდღირებულგამოცდილებასიძენს.მიუხედავადამისა,ყოველი

ახალიტრანზიცია,შესაძლოა,საკმაოდრთული,მტკივნეულიდასტრესულიაღმოჩნდესბავშვისთვის,განსა

კუთრებითმაშინ,თუარიქნებაუზრუნველყოფაშესაბამისიმხარდაჭერით.

ტრანზიციისპროცესიშესაძლოამოიცავდესბავშვისშესვლასდა/ანგადასვლასქვემოთჩამოთვლილსისტე

მებსშორის:

ოჯახიდანსკოლამდელდაწესებულებაში;

ოჯახიდანადრეულიინტერვენციისსერვისშიდა/ანსხვამომსახურებაში;

ადრეულიინტერვენციისმომსახურებიდანსკოლამდელდაწესებულებაში;

ერთისკოლამდელიდაწესებულებიდანმეორეში;

სკოლამდელიდაწესებულებიდანსკოლაში;

ოჯახიდანსკოლაში;

ადრეულიინტერვენციისმომსახურებიდანსკოლაში;

სხვადასხვასახისცენტრიდან/სოციალურიმომსახურებიდანსკოლაში;

ერთისკოლიდანმეორეში.

აღნიშნულტრანზიციებსშორის,ერთერთყველაზემნიშვნელოვანსდაკრიტიკულს,ყველაბავშვისცხოვ

რებაში,სკოლაშიშესვლაწარმოადგენს.სკოლაშიბავშვისთვისსრულიადახალი,ცხოვრებისწინაპერიოდე

ბისგანგანსხვავებული,ბევრადუფრომეტიგამოწვევითსავსეეტაპიიწყება.ბავშვისსკოლაშიშესვლახშირად

საკმაოდბევრცვლილებასუკავშირდება,როგორებიცაა:უცხოდასრულიადგანსხვავებულიგარემო,ბავშვის

მიმართგაზრდილიმოთხოვნებიდამოლოდინები,ახალიწესებიდარუტინა,ბევრიუცხოადამიანი,როგორც

თანატოლი,ასევე,უფროსი,ახალიკავშირებისსაჭიროება,გაზრდილივალდებულებები,მათშორისმეტიდა

ტრანზიციის არსი და პროცესი
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მოუკიდებლობისადამეტიპასუხისმგებლობისსაჭიროებადასხვა.

კვლევებისმიხედვით,სკოლაშისათანადოდხელშეწყობილიტრანზიციადაამპროცესშიმიღებულიპოზი

ტიურიგამოცდილება,ბავშვისშემდგომისაგანმანათლებლოწარმატების,ეფექტიანი,ემოციურიდასოციალუ

რიფუნქციონირებისგანმაპირობებელია.ბავშვი,რომელიცსკოლასდადებითიგამოცდილებითიწყებს,თავს

ბევრადუფროდაცულადდამშვიდადგრძნობსახალგარემოში,სკოლაშიმყოფიგარემოცვისმიმართავლენს

მეტნდობასდასწავლისადმიშედარებითმაღალიმოტივაციაუჩნდება.

სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შვი და სკო ლა ში ტრან ზი ცია 

სკოლაში ტრანზიცია, რომელიც კრიტიკულ პერიოდად არის მიჩნეული, ნებისმიერი ბავშვისთვის, კიდევ

უფროკომპლექსურიდაგამოწვევებითსავსეშეიძლებააღმოჩნდესბავშვებისთვის,რომელთაცსპეციალური

საჭიროებებიგააჩნიათ.

სპეციალურისაჭიროების მქონე ბავშვს, შესაძლოა, არჰქონდეს  საკმარისი სკოლამდელიგამოცდილე

ბა;შეზღუდულიშესაძლებლობებისათუჯანმრთელობისპრობლემებისგამო,არჰქონდესანსაკმარისადარ

ჰქონდესგამომუშავებულითვითმომსახურებისდასკოლისგარემოშიდამოუკიდებლადფუნქციონირებისათვის

საჭიროუნარჩვევები,ბავშვიარიყოსმიჩვეულისაკმარისდამოუკიდებლობას.გამოვლინდესკომუნიკაციური,

თვითგამოხატვისადაემოციურისირთულეები.ჰქონდესსენსორულიინფორმაციისდამუშავებისსპეციფიკური

სტილიდაამასთანდაკავშირებულისაჭიროებებიდასხვა.

გარდაბავშვისა,შესაძლოა,ოჯახსაცსპეციფიკურისაჭიროებებიგააჩნდესროგორებიცაა:არასაკმარისი

ინფორმაციაბავშვისსაგანმანათლებლოუფლებებისადაქვეყანაშიარსებულირესურსებისშესახებ;მომატე

ბულიშფოთვა,თურამდენადუსაფრთხოიქნებასკოლისგარემობავშვისთვის;ბავშვისადასკოლისმიმართ

არასათანადომოლოდინები;ყოველდღიურადბავშვისსკოლაშიტრანსპორტირებისსირთულე;ბავშვისსწავ

ლებისპროცესისმხარდამჭერისტრატეგიებისარასაკმარისიფლობადასხვა.

გამოწვევებისწინაშეშეიძლებააღმოჩნდესასევესკოლაც;მასშეიძლებაარგააჩნდესკონკრეტულისაგან

მანათლებლოსაჭიროებისმქონებავშვისხელშეწყობისკომპეტენციები,შესაბამისიადამიანური/პროფესიული

დამატერიალურტექნიკურირესურსი,არჰქონდესსწორიხედვა,თუროგორშეუწყოსხელისპეციალურისა

ჭიროებისმქონებავშვს. არასაკმარისი ინფორმაციაჰქონდესკონკრეტულიბავშვისშესაძლებლობებისადა

საჭიროებისშესახებ,არჰქონდესბავშვისსაჭიროებებზემორგებულიფიზიკურიგარემოდასხვა.

როგორცვხედავთ,სპეციალურისაჭიროებისმქონებავშვისსკოლაშიტრანზიციასთანდაკაშირებულიგა

მოწვევები,ყველადონეზეშეიძლებააღმოჩნდეს.ასეთშემთხვევაში,როგორცბავშვს,ასევე,ოჯახსადასკო

ლასტრანზიციისთვისგანსაკუთრებულიმომზადებადასპეციფიკურიმხარდაჭერაესაჭიროება.შესაბამისად,

მნიშვნელოვანია,რომრელევანტურიმხარდაჭერახელმისაწვდომიიყოს,როგორცბავშვისთვის,ასევე,ოჯა

ხისადასკოლისთვის.

სპეციალურისაჭიროებისმქონებავშვისსკოლაშიტრანზიციაშეიძლებაგანსხვავდებოდესიმისდამიხედვით,

თურაწინარეგამოცდილებააქვს,მაგალითად:

ბავშვიჩართულიასკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებაშიდაასევეიღებსადრეულიინტერვენცი

ისანდღისცენტრისმომსახურებას;

ბავშვიჩართულიასკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებაში,მაგრამარიღებსანარსაჭიროებსად

რეულიინტერვენციისანდღისცენტრისმომსახურებას;
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ბავშვიარარისჩართულისკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებაში,მაგრამიღებსადრეულიინ

ტერვენციისანდღისცენტრისმომსახურებას;

ბავშვიარარისჩართულიარცსკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებაშიდადაარცადრეულიინ

ტერვენციისანდღისცენტრისმომსახურებაში.

სფეროში არსებული გამოცდილების მიხედვით,რაც უფრო მეტი განსხვავებაა იმ კონტექსტებს/სისტემებს

შორის,რომლებშიცბავშვიგადაადგილდება(გამშვებიდამიმღებისისტემა),მითუფრომეტიგამოწვევისწინა

შეშეიძლებააღმოჩნდესბავშვი(Margetts,2002ascitedinSkouteris,h.,Watson,B.andLum,J.,2012).

შესაბამისად,ბავშვისსკოლაშიტრანზიციისგეგმა,პროცესისინიცირებისპერიიოდი,ტრანზიციისთვისსა

ჭიროადამიანურიდამატერიალურირესურსი,ესყველაფერიინდივიდუალურიბავშვისშემთხვევაშიგანსხვა

ვებულიიქნება.

გასათვალისიწინებელია, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვისთვის რელევანტური (უსაფრთხო,

ხელმისაწვდომი)საგანმანათლებლოსივრცისაღმოჩენასადაამგარემოსშესაბამისადმომზადებას,შესაძ

ლოა,მეტიდროდაგანსხვავებულირესურსებისმობილიზებადასჭირდეს(ნ.რუხაძე,ინკლუზიურიპროფესიუ

ლიგანათლებისგზამკვლევი,2016წ.).

სკო ლი სათ ვის მზა ო ბა

საქართველოსკანონით,„ზოგადიგანათლებისშესახებ“(მუხლი6,პუნქტი6),სკოლისდაწყებისასაკი6წე

ლია.აღნიშნულიასაკიგულისხმობს,რომბავშვიგარკვეულწილადუკვემზადაასკოლისთვის.

როგორცვნახეთ,სკოლაშიტრანზიციაარისპროცესი,რომელიცგულისხმობსბავშვისშესვლასდა/ანგა

სკოლამდელი

განათლების

დაწესებულებიდან

დადამხმარე

მომსახურებიდან

ოჯახიდან

და

დამხმარე

მომსახურებიდან

ოჯახიდან

დამატებით

მომსახურებისგარეშე

სკოლაში 

ტრანზიცია

სკოლამდელი

განათლების

დაწესებულებიდან

დამხმარემომსახურების

გარეშე
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დასვლასარაფორმალურიდა/ანსოციალურიმომსახურებებიდანფორმალურსაგანმანათლებლოგარემოში.

ტრანზიციისმხარდაჭერაანმხარდაჭერილიტრანზიციაკიბავშვისსასკოლომზაობისგანვითარებისდაზოგა

დიგანათლებისწარამატებითდაწყებისხელშეწყობასგულისხმობს,რომლისდროსაცაუცილებელიაკონკრე

ტულიბავშვის,მისიოჯახისადაამასთანავე,მიმღებისკოლისინდივიდუალურისაჭიროებებისგათვალისწინე

ბა.

წარსულშიგავრცელებულიხედვისსაპირისპიროდ,რომელიცსკოლისათვისმზაობასძირითადადბავშვის

აკადემიურიდა შემეცნებითი მზაობით განიხილავდა,დღესდღეობით საერთაშორისოდ აღიარებულია, რომ

სკოლისათვისმზაობაბევრადმეტკომპონენტსმოიცავს,როგორიცაა:ემოციურიდასოციალურიმზაობა,კომუ

ნიკაციურიუნარები,დამოუკიდებელიუნარჩვევებიდასხვა.გარდაამისა,შეიცვალაე.წ.„მზაობის“ფოკუსიც,

რომლისმიხედვითაცსკოლისათვისმზაობაეხებაარამარტობავშვს,არამედკიდევუფრომეტადგარემოს,

საზოგადოებას(ოჯახი,მიმღებიდაწესებულება).ამრიგად,არამარტობავშვი,არამედმისიოჯახიცდათავად

სკოლაცუნდაიყოსმზადსკოლაშიტრანზიციისთვის.სპეციალურისაჭიროებისმქონებავშვისტრანზიციისშემ

თხვევაში,სკოლას,ოჯახსგანსაკუთრებულიმომზადებადაამმომზადებისპროცესშისხვასექტორებისადა

უწყებებისგანგანსაკუთრებულიმხარდაჭერაშეიძლებადასჭირდეს.

ერთერთმნიშვნელოვანმხარდამჭერრგოლსწარმოადგენსადრეულიინტერვენციისდადღისცენტრების

მომსახურება,რომელთარესურსიცბავშვისსკოლაშიტრანზიციისსასიკეთოდუნდაიყოსგამოყენებული.

კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა ტრან ზი ცი ის პრო ცეს ში გაჩ ნდეს:

რამდენადარისბავშვიმზადემოციურადდაპრაქტიკულად(მაგ.თვითმომსახურებისუნარჩვევები)ახალ

გარემოშიფუნქციონირებისათვის?

რამდენადარისოჯახიმზადსკოლისრუტინისადასკოლასთანდაკავშირებულიახალიგამოწვევებისთვის?

რამდენადარისსკოლამზად(პროფესიული,მატერიალურტექნიკური,მეთოდოლოგიურიდასხვათვალ

საზრისით)სპეციალურისაჭიროებისმქონებავშვისდასახვედრადდაეფექტიანიჩართულობისუზრუნველ

საყოფად?

ვისდარასახითშეუძლიაბავშვისტრანზიციისპროცესისმხარდაჭერა?

საერთაშორისოგამოცდილებისმიხედვით,წარმატებულიტრანზიციამრავალფაქტორზეადამოკიდებული:

ბავშვისშესახებსრულყოფილიინფორმაციისმომზადება,დოკუმენტირებადაჩართულმხარეებსშორისგა

ზიარება;

მიმღებიდაწესებულებისთვისბავშვისშესახებსრულყოფილიინფორმაციისმიწოდება;ტრანზიციისპროცეს

შიჩართულიპირებისროლებისადაპასუხისმგებლობებისნათლადგანსაზღვრადასკოლებშიტრანზიციაზე

პასუხისმგებელიპირის/პირთაჯგუფისარსებობა;

ჩართულმხარეებსშორისეფექტურიკომუნიკაციისადათანამშრომლობისარსებობა;

მშობლების/ოჯახისწევრებისაქტიურიმონაწილეობადამათიპერსპექტივისგათვალისწინება:

თავადბავშვისპერსპექტივისგათვალისწინება;

ადრეულიდაგეგმვადაპროცესისმონიტორინგი;

სპეციალურისაჭიროებისდაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონე,ისევე,როგორცსოციალურადდაეკონო

მიკურადმოწყვლადიბავშვებისდამატებითი,სპეციფიკურისაჭიროებებისგათვალისწინებადასათანადო

მხარდაჭერისაღმოჩენა;

მიმღებგარემოშისაორიენტაციოვიზიტებიდაბავშვისწინასწარიმომზადებაახალიგარემოსთვის(მაგ.:ამ

ბების,ისტორიების,სპეციალურადშექმნილიწიგნებისადადღიურებისგამოყენებით);

??

??

??

??
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ქვეყანაშიტრანზიციისმკაფიოდგანსაზღვრულიპოლიტიკისდარეგულაციებისარსებობა;

სკოლამდელიგანათლებისდადაწყებითიკლასისსასწავლოპროგრამებსშორისმაქსიმალურითანხვედ

რა;

ტრანზიციასთანდაკავშირებულიპირების/მხარეებისშესაბამისიმომზადებატრანზიციისსაკითხებში.

ტრან ზი ცი ის პრო ცე სი და ეტა პე ბი 

ტრანზიციაარარაიმეერთჯერადმოვლენას,არამედგანგრძობითდასაკმაოდკომპლექსურპროცესსწარ

მოადგენს.წარმატებულიტრანზიცია,ბავშვის,მისიოჯახისდამიმღებისაგანმანათლებლოგარემოსუწყვეტ,

გრძელვადიანმხარდაჭერასგულისხმობს.ბავშვისტრანზიციისათვისმზადებამანამდეუნდადაიწყოს,სანამ

ცხოვრებისმიმდინარეეტაპიდასრულდებადაბავშვიახალიეტაპისპირისპირაღმოჩნდება.

როგორცვნახეთ,საგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონებავშვებისფორმალურგანათლებაშიტრანზიცია,

შესაძლოა,განსხვავებულიგარემოდანხდებოდესდა შესაბამისად,განსხვავებულიიყოს,როგორცბავშვის

სკოლისწინარეგამოცდილებადამზაობა,ასევე,მისცხოვრებაშიჩართულიმხარეებიდაარსებულირესურსე

ბი(მაგ.დამხმარესოციალურისერვისები).

სკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებებიდასოციალურისერვისები,სწორედბავშვისგანვითარების

მხარდაჭერასემსახურებადამასცხოვრებისშემდეგიეტაპისთვისამზადებს.ამრიგად,სპეციალურისაჭირო

ებისმქონებავშვისსკოლაშიტრანზიციისპროცესში,აღნიშნულრგოლებსსაკმაოდდიდიფუნქციააკისრია.

ახალგარემოშიბავშვისტრანზიციისპროცესისდაგეგმვისადაეფექტიანადგანხორციელებისთვის,მნიშ

ვნელოვანიაბავშვისსწავლასადაგანვითარებასთანდაკავშირებულიინდივიდუალურისაჭიროებებისადაშე

საძლებლობებისშეფასება,ისევე,როგორცოჯახისდამიმღებდაწესებულებაშიარსებულირესურსებისადა

ბარიერებისა.მიმღებიგარემოსრესურსებიდაშესაძლოდაბრკოლებები,კონკრეტულბავშვთანდამისსაჭი

როებებთანმიმართებითუნდაგაანალიზდეს.ბავშვთან,ოჯახსადასაგანმანათლებლოგარემოსთანდაკავში

რებულიაღნიშნულიინფორმაციისმოპოვებადადოკუმენტირება,ტრანზიციისპროცესისაუცილებელნაწილს

წარმოადგენს.

რაცშეეხებატრანზიციისპროცესს,ისპირობითადშეგვიძლიადავყოთსამძირითადეტაპად,რომელიც,თა

ვისმხრივ,სხვადასხვახანგრძლივობას,მრავალფეროვანაქტივობებსადაპროცედურებსმოიცავს:

ტრანზიციისყველაეტაპიუწყვეტადუნდაიყოსდაკავშირებულიერთმანეთთანდამთელიამპროცესისმან

ძილზებავშვისშესაბამისმხარდაჭერასუზრუნველყოფდეს.

სკოლისათვისმზაობაზეზრუნვადატრანზიციისინიცირება,სკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებამთუ

დამხმარემომსახურებამიმმომენტიდანშეიძლებადაიწყოს,როდესაცბავშვიაღნიშნულსაგანამანთლებლო

lႤႲႠႮႨ
ტრანზიციისთვის

მზადება

llႤႲႠႮႨ
ტრანზიციის

ინიცირებადა

ტრანზიციისპროცესის

განხორციელება

lllႤႲႠႮႨ
ტრანზიციისპროცესის

დასრულება,

ეფექტიანობის

შეფასება
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გარემოსათუ მომსახურებაში ხვდება. რეკომენდებულია, რომ ტრანზიციის პროცესის ინიცირება, სასწავლო

წლისდაწყებამდე,სულმცირე,12თვითადრემაინცმოხდეს.მოსალოდნელიცვლილებებისადაახალგარე

მოშიმოსახვედრადმზადებამანამუნდადაიწყოს,სანამბავშვიაღნიშნულიცვლილებებისპირისპირაღმოჩ

ნდება.

ტრანზიციის პროცესისათვის სათანადოდ ხანგრძლივი დროის დათმობა განსაკუთრებით იმ შემთხვევებ

შიააუცილებელი,როდესაცბავშვის,ოჯახისდა/ანსკოლისსპეციფიკურიმომზადებაასაჭირო.მაგ.:სკოლის

ფიზიკურიგარემოსადაპტაცია,მასწავლებლისგადამზადება,რათადაეუფლოსჟესტურენას.დამხმარესპე

ციალისტებისპროფესიულიგაძლიერება,ბავშვისთვისკომუნიკაციისალტერნატიულიფორმებისშერჩევადა

გამოყენებისსწავლებადასხვა.ა.შ.შესაბამისად,რაცუფროადრედაიწყებაბავშვისსკოლაშიტრანზიციასთან

დაკავშირებულისაჭიროებებისშეფასება,მითუფრომეტიდროიქნებაწინამოსამზადებელისამუშაოებისთვის.

რაცშეეხებაპროცესისდასასრულს,აღსანიშნავია,რომტრანზიციისხელშეწყობისპროცესიბავშვისახალ

გარემოშიფიზიკურიგადასვლითარსრულდება,არამედბავშვისახალგარემოსთანშეეგუებამდეგრძელდე

ბა.როგორცწესი,დასრულებისინდიკატორადსკოლისახალგარემოსთანბავშვისშეგუებადაწარმატებული

ჩართვაგანიხილება.ყველაბავშვიდაოჯახიაღნიშნულიშეგუებისპროცესსინდივიდუალურიტემპით,მიღწე

ვებითადაგამოწვევებითგადის.

ტრანზიციასთანდაკავშირებულისაჭიროებებისშეფასებასადაგასაწევიმხარდაჭერისგანსაზღვრაზე(ინ

დივიდუალურტრანზიციისგეგმისშედგენა),ძირითადიპასუხისმგებლობაგამშვებმადაწესებულებამუნდააი

ღოს(სკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებადა/ანადრეული/დღისცენტრისმომსახურება)მიმღებდაწესე

ბულებასთანმჭიდროთანამშრომლობით.

როგორცვიცით, სპეციალურისაჭიროების მქონე ბავშვი, შესაძლოა, სხვადასხვა სერვისთან, სპეციალის

ტთანიყოსდაკავშირებული,ერთდროულადიღებდესრამდენიმემომსახურებას.ასეთშემთხვევაში,აუცილე

ბელია,რომყველარგოლიაქტიურადთანამშრომლობდეს,კოორდინირებულადმოქმედებდესდარეგულარუ

ლადცვლიდესბავშვისშესახებინფორმაციას.
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გზამ კვლე ვის მო ცე მულ ნა წილ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია გან ვი თა რე ბის სფე
რო ე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვა, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ტრან ზი ცი ის პრო ცეს ში. 

ახალ გა რე მო ში უმ ტკივ ნე უ ლო გა დას ვლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სწო რედ 
ცალ კე უ ლი ბავ შვის სწავ ლი სა და გან ვი თა რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თა ვი სე
ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა უნ და მოხ დეს.

ადამიანისგანვითარებაჰოლისტური/მთლიანიპროცესია.ერთმანეთისპარალელურადვითარდებასხვა

დასხვაუნარი:ფიზიკური,სენსორული,კომუნიკაციური,შემეცნებითიდაა.შ.აღნიშნულიუნარებისგანვითა

რებისპროცესი,შესაძლებელია,იერარქიულადმოგვეჩვენოს,მაგალითადბავშვსჯერსმენაუვითარდებადა

შემდეგითვისებსმეტყველებას,მაგრამესასეარარის.მიუხედავადიმისა,რომგარკვეულასაკშიკონკრე

ტულიუნარისგანვითარებაშესაძლებელიაიყოსწამყვანი,აღნიშნულიუნარებიერთმანეთისპარალელურად

ვითარდება.

ასევე,თითოეულბავშვსგანვითარებისთავისიტემპიგააჩნიადაგარკვეულითავისებურებებითხასიათ

დება.უფრომეტიც,ერთიდაიმავებავშვისსხვადასხვაუნარიცგანსხვავებულიტემპითდათვისობრიობით

ვითარდება.შესაძლებელია,გარკვეულასაკშიკონკრეტულიუნარიუსწრებდესგანვითარებითსხვაუნარსან

ჩამორჩებოდესმას.

მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვის ტრანზიციის დროს, გაითვალისწინონ ბავშვის განვითარების თითოეული

სფერო,თავისებურებადასაჭირომხარდაჭერასწორედამინდივიდუალურითავისებურებებისმიხედვითუზ

რუნველყონ.

ფი ზი კუ რი და სენ სო რუ ლი გან ვი თა რე ბა 

ბავშვისფიზიკურიგანვითარებადაბადებიდანაქტიურადმიმდინარეობს.აღნიშნულიგანვითარებაეხება,

როგორცმსხვილდანატიფმოტორულუნარებს,ასევეთავისტვინისცვლილებებს.როგორცჩვილობის,ასე

ვეადრეულიბავშვობისასაკშიფიზიკურიზრდასწრაფიტემპითმიმდინარეობს.თუჩვილობაშიშედარებით

სწრაფადიმატებდაწონაში,ადრეულიბავშვობისასაკშინელ–ნელაიწყებაწონაშიკლება,ბავშვიხდებაუფრო

გამხდარი,იზრდებასიმაღლეში.აღნიშნულგანვითარებაზემნიშვნელოვანგავლენასახდენსსწორიკვება,ჰი

გიენადასათანადოზრუნვა.

ანალოგიურადმიმდინარეობსსენსორულიგანვითარებაც.პატარებისწავლობენსამყაროსაღქმასშეგრძნე

ბებით:შეხება,დანახვა,მოსმენა,დაგემოვნება,ყნოსვა,ვიზუალურიდასმენითისტიმულებისაღქმადაა.შ.

ბავშვიუკეთესადარჩევსხმებს,იმისთვის,რომსაგანიშეისწავლოსაღარსჭირდებასაგნისპირშიჩადებადა

გამოკვლევისუფრომრავალფეროვანსაშუალებებსიყენებს.შესაბამისად,აუცილებელია,ბავშვისსენსორული

განვითარებისთვისმისისწორი,დროულიდაასაკისშესაბამისისტიმულირება(ვიზუალურიფერადისათამა

შოები,სმენითიხმოვანისათამაშოები,ტაქტილურისხვადასხვაფაქტურებისდამასალებისნივთებითმანიპუ

ლირებადაა.შ.).

თავისტვინიცასევესწრაფადვითარდებაადრეულიბავშვობისასაკში.რაცუფროკარგადგანვითარდე

ბათავისტვინიდანერვულისისტემაამპერიოდში,მითუფრომეტადკომპლექსურ—ქცევითდაშემეცნებით

ბავშვის განვითარების სფეროები
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უნარებსეუფლებაბავშვი.28წლამდებავშვებისგანვითარებაასევეთავისტვინისლატერალიზაციისკუთხით

არისმნიშვნელოვანი.ადამიანისთავისტვინიანატომიურადგაყოფილიაორნაწილად,მარჯვენადამარცხენა

ჰემისფეროებად.თითოეულიჰემისფეროგარკვეულუნარებზეაპასუხისმგებელი(მაგ:ითვლება,რომმარცხენა

ჰემისფეროუპირატესადმეტყველებასადამეტყველებითგაშუალებულუნარებზეასპეციალიზირებული,ხოლო

მარჯვენაჰემისფეროარავერბალურუნარებზე)დაგარემოდანმიღებულინფორმაციასსპეციფიკურადამუშა

ვებს.ფუნქციებისასეთგადანაწილებას„ლატერალიზაცია“ეწოდება,თუმცა,მიუხედავადლატერალიზაციისა,

ნებისმიერიტიპისდავალებაში,როგორცწესი,ორივეჰემისფეროაჩართულიდაკოორდინირებულადმუშაობს.

ითვლება,რომ26წლამდეასაკობრივჯგუფშითავისტვინისმარცხენაჰემისფეროუფროსწრაფადვითარდე

ბა,ხოლო711წლისასაკში,მარჯვენაჰემისფერო.რიგიმკვლევრებისასწორედამფაქტითხსნიანბავშვების

მიერადრეულასაკშიენისასესწრაფადსწავლასადაათვისებისუნარს.

ასევეადრეულიპერიოდიდანიწყებამსხვილიმოტორული(სიარული,სირბილი,ხტუნვა,ბალანსისდაცვა,

სროლა,ცეკვადაა.შ.)დანატიფიმოტორული(ხატვა,ძერწვა,წერა,თასმებისდაელვისშეკვრადაა.შ.)უნა

რების განვითარება. აღსანიშნავია,რომ ნატიფი მოტორიკა შედარებით ნელა ვითარდება, ვიდრე მსხვილი

მოტორულიუნარები.

ალბერტბანდურასთეორიისმიხედვით,იმისათვის,რომბავშვმააითვისოსახალიუნარებიისუნდა:

 დააკვირდესსხვებისქცევას;

 მოახდინოსქცევისმენტალურიხატისფორმირება;

 მოახდინოსქცევისიმიტაცია(მიმსგავსება);

 პრაქტიკაშიგამოიყენოსდაივარჯიშოსაღნიშნულქცევაზე;

 ჰქონდესქცევისგამეორებისმოტივაცია.

ესკინიშნავს,რომბავშვსუნდაჰქონდესგარემოსმიერშეთავაზებულიადეკვატურიშესაძლებლობადა

ხელშეწყობაახალიუნარებისდაუფლებისთვის.

ვიგოტსკის სოციოკულტურულითეორიის მიხედვით, ბავშვისგანვითარების პროცესში კულტურასდასო

ციალურინტერაქციას/ურთიერთობებსგადამწყვეტიმნიშვნელობააქვს.მისიაზრით,ბავშვებისგანვითარების

ხელშეწყობახორციელდებაფორმალურისწავლებისგარეშე,როგორცფორმალურ,ასევეარაფორმალურგა

რემოში (სახლი, ეზო, სკოლა, ტრანსპორტიდა ა.შ.). აღნიშნულპროცესში უფროსები მოქმედებენ,როგორც

დამხმარეპირები,წარმმართველები,რომლებიცხელსუწყობენბავშვისშემეცნებით,ემოციურთუსხვატიპის

განვითარებას.

ვიგოტსკი გამოყოფსორ ზონას: „განვითარების აქტუალურ ზონას“და „განვითარების უახლოეს ზონას“.

„განვითარებისაქტუალურიზონა“მოიაზრებსბავშვისმიერდამოუკიდებლად,დახმარებისგარეშეშესრულე

ბულმოქმედებას;ხოლო„განვითარებისუახლოესზონა“ბავშვისმიერსხვათადახმარებითშესრულებულმოქ

მედებას.ამრიგად,განვითარებისუახლოესზონაშიბავშვსარშეუძლიაგარკვეულიქმედებებისდამოუკიდებ

ლადშესრულება,თუმცაასრულებსსხვათარელევანტურიდახმარებით.სწორედამზონაშიამნიშვნელოვანი

უფროსის,მშობლის,მასწავლებლისროლიგანვითარებისსტიმულირებისთვის.კრიტიკულადმნიშვნელოვანია

უფროსმაშეძლოსწორადგანსაზღვროსთურატიპისდახმარებასჭირდებაკონკრეტულბავშვსგანვითარების

ეფექტურიხელშეწყობისთვის.

როდესაცვსაუბრობთსაგანმანათლებლოსაჭიროებებზე,აღნიშნულიპროცესებისხელშეწყობაშესაძლებე

ლიაგანსხვავებულადმიმდინარეობდეს.მაგალითად,თუბავშვსაქვსრაიმეტიპისფიზიკურიანმოტორული

შეზღუდვა,მასდამატებითირესურსიესაჭიროებაგარკვეულიუნარებისასათვისებლადანარსებულიშესაძ

ლებლობისფარგლებშიფუნქციონირებისათვის.მისიათვისებისტემპი,შესაძლოა,განსხვავებულიიყოს,ასე

ვეშეიძლებაბავშვსგარემოსადაპტირებადასჭირდეს.შესაბამისად,როლიმშობლებისდაიმადამიანებისა,

რომლებიცჩართულიარიანბავშვისსწავლისადაგანვითარებისპროცესში(მშობელი,აღმზრდელი,განათლე



15

ბისსპეციალისტიდაბავშვისგარემოცვაშიმყოფისხვაადამიანი),კრიტიკულადმნიშვნელოვანია.მნიშვნელოვა

ნიაარამხოლოდფიზიკურიხელშეწყობა,არამედსათანადომხარდაჭერისხარისხი,მიმღებლობადაა.შ.

კო მუ ნი კა ცია და ენობ რი ვი გან ვი თა რე ბა 

კომუნიკაციაწარმოადგენსადრეულასაკშიბავშვისთვისერთერთუმნიშვნელოვანესუნარს.სწორედკომუ

ნიკაციისმეშვეობითიღებსბავშვიახალინფორმაციას,სწავლობს,ახდენსიმიტაციას.სწორიდაბავშვისთვის

ხელმისაწვდომიკომუნიკაციაკრიტიკულადმნიშვნელოვანიანებისმიერასაკში,განსაკუთრებითკიადრეული

ბავშვობისპერიოდში.

ხელმისაწვდომი კომუნიკაცია გულისხმობსდაამყაროს ურთიერთობა ისეთიფორმებით, რომლებიც ბავ

შვისთვისგასაგებია.მაგალითად,უსინათლობავშვისშემთხვევაშიკომუნიკაციისფორმადვერგამოვიყენებთ

ვიზუალურს,არამედვიყენებთტაქტილურფორმას;ან1წლისბავშვთანკომუნიკაციისფორმავერიქნებაიგი

ვე,რაც35წლისადამიანთან,რადგან1წლისბავშვისთვისგაუგებარიაკომუნიკაციისისფორმები,რომლებსაც

მივმართავთზრდასრულებთან.იმისათვის,რომდამყარდესბავშვთანმისიგანვითარებისშესაბამისიკომუ

ნიკაცია,მშობელიკომუნიკაციისთვისორივესთვისხელმისაწვდომსისტემასუნდაიყენებდეს.სწორედამიტომ,

ზრდასრულებიხშირადჩვილებთანკომუნიკაციისდროსიყენებენსხეულისენას,ჟესტიკულაციას,სახისმიმიკის

ცვლილებას,შეფერილდაგანსხვავებულინტონაციას,ანუისინიბავშვთანმისთვისგასაგებენაზეამყარებენ

კომუნიკაციას.სწორედასესწავლობსბავშვისხვათამეტყველებისგაგებას,ითვისებსსიტყვებს,ესმისმათი

მნიშვნელობადაშემდეგიყენებსმათ.

თუგარკვეულიმიზეზებისგამობავშვთანკომუნიკაციამისთვისმისაღებიგზითვერანარმყარდება,ბავ

შვისკომუნიკაციისუნარისგანვითარებაფერხდება,ასევეფერხდებაენისგანვითარება;აღნიშნულიშემდეგ

აისახებაბავშვისგანვითარებასადაგანათლებისმიღების,ცხოვრებისთვისსაჭიროუნარებისათვისებისშე

საძლებლობასადაცხოვრებისხარისხზე.მაგალითად,თუსმენისმქონემშობლებისოჯახშიდაიბადაყრუბავ

შვი,მისთვისმეტყველებავერიქნებაკომუნიკაციისპირველადიდამისაღებიწყარო.ამშემთხვევაშიმასუნდა

შევთავაზოთალტერნატიულიკომუნიკაციისფორმაჟესტურიენა.შესაბამისად,იმისათვის,რომბავშვმადა

ამყაროსადეკვატურიკომუნიკაციადაკომუნიკაციისგზითმიიღოსინფორმაციასამყაროსშესახებ,მშობელი

დაოჯახისსხვაწევრებიუნდაიყენებდნენმასთანკომუნიკაციისდროსჟესტურენას.ასევებაღსადასკოლაში

ჩართულიგანათლებისსპეციალისტებიცდამათთანერთადთანატოლებისწორედამკომუნიკაციისტიპსუნდა

იყენებდნენყრუბავშვთანმიმართებით.

კომუნიკაციაძირითადადენითარისგაშუალებული,იქნებაესზეპირმეტყველება,წერილობითიგადმოცე

მულიინფორმაცია,ჟესტურიენათუსხვა.ენობრივიგანვითარებაადამიანისგანვითარებისერთერთყველა

ზემნიშვნელოვანკომპონენტსწარმოადგენს,რადგანსწორედენობრივგანვითარებაზეადამოკიდებულიბავ

შვისშემდგომიგანვითარებაგანათლებისადაინფორმაციისმიღებისას.ენობრივიგანვითარებამოიაზრებს

ბავშვისმიერენობრივიკომპეტენციებისშეძენას.მაგ:სიტყვებისგამოყენებას,ლექსიკურიმარაგისგაზრდას,

როგორცმარტივი,ასევერთულიწინადადებებისშედგენას,დიალოგისწარმართვას,კითხვისადაწერისათ

ვისებას.ენისგანვითარებაადრეულიასაკიდანიწყება.საწყისეტაპზე,ბავშვსმხოლოდცალკეულისიტყვების

მნიშვნელობაესმისდამხოლოდამისშემდეგგადადისორდასამსიტყვიანიწინადადებებისშინაარსისგა

გებაზე.ანალოგიურადაქტიურდებაენისგამოყენება თავიდანბავშვიცალკეულსიტყვებსიყენებს,შემდეგ

წინადადებებს,რომელებშიცხშირიააგრამატიზმებიდა34წლისთვის,ბავშვიმეტნაკლებადგამართულწი

ნადადებებსეუფლება.ასაკისმატებასთანერთად,ბავშვიიგებსრთულენობრივკონტსრუქციებსდაშეუძლია

თავადაცგამოიყენოსისინი.
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შე მეც ნე ბი თი უნა რე ბის  გან ვი თა რე ბა 

შემეცნებითი(კოგნიტური)უნარებიადამიანისგანვითარებისერთერთშემადგენელკომპონენტსწარმოად

გენსდაიგიმოიცავსისეთუნარებს,როგორებიცაამეტყველება,მეხსიერება,ყურადღება,აზროვნებადაა.შ.

სხვადასხვაასაკშიაღნიშნულიუნარებიგანსხვავებულისისწრაფითვითარდება.თუმეტყველებაადრეული

ასაკიდანვესწრაფიტემპითვითარდებადაბავშვიდღეშისაშუალოდ1020სიტყვასითვისებს,ყურადღების

მოცულობაშედარებითნელაიზრდება,ასევეააზროვნებისოპერაციები,ისინიდროთაგანმავლობაშიიცვლე

ბა.

ჩვილობისასაკში(0თვიდან18თვემდე)წამყვანიასენსორულიდამოტორულიგანვითარება;ამდროსბავ

შვებისწავლობენფერების,ხმებისაღქმას,სახეებისგარჩეევასდაა.შ.ადრეულასაკშიბავშვებიითვისებენ

საგნისკონსტანტობას;მაგ.:თუჩვილსჰგონია,რომდამალულისაგანიგაქრადააღარარსებობს,ადრეული

ბავშვობისპერიოდში(18თვიდან3წლამდე)ბავშვიიწყებსდამალულისაგნისძებნას;ასევეამასაკშინელნე

ლაშემოდისწესები,ბავშვებისწავლობენთურომელიქცევაარისმისაღებიდარომელიარა.

ამავეპერიოდშიწამყვანიაფუნქციურიდასიმბოლურითამაში.ფუნქციურითამაშისაგნის/სათამაშოსდა

ნიშნულებისმხრივგამოყენებასგულისხმობს.მაგ.თუბავშვისათამაშომანქანებითარაწყობსკოშკს,არამედ

ატარებსმათწინდაუკან,ესფუნქციურითამაშია.18თვიდანბავშვიიწყებსსიმბოლურთამაშს,რაცასევე

„ვითომვითომ“თამაშისსახელითშეიძლებამოვიხსენიოთ,მაგ:როდესაცბავშვისათამაშოჩაიდნითვითომ

ასხამსჭიქაშიჩაის,სვამსდაამბობს„კარგია“,ან„გემრიელია“,ანროდესაცბავშვიერთსაგანსიყენებს,რო

გორცმეორესაგანსმაგ:სათამაშოკუბიკი,რომელიცვითომტელეფონია,მიაქვსყურთანდავითომლაპარა

კობს.ბავშვისთამაშსხელიუნდაშეეწყოსმისიასაკიდანდაგანვითარებისთავისებურებებიდანგამომდინარე,

შესაბამისადსათამაშოებიდათამაშისტიპიუფროსმაუნდააარჩიოსბავშვთანერთად.

3წლიდანბავშვებსუვითარდებათწარმოსახვა,იზრდებამეხსიერებისმოცულობა,უფროდიდხანსშეუძლი

ათყურადღებისკონცენტრირებაერთსაგანზე,წიგნიერებისწინარეუნარებიმეტადაქტუალურიაამპერიოდის

თვის.ბავშვებიძირითადადეგოცენტრულებიარიანდასამყაროსაღიქვამენმხოლოდსაკუთარიპერსპექტივი

დან.იმისათვის,რომშემეცნებითიუნარებიგანვითარდესბავშვებსსჭირდებათგარემოდანმიღებულისწორი

განმავითარებელიაქტივობები,ობიექტებისადაგარემოსკვლევისმრავალიშესაძლებლობა,მხარდაჭერასა

ჭიროდროსდასაჭიროადგილას.

როდესაცბავშვსსაგანმანათლებლოსაჭიროებააქვსდამისიინტელექტუალურიუნარებიგანსხვავებულად

ვითარდება,აუცილებელიამშობელმა,აღმზრდელმადასხვამასთანკომუნიკაციაშიმყოფმაზრდასრულმაგა

ითვალისწინოსბავშვისსწავლისადაგანვითარებისთავისებურებები,ხელიშეუწყოსმასადეკვატურიმასალის

მიწოდებით,საჭიროებისშემთხვევაში,მისცესდამატებითიდრო,განმარტება,იყოსპოზიტიური,მხარდამჭერი

დაგააკეთოსიმქცევისმოდელირება,რომლისდასწავლაცსურს.

სო ცი ა ლუ რ ე მო ცი უ რი  გან ვი თა რე ბა

ადრეული ბავშვობის ასაკში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ საფუძველი ეყრება ისეთი უნარების განვითარე

ბას,როგორებიცაამეტყველება,კომუნიკაცია,აზროვნება,წიგნიერებადაა.შ.გარდაამისა,ამავეპერიოდ

შიბავშვებიიწყებენურთიერთობასსხვაადამიანებთან,უყალიბდებათმოლოდინებიადამიანების,სამყაროს

მიმართ.სწორედამდროსუჩნდებათბავშვებსთავიანთიპირველიშეგრძნებაკეთილდღეობისა,თავდაჯერე

ბულობისადაა.შ.ამდროსყალიბდებაისსოციალურიუნარები,რომლებიცბავშვსსხვებთანკომუნიკაციასა

დათანაცხოვრებასასწავლის;ასევეემოციურიუნარები,როგორებიცაასხვისიდასაკუთარიემოციებისაღქმა,

გამოხატვა,მართვადაა.შ.აღნიშნულიუნარებისსწორადჩამოყალიბებაეხმარებაბავშვსიგრძნოსთავიმშვი

დად,განვითარდესდაგამოავლინოსთავისიშესაძლებლობებისმაქსიმალურიპოტენციალი,როგორცბავ

შვობისასაკში,ასევემომავალცხოვრებაში.
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სოციალურემოციური უნარების განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი და პასუხისმგებლობა აქვთ იმ

ზრდასრულებს,რომლებიცბავშვისირგვლივარიან.მშობელი,ოჯახისწევრი,სკოლამდელიდაწესებულების

განათლებისსპეციალისტი,დაწყებითიგანათლებისმასწავლებელიდასხვაპირები,ქმნიანბავშვისსოცია

ლურგარემოს.ბავშვებიადრეულასაკშისწორედუფროსებისდახმარებით,სხვათაიმიტაციით,გაზიარებით,

სხვადასხვაპრობლემისერთობლივადგადაჭრით,პოზიტიურიკომუნიკაციითდაინტერაქციითსწავლობენდა

იძენენთვითკომპეტენტურობისგანცდას.

ბავშვისემოციურიკეთილდღეობადამოკიდებულიაბავშვისმიერშეცდომისდაშვებისშემთხვევაშიზრდას

რულისრეაგირებისფორმაზე,მისმიერბავშვისემოციებისმიმღებლობაზე,ბავშვისთვისრთულსიტუაციაში

გამოხატულმხარდაჭერაზე.ბავშვებისხვებისრეაქციითსწავლობენ,თუროგორგაუმკლავდნენამათუიმსიტუ

აციას,როგორმართონემოციები,როგორმოაგვარონკონფლიქტიდაგადაჭრანპრობლემები.მოდელირება,

მიმღებლობა,კეთილგანწყობა,საუბარიდაგანხილვა,არასრულიჩამონათვალიაიმმხარდაჭერისა,რომელიც

ესაჭიროებაბავშვსსოციალურიდაემოციურიგანვითარებისათვის.

და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის უნარ –ჩვე ვე ბი

დამოუკიდებელიცხოვრებისუნარჩვევებიადამიანისფუნქციონირებისთვისძალზედმნიშვნელოვანია.აღ

ნიშნულიუნარჩვევებიგულისხმობსფლობასისეთიუნარებისას,როგორებიცაასაკუთართავზეყოველდღიუ

რადზრუნვა(პირადიჰიგიენისდაცვა,კვება,ჩაცმადაა.შ.),საყოფაცხოვრებოდასაზოგადოებრივიუნარები

(ფულისმართვა,საჭმლისმომზადება,ტრანსპორტისგამოყენებადაა.შ.),დამოუკიდებლადგამოწვევებთან

გამკლავება,დამოუკიდებლადპრობლემისგადაჭრა,ინფორმაციისმოძიება,გადაწყვეტილებისმიღება,საჭი

როებისშემთხვევაშიმხარდაჭერისმოთხოვნადაა.შ.

დამოუკიდებელიცხოვრებისუნარჩვევებიადრეულიასაკიდანვევითარდება.მაგალითად,როდესაცმშობ

ლებიწაახალისებენბავშვსთავადაირჩიოსდამიიღოსგადაწყვეტილებათურატიპისსაკვებისურსანრო

მელგასართობცენტრშისურსდაბადებისდღისგადახდა.

სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების შემთხვევაში, დამოუკიდებელი ცხოვრების

უნარჩვევებისგანვითარებაადრეულიასაკიდანვეგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია.ხშირადკიპირიქითხდე

ბა,მშობლისათუბავშვისგარშემომყოფისხვაპირებისმიერგაწეულიჰიპერმზრუნველობისგამო,ბავშვის

არსებულიუნარებიცკიგამოუყენებელირჩება.ბავშვსხშირადარეძლევაშესაძლებლობადამოუკიდებლად

განახორციელოს ესათუ ის აქტივობა ანდამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება. შედეგად, ზრდასრულ

ასაკშიცისსხვებზემნიშვნელოვნადდამოკიდებელირჩება.

იმისათვის,რომუფროსებმა(მშობელი,განათლებისსპეციალისტი,თერაპევტიდაა.შ.)ბავშვიადრეულიასაკი

დანვემოამზადონდამოუკიდებელიცხოვრებისთვისდაგანუვითარონამისათვისსაჭიროუნარჩვევები,მათუნდა:

 მისცენბავშვსსაშუალებადამოუკიდებლადგანახორციელოსასაკობრივიაქტივობები,იმსახით,რასა

ხითაცბავშვსშეუძლია (მაგ:მიუხედავადიმისა,რომბავშვიდამოუკიდებლადჭამისდროსშეიძლება

ძალიანისვრებოდეს,მაინცმისცენთავადჭამისშესაძლებლობა);

 წაახალისონბავშვისმიერარჩევნისგაკეთება,გადაწყვეტილებისდამოუკიდებლადმიღებაშესაბამისი

დროისდამხარდაჭერისუზრუნველყოფით;

 დაეხმარონბავშვსსაკუთარიპოტენციალისმაქსიმალურადგააზრებაში,გაამხნევონდაწაახალისონბავ

შვისდამოუკიდებელიქმედებებიდამცდელობები;

აღნიშნულიეხმარებაადამიანსგახდესდამოუკიდებელი,ზრდასრული,ჰქონდესადეკვატურითვითშეფასება

დათვითკომპეტენტურობისგანცდა,საჭიროებისშემთხვევაშიმიმართოსდახმარებისთვისშესაბამისუწყებასა

თუადამიანს,განაგოსსაკუთარიფინანსები,იზრუნოსსაკუთართავზედამოუკიდებლად,დაიცვასსაკუთარიუფ

ლებები.
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ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია სხვა დას ხვა დარ ღვე ვით გან პი რო ბე ბუ ლი სპე ცი
ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვა და თი თო ე ულ მდგო მა რე ო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ტრან ზი ცი ის ხელ შე წყო ბის რე კო მენ და ცი ე ბი. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი ზო გა დი ტი პი საა 
და მხო ლოდ  სა ო რი ენ ტა ციო ხა სი ათს ატა რებს. ცალ კე უ ლი ბავ შვის შემ თხვე
ვა ში, ტრან ზი ცი ა ში ჩარ თულ მა პი რებ მა ბავ შვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჭი რო ე
ბე ბი თა და შე საძ ლებ ლო ბე ბით  უნ და იხელ მძღვა ნე ლონ, ისე ვე, რო გორც მის 
გარ შე მო არ სე ბუ ლი  კონ ტექ სტის თა ვი სე ბუ რე ბე ბით. 

როგორცუკვეაღინიშნა,ტრანზიციისპროცესი,როგორცბავშვის,ასევე,გარემოსოჯახი,საგანმანათლებ

ლოკონტექსტი,მოსამზადებელაქტივობებსმოიცავს.

ტრანზიციის ხელშემწყობი აქტივობები შეიძლება განსხვავდებოდეს, როგორც კონკრეტული ბავშვისა და

ოჯახისსპეციფიკურისაჭიროებების,ასევე,მიმღებიგარემოსდამასშიარსებულირესურსებისადაბარიერე

ბისმიხედვით.

მიუხედავადიმისა,რომტრანზიციაკონკრეტულიბავშვისინდივიდუალურითავისებურებებითწარმართული

დაშესაბამისად,ყოველიბავშვისშემთხვევაშიუნიკალურიპროცესია,სხვადასხვამდგომარეობასადასაგან

მანათლებლოსაჭიროებასთან,ტრანზიციისმხარდამჭერიგარკვეულიპროცედურებიასოცირდება.

გასათვალისწინებელია,რომსხვადასხვამდგომარეობასთანდაკავშირებულიხელშეწყობებისზოგადინუს

ხისარსებობისმიუხედავად,ცალკეულიბავშვისტრანზიციისპროცესში,აუცილებლადკონკრეტულიბავშვის

თვისშესაბამისიხელშეწყობაუნდაგანისაზღვროსშესაბამისისპეციალისტებისჩართულობით.

გზამკვლევისმოცემულნაწილშიწარმოდგენილიატრანზიციისხელშემწყობიზოგადიპროცედურებიმიმართე

ბითიმსაგანმანათლებლოსაჭიროებებთან,რომლებიცგანპირობებულია:

ინტელექტუალურისირთულეებით;

სოციალურემოციურისირთულეებით;

აუტიზმისსპექტრისმდგომარეობასთანდაკავშირებულისირთულეებით;

მოტორულისირთულეებით;

სმენისსირთულეებით;

მხედველობისსირთულეებით.

სპეციალური საჭიროების 
მქონე ბავშვების სკოლაში 
ტრანზიციის ხელშეწყობა
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მო ტო რუ ლი/ ფი ზი კუ რი სირ თუ ლე ე ბის მქო ნე ბავ შვის ტრან ზი ცი ის ხელ შე წყო ბა  

მოტორულიუნარისშეზღუდვა,მოიცავსსირთულეებისსაკმაოდფართოსპექტრს,რომელიცჯანმრთელო

ბასთანდაკავშირებულისხვადასხვამდგომარეობითშეიძლებაიყოსგანპირობებული(მაგ.:ბავშვთაცერებრუ

ლიდამბლა,თავისტვინისტრავმულიდაზიანება,ზურგისტვინისდაზიანება,კუნთოვანიდისტროფია,ორთო

პედიულიპრობლემებიდაჩონჩხკუნთოვანსისტემასთანდაკავშირებულისხვამდგომარეობა).

მოტორულისირთულეები,შეიძლება,ვლინდებოდესროგორცმსხვილი,ასვენატიფიმოტორულიუნარების

მხრივდაზღუდავდესბავშვისმიერსხვადასხვამოტორულიაქტისდამანიპულაციისწარმატებულადგანხორ

ციელებისშესაძლებლობას;

შესაბამისად,მოტორულისირთულეებისგამო,ბავშვი,შესაძლოა,ვერიღებდესსაჭიროგამოცდილებას,არ

იყოსჩართულიასაკობრივაქტივობებში,ვერგადაადგილდებოდესსივრცეშიდამოუკიდებლადდაა.შ.

მოტორულისირთულეებიშემდეგასპექტებშიშეიძლებავლინდებოდეს:

წონასწორობისშენარჩუნებაჯდომისადა/ანდგომისდროს,პოზისსტაბილიზაცია;

ფუნქციურიგადაადგილებასიარული,სირბილი,კიბეზეასვლაჩასვლა,გადასვლა/გადაჯდომა;

ზედაკიდურებისგამოყენებასრულისიფართით;

სასწავლოდაყოველდღიური,საყოფაცხოვრებომასალისგამოყენება;

თითებისიზოლირებულადგამოყენებადამცირეზომისსაგნებითმანიპულირება;

საკუთარიმოძრაობებისკონტროლიდაკოორდინირება(ადგილიშეიძლებაჰქონდესკუნთთატონუსის

ცვლილებას,ტრემორსდაუნებლიემოძრაობებს);

სახისმიმიკისდაორალურმოტორულიკონტროლი;

თვალისადახელის,სხეულისორივემხარისკოორდინირებულადგამოყენება;

ფიზიკურიგამძლეობადაშესაბამისიძალისადატემპისგამოყენებამოტორულიაქტისგანხორციელე

ბისას;

საგნებისსივრცეშიგადატანადასხვა.

ამდამოტორულისფეროსსხვაასპექტებშიარსებულმასირთულეებმა,მნიშვნელოვნადნეგატიურიგავლენა

შეიძლებაიქონიოსბავშვისსაგანმანათლებლოსივრცეშიწარმატებულფუნქციონირებასადასასწავლოპრო

ცესშიეფექტიანჩართულობაზე.მაგალითად,ბავშვს,შესაძლოა,უჭირდესდაფასთანდგომადადაფაზეწერა,

საწერი,სახატავისაშუალებების,მაკრატლისდასხვახელსაწყოებისგამოყენება,წიგნისგადაფურცვლა,კომ

პიუტერისგამოყენება,კლასშიმიმდინარეაქტივობებზეკონცენტრირებადამასწავლებლისადათანატოლების

თვისთვალისმიდევნება,წერითიპროდუქტისშექმნა,შესაბამისიმიმიკისგამოყენება,მეტყველება,სხვებთან

კომუნიკაციისდამყარებადადასვენებებისდროსთანატოლებთანერთადგართობა,წამოდგომა,გადაჯდომა,

სასწავლოგარემოსერთისივრციდანმეორეშიგადასვლა,თვითმომსახურებისაქტივობებისშესრულება,შესა

ბამისიმიმიკისგამოყენებაკომუნიკაციისას.ამასთანავე,შესაძლოა,გამოვლინდესტკივილიდადისკომფორ

ტი.
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მო ტო რუ ლი/ ფი ზი კუ რი სირ თუ ლე ე ბის  მქო ნე ბავ შვის სკო ლა ში ტრან ზი ცი ი სას             
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ას პექ ტე ბი

გარემოსთანმიმართებით:

 ფიზიკურიგარემოსმორგება(შენობისშესასვლელი,სველიწერტილი,ოთახების/კარისზღურბლები,
კედლისგაყოლებაზეძელებიდასხვა)ბავშვისუსაფრთხოებისადასხვადასხვასივრცეზეხელმისაწ

ვდომობისგაზრდისმიზნით;

 საკლასოოთახისდაკლასშიბავშვისგანთავსებისშერჩევა;

 ადაპტირებულიავეჯისშერჩევა/მომზადება;

 ადაპტირებულიდამხმარესაშუალებების/მოწყობილობებისშერჩევა/მომზადება (მაგ.:ადაპტირებული
საწერიკალამი,მაკრატელი,ფურცლისდასაფიქსირებელი,კომპიუტერისაქსესუარებიდასხვა);

 კომუნიკაციისალტერნატიულიდაგაფართოებულისაშუალების (დაბალიანმაღალიტექნოლოგიის)
შერჩევა/მომზადებადაგამოყენებისსწავლება;

 დამხმარეგადაადგილებისსაშუალებისშერჩევა/უზრუნველყოფა(მაგ.:ეტლსავარძელი,გადასაადგი
ლებელიჩარჩო);

 ტრანსპორტითუზრუნველყოფა(გადაადგილებისგამოხატულისირთულეებისმქონებავშვისშემთხვე
ვაში);

 ადაპტირებულიტანისამოსისშერჩევა(მაგ.:ფხრიწიანიფეხსაცმელი,შარვალირეზინისსათავით,მარ
ტივადგასახსნელიქურთუკიდასხვა)რაცსასწავლოგარემოშიდამოუკიდებლადფუნქციონირებასგა

უადვილებს;

 სპეციალურიმასწავლებლის,სხვადამხმარესპეციალისტებისდაქირავება(საჭიროებისშემთხვევაში)
დამომზადებაკონკრეტულიბავშვისთვისსწორიხელშეწყობისგაწევისკუთხით;

 პერსონალურიასისტენტითუზრუნველყოფადაკონკრეტულიბავშვისთვისსწორიასისტირებისგაწე
ვისკუთხითმომზადება;

 კლასისდამრიგებლისდასხვამასწავლებლისმომზადებაბავშვისსაჭიროებებისშესახებინფორმი
რებადაკონკრეტულიბავშვისსასწავლოპროცესშისწორიხელშეწყობისგაწევისკუთხითგაძლიერე

ბა;

 თანატოლების,თანაკლასელებისმშობლებისინფორმირებადაცნობიერებისამაღლებისღონისძიებე
ბისგანხორციელება;

 მშობლებთანმუშაობა,დამხმარემოწყობილობებისმიმართსწორიდამოკიდებულებისფორმირების
ხელშეწყობა,ბავშვისდამოუკიდებლადფუნქციონირებისხელშეწყობაზემზრუნველობისსანაცვლოდ,

ემოციურიმხარდაჭერაბავშვისუსაფრთხოებასთანდაკავშირებულიშფოთვებისდასაძლევადდასხვა.
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სმე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბის მქო ნე ბავ შვის ტრან ზი ცი ის                    
ხელ შე წყო ბა 

ტერმინი„სმენისდარღვევა“აერთიანებსსმენისდაზიანებისნებისმიერტიპსადახარისხს.ბავშვს,შესაძ

ლოა,ჰქონდესსმენისდაქვეითებაანსმენისსრულიდაკარგვა(სიყრუე).ამასთანავე,ყრუბავშვებისგარკვეუ

ლინაწილიკოხლეარულიიმპლანტითსარგებლობს.

ნარჩენისმენისშემთხვევაშიც,ადამიანი,შესაძლოა,ფუნქციურადყრუიყოს,რაცგულისხმობს,რომნარჩე

ნი/არსებულისმენისფუნქციურადგამოყენებავერხდება.

დაქვეითებულისმენაუკავშირდებასმენისსირთულეს,რომელიცნაწილობრივ(სხვადასხვახარისხით)უზ

ღუდავსბავშვსზეპირიმეტყველებისგაგებისადაგამოყენებისშესაძლებლობას.

სიყრუეუკავშირდებასმენისძლიერადგამოხატულსირთულეს,რომელიცუზღუდავსბავშვსზეპირიმეტყვე

ლებისგაგებისადასწავლის/გამოყენებისშესაძლებლობასდაჟესტურიენითკომუნიკაციისსაჭიროებასქმნის.

რაცშეეხებაკოხლეარულიიმპლანტისმქონებავშვს,მასშესაძლოაესმოდესხმოვანიინფორმაცია,მათ

შორისზეპირიმეტყველებაც,მაგრამშეზღუდულიიყოსინფორმაციისგაგებადაგამოყენება,რომელიცბავშვს

განვითარებისადაგანათლებისპროცესშიმნიშვნელოვანგამოწვევებსუქმნის,თუშესაბამისიხელშეწყობები

არარსებობს.

გასათვალისწინებელია,რომსმენისმინიმალურმადარღვევამაცკი,საკმაოდნეგატიურადშეიძლებაიმოქ

მედოსბავშვისგანვითარებასადასწავლაზე,აკადემიურმიღწევებსადასაგანმანათლებლოჩართულობაზე.

ხშირად,დიდიაგანსვლაბავშვისუნარებს/შესაძლებლობებსადამიღებულცოდნასშორის.

სმენისდარღვევისმქონებავშვებისნაწილისთვის,ძირითადსაკომუნიკაციოსაშუალებას,შესაძლოა,ზეპირი

მეტყველებაწარმოადგენდეს,ნაწილისთვისკი,ზეპირიმეტყველებაჟესტებისთანხლებითანმხოლოდჟესტუ

რიენა.შესაბამისად,კომუნიკაციისადაგანათლებისპროცესში,სმენისდარღვევისმქონებავშვებიგანსხვავე

ბულმიდგომებსადამხარდაჭერასსაჭიროებენ.

სმენისდარღვევისმქონებავშვებისსწავლასადაგანვითარებასთანდაკავშირებულისაჭიროებები,ძირი

თადადგარშემომყოფებსადაბავშვსშორისეფექტურიკომუნიკაციისდამყარებისდაბავშვისმიერლინგვისტუ

რიინფორმაციისსრულყოფილადაღქმისადადამუშავებისსირთულითარისგანპირობებული.ასეთშემთხვე

ვაში,ბავშვიზეპირიმეტყველებისგანგანსხვავებულსაკომუნიკაციოსაშუალებებსსაჭიროებს.

ბავშვთანმიმართებით:

 შესაბამისისფეროსსპეციალისტებისდამშობლებისმიერბავშვისმოტორულიუნარებისგანვითარე
ბა/გაძლიერება;

 თვითმომსახურებისუნარებისგაძლიერებადადამოუკიდებლობისგაზრდა;

 ბავშვისთვისშერჩეულიდამხმარესაშუალებების/მოწყობილობებისგამოყენებისსწავლება;

 ახალსაგანმანათლებლოგარემოშიფუნქციურიმობილობისსწავლება(მაგ.ეტლითმანევრირება,
ტუალეტისგამოყენებატრანსფერიდასხვა);

 უსაფრთხოებისთვისაუცილებელიუნარებისგაძლიერება;

 ახალგარემოშიორიენტაციის,ფუნქციურიმობილობისხელშეწყობადასხვა;
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სმენისდარღვევისმქონებავშვები,სკოლაშისაკმაოდგანსხვავებულიწინარეგამოცდილებითადაენისა

დაკომუნიკაციისშესაძლებლობითმიდიან,რაცადრეულასაკშიენაზეგანსხვავებულიხელმისაწვდომობით

არისგანპირობებული:

1.ადრეულიასაკიდანჟესტურენაზესრულიწვდომა(ბავშვთაყველაზემცირეჯგუფი,დაახლოებით10%);

2.ნაწილობრივიწვდომაზეპირმეტყველებაზე(ბავშვისსმენითიშესაძლებლობებიდანგამომდინარე);

3.ერთდროული,მაგრამ,შესაძლოა,ნაწილობრივიწვდომაჟესტურენასადაზეპირმეტყველებაზე(ბავშვე

ბი,რომლებსაცაქვთჟესტურიენისგამოცდილებადაასევეიღებენგარკვეულაუდიტორულსარგებელს

სასმენიაპარატებისანკოხლეარულიიმპლანტისგან);

4.შეზღუდულიანარანაირიწვდომაარცერთსაკომუნიკაციოენაზე(არცჟესტურენასადაარცზეპირმეტყ

ველებაზე).

სირთულეები,რომლებიცსმენისდარღვევასთანასოცირდება:

 სხვადასხვახმის,ზეპირიმეტყველებისგარჩევისადაგაგებისსირთულე;

 მეტყველებისგამოყენების(ხმაძალიანმაღალიანდაბალი,გარკვეულიბგერებისგამოტოვება,არტიკუ

ლაციისპრობლემადაა.შ.)სირთულე;

 ვერბალურიინსტრუქციებისგაგება/მიდევნებისსირთულე;

 ჯგუფურსაუბრებში,დისკუსიებშიმონაწილეობის,დისკუსიებისდროსყურადღებისერთიმოსაუბრიდან

მეორეზეგადატანისსირთულე;

 ცნებების,კატეგორიების,მეტაფორების,იდიომებისგაგება/გამოყენებისსირთულე;

 მწირილექსიკურიმარაგი,როგორცრეცეპტული,ასევეექსპრესიულიმეტყველებისმხრივ;

 სიტყვის,წინადადებისწარმოების,გრამატიკულისტრუქტურებისგამოყენებისსირთულე;

 ენის/მეტყველებისსოციალურკონტექსტშისწორადგამოყენების(ენისპრაგმატულიმხარე)სირთულე

 ენის/მეტყველებისმოქნილადგამოყენებისსირთულე;

 გარემოშიარსებულიფონურიხმებისდაიგნორებისდასამიზნეხმოვანსტიმულზეკონცენტრირებისსირ

თულე;

 ყურადღებისსაჭიროდროითშენარჩუნების,საკმარისიფსიქიკურიგამძლეობისსირთულე;

გასათვალისწინებელია,რომბავშვისსმენისშესაძლებლობაგარემოსმიხედვითვარირებსდადამოკიდებუ

ლიაისეთფაქტორებზე,როგორებიცაა:

 გარემოშიარსებულიფონურიხმები/ხმაური;

 მოსაუბრეთარაოდენობა;

 დისტანციამოსაუბრეებსშორის;

 ბავშვისგანთავსებადასხვა.

სმენისსირთულისმქონეზოგიერთიბავშვისშემთხვევაში,დამხმარეტექნოლოგიებისგამოყენებასსასწავ

ლოპროგრამასადაპროცესზეხელმისაწვდომობისგაზრდაშეუძლია,ხოლოზოგიერთბავშვს,რომლისთვისაც

ენაძირითადადვიზუალურიარხით/ფორმითარისხელმისაწვდომი,კურიკულუმზეწვდომისთვისჟესტურიენის

გამოყენებასჭირდება,სასწავლოპროცესშიმნიშვნელოვანია,რომბავშვისთვისარარსებობდესკომუნიკაცი

ურიდაენობრივიბარიერი.
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სმენასთანდაკავშირებულისირთულეებისმქონებავშვებისსკოლაშიტრანზიციი
სასგასათვალისწინებელიასპექტები

გარემოსთანმიმართებით:

 მასწავლებლისდასპეციალისტისგაძლიერებასმენისდარღვევისმქონებავშვისსწავლასწავლების
სტრატეგიებსადაისეთსაკითხებში,როგორებიცაა:სასმენიაპარატის/კოხლეარულიიმპლანტისმუშა

ობისმონიტორინგისასწავლოპროცესში,ბავშვისთვისსწორიგანთავსებისუზრუნველყოფა,განთავ

სებაბავშვთანმიმართებით,ბავშვისყურადღებისმართვისხელშეწყობა,შესვენებისუზრუნველყოფა

ბავშვისგადაღლისგანდასაცავად,დისკუსიებისმართვასაკლასოოთახში,ვიზუალურიმასალისგა

მოყენებადასხვა;

 ოჯახისწევრებისცნობიერებისამაღლებაჟესტურენასთანმიმართებითდაჟესტურიენისსწავლება
ბავშვთანეფექტურიკომუნიკაციისდასამყარებლად;მშობლებისთვისბავშვისსწავლისხელშეწყობის

დამხარდაჭერისეფექტურისტრატეგიებისსწავლება;

 ყრუმშობლებისთვისინფორმაციისხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფატრანზიციისპროცესისდა
ახალიგარემოსშესახებჟესტურიენისთარჯიმნისდახმარებით;

 მასწავლებლისადადამხმარესპეციალისტებისთვისსაკომუნიკაციოჟესტურიენისსწავლება;

 ქუჩისა,თუსკოლისშენობისსხვადასხვამხრიდანშემომავალიხმაურისგანმაქსიმალურადდაცული
საკლასოოთახისშერჩევადასაჭიროებისშემთხვევაში,გარემოსმომზადება,აკუსტიკისმორგება,შე

საბამისიფარდები,სკამებისფეხებზერბილიმასალა,იატაკისრბილისაფარი,რელევანტურიგანათე

ბა,ვიზუალური„ზარი“(ნათურა)დასხვა;

 უსაფრთხოებისვიზუალურიმიმანიშნებლების/ვიზუალურისისტემისუზრუნველყოფასკოლისგარემო
ში;

 ჟესტურიენისმასწავლებლის/თარჯიმნისშერჩევადადაქირავებასასწავლოპროცესისთვის;

 სხვადამხმარესპეციალისტისმაგ.მეტყველებისთერაპევტისშერჩევადადაქირავება;

 სხვამოსწავლეების/თანატოლებისმომზადებასმენისდარღვევისმქონებავშვთანკომუნიკაცია/ინტე
რაქციისკუთხით;

 ხმისგამაძლიერებელისისტემითუზრუნველყოფა(მაგ.:ბავშვისსასმენაპარატთანანკოხლეარულ
იმპლანტთანდაკავშირებულირადიოგადამცემიდამიკროფონი,რომელსაცთანაკლასელებიგამოი

ყენებენსაუბრისას);ჯგუფურიგამაძლიერებელისისტემებისუზრუნველყოფა(როცაკლასში1ზემეტი

ბავშვიასმენისშეზღუდვით);

 კლასისინტერაქტიულითეთრიდაფით(სმარტდაფა)დასხვატექნოლოგიებითაღჭურვა,რომელიც
სასწავლომასალაზე,კურიკულუმზებავშვისხელმისაწვდომობასგაზრდი;

 რესურსოთახისშესაბამისი,დამხმარესასწავლომასალითდამოწყობილობებითაღჭურვა,რაცბავ
შვისთვისდამხმარევიზუალურისასწავლომასალისმომზადებისთვისარისმნიშვნელოვანი(მაგ.:ფე

რადიპრინტერი,ლამინირებისაპარატიდაა.შ.);

 სამომავლოერთობლივიღონისძიებებისუზრუნველსაყოფადსკოლისმიერყრუთათემთანკავშირის
დათანამშრომლობისდამყარება,რომელიცბავშვისთვითიდენტობისადამიკუთვნებულობისათვის

არისმნიშვნელოვანი.
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მხედ ვე ლო ბის დარ ღვე ვის მქო ნე ბავ შვის ტრან ზი ცი ის ხელ შე წყო ბა 

მხედველობისდარღვევავიზუალურიინფორმაციისდანახვისსირთულეებსუკავშირდებადაორძირითად

მდგომარეობასმოიცავს:1.უსინათლოობასდადაქვეითებულმხედველობას/მცირემხედველობას;თუმცა,შე

საძლოა,ადამიანიფუნქციურიუსინათლოციყოს,რაცგულისხმობს,რომმასნარჩენიმხედველობისფუნქცი

ურადგამოყენებაარშეუძლია.

უსინათლობავშვსარშეუძლიამხედველობისგამოყენებითსწავლა,ადამიანებისადასაგნებისიდენტიფი

ცირება.თუმცა,შესაძლოაგანარჩევდესსინათლესადასიბნელესდაზოგშემთხვევაში,გარკვეულფორმებსაც.

მხედველობისდარღვევისმქონეადამიანებისმხოლოდმცირენაწილიარისტოტალურადუსინათლო.

უსინათლობავშვსექმნებასივრცეშიგადაადგილების,  წერის,კითხვისადაყოველდღიურიაქტივობების

დამოუკიდებლადგანხორციელებისსირთულეებითუშესაბამისიხელშეწყობაარარის.უსინათლობავშვიძი

რითადად,ტაქტილურიდააუდიტორულიშეგრძნებების/არხებისსაშუალებითსწავლობს.

მცირემხედველბავშვს, შესაძლოა,უჭირდესვიზუალურიდავალებების/ამოცანებისშესრულებაიმშემთხვე
ვაშიცკი,როდესაცმხედველობისკომპენსატორულისაშუალებაა(მაგ.:სათვალე)გამოყენებული.მიუხედავად

იმისა,რომმცირემხედველბავშვსექმნებასირთულეებიაკადემიურიდაფუნქციურიაქტივობებისდროს,მას

შეუძლიამხედველობისარხზედაფუძნებითსწავლასხვადასხვადამხმარესაშუალების/ტექნოლოგიისდახმა

რებით.

გამომდინარეიქიდან,რომმხედველობისდარღვევისშემთხვევაშიშეზღუდულიამხედველობისსაშუალე

ბითგარემოსშესახებ ინფორმაციის, ცოდნისადაგამოცდილების მიღება, აღნიშნულმა მდგომარეობამ საკ

მაოდნეგატიურიგავლენაშეიძლებაიქონიოსბავშვისკოგნიტურ,მოტორულდასოციალურგანვითარებაზე,

სწავლასადადამოუკიდებელფუნქციონირებაზე.

ბავშვთანმიმართებით:

 ბავშვისკომუნიკაციურიდაენობრივიუნარებისგანვითარება,საჭიროებისშემთხვევაშიჟესტურიენის
სწავლება;

 ლექსიკურიმარაგისგაზრდაგაძლიერება;

 სმენისგამოყენების/მართვისუნარისხელშეწყობა;

 სმენისაპარატზეზრუნვისდამისიდაუზიანებლად/უსაფრთხოდგამოყენებისსწავლება(სასმენიაპა
რატითმოსარგებლებავშვისშემთხვევაში);

 ჟესტურიენის/თარჯიმნისდახმარებისგამოყენებისსწავლება;

 საკუთარივიზუალურიყურადღებისმართვისსწავლებამოსაუბრეზეყურადღებისმიმართვა,მოსა
უბრიდანმოსაუბრეზეგადატანა,შენარჩუნებადაა.შ.

 თვითადვოკატირებისუნარისგანვითარება,დახმარებისმოთხოვნა,როცარაიმეარარისგასაგები
გამეორებისთხოვნადაა.შ.

 ახალიგარემოსდაწესებისგაცნობავიზუალურიხელშეწყობისგამოყენებით;

 თვითიდენტობის,მიკუთვნებულობისხელშეწყობადასხვა.
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მხედველობისდარღვევითგამოწვეულისირთულეებიშემდეგასპექტებსშეიძლებაუკავშირდებოდეს:

 არავერბალურიკომუნიკაციის/მიმიკისეფექტიანადგამოყენება(რადგანარაქვსსხვებისარავერბალური

გამოხატულებებისდანახვისშესაძლებლობა);

 მიზეზშედეგობრივი კავშირების, მიმართებების დამყარება, სიტყვების საგნებთან დაკავშირება, აბ

სტრაქტულიცნებებისგაგება/გამოყენება,ცნებებისდაენისგანვითარება;

 ტაქტილურიზემგრძნობელობა;

 სხეულისაღქმა,სხეულისსქემაშიგაცნობიერებულობა,მხარეების,მიმართულებებისგარჩევა,სივრცითი

ორიენტაცია,სივრცის,მოძრაობებისაღქმა;

 პოზისკონტროლი,მოძრაობებისკოორდინაცია,ფიზიკურიგამძლეობა,კუნთთატონუსი,ფიზიკურიგამ

ძლეობა,სიარულისსპეციფიკურიმანერა,სივრცეშიდამოუკიდებლადგადაადგილება;

 ნატიფიმოტორიკისგამოყენებასაგნებითმანიპულირებისას;

 უმოძრაოსაგნებისშემჩნევა;

 საგნებისიდენტიფიკაციადაილუსტრაციაზე მრავალიდეტალისშემთხვევაში, საგნისგამორჩევადა

სხვა.

როგორცმხედველობისტოტალურმადაკარგვამ,ასევედაქვეითებამ,ცალკეულიბავშვისშემთხვევაში,შე

საძლოა,საკმაოდგანსხვავებულიგავლენაიქონიოსმისსწავლაზე,ყოველდღიურიაქტივობებისგანხორციე

ლებაზე,მობილობასადასოციალურინტერაქციაზე.

შესაბამისად,ტრანზიციისდაგეგმვისასაუცილებელიაკონკრეტულიბავშვისსაჭიროებებისადაშესაძლებ

ლობებისგანსაზღვრა,ისევე,როგორცგარემოსშეფასებამასშიარსებულიბარიერებისშესამცირებლადდა

ბავშვისთვისემოციურადდაფიზიკურადუსაფრთხოსკოლისგარემოსუზრუნველყოფა.



26

მხედველობისსირთულეებისმქონებავშვებისტრანზიციისას
გასათვალისწინებელიასპექტები

გარემოსთანმიმართებით:

 სკოლისფიზიკურიგარემოსმორგებაბავშვისუსაფრთხოდადამოუკიდებელიგადაადგილებისთვის
(მაგ.: ტაქტილური, ვიზუალურიდა ბრაილის მიმანიშნებლის,  „ათვლის წერტილების“, სტრატეგიულ

ადგილებშიკონტრასტებისგაკეთება,პოტენციურისაფრთხისშემცველისაგნებისმოცილება,ავეჯზე

წვეტიანი კიდეების მორგება, კიბის უჯრედებზე, გასასვლელშირეზინის ან კორპისრბილისაფარის

გამოყენება,დაა.შ.);

 კლასისდაკლასშიშესაბამისიგანთავსებისშერჩევა, საკლასოსივრცისმორგება (მაგ.: განათება,

ფარდები, ზედმეტი ვიზუალური სტიმულის მოცილება, საგნებისგანთავსება ბავშვისთვის ხელმისაწ

ვდომდისტანციაზე,ხელსაყრელისმენითიგარემოსშექმნაზედმეტიაუდიოგამღიზიანებლებისდახ

შობა,როგორიცააქუჩიდანშემოსულიხმაურიდაა.შ.);

 მასწავლებლის/ებისგაძლიერებამხედველობისსირთულეებისმქონებავშვისსწავლასწავლებისსა
კითხებში,როგორებიცაა:სასწავლოპროცესშიჩართვისხელშეწყობა,მასალისდააქტივობებისმორ

გება,სწორიმხარდაჭერა,ეფექტურიკომუნიკაციისდამყარება,უსაფრთხოებისუზრუნველყოფა,ინ

ფორმაციისწარდგენა,კლასშიდისკუსიებისმართვადაა.შ;

 ინკლუზიურიგანათლებისსპეციალისტებისმომზადება/გაძლიერებამხედველობისდარღვევისმქონე
ბავშვისსწავლასწავლებისმხარდაჭერისსაკითხებსადასაჭიროებისშემთხვევაში,შესაბამისისპეცი

ალისტისდაქირავება,მათშორის,მობილობისადასივრცეშიორიენტაციისსპეციალისტისა;

 თანატოლებისმომზადებამხედველობისსირთულისმქონებავშვთანკომუნიკაციის,უსაფრთხოდა
ეთიკურიურთიერთობისმიმართულებით;

 თანატოლების მშობლებისადა სკოლისთემის სხვადანარჩენი წევრების ცნობიერების ამაღლება

მხედველობისსირთულეებისმქონებავშვისსაჭიროებების,მისიუსაფრთხოებისუზრუნველყოფისადა

ეთიკურიურთიერთობისსაკითხებში;

 ავეჯისშერჩევა/მომზადება(მაგ.:მერხისშედარებითდიდიდამოსახერხებელიზედაპირის,შემაღლე
ბულიგვერდებისმქონემერხი,წიგნისდასადები,მუქიდახარისხიანიზედაპირისდაფა,სკამი,რომე

ლიცგამართულდამოსახერხებელპოზასუზრუნველყოფს,ინდივიდუალურისანათისშერჩევა/გამო

ყენება);

 ბრაილისსაწერიმოწყობილობისდაბრაილისგამოყენებისთვისსაჭიროდამატებითიმოწყობილობე
ბისშეძენა(მაგ.:ბრაილისმთარგმნელიპროგრამა,ბრაილისსაბეჭდიდაა.შ.);

 სხვადამხმარეტექნოლოგიებისშერჩევა(მაგ.:ელექტრონულისაკითხავიგამადიდებელისაშუალება/
ეკრანი(CCTV),ეკრანისწამკითხველიპროგრამებიკომპიუტერისგამოსაყენებლად,ხმისჩამწერიმო

წყობილობა,ხმოვანიკალკულატორი;

 აუდიოწიგნებისმომზადება/გამოყენება(ძირითადისახელმძღვანელოებისაუდიოვერსიებისმომზადე
ბა);

  მშობლებისთვისბავშვისსწავლისადაგანვითარებისხელშემწყობისტრატეგიების/ტექნიკებისსწავლე
ბადამშობლებისცნობიერებისგაძლიერებაბავშვისთვისმეტიავტონომიისმიცემის(ზემზრუნველობის

სანაცვლოდ)დადამოუკიდებლადფუნქციონირებისთვისაუცილებელიუნარჩვევებისსტიმულირების

კუთხით.



27

ბავშვთანმიმართებით:

 ნარჩენიმხედველობისფუნქციურადგამოყენებისსტიმულაცია;

 აუდიოდისკრიმინაციის/გარჩევისუნარისგაძლიერება,სმენისგამოყენებისსწავლება,მოსმენისუნა
რისგანვითარება;

 ტაქტილურიარხისგამოყენებისსტიმულაცია,ტაქტილურიდისკრიმინაციის/გარჩევისუნარისგაძლიე
რება,საჭიროებისშემთხვევაში,ზემგრძნობელობისდათრგუნვა;

 სივრცეშიორიენტაციისადამობილობისუნარებისგანვითარებადაკლასის/სკოლისგარემოშიდამო
უკიდებლადდაუსაფრთხოდგადაადგილების,თავდაცვისდაძიებისტექნიკების,სკოლაშისამიზნე

მარშრუტებისსწავლება;

 ხელებისგამოყენების,საგნებითმანიპულირებისუნარისგაძლიერება;

 სხეულისნაწილების,სხეულისსქემისსწავლება,მხარეების,მიმართულებისგარჩევისხელშეწყობა

 სოციალურადმისაღებიქცევისფორმირების,ემოციებისშესაბამისადგამოხატვისხელშეწყობა,კომუ
ნიკაციისარავერბალურიგამოხატულებებისდასხვებთანკომუნიკაციისასსხეულისშესაბამისადგა

მოყენებისსწავლება;მხედველობითიკონტაქტისდამყარებისსტიმულაცია(მცირემხედველიბავშვის

შემთხვევაში);

 სივრცულიცნებებისგანვითარებისხელშეწყობა,კოგნიტურიუნარებისგაძლიერება(მაგ.:მიზეზშედე
გობრივიკავშირებისდამყარება,მიმართებები,კლასიფიკაცია);

 ლინგვისტურიგანვითარებისხელშეწყობა(ანტონიმები,სინონიმები,მეტაფორები,დაა.შ.);

 თვითმომსახურებისუნარჩვევებისგანვითარებისდადამოუკიდებლადფუნქციონირების,ავტონომიის
სტიმულაცია;

 საკუთარისხეულისადამოძრაობებისგაცნობიერების,კოორდინაციისადაწონასწორობისგანვითა
რებისხელშეწყობა,კისრისდაზურგისკუნთებისგაძლიერება;

 ბრაილისდათეთრიჯოხისგამოყენებისსწავლება(უსინათლობავშვისშემთხვევაში);

 ბავშვისთვისშერჩეულიდამხმარემოწყობილობისგამოყენებისსწავლება;

 სკოლისროგორცფიზიკურ,ასევესხვამახასიათებლებზე(მაგ.:სკოლისპერსონალისროლები,რუ
ტინა,წესებიდაა.შ.)სრულყოფილიწარმოდგენისშექმნა.
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გზამკვლევის მოცემულ ნაწილში წარმოდგენილია შემთხვევები, რომლებიც
რამდენიმებავშვისსკოლაშიტრანზიციისხელშეწყობასაღწერს.აღნიშნულ
შემთხვევებში გათვალსაჩინოებულია სხვადასხვა სისტემური რგოლისა და
ტრანზიციასთანდაკავშირებულიპირისჩართულობადამხარდაჭერისტიპე
ბი.

წარმოდგენილი შემთხვევები სხვადასხვა ფორმატითაა შედგენილი, რათა
ტრანზიციის პროცესში ჩართული პრაქტიკოსები არ შემოიფარგლონ რომე
ლიმეკონკრეტულიფორმატითდატრანზიციისპროცესისუზრუნველყოფისა
დამონაცემებისდოკუმენტირებისას,მაქსიმალურიმოქნილობაშეინარჩუნონ.

გზამკვლევისმოცემულნაწილშიშემთხვევებთანერთად,გთავაზობთპრაქტი
კულკითხვებს,რომლებითაცმკითხველსცალკეულიშემთხვევებისგაცნობი
სასშეუძლიაიხელმძღვანელოს.

კითხ ვე ბი შემ თხვე ვებ ზე რეფ ლექ სი ის თვის 

შემთხვევებისგაცნობისასრეკომენდებულიამკითხველმაშემდეგიკითხვებითიხელმძღვანელოს:

1. რაძირითადისაჭიროება/გამოწვევებიგამოიკვეთამოცემულიშემთხვევიდან?რაპოზიტიურიასპექტე

ბიგამოიკვეთაშემთხვიდან?

2.რაარისბავშვისძლიერიდაშედარებითსუსტიმხარეები?

3. რაგავლენაშეიძლებაიქონიოსგამოვლენილმასაჭიროებებმაბავშვისშემდგომსწავლასადაგანვითა

რებაზე?(გთხოვთ,გაითვალისწინოთგანვითარებისყველაასპექტისოციალური,კოგნიტური,ემოციუ

რი,ენობრივი,კომუნიკაციური,ფიზიკურიდასხვა);

4.რაგავლენაშეიძლებაიქონიოსგამოვლენილმასაჭიროებებმაბავშვისთანატოლებთანდაუფროსებ

თანინტერაქციისას?

5.რადამატებითიმხარდაჭერისსაჭიროებებივლინდება?რატიპისდახმარებაესაჭიროებაბავშვსტრან

ზიცისპროცესში?

გეგ მის შედ გე ნი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი სა კი თხე ბი:

 ძლიერიმხარეებიდასფეროები,რომლებიცგანვითარებას,მეტგაძლიერებასსაჭიროებს;
 ძირითადისამიზნეებიდასტრატეგიები,აქტივოებები/მეთოდები;
 გარემოსთან,პროგრამასთან,რუტინასთანდაა.შ.ადაპტაციისუზრუნველყოფა;
 საჭირორესურსებითუზრუნველყოფაპერსონალი,მასალა,დრო,ტექნიკურიმხარდაჭერადასხვა;
 ვინუნდაიყოსჩართულიდაგეგმვისასდაგანხორციელებისას(სხვაპროფესიონალები,ოჯახი,სააგენ

ტოებიდაა.შ.);

 ბავშვისინდივიდუალურიხედვა,პერსპექტივაბავშვისმიერსხვადასხვასაშუალებითგამოხატული;
 ოჯახისპერსპექტივა;
 წარმატებისკრიტერიუმი,ინდიკატორიროგორუნდაშეფასდეს,გაიზომოსმიღწევები,შედეგები;
 მონიტორინგიდაშეფასებაროგორ,როდისდავისმიერუნდაგადაფასდესგეგმა;

სკოლაში ტრანზიციის 
ხელშეწყობის შემთხვევები
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I შემ თხვე ვა:

ელენე4წლისდა9თვისგოგონაა.

ელენემშობლებთანერთადცხოვრობსდაოჯახშიერთადერთიბავშვია.

3წლისასაკიდანელენეუბნისსაბავშვობაღშიდადის.ბავშვისაკმაოდთავდაჯერებულადამყარებსკომუ

ნიკაციასთავისოჯახისწევრებთან,საბავშვობაღისპერსონალსადათანატოლებთან.

5თვისასაკშიელენესსმენისდარღვევადაუდგინდა50დბორივეყურში.დაახლოებით6თვიდანისორი

ვეყურისთვისსასმენაპარატებსმოიხმარსდაკვირაში2ჯერმეტყველებისთერაპევტისმხარდაჭერითსარგებ

ლობსერთერთაბილიტაცია/რეაბილიტაციისცენტრში.

ელენესენისადამეტყველებისგანვითარებისმხრივსაკმაოდკარგიშედეგებიაქვს,თუმცა,ამმხრივისმა

ინცჩამორჩებასმენისმქონეთანატოლებს.არსებულიმწირილექსიკურიმარაგისმაქსიმალურადგამდიდრება

ერთერთიპრიორიტეტულისაკითხიაელენესთანმიმართებით.გარდაამისა,საუბრისასელენეგარკვეულბგე

რებსტოვებს,თუმცამისიმეტყველებამეტწილადგასაგებიამსმენელისთვის.

გარკვეულსირთულეებსელენეშედარებითხმაურიანგარემოშიდაჯგუფურიაქტივობებისდროსაწყდება.

ელენესთვისყველაზედიდგამოწვევასჯგუფურსაუბრებში,დისკუსიებშიმონაწილეობადაყურადღებისერთი

მოსაუბრიდანმეორეზეგადატანაწარმოადგენს.ასევე,ელენესუჭირსგარემოშიარსებულიფონურიხმებისიგ

ნორირებადასამიზნეხმოვანსტიმულზეკონცენტრირება.მიუხედავადამისა,ბავშვიმაქსიმალურადცდილობს

ვიზუალურიუნარებისდასხვათაარავერბალურიმინიშნებებისგამოყენებასშედარებითხალხმრავალდახმა

ურიანსიტუაციებშიდავალებებისდაინსტრუქციებისგასაგებად.

მომავალიწლიდანელენესკოლაშიუნდაწავიდეს.სკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულე

ბისფსიქოლოგისინიციატივით,დაიწყოელენესმომზადებატრანზიციისთვის,რომელშიცელენესაღმზრდელი

დამშობლებიცაქტიურადარიანჩართულები.

ბავშვისმშობლებთანშეთანხმებით,სკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებისფსიქოლოგ

მა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მულტიდისციპლინურ

გუნდსმიმართაელენესსკოლაშიტრანზიციისპროცესისმხარდასაჭერად

გუნდისწევრისმიერდამატებითშეფასდაბავშვისსაჭიროებები.გარდაამისა,მულტიდისციპლინურმაგუნ

დმაგარკვეულიდამაკავშირებელირგოლისფუნქციაშეასრულაელენესმშობლებს,საბავშვობაღსადამომა

ვალსკოლასშორის.

ელენესმშობლებმამულტიდისციპლინურიგუნდისწევრთანერთადსაცხოვრებელთანახლომდებარესამი

სკოლამოინახულეს.აღნიშნულისკოლებიდანარცერთსკოლასარჰქონდასმენისდარღვევისმქონებავშვის

სწავლებისგამოცდილება.

ერთობლივადშეირჩაუბნისერთერთისაჯაროსკოლა,რომელმაცელენესმხარდაჭერისყველაზემაღალი

მზაობაგამოავლინა.ამასთანავე,აღნიშნულისკოლაელენესსაბავშვობაღთანყველაზეახლოსმდებარეობ

და,რაცორდაწესებულებასშორისთანამშრომლობასდაკოორდინირებულმოქმედასშეუწყობდახელს.

სკოლის ადმინისტრაციის, კლასის მომავალი დამრიგებლის, ელენეს მშობლების, ბაღის ფსიქოლოგის,

აღმზრდელპედაგოგის,სმენისადამეტყველებისთერაპევტისადამულტიდისციპლინურიგუნდისწევრისერ

თობლივისაორიენტაციოშეხვედრისდროსგამოვლენილსაჭიროებებსადაგამოწვევებზესაპასუხოდელენეს

ტრანზიციასთანდაკავშირებულიგეგმაშედგა.
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ელენესტრანზიციისხელშემწყობისამოქმედოგეგმა:

მიზანი: აქტივობა: პასუხისმგებელიპირი:

სკოლისსოციალური/
პროფესიულიდა
ფიზიკურიგარემო
მომზადებულია
ელენესშესაბამისად
მისაღებადდა
სასწავლოპროცესში
ჩასართავად

მომავალიდამრიგებლისმომზადებასმენის
დარღვევისმქონებავშვისსწავლასწავლების
და,კონკრეტულად,ელენესსასწავლოპროცესში
ჩართვისხელშეწყობისსტრატეგიებით(მაგ.:
ბავშვთანეფექტურიკომუნიკაციისდამყარება,
სასმენიაპარატისმუშაობისმონიტორინგი,
სწორიგანთავსებისუზრუნველყოფა,საკუთარი
განთავსებაბავშვთანმიმართებით,ბავშვის
ყურადღებისმართვისხელშეწყობა,შესვენების
უზრუნველყოფაბავშვისგადაღლისგან
დასაცავად,დისკუსიებისმართვასაკლასო
ოთახში,ვიზუალურიმასალისგამოყენებადა
სხვა).

საბავშვობაღისფქისოლოგი

მულტიდისციპლინური

გუნდისწევრი

ელენესსმენისადა
მეტყველებისთერაპევტი

მშობელი

სპეციალურიმასწავლებლისდაქირავებადა
საჭიროებისშემთხვევაში,მისიპროფესიული
გადამზადება

სკოლისადმინისტრაცია

მულტიდისციპლინური

გუნდისწევრი/ები

მასწავლებლისსახლისთვისმიმართვა,
რათასკოლაშიჩატარდესტრენინგი,„სმენის
დარღვევისმქონებაშვისსწავლასწავლება“,
გადამზადდესსკოლისმასწავლებლებიდა
ადმინისტრაციისწარმომადგენლები.

სკოლისადმინისტრაცია

ქუჩისადასკოლისშენობისსხვამხრიდან
შემომავალიხმაურისგანმაქსიმალურადდაცული
საკლასოოთახისშერჩევადასაჭიროებისშემ
თხვევაში,გარემოსმომზადებააკუსტიკისმორ
გება,შესაბამისიფარდები,სკამებიფეხებზე
რბილიმასალით,იატაკისრბილისაფარი,რე
ლევანტურიგანათებადასხვა.

სკოლისადმინისტრაცია

მულტიდისციპლინური

გუნდისწევრი/ები

მშობელი

ადილობრივიმთავრობისთვის/მერიისთვისმი
მართვა,რათახმისგამაძლიერებელისისტე
მით(რადიოგადამცემით)დამიკროფონით
უზრუნველყონ,რაცელენესმასწავლებლისა
დათანატოლებისგანინფორმაციისპირდაპირ,
ზედმეტიფონურიხმაურისგარეშემიღებაში
დაეხმარებადაასევემიკროფონის/ებისსა
შუალებითშესაძლებელიიქნებაჯგუფურიდის
კუსიებისეფექტიანადმართვა.

სკოლისადმინისტრაცია

მშობელი

სკოლისდაწყებისთანავეელენესკლასელების
მომზადებასმენისსირთულეებისმქონებავშვთან
(დაუშუალოდელენესთან)კომუნიკაცია/ინტე
რაქციისკუთხითმარტივადმომზადებულივი
ზუალურიმასალისადაბავშვებთანწარმართული
საუბრისსაშუალებით.

კლასისდამრიგებელი

სკოლისსპეციალური
მასწავლებელი
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ელენესმშობლები
მომზადებულები
არიანბავშვის
სკოლაშიჩართვისა
დასასწავლო
პროცესშიმისი
მხარდაჭერისთვის

ელენესმშობლებისთვისსკოლისსტრუქტურის,
განრიგის,მასწავლებლების,მშობლებისადა
მოსწავლეებისმიმართარსებულიმოთხოვნების,
რესურსებისადასაჭიროებებისგაცნობა.

სკოლისადმინისტრაცია

კლასისდამრიგებელი

მშობლებისთვისელენესაკადემიურიუნარების
განვითარებისდაზოგადად,სწავლის
ხელშემწყობისტრატეგიებისსწავლება.

მულტიდისციპლინურიგუნდის
წევრი/ები

მშობლებისთვისელენესმიერსაკუთარ
ყურზედასასმენაპარატზედამოუკიდებლად
ზრუნვისხელშეწყობისდალექსიკურიმარაგის
გაძლიერებაგაფართოვებისმეთოდების,
სტრატეგიებისსწავლება.

სმენისადამეტყველების
თერაპევტი

ელენემზადაა
სკოლაში
უმტკივნეულოდ
გადასვლისადა
საგანმანათლებლო
პროცესში
ეფექტიანად
ჩასართველად

ელენესმომზადებამხარდაჭერაშემდეგი
მიმართულებით:
 ლექსიკურიმარაგისგაზრდაგაძლიერება;
 სმენისეფექტიანადგამოყენების/მართვის
უნარისგაძლიერება;

 სმენისაპარატზედამოუკიდებლადზრუნვის
სწავლება;

 საკუთარივიზუალურიყურადღების
ეფექტიანადმართვისსწავლება
მოსაუბრეზეყურადღებისმიმართვა,
მოსაუბრიდანმოსაუბრეზეგადატანა,
შენარჩუნებადაა.შ.

 თვითადვოკატირების,დახმარების
მოთხოვნისსწავლება,როცარაიმეარ
არისგასაგები,საჭიროებსგამეორებას,
საჭიროებსუკეთესგანთავსებასდაა.შ.



სმენისადამეტყველების
თერაპევტი

საბავშვობაღისფსიქოლოგი

 საბავშვო ბაღის აღმზრდელ
პედაგოგი

მშობლები

ელენესპერსპექტივისგაგებასკოლაზე,
მოსალოდნელცვლილებებზეერთობლივად
შედგენილიამბების,ნახატებისდასხვა
საშუალებისგამოყენებით.

საბავშვობაღისფსიქოლოგი

 საბავშვო ბაღის აღმზრდელ
პედაგოგი

მშობლები

ელენესთვისსკოლისგარემოს,წესების,რუტინის
დასხვამნიშვნელოვანიასპექტებისგაცნობა
სკოლაშისაორიენტაციოვიზიტების,სკოლის
შესახებმომზადებულიამბებისდაწიგნების
საშუალებით.

საბავშვობაღისფსიქოლოგი

 საბავშვო ბაღის აღმზრდელ
პედაგოგი

კლასისდამრიგებელი

მშობლები
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II შემ თხვე ვა:

გიორგი 4წლისდა3თვის

გიორგიცხოვრობსმშობლებსადაორუფროსძმასთანერთად.ბავშვიჯანმრთელობასთანდაკაშირებული

გარკვეულიპრობლემებითდაიბადა (ბავშვთაცერებრულიდამბლისმსუბუქიფორმით)დაშედეგად,მთელი

ოჯახისგანსაკუთრებულიმზრუნველობისქვეშმოექცა.

გიორგიხალისიანიპატარაბიჭია,რომელსაცუფროსიძმებიდაბიძაშვილებიხშირადეთამაშებიან,მაგრამ

შედარებითუჭირსმასთანატოლებთანთამაშშიჩართვა.გიორგიგანსაკუთრებულინტერესსილუსტრირებული

წიგნებისმიმართიჩენს.

გიორგის ბაღში არ უვლია, ადრეული ასაკიდან ის მხოლოდ აბილიტაცია/რეაბილიტაციის მომსახურებით

სარგებლობს.გიორგისრეაბილიტაციისსპეციალისტისრჩევით,ბავშვი4წლისდა2თვისასაკშიბაღშიშეიყ

ვანეს,რომსკოლაშიმისვლამდემასსახლისგანგანსხვავებულგარემოსადარუტინასთანშეგუებისდამეტი

დამოუკიდებლობისშეძენისშესაძლებლობაჰქონოდა.

მიუხედავაიმისა,რომბაღშიმისვლამდეგიორგისუკვეშეძენელიჰქონდათვითმოვლისბაზისურიუნარები,

მათშორისტუალეტისმოხმარება,ბაღისთანამშრომლებმაშენიშნეს,რომისერიდებაბაღისტუალეტშიშეს

ვლას,ფაქტობრივადმთელიდღეცდილობსმოთხოვნილებისშეკავებასდაელოდებასახლშიწასვლას.

აღნიშნულიმდგომარეობაუარყოფითადისახებაბავშვისჩართულობაზე,უჭირსთამაშზეკონცენტრირება,

ხშირადდაღლილიდაშეწუხებულიჩანს.ზოგჯერსაცვალიდაშარვალიცუსველდება,რაცბავშვშიგანსაკუთ

რებულსტრესსდასხვებისგანგარიყულადყოფნასგანაპირობებს.

მშობლებთანშეხვედრისასგაირკვა,რომგიორგისახლშითავისუფლადდადამოუკიდებლადიყენებსტუა

ლეტს.გიორგისდედამბაღისპედაგოგებსუთხრა,რომხანდახან,როცაგიორგისახლისგარეთარის,ისზოგ

ჯერსახლშისველიბრუნდება.

სახლშიაღნიშნულსაკითხზესაუბრისას,გიორგიმუთხრადედას,რომმასარმოსწონსბაღისტუალეტში

შესვლა,რადგანიქხალხიშედისდაყველასშეუძლიამისიდანახვადა,რომასევეერიდებაბაღისაღმზრდე

ლებისთვისდახმარებისთხოვნაც.

მშობლისდასაბავშვობაღისთანამშრომლებმამნიშვნელოვნადმიიჩნიესგიორგისმიერტუალეტისმოხმა

რებასთანდაკავშირებულიპრობლემებისმოგვარება,რადგან,მათიაზრით,არამარტობაღში,არამედსკო

ლაშიცმნიშვნელოვანიბარიერიარშექმნოდაბავშვს.

გიორგისმშობლებმადახმარებისთვისრეაბილიტაციისპროგრამისსპეციალისტებსაცმიმართეს.

გიორგისტუალეტისმოხმარებასთანდაკავშირებულისაჭიროებისსიღრმისეულიშეფასებისშედეგადშემდე

გიმიზეზებიგამოვლინდა:

 გიორგისახლშიმიჩვეულიაუნიტაზზეჯდომას,რომელიცმაქსიმალურადმორგებულიამასზეაქვსშესაძ

ლებლობაფეხებიდააყრდნოსსპეციალურადმისთვისმომზადებულფეხებისდასადებსდახელიმოკიდოს

კედელზემიმაგრებულპატარაძელს.აღნიშნულიადაპტაციისსაჭიროება,გიორგისწონასწორობასთანდა

კავშირებულისირთულეებითიყოგანპირობებულიდამიუხედავადიმისა,რომბავშვიაღარსაჭიროებსამ

ადაპტაციებს,დამხმარესაშუალებებითისბევრადუფროუსაფრთხოდგრძნობსთავს.აღნიშნულიმორგებე

ბიგიორგისარაქვსსაბავშვობაღში.

 სახლშიგიორგიძირითადადსპორტულშარვალსიცვამს,რომლისჩაწევააწევაცდამოუკიდებლადშეუძ

ლია,ხოლოგარკვეულიშესაკრავებისშემთხვევაში(ჯინსისშარვლისრკინისღილი,ელვადაა.შ.)გიორგი

სხვისდახმარებასსაჭიროებს.სახლშიმასარუჭირსდახმარებისთხოვნა,თუმცაერიდებაბაღისდასხვა

გარემოში.

 გიორგისარაქვსსაერთოტულეტებისგამოყენებისგამოცდილება,რაცასევესტრესულიაღმოჩნდაბავშვისთვის.
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გამოვლენილისირთულეებისსაპასუხოდ,რეაბილიტაციისცენტრისოკუპაციურმათერაპევტმაფსიქოლოგთან

თანამშრომლობითშემდეგირეკომენდაციებიშეიმუშავა:

 საბავშვობაღშიგიორგისთვისსახლისტუალეტისმსგავსიდამხმარესაშუალებებისგაკეთება(საწყისი

ეტაპისთვის);

 უფროსებისმხრიდანტუალეტშიშესვლისწახალისებადასაწყისეტაპზეუზრუნველყოფა,რომგიორგის

თანერთადსხვაბავშვებიარიყვნენტუალეტში;ეტაპობრივადტუალეტისსხვაბავშვებთანერთადგამო

ყენებისმიჩვევა,რაცსკოლისგარემოსთვისმოსამზადებლადარისმნიშვნელოვანი;

 გამოსაცვლელიტანსაცმლისქონაბაღში(დასველებისშემთხვევაშიგამოსაცვლელად);

 გიორგისთვისდახმარებისთხოვნისსწავლება;

 ბაღშიადვილადგასახსნელიდაშესაკრავიშარვლითსიარული;

 ბავშვისმიერშესაკრავებისგახსნაშეკვრისუნარისგაუმჯობესებაზემუშაობა;

 სახლშიტუალეტისდამხმარესაშუალებებისგარეშეგამოყენებისმიჩვევა;

სკოლაშიტრანზიციისთვისგასათვალისწინებელირეკომენდაციები:

 გიორგისთვისსაორიენტაციოვიზიტებისმოწყობასკოლისფიზიკურგარემოსთან,უშუალოდტუალეტსა
დამომავალმასწავლებელთანწინასწარიშეგუებისმიზნით;

 ტუალეტთანშედარებითახლოსმდებარესაკლასოოთახისშერჩევა;

 სკოლაშიჩართვისსაწყისეტაპზე,საჭიროებისშემთხვევაშიასისტენტისდახმარება;

 საჭიროებისშემთხვევაში,სკოლისტუალეტისმორგება.

აღნიშნულირეკომენდაციებისგარდა,ბაღისპერსონალმაგადაწყვიტა,რომროგორცგიორგისთვის,ასევე

სხვაბავშვებისთვისაცსკოლასადასკოლისტუალეტთანდაკავშირებულიშესაძლოშფოთვისშესამცირებლად,

სასარგებლოიქნებასკოლისრუტინისდაჰიგიენისდაცვისშესახებილუსტრირებულისახალისოწიგნისმომზა

დებადაბავშვებისთვისგაცნობა.
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III შემ თხვე ვა: 

დათო5წლისდა10თვისბიჭია,რომელიცმალესკოლაშიწავა.

სპეციალურისაჭიროებებისარსებობისგამო,დათოსკოლაშიეფექტიანადჩასართავადსპეციალურხელ

შეწყობასდაგაფართოებულმხარდაჭერასმოითხოვს.სწორედამმიზნით,დათოსსაჭიროებებიშეფასდადა

ტრანზიციისაქტივობებიგანისაზღვრა.

ტრანზიციისათვისსაჭიროებებისგანსაზღვრისფორმა

ზოგადიინფორმაცია:

ბავშვისსახელი,გვარი:დათოXXXXXXXX

დაბადებისთარიღი:XX.XX.XXXX

ასაკი:5წლისდა10თვის

მისამართი:XXXXXXXXXXX

ბავშვისმშობელი/ძირითადიმეურვე:XXXXXXXXXXX

საკონტაქტო:XXXXXXXXXXX

შევსებისთარიღი:XXXXXXXXXXX

პასუხისმგებელიპირი:სკოლამდელიგანათლებისდაწესებულებისაღმზრდელიXXXXXXXX

ინფორმაციაგამშვებიდაწესებულებისშესახებ ინფორმაციაბავშვისმიმღებიდაწესებულების

შესახებ

დაწესებულებისდასახელება

NXესაჯარობაღი

მისამართი,საკონტაქტოინფორმაცია

XXXXXXXXXXX

ტრანზიციაზეძირითადიპასუხისმგებელიპირისკო

ლამდელიგანათლებისდაწესებულებისაღმზრდე

ლიXXXXXXXXXXX

ძირითადიპასუხისმგებელიპირისსაკონტაქტოინ

ფორმაცია

XXXXXXXXXXX

დაწესებულებისდასახელება

NXესაჯაროსკოლა

მისამართი,საკონტაქტოინფორმაცია

XXXXXXXXXXX

ტრანზიციაზეძირითადიპასუხისმგებელიპირი

XXXXXXXXXXX,დამრიგებელი

პასუხისმგებელიპირისსაკონტაქტოინფორმაცია

XXXXXXXXXXX
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ინფორმაციაბავშვთანდაკავშირებულსხვამომსახურებებზე:

(მიუთითეთმომსახურებისდასახელება,მომსახურებისმისამართიდასაკონტაქტოინფორმაცია,რასიხში

რითარისბავშვიჩართულიდაროგორიადასწრება)

ბავშვიჩრთულიაადრეულიინტერვენციისპროგრამაში,სერვისსიღებსორგანიზაციაში„XXXXXXXXXXX“.

კვირაშისამჯერდადისგამოყენებითქცევითთერაპიაზე,ხოლოორჯერ—სენსორულიინტეგრაციისთე

რაპიაზე.

ტრანზიციასთანდაკავშირებულიბავშვისწინარეგამოცდილება(ასეთისარსებობისშემთხვევაში)

დათოსპირველიტრანზიციაგანხორციელდასახლიდანადრეულიინტერვენციისსერვისში,საწყისეტაპზე

გაუჭირდაშეგუება.ბაღშიტრანზიციადაიგეგმადაგახორციელდაეტაპობრივად,რამაცხელიშეუწყოდა

თოსჩართულობას.

ინფორმაციაბავშვისჯანმრთელობისდამასთანდაკავშირებულისაჭიროებებისშესახებ:

აუტიზმისსპექტრისაშლილობაF84.0.წყაროფორმა100.

ინფორმაციადამხმარემოწყობილობებზე/ტექნოლოგიებზე,რომლითაცბავშვისარგებლობს(ასეთისარსე

ბობისშემთხვევაში)

ბავშვიკომუნიკაციისადაურთიერთობისათვისიყენებსბარათებისგაცვლითიკომუნიკაციისსისტემას

PECS(PictureExchangeCommunicationSystem),რომელიცწიგნისსახითარისმომზადებულიდამოიცავსბა

რათებისფართოარჩევანს.

ბავშვისსწავლასადაგანვითარებასთანდაკავშირებულიინფორმაცია

სფეროები
 

 დამატებითიმხარდაჭერისტიპები

კომუნიკაციადაენა

კომუნიკაციისმიზნითდათოწარმატებითიყენებსბარათე

ბისგაცვლითკომუნიკაციისსისტემას(PECS).

მეტყველებასთანდაკავშირებულისირთულეებისგამოდა

თოსუჭირსთანატოლებთანკომუნიკაციისდამყარება.იგი

იშვიათადარისკომუნიკაციისინიციატორი,გარდაიმშემ

თხვევებისა,როდესაცსურსრაიმესმიღება.

•	 დათოსკომუნიკაციისსაჭიროებებსადა

თავისებურებებზეპედაგოგებისადათა

ნატოლებისინფორმირება

•	 სკოლისპერსონალისდათანაკლესე

ლებისმიერკომუნიკაციისალტერნატი

ულისისტემისგაცნობადაგამოყენების

სწავლება

•	 დათოსთანკომუნიკაციისდროსკლა

სისთვისბარათებისგამოყენებისწახა

ლისება
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პიროვნული,სოციალურიდაემოციურიგანვითარება/ქცევა

დათოსარმოსწონსროდესაცმისსაგნებსდაუკითხავად

ეხებიან,ასეთდროსდამისთვისსასურველისაგნისვერმი

ღებისშემთხვევაშიჩქმეტსანკბენსადამიანს.

უჭირსმოულოდნელიცვლილებებისმიღება,სჭირდებაინ

ფორმაციისწინასწარიმიწოდება.

•	 ბავშვისთვისუსიამოვნოფაქტზესოცი

ალურადმისაღებიგზითრეაგირების

სწავლებისხელშეწყობა.მაგ:ბარათის

შექმნა,რომელიცგამოხატავსუსიამოვ

ნებასდამისიგამოყენებისსწავლება

•	 ბავშვისახალგარემოსთანშეგუების

ხელშეწყობა,აღიშნულისთვისსაჭირო

სტრატეგიებისგამოყენება

•	 პედაგოგებისადათანატოლებისთვის

დათოსთავისებურებისშესახებინფორ

მაციისმიწოდება,მისინივთებისაღე

ბისგანთავისშეკავება

•	 ბავშვისდაცვამოულოდნელობების

განსკოლისაქტივობებისვიზუალური

განრიგისმომზადება,რაცდათოსხელს

შეუწყობსწინასწარგანჭვრიტოსსასწავ

ლოდღედამოსალოდნელიაქტივობე

ბი

•	 მასწავლებლისთვისქცევისმართვის

სტრატეგიებისსწავლება

კოგნიტურიგანვითარება

დათოსაქვსკარგივიზუალურიმეხსიერება,ადგილებს,ბა

რათებითნაჩვენებინფორმაციასსწრაფადითვისებს.უჭირს

ვერბალურადმიწოდებულიინფორმაციისმიხედვითაქტივო

ბებისთანმიმდევრობისგანსაზღვრა.

•	 ვიზუალურიცხრილებისდაბარათების

გამოყენებასწავლებისპროცესში,ინ

სტრუქციებისბავშვისთვისგასაგებკო

მუნიკაციისსტილზემორგება

წინააკადემიურიუნარები

დათოახარისხებსმსგავსფერებს,ფიგურებს,შეუძლია

მსგავსიდაგანსხვავებულიობიექტებისიდენტიფიცირება.

•	 ბავშვისსაჭიროებებზემორგებულიინ

დივიდუალურიგეგმისშედგენა

სწავლასთანდაკავშირებულიქცევა/უნარები

თუდავალებაარარისმისთვისსაინტერესო,არერთვება

დავალებისშესრულებისპროცესში,დგება,იწყებსსიარულს

•	 ინდივიდუალურისასწავლოგეგმისშედ

გენისპროცესშიდათოსინტერესების

გათვალისწინება

•	 ყურადღებისკონცენტრაციისგაზრდის

თვისდამეტიჩართულობისთვისაქტი

ვობებისდასტრატეგიებისშემუშავება
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თამაში

უყვარსმანქანებითთამაში.თუბავშვებიცდილობენჩარ

თონდათოსხვადასხვააქტივობაში,ისერთვებაგარკვეული

დროითდათამაშობსმათთანერთად,რაცმისძლიერმხა

რესწარმოდგენს.

•	 ბავშვებთანთამაშისგანვითარების

ხელშეწყობა

•	 თანაკლასელებისწახალისებაჩართონ

დათოერთობლივაქტივობებში

•	 სხვადასხვაერთობლივიაქტივობისდა

გეგმვა,რომელიცუპასუხებსროგორც

დათოს,ასევემისითანატოლებისინტე

რესებსადაშესაძლებლობებს

სენსორულიფუნქციონირება

ესმისროგორცხმამაღალი,ასევეჩურჩულითნათქვამი,ასე

ვეაქვსკარგიმხედველობა.ავლენსმომატებულმგრძნობე

ლობასხმამაღალიხმებისადახმაურისმიმართ.შესაძლოა,

გამოავლინოსგაღიზიანებასკოლისზარისხმაზე

•	 სკოლისზარისხმასთანეტაპობრივად

შეჩვევა

•	 საჭიროებისშემთხვევაშიზარისდარეკ

ვისწინხმისდამხშობიყურისსაცობების

ანმუსიკალურიმოწყობილობისყურსას

მენებისგამოყენება

ფიზიკურიგანვითარებადამოტორულიუნარები

შეუძლიაველოსიპედისტარება,სიმაღლეზეასვლა,კალმის

ხელშიდაჭერა,ხატვა,კოპირება

•	 არსაჭიროებს

თვითმომსახურებისდაადაპტურიუნარები

დათოს შეუძლია დამოუკიდებლად ჭამა, ჩაცმა, ხელპირის

დაბანამითითებისშემთხვევაში.ასევე,ათვისებულიაქვსტუ

ალეტისმოხმარებისჩვევა.თუმცა,შედარებითახალგარემო

ში,საჭიროებსდროსშესაგუებლადდატუალეტისდამოუკი

დებლადგამოსაყენებლად

•	 სკოლაშიჩართვამდესაორიენტაციო

ვიზიტებისდროსტულეტთანშეგუება.

•	 საჭიროებისშემთხვევაში,საწყისეტაპ

ზეასისტენტისდახმარება

ბავშვისსპეციფიკურიინტერესები

დათოსძალიანუყვარსმანქანები,იგიაგროვებსმცირეზომისმანქანებს,ასევემოსწონსსათამაშოდინო

ზავრებისდათვალიერებადამათშესახებინფორმაციისმოსმენა.

ბავშვისცხოვრებაშიმომხდარიმნიშვნელოვანიმოვლენები/ცვლილებები

1წლისწინდათოსდაეღუპაბაბუა,რომელთანაცდიდდროსატარებდადარომლისგარდაცვალებაც

მტკივნეულადგანიცადა,იყოგაღიზიანებული.

ბავშვისუსაფრთხოებასთანდაკავშირებულიინფორმაცია

არისძალიანაქტიური,შესაძლებელიაავიდესმისთვისსახიფათოსიმაღლეზე

სხვაგასათავლისწინებელიინფორმაცია

ოჯახისწევრებისგადმოცემით,დათოსარუყვარსხმამაღალიხმები,ხმაური,ასეთდროსზოგჯერძლიერ

ყვირილსიწყებსდაყურებზეიფარებსხელს,მატულობსშფოთვა
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ინფორმაციაოჯახის

შესახებ:
დათოცხოვრობსმშობლებთანდა2წლისდასთანერთად.

ბავშვისპერსპექტივატრანზიციაზე

ბავშვსმოსწონსსკოლაშიწასვლა,რადგანმისიუფროსიბიძაშვილი,რომელიცმასძალიანუყვარს,მესამე

კლასშიადახშირადაჩვენებსსკოლაშიგადაღებულსხვადასხვაფოტოს.

ოჯახის(მშობლების)პერსპექტივატრანზიციაზედაკომენტარები

მშობლებისსურვილიდაპრიორიტეტიაბავშვმაუსაფრთხოდიგრძნოსთავისკოლაშიდაწარმატებითჩა

ერთოსსასკოლოაქტივობებში;მათმიაჩნიათ,რომწარმომადგენლებსიმსკოლამდელიდაწესებულები

სას,რომელშიცდათოდადიოდადაადრეულიინტერვენციისსპეციალისტებს,შეუძლიათმნიშვნელოვანი

დახმარებაგაუწიონსაწყისეტაპზემასწავლებლებს,რადგანიცნობენბავშვს,კარგადიციანმისითავისებუ

რებებიდამისიმხარდაჭერაგანსხვავებულკონტექსტსადასიტუაციაში.

ტრანზიციასთანდაკავშირებულიძირითადისაჭიროებებისშეჯამება:

 კომუნიკაციასადაინტერაქციასთანდაკავშირებულისაჭიროებები;

 ახალგარემოსთანდამოულოდნელცვლილებებთანშუგუებისსირთულე;

 სენსორულისაჭიროებებიაუდიოინფორმაციისდამუშავებისსირთულე;

 ქცევისმართვასთანდაკავშირებულისაჭიროებები.

ტრან ზი ცი ის აქ ტი ვო ბე ბი: 

 სკოლისპერსონალის,სკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებისაღმზრდელების,ად

რეულიინტერვენციისსპეციალისტებისდამშობლებისერთობლივიშეხვედრებისორგანიზება,ბავშვზე

დამატებითიინფორმაციისმოპოვებისადაარსებულიინფორმაციისგაზიარებისმიზნით;

 საჭიროებისშემთხვევაში,სკოლისსპეციალისტების(ფსიქოლოგი,სპეციალურიმასწავლებელი)კომ

პეტენციისგაძლიერებააუტისტურისპექტრისაშლილობისმქონებავშვთაგანათლების,ეფექტურისწავ

ლებისსტრატეგიებისშერჩევაგამოყენების,კომუნიკაციაინტერაქციისდაქცევისმართვისსაკითხებ

ში;

 მასწავლებლებისკომპეტენციისგაზრდააუტიზმისსპექტრისაშლილობისსაკითხებზე,კონსულტაციების

ორგანიზებასპეციალისტებთან;

 დათოსძლიერიმხარეებისადაგანვითარებისთავისებურებებისგანხილვა(მასწავლებელი,მშობელი,

აღმზრდელი,ადრეულიინტერვენციისსპეციალისტები);

 მასწავლებლებისგაწაფვა,რათაბარათებისგაცვლითიკომუნიკაციისსისტემაგამოიყენონ,დათოსთან

ეფექტურიკომუნიკაციისდამყარებისმიზნით;

 სკოლისდაწყებამდეთანაკლასელებთანერთადჯგუფურიგანხილვაგანსხვავებულობისმიღებაზე.ბავ

შებისგარკვეულწილადინფორმირებადათოსკომუნიკაციისთავისებურებებისშესახებ.თანაკლასელე

ბისთვისსხვადასხვატიპისკომუნიკაციისფორმისგაცნობადაბარათებისგაცვლითიკომუნიკაციისსის

ტემისდემონსტრირება,განმარტებადამხარდაჭერადათოსთანპირველიკომუნიკაციისდამყარებისას;

 საკლასოოთახშივიზუალურისქემებისადაგრაფიკულიგამოსახულებებისდამატება(მაგ.გაიკვრება

დღისრუტინა,გაკვეთილებისცხრილი,საკლასოწესებიდაა.შ.);
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 სწავლებისპროცესისეფექტიანადწარმართვისმონიტორინგიდამშობლებსადასკოლისწარმომად

გენლებსშორისეფექტურიკომუნიკაციისადათანამშრომლობისხელშეწყობა;

 სწავლისდაწყებამდე,ინდივიდუალურისასწავლოგეგმისშემუშავება;

 ტრანზიციამდეექვსითვითადრესასკოლოგარემოსადასასწავლოაქტივობებისშესახებდათოსთვის

ინფორმაციისმიწოდებაბარათებისადაპერსონალურიისტორიებისმეთოდისგამოყენებით;

 დათოსთვისჯერვიზუალურიგამოსახულებებითფოტოებით,შემდეგკისკოლაშივიზიტებისსაფუძ

ველზემასწავლებლებისადამიმღებიდაწესებულებისპერსონალისწარდგენა/გაცნობა;

 სკოლისგაცნობისდამასთანშეგუებისმიზნით,სკოლისრუქისდასკოლისგარემოსამსახველიატ

ლასისდამზადება,იმადგილებისფოტოებით,სადაცდათოსმოუწევსხშირადყოფნა.ატლასისგაცნო

ბისშემდეგ,სკოლაშიშესაბამისიადგილებისსკოლისეზოს,საკლასოოთახის,კაფეტერიისდაა.შ.

მონახულება;

 თანაკლასელებისწინასწარ(შესაძლოა,თავდაპირველადფოტოებისსაშუალებითდაშემდეგუშუა

ლოდ)გაცნობა;

 დათოსთვისსასწავლოდასაგაკვეთილოაქტივობებისდარუტინისამსახველივიზუალურიგამოსახუ

ლებებისცხრილისგაცნობა;დათოსთვისცხრილისგამოყენებისსწავლება;

 დათოსთვისყურსასმენებისგამოყენებისსწავლება,მაგ.ძლიერიხმაურისასშესვენებისდროს,ზარის

დარეკვისასდაა.შ;

 დათოსთვისუსიამოვნებისგამომხატველიმინიშნებებისგამოყენების(მაგ.:ბარათებისსაშუალებით)და

უსიამოვნოსტიმულებისათუსიტუაციებისდროსსაკუთარიქცევისმართვისსწავლება.
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IVშემთხვევა:

ნინი6წლისდა3თვისგოგონა.

ინფორმაციანინისშესახებ: 

ნინიცხოვრობსდედასადაბებიასთანერთად.მშობლებიგანქორწინებულებიარიანდამამასბავშვინახუ

ლობსკვირაშიერთხელ.დედაძირითადადმუშაობსდანინიდიდდროსბებიასთანატარებს.ნინიაქტიური,

მხიარულიგოგონაა,რომელსაც უყვარს სათამაშოებითთამაში, ხატვა. ნინი ცნობს გეომეტრიულფიგურებს,

ფერებს,ასოებსდაციფრებს.

ბაღშიბავშვსარუვლია.

დედისდაბებიისგადმოცემით,ნინისშეუძლიაკომუნიკაციისდამყარებანებისმიერიასაკისბავშვთან,ერ

თვებაერთობლივთამაშებსადააქტივობებში.ხშირადბავშვითავადარისკომუნიკაციისინიციატორი.ამისმი

უხედავად,ვერმოხერხდანინისბაღშიმიყვანა,რადგანბავშვსუჭირდაბაღთანშეგუება,დედასთანგანშორება

დაბაღშიმისგარეშედარჩენა.ნინიმშობლისწასვლისთანავეიწყებდატირილს,აღმზრდელებსუჭირდათმისი

დამშვიდება.იმშემთხვევაშიცკი,თუბავშვიდამშვიდდებოდა,ნაკლებადერთვებოდააქტივობებშიდასახლში

წასვლამდეიყომოწყენილი.დედამბავშვისერთსაიმავებაღშიშეყვანასცადა3ჯერ,3,4,და5წლისასაკში,

მაგრამამაოდ.შეკითხვაზე,თურატომარუნდოდაბაღშისიარული,ნინიყოველთვისგანსხვავებულპასუხებს

იძლეოდა:რომმასწავლებელიარმოსწონდა,ბავშვებიარმოსწონდა,არუნდოდაიქმარტოდარჩენადასხვა

მიზეზი.აღმზრდელებიდედასსთხოვდნენ,გარკვეულიდროგაეტარებინაბაღშიბავშვთან,რისისაშუალებაც

დედას,სამუშაოგანრიგიდანგამომდინარე,არჰქონდა.

ნინისკარგადაქვსგანვითარებულიდამოუკიდებლადფუნქციონირებისუნარჩვევები.შეუძლიადამოუკი

დებლადჭამა,ჩაცმადაფლობსპირადიჰიგიენისმარტივუნარებს.ასევე, ასაკისშესაბამისადაქვსგანვითა
რებულიწინააკადემიურიუნარებიც.

ტრან ზი ცი ის პრო ცე სი:

ასაკიდანგამომდინარე,ნინისსკოლაშიშესვლაუწევს.

ნინისმშობლებმადაბებიამსკოლისარჩევისშემდეგ,სკოლისპერსონალსსაბავშვობაღშიშეყვანასთან

დაკაშირებულისირთულეებიგაუზიარეს.

სკოლის სპეციალური მასწავლებლის ინიციატივით, ერთობლივად დაიგეგმა ბავშვის სკოლაში შესვლის

პროცესისმხარდაჭერა,რომელშიცაქტიურადჩაერთვებიანბავშვისოჯახისყველაწევრიდასკოლისწარმო

მადგენლები.
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სკოლაშიტრანზიციისუზრუნველყოფა:

გარემოსმომზადება: ბავშვისმომზადება:   

 შეხვედრასკოლისპერსონალსადაბავშვისოჯა
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ინფორმაციის მოპოვება  ბავშვის შფოთვის და

მისთვისსტრესულისიტუაციებისშესახებ;

 საჭიროებისშემთხვევაში,დამატებითისპეცი

ალისტებისჩართვა(მაგ.:ფსიქოლოგი)ნინის

უცხოგარემოშიშფოთვასთან,ახალსიტუაციებ

თანადაპტირებისსტრატეგიებისგანსაზღვრის

მიზნით;

 მასწავლებლების კომპეტენციის გაზრდა შფოთ

ვასთან, მშობელთან განშორების, ახალ გარე

მოსთანშეგუებისსაკითხებში,ასევექცევისმარ

თვისსტრატეგიებისგამოყენებისკუთხითშესაბა

მისსპეციალისტებთანკონსულტირება;
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სათვისთვალ–ყურისდევნებადარეგულარული

კომუნიკაციის უზრუნველყოფა მშობლებსა და

სკოლისწარმომადგენლებსშორის;

 მომავალი თანაკლასელების მშობლებთან და

კავშირება და მათი სურვილის შემთხვევაში ნი

ნისადამომავალიკლასელის/ებისერთობლივი

აქტივობის/ებისორგანიზება.

 სასწავლოწლისდაწყებამდერამდენიმეთვით

ადრენინისმომზადებასასკოლოგარემოსადა

სასწავლოპროცესისთვისმისთვისსახალისო

დასაინტერესოაქტივობებისდასკოლაშისაო

რიენტაციოვიზიტებისსაშუალებით;

 ნინისშეხვედრასკოლისწარმომადგენლებთან

(დამრიგებელი,სპეციალურიმასწავლებელი);

 ოჯახისწევრი/ებისმიერნინისთანერთადმისი

სკოლასთანდაკავშირებულიგანცდების,დამო

კიდებულების,მასწავლებლების,აქტივობების

მიმართარსებულიმოლოდინებისგანხილვა;

 სკოლისშესახებმოთხრობის,მულტფილმის

განხილვა,რომლისძირითადითემაატრანზი

ციაერთიაქტივობიდანმეორეზეანერთიქალი

ქაიდანსხვაქალაქშიგადასვლა,ბაღიდანსკო

ლაშიშესვლადაა.შ;

 ბავშვისთვისთანაკლასელებისშესახებინფორ

მაციისმიწოდება;

 რომელიმეერთანორბავშვთანერთად(მომა

ვალთანაკლასელთან)რაიმეაქტივობისგან

ხორციელება(მაგ.:გასართობცენტრშიწასვლა);

 თანაკლესელებისგაცნობისდღისმოწყობასკო

ლაში.

გეგმისშემუშავებისშემდეგ,განისაზღვრაგეგმისგანხორციელებაზეპასუხისმგებელიპირები,როლებიგა

დანაწილდაროგორცოჯახის წევრებს, ასევე სკოლის წარმომადგენლებს შორის. განისაზღვრა ტრანზიციის

სამოქმედოგეგმადამისიგანხორციელებისსავარაუდოგანრიგი.

სკოლისსპეციალურიმასწავლებელიგანისაზღვრატრანზიციისგეგმისუზრუნველყოფისადამისმონიტო

რინგზეძირითადპასუხისმგებელპირად.
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