
დანართი 6 

ივსება ბავშვის სერვისში ჩართვიდან მე-2 და მე-3 თვის შუალედში, იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ასაკი 

რელევანტურია ბაღში ან სკოლაში ჩასართავად. განმეორებით ივსება 6 თვის თავზე და ყოველ შემდეგ ჯერზე, 

წელიწადში ერთხელ. 
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ადრეული ჩარევის სპეციალისტის თვითშეფასების კითხვარი ბავშვის საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ან ალტერნატიულ სერვისში ტრანზიციასთან დაკავშირებით 

 

ბავშვის სახელი და გვარი: --------------------------ბავშვის დაბადების თარიღი:-------------- 

ბავშვისასაკი:----------------------------სპეციალისტი: --------------------------------     

შევსების თარიღი: --------------------------- 

 

იყო თუ არა ბავშვი ჩართული ბაღში,ან სკოლაში, ან ალტერნატიულ სერვისში, როდესაც 

ბავშვთან და ოჯახთან მუშაობა დავიწყე: 

კიარა 

 

ნაწილიI 

(ივსება იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი უკვეჩართული იყო  საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

ან ალტერნატიულ სერვისში ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტის მუშაობის დაწყებისას) 

 

1. მქონდა თუ არა საუბარი მშობელთან ბავშვის ბაღის/სკოლის/ალტერნატიული სერვისის 

აქტივობებში ჩართულობის და სოციალური ურთიერთობების ხარისხთან დაკავშირებით? 

კი                                                                                       არა 

 

2. განვიხილე თუ არა მშობელთან ინკლუზიური განათლების ისეთი ასპექტები, როგორიცაა: 

ბაღის/სკოლის/ალტერნატიული სერვისის  პერსონალის მიერ ბავშვის შეფასება, 

ბაღის/სკოლის/ალტერნატიული სერვისის გარემოში ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტების 

გუნდი, ბაღის/სკოლის/ალტერნატიული სერვისის  ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა? 

კი                                                                                       არა 

 

3. ავუხსენი თუ არა მშობელს, რომ ადრეული ჩარევის პროგრამაში არსებობს შესაძლებლობა, 

რომ 8 ვიზიტიდან ზოგიერთი (ოჯახთან შეთანხმების, ბავშვის საჭიროებებისა და ჩემი დღის 

განრიგის გათვალისწინებით) ბაღში ჩატარდეს? 

 

კი                                                                                       არა 

 

4. როგორია მშობლის მოსაზრება  ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



დანართი 6 

ივსება ბავშვის სერვისში ჩართვიდან მე-2 და მე-3 თვის შუალედში, იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ასაკი 

რელევანტურია ბაღში ან სკოლაში ჩასართავად. განმეორებით ივსება 6 თვის თავზე და ყოველ შემდეგ ჯერზე, 

წელიწადში ერთხელ. 
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ნაწილიII 

(ივსება ტრანზიციის გეგმასთან ერთადიმ შემთხვევაში თუ ბავშვი არაა  ჩართულია 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან ალტერნატიულ სერვისში ასაკის შესაბამისობის 

მიუხედავად) 

 

1. თუ  ბავშვი საგანმანათლებლო სისტემაში ან ალტერნატიულ სერვისში  ჩართული არ 

არის ასაკის შესაბამისობის მიუხედავადდა ამ საკითხზე მშობელთან არც 

გიმსჯელიათ, ახსენით მიზეზი: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. თუ  ასაკის შესაბამისობის მიუხედავად, ბავშვი საგანმანათლებლო სისტემაში ან 

ალტერნატიულ სერვისში  ჩართული არ არის  და ეს განიხილეთ 

მშობელთან,უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს: 

ა) მქონდა თუ არა საუბარი მშობელთან, ბავშვის ბაღში/სკოლაში/ალტერნატიულ სერვისში  

ჩართვის მნიშვნელობაზე? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ბ) ვეხმარები თუ არა ოჯახს ბაღის შერჩევაში? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

გ) ჩამოთვალეთ, რა კონკრეტული ღონისძიებები განახორციელეთ ამ მიზნით: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ნაწილი III 

(ივსება იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის ტრანზიცია განხორციელდა  საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში/ალტერნატიულ სერვისში ადრეული ინტერვენციის მომსახურების 

 

 



 

 

ივსება ბავშვის სერვისში ჩართვიდან მე-2 და მე-3 თვის შუალედში, იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ასაკი შესაბამისია  

ბაღში ან სკოლაში ჩასართავად. ყოველ ჯერზე განმეორებით ივსება 6 თვის თავზე. 
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ფარგლებში) 

როგორ შევუწყვე ხელი ბავშვის სახლიდან ბაღში/სკოლაში/ალტერნატიულ სერვისში  

წასვლის/ტრანზიციისპროცესს? მონიშნეთ შესაბამისი ღონისძიებები: 

• დავეხმარე ოჯახს, რომ წინასწარ გაეცნო საგანმანათლებლო 

დაწესებულება/ალტერნატიული სერვისი და  მასწავლებელი 

• დავეხმარე ოჯახსა და ბაღს/სკოლას/ალტერნატიულ სერვისს, რომ ბავშვი წინასწარ 

გაცნობოდა სასწავლო გარემოს 

• ოჯახის ინდივიდუალური მომსახურების  გეგმასა და სტრატეგიებში 

გათვალისწინებული იყო ბაღისთვის/სკოლისთვის/ალტერნატიული სერვისისთვის  

მომზადება 

• ბაღს/სკოლას/ალტერნატიულ სერვისს დავეხმარე ბავშვის საჭიროებებზე მორგებული 

შეგუების პროცესის დაგეგმვაში 

 

და/ან სხვა: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ნაწილი IV 

(ივსება იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი ჩართულია საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან 

ალტერნატიულ სერვისში და ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტიჩარევებსარ 

ახორციელებს აღნიშნულ გარემოში) 

 

თუ არ ახორციელებთ ინტერვენციას ბაღში/სკოლაში/ალტერნატიულ სერვისში  განმარტეთ 

მიზეზი: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი V 

(ივსება იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი ჩართულია საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან 

ალტერნატიულ სერვისში და ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტიჩარევებს  



 

 

ივსება ბავშვის სერვისში ჩართვიდან მე-2 და მე-3 თვის შუალედში, იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ასაკი შესაბამისია  

ბაღში ან სკოლაში ჩასართავად. ყოველ ჯერზე განმეორებით ივსება 6 თვის თავზე. 
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ახორციელებს აღნიშნულ გარემოში) 

 

1. ვახორციელებ ინტერვენციის ვიზიტებს ბავშვის: 

• ბაღში 

• სკოლაში 

• ალტერნატიულ სერვისში 

 

2. ბავშვის ბაღში/სკოლაში/ალტერნატიულ სერვისში ვახორციელებ  ვიზიტების შემდეგ 

რაოდენობასყოველთვიურად (მიუთითეთ შესაბამისი რაოდენობა): ----- 

3. ბაღში/სკოლაში/ალტერნატიულ სერვისში ვერთვები შემდეგ რუტინულ აქტივობებში: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ბავშვის ბაღის/სკოლის/ალტერნატიული სერვისის  გუნდს წერილობითაც გადავეცი 

ბავშვის შეფასების შედეგები და რეკომენდაციები:    

კი                                 არა 

5. ბავშვის ბაღის/სკოლის/ალტერნატიული სერვისის  გუნდს ვუზიარებ გამოცდილებას, 

ვახდენ ბავშვთან ჩარევის მოდელირებას 

კი                                 არა 

 

6. ვმონაწილეობ ბავშვისბაღის/სკოლის/ალტერნატიული სერვისის  გუნდურ 

შეკრებებში 

კი                                 არა 

 

7. ასახული მაქვს ბაღის/სკოლის/ალტერნატიული სერვისის ფაქტორი ოჯახის 

ინდივიდუალური მომსახურების  გეგმის მიზნებსა და სტრატეგიებში 

კი                                 არა 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში  განმარტეთ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


